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پیروز نشده بود که محترم اسکندری، زن جوانی که بعدها یکی از تأثیرگذارترین « انقالب مشروطه»هنوز 

ی دوستان پدرش )که همگی از اعضای های زنان در ایران را بنا نهاد، در جمع مردانهانجمن

بعد از پیروزی انقالب، برای احقاق حقوق زنان چه در نظر »بودند( پرسید:  انجمن آدمیتخواه مشروطه

کر و سرشناس که احتماالً انتظار چنین سؤالی میرزا طاهر، یکی از همان مردان روشنف« خواهید گرفت؟

از حاال باید فکری برای چادر به سرکردن شما، که پیدا است به »انقالب نداشت، گفت:  یرا در بحبوحه

پس از همین حاال بدانید: کسی که با »وقتی محترم با لحنی برافروخته پاسخ داد: « اید، بکنیم!رشد رسیده

، میرزا طاهر عقب نشست و «شوداندیشد هرگز در انقالب موفق نمیوزک میطرز فکر دوران پادشاه وز

آنان را باز  توان در نتایج انقالب سهیم ندانست و حقوقنیمی از ملت ایران را نمی»گفت که شوخی کرده: 

 [1]«نگرفت.

واقعیت اما این بود که بعد از پیروزی انقالب مشروطه، زنان در نتایج انقالب سهیم نشدند و، همان طور 

ها که میرزا طاهر به محترم اسکندری پاسخ داده بود، زنان نه تنها حق رأی نیافتند و قوانینی به نفع آن

دار که سر رنگ و ساده و آستینچادرهایی تک –تصویب نشد، بلکه همچنان در زیر چادر نگه داشته شدند 

السلطنه، دختر پوشیدند. تاجدار و شلوار گشاد میکوتاه چین پوشاند و آن را روی دامنتا به پای زنان را می

افسوس »کند: ناصرالدین شاه قاجار، در خاطرات خود، وضعیت زنان در آن دوره را این طور توصیف می

شده و جزو بهایم و وحوش هستند، و صبح تا شام در یک محبس که زنان ایرانی از نوع انسان مجزا 

گذرانند ... زندگی های ناگواری، عمر میکنند، و دچار یک فشارهای سخت و بدبختیناامیدانه زندگی می

های ایرانی از دو چیز ترکیب شده: در موقع بیرون آمدن و گردش کردن: هیاکل موحش سیاه عزا، و زن

 [2]«ای سفید.هدر موقع مرگ: کفن

پوشاند، بیرون آمدند و صدایشان را هایی که صورتشان را میزنان اما، با همان چادرهای سیاه و روبنده

بلند شده بود و بعد در جریان « جنبش تنباکو»در  1270-1های در سال بلند کردند، صدایی که اول بار

خواه انقالب مشروطه بیشتر شنیده شد: از بست نشستن در حرم عبدالعظیم برای دفاع از علمای مشروطه

آوری سهام (، جمع1278-8خواهان در آذربایجان )گرفته تا حضور در نبردهای مشروطه ۱۲۸۴در سال 
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، و دادن (۱۲۸۵شان، تحریم پارچه و کاالهای خارجی )از طریق فروختن جواهرات برای بانک ملی

 (.۱۲۹۰به مجلس در ماجرای مورگان شوستر ) اولتیماتوم

های ر نهضت مشروطه و اعتراضهای سیاسی و اجتماعی زنان دبا وجود اهمیت این اولین مشارکت

توان این مشارکت را به حساب جنبش زنانی گذاشت که در آن زمان هنوز پا نگرفته بود. منتهی به آن، نمی

حضور »گوید: این حضور همواره یک دان، میطور که هما ناطق، تاریخهمچنین، نباید فراموش کرد همان

ی انقالب مشروطه، غالباً متأثر از رهبران مذهبی اولیهنبوده است. زنان، به خصوص در مراحل « مترقی

ین حال پروین چربید. با ااش می«های انقالبیجنبه»ها بر حضور آن« های ارتجاعیجنبه»و گاه  [3]بودند

های سیاسی و شرکت زنان در فعالیت»کند که ی زنان، به درستی یادآوری میپایدار، پژوهشگر حوزه

های زنان برای شکستن و عوض کردن آن چارچوب، تأثیر شده، و فعالیتاجتماعی در چارچوب تعیین

زنانی که در نهضت مشروطه به خیابان آمده بودند نیز پس از استقرار  [4]«متقابل بر یکدیگر داشته است.

ها و نشریات زنان، خواستار تغییر هایشان برنگشتند و، با تأسیس مدارس دخترانه و انجمنمشروطه به خانه

 وضعیت خودشان شدند.

ای روطه توجه ویژهدانانی که در بررسی تاریخ مشاین خیزش زنان چنان که ژانت آفاری، از معدود تاریخ

روسیه بوده است که برابری  ۱۹۰۵گوید تحت تأثیر انقالب به موقعیت زنان در این دوران داشته، می

ی شمالی به ارمغان آورد. خیزش زنان ایران همچنین تحت تأثیر جنبش بابی در حقوق زنان را در همسایه

واستار اصالحات مذهبی و حقوق اجتماعی میالدی بوده است. جنبش بابی که در آن دوره خ ۱۹اواسط قرن 

ی زنان بابی در و شرکت فعاالنه [5]العینهای سیاسی و اجتماعی طاهره قرةبیشتر برای زنان بود، فعالیت

رزات زنجان، نیز مفهوم جدیدی از زن را در افکار عام به وجود آوردند و در خیزش زنان ایرانی مؤثر مبا

، با ۱۲۸۵روطه و تصویب قانون اساسی در سال خیزشی که بعد از پیروزی انقالب مش – ]6[بودند

 ها، مدارس، و نشریات زنان، مطالباتش را اعالم کرد.اندازی تشکلراه

  

 یابیهای مخفی زنان، اولین قدم برای تشکلانجمن

با پیروزی انقالب مشروطه و تصویب قانون اساسی، برخی زنانی که در پی مبارزات منتهی به مشروطه 

. نخستین هایشان اقدام کردندهایی برای پیگیری خواستهها بیرون آمده بودند، به ایجاد انجمناز اندرونی

ای که پیش از انقالب مشروطه از سوی مردان های مخفی سیاسیهای زنان، همچون انجمنانجمن

یکی از « حریت نسوان»بودند، خط و مشی مخفیانه داشت. انجمن  خواه تشکیل شدهروشنفکر و مشروطه

های اطراف باغهای مخفی است که جلسات آن دو هفته یک بار، به صورت پنهانی در این اولین انجمن

توانستند به همراه زنی از شد. این انجمن البته فقط زنانه نبود، مردها هم میتهران، برگزار می

به دنبال آن « حریت نسوان»ی سخنرانی نداشتند. خویشاوندانشان در جلسات انجمن شرکت کنند، اما اجازه

و اجتماعی، زنان را که در آن دوره ی مسائل سیاسی بود که، با برگزاری جلسات بحث و بررسی درباره

ی عمومی آماده کند. اعضای این انجمن در عرصه ی بحث در حضور مردان را نداشتند برای فعالیتتجربه

الملوک جواهر، آبادی و شمسهای سیاسی بودند، و زنان سرشناسی همچون صدیقه دولتاغلب از خانواده

و  السلطنهتاجهای درباری همچون ان شدند، برخی زنان خانوادهی حقوق زنشدهکه بعدها از فعاالن شناخته

افتخارالسلطنه، دختران ناصرالدین شاه، و برخی مبلغان مذهبی آمریکایی، از جمله مری پارک جردن و 

اما  «حریت نسوان»کنندگان در جلسات آن انجمن بودند. عمر انجمن انی استاکینگ بویس، از جمله شرکت

چندان طوالنی نبود و، پس از لو رفتن خبر تشکیل یکی از جلساتش، اعضای انجمن قبل از رسیدن جمعیت 

  [7]خشمگین از حضور مختلط زنان و مردان، فرار کردند و فعالیت انجمن نیز پس از آن متوقف شد.
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جمعیت مخفی زنان  ۱۰ها در ایران بود، بیش از ی مورگان شوستر، مستشار آمریکایی که آن سالبه گفته

ی اتحادیه» [8]ها را یک کمیته مرکزی بر عهده داشته است.در تهران فعال بودند که امور هماهنگی آن

های مخفی است. ترین انجمن زنان در آن دوره بوده یکی دیگر از آن انجمنکه سیاسی« غیبی نسوان

های انقالبی که خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان و برابری حقوق سیاسی و تشکلی با گرایش

در  ۱۲۸۶اش که مهرماه میاجتماعی زنان و مردان از سوی مجلس بود. این تشکل در نخستین اعالن عمو

چهل روز هم کار را »ی کشور، اعالم کرده بود: منتشر شد، با انتقاد از وضع اداره ندای وطنی روزنامه

کنیم. وزرا را ها واگذارند، و به شرط آن که عار نداشته باشند ... ما وکال را انتخاب میبه دست ما زن

ی ظلم و استبداد را از بیخ کنیم ... ریشهحکام را تعیین میکنیم. کنیم. قانون را تصحیح میانتخاب می

 [9]« کنیم.می

 هایی از فعالیتگزارش ۱۲۸۵-۶های های زنان منحصر به تهران نبود، و در سالدر همین حال، فعالیت

که از ، «ی نسوان ایرانیکمیته»در تبریز نیز منتشر شده است. این کمیته با همکاری « ی زنانکمیته»

خواهاِن تبعیدی در استانبول تشکیل شده بود، ارتباطاتی با دربارهای سوی دختران و زنان مشروطه

وق زنان در اروپا برقرار کرده بود، و خواهان حمایت های دفاع از حقسلطنتی بریتانیا و آلمان و سازمان

نگاهی به زبان ی فرانسویخواهان در ایران شده بود. عالوه بر این، چنان که نشریهها از مشروطهآن

رسوم قدیمی »زن در تبریز جمعیتی برای مبارزه با  ۱۵۰گزارش داده بود،  ۱۲۸۵در بهمن  دنیای اسالم

 [10]داده بودند. تشکیل« مضر و مخالف ترقی

  

 اندازی مدارس دخترانه، زیر فشار مخالفان مذهبی راه

دبستان »ازی شدند. هنگامی که اندهای دخترانه هم در ایران راهها بود که نخستین مدرسهدر همین سال

اندازی شد، درس خواندن زنان به راه ۱۲۸۵در سال  [11]خانم استرآبادی، بیاز سوی بی« دوشیزگان

نامیدند و بارها به آن حمله شد. خدیجه افضل وزیری، خانه میاین دبستان را فاحشهقدری غریب بود که 

های خالی این خانه مادرش را به اتاق داشته، و اتاق ۱۲ها ی آنخانم، تعریف کرده که خانه بیدختر بی

ود و طرز خانم تا آن زمان مدرسه ندیده ببی ی دخترانه انداخته است. اما بیفکر باز کردن مدرسه

خانه درس ی قزاقخانم که در مدرسه بیها را پسر بیدانست. شکل چیدمان کالسبندی را نمیکالس

ها این طور چیده شدند: دو ردیف نیمکت و میِز مقابل آن در دو طرف خواند به مادرش یاد داد. کالسمی

ها باشد. روی بچهبه طوری که روبهباالی اتاق هم میز معلم و صندلی پشت میز،  اتاق، و در مقابل قسمت

 ی جغرافیا هم به دیوار زده شد.یک نقشه

ی ی کالس به مدرسهی ادارهبی خانم اما هنوز راضی نبود، و دو دخترش را برای یادگیری نحوهبی

السلطنه فرستاد تا، در ضمن تحصیل، معلمی هم یاد بگیرند. خودش هم در این وامآمریکایی در خیابان ق

ای با سه کالس، که ی رسمی از وزارت معارف برای باز کردن مدرسه گرفت. مدرسهنامهمدت، اجازه

شاگرد  ۲۰های دو کالس دیگر دخترانش بودند. حدود خودش معلمی یک کالس را بر عهده داشت و معلم

تند و مدرسه شروع به کار کرد. ماجرا اما به همین راحتی نبود، و این مدرسه از همان روزهای اسم نوش

رو شد، به طوری که یکی از روحانیون در شاه عبدالعظیم باالی منبر اول با مخالفت متعصبان مذهبی روبه

مردم هم زار « ت.بر آن مملکت باید گریست که در آن دبستان دوشیزگان باز شده اس»رفت و فریاد زد: 

ای چاپ کرد که در آن نوشته خانم هم فردی به نام سید علی شوشتری ورقه بیی بیزار گریستند. در محله

بی خانم افتتاح کرده است، این زن مفاسد دینیه دارد، در منزلش تار این دبستان دوشیزگان که بی»بود: 

فروختند و اوباش ای یک شاهی میخانم را ورقه بییی باین تکفیرنامه« زنند و اجتماع هنرمندان است.می

 کردند.محله را برای حمله به مدرسه تحریک می

اش پیش وزیر معارف رفت، اما وزیر گفت که از او کاری ساخته بی خانم برای محافظت از مدرسهبی

چگونه است که شما  کنم.ام دفاع میمن زنی لچک به سر هستم و از مدرسه»بی خانم پاسخ داد: نیست. بی

http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn8
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http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn11


او « توانم در بیافتم.با روحانی نمی»وزیر گفت: « توانید آن را اداره کنید؟وزیر این مملکت هستید و نمی

شوند و سال پذیرفته می ۶تا  ۴روی تابلوی مدرسه بنویسید در این دبستان فقط دختران »فقط پیشنهاد داد: 

ته دوشیزه به معنای باکره است و باکره یعنی ترها را هم اخراج کنید. زیرا شوشتری گفبزرگ

خانم با عصبانیت تابلو را پایین آورد و آن عبارات را روی کاغذی نوشت و به آن  بیبی« انگیز.شهوت

حاال بروید، تا »خواستند ترک تحصیل کنند، گفت: تر که نمیی دخترهای بزرگچسباند. او در جواب گریه

خانم استرآبادی  بیبه این ترتیب، بی [12]« خوانید.آیید و درس میه میسر و صدا بخوابد. باز دوبار

و راه را برای دیگر  حفظ کرده،« پرورش»ی اش را از دچار شدن به سرنوشت مدرسهتوانست مدرسه

ی دخترانه به مدیریت طوبی رشدیه بود که در سال اولین مدرسه« پرورش»مدارس دخترانه هم باز کند. 

اندازی شد. این مدرسه سه روز بیشتر دوام نداشت، و مخالفان تحصیل زنان در روز چهارم راه ۱۲۸۲

 [13]د.آموز داشت پایین کشیدندانش ۱۷تابلوی این مدرسه را که فقط 

ی مؤسس مدرسه [14]شناس،های دخترانه همچون ماهرخ گوهربسیاری دیگر از مؤسسان اولیه مدرسه

 [16]آبادی،و صدیقه دولت« دارالعلم و صنایع مزینیه»ی مؤسس مدرسه [15]، مریم عمید،«ترقی بنات»

وجرح و بازداشت از سوی نیروهای ، نیز از تهدید و ضرب«ی شرعیاتخانهمکتب»ی مؤسس مدرسه

ی این همسو با مخالفان در امان نبودند. با وجود همه مذهبی مخالف تحصیل دختران و نیروهای دولتی

صیل ی دخترانه در تهران تحمدرسه ۶۳دختر در  ۲۵۰۰دست کم  ۱۲۹۲موانع و مشکالت، تا سال 

 [17]کردند، و دختران یک هفتم محصالن مدارس تهران بودند.می

  

 های زنان پس از مشروطه دومفعالیت علنی انجمن

ها در نهضت ملی مشروطه فعال ، زنانی که برخی از آن۱۲۸۸ر سال د« ی دوممشروطه»بعد از وقوع 

تر کردند. در این های خود را علنیکردند، فعالیتهای مخفی زنان فعالیت میبودند و برخی دیگر در انجمن

ای همچون مخالفت با استقراض خارجی گرایانههای زنان به دنبال اهداف سیاسی و ملیدوره، بیشتر تشکل

در کنار این اهداف، ، «انجمن مخدرات وطن»هایی همچون یت از تولیدات داخلی بودند، اما تشکلو حما

تن از  ۶۰از سوی « انجمن مخدرات وطن»کردند. را نیز دنبال می« مطالبات سیاسی و اجتماعی بانوان»

رشناس فعاالن های سها از خانوادهخواِه طرفدار حقوق زنان تشکیل شده بود که اغلب آنزنان مشروطه

آبادی، ماهرخ گوهرشناس، خواه، علما، روحانیون، و اعیان و اشراف بودند. صدیقه دولتسیاسی مشروطه

ی شدهنوری، و هما محمودی از جمله اعضای شناختهالملوک خواجهالمعالی، آغا شاهزاده امین، عفتدرة

 [18]این انجمن بودند.

های اصلی سال از جمله برنامهتالش برای ترویج مدارس دخترانه و آموزش سوادآموزی به زنان بزرگ

بضاعت تأسیس شده آموزان بیروزی که برای دانشی شبانهاین انجمن بودند، و در همین راستا در مدرسه

پوش در زن کفندهی تجمع اعتراضی هزاران صد دختر مشغول به تحصیل شده بودند. سازمانبود، یک

و ارسال نامه به مجلس در مورد به تعویق افتادن تصویب قانون اساسی  [19]هاواکنش به اولتیماتوم روس

 [20]ن بود.های این انجماز دیگر فعالیت

بی خانم ها علنی شد. بیشد نیز در این سالتر مخفیانه برگزار میوگوی زنان که پیشو گفت جلسات بحث

خواتین »ی از همه [21]منتشر کرد، ایران نوی در روزنامه ۱۲۸۸ای که در سال استرآبادی با اطالعیه

ی مسائل های خود را دربارهی او جمع شده و دیدگاهی هر هفته در خانهدعوت کرد که جمعه« دوستوطن

یاد شده است البته محدود به « کلوپ ملی زنان»سیاسی و اجتماعی بیان کنند. این جمع که از آن با نام 

را نیز با هدف فراهم کردن امکانات « تامانجمن ای»های سیاسی و اجتماعی نماند، و اعضای آن بحث

 [22]تشکیل دادند.  ۱۲۸۹تحصیل برای دختران یتیم در اردیبهشت 
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http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn17
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 ریبونی برای مطالبات برابرخواهانهاولین نشریات زنان: ثبت زندگی زنان و ت

های های زنان و پا گرفتن مدارس دخترانه، زنان گام بعدی خود را برداشتند و مجلهبا علنی شدن انجمن

تر آغاز شده بود. زنان را منتشر کردند. حضور زنان و مسائل زنان در مطبوعات اما از چند سال پیش

ل زنان و هایی در دفاع از تحصیبودند که مقاله [23]خواهمشروطهنخست، اغلْب مردان روشنفکر و 

ی دوم کم و به ویژه پس از مشروطهنوشتند. اما کمهای زنان میحمایت از مدارس دخترانه و انجمن

کردند، و صدایشان را بلند  ندای وطنو  ایران نو، زنان بیشتری از طریق نشریاتی همچون (۱۲۸۸-۹۰)

را به نویسندگان زن اختصاص هایی خواه نیز گاه صفحهسردبیران مطبوعاِت نزدیک به متجدداِن مشروطه

 [25]نوشتند.زن در مطبوعات ایران می ۳۰حدود  ۱۲۹۴تا  ۱۲۸۴های ی سالو در فاصله [24]دادند،می

اگرچه زن هستیم و »، نوشته بود: ندای وطنی روزنامه ۷۰ی ، در شماره۱۲۸۶یکی از این زنان در سال 

مان هم که فضل و کمالی شویم، از مرحمت پدرانالعقل، و ردیف بشر محسوب نمیبه قول آقایان ناقص

زن به این مجلس حق نداریم، ولی نادان در هر طبقه است ... امروز بر احدی پوشیده نیست که هر بیوه

چه را که توانند آنها میکنم، زنخواهیم ... همین قدر عرض میدارد. ما امروز حقوق خودمان را می

 [26]«خواهند.می

نگاران زن، صدای زنان بیشتر و به کار نشریات مخصوص زنان، به سردبیری و مدیریت روزنامهبا آغاز 

امتیازی و مدیریت سمیه به صاحب ۱۲۸۹ ی زنان که از سال، نخستین نشریهدانشبلندتر از قبل شنیده شد. 

طور مشخص و  شد، بهای منتشر میصفحه ی هشتنامهکحالى جدیداالسالم همدانى، و در قالب هفته

داری، مباحث اخالقی، علم خانه»اما در کنار پرداختن به  [27]صریح به دنبال تساوی حقوق زنان نبود.

ی همچون حق تحصیل زنان و مدارس دخترانه را مورد توجه قرار ، موضوعات«داری، و شوهرداریبچه

در  دانشپرداخت. برای مثال، داد، و به لزوم تغییر جایگاه و وضعیت زنان در جامعه و خانواده میمی

کرد که به تمامی با رسم داری که از انگلیسی ترجمه شده بود، ماجرای ازدواجی را منتشر میداستان دنباله

های ایرانی آن زمان متفاوت بود. این نشریه همچنین در ستونی به نام قوانین ازدواجو رسوم و 

ی رعایت حقوق زنان را با زبانی شد، برخی نکات درباره، که خطاب به مردان نوشته می«داریزن»

آیا انصاف است که بیچاره زن، وقتی که طوق اطاعت تو را به گردن »داد: کارانه توضیح میمحافظه

http://www.feministschool.com/spip.php?page=print&id_article=6971
http://www.feministschool.com/spip.php?page=print&id_article=6971
http://www.feministschool.com/spip.php?page=print&id_article=6971
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn23
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn24
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn25
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn26
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn27


ی صرف بدانید و هرجور تحکمات داشته باشید به این بیچاره امر کنید؟ نه خدا به نداخت، شما او را بندها

 [28]...«این راضی است و نه اولیایش 

شد، منتشر می [29]السلطنهبه مدیریت و سردبیری مریم عمید مزین ۱۲۹۲ ، نیز که از سالشکوفهی مجله

ای است روزنامه»گونه معرفی کرده بود: ا اینخود ر شکوفهداشت.  دانشای همچون در ابتدا شیوه

ی داری، مسلک مستقیمش تربیت دوشیزگان و تصفیهداری، بچهی اطفال، خانهالصحهاخالقی، ادبی، حفظ

اما این نشریه نیز به مرور مباحثی همچون مخالفت با ازدواج « اخالق زنان، راجع به مدارس نسوان.

همچنین از سال سوم انتشارش به مسائل سیاسی همچون استقالل  وفهشکزودرس را مورد توجه قرار داد. 

ملی، مبارزه با نفوذ بیگانگان، تحریم کاالهای وارداتی، ترویج منسوجات وطنی، و وظایف زنان در قبال 

پرداخت. در شرایطی که زنان از هرگونه حق رأی و مشارکت سیاسی محروم بودند، این موضوعات می

مدت ی دوم مجلس فهرستی از نامزدهای مورد نظرش را منتشر کرد و توقیفی کوتاهرهاین نشریه برای دو

 [30]را به دلیل دخالت در سیاست به جان خرید.

ای که به نیز ادامه یافت، نشریه [31]عالم نسوانی بعدها از سوی نشریه فهشکوو  دانشی شیوه

ی آمریکایی ایران ی دخترانهالتحصیالن مدرسهامتیازی ربابه نواب صفوی، و زیر نظر مجمع فارغصاحب

تعاون در »سال پیاپی منتشر شد، هدف خود را  ۱۲به مدت  ۱۲۹۹که از سال  عالم نسوانشد. منتشر می

اعالم کرده « ی امور تربیتیها به خدمت به وطن و خانواده و حسن ادارهتعالی و ترقی نسوان و تشویق آن

پرداخت، اما با انتشار شان نمیزنان برای تغییر وضعیتهای بود، و به طور مستقیم و صریح به خواسته

ها در نقاط ی اخباری از پیشرفت زنان و خدمات آنی بهبود جایگاه اجتماعی زنان و ترجمهمقاالتی درباره

روِز ایران باز  ی آنای تازه به سوی لزوم تغییر در وضعیت زنان را برای جامعهمختلف جهان، دریچه

 کرد.می

سواد بودن اکثریت و عمر کوتاه انتشارشان و همچنین بی تعداد بودنوجود کم نشریات زنان در آن دوره، با

زنان ایرانی، توانستند مجرایی برای فعالیت کسانی باشند که به دنبال بهبود وضعیت زنان در کشور بودند. 

این حال  کارانه در رابطه با وضعیت زنان داشتند، اما باای سنتی و محافظهاین نشریات اغلب خط و مشی

 [32]شان در آن دوران را ثبت کنند.توانستند تصویری از وضعیت زنان ایرانی و مطالبات

  

 شوندتر میتر و فمینیستیها و نشریات زنان رادیکالانجمن

تر در تر و رادیکالها و نشریاتی هستیم که به صورتی صریحانجمن به بعد، شاهد فعالیت ۱۲۹۳از سال 

هایی همچون رفع حجاب، استقالل اقتصادی زنان، جلوگیری کنند و خواستهرابطه با حقوق زنان فعالیت می

اد و همسرش ابوالقاسم آزاد از جمله فعاالن سال و آزادی زنان دارند. شهناز آز ۱۵از ازدواج دختران زیر 

به صراحت دفاع از حقوق  ۱۲۹۳در سال « گروه بانوان و بانوئیان ایران»این دوره بودند که با تشکیل 

جایی که ایران از از آن»ی این انجمن آمده بود: نامهی کار خود قرار داده بودند. در مرامزنان را سرلوحه

های سوزد، و تعلیم و تربیت باید از مادران آغاز شود، و تمام خرابیمیعلمی هر جهت در آتش بی

خانوادگی و اقتصادی و ادبی و اجتماعی و حتی سیاسی ایران از روگیری زنان است که مانع از دخول در 

 ۱۳۰۴شمسی تأسیس یافته و تا حال که  ۱۲۹۳ی باشد، لهذا گروه بانوان و بانوائیان از سنهاجتماعات می

 [33]...« باشد تهران و سایر ایاالت و والیات را کمابیش به این موضوع حیاتی متوجه ساخته است می

را در  [34]ی بانواننامهی ال بیشتر نداشت، نشریهس ۱۹، هنگامی که ۱۲۹۹شهناز آزاد همچنین در سال 

ن روزنامه ای»کرد و، با نوشتن این که های زنان را منتشر میای که فقط نوشتهنشریه تهران منتشر کرد،

اش را از آغاز ، خط و مشی فمینیستی«براى بیدارى و رستگارى زنان بیچاره و ستمکش ایران است

ماه به دلیل مشکالت مالی متوقف شد، و پس از  ۱۱پس از  ی بانواننامهمشخص کرده بود. انتشار 

شان های پیشینفعالیترا در راستای « مجمع کشف حجاب» ۱۳۰۲شهناز آزاد و ابوالقاسم آزاد در سال   آن

http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn28
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn29
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn30
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http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn34


اندازی کردند. این مجمع اما بیشتر از یک سال دوام نیاورد. فعالیت در در رابطه با مخالفت با حجاب راه

اندازی این مجمع منجر به ها نیز یکی از خطوط قرمز حکومت بود، و راهمخالفت با حجاب در آن سال

اما ابوالقاسم آزاد، که دل در  [35]شد.« ف حجابمجمع کش»بازداشت و تبعید ابوالقاسم آزاد و تعطیلی 

اندازی کرد. را راه« جمعیت همدالن» ۱۳۰۴گروِی ارتقای وضعیت زنان داشت، ناامید نشد و در بهمن 

بند « ی سایر وسایل آزادی حقوق زنان ایرانمجاهدت و فداکاری تام و تمام در تزیید جمعیت عملی و تهیه»

ی این جمعیت بود. شهناز و ابوالقاسم آزاد، فخرآفاق پارسا، نصرت مشیری، و نامهنخسِت مرام

ها که امضای آن، از جمله هشت تنی بودند «خواهوطن نسوان»الملوک شریفی از اعضای جمعیت عصمت

 [36]شد.ی این جمعیت دیده مینامهدر پای مرام

ی اندازی نشریهاز تأثیرگذارترین فعاالن زن، اقدام به راه [37]آبادی،در همین دوره بود که صدیقه دولت

ینیستی زنان در ی فمتوان آن را نخستین نشریه، که میزبان زنانی کرد. اولین شماره [38]زبان زنان

از همان ابتدا،  [39]زبان زناننگار در در اصفهان منتشر شد. زنان روزنامه ۱۲۹۸ایران دانست، در سال 

ی تساوی میان زن و مرد و درباره [40]کردند،ل اقتصادی زنان حمایت میبا جدیت از آموزش و استقال

و در عین حال در  [42]زدند،به صراحت در مخالفت با حجاب قلم می [41]نوشتند،حق رأی زنان می

 کردند.رابطه با مسائل سیاسی روز جامعه نیز اظهار نظر می

های نوین تماماً در رابطه با برابری حقوق زنان نبود و مطالب مربوط به شیوه انزبان زنبا این حال، 

های مخصوص خود را داشتند. نوشین احمدی خراسانی، داری و تربیت فرزند و شوهرداری نیز ستونخانه

و  ادغام زنان در پروژه مدرنیت»با بیان این که گفتمان فمینیستی جنبش زنان در دوران مشروطه گفتمان 

ی ایرانی تالش داشتند با ساختن تصویری از زن های اولیهدهد که فمینیستبوده، توضیح می« تجددگرایی

ی ، نقش زن را از مادری که فقط تولید مثل و ادامه«کرده و شریک زندگی مردمادری تحصیل»به عنوان 

این تصویر  [43]ارتقا دهند. نسل را بر عهده دارد به مادری که مسئول تربیت فرزندان و مدیر خانه است

مندی زنان از تر، بهرهتوانست در قابی بزرگشد، میجدید، که بخشی از آن در نشریات زنان ترویج می

ی آموزش و مشارکت سیاسی و اجتماعی را نیز برای جامعه و حتی و برابر در زمینههای بیشتر فرصت

سال  ۲۰شد، در این منتشر می ۱۳۲۳اگرچه تا سال  زبان زنانبرای خود زنان توجیه و تبلیغ کند. 

 [44]را نیز پشت سر گذاشت. و توقف توقیف هایدوره

 ۱۲۹۷را نیز در سال « شرکت خواتین اصفهان»، زبان زنانتر از انتشار آبادی، کمی پیشصدیقه دولت

بافی در اصفهان، یزد، و کرمان، که به شکل تعاونی و اندازی سه کارگاه پارچهتأسیس کرده بود. او با راه

ل تأمین استقالل اقتصادی زنان بود ی کارکنان آن زن بودند، به دنبای زنان به راه افتادند و همهبا سرمایه

سال و آگاه  ۱۵های به ظاهر اقتصادی، برای جلوگیری از ازدواج دختران زیر و، در کنار این فعالیت

را « شرکت آزمایش بانوان»، ۱۳۰۰او پس از کوچ به تهران، در سال  [45]کرد.کردن زنان نیز تالش می

اندازی کرد. دختران زیر پوشش بود در این شهر راه« شرکت خواتین اصفهان»ی اهداف دهندهکه ادامه

خوانند و ی وابسته به این انجمن درس مینصف روز را در دبستان شش کالسه« شرکت آزمایش بانوان»

های خودشان هم گذاشتن پولبا روی  [46]ی این شرکتکردند. اعضای اولیهکار می نصف دیگر روز را

 [47]ی آن را فراهم کرده بودند.ی اولیهسرمایه

ها جلسات آبادی در این سال، به یاد دارد که صدیقه دولت«ای عالی زنانشور»ضیا اشرف نصر، دبیر 

ی خیلی مشخص و خیلی سنگین و مهربان. خانمی بودند با قیافه»سخنرانی برای معلمان مدارس داشت: 

دانم. یک لباس برای پوشش، یک روسری سر کرده بودند؛ حاال اگر بیرون از آن محیط چادری داشتند، نمی

ای که ما شان گذشت، از روی بام خانهشان بود، خیلی قشنگ و برازنده ... چند کلمه از سخنرانیبلند تن

ی خانم. انار خورد ای پرت کردند روی دفترچهنشسته بودیم )این سخنرانی در فضای حیاط بود( انار گنده

زده، ولی خانم بدون آبادی. ما همه وحشتی خانم دولتبه میز و پخش شد روی لباس و صورت و دفترچه

دهیم. شما در نظر بگیرید که در مان را ادامه میشان بدهند، گفتند: نه، ما سخنرانیاین که تغییری در قیافه

ها و زندگی آن خانه. در بیرون ی بچهدار بودند و کارشان ادارهآن زمان، زنان همه در خانه بودند. خانه

آبادی هایی که معلم بودند در مدارس. در این سخنرانی، خانم دولتتوانستند بگیرند، مگر زنخانه شغلی نمی
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هایی مثل توانند شغلاند، میهای زیادی کردهها پیشرفتکردند: زناز شرایط زنان در خارج صحبت می

 [48]«مردان داشته باشند، قاضی باشند، در ادارات کار کنند، و یا وکیل مجلس باشند.

ها از یک جنگیدند. آنآبادی نمادی از فعاالن زنی بود که همزمان در چند جبهه میدر واقع، صدیقه دولت

ها کردند، و در کنار اینهای زنان بودند، از سوی دیگر مدارس دخترانه تأسیس میسو به دنبال ایجاد تشکل

های زنان مه یافت، و دیگر انجمنی کار در جنبش زنان اداکردند. این شیوهنشریات زنان را منتشر می

نیز همزمان با پیگیری اهدافی که برای خود « خواهجمعیت نسوان وطن»و « پیک سعادت نسوان»همچون 

تعریف کرده بودند، آموزش زنان و انتشار نشریه را نیز در دستور کار خود داشتند. تالش برای آموزش 

آموزی به زنان برای دست یافتن به استقالل اقتصادی های اکابر و حرفهسال در قالب کالسزنان بزرگ

شد، میراث دیگری برای جنبش زنان بود که تا آبادی دنبال مینیز، که همواره از سوی صدیقه دولت

های زنان نزدیک به احزاب سیاسی گرفته تا گروه« سازمان زنان»نیز دنبال شد، و از  ۶۰-۱۳۵۰های دهه

 دادند.چپ آن را ادامه می

 

 آیندگرا به میدان میهای چپفمینیست

از  ۱۳۰۰بود. این انجمن سال « پیک سعادت نسوان»های زنان که دیدگاه چپ داشت یکی از اولین انجمن

دوست، جمیله صدیقی، سکینه شبرنگ، و اورانوس پاریاب برای به دست آوردن حقوق سوی روشنک نوع

زاری نخستین مراسم هشت مارس، روز جهانی زن، و سیاسی و اجتماعی زنان در رشت تأسیس شد. برگ

های این انجمن های حکومت پهلوی از جمله فعالیتدر سال پیک سعادت نسوانی همچنین انتشار مجله

های زنان در دوران ترین انجمنگذارترین و فمینیستی، از تأثیر«خواه ایرانجمعیت نسوان وطن» [49]بود.

 [50]ها گرایش چپ داشتند.مشروطه، نیز از سوی زنانی تأسیس شد که بسیاری از آن

ای که برایش نامهآبادی، در سوگگذار اصلی این جمعیت محترم اسکندری بود که صدیقه دولتبنیان

دانست. نورالهدی منگنه، « یک بدبختی بزرگ»خواند و فقدانش را « دختر شجاع ایران»نوشت، او را 

خواه، وطن جمعیت نسوان»کند: گونه روایت مییکی از مؤسسان این جمعیت، چگونگی تأسیس آن را این
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خورشیدی تشکیل گردیده بود. جمعی از بانوان کمر همت بسته بودیم  ۱۳۰۱خواه در سال از بانوان ترقی

طور کلی برای بهبود عالم زنان قد علم کرده  گذاری ترقیات، آزادی، پیشرفت، و تعلیمات و بهبرای بنیان

دهد که نورالهدی منگنه، ملوک ان میعکس معروفی که از اعضای این انجمن به جای مانده نش« بودیم.

عظمی ارغون، هایده افشار، قدسیه مشیری، و الملوک شریفی، فخراسکندری، نصرت مشیری، عصمت

ی این جمعیت بودند. ریاست هیئت مدیره را محترم اسکندری صفیه اسکندری از جمله اعضای هیئت مدیره

ی سردبیر نشریه [51]ده داشتند. فخرآفاق پارسا،، مستوره افشار بر عه۱۳۰۳و، پس از فوت او در سال 

ی پنجم به خاطر نوشتن از حقوق اش در شمارهنشریه ۱۳۰۰نیز، پس از آن که در سال  [52]،جهان زنان

 پیوسته بود.« خواهجمعیت نسوان وطن»زنان توقیف و خودش به اراک تبعید شد، به 

سیمین بهبهانی، شاعر سرشناس و فعال حقوق زنان که دختر فخرعظمی ارغون )یکی از مؤسسان این 

ی بزرگی با حیاط و یک خانه»ت خود نوشته است که اعضای این جمعیت جمعیت( بود، در خاطرا

کردند. بچه که بودم، گهگاه سواد تدریس میهای بیجا اول برای زنهای متعدد گرفته بودند و آناتاق

ای خوانند و ... هفتهآیند و درس میهای مسن میدیدم که زنکردم و میرفتم و در آن حیاط بازی میمی

خواندند هایی میالشعرای بهار، و رشید یاسمی تصنیفجا بود. سعید نفیسی، ملکوره سخنرانی در آنیک د

شان چیست و در چه وضعیتی گفتند که حقوقکرد. به زنان میشان تشویق میکه زنان را به گرفتن حقوق

یی باشند تا فرزندان دانایی را به ی کودکان باید مادران داناکنندهقرار دارند و باید بدانند که به عنوان بزرگ

 [53]«وجود بیاورند.

های اصلی این انجمن بود، و اعضای سال یکی از ایدههای سوادآموزی برای زنان بزرگاندازی کالسراه

ن کنند. این تئاتر، ها، را از طریق فروش بلیت برای اجرای تئاتر تأمیهای این کالسآن قصد داشتند هزینه

ی عشقی، و با ی میرزاده، نوشته«آدم و حوا»که اولین تئاتر زنان در ایران بود، بر اساس داستان 

کارگردانی و اجرای مادام وارتو تریان، نخستین بازیگر زن ایرانی، در منزل شخصی نورالهدی منگنه 

ها شکایت شده خانه آمدند و گفتند که از آن ها به درِ ی دوم، آژانروی صحنه رفت؛ اما قبل از شروع پرده

اند. برگزاری جلسات داخلی این جمعیت نیز چندان راحت نبود. است که علیه حجاب نمایش بر پا کرده

خواه هر هفته ی جمعیت نسوان وطنجلسات هیئت مدیره»نورالهدی منگنه در خاطرات خود نوشته است: 

بود، هر هفته منزل یکی از بانوان. یک روز هفته که منزل  شد و این جلسات سیاریک روز تشکیل می

ها رسید. مستخدمه آمد و گفت الزمان شجاعی بودیم ... ناگهان صدای در زدن شدیدی به گوشخانم بدیع

اند، و از قرار های خیابان اسماعیل بزاز در جلوی درب حیاط با چوب و سنگ اجتماع کردهجمعی از الت

ها را دارند، که با چوب و سنگ بر سرشان بتازند. چون که آن خانه درب ن رفتن خانممعلوم انتظار بیرو

 [54]«دیگری نیز داشت، ما یکی بعد از دیگری از آن درب سمت کوچه گریختیم.

هرجا که زنان حضور داشتند، حتی در « خواهجمعیت نسوان وطن»ی این فشارها، اعضای با همه

شان کردند و زنان را به درخواست حقوقهای پرحرارتی ایراد میهای مدارس، نطقها و جشنمهمانی

، به مدیر مسئولی ملوک اسکندری که تا خواهجمعیت نسوان وطنی انتشار نشریه [55]کردند.تشویق می

، ۱۳۰۱در اسفند « مکر زنان»ی فکاهی منتشر شد، تجمع در میدان توپخانه و سوزاندن جزوه ۱۳۰۵سال 

آبادی برای شرکت ، و فرستادن صدیقه دولت۱۳۱۱در تهران در سال « ی نسوان شرقکنگره»برگزاری 

های های این جمعیت بود. ترویج پارچهدر پاریس از جمله فعالیت« المللی حق رأی زنانی بینرهکنگ»در 

ی الیحه به مجلس شورای های مدافع حقوق زنان در دیگر کشورها، و ارائهوطنی، همکاری با سازمان

این انجمن در سال  [56]های این انجمن بود.ملی برای بهبود شرایط زندگی زنان هم از دیگر فعالیت

ها و نشریات مستقل از سوی رضا شاه و حمایت نکردن نیروهای نظمیه از ، در پی سرکوب انجمن۱۳۱۲

 شد.آنان در برابر حملهات متعصبان، تعطیل 

  

 انجمن زنان ۲۶عضویت هزاران زن در 
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کردند؛ برای مثال، شواهدی های زنان در برخی از موارد با یکدیگر در تماس بودند و تبادل نظر میانجمن

 [57]وجود دارد.« خواه ایرانجمعیت نسوان وطن»برای « انجمن مخدرات وطن»از سخنرانی رئیس 

های مختلف با چندین همچنین، برخی از فعاالن زن گاه در چند انجمن زنانه عضویت داشتند، یا در دوره

تر از متوسط بودند، های متجدد متوسط و باالها اغلب از خانوادهانجمن کار کرده بودند. اعضای این انجمن

 شدند.های روحانیون سرشناس نیز دیده میها زنانی از دربار و همچنین زنانی از خانوادهو در میان آن

ها در دست های آنکنندگان در برنامهها و شرکتبا این که اطالعات دقیقی از تعداد اعضای این انجمن

گونه روز ایران عمومیت نداشته، اما این ی آندر جامعه های فمینیستیگونه فعالیتدانیم که ایننیست، و می

ها فعالیت داشته کرده در این انجمنشماری از زنان نخبه و تحصیلهم نبوده است که فقط تعداد انگشت

ارگان خبری آن بود، پنج  شکوفهی باشند. برای مثال، انجمنی که از سوی مریم عمید تأسیس شد، و نشریه

و تعداد  [59]بیش از سه هزار عضو داشت« انجمن بانوان و بانوئیان ایران» [58]هزار عضو داشت؛

ت نسوان جمعی»در جلسات سخنرانی هفتگی  [60]رسید.نفر می ۶۰به « انجمن مخدرات وطن»مؤسسان 

در  ۱۲۸۹و در بهار سال  [61]شد،کارت برای زنان ارسال می ۳۰۰تا  ۲۰۰، هر هفته حدود «خواهوطن

زن  ۵۰۰های دخترانه، های مدارس و درمانگاهین هزینهاجرای یک نمایش در پارک اتابک، برای تأم

ی لهدهد که، در فاصی مشروطه نشان میی دورهبررسی تحقیقات منتشرشده درباره [62]شرکت داشتند.

انجمنی که در باال به  ۱۴انجمن زنان تأسیس شده است. عالوه بر  ۲۵کم  ، دست۱۳۰۴تا  ۱۲۸۵های سال

ی ها موجود است، اطالعات مختصری نیز دربارهی آنها اشاره شد و اطالعات موثق و مفصلی دربارهآن

 انجمن دیگر نیز وجود دارد. ۱۱

کند که تظاهراتی هم در اشاره می« هیئت نسوان اصفهان»نام  ژانت آفاری در تحقیقات خود به انجمنی به

یت او در ای به جا مانده است که حاکی از عضواز محترم اسکندری برگه [63]این شهر برگزار کرد.

جمعی زنان های دستهفعال بوده است. نامه ۱۳۰۱است که در سال « جمعیت ترقی نسوان»انجمنی به نام 

های زنان در این شهرها بوده رسید نیز حاکی از تشکیل انجمنکه از قزوین و سنگلج به نشریات تهران می

دهد که یک انجمن زنان ایرانی در آن آباد روسیه نشان میی گروهی از زنان در عشقاست. همچنین، نامه

پزشکی و جراحی و قابلگی برای زنان هایی مثل دندانشهر نیز فعال بوده، زنانی که خواستار تدریس حرفه

است که در سال « انجمن همت خواتین»های ها حاکی از فعالیتبه عالوه، برخی پژوهش ]64[بودند.

« ترقی صنایع و هنرهای یدی دختران و شاگردان مدارس»و « ترویج اشیای داخلی»با هدف  ۱۲۹۴

های دخترانه، از جمله صدیقه تأسیس شد، و محل گردهمایی شمار زیادی از مدیران و معلمان مدرسه

، «ی خواتین ایرانیخیریه»، «انجمن نسوان تبریز»ها، عالوه بر این [65]آبادی و مریم عمید، بود.تدول

نیز پنج انجمن دیگری هستند که در اسناد « اتین مرکزیانجمن نسوان و هیئت خو»، «انجمن عفاف زنانه»

 ها در دسترس نیست.ی آنها اشاره شده اما اطالعات مفصل و دقیقی دربارهمختلف به اسامی آن

  

 های زناناک انجمناعتراض به فرودستِی زنان، وجه اشتر

ارجی و تشویق به تولید و های زنان در ابتدا در راستای اهداف ملی، همچون تحریم کاالهای خاکثر انجمن

 [66]کردند اما به مرور به سمت طرح مسائل زنان حرکت کردند.های وطنی، فعالیت میمصرف پارچه

ها با درخواست برای دسترسی زنان به امکانات در بسیاری از این انجمنتمرکز بر مسائل زنان نیز 

های بعدی به مسائل مربوط دوستانه شروع شد، اما در قدمهای نوعبهداشتی، خودکفایی اقتصادی، و کمک

های زنان در دوران مشروطه، فارغ از اهداف فمینیستی، به آموزش و حقوق زنان نیز توجه شد. انجمن

های زنان ایرانی در راستای ی فعالیتشدهدهیای که داشتند، اولین شکل سازماندوستانهیا نوع گرا،ملی

ها در آن دوره به موقعیت گوید، تمامی این انجمنشان بودند. چنان که الیز ساناساریان نیز میتغییر وضعیت

تغییر و تحول در وضعیت  های متفاوت برای ایجادشان در روشبودند، و تفاوت فرودست زنان معترض

 [67]زنان بود.
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http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn58
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn59
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn60
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn61
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn62
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn63
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn64
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn65
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn66
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftn67


دو انجمنی هستند که « جمعیت پیک سعادت نسوان»و « خواهجمعیت نسوان وطن»انجمن،  ۲۵در میان این 

ی ادامه فعالیت مؤثر سایر هایشان ادامه دادند؛ اما دربارهای نخست حکومت پهلوی هم به فعالیتهتا سال

های زنان که در دوران مشروطه تشکیل شدند اطالعات چندانی در دست نیست. با این حال، برخی انجمن

های یا پیوستن به انجمن های جدیدهایشان ادامه پیدا نکرد، با تأسیس انجمنهایی که فعالیتاز اعضای انجمن

ها تداوم نیافتند کدام از این انجمنی حقوق زنان ادامه دادند. در مجموع، هیچشان در حوزهدیگر، به فعالیت

شان ی الزم، گام بعدی را در راه به ثمر رساندن مطالباتدهی و کسب تجربهو نتوانستند پس از سازمان

ها و مدارس زنان، اولین صداهای اعتراض به ای با نشریهشبکه بردارند، اما موفق شدند در یک ارتباط

هایی زنان بپردازند، خواسته هایهای جنسیتی در ایران را بلند کنند، و دست کم به طرح خواستهنابرابری

ها همچنان در فهرست های بعدی فعاالن زن پیگیری شد، و بسیاری از آنهای بعد از سوی نسلکه در سال

 زنان ایرانی قرار دارد. مطالبات

 ۱۳۹۶/۱۱/۲۸   -  خواهمریم حسین

 برگرفته از: خبرنامه هفتگی آسو

 

 

ی اول، شماره، سال ی دیگرنیمهی نامه، فصل«ی زن در جراید مشروطیتچهره»روشنک منصور،  [1]

 .۳۰-۱۱، صص. ۱۳۶۳اول، بهار 

، ۱۳۷۱، به کوشش منصوره اتحادیه، نشر تاریخ ایران، تهران، السلطنهخاطرات تاجالسلطنه، تاج [2]

 .98-99پ سوم، صص. چا

، ۵۷تا انقالب  ۱۲۸۰جنبش حقوق زنان در ایران، طغیان، افول، و سرکوب از الیز ساناساریان،  [3]

 .۳۹، تهران، نشر اختران، ص. ۱۳۸۴ی، ی نوشین احمدی خراسانترجمه

، ۱۳۶۳ی دوم، پاییز ، سال اول، شمارهی دیگرنیمهی نامه، فصل«جنبش زنان در ایران»ناهید یگانه،  [4]

 .۲۸-۷ص. ص

معمای رد پای طاهره در تاریخ »ی بیشتر در این زمینه، نگاه کنید به: سهیال وحدتی، برای مطالعه ۵

 ،۲۰۹سپتامبر  ۲۶، ایران امروز، وبسایت «زنان

 .جااینقابل دسترس در 

ی نیمهی نامه، فصل«سیاسی زنان در انقالب مشروطه-تاملی در تفکر اجتماعی»ژانت آفاری،  [6]

 .۲۸-۷، صص. ۱۳۷۱، زمستان ۱۷ی ، شمارهدیگر

چاپ سوم، تهران، نشر  ۱۳۸۵ی رضا رضایی، ، ترجمهانقالب مشروطه در ایرانژانت آفاری،  [7]

 .۲۴۴-۵بیستون، صص. 

 .۲۳۳-۲۷۴همان، صص.   [8]

، به نقل از عبدالحسین ناهید، ۷۰ی قمری. شماره ۱۳۲۵شعبان  ۲۳، سال اول، طنندای وی روزنامه[9]

 ، آلمان غربی، انتشارات نوید.۱۳۶۸، زنان ایران در جنبش مشروطه

http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftnref1
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftnref2
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftnref3
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftnref4
http://www.iran-emrooz.net/index.php?%2Fzanan%2Fmore%2F19455%2F
http://www.iran-emrooz.net/index.php?%2Fzanan%2Fmore%2F19455%2F
http://www.iran-emrooz.net/index.php?%2Fzanan%2Fmore%2F19455%2F
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftnref6
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftnref7
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftnref8
http://www.aasoo.org/fa/articles/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#_ftnref9


  .۲۴۳، ص. انقالب مشروطه در ایرانآفاری،  ][10

دی، اولین بی خانم استرآبابی»خواه، ی بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: مریم حسینبرای مطالعه [11]

 .جااین، قابل دسترس در ۱۳۸۵مرداد  ۱۷، اعتماد ملیی ، روزنامه«معلم دختران ایران

خانم استرآبادی و خانم افضل وزیری، مادر و بیبی»افضل وزیری و نرجس مهرانگیز مالح،  [12]

آبادی، بهار ، ویراستاران: محمد توکلی طرقی و افسانه نجم«دختری از پیشگامان معارف و حقوق زنان

 .۷-۱۵، انتشارات نگرش و نگارش زن، صص. ۱۳۷۵

به نقل از محمد . ۱۴۸، ص. ۱۳۶۲، تهران، نشر تاریخ ایران، سوانح عمرالدین رشدیه، شمس [13]

، تهران، ۱۳۸۱، نی، از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلویی زن ایراها و مبارزههدفحسین خسروپناه، 

 .۳۰انتشارات پیام امروز، ص. 

ماهرخ گوهرشناس، شورمندی »رناز سیفی، ی بیشتر در این زمینه، نگاه کنید به: فبرای مطالعه [14]

 .جااین، قابل دسترس در ۱۳۸۵مرداد  ۱۷، سرمایهی ، روزنامه«تالش و مبارزه

مریم عمید، چراغی فراراه »ی بیشتر در این زمینه، نگاه کنید به: فرناز سیفی، برای مطالعه [15]

 .جااین، قابل دسترس در ۱۳۸۵مرداد  ۱۷، سرمایهی ، روزنامه«سوادآموزی دختران

آبادی: بررسی صدیقه دولت»ی بیشتر در این زمینه، نگاه کنید به: الهه باقری، برای مطالعه [16]

، قابل دسترس ۴۷-۱۸، صص. ۲۰۱۴، بهار ۱ی ، شماره۲۹، سال نامهایرانی نامه، فصل«شناسانهزندگی

 .جاایندر 

 .۲۴۱، ص. انقالب مشروطه در ایرانآفاری،  [17]

، تهران، ۱۳۴۸، جلد دوم، زن ایرانی از انقالب مشروطیت تا انقالب سفیدامداد، بدرالملوک ب[18]

 .۴۳، ص. جنبش حقوق زنان در ایرانهمچنین: ساناساریان، . ۲۲-۱۳سینا، صص. انتشارات ابن

  .۹۷-۱۰۷، صص. زنان ایران در جنبش مشروطهناهید،  [19]

 .جااین، قابل دسترس در «آبادیجمانجمن مخدرات وطن؛ میراث فکری شیخ هادی ن»الهه باقری،  [20]

 ، به نقل از خسروپناه،۱قمری، ص.  ۱۳۲۸صفر  ۲۵، ۱۵۰ی ، شماره۱سال ، ایران نوی روزنامه [21]

 .۱۴۸، ص. ی زن ایرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلویها و مبارزههدف

، های اجتماعی و اقتصادی آنانقالب مشروطیت ایران و ریشهو. س. ایرانسکی،   م. پاولیچ، و. تریا  [22]

ی ها و مبارزههدف، به نقل از خسروپناه، ۵۲، ص. ۱۳۵۷ی م. هوشیار، تهران، انتشارات رودکی، ترجمه

 .۱۴۸، ص. زن ایرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلوی

دی  ۱۴، ی فمینیستیمدرسه، «مردان ماندگار در تاریخ جنبش زنان»نگاه کنید به: سیمین کاظمی،  [23]

 .جااین، قابل دسترس در ۱۳۹۱

 .۲۳۳-۲۷۴، صص. انقالب مشروطه در ایرانآفاری،  [24]

 .۱۱-۳۰، صص. «ی زن در جراید مشروطیتچهره»منصور،  [25]
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ی ملی جمهوری خانه، کتابهای ادواری زنان در ایران(شکوفه به انضمام دانش )نخستین نشریه  [26]

 .2، ص. ۱۳۷۷اسالمی ایران، پاییز 

حفظالصحة نسوان و اطفال در »ی بیشتر در این زمینه، نگاه کنید به: علی کریمیان، برای مطالعه [27]

 .جااین، قابل دسترس در «ی زنان ایرانی نخستین نشریهآئینه

 .۸، ص. ۶ی ، شماره۸۹2۱آبان  ۱۸، دانش [28]

مریم عمید، چراغی فراراه »ی بیشتر در این زمینه، نگاه کنید به: فرناز سیفی، برای مطالعه [29]

 «.سوادآموزی دختران

شکوفه به انضمام دانش: ی بیشتر در این زمینه، نگاه کنید به: عبدالحسین نوایی، برای مطالعه [30]

 ، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران.۱۳۷۷، ی زنان در ایراننخستین روزنامه و مجله

ی عالم نشریه»ی بیشتر در این زمینه، نگاه کنید به: الهه باقری و شهنار خواجه، برای مطالعه [31]

 .جااین، قابل دسترس در بیدارزنی، وبسایت ۱۳۹۳بهمن  ۱۴نسوان: با نگاهی به چند سند تاریخی، 

مشروطه، آغازی برای »خواه، به: مریم حسینی بیشتر در این زمینه، نگاه کنید برای مطالعه [32]

 .جااین، قابل دسترس در 1385مرداد  ۱۷، زنستان، وبسایت «نگاری زنانروزنامه

مادران من کیستند: شهناز آزاد »ی بیشتر در این زمینه، نگاه کنید به: فروغ عزیزی، برای مطالعه [33]

  . جااین، قابل دسترس در بیدارزنی، وبسایت ۹۳خرداد  ۲۱، «)رشدیه(

توانید می زنان در دوران قاجاررا در وبسایت  بانوان ینامهی های منتشرشده از نشریهتمام شماره [34]

 .جااینس در بخوانید. قابل دستر

، تهران، انتشارات شیرازه، ۱۳۸۴، نسوان شرق نهضت آبادی،غالمرضا سالمی و افسانه نجم  [35]

 .۲۹۶-۲۸۷صص. 

 .جااین، قابل دسترس در زنان در دوران قاجار، وبسایت «جمعیت همدالن»ی نامهاساس [36]

 ۲۰، «زنان نامرئی در تاریخ»: شهال اعزازی، ی بیشتر در این زمینه، نگاه کنید بهبرای مطالعه [37]

 .جااین، قابل دسترس در زنستان، وبسایت ۱۳۸۵فروردین 

ای متفاوت در زبان زنان، نشریه»ی بیشتر در این زمینه، نگاه کنید به: الهه باقری، برای مطالعه [38]

  . جااین، قابل دسترس در ی فمینیستیمدرسه، «نگاری زنانروزنامه

توانید بخوانید. قابل می زنان در دوران قاجاررا در وبسایت  زبان زنانی های نشریهبرخی شماره [39]

 .جااینو  جاایندسترس در 

 .۵۸، ص. جنبش حقوق زنان در ایرانساناساریان،  [40]

 «.زنان نامرئی در تاریخ»اعزازی،  [41]

 .۵۹، ص. جنبش حقوق زنان در ایرانساناساریان،  [42]
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۲۸-، تهران، صص. ۱۳۹۰، ناشر: مؤلف، زمستان حجاب و روشنفکراننوشین احمدی خراسانی،  [43]

۹. 

ی نامهبود؛ در این دوره به صورت هفته ۱۲۹۹تا دی  ۱۲۹۸از تیر  زبان زنانتشار ی اول اندوره [44]

ی دوم انتشار مجله از توقیف شد. دوره ۱۹۱۹شد و به دلیل مخالفت با قرارداد ای منتشر مییک صفحه

های ایجادشده از طرف وزارت شماره، به دلیل محدودیت ۱۱شروع شد و پس از انتشار  ۱۳۰۰سال 

ی سوم متوقف شد. دوره ۱۳۰۱آبادی به اروپا، در اواخر سال و همچنین مسافرت صدیقه دولت معارف

 ادامه داشت. ۱۳۲۳به صورت ماهانه و در تهران آغاز شد و تا سال  ۱۳۲۱از خرداد  زبان زنانانتشار 

، قابل ۱۳۹۱دی  ۱۴، ی فمینیستیمدرسه، «های زنان در دوران مشروطهانجمن»الهه باقری،  [45]

 .جاایندسترس در 

آبادی، زهرا اسکندری بیات، افسرالملوک آریانی، خانم عزیزی، خانم درخشنده، و خانم صدیقه دولت [46]

 ی این شرکت بودند.صبا از اعضای اولیه

 «.های زنان در دوران مشروطهانجمن»باقری،  [47]

، جلد سوم، ها و یادهاها، نوشتهآبادی: نامهصدیقه دولتآبادی، مهدخت صنعتی و افسانه نجم  [48]

 .۷-۶۰۶، صص. ۱۳۷۷انتشارات نگرش و نگارش زنان، 

 .۱۱۳، ص. زنان ایران در جنبش مشروطهناهید،  [49]

 .۶۳، ص. جنبش حقوق زنان در ایرانساناساریان،  [50]

، قابل ۸۵مرداد  ۱۷، سرمایهی ، روزنامه«نگار زن تبعیدیفخرآفاق پارسا، روزنامه»فرناز سیفی،  [51]

 .جااین دسترس در

بخوانید. قابل  زنان در دوران قاجارتوانید در وبسایت را می جهان زنانی پنج شماره از نشریه [52]

 .جاایندسترس در 

، تاریخ ایرانی، وبسایت ۱۳۹۵اسفند  ۲۱، «خواهیت نسوان وطننگاهی به جمع»زاده، فرزانه ابراهیم [53]

 .جااینقابل دسترس در 

، به نقل ۱۳۴۴، تهران، «ای از خاطرات منسرگذشت یک زن ایرانی، یا شمه»نورالهدی منگنه،  [54]

 «.خواهنگاهی به جمعیت نسوان وطن»زاده، از: ابراهیم

، به نقل از ۴۸، ص. ۱، جلد زن ایرانی، از انقالب مشروطه تا انقالب سفیدبدرالملوک بامداد،  [55]

 .۱۸۷، ص. ی زن ایرانی، از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلویها و مبارزههدفخسروپناه، 

 .۱۸۹، ص. ی زن ایرانی، از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلویها و مبارزههدفخسروپناه،  [56]

، ی دیگرنیمه، «سیاسی زنان در انقالب مشروطه -تأملی در تفکر اجتماعی »ژانت آفاری،  [57]

 .۲۸-۷، صص. ۱۳۷۱، زمستان ۱۷ی شماره

 .۵۸، ص. جنبش حقوق زنان در ایرانساناساریان،  [58]

 .۲۹۲، ص. ۱۳۸۴، انتشارات شیرازی، نهضت نسوان شرقآبادی، غالمرضا سالمی و افسانه نجم  [59]
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