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Abstract 

Introduction: Iranian society in the Qajar era (1789-1925) was a kind of 

authoritarian society. Women in this society were subjected to severe gender 

oppression. They were deprived of many basic rights (e.g., the right to education, the 

right to choose, and the freedom of marriage). After the victory of the constitutional 

revolution (1906), political despotism in Iran was weakened. The victory of the 

constitutional revolution also strengthened civil society. One of the signs of the 

strengthening of civil society in Iran was the spread of new social movements such as 

the women's movement. In fact, the women's movement in Iran emerged after the 

victory of the constitutional revolution. The movement established newspapers to 

raise women's awareness. In this way, it succeeded in promoting the idea of gender 

justice in society. The movement also tried to work in an organized way by 

establishing women's associations. The women's movement in the constitutional era 

pursued various demands. They sought to combat the patriarchal discourse in society. 

The main concern of women's struggles in the constitutional era was the pursuit of 

equal rights with men and gender equality in various fields. The aim of this study is 

to identify and analyze the main demands of Iranian women in the constitutional era 

(1906-1925). In this article, we also answer the question: what did women's demands 

achieve in the constitutional era? 

Method: In this study, the activities of Iranian women in the constitutional era were 

examined using a combination of historical primary sources and historical secondary 

sources from the constitutional era. By primary sources, in this article, we mean 

sources and documents recorded by people who lived during the constitutional 
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period. Books, newspapers, documents, and surviving memoirs of people who lived 

during the constitutional era fall into this category. Secondary sources also include 

various books and analytical sources written based on primary sources from the 

constitutional era. This study has attempted to use primary sources as much as 

possible in its investigation. However, in some cases it has also used historical 

secondary sources to supplement the information. 
Finding: The results of this study show that women faced a type of systematic gender 

discrimination during the constitutional era. This gender discrimination extended to 

all spheres, from the home to society. Girls were not allowed to go to school; because 

going to school was only the right of boys. They were not allowed to oppose their 

husbands' polygamy or their daughters being married off as children because the 

home was dominated by men. Social traditions also supported men. On the other 

hand, women had no right to participate in political elections because the right to vote 

was only for men. Political participation was only the right of men and women had no 

right to political participation. Therefore, in the constitutional era, the women's 

movement began a historical struggle for social change in three different areas: 1. 

"Struggle for women's right to education"; 2. "Struggle to change family laws"; and 3. 

"Struggle for the right to vote and political participation." 
Conclusion: In the constitutional era, the women's movement achieved its first 

demand (i.e., women's right to education). From that point on, girls were able to go to 

school. The women were not able to achieve their next two demands. But they also 

worked hard on these two demands. By spreading the idea of gender equality in 

various newspapers, the women were able to create the social framework for the 

realization of these demands in the following years. Thanks to the women's efforts, 

the first law on family and marriage was finally passed in Iran a few years after the 

Constitutional Revolution and at the beginning of the first Pahlavi's reign (1928). 

However, women struggled even longer for the right to vote and participate in 

politics. Finally, women's suffrage was adopted in 1963. These cases show that the 

women's movement in Iran has been able to achieve different goals in each historical 

period. With each goal achieved, they focus their efforts on new goals. For this 

reason, this movement continues. 

Keywords: Gender Studies, Women and Family Studies, Women's Movement, 

Patriarchy, Historical Sociology. 
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 چکیده

متفاوت است. جنبش مشروطه با « جنبش زنان در عصر مشروطه»، با «حضور زنان در جنبش مشروطه»

یت بود، اما دنبال برابری حقوقی و سیاسی میان شاه و رع خواهی و حاکمیت قانون، به دغدغۀ آزادی

کرد. این جنبش از درون جنبش  جنبش زنان، دغدغۀ برابری جنسیتی بین زنان و مردان را دنبال می

تا  1285زنان در عصر مشروطه ) مشروطه ظهور یافت. پژوهش حاضر در پی آن است که نشان دهد

عنوان بستری  به دنبال انقالبی در انقالب بودند تا از فرصت انقالب سیاسی مشروطه ( چگونه به1304

تحلیلی، به تحلیل -گیری از روش توصیفی برای انقالب حقوقی زنان بهره بگیرند. این مطالعه با بهره

ها گویای آن است که زنان در دوران مشروطه،  پردازد. یافته مضامین موجود در منابع و اسناد تاریخی می

ها بسته بود.  ها را بر آن جامعه، همۀ عرصه در یک تبعیض جنسیتی سیستماتیک قرار داشتند که از خانه تا

ها اجازه نداشتند  رفتن فقط حق پسران بود. همچنین آن ها اجازه نداشتند به مدرسه بروند؛ زیرا مدرسه آن

همسری خود اعتراض کنند؛ چرا که خانه در سلطۀ مردان و قوانین در  به چندهمسری شوهر و کودک

ند در انتخابات شرکت کنند؛ زیرا حق رأی فقط برای مردان بود. از حمایت از آنان بود. زنان حق نداشت

رو جنبش زنان در عصر مشروطه، در سه حوزۀ مختلف، مبارزۀ تاریخی را برای تغییر وضع موجود  این

. مبارزه برای دستیابی 3. مبارزه برای تغییر قوانین خانواده؛ 2. مبارزه برای حق تحصیل زنان؛ 1آغاز کرد: 

دست  أی و مشارکت سیاسی. زنان در این دوره به هدف اول خود رسیدند و حق تحصیل را بهبه حق ر

گری چندالیه تا حدی پیش رفتند، درنهایت در  آوردند. در دو هدف بعدی، اگرچه با تالش و مطالبه

 سازی و حال، در این دو عرصه نیز با راهبرد گفتمان دستیابی به این اهداف کامیاب نبودند. بااین

 های بعدی هموار کردند. گری در حوزۀ عمومی، راه را برای تغییرات در دوره مطالبه

شناسی تاریخی، جنبش زنان، مطالعات جنسیت، مطالعات زنان و  پدرساالری، جامعه های کلیدی: واژه

 خانواده.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
 مقالۀ پژوهشی، تألیف مستقل. *
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 مقدمه و طرح مسئله
وران مشروطه انجام مقالۀ حاضر با هدف شناسایی و تحلیل مطالبات نسل اول جنبش زنان در د

بندی  طور مشخص به شکل زیر صورت توان به شد. در این راستا، سؤال اساسی این مقاله را می

( شامل چه مواردی است؟ 1285-1304ترین مطالبات جنبش زنان در دوران مشروطه ) کرد: مهم

رسید؟ همچنین پیگیری این مطالبات توسط زنان در دوران مذکور، درنهایت به چه سرانجامی 

در ادامه، ضروری است که ابتدا تصویری کوتاه و فشرده از تاریخ اجتماعی دوران قاجار )با 

تأکید بر موقعیت زنان در این دوران( ترسیم شود تا بسترهای اجتماعی و فرهنگی الزم که به 

 نحو بارزتری روشن شوند. گیری جنبش زنان در عصر مشروطه منجر شد، به شکل

که در هر دورۀ  نحوی یران معاصر همواره میدان منازعه بوده است؛ بهمسئلۀ زنان در ا

های متفاوتی سربرآورده و روی جامعه تأثیر  ها به صورت تاریخی، مسئلۀ زنان و مطالبات آن

گذاشته است. با این همه، وضعیت زنان ایرانی در سدۀ اخیر، تغییرات شگرفی را به خود دیده 

ناشی از ورود مدرنیته به جامعۀ ایرانی است. مدرنیته به گسترش است. بخشی از این تغییرات، 

های مختلف دامن زد و جامعۀ ایران را دستخوش  اندیشۀ نوسازی و تجددخواهی در عرصه

ای کامالً سنتی بود؛  تغییر قرار داد؛ این در حالی است که جامعۀ ایران تا اواسط قاجار جامعه

: 1379اش تغییری نیافته بود )ملکم،  اعی و سیاسیهای اجتم ای که صدها سال سنت جامعه

(. شاید آغاز تجددخواهی در ایران را بتوان در دویست سال پیش و در اوایل قرن نوزدهم 812

(. در آن زمان عباس میرزا، ولیعهد و فرماندۀ ایرانی که 22: 1340وجو کرد )آدمیت،  جست

کرد، راه  مقابل ارتش روس مقاومت می های ایران و روسیه تزاری بود، هرچه در مشغول جنگ

های گوناگون بود.  اش تصرف سرزمین برد و فرجام سپاه ایرانی، شکست و نتیجه به جایی نمی

های نظامی ایرانیان بود که  انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای پیامد همان شکست

از آن جدا کرد. در همان دوره،  های ایران را برای همیشه های زیادی از بهترین سرزمین بخش

های پیاپی ایرانیان  وقتی ژوبر نمایندۀ ناپلئون بناپارت وارد ایران شد، عباس میرزا که از شکست

ها را بر  دانم این قدرتی که شما اروپایی نمی»مستأصل شده بود، خطاب به نمایندۀ ناپلئون گفت: 

کردن  شما در فنون جنگیدن و فتحما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ 

ندرت آتیه را  وریم و به کاربردن تمام قوای عقلیه متبحرید و حال آنکه ما در جهل غوطه و به

گیریم. مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب  درنظر می

ما کمتر از سر شما است؟ یا تابد، تأثیرات مفیدش در سر  که قبل از رسیدن به شما به ما می
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دهد؟  خدایی که رحمتش بر جمیع ذرات عالم یکسان است، خواستۀ شما را بر ما برتری می

)ژوبر، « بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار نمایم؟ کنم. اجنبی حرف بزن! گمان نمی

1322 :95.) 

کشورهای قدرتمند، خود را  ماندگی شدید ایران از های عقب از همان دوران، نخستین جلوه

ماندگی، در  تدریج اندیشۀ توسعه و پیشرفت برای ترمیم این عقب نشان داد. بعد از این وقایع، به

(. یکی از اولین 8: 1345طور جدی مطرح شد )رضوانی،  میان حاکمان و روشنفکران ایرانی به

بود که هدفش  1230ال جانبۀ وضعیت کشور، تأسیس دارالفنون در س ها برای اصالح همه قدم

آموزش علوم و فنون جدید به ایرانیان بود تا این فاصلۀ تاریخی با دستیابی به علم مدرن جبران 

شود؛ چرا که فرض اصلی در آن دوران، مبنی بر این اصل اساسی بود که کشورهای اروپایی با 

ای بود  الفنون مدرسهحال، دار اند. بااین دستیابی به علم مدرن به چنین شوکت و حشمتی رسیده

پذیرفت و فرزندان  آموز می که عمدتاً از پسران اشراف و اعیان و طبقات باالی جامعه، دانش

: 1367طبقات متوسط و پایین جامعه و همچنین دختران راهی به آن نداشتند )احتشام السلطنه، 

تبعیض طبقاتی و هم ترتیب ورود به آن مدرسه، هم با  (. بدین1080: 1367؛ اعتمادالسلطنه، 316

مرور زمان تأسیس شدند. با این همه،   های بعدی نیز به با تبعیض جنسیتی همراه بود. مدرسه

های گوناگون به راه خود ادامه  بیداری ایرانیان و اندیشۀ نوسازی، از همان دوران با فراز و نشیب

ار به بعد قلمداد کرد داد. به همین دلیل تاریخ ایران مدرن را باید از نیمۀ دوم دورۀ قاج

ترین شکل ممکن شامل  (. در این دوره، اندیشۀ نوسازی، با آزاردهنده1389)آبراهامیان، 

امپریالیسم نظامی وارد ایران شد و جامعۀ ایرانی را به شوکی عمیق و تاریخی فروبرد. گسترش 

ایرانی منجر  های بعد به چالش سنت و مدرنیته و بحران تجدد در جامعه این اندیشه، در سال

(. اندیشۀ توسعه و نوسازی در ایران، بعد از وقوع انقالب مشروطه 385: 1386شد )آجودانی، 

 سرعت بیشتری گرفت.

، رویدادی بزرگ و نقطۀ عطف تاریخ ایران معاصر 1285پیروزی انقالب مشروطه در سال 

زاده،  ؛ ملک1377، سمت مدرنیته را شتابی فراوان بخشید )آبراهامیان است که حرکت ایران به

(. تا پیش از مشروطه، نظام حکومتی ایران، سلطنت مطلقه بود. در کشور نه مجلسی وجود 1382

داشت و نه قانون مشخصی برپا بود. در آن دوران، ارادۀ شخص شاه حکم قانون را در کشور 

م رفت. شاه ه رفت، قانون کشور نیز به همان سمت می داشت. میل شاه به هر سمت که می

گذاشت.  کرد و خودش نیز آن را به اجرا می مجلس بود و هم دولت. خودش قانون تعیین می
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(. بودجۀ 1386، مستشارالدولهکرد ) کرد و مخالفان را مجازات می خودش هم حکم صادر می

کشور در جیب شاه و عدلیه به فرمان او بود. نه سازمانی برای تنظیم و نظارت بر بودجه برقرار 

گرفت. استبداد  ای در جامعه برپا بود. همه چیز با دستور و میل شاه انجام می عدالتخانهبود و نه 

کس  هیچ»ها نوشتند:  سیاسی چنان کشور را فراگرفته بود که در همان دوران در یکی از روزنامه

کنیم بدون قانون. سرتیپ  چیز نیست؛ زیرا قانون نیست. حاکم تعیین می در ایران مالک هیچ

فروشیم بدون قانون. بندگان خدا را حبس  کنیم بدون قانون. حقوق دولت را می میمعزول 

1(.1، ص 1، ش 1269)روزنامۀ قانون، « کنیم بدون قانون کنیم، بدون قانون. شکم پاره می می
 

همراه آورده  تدریج استبداد خانگی را نیز با خود به فرهنگ استبداد سیاسی در آن دوران، به

ها فرمانروایان  کردند. آن ا نیز مردان، همان نقش شاه مستبد را در جامعه ایفا میه بود. در خانه

ها بودند. هیچ زنی یارای مقاومت در مقابل حکم و فرمان مردان را نداشت. زنان،  مطلق خانه

شدند که از هر حقوق برابری در نظامی چنین مردساالر محروم  تر قلمداد می جنس دوم و پست

(. ساختار قدرت در خانواده، 7، ص 5، ش 1299؛ نشریۀ نامۀ بانوان، 206: 1382 بودند )فوران،

رفتند. اگر  گرفته از ساختار قدرت در جامعه بود؛ چرا که هردو با منطق استبدادی پیش میالهام

در سطح جامعه پدرساالری اجتماعی حاکم بود، در خانه نیز پدرساالری خانوادگی برپا بود. در 

مردان در نقش فرادست و حاکمان بر قدرت بودند و با فرودستان خویش، گویی به هردو بستر، 

 (.19، ص 3، ش 1302خواه ایران،  کردند )نشریۀ نسوان وطن های خود رفتار می چشم رعیت

حال، با وقوع انقالب مشروطه، ساختار قدرت سیاسی دگرگون شد و نظام حکومتی  بااین

خود، از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه تغییر یافت. پیامد ایران برای اولین بار در تاریخ 

گذاری و تدوین قانون اساسی بود. بعد از آن، اختیارات شاه  این تغییر، تأسیس مجلس قانون

های اجتماعی ایجاد شد و نشریات مختلفی  محدود شد و در چارچوب قانون قرار گرفت. آزادی

(. انقالب مشروطه 32: 1345یع قرار گرفت )رضوانی، برآمدند و کشور در مسیر تغییراتی سر

کلی درنوردید و زمینه را برای  های اجتماعی را نیز به صرفاً انقالبی سیاسی نبود، بلکه عرصه

ظهور و بروز تحوالت اجتماعی جدید فراهم کرد. مشروطه نوید آزادی مردم از سلطۀ شاه را 

گیری بود؛ چرا که  عی مبارزۀ جنسیتی نیز در حال شکلتر جامعه، نو های عمیق داد، اما در الیه می

 ها بسته بود. ها راه تنفس را بر آن دنبال رهایی از سلطۀ مردان بودند که قرن زنان به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
 .صفحه : ص شماره، : ش .1
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کردند که این  تا پیش از انقالب مشروطه، زنان ایرانی در شرایط سخت و ناگواری زندگی می

های گوناگون زندگی  ها در عرصه اشته بود. آنها تأثیر گذ های زندگی آن شرایط روی تمام جنبه

گرفتند.  ها تصمیم می خود، تقریباً هیچ حق انتخابی نداشتند و مردان خانواده برای سرنوشت آن

آموختند که حتی باید از  فرهنگ پدرساالری چنان مسلط بود که به زنان از همان دورۀ کودکی می

های پدر یا شوهرشان تسلیم محض باشند  بل فرمانتر خود نیز اطاعت کنند و در مقا برادر کوچک

(. در چنین شرایطی، حق انتخاب همسر برای زنان دورۀ قاجار وجود 31: 1384)ساناساریان، 

(. فقط پدر خانواده بود که 26و  25: 1353السلطنه،  ها ازدواج اجباری بود )تاج نداشت و تقدیر آن

کسی و در قبال چه مبلغی ازدواج کند. در این بین، کرد دختر باید در چه سنی، با چه  تعیین می

(. دختران تا پیش از ازدواج، 103: 1383پرسیدند )کولیور رایس،  عنوان نظر دختر را نمی هیچ به

 (.24: 1355شان نداشتند )هولستر،  وگوی ساده را هم با همسر آینده حتی حق یک گفت

سالگی به  ب دختران در ده تا یازدههمسری اجباری سنت رایج آن روزگار بود. اغل کودک

ها تا  (. بعضی از آن141: 1368شدند )پوالک،  سرعت نیز مادر می رفتند و به خانۀ شوهر می

همسری خود  شدند. زنان حق نداشتند به کودک سالگی، صاحب فرزندان زیادی می پانزده

د. دغدغۀ پدران برای دست مردان خانواده بو ها کامالً به اعتراضی کنند؛ چرا که اختیار آن

ترین زمان ممکن بود. در همین سنت  ها در سریع ها، بلکه ازدواج آن دخترانشان، نه آموزش آن

فرهنگی، بسیاری از مردان، دختران را حتی قبل از رسیدن به سن بلوغ به خانۀ شوهر 

ن مسلمان را (. در آن زمان، سواد خواندن و نوشتن برای زنا192: 1371فرستادند )دیوالفوآ،  می

زدند )ناهید،  بودن می خواندن زنان، انگ بابی دانستند؛ چرا که به طرفداران درس عیبی بزرگ می

ها آموزش و تحصیل دخترانشان را ننگ و عار  (. به همین دلیل، بسیاری از خانواده18: 1360

(. در 12: 1353السلطنه،  ؛ تاج18، ص 3، ش 1302خواه ایران،  دانستند )نشریۀ نسوان وطن می

کردند تا با شماتت دیگران مواجه  برخی موارد، زنان باسواد دانش و سواد خود را پنهان می

ای، تا پیش از انقالب مشروطه هیچ  (. در چنین بستر فرهنگی74: 1384نشوند )ساناساریان، 

رفتن فقط حق  (. درواقع مدرسه266: 1363ای نیز برای دختران ساخته نشد )کسروی،  مدرسه

کرده نبود، بلکه  پسران بود و دختران حق تحصیل نداشتند. زن ایدئال در آن دوران زن تحصیل

آورد. زن  کرد و در همان کودکی، فرزندان بسیاری به دنیا می سرعت ازدواج می زنی بود که به

ایدئال در عصر قاجار، زنی بود که در کل زندگی خود در خدمت مرد و مطیع و فرمانبردار او 

 (.354: 1387کرد )شمیم،  کلی فراموش می و هویت و استقاللش را در مقابل شوهر، بهبود 
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های جنبش زنان  در چنین شرایطی که فرهنگ مسلط، زنان را به محاق برده بود، اولین نشانه

شکل گرفت. پیروزی انقالب مشروطه،  1285در ایران، بعد از انقالب مشروطه در حدود سال 

یاسی و تقویت جامعه مدنی منجر شد. یکی از نمودهای توانمندشدن به تضعیف استبداد س

: 1389نگاری در آن دوران بود )آبراهامیان،  جامعۀ مدنی، گسترش نشریات و فعالیت روزنامه

های جدید در کشور و فرصت کنشگری در سطح  (. این دورۀ تاریخی، با گسترش اندیشه93

(. در همین دوران، بخشی از 300: 1354شد )صدیق،  تر، سرآغاز بیداری زنان در ایران گسترده

نفع زنان برآمدند و اصالحات اجتماعی و فرهنگی را  زنان روشنفکر به فکر تغییرات اجتماعی به

ها شامل  ترین اقدامات آن های مختلف آغاز کردند. مهم در راستای برابری جنسیتی در عرصه

  ای آگاهی زنان جامعه و همچنین تشکیلتأسیس مدارس دخترانه، تأسیس نشریات مختلف بر

شده بود  بینی اندیشی و اتحاد زنان در مسیر اهداف پیش های زنانۀ بسیاری برای هم انجمن

 (.1377)آفاری، 

جنبش زنان که ابتدا به همت تعداد محدودی از زنان روشنفکر ایرانی بعد از انقالب 

تر اجتماعی یافت. نسل اول این جنبش،  یعسرعت ابعاد وس مشروطه آغاز شد، دیری نپایید که به

ها با خاستگاه طبقاتی باالی خود توانسته  عمدتاً از طبقۀ باالی جامعه برخاستند. بسیاری از آن

رفتن برای دختران ممنوع بود، با معلم خصوصی در خانه یا حضور  ای که مدرسه بودند در دوره

مطلق در زمانۀ خود نجات یابند  سوادی در مدارس غیرمسلمان آموزش ببینند و از بی

های نسبی پس از مشروطیت  ها آمده بودند که از فرصت آزادی (. آن74-73: 1384)ساناساریان، 

ها، موقعیت فرودست زنان در جامعه را  رغم مخالفت شدید اجتماعی با آن بهره بگیرند و علی

 به روی زنان ایرانی باز کنند.ای جدید  های مختلف به چالش بکشند تا دریچه فعاالنه و به شیوه

داشتند.  های کوچکی برمی نسل اول جنبش زنان رؤیاهای بزرگی در سر داشتند، ولی گام

دختران هم حق »کردند؛ اینکه  ها در قالب نشریات خود، برای حقوق ابتدایی زنان مبارزه می آن

دختران باید »( یا 2 ، ص1، ش 1299)نشریۀ نامۀ بانوان، « دارند همانند پسران درس بخوانند

(. 3، ص 11ق، ش  1338)نشریۀ زبان زنان، « کودکی کنند؛ نه اینکه در کودکی ازدواج کنند

قد  همین مطالبات حداقلی زنان برای مردان آن دوران نیز چنان سخت و سنگین بود که تمام

اجتماعی  گرای عصر قاجار که زنان از هیچ حقوق شدت سنت جلوی زنان ایستادند. در جامعۀ به

طور آشکارا عملی انقالبی بود  برخوردار نبودند، صحبت از حق مدرسه و تحصیل برای زنان، به

  (. در همین دوره، زنان با تأسیس250: 1385همراه داشت )آفاری،  های بسیاری به که هزینه
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د و از دهی نسبی کنن ای خود را سازمان های اجتماعی و رسانه های مخفی توانستند فعالیت انجمن

 (.1377این طریق، میزان اثرگذاری خود را افزایش دهند )آفاری، 

حال، برای شناسایی و تحلیل جنبش زنان و دستاوردهای آن در ایران، راهی نیست جز  بااین

ها از نقطۀ آغازین ظهور خود، ارزیابی و تحلیل شود. اگر تولد  ها و مطالبات آن آنکه فعالیت

توانیم اذعان کنیم  عد از پیروزی انقالب مشروطه درنظر بگیریم، میجنبش زنان در ایران را ب

های جنسیتی  زیستند و برای تحقق برابری های زنان فعال ایرانی که در آن دوره می مطالعۀ کنش

های مختلف تاریخی، مطالبات  کردند، بسیار مهم است. اگرچه زنان در دوره در جامعه تالش می

ها در آغاز جنبش نشان  ترین مطالبات آن اند، شناسایی اولین و کلیدی گوناگون و متفاوتی داشته

دهد زنان، این جنبش را از چه نقطۀ تاریخی و با چه سطحی از مطالبات آغاز و چه نتایجی  می

ها عالوه بر شناسایی اهداف و دستاوردهای جنبش زنان در عصر مشروطه  کسب کردند. یافته

ک مبارزۀ تاریخی و طوالنی در سدۀ اخیر، زنان ایرانی اکنون در دهد بعد از ی خوبی نشان می به

های پیشین خود قرار دارند و در این  چه جایگاهی و با چه دستاوردهایی در مقایسه با نسل

های  اند. این رسالتی است که در پژوهش هایی حاصل کرده مسیر پرفراز و فرود، چه پیشرفت

هش حاضر تا حد امکان آن را تحلیل و بررسی کرده پیشین کمتر به آن پرداخته شده و پژو

ترین  دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مهم است. در همین راستا، این مقاله مشخصاً به

( شامل 1304تا  1285مطالبات اجتماعی زنان پس از انقالب مشروطه تا پایان دورۀ قاجاریه )

 انۀ زنان در دورۀ مذکور چه شد.خواه چه مواردی بود و فرجام این مطالبات برابری

 پیشینۀ تجربی پژوهش

مطالعۀ پیشینۀ تجربی در حوزۀ جنبش زنان در ایران، حکایت از تحقیقات گسترده در این عرصۀ 

پژوهشی در چند دهۀ اخیر دارد. پژوهشگران زیادی از منظرهای گوناگونی به این موضوع 

د. بسیاری از پژوهشگران معتقدند تولد جنبش زنان در ان های مختلفی ارائه داده اند و دیدگاه پرداخته

(. در 1393ایران را باید از اواخر دوران قاجار و دوران انقالب مشروطه درنظر گرفت )چراغی، 

ها به وضعیت جنبش زنان در دوران قاجار پرداختند و تحوالت را در  همین راستا، برخی پژوهش

؛ 1393؛ ترابی فارسانی، 1392پور و حمانی،  قان حسامنقطۀ آغازین آن رصد و مطالعه کردند )ده

دوران »(. برخی دیگر وضعیت جنبش زنان را در 1398؛ شفیعی و شفیعی، 1395ترابی فارسانی، 

وند و همکاران،  ؛ آدینه1393؛ عباسی و موسوی، 1390تحلیل و بررسی کردند )یاری، « پهلوی
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(. محققان دیگری نیز 1398و فصیحی، ؛ حسینی 1398پیشقدم،  ؛ فهندژسعدی و کاوه1396

؛ 1382را بررسی و مطالعه کردند )لرستانی، « دوران انقالب اسالمی»وضعیت جنبش زنان در 

ها نیز وضعیت زنان  (. البته بخشی از این پژوهش1398؛ ناصرخاکی و همکاران، 1385پور،  جالیی

؛ چراغی، 1384ارزاده و مصفا، گانۀ مذکور، با یکدیگر مقایسه کردند )عط های سه را در دوره

(. همچنین شماری از 1400؛ علیمردانی و همکاران، 1399؛ مرکزمالمیری و همکاران، 1393

محققان دیگر نیز به وضعیت مطالبات جنبش زنان در کشورهای مختلف )پوراحمدی و یاری، 

نبش زنان در (، مقایسۀ تطبیقی ج1400؛ میرزایی، 1400؛ فاخری و رضایی، 1400؛ توکلی، 1388

؛ چمنی مقدم و 1391ایران با جنبش زنان در سایر کشورهای اسالمی )حاضری و محمدی، 

( یا حتی به مقایسۀ جنبش زنان ایران با جنبش زنان در کشورهای غربی پرداختند 1399همکاران، 

 های زنان در دوران (. برخی دیگر نیز به تحلیل مفهومی از جنبش1393اللهی و غالمی،  )سیف

 (.1400؛ فهیمی، 1387: آرمی، 1383نیا،  معاصر توجه داشتند )پاک

ها مورد توجه واقع شد،  ترین موضوعاتی که در این پژوهش ای از مهم طور خالصه، پاره به

؛ عباسی و موسوی، 1382شامل محورهای زیر بود: برابری حقوق بین زنان و مردان )لرستانی، 

؛ 1393(، از فمینیسم ایرانی تا فمینیسم اسالمی )چراغی، 1399؛ مرکزمالمیری و همکاران، 1393

(، جنبش حق 1398پیشقدم،  ( فمینیسم دولتی )فهندژسعدی و کاوه1400علیمردانی و همکاران، 

(، جنبش زنان و سیاست 1396؛ علویان و همکاران، 1388رأی زنان )پوراحمدی و یاری، 

(، 1388سی تا جنبش فرهنگی زنان )طاهری، (، از جنبش سیا1383نیا،  ؛ پاک1382)مشیرزاده، 

(، فمینیسم پسااستعماری 1395گذار از زن ایدئال سنتی به زن ایدئال مدرن )ترابی فارسانی، 

؛ ناصر خاکی و 1384(، مبانی هویتی جنبش فمینیسم )عطارزاده و مصفا، 1400)فهیمی، 

های  (، نقد آموزه1399، مقدم و همکاران گرایی )چمنی (، جنبش زنان و ملی1398همکاران، 

(، تفسیر فمینیستی از متون دینی 1390فمینیستی از منظر آیات و روایات )فاکر و گل گلی، 

(، 1391(، توسعۀ جنسیتی و توانمندسازی جنسیتی )حاضری و محمدی، 1400)میرزایی، 

های جنسیتی )حسینی و فصیحی،  (، سیاست1398های جنسیتی )شفیعی و شفیعی،  تبعیض

(، 1390گرا )یاری،  (، جنبش زنان چپ1396وند و همکاران،  (، زنان و تجدد آمرانه )آدینه1398

 ( و نظایر آن.1393زنان و امر روزمره )ترابی فارسانی، 

های زمانی  از طرفی، مرور پیشینۀ این مطالعه نشان داد مطالبات جنبش زنان در دوره

ای از حیات تاریخی خویش،  ر هر دورهمختلف، با یکدیگر متفاوت بوده است. جنبش زنان د
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های خاص خود را داشته است. در این بین، شناسایی مطالبات اولیۀ جنبش، مسیر  دغدغه

حال، مرور پیشینه گویای  کند. بااین تری روشن می شکل دقیق  های بعد را نیز به شده در دوره طی

خصوص بعد از  ن قاجار )و بهآن است که اگرچه تولد جنبش زنان در ایران را در اواخر دورا

اند، کمتر پژوهشی به بررسی مطالبات جنبش زنان در هنگام زایش تاریخی آن  مشروطه( دانسته

توجه داشته است. این همان رسالتی است که پژوهش حاضر قصد دارد به آن بپردازد. در همین 

دوران مشروطه،  ترین مطالبات جنبش زنان در راستا، این پژوهش با شناسایی و تحلیل مهم

 کند. های اولین نسل از جنبش زنان در ایران را ارائه می ها و خواسته تری از دغدغه تصویر دقیق

 تأمالت نظری

ها برای  ابزار اصلی مشارکت مردم عادی در سیاست عمومی هستند. آن 1های اجتماعی، جنبش

ن بخش، مطالعۀ حاضر قصد شوند. در ای تغییر اجتماعی در جامعه، نیروهایی کلیدی قلمداد می

های اجتماعی زنان حرف  دارد این مسئله را روشن کند که وقتی از مفهومی به نام جنبش

کنیم. در این بخش، ابتدا مفهوم جنبش اجتماعی و ابعاد  زنیم، دقیقاً از چه چیزی صحبت می می

ر این مقاله، شود که چرا د شود و سپس در ادامه نشان داده می طور کامل تشریح می آن به

 های زنان در دوران مشروطه جنبش اجتماعی نامیده شده است. فعالیت

های اجتماعی ارائه شده که هریک از منظرهای متفاوتی  تاکنون تعاریف گوناگونی از جنبش

حال، در مطالعۀ حاضر هنگامی که از مفهوم جنبش اجتماعی سخن گفته  اند. بااین به آن نگریسته

از جنبش اجتماعی  2صی از رفتار جمعی، مورد نظر است که با رویکرد دیانیشود، تعبیر خا می

ای از تعامالت غیررسمی و  جنبش اجتماعی، شبکه»مطابقت دارد. در این پژوهش، منظور از 

ای از  نسبتاً پایدار بین گروهی از افراد، با هویت جمعی مشترک است که براساس مجموعه

دنبال اقدام عملی در عرصۀ عمومی در  ای خاص به ربارۀ مسئلهباورها و عقاید نسبتاً مشابه د

)دیانی، « راستای انجام تغییرات اجتماعی مشخص و یا جلوگیری از تغییرات اجتماعی هستند

 (. این تعریف از جنبش اجتماعی، برای فهم بهتر نیاز به توضیح و تفصیل بیشتری دارد.1992

جتماعی، حول یک مسئله و شکاف اجتماعی جمع نکتۀ اول اینکه که افراد در یک جنبش ا

وجودآمدن  (؛ بنابراین برای به476: 2014 3ها را در فشار قرار داده است )هنسلین، شوند که آن می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Social Movements 

2. Diani 

3. Henslin 
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های اجتماعی، ابتدا باید مسائل خاصی در عرصۀ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا سایر  جنبش

افی برای شروع و پیوستن به یک جنبش مسائل وجود داشته باشد که مردم را به نارضایتی ک

(. این مسائل ممکن است شامل یک اقتصاد متزلزل، 475: 2011اجتماعی ترغیب کند )فرانته، 

نبود آزادی سیاسی یا تبعیض براساس جنسیت، نژاد و قومیت، مذهب یا گرایش جنسی باشد. 

ر ساختاری است وجود حدی از فشا های اجتماعی، یکی از شرایط ضروری برای ظهور جنبش

شود. بدون  که موجب عصبانیت، سرخوردگی و نارضایتی جمعی در میان بخشی از جامعه می

ترتیب جنبش اجتماعی نیز  چنین فشار ساختاری، مردم هیچ دلیلی برای اعتراض ندارند و بدین

 (.1962پدید نخواهد آمد )اسملسر، 

نیست )بروس و یرلی،  نکتۀ دوم اینکه جنبش اجتماعی یک کنش جمعی است و فردی

های اجتماعی از نظر اندازه متفاوت هستند،  (. اگرچه جنبش395: 2012؛ شفر، 284: 2006

 1های اجتماعی، نوعی گروه فشار (. جنبش578: 2006ها جمعی هستند )ترنر،  اساساً همۀ آن

اوطلبانه توانند از طریق همکاری د ها می (. آن284: 2015شوند )تپرمن و همکاران،  محسوب می

ای را در راستای  یافته توسط عدۀ زیادی از شهروندان عادی جامعه، فشار جمعی و نسبتاً سازمان

وبیش خودانگیختۀ  آمدن کم ها از گردهم تغییرات دلخواه خود در سطح جامعه رقم بزنند. جنبش

صرفاً  ها تعریف نشده است، بلکه شود که روابطشان از طریق قوانین و رویه افرادی حاصل می

دیدگاه مشترکی به جامعه دارند. یک جنبش اجتماعی معموالً بزرگ است، ولی مفهوم بزرگی 

های اجتماعی چندین دهه به طول  (. برخی از جنبش41: 2009امری نسبی است )اوپ، 

های دیگر  انجامند و ممکن است صدها هزار عضو را جذب کنند. از طرفی برخی از جنبش می

گروه ثانویۀ خاص، مانند یک انجمن مذهبی یا یک جامعۀ محلی عمل نیز در محدودۀ یک 

های اجتماعی  کنند و ممکن است فقط تعداد کمی یا چند صد عضو را شامل شوند. جنبش می

(. 633-631: 2021ای، ملی یا حتی جهانی باشند )کانرلی و همکاران،  توانند محلی، منطقه می

به هدف در سطح محلی نیز که نسبتاً بادوام و بدین معنا که حتی یک کنش جمعی معطوف 

تواند به یک جنبش اجتماعی تبدیل شود. از طرفی، تعیین اندازۀ دقیق یک  یافته باشد می سازمان

شود.  طور رسمی تعریف نمی ها به جنبش اجتماعی غیرممکن است؛ زیرا عضویت در جنبش

رسمی ساختار آن است.  نیمه های برجستۀ یک جنبش اجتماعی، خصلت درواقع یکی از ویژگی

یافته و رسمی، مانند یک انجمن باثبات یا یک  های اجتماعی، بدون ساختار کامالً توسعه جنبش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. pressure group 
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معنای قدرت مشروع  ها نیز از اقتدار به اند. رهبران جنبش باشگاه، شرکت یا یک حزب سیاسی

 شوند. ها رسماً معرفی نمی برخوردار نیستند و اعضای جنبش

اینکه جنبش اجتماعی محصول تعامالت نسبتاً پایدار و طوالنی است )هیوز و  نکتۀ سوم

های  طور دفعی و یکباره و ناشی از انگیزه های جمعی که به رو کنش (. از این446: 2010 1کرولر،

طورکلی  شوند. به ها(، از جنس جنبش اجتماعی قلمداد نمی ناگهانی ظهور یابند )مانند شورش

دهند و  مدت جای خود را به اهداف بلندمدت می های کوتاه معی، انگیزهوقتی در یک کنش ج

گیرد، نتیجۀ آن  ثبات را می دوام و بی های بی بندی ارتباط پایدار و هدفمند بین افراد، جای گروه

جای اینکه برای چند ساعت یا چند  احتماالً یک جنبش اجتماعی است. فعالیت در یک جنبش به

یابد. البته  ها ادامه می ها یا حتی سال ها، ماه پس ناپدید شود، در طول هفتهور شود و س روز شعله

های اجتماعی، یک چرخۀ حیات  مانند مفهوم بزرگی، مفهوم زمان نیز امری نسبی است. جنبش

ها یا  کنند، به موفقیت آیند، رشد می وجود می های تاریخی به ها در بزنگاه زمانی دارند. آن

(. 1978شوند و دیگر وجود ندارند )تیلی،  یابند، درنهایت منحل می هایی دست می شکست

ترتیب تداومشان بعد از آن  رسند و بدین ها در زمان نسبتاً کوتاهی به هدف خود می گاهی جنبش

های جدیدی برای خود تعریف کنند. گاهی نیز برای رسیدن به  شود؛ مگر آنکه هدف معنا می بی

 کنند. های زیادی تالش و مبارزه می ههها یا د هدف اولیۀ خود، سال

ها و  ای با اهداف، ایدئولوژی نکتۀ چهارم اینکه جنبش اجتماعی نیز مانند یک گروه، مجموعه

ها و  ای از باورها، ارزش های مشترک است. اعضای یک جنبش اجتماعی، دارای مجموعه ارزش

ها  (. این ایده12: 2014 2ون،های نسبتاً مشابهی درمورد یک مسئلۀ خاص هستند )جانست دغدغه

سمت اهداف خاص خود هدایت  های اجتماعی را به و باورهای مشترک هستند که جنبش

(. اعضای یک جنبش، 771: 2018؛ اگلیتیس و چمبلیس، 490: 2016کنند )ماسیونیس،  می

ل ای که در آن قرار دارند، مسئله و دغدغۀ مورد نظرشان را به شک براساس نوع گفتمان فکری

گیرند. به همین  ترتیب راهکارهای مشخصی نیز برای رفع آن درنظر می بینند و بدین خاصی می

شوند )دالپورتا و دیانی،  می 3«هویت جمعی»تدریج دارای نوعی  دلیل افراد در یک جنبش به

نوعی احساس مشترک از مابودن  های اجتماعی، اشاره به (. هویت جمعی در جنبش20: 2006

شود که فعاالنه  ها، باورها و احساسات مشترک میان گروهی از افرادی ناشی می ارزشدارد که از 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Hughes & Kroehler 

2. Johnston 

3. Collective Identity 
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(. همچنین جنبش اجتماعی عالوه 2009کنند، )اسمیتی،  تغییرات اجتماعی یا سیاسی را دنبال می

ها و باورهای مشترک، هنجارهایی نیز دارد. این هنجارها رفتارهای خاصی را تجویز  بر ارزش

رود. از طرفی، رعایت این  شمار می ماد وفاداری اعضا به جنبش اجتماعی بهکنند که ن می

کند، تعهد عاطفی اعضا را به جنبشی  ها را تقویت می همراه شور و احساسی که آن هنجارها به

 (.2005کند )فالم و کینگ،  ها را از افراد غیرعضو متمایز می سازد و آن تر می قوی

تماعی، در عرصۀ عمومی و در سطح جامعه نمود و بروز های اج نکتۀ پنجم اینکه جنبش

کنند و  های گوناگون در سطح جامعه مطرح می های خود را به شیوه ها اندیشه عینی دارند. آن

حال، جنبۀ بیرونی و اعتراضی  سازند. بااین از این طریق، اعتراض به مسئلۀ خاصی را علنی می

ها، اغلب از طریق  ها نیست. بسیاری از جنبش معنای کنش خیابانی آن ها لزوماً به جنبش

گیرند  ای خاص و بسیج مردمی بهره می بخشی عمومی از مسئله ها برای آگاهی رسانه

 (.2010)داونینگ، 

مرتبط هستند « تغییرات اجتماعی»طور ذاتی با  های اجتماعی به نکتۀ ششم اینکه جنبش

کنندۀ این ایمان  های اجتماعی منعکس (. رفتار اعضای جنبش554: 2018)کورگن و آتکینسون، 

توانند تغییرات  طور جمعی، اگر خود را وقف دستیابی به یک هدف سازند، می است که افراد به

دنبال تغییر  ها به (. برخی جنبش426: 2011اجتماعی را ایجاد یا از آن جلوگیری کنند )تیشلر، 

اند که  س، با این هدف تشکیل شدهکنند. برخی برعک اند و در راستای آن تالش می اجتماعی

های اجتماعی  (. در این راستا، جنبش551: 2012)کندال،  جلوی تغییرات اجتماعی را بگیرند

های طرفدار حق  جنبش»های متقابل خود را نیز ایجاد کنند؛ برای مثال،  توانند جنبش می

ین، با تأکید بر حق سازی سقط جن دنبال تغییرات حقوقی در قانونی در آمریکا به 1«انتخاب

(. در مقابل، 2012داشتن فرزند یا سقط او شکل گرفته است )پیج،  انتخاب مادر برای نگه

بر حق زندگی و حیات برای جنین تأکید دارند و با جنبش  2«های طرفدار حق حیات جنبش»

 (.2009کنند )مونسون،  حق انتخاب و سقط جنین آزادانه مبارزه می

حال، مطالعه  تفصیل توضیح داده شد. بااین عی و ابعاد مفهومی آن بهدر باال، جنبش اجتما

دهد وضعیت زنان در دوران بعد از انقالب مشروطه  دربارۀ جنبش اجتماعی و ابعاد آن نشان می

های اولیۀ آن است. طبق توضیحات  در ایران، گویای ظهور نوعی جنبش اجتماعی زنان در شکل

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Pro-choice Movements 

2. Pro-life Movements 
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های  توان با ویژگی نش اجتماعی زنان در دوران مشروطه را میدرمورد مفهوم جنبش اجتماعی، ک

 زیر توصیف کرد:

برای اولین بار بعد از انقالب مشروطه، گروهی از زنان ایرانی که عمدتاً خاستگاه طبقاتی  .1

باالیی داشتند، ظهور کردند که حول یک مسئله و دغدغۀ خاصی به نام جنسیت جمع شده 

 جنسیت بدون توجه به مردم ها و امکانات برای همۀ ری فرصتدنبال براب ها به بودند. آن

های  های جنسیتی در عرصه بودند. این در حالی بود که زنان در آن دوران از انواع تبعیض

؛ 76: 1382زاده،  ملکشدند ) العقل و ضعیفه قلمداد می ها ناقص بردند. آن مختلف رنج می

ق، ش  1325؛ نشریۀ تمدن، 2، ص 10، ش 1299؛ نشریۀ نامۀ بانوان، 313: 1383دوگوبینو، 

(. این امر موجب نارضایتی در میان تعداد زیادی از زنان در جامعۀ قاجاری 4-3، صص 12

این نارضایتی تا حدی ریشه در این داشت که زنان در مقایسه با مردان، در شده بود. 

کردند.  می ها و امکانات، احساس محرومیت و تبعیض دستیابی به بسیاری از فرصت

ای مشابه در بین  محرومیت، نارضایتی و سرخوردگی جنسیتی، تجربه گیری احساس شکل

 ها منجر بود. ای از زنان بود که به ایجاد نوعی هویت جمعی مشترک در بین آن عده

های جمعی و نسبتاً  این دسته از زنان، هرچند تعدادشان محدود بود، در قالب کنش .2

کردند. در همین راستا، در دوران مشروطه چندین انجمن  عمل مییافته و هدفمند  سازمان

ها دارای  کرد. برخی از این انجمن مخفی زنانه شکل گرفت که مطالبات زنان را دنبال می

های متفاوت مطرح  های مختلف بودند و مطالبات زنان را به شیوه نشریات و روزنامه

در بین خود، برای تقویت وحدت گروهی فردی  های زنانه از روابط بین کردند. انجمن می

کردند تا در جلسات مختلف  های مختلفی از زنان را تشویق می ها گروه گرفتند. آن بهره می

اندیشی  طور مرتب یکدیگر را مالقات کنند و پیوندهای شخصی ایجاد کنند و جلسات هم به

انزوا و تنهایی که  شد خطر احساس ها سبب می و همفکری با هم داشته باشند. این فعالیت

ممکن بود اعضای پراکندۀ زنان را دچار یأس و ناامیدی از همراهی با جنبش کند، تا حد 

 (.1377زیادی کاهش یابد )آفاری، 

ها با تأسیس اولین  جنبش اجتماعی زنان در دوران مشروطه، جنبشی نسبتاً پایدار بود. آن .3

حال، بروز عینی و اجتماعی  . بااینگرفتن کردند شروع به شکل 1285مدارس زنان در سال 

که  1312ش شروع شد و تا سال  1289آن، بعد از تأسیس اولین نشریات زنان، از سال 

 آخرین نشریۀ زنان در دوران رضاشاه تعطیل شد، ادامه داشت.
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های نسبتاً مشترک بود که  ای از باورها و ایدئولوژی نسل اول جنبش زنان دارای مجموعه .4
ستم »در خانه و در جامعه و « فرودستی زنان»ها بر ایدۀ  کرد. آن هدایت میمسیر جنبش را 

کردند. عامل انقیاد زنان را پدرساالری و سلطۀ جنسیتی مردان  تأکید می« جنسیتی

اولین گام مبارزه برای تغییر وضع موجود را نیز افزایش آگاهی و سواد زنان  1دانستند. می
بخشی عمومی به  های زنانه به آگاهی ، نشریات زنان و انجمندانستند. در این راستا جامعه می

دست  های اجتماعی بیشتری به زنان و حتی مردان جامعه پرداختند تا از این طریق، حمایت

مثابۀ درد مشترک بین زنان آن دوران، نوعی هویت  آورند. تجربۀ فرودستی جنسیتی به

دنبال نوعی کنش جمعی زنانه برای  که به وینح ها پدید آورده بود؛ به مشترک را نیز برای آن

تغییر وضع موجود بودند. در همین راستا، برخی نشریات زنان )مانند نشریۀ زبان زنان( حتی 
ساختند و  کردند و صرفاً مطالب زنان را منتشر می های مردان پرهیز می از پذیرفتن مقاله

 دادند. های آنان را بازتاب می دغدغه

ای نداشت، حضور اجتماعی  ان مشروطه، اگرچه حضور خیابانی برجستهجنبش زنان در دور .5

ها در  ای آن به بعد حضور رسانه 1289ملموسی داشت. بعد از تأسیس نشریات زنان، از سال 

های  ها دغدغه های بعد، نشریات بیشتری از زنان انتشار یافت. آن جامعه شروع شد و در سال

ای و آموزشی دنبال  ابانی، بلکه از طریق فعالیت رسانهخود را نه الزاماً از طریق کنش خی
ساختند. در این میان،  ها و مطالبات خود را در سطح جامعه منتشر می کردند و دغدغه می

ها، برای تحقق اهداف مورد نظر کمک  های زنان نیز مانند بازوی میدانی و فکری آن انجمن
 (.1384کردند )ساناساریان،  می

دنبال تغییرات اجتماعی در سطح جامعه بود.  ان در دوران مشروطه بهنسل اول جنبش زن .6

دنبال تغییر در نظم جنسیتی حاکم بودند که از قبل در جامعۀ پدرساالر عصر  ها به آن

داد. در این  قاجار ایجاد شده بود و فرودستی زنان را امری طبیعی و ابدی جلوه می

های  مانند رفع تبعیض جنسیتی در حوزه راستا، نسل اول جنبش زنان، مطالبات مختلفی
های  گوناگونی نظیر آموزش، خانواده یا حتی در عرصۀ مشارکت سیاسی را به شیوه

 کردند. مختلف دنبال می

رو  توان گفت در دوران مشروطه جامعه با نوعی جنبش زنان ایرانی روبه با این توصیف می

های سیاسی و اجتماعی بعد از آن،  آزادی گیری انقالب مشروطه و بود. این جنبش، بعد از شکل

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
؛ نشریۀ جهان زنان، 4، ص 13، ش 1300نامۀ بانوان،  ؛ نشریه24، ص 2، ش 1300. ر.ک: نشریۀ عالم نسوان، 1

 .22، ص 3، ش 1300
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ها فراهم  ها از همین فرصت تاریخی که انقالب مشروطه برای آن امکان ظهور و بروز یافت. آن

های  هایی جمعی بهره گرفتند که توانست سرنوشت زنان را در نسل زدن کنش آورد، برای رقم

ترین مطالبات و دستاوردهای  مهم کوشد که متعدد، دستخوش تغییر و تحول کند. مقالۀ حاضر می

 نسل اول جنبش زنان در عصر مشروطه را بازتاب دهد.

 روش
کند و با  ترین مطالبات زنان در عصر مشروطه را شناسایی و واکاوی می این پژوهش مهم

ای از خاطرات،  تحلیلی انجام گرفته است. در این راستا، مجموعه-گیری از روش توصیفی بهره

ترین  شریات و اسناد تاریخی از دورۀ قاجار مطالعه و واکاوی عمیق شدند تا مهمها، ن سفرنامه

ها در حوزۀ مطالبات زنان در عصر مشروطه، شناسایی و تحلیل شود. در این  مضامین آن

از دوران مشروطه، به  2دوم و منابع دست 1اول پژوهش، با مراجعه به ترکیبی از منابع دست

گوناگونی در زمینۀ فعالیت زنان مبادرت شد تا از این طریق بتوان  آوری اطالعات و شواهد جمع

اول  به تصویری از اقدامات زنان ایرانی در این دورۀ تاریخی دست یافت. منظور از منابع دست

در این نوشتار، منابع و اسنادی است که از افرادی که در دوران قاجار یا نزدیک به آن 

مانده  ها، نشریات، اسناد و خاطرات باقی ت ما رسیده است. کتاباند، ثبت شده و به دس زیسته می

دوم نیز شامل کتب و منابع تحلیلی  شوند. منابع دست از مردمان در آن دوران شامل این دسته می

اند. پژوهش حاضر تا  اول از دورۀ قاجار نوشته شده گوناگونی بوده است که براساس منابع دست

برای مطالعۀ خود بهره گرفته، ولی برای تکمیل اطالعات و اول  حد ممکن از منابع دست

 دوم تاریخی نیز رجوع کرده است. ها، به منابع دست تحلیل

 های پژوهش یافته
دهد پرتکرارترین  ها نشان می مطالعۀ منابع و اسناد تاریخی در عصر قاجار و تحلیل مضامین آن

توان در قالب  کردند، می  های مختلف بیان می ها در این دوران به شیوه های زنان را که آن خواسته

مبارزه برای تغییر »، «مبارزه برای حق آموزش و تحصیل»سه مطالبۀ اصلی و کلیدی خالصه کرد: 

بسیاری از مطالبات زنان، در قالب این «. مبارزه برای دستیابی به حق رأی»و « قوانین خانواده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Primary Sources 

2. Secondary Sources 
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ها  پردازد و آن در ادامه به تشریح این مطالبات می گرفتند. این تحقیق، گانه جای می محورهای سه

 کند. را بیشتر واکاوی و تحلیل می

 مبارزه برای حق آموزش و تحصیل
ترین مطالبۀ زنان در عصر مشروطه، تالش برای کسب حق آموزش و  اولین و اساسی

دل تحصیل دختران بود. حق تحصیل برای دختران اگرچه در دوران کنونی به امری بدیهی ب

که اتفاقاً نداشتن این حق، امری طبیعی و  طوری شده است، در عصر قاجار چنین نبود؛ به

صورت آشکارا عملی برخالف  گری برای آموزش زنان، به بدیهی بود. در عصر قاجار، مطالبه

طور کامل حاکم بر سرنوشت زنان ساخته  شد؛ سنتی که مردان را به سنت رایج قلمداد می

پدرساالری در دورۀ قاجار چنان فراگیر بود که غالب زنان، سلطۀ مردان را بود. ایدئولوژی 

(. این ایدئولوژی، نظم جنسیتی 31: 1384پنداشتند )ساناساریان،  بر خود تقدیری ابدی می

مثابۀ  مثابۀ فرادستان بر زنان به داد که مردان به کرد و به آن مشروعیت می مسلط را توجیه می

. در این دورۀ تاریخی که عمدۀ زنان، سواد خواندن و نوشتن هم فرودستان حاکم بودند

راحتی مقهور  نداشتند، عمالً از آگاهی جنسیتی در سطوح باال نیز محروم مانده بودند و به

شدند و به همین طریق، نظم جنسیتی موجود تداوم  های مسلط مردساالر می ایدئولوژی

های  ند آگاهی از نابرابری و تبعیضیافت. مطالبۀ تغییر وضعیت موجود، نیازم می

ساختن وضعیت  توانستند به دگرگون سیستماتیک توسط زنان بود. زنان فقط از این طریق می

 موجود بیندیشند و در آن مسیر قدم بردارند.

در این شرایط، زنان برای مقاومت در مقابل فرهنگ پدرساالر، راهی جز افزایش آگاهی 

عبارتی  یافت. به از طریق تالش برای ارتقای سواد زنان تحقق می جنسیتی نداشتند. این آگاهی

رو زنان روشنفکر در آن دوران،  توانایی خواندن و نوشتن شرط اولیۀ مقاومت زنان تلقی شد. از این

از حامیان اصلی احداث مدارس دخترانه بودند. زنان در نشریات خود که همگی بعد از انقالب 

کردند، حق تحصیل و  ای که تأکید می ترین خواسته ولین و اساسیمشروطه تأسیس شدند، بر ا

دانستند که دستیابی به  خوبی می فعاالن نسل اول جنبش زنان شاید به 1آموزش برای دختران بود.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
؛ نشریه 1، ص 11ق، ش  1338؛ نشریه زبان زنان، 2: ص 1ق، ش  1328. برای مثال بنگرید به: نشریه دانش، 1

، ش 1302خواه ایران،  ؛ نشریه نسوان وطن9، ص 5، ش 1300؛ نشریه جهان زنان، 2، ص 3، ش 1299نامه بانوان، 

 .59، ص 2، ش 1303؛ نشریه نامه فرنگستان، 5، ص 2
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های  آورد، زمینه همراه می حق تحصیل، با ایجاد آگاهی و انباشت سرمایۀ فرهنگی که با خود به 

 (.315: 1367کند )احتشام السلطنه،  بیشتر در مراحل بعدی فراهم میاجتماعی را برای مطالبات 

گرفت که تا پیش از پیروزی  حال، مطالبه برای حق تحصیل زنان در شرایطی انجام می بااین

ای برای تحصیل دختران مسلمان در ایران وجود  ، اساساً مدرسه1285انقالب مشروطه در سال 

های دینی )مسیحی، یهودی و  ترانه برای دختران اقلیتنداشت. فقط تعداد اندکی مدارس دخ

های ایرانی نیز که اغلب مسلمان بودند دختران  (. خانواده45: 1347زرتشتی( برقرار بود )بامداد، 

ها دینشان را در این  فرستادند؛ چرا که نگران بودند دختران آن خود را به این مدارس نمی

(. از طرفی فرهنگ آن دوران چنان بود که خروج 239: 1385مدارس از دست بدهند )آفاری، 

کردند.  دانستند و تا حد ممکن از آن جلوگیری می دختران را از خانه موجب فساد در جامعه می

ها از خانه  ترتیب تمایلی به ساخت مدرسه برای دختران وجود نداشت تا بهانۀ خروج آن بدین

ر را برای دختران، ازدواج در سنین بسیار کمتر شود. فرهنگ مسلط در آن دوران، بهترین کا

(. به همین 354: 1387دانست )شمیم،  داری و فرزندپروری برای شوهر می پایین و سپس خانه

دلیل بسیاری از دختران ایرانی، پیش از انقالب مشروطه از تحصیل باز مانده بودند. این در حالی 

که تا  نحوی توانستند به مدرسه بروند؛ به می ها قبل از انقالب مشروطه نیز بود که پسران از سال

: 1345مدرسۀ پسرانه وجود داشت )رضوانی،  36پیش از انقالب مشروطه، فقط در شهر تهران، 

(. این وضعیت گویای آن بود که نوعی تبعیض جنسیتی سیستماتیک در نهاد آموزش بین 45

نی نیز که پیش از انقالب مشروطه دختران و پسران برقرار شده بود. معدود دختران مسلمان ایرا

های خانگی باسواد  های مذهبی یا از طریق معلم باسواد بودند از طریق حضور در مدارس اقلیت

شده بودند. هر دو دسته نیز معموالً از میان طبقات باالی فرهنگی و اقتصادی جامعه بودند 

 (.89: 1368)شیل، 

ه به اهمیت درس خواندن دختران پی برده بودند، ها ک در آن دوران، تعداد معدودی از خانواده

ای،  کردند با هر حیله ولی امکان رسمی و قانونی برای تحصیل دخترانشان وجود نداشت، سعی می

ها برای اینکه بتوانند دختران کوچک خود را در  نام کنند. آن دختران خود را در مدارس پسرانه ثبت

شدند نام پسرانه برایشان انتخاب کنند، لباس مبدل  می نام کنند، گاه مجبور مدارس پسرانه ثبت

، خانم 1279ها را از این طریق به مدرسه بفرستند؛ برای مثال، در سال  پسرانه بر تنشان کنند و آن

های بعد از  که در سال-خانم استرآبادی را  بی سالۀ بی ، دختر هشت«خدیجه افضل وزیری»

 چنین به مدرسۀ پسرانه فرستادند: این -انه در ایران شدمشروطه، از اولین مؤسسان مدرسه دختر
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اصغر خان! بعد یک شلواری هم برایم تهیه  اسم اصلی من ملوک بود. گذاشتند میرزا علی»
صورت پسر درآوردند. دوتا سوراخ گوشم رو نخ  هام رو قیچی کردند. من رو به کردند. گیس

نه کردند با برادرها تو کوچه. از در کردند توش. یک کتاب زیر بغلم کردند و من رو روا
رفتم، خب تو اهل محل ما شاخص بودیم، پدرم هم حاال سرتیپ  کوچه که من بیرون می

رفتیم گفتند خب این پسر کوچولو کجا بود که درآمد؟! این که تا حاال  شده بود. وقتی می
اون محله منزل  های ما که تو کردند! مخصوصاً قوم و خویش یکی به هم نگاه می نبود! یکی

های ما بودند. از توی کوچه گفتند اسم این  های بچه ها همکالسی های خود این داشتند. بچه
اصغرخان! گفتند خب این کجا بود تا االن که حاال پیدا  های ما گفتند میرزا علی چیه!؟ بچه

. تا چند ها ما رفتیم مدرسه شد!؟ گفتند دیگه پیدا شد، شما چیکار دارید؟ با همۀ این حرف
خان بود. اون هم خودش از شاگردهای  رفتم. یکی از برادرهای من فتحعلی روز مدرسه می

مدرسۀ ابتدایی بود. این برادر، منو پهلوی دست خودش نشاند. البته موقع تنفس، وقتی 
اصغرم!  گفتم من علی گفتند ملوکی! ملوکی! منم سریع می اومدیم بیرون، برادرها می می

کردند و باالخره فهمیدند و گفتند این دختره. خالصه رسوایی به  ه تعجب میشاگردهای دیگ
بار آمد. در آخر مدیران مدرسه، من را جواب کردند. من خانه آمدم با گریه و زاری و دیگه 

 1«چاره نبود.

های شدید تحصیل و آموزش برای دختران تا پیش از انقالب  ها گویای محدودیت این

تنها بعد از انقالب مشروطه بود که اولین مدارس ابتدایی برای آموزش  ( است.1285مشروطه )

های بسیار همراه بود )کسروی،  ها و مخالفت دختران مسلمان در تهران باز شد که آن هم با سختی

کرد  سازی برای دختران حمایت مالی نمی (. در آن دوران، دولت وقت از مدرسه266: 1363

تنها در  (. بازاریان، ثروتمندان و عموم مردم نیز نه260، ص 6، ش 1303)نشریۀ نامۀ فرهنگستان، 

خاستند؛ بنابراین امکان تأمین  کردند، بلکه گاهی با آن به مخالفت نیز برمی این مسیر همراهی نمی

های مردمی برای تأسیس مدارس دخترانه نیز تقریباً وجود نداشت.  بودجۀ دولتی یا حتی کمک

های قانونی بمانند،  های دولت یا کمک راه حمایت به شرایط، بیش از آنکه چشمزنان ایرانی در این 

های خالقانه به تأسیس و ادارۀ اولین مدارس دخترانه  های خویش، با شیوه با تکیه بر توانمندی

های شخصی، برای  (. در این میدان، ابتکار استفاده از خانه239: 1385همت گماشتند )آفاری، 

های مقاومت زنان در مواجهه با صاحبان قدرت بود. در آن  رس یکی از شیوهدهی مدا سازمان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
ارد، خاطرات خدیجه افضل وزیری، از ، وابسته به دانشگاه هارو«دنیای زنان در عصر قاجار». ر.ک: آرشیو برخط 1

 .1353، بهمن 4، صفحۀ 59A14129سند شمارۀ «: لقا مالح مه»مجموعۀ 
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های  رو اتاق های مؤسسان این مدارس، شکل گرفت. از این دوران، اولین مدارس دختران در خانه

 (.2، ص 3ق، ش  1333های درس شد )نشریۀ شکوفه،  ها، کالس خانه

در آن دوران چنان قوی بود که با  نکردن دختران حال، سنت فرهنگی برای تحصیل بااین 

(. هنگامی که 412: 1357شد )محبوبی،  تأسیس مدارس دخترانه به هر شکلی مخالفت می

« مدرسۀ دوشیزگان»اولین مدرسۀ دخترانه در تهران را به نام  1285خانم استرآبادی در سال  بی بی

اریخ و جغرافیا و ریاضیات و ها ت ساله در خانۀ خود تأسیس کرد تا به آن 12تا  7برای دختران 

رفتن دختران چنان در آن دوران امری غریب بود که با تأسیس  علوم جدید بیاموزد، مدرسه

ها بلند شد. یکی از روحانیون به نام سید علی شوشتری اعالم  سرعت صدای اعتراض مدرسه، به

خانم استرآبادی، مدیر  یب انگیز است. او بی به معنای باکره است و باکره شهوت« دوشیزه»کرد که 

وآمد هنرمندانی بود که  اش محل رفت مدرسه را به ترویج مفاسد دینی متهم کرد؛ چرا که خانه

دینی و  زدند. شوشتری تأسیس مدرسۀ دوشیزگان را نیز در راستای ترویج بی در آنجا تار می

اهلل  همان زمان، شیخ فضلدر  1خانم را تکفیر کرد. بی اشاعۀ فحشا قلمداد کرد و به همین دلیل، بی

نوری در حرم عبدالعظیم بر سر منبر فریاد برآورد که وای بر این کشور اسالمی که در آن دبستان 

 2گریستند شدت می زدند و به اند. حاضران با شنیدن این سخنان زار می دوشیزگان باز کرده

د، به مدرسه حمله کردند (. بعد از این سخنان، طرفداران شیخ برافروخته شدن27: 1385)مالح، 

دلیل  (. در این بین، دولت هم به132: 1352سرعت تعطیل شد )قویمی،  و مدرسه هم به

های موجود در میان برخی روحانیون و نیروهای سنتی بازار، تقریباً هیچ حمایتی از زنان  مخالفت

اهلل  ار شیخ فضلنکرد. با افزایش تقاضا برای تأسیس مدارس دخترانۀ مختلف توسط زنان، این ب

(. با این 19: 1360)ناهید، « تأسیس مدارس دخترانه، خالف شرع اسالم است»نوری فتوا داد که 

اهلل به یک تکلیف دینی بدل شد و کار  فتوا، مبارزه با مدارس دخترانه برای پیروان شیخ فضل

 تر شد؛ چرا که سنت حاکم، با هر زنان روشنفکر برای ساخت مدارس دخترانه سخت

خواندن زنان  رفتن و درس خاست. در آن زمان مدرسه سازی برای دختران به مبارزه برمی مدرسه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
وابسته به دانشگاه هاروارد، خاطرات خدیجه افضل وزیری؛ « دنیای زنان در عصر قاجار». ر.ک: آرشیو برخط 1

، صفحات 59A14129سند شماره «: ا مالحلق مه»خانم استرآبادی، از مجموعۀ  بی بی معلم مدرسۀ دوشیزگان و دختر

 .1353، بهمن 23و  11، 10

« دنیای زنان در عصر قاجار»خانم استرآبادی در آرشیو برخط  بی نوۀ بی« لقا مالح مه». ر.ک: فایل صوتی خاطرات 2

 .1393، خرداد 1A14129وابسته به دانشگاه هاروارد، سند شمارۀ 
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همراه داشت. فشار فرهنگی به این  دانستند که خطر تکفیر آنان را به حیایی زنان می را نماد بی

ر و ها حمله ها در خیابان جایی رسیده بود که به دختران محصل و معلمان آن دسته از زنان به

کردند )نشریۀ  عفت خطاب می ها را بی انداختند و آن ها آب دهان می صورت آن شدند، به می

 (.250: 1385؛ آفاری، 3، ص 8ق، ش  1332شکوفه، 

دنبال  خانم استرآبادی، زنان روشنفکر دیگری که به  بی بعد از تجربۀ تعطیلی مدرسۀ بی

ها در مسیر خود  های فراوان گرفتند. آن سازی برای دختران بودند، از این حادثه عبرت مدرسه

تر عمل کنند؛ برای مثال، طوبی  بار آموختند که باید پیچیده خاموش نشدند، بلکه صرفاً این

ای  دنبال تأسیس مدرسه و چند ماه بعد از تعطیلی مدرسۀ دوشیزگان به 1286آزموده که در سال 

گرایان و عامۀ مردم، از  و تبلیغات سنتها  کردن مخالفت دخترانه در خانۀ خود بود، برای خنثی

های مقاومت مختلفی بهره گرفت. در این میان، تغییر عناوین درسی، یکی از این  تاکتیک

نیز  قرآنغیراز دروس علم جدید، دروس دینی و آموزش  ها بود. او اعالم کرده بود که به تاکتیک

ت بزرگان دینی را به دیوارهای شوند. از طرفی، عبارات و جمال ها تدریس می در تمام کالس

تری به خود بگیرد و متدینان از تأسیس این  مدرسه زد تا مدرسه در نگاه مخاطبان، جنبۀ دینی

مدرسه برای کودکان برآشفته نشوند و درصدد تعطیلی آن برنیایند. او از این طریق توانست با 

دادن مجالس  موده با ترتیبدینی توسط مدرسه مقابله کند. همچنین طوبی آز اتهام ترویج بی

چند بار در سال، تبلیغات مغرضانۀ مخالفان تحصیل دختران را تا حد زیادی خنثی  خوانی روضه

(. از طرفی، او از تجربۀ مدرسۀ دوشیزگان درس دیگری نیز گرفته بود؛ 42: 1347کرد )بامداد، 

ودند که نام این مدرسه چرا که برخی مردان به دبستان دوشیزگان به این دلیل ایراد گرفته ب

« ناموس»شده انتخاب کرد و آن را  آمیز است. به همین دلیل او نام مدرسه را حساب تحریک

تدریج مقاومت  (. به69: 1384گذاری کرد که نمایانگر غیرت مردان ایرانی باشد )ساناساریان،  نام

ی در محیط مدرسه از طریق تغییر عناوین درسی و تغییر نام مدرسه و سردادن شعارهای دین

جواب داد و به این شکل، مدرسۀ دخترانۀ ناموس توانست پابرجا باقی بماند. طوبی آزموده با 

تدریج کار خود را توسعه داد؛  زدایی از جامعۀ مذهبی، به همین شیوه و راهبرد حساسیت

 که بعدها این مدرسه به چندین مدرسۀ دخترانه گسترش یافت. طوری به

خانۀ  مکتب»ی نیز در همین دوران، دبستانی را برای دختران به نام آباد صدیقه دولت

حال، او نیز از تهدید و  (. بااین6: 1377آبادی،  در اصفهان تأسیس کرد )دولت« شرعیات

وجرح و بازداشت از سوی نیروهای مذهبی مخالف تحصیل دختران و نیروهای دولتی  ضرب
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های مختلف به کار خود  گیری از روش امی و با بهرهآر همسو با مخالفان در امان نبود، اما به

تدریج راه را برای تأسیس مدارس دیگر هموار کردند؛  ادامه داد. این مدارس اولیه، به

های بعد، در کشور مدارس گوناگونی توسط زنان و مردان روشنفکر،  که در سال ای گونه  به

به بعد،  1289های زنان از سال  لها و تشک برای تحصیل دختران تأسیس شد. همچنین انجمن

بضاعت را نیز در دستور کارشان قرار  آموزان بی تأسیس مدارس دخترانۀ رایگان برای دانش

کردند )نشریۀ  آموزان لباس و لوازم تحصیل رایگان نیز فراهم می دادند و گاهی برای این دانش

 (.2، ص 4ق، ش  1328دانش، 

تدریج فضای  می اولین مدرسۀ دخترانه در ایران، بهبعد از گذشت یک دهه از تأسیس غیررس

گونه مدارس مهیاتر شد تا اینکه چهارده سال بعد از پیروزی  عمومی و فرهنگی برای پذیرش این

سازی برای آموزش دختران شد. تا پیش از  طورجدی وارد فضای مدرسه مشروطه، دولت نیز به

، فشارها و 1297حال، در سال  د. بااینکردن آن، اغلب مدارس دخترانه را زنان تأسیس می

های فعاالن زن برای تأسیس مدارس دخترانۀ دولتی و رایگان به ثمر رسید و با  درخواست

تصویب هیئت دولت، چند مدرسۀ رایگان و دولتی دخترانه در تهران آغاز به کار کرد که 

 (.69: 1384ساخت )ساناساریان،  تر فراهم می آموزش دختران را در سطحی گسترده

ازپیش  شد، فرهنگ سنتی مبارزه با تحصیل دختران را بیش ای که تأسیس می هر مدرسه

که تا اواخر  طوری ساخت؛ به ساخت و راه را برای تحصیل دختران بیشتری فراهم می تضعیف می

دختر، در این مدارس در شهر تهران و  3200مدرسۀ دخترانه و بیش از  58قاجار، درمجموع 

(. 1، ص 12ق، ش  1338ای دیگر مشغول به تحصیل بودند )نشریۀ زبان زنان، برخی شهره

حال، تا پایان دورۀ قاجار، رفتن دختران به مدرسه، اجباری نبود. اغلب این مدارس نیز  بااین

های آخر تا حدی همراه شده بود، همچنان خود را  رایگان نبود. از طرفی، دولت اگرچه در سال

سازی را  دانست، بلکه مدرسه و توسعۀ آموزش برای دختران نمیموظف به ساخت مدارس 

درصد  3دادند. درنهایت تا پایان دورۀ قاجار، حدود کمتر از  می عمدتاً روشنفکران جامعه انجام 

: 1384از دختران ایرانی توانسته بودند سوادی در حد خواندن و نوشتن را بیاموزند )ساناساریان، 

شدن( آموزش زنان را  شدن )و نه اجباری یی برای دختران و عمومی(. تأسیس مدارس ابتدا29

ترین موفقیت فعاالن زن در دوران پس از انقالب مشروطه دانست که به بسیاری  توان بزرگ می

 (.243: 1385ها منجر شد )آفاری،  های بعد برای آن از دستاوردهای دیگر در سال
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 مبارزه برای تغییر قوانین خانواده
آمیز در  های مقاومت زنان در اواخر دوران قاجار، مبارزه با قوانین تبعیض ر از میدانیکی دیگ

حوزۀ خانواده بود که در قالب مطالب مختلف در نشریات و کتب زنان در آن دوره انتشار 

اعتراض به برخی قوانین نابرابر در ازدواج، از جمله سهولت طالق زنان توسط یافت.  می

های اجباری در بین آنان، از  همسری دختران و ازدواج ردان، کودکشوهران، چندهمسری م

شد  ترین انتقادهایی بود که از سوی مدافعان حقوق زنان در دوران مشروطه مطرح می مهم

؛ نشریۀ 4، ص 31ق، ش  1338نشریۀ زبان زنان، ؛ 4، ص 5، ش 1299)نشریۀ نامۀ بانوان، 

(. در آن دوره، 62، ص 2، ش 1303فرنگستان، ؛ نشریۀ نامۀ 25، ص 5، ش 1300جهان زنان، 

زد و طالق  گرفتند، دلشان را می مردها مثل ریگ زن می»کند:  که افضل وزیری روایت می چنان

وقت  شد. هیچ گونه حقی برای زن منظور نمی هیچ  ای وجود نداشت. گونه ضابطه دادند. هیچ می

 (.22: 1385)مهرانگیز مالح،  «شدند در این گرفتن و جداشدن، نظر زن را جویا نمی

تدریج تغییر قوانین در حوزۀ خانواده، به یک مطالبۀ فراگیر و فراطبقاتی  ها موجب شد به این

ها  کردند. این تدریج توانسته بودند سواد بیاموزند، آن را مطالبه می ویژه زنانی که به تبدیل شود؛ به

نیاز هر تغییری  ن که معتقد بودند پیشخوبی گویای آن بود که راهبرد نسل اول جنبش زنا به

برای وضعیت زنان، ارتقای آموزش و سواد آنان است، راهبردی دقیق بود؛ چرا که هرچه تعداد 

گری برای تغییر قوانین خانواده نیز  شد، مطالبه زنان و دختران باسواد در آن دوران بیشتر می

قاجار و با افزایش نسبی زنان باسواد در های آخر دورۀ  شد. به همین دلیل در سال فراگیرتر می

؛ 21، ص 5، ش 1300نشریۀ جهان زنان، رسید ) آن زمان، صدای این مطالبه بیشتر به گوش می

: ص 8و  7، ش 1303خواه ایران،  ؛ نشریۀ نسوان وطن3: ص 3، ش 1300نشریۀ عالم نسوان، 

اعتراض زنان طبقات باالتر  حال، صدای (. بااین284، ص 6، ش 1303؛ نشریۀ نامۀ فرنگستان، 6

های آن زمان، بیش از  ها به رسانه دلیل تحصیالت بیشتر و دسترسی باالتر آن و روشنفکران به

 شد. دیگران شنیده می

به بعد، اعتراض به  1290خصوص از دورۀ دوم مشروطه و از سال  فعاالن جنبش زنان، به

چاپ مقاالت انتقادی متعدد در نشریات  بودن طالق از سوی مردان را با چندزنی مردان و آسان

ها و مجالت زنان، در سایر نشریات عمومی نیز مطالبی  گوناگون کلید زدند و به غیر از روزنامه

ها تفسیرهای  کردند. آن توجهی به حقوق زنان در خانواده منتشر می در نقد قوانین خانواده و بی

طلبانه از  کشیدند تا با ارائۀ خوانشی برابری ش میهای دینی را به چال پدرساالرانۀ مردان از آموزه
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، ش 1299گری مردان در خانواده را مهار کنند )نشریۀ جهان زنان،  قرآن و سنت، بتوانند طغیان

 (.2، ص 11ق، ش  1332؛ نشریۀ شکوفه، 7، ص 1

ر گرا در میان مردان بر این عقیده بودند که کوشش زنان برای تغیی در این بین، جریان سنت

ها را  ترتیب با این اتهام، آن قوانین طالق و چندزنی، درواقع مبارزه با قوانین الهی است و بدین

ها را بر خود واجب شرعی  کردند و برخورد شدید با آن در صف معارضان با اسالم قلمداد می

گیری از  کردند با زبان و ادبیات مردان و حتی با بهره دانستند. در این شرایط، زنان سعی می می

های دینی، به مبارزه با قوانین مردساالر در خانواده بپردازند تا هم مبارزه در راستای برابری  آموزه

گیری از  دینی و تکفیر دور شوند. در این راستا، بهره جنسیتی را ادامه دهند و هم از اتهام بی

قابل مردان، یکی از مراجع عقلی و استداللی مردان )یعنی همان کتب دینی( برای مقاومت در م

ها با تأکید بر این ایده که در قرآن، مرد و زن با هم  راهبردهای زنان در دوران مشروطه بود. آن

های خاص مردانه از قرآن و  برابرند و مرد از زن باالتر نیست، به مبارزه با تفاسیر و خوانش

ترین  ابراین یکی از مهم(؛ بن1، ص 3، ش 1299نامۀ بانوان، پرداختند )نشریۀ  متون دینی می

های مردان آن دوره برای تعدد زوجات این بود که پیامبر اسالم )ص( نیز چهار زن  استدالل

توانند چندزنی اختیار کنند. در نقطۀ مقابل، زنان  ها نیز می اختیار کرده بود و به همین دلیل آن

ش برای تضعیف قوانین برای مبارزه با فرهنگ چندهمسری و همچنین برای اینکه متهم به تال

اسالمی نشوند، از دالیل شرعی و دینی برای مخالفت با جواز شرعی تعدد زوجات بهره 

کردند که پیامبر )ص( فرموده درصورتی  گرفتند و در نشریات مختلف بر این نکته تأکید می می

نند؛ مردان در گرفتن چهار زن مجاز هستند که بتوانند بین زنان خویش به عدالت رفتار ک

آیا هیچ مردی بر »داشتند:  ها در همین راستا عنوان می پذیر نیست. آن که این کار امکان درحالی

پسندد که زن او شوهر متعدد اختیار کند؟ حاشا و کال... خواهید فرمود که به حکم  خود می

که حضرت رسول )ص( امر به اختیارکردن  شریعت، مرد در تعداد زوجه مختار است؛ درصورتی

شرط عدالت فرمود. آیا ممکن است مردی بتواند با دو زن به عدالت رفتار نماید؟  هار زن بهچ

اند که با یکدیگر نیامیزند. با هریک هر نوع رفتار  ها دو خصلت متفاوت غیرممکن است؛ زیرا آن

نماید، دیگری شاکی است و این از فریضۀ حال طبیعی بشر است. پس این کلمه را از برای آن 

 1«دند که مردان به یک زن قناعت کنند.فرمو

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
 .3، ص 69و  65ق، ش  1327نشریۀ ایران نو، . 1
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ترتیب زنان در آن دوره، چارۀ مشکل تعدد زوجات را در اصالح قوانین ازدواج و طالق  بدین

کوشیدند تا در  دانستند. برخی از زنان می در راستای برابری زن و مرد در چارچوب قانون می

شده بر بخش  های اعمال نواده، ستمنشریات مختلف با هدف قراردادن قواعد عرفی و قانونی در خا

ها فراهم سازند. از سویی،  های اجتماعی را برای تغییر آن زیادی از جامعۀ زنان را نقد کنند تا زمینه

شرایط زندگی زنان، به  ارتقایخواه پیشنهادهایی برای  حتی در آن دوره، جمعیت نسوان وطن

رو به تغییر خاصی در قوانین  اقع نشد و از ایناما مورد توجه و ،مجلس شورای ملی نیز ارائه کردند

حال، تداوم  (. بااین3و  2، صص 9، ش 1304خواه،  خانواده نینجامید )نشریۀ نسوان وطن

ویژه زمانی که از سطح نخبگانی زنان  های علنی و انتقاد به قواعد حاکم در خانواده، به اعتراض

نویددهندۀ تغییر قوانین موجود بود. اگرچه در   فراتر رفت و به سطح عموم زنان جامعه کشیده شد،

دادن نوعی گفتمان اعتراضی و گسترش آن در  آن زمان قوانین در عمل تغییری نیافت، با شکل

 1های بعدی هموار ساخت. سطح جامعه، راه را برای تغییرات قوانین در سال

 مبارزه برای دستیابی به حق رأی

مشروطه، تقاضای آنان برای مشارکت سیاسی  پس از رانهای زنان در دو یکی دیگر از خواسته

شد که زنان  زنان در جامعه محسوب می مشارکت سیاسی در کشور بود. کسب حق رأی، مقدمۀ

در سال ، انقالب مشروطه ویژه بعد از انقالب مشروطه، خواستار آن بودند. پس از پیروزی به

: 1357تأسیس شد )ایوانف،  تهران ر، مجلس شورای ملی متشکل از نمایندگان مردم، د1285

(. مردم ایران برای اولین بار در تاریخ خود، با انتخاب نمایندگان خویش در مجلس شورای 41

نامۀ  ملی، امکان مشارکت در امور سیاسی را پیدا کردند؛ این در حالی بود که در اولین نظام

شدن یا  از انتخاب ، زنان از حق رأی اعم1285در سال  مجلس شورای ملی انتخابات

نامۀ مجلس شورا، برخی از اقشار جامعه حق رأی  کردن محروم شدند؛ چرا که طبق نظام انتخاب

شدگان از دین  سال، خارج 25و مشارکت سیاسی نداشتند. این اقشار شامل اشخاص کمتر از 

انتخابات ۀ نام اسالم، دیوانگان، دزدان و قاتالن، گدایان و متکدیان و همچنین زنان بودند )نظام

ای که برای برقراری عدالت  چنین بود که نظام مشروطه (. این3، ماده 1285مجلس شورای ملی، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
سازی اعتراضی زنان در نشریات مختلف و  . با راهبرد افزایش سطح سواد زنان و همچنین سیاست گفتمان1

فراگیرکردن مطالبات در سطح جامعه، درنهایت اولین قانون مربوط به خانواده در اوایل سلطنت رضاشاه پهلوی در 

 هایی قائل شدند. و ازدواج مجدد مردان، محدودیت کشور تصویب شد. در آن قانون، برای سن ازدواج دختران، طالق
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گذاری شده بود، در اولین گام، تبعیض جنسیتی  اجتماعی و برابری در سطح جامعه پایه

تالن و یک قانون بدل ساخت و زنان را در دستۀ نادانان، اطفال، دیوانگان، قا  سیستماتیک را به

نامۀ کلی محروم ساخت )نشریۀ  ها را از حق رأی و مشارکت سیاسی به دزدها قرار داده بود و آن

 (.5، ص 3، ش 1299بانوان، 

در این شرایط، فقط نیمی از افراد جامعه )شامل مردان( سرنوشت کل جامعه )شامل مردان و 

نین مجلس نیز از نگاه مردانه کردند. طبیعی بود که در چنین شرایطی، قوا زنان( را تعیین می

شد؛ این در حالی بود که زنان توقع داشتند انقالب مشروطه، زندگی  نوشته و تصویب می

ها را تغییر دهد و به تحقیر و ظلم تاریخی به آنان پایان دهد تا از این  خصوصی و اجتماعی آن

گام نهند، ولی  نۀ جامعهشدۀ خود دست پیدا کنند و به صح طریق، زنان بتوانند به حقوق پایمال

خواهان در تصویب قوانین مجلس، از دست رفت و  های مشروطه این امید، در همان اولین گام

 (.1، ص 23ق، ش  1338نشریۀ زبان زنان، )زنان به حاشیه رانده شدند 

های پدرساالری چنان بر جامعه حاکم بود که حتی  در دوران مشروطه، گرایش به ارزش

کردند که تحت قیمومیت  خواهان نیز زنان را کودکانی نابالغ قلمداد می شروطهبخش زیادی از م

خواهان،  رو هنگامی که مشروطه مردان هستند و از قدرت تشخیص سره از ناسره عاجزند. از این

قانون انتخابات دورۀ اول مجلس شورای ملی را تصویب کردند، زنان را از حق رأی اعم از 

(. این 515: 1387کردن و مشارکت در عرصۀ سیاسی منع کردند )کرمانی،  شدن یا انتخاب انتخاب

قانون، از سوی زنان نوگرای شهری با انتقادهای شدیدی مواجه شد، ولی غالب زنان در سایر 

ها از  های انتقاد زنان به محرومیت آن حال، زمزمه نقاط کشور، تقریباً سکوت اختیار کردند. بااین

در دورۀ اول مجلس،  تری یافت. ن نیز آغاز شد و بعدها شکل گستردهحق رأی، در همان دورا

این انتقادها صرفاً از طریق مقاالت محدودی بود که زنان و برخی مردان معترض به این 

رساندند، اما در عمل، در آن دوران راه  عدالتی درمورد زنان، در نشریات گوناگون به چاپ می بی

آمیز نشد؛ هرچند بستر اجتماعی را برای ایجاد  ر قوانین تبعیضبه جایی نبرد و منتهی به تغیی

 (.187: 1377آبادی،  دولتهای بعدی فراهم کرد ) تر در دوره تغییرات بزرگ

های جمعیتی در ایران بعد از مشروطه بودند  ها گویای آن است که زنان جزو اولین گروه این

د؛ چرا که این قشر به آن بخشی از جمعیت گذاری در دوران مشروطه نبردن ای از قانون که بهره

دست آورده بودند و نه اجازۀ ورود به  دادن را به موجب قانون، نه حق رأی تبدیل شدند که به

نشریۀ شدۀ مجلس نداشتند ) هیچ تأثیر و نفوذی بر قوانین تصویب مجلس را داشتند؛ بنابراین 
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 چنان پدرساالری فرهنگ کهاین بود تر ماجرا  (. نکتۀ مهم1، ص 23ق، ش  1338زبان زنان، 

 نوشتارها، در تر پیش که نیز خواه مشروطه روشنفکر مردان برخی حتی که بود فراگرفته را جامعه

 یکباره به راندند می زبان بر ها سخن زنان، اجتماعی حضور ضرورت از خود های گفته و ها بیانیه

 شدند تبدیل مشروطه از پس دوران در زنان اجتماعی حذف خاموش شاهدان به و فروبستند دم

 (.15 :1377 )آفاری،

نامۀ انتخابات در مجلس دوم بازبینی و اصالح شد، اما در  (، نظام1290چند سال بعد )سال 

ها باز هم در کنار اطفال و دیوانگان، از دستیابی به  این دوره نیز وضع زنان تغییری نکرد و آن

، 1290اندند )قانون انتخابات مجلس شورای ملی، کردن محروم م شدن و انتخاب حق انتخاب

ها به اعتراض  (. اگرچه طبق قانون انتخابات، زنان از حق رأی محروم شدند، آن7و ماده  4مادۀ 

و مقاومت خود، در قالب نشریات زنان و بیدارسازی جامعه ادامه دادند )نشریۀ نامۀ بانوان، 

شدۀ خود را به  ه توانستند صدای سرکوب(. زنان تا جایی پیش رفتند ک4، ص 9، ش 1299

 گذاران وقت برسانند و برخی از آنان را با خود همراه سازند. گوش حاکمان و قانون

نامۀ  ، مادۀ چهارم نظام(1290در یکی از جلسات، در دور دوم مجلس شورای ملی )سال 

شد. در این انتخابات که طبق آن، زنان حق رأی نداشتند، به بحث و بررسی مجدد گذاشته 

، نمایندۀ مردم همدان، از حق رأی زنان پشتیبانی کرد و در «الرعایا محمدتقی وکیل»جلسه، 

نامۀ انتخابات قبلی صحبت کرد و آشکارا خواستار اعطای حق رأی به زنان شد.  مخالفت با نظام

از جامعه توانیم زنان را که نیمی  او از نمایندگان مجلس پرسید: با کدام استدالل عقالنی می

اهلل  دهند، از حق رأی محروم کنیم؟ همین یک سؤال کافی بود که در مجلسی که آیت تشکیل می

ها در برابر  ها و اعتراض حسن مدرس در آن حضور داشت، تنش باال بگیرد و مخالفت

های وی در آن جلسه از مجلس،  الرعایا، در همان مجلس شروع شد. بعد از صحبت وکیل

اهلل مدرس، در مخالفت با اعطای حق رأی به زنان  علی فروغی( و آیتذکاءالملک )محمد

های متفاوتی داشتند، در مقابل تقاضای حق رأی زنان،  ها هرچند استدالل صحبت کردند. آن

عمالً پاسخ یکسانی دادند و زنان را شایستۀ داشتن حق رأی ندانستند. در این بین، محمدعلی 

زنان موافق بود، اما آن را با توجه به اقتضائات فرهنگی آن  فروغی، با اصل اعطای این حق به

دانست. فروغی زمانه را برای دادن حق رأی به زنان نامناسب دانست و  دوره، زودهنگام می

های بعدی موکول کرد تا  ها و نسل طور ضمنی، دستیابی به این تقاضای زنان را به دوره به
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، دورۀ 1290شود )شرح مذاکرات مجلس شورای ملی، های پذیرش فرهنگی آن نیز فراهم  زمینه

 (.280دوم، جلسۀ 

عنوان مخالفی سرسخت،  اهلل سید حسن مدرس بود که به اما فراتر از امثال فروغی، آیت

دانست و  ای برای کسب حق رأی، صاحب استعداد و شایستگی نمی اساساً زنان را در هیچ دوره

نان قائل بود. او زنان را از نظر شرعی تحت قیمومت گویی نوعی نقصان طبیعی و زیستی برای آ

ترتیب از پایه و بنیان، با حق رأی برای زنان به  کرد و بدین و سرپرستی مردان قلمداد می

مخالفت برخاست. مدرس زمانی که جنجال بر سر حق رأی زنان در مجلس شورا باال گرفته بود 

، به فرصت تاریخی حق رأی دست یابند، با و نزدیک بود که زنان با موافقت نمایندگان مجلس

یک سخنرانی آتشین به مقابله با حق رأی زنان برآمد و به این غائله در مجلس شورای ملی 

از اول عمر تا حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاقات مختلف افتاده بود برای »کلی خاتمه داد:  به

به لرزه آمد. اشکال بر کمیسیون اینکه اوالً نباید بنده و بدن بنده به لرزه نیامد، ولی امروز بدنم 

اسم نسوان )زنان( را در منتخبان برد. از کسانی که حق انتخاب ندارند، نسوان هستند. ما هرچه 

ها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته  بینیم خداوند قابلیت در این کنیم، می تأمل می

ها استعداد ندارد. گذشته از  اند که عقول آن ها از این جمله باشند. مستضعفین و مستضعفان و آن

 ها آن .النساء علی الرجال قوامون .اند قیمومت اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسالم ما، تحت

مذهب رسمی ما اسالم است و زنان ابداً حق انتخاب نخواهند  .رجال هستند قیمومت تحت

ها در تحت  فرماید آن بکنند که خداوند هم در قرآن می داشت. دیگران باید حفظ حقوق زنان را

ای بود که اجماالً  اند و حق انتخاب نخواهند داشت؛ هم دینی هم دنیوی. این مسئله قیمومت

 (.280، دورۀ دوم؛ جلسۀ 1290)شرح مذاکرات مجلس شورای ملی، « عرض شد

ب دین و سنت، به مقابله ها بخشی از جریان مخالفت با حق رأی زنان بود که در چارچو این

تر، تا پنجاه سال  ظاهر دلسوزانه پرداخت. زنان مطابق با این برهان و دالیل به با حق رأی زنان می

ها، مرتدان و سارقان و قاتالن، از حق رأی و مشارکت سیاسی  پس از آن نیز در کنار دیوانه

ای از روشنفکران مرد در  و عدهحال، زنان  محروم ماندند و به حاشیۀ تاریخ رانده شدند. بااین

های بعد نیز در نشریات خود به انتقاد و اعتراض از این تبعیض جنسیتی در  همان دوران و سال

سواد هم حق رأی دارند، ولی زنان  حق رأی پرداختند که چگونه در قانون، مردان بی

زن دیپلمه از  تا روزی که قدر و قیمت یک نفر»اند.:  کردۀ کشور از حق رأی محروم تحصیل

دادن دارد، اما یک نفر زن  سوادی حق رأی سواد کمتر است، تا روزی که هر مرد بی فالن مرد بی
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دادن و ورود به پارلمان، حتی برای تماشاکردن محروم است، امید به ترقی  عالمه از حق رأی

 (.64، ص 8و  7، ش 1303)نشریۀ نامۀ فرنگستان، « نیست

ن قدرت جریان مذهبی بر جریان روشنفکری و جنبش زنان فائق با وجود این، در آن دورا

دادن نداشتند.  آن شد که زنان تا چند دهه بعد از آن، همچنان حقی برای رأی  آمد و نتیجه

گاه خاتمه نیافت و اتفاقاً با پیشروی آرام، ولی  حال، مبارزۀ زنان برای کسب حق رأی، هیچ بااین

های بعد، این مطالبۀ حقوق برابر سیاسی را  تدریج در سال . زنان بهچنددامنه به راه خود ادامه داد

فراتر از جریان نخبگانی در سطح زنان روشنفکر به یک مطالبۀ عمومی و فراگیر در بین کلیت 

و در  1340زنان و حتی جامعه بدل کردند تا اینکه کار به جایی رسید که باالخره در اوایل دهۀ 

 ها مبارزه، زنان ایرانی صاحب حق رأی شدند. دهه دوران پهلوی دوم، بعد از

 گیری بحث و نتیجه

پژوهش حاضر مطالبات زنان را در دوران پس از پیروزی انقالب مشروطه تا پایان دورۀ قاجار 

طورکلی مطالبات اجتماعی زنان را در این دوره  به(، شناسایی و تحلیل کرد. 1304 -1285)

مبارزه برای حق آموزش و تحصیل زنان، مبارزه خالصه کرد: توان در قالب سه محور اصلی  می

 برای تغییر قوانین خانواده و مبارزه برای دستیابی به حق رأی و مشارکت سیاسی.

در این دورۀ تاریخی، جنبش زنان از سه مطالبۀ اصلی خویش، به اولین خواستۀ خود )حق 

حال،  بعدی خویش ناکام ماند. بااینهای  آموزش زنان( دست یافت، ولی در دستیابی به خواسته

سازی در عرصۀ عمومی و افزایش  ها درمورد این دو مطالبه نیز آرام نماندند. زنان با گفتمان آن

خواهانه در نشریات مختلف و  های برابری گری، در قالب ترویج و گسترش اندیشه مطالبه

اجتماعی را برای دسترسی به  کشاندن این مطالبات به حوزۀ عمومی، تا حدی توانستند بسترهای

که تدوین قوانین جدید برای خانواده و  طوری های بعدی فراهم کنند؛ به این مطالبات در دوره

حال، زنان  ازدواج، در ابتدای دوران سلطنت پهلوی اول محقق شد که گامی رو به جلو بود. بااین

تری به مبارزه ادامه دادند تا  برای دستیابی به حق رأی و امکان مشارکت سیاسی، زمان طوالنی

 توانستند به آن هدف نیز دست یابند. 1341آنکه در سال 

های  توان بیان کرد که تالش برای کسب حقوق برابر با مردان در عرصه طورکلی می به

کلید مبارزات زنان در عصر مشروطه بود. مطالعۀ  مختلف خانوادگی، اجتماعی و سیاسی، شاه

طور پیوسته برای  های مختلف زمانی، به یز نشان داد زنان ایرانی در دورهپیشینۀ پژوهش حاضر ن
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؛ 1393؛ عباسی و موسوی، 1382کسب حقوق برابر بین زنان مردان تالش کردند )لرستانی، 

ای به  ها در مبارزات فرهنگی و اجتماعی خود، در هر دوره (. آن1399مرکزمالمیری و همکاران، 

های بعد، اهداف دیگر و مطالبات جدیدتری را سرلوحۀ کار  دوره دستاوردی رسیدند و سپس در

ترین دستاورد زنان در دوران  های این پژوهش نیز نشان داد مهم خویش قرار دادند. یافته

 مشروطه، کسب حق تحصیل و آموزش برای زنان و دختران ایرانی بود.

شمار آورد؛ چرا که  ایران بهترین مطالبۀ جنبش زنان در  توان اولین و مهم حق آموزش را می

آمد. فعاالن در  دست می تمام حقوق بعدی زنان، برپایۀ ارتقای آموزش و آگاهی جنسیتی آنان به

حوزۀ زنان بر این نظر بودند که فرودستی تاریخی آنان، ناشی از نابرابری در کسب دانش و 

سازی و جبران این  ی مدرسهرو سعی آنان برا امکانات آموزشی در مقایسه با مردان است. از این

رود. تأسیس  شمار می نابرابری آموزشی، از جمله کارزارهای درخشان تاریخ معاصر ایران به

ترین حقوق انسانی قلمداد  پاافتاده ترین و پیش مدارس ابتدایی دخترانه که امروزه از بدیهی

شدت  این مدارس نیز بهتنها امری بدیهی نبود، بلکه با مؤسسان  شود، در دوران مشروطه نه می

شد و در این مسیر، زنان نوگرا و روشنفکر در آن دوران، برای رسیدن به این  برخورد می

خواستۀ تاریخی، تحقیرها و تهدیدهای گوناگونی به جان خریدند تا این حق برای دختران 

وع تأسیس تی در ایران، موضتبعیض جنسیحال، در تاریخ مبارزه با  دست آمد. بااین  ایرانی به

ای برخوردار است؛ چرا که گسترش  اولین مدارس دخترانه از جایگاه و اهمیت ویژه

های بعدی زنان فراهم  سازی با افزایش آگاهی جنسیتی، مسیر را برای تغییرات در نسل مدرسه

 کرد؛ تغییراتی که تا همین امروز نیز ادامه دارد.

ه شد، اگرچه جنبش زنان در دوران طور که در بخش ادبیات نظری نیز توضیح داد همان

ای و همچنین  های رسانه مشروطه، حضور خیابانی فراوانی نداشت، زنان از طریق فعالیت

راحتی در  های زنانه، حضور اجتماعی ملموسی را ایجاد کردند. زنان شاید به دهی به انجمن شکل

شد. نسل نخست جنبش زنان  خوبی در جامعه نمایان می ها به شدند، اما اثر آن جامعه دیده نمی

ها و نشریات زنان، برای اولین بار توانستند به  گیری از انجمن ایرانی در عصر مشروطه با بهره

طلبانه در سطح جامعه دامن بزنند و گفتمان برابری  طرح عمومی و گسترده مطالبات مساوات

ویژه زنان( را  امعه )بهطور جدی مطرح کنند و فضای فکری ج جنسیتی در خانواده و جامعه را به

تا حدی تغییر دهند. این جنبش نوپا اگرچه نتوانست به تمام اهداف خود در این دوران دست 

های چندالیه و تضعیف تدریجی ساختار اجتماعی پدرساالر در عصر  یابد، با ایجاد اعتراض
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جایگاه نازل و  داد، توانست اعالم کند که قاجار که نابرابری جنسیتی را امری طبیعی جلوه می

ها هرچند ادامۀ این مسیر را به  فرودست زنان در خانواده و جامعۀ ایرانی باید تغییر کند. آن

 ها را نیز چشیدند. های بعدی سپردند، طعم اولین پیروزی نسل

های مختلف  جنبش زنان در دوران مشروطه، مبارزه در راستای برابری جنسیتی را در میدان

دو جبهۀ استبداد خانگی )مردساالری در خانه( و استبداد سیاسی )حق  ها در آغاز کرد. آن

آموزش، حق رأی و قوانین برابر(، به مبارزه برای تغییر وضع پرداختند. زنان در این مبارزه تقریباً 

آرامی  تدریج و به بدون حمایت فرهنگی، مذهبی و حتی سیاسی وارد میدان شدند. این مبارزه، به

ها ابتدا حق آموزش و سوادآموزی را  رفت. آن های مختلف پیش می سنگر عرصه با فتح سنگر به

سازی در عرصۀ برابری جنسیتی به  دست آوردند. سپس با تأسیس نشریات مختلف و گفتمان به

های  آمیز جنسیتی و حق رأی در خانه و جامعه رفتند و این تبعیض سراغ مبارزه با قوانین تبعیض

ها را از طریق نشریات خود به موضوعاتی  بودن انداختند. همچنین آن یسیستماتیک را از بدیه

 ها را تضعیف ساختند. برای چالش و منازعه در حوزۀ عمومی بدل کردند و از این طریق، آن

محور بود. مطالبۀ اصلی آن حول دستیابی زنان  جنبش زنان در دورۀ مشروطه، جنبشی مطالبه

آنان راهبرد اصلی و اولیه مقاومت و مبارزه در دو عرصۀ چرخید.  به آموزش و کسب دانش می

دانستند؛ بنابراین بر  استبداد خانگی و استبداد سیاسی را در افزایش سواد و آگاهی زنان می

ها، تولید  زعم آن ترین ابزار مبارزه، شامل حق آموزش زنان تأکید بسیار کردند؛ چرا که به بنیادی

کارد و این نهال نوپا دیر  بذر اولیۀ مقاومت را در بین زنان میآگاهی جنسیتی از طریق آموزش، 

 های خود را نیز عیان خواهد کرد. یا زود میوه

کرده و روشنفکر از  در این راستا، سرچشمۀ جنبش زنان در این دوره، عمدتاً زنان تحصیل

عمدتاً به طبقۀ باالی تهران و شهرهای بزرگ ایران بوده است. جنبش زنان در دورۀ مشروطه، 

روشنفکران محدود بود و با توجه به شرایط آن روز جامعۀ ایران و نیز توان و امکانات کنشگران 

کردن مطالبات زنان حتی در بین اقشار متوسط جامعه  فعال در حوزۀ حقوق زنان، توان عمومی

مردساالرانه علت غلبۀ باورهای  ایران نیز تا حدود زیادی، محدود بوده است. زنان در آن دوره به

توانستند مطالبات پیشروتری را دنبال کنند. زنان  های زنان، چندان نمی بودن کنش و نیز جنینی

توانند مادران  کرده می ملزم بودند برای دستیابی به خواست حق آموزش نشان دهند زنان تحصیل

به نفع همسر و  کردند که تحصیل زن در حقیقت، ها ادعا می و همسران بهتری باشند؛ بنابراین آن

خانواده است. زنان بدین طریق توانستند در مقابل باورهای سنتی و قدرت مذهبی که جلوی 
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گرفت، مقاومت کنند و به راه خود ادامه دهند. درنهایت اگرچه دستاوردهای  آموزش زنان را می

ق برابر هایی نظیر حق رأی و حقو زنان در این دوره متعدد بود، آنان از دستیابی به خواسته

 سیاسی و اجتماعی با مردان، و عدم تبعیض در قوانین خانواده و نظایر آن ناکام ماندند.

با وجود این، مطالباتی که بیش از یکصد سال پیش برای زنان ایرانی مطرح بود، با توجه به 

سوادی در آن  شرایط اجتماعی آن روزگار، مطالبات چندان بزرگی نبود؛ چرا که درصد بی

بسیار باال و درصد شهرنشینی، اندک بود و دغدغۀ تغییر، چندان در میان زنان فراگیر  جامعه،

های بزرگی در عرصۀ  داد که گام طورکلی شرایط اجتماعی در آن دوران این امکان را نمی نبود. به

رو دستیابی به مطالبات دیگر زنان، مانند حق تحصیالت عالیۀ  حقوق زنان برداشته شود. از این

شگاهی )نه صرفاً حق سواد خواندن و نوشتن(، حق اشتغال و حتی حق رأی زنان به دان

هایی که زنان به سطحی از سواد و آگاهی جمعی دست  های بعدی منتقل شد؛ شامل دوره نسل

 کردند. های بیشتری مبارزه می یافته بودند و بر سر خواسته

 منابع
 ( 1377آبراهامیان، یرواند ،)محمدی و محمدابراهیم فتاحی  ، ترجمۀ احمد گلبایران بین دو انقال

 ولیالیی، تهران: نشرنی.

 ( 1389آبراهامیان، یرواند ،)ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.تاریخ ایران مدرن ، 

 ( 1386آجودانی، ماشاهلل ،)تهران: نشر اختران.مشروطۀ ایرانی ، 

 ( 1340آدمیت، فریدون ،) تهران: سخن.مشروطیتفکر آزادی و مقدمۀ نهضت ، 

 (، 1396نژاد، محسن ) وند، مسعود، فالح توتکار، حجت، پورمحمدی املشی، نصراهلل و بهرام آدینه

، ایران و اسالم تاریخ، «(ش 1320-1304)رضاشاه  دورۀ ایران اداری نظام در زنان نقش و جایگاه»

 .37-9: 34شمارۀ 

  لقا مالح مه»به دانشگاه هاروارد، از مجموعۀ وابسته « دنیای زنان در عصر قاجار»آرشیو برخط» :

 http://www.qajarwomen.org، آدرس: 1393، خرداد 1A14129سند شمارۀ 

  وابسته به دانشگاه هاروارد، خاطرات خدیجه افضل « دنیای زنان در عصر قاجار»آرشیو برخط

 .1353، بهمن 59A14129سند شمارۀ «: مالح لقا مه»وزیری، از مجموعۀ 

 ( 1387آرمی، آزاد ،)«65، شمارۀ زریبار، «ایران فمینیستی جنبش بر تأکید با جنبش فمینیستی بررسی :

191-204. 

http://www.qajarwomen.org/
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 ( 1377آفاری، ژانت ،)ترجمۀ جواد یوسفیان، سری زنان در نهضت مشروطه های نیمه انجمن ،

 تهران: کتابسرا.

 ( 1385آفاری، ژانت ،) ترجمۀ رضا رضایی، تهران: بیستون.1290-1285انقالب مشروطۀ ایران؛ ، 

 به کوشش سید محمدمهدی موسوی، تهران: السلطنه خاطرات احتشام(، 1367السلطنه ) احتشام ،

 زوار.

 ( 1367اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان ،)جلد دوم، تهران: دانشگاه تهران.مرآت البلدان ، 

 ( 1357ایوانف، میخاییل سرگیویچ ،)ترجمۀ آذر تبریزی، تهران: شبگیر.انقالب مشروطیت ایران ، 

 ( 1347بامداد، بدالملوک ،)سینا. ، تهران: ابنزن ایرانی؛ از انقالب مشروطیت تا انقالب سفید 

 64-41: 4، سال دوم، شمارۀ زنان مطالعاتسیاست،  و (، فمینیسم1383نیا، محبوبه ) پاک. 

 1945) سیاسی مشارکت حق و مصر زنان جنبش»(، 1388) پوراحمدی، حسین و یاری، یاسمن-

 .169-143: 1، شمارۀ خاورمیانه مطالعات«. (1980

 ( 1368پوالک، ادوارد یاکوب ،)ترجمۀ کیکاووس جهانداری، سفرنامۀ پوالک؛ ایران و ایرانیان ،

 تهران: شرکت سهامی خوارزمی.

 وره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، ، به کوشش منصالسلطنه خاطرات تاج(، 1353السلطنه ) تاج

 تهران: تاریخ ایران.

 ( 1393ترابی فارسانی، سهیال ،)«قاجار عصر در زنان نشریات بر تکیه با روزمره امر تحول و زن» ،

 .107-89: 5، شمارۀ ایران تاریخ

 ( 1395ترابی فارسانی، سهیال ،)«از مشروطه تا  زنان هاینشریه خالل از گفتمان تحول و زن(

 .92-69: 120، شمارۀ ایران و اسالم تاریخ، «لوی(په

 ( 1400توکلی، فائزه ،)«طالبان تا خان اهللزنان در افغانستان از امان اجتماعی-سیاسی هایجنبش» ،

 .51-33: 4، شمارۀ تاریخ در زنان پژواک

 (1384-1376) زنان ایران از موقعیت شناختی جامعه ارزیابی چهار»(، 1385پور، حمیدرضا ) جالیی» ،

 .71-39: 21، شمارۀ اجتماعی رفاه

 ( 1393چراغی کوتیانی، اسماعیل ،)«مینیسمف تا ایرانی فمینیسم از فمینیسم با ایرانیان یاروییرو 

 .48-31: 99، شمارۀ معرفت، «اسالمی

 و  گراییملی تطبیقی بررسی(، 1399مقدم، مصطفی؛ سلیم، محمدنبی و حسنی، میرزا محمد ) چمنی

 .47-7: 3ارۀ ، شمسیاسی علوم پژوهشنامۀ، (ش.ه 1285-1342) مصر و جنبش زنان در ایران

http://ensani.ir/fa/article/339512/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/339512/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/439476/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%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-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1342-1285-%D9%87.%D8%B4-
http://ensani.ir/fa/article/439476/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%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-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1342-1285-%D9%87.%D8%B4-
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 تنوع جنبش زنان در  شناختی جامعه تحلیل»(، 1391محمد و محمدی، نعیما ) حاضری، علی

 .53-30: 2، شمارۀ ایران اجتماعی مطالعات، «خاورمیانه منطقۀ اسالمی کشورهای

 ( وجه1398حسینی، مرضیه و فصیحی، سیمین ،) بر تأکید و رضاشاه ملت-دولت گفتمان جنسیتی 

 .52-29: 43، شمارۀ ایران و اسالم تاریخزنان،  خانگی نقش ارزشمندی

 ( 1383دوگوبینو، کنت ،)ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ سه سال در آسیا؛ سفرنامۀ کنت دوگوبینو ،

 مهدوی، تهران: قطره.

 کوشش افسانه   ، بهها و یادها ها، نوشته آبادی؛ نامه صدیقه دولت(، 1377آبادی، صدیقه ) دولت

 صنعتی، شیکاگو: نگرش و نگارش زن.آبادی و مهدخت  نجم

 زنان  و سیاسی اجتماعی هایفعالیت بازنمایی»(، 1392پور، مهدی و حمانی، کامران ) دهقان حسام

 و فرانسه، انگلیس) اروپاییان هایبر سفرنامه قاجار تا انقالب مشروطه با تأکید دورۀ از اوایل ایرانی

 .87-63: 20، شمارۀ پارسه، «(آلمان

 تهران: انتشارات وشی محمد فره ، ترجمۀ علیایران، کلده و شوش(، 1371، مادام ژان )دیوالفوا ،

 دانشگاه تهران.

 ( 1345رضوانی، محمد اسماعیل ،)های جیبی  ، تهران: شرکت سهامی کتابانقالب مشروطیت ایران

 با همکاری مؤسسۀ انتشارات فرانکلین.

 ( 1322ژوبر، پیر ،)ترجمۀ محمود هدایت، تهران: شرکت چاپخانۀ مسافرت به ارمنستان و ایران ،

 تابان.

 ( 1384ساناساریان، الیز ،) تا  1280جنبش حقوق زنان در ایران؛ طغیان، افول و سرکوب از

 ، ترجمۀ نوشین احمدی خراسانی، تهران: نشر اختران.1357انقالب 

 زنان در دورۀ تماعیجنبش اج بین تطبیقی مطالعۀ»(، 1393اهلل و غالمی، آتنا ) اللهی، سیف سیف 

، اجتماعی علوم مطالعات، «زنان در قرن نوزدهم در غرب جنبش اجتماعی و مشروطه در ایران

 .125-102: 4شمارۀ 

 ( 1398شفیعی، سمیه سادات و شفیعی، فاطمه ،)«در مشروطۀ ایران زنان و نسبت آن با ترقی مسئلۀ 

 .188-169: 57، شمارۀ ارتباطات و فرهنگی مطالعات، «بانوان نامۀ نشریه بر دوم؛ تحلیلی

 تهران: بهزاد.ایران در دورۀ سلطنت قاجار(، 1387اصغر ) شمیم، علی ، 

 ( 1368شیل، لیدی مری ،)ترجمۀ حسین ابوترابیان، تهران: نو.خاطرات لیدی شیل ، 

 ( 1354صدیق، عیسی ،)جلد دوم، تهران: یادگار عمر؛ خاطراتی از سرگذشت دکتر عیسی صدیق ،

 دهخدا.
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 پارسی ادب و زبان فصلنامۀ، «توهم؟ یا واقعیت زنانه؛ نوشتار و زبان»(، 1388اهلل ) طاهری، قدرت 

 .107-87: 42، شمارۀ طباطبایی عالمه دانشگاه

 ( 1393عباسی، سمیه و موسوی، منصور ،)«از سال  پهلوی دورۀ در زنان ایران به موقعیت نگاهی

 . 82-59 :1، شمارۀ زنان پژوهشنامۀ، «ش1332تا  1300

 ( 1384عطارزاده، مجتبی و مصفا، نسرین ،)«زنان مطالعات، «پویایی تا ایستایی از ایران؛ زنان جنبش ،

 .128-105: 7شمارۀ 

 زنان در نظام سیاسی رأی حق»(، 1396السادات و اکبری، زهرا ) علویان، مرتضی؛ حسینی، زینب 

 .88-69: 78شمارۀ  ،زنان راهبردی مطالعات، «(مبانی و پیشینه بررسی) اسالم

 ( 1400علیمردانی، محمدرضا؛ ازغندی، علیرضا و ابطحی، سید مصطفی ،)«در زن سوژۀ پذیریکنش 

 .45-30: 2، شمارۀ جامعه و زن، «ایران معاصر تاریخ تحوالت

 ( 1400فاخری، مهدی و رضایی، پریسا ،)«بر هاآن تأثیر و التین آمریکای جدید اجتماعی هایجنبش 

 .200-181: 1، شمارۀ المللی بین مطالعات، «منطقه این سیاسی مسائل

 ( 1382فوران، جان ،)ترجمۀ احمد تدین، تهران: مقاومت شکننده؛ تاریخ تحوالت اجتماعی ایران ،

 رسا.

 بر عملکرد  فمینیسم هایدیدگاه تأثیر»(، 1398پیشقدم، محمدکاظم ) فهندژسعدی، معصومه و کاوه

تا  1320 هایسال در فاصلۀ اشرف پهلوی بر عملکرد اجتماعی دوم با تأکید پهلوی دورۀ نان درز

 . 56-45: 1، شمارۀ و رسانه سیاست تاریخ پژوهشنامۀ، «ه.ش1357

 ( 1400فهیمی، سارا ،)«و  سازیدیگری و جنبش متقدم زنان در ایران؛ پسااستعماری فمینیسم

 .80-73: 1، شمارۀ شناسی جامعه و در علوم اجتماعی کاربردی مطالعات، «مناسبات سلطه

 ( مواد 1290قانون انتخابات مجلس شورای ملی ،)7و  4. 

 ( 1352قویمی، فخری ،)تهران: وزارت کارنامۀ زنان مشهور ایران از قبل از اسالم تا عصر حاضر ،

 آموزش و پرورش.

 امیرکبیر.، تهرانتاریخ بیداری ایرانیان(، 1387االسالم ) کرمانی، ناظم : 

 ( 1363کسروی، احمد ،)تهران: امیرکبیر.تاریخ مشروطۀ ایران ، 

 ( 1383کولیور رایس، کالرا ،)ترجمۀ اسداهلل آزاد، تهران: زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان ،

 کتابدار.

 ( 1382لرستانی، فریبرز ،)42-23: 6، پژوهش زنان، جنبش اجتماعی زنان ایران. 

http://ensani.ir/fa/article/462529/%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/462529/%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 جلد اول، تهران: تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران(، 1357سین )محبوبی اردکانی، ح ،

 دانشگاه تهران.

 ( دورۀ دوم، جلسۀ 1290مذاکرات مجلس شورای ملی ،)280. 

 ( 1399مرکزمالمیری، احمد؛ زارعی محمودآبادی، حسن و کرمانیان، رقیه ،)«اجتماعی هایجنبش 

 .146-118: 1، ، شمارۀ ایران سیاسی شناسی هجامع، «معاصر زنان در ایران حقوقی توانمندسازی

 هی، تهران: بال.کوشش علیرضا دولتشا  ، بهیک کلمه(، 1386خان ) ، میرزا یوسفمستشارالدوله 

 ( 1382مشیرزاده، حمیرا ،)«علوم و حقوق دانشکدۀ مجلۀ، «سیاست بنیادین مفاهیم و زنان جنبش 

 .226-195: 59، شمارۀ سیاسی

 ( 1385مالح، نرجس مهرانگیز ،)خانم  بی از زنان پیشگام ایرانی: افضل وزیری دختر بی

 ، تهران: شیرازه.استرآبادی

 تهران: سخن.ریخ انقالب مشروطیتتا(، 1382زاده، مهدی ) ملک ، 

 ( 1379ملکم، جان ،)ترجمۀ میرزا اسماعیل حیرت، تهران: افسون.تاریخ کامل ایران ، 

 روایات و آیات منظر از فمینیستی هایآموزه نقد»(، 1390گلی، کریمه ) میبدی، محمدفاکر و گل 

 .77-43: 8، شمارۀ اطهور، «(سنتی اخالق نفی خانواده، نفی و تفاوت، مردستیزی، برابری)

 ( 1400میرزایی، زهرا ،)«دیدگاه پیدایش تا اسالمی رویکرد گیریشکل از :تونس در زنان جنبش 

 . 163-141: 50، شمارۀ ایران و اسالم تاریخ، «(م1881-1956) سکوالریستی

 ( 1398ناصرخاکی، حسن؛ مرشدزاد، علی و کشاورز شکری، عباس ،)«هویتی هایزمینه تحلیل 

 .74-44: 4، شمارۀ ایران سیاسی شناسی جامعه، «ایران اسالمی جمهوری در مینیسمف جنبش

 ( 1360ناهید، عبدالحسین ،)تبریز: احیا.زنان ایران در جنبش مشروطه ، 

 69ق(،  1327) نشریۀ ایران نو. 

 12ق(،  1325) نشریۀ تمدن. 

 1(، 1299) نشریۀ جهان زنان. 

 5و  3(، 1300) نشریۀ جهان زنان. 

  4، 1ق(،  1328) دانشنشریۀ. 

 31و  23، 12، 11ق(،  1338) نشریۀ زبان زنان. 

 11و  8ق(،  1332) نشریۀ شکوفه. 

 3ق(،  1333) نشریۀ شکوفه. 

 3و  2(، 1300) نشریۀ عالم نسوان. 

https://www.gisoom.com/search/book/author-414729/پدیدآورنده-یوسف-بن-کاظم-مستشارالدوله/
https://www.gisoom.com/search/book/author-414729/پدیدآورنده-یوسف-بن-کاظم-مستشارالدوله/
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 1(، 1269) نشریۀ قانون. 

 10و  9، 5، 3، 1(، 1299) نامۀ بانوان نشریه. 

 13(، شماره 1300) نامۀ بانوان نشریه. 

 8و  7، 6، 2(، 1303) نامۀ فرنگستان یهنشر. 

 3، 2(، 1302) خواه ایران نشریۀ نسوان وطن. 

 9(، 1304) خواه ایران نشریۀ نسوان وطن. 

 3(، مادۀ 1285. )نامۀ انتخابات مجلس شورای ملی نظام. 

 ( 1355هولستر، ارنست ،)ترجمۀ محمد عاصمی، تهران: مرکز ایران در یکصد و سیزده سال پیش ،
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