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  ٥٨ اسفند ٢٣، ٣٠کتاب جمعه، شماره  

 از نادرترين مسائلي باشد آه نگرش مشرق زمين و اروپا  در جريان تاريخ شايد مساله زن يكي
ادبيات اجتماعي، اخالقيات، سياست و پند نامه و فرهنگ حاآم در اين . ندز را به هم پيوند مي

تصوير زن در شعر . جوامع، جامعه را به سكون و زنان را به تبعيت و فرمانبرداري فرا خوانده است
انديشند، اما به حسابش  هويت، درباره او مي و ادبيات، تصوير موجودي است تجريدي و بي

شاعران را پند » ضيافت«اش و در رساله  ون در راه پي ريختن مدينه فاضلهحتي افالط. آورند نمي
هاي بعد  در دوره. و انحطاط نگرايند» پستي«داد آه با زنان در نياميزند و عشق نورزند تا به  مي

براي ... تربيت زنان بايد«: گفت روسو مي. نيز افكار متفكرين در اين مورد تحول چنداني نيافته بود
اين است آه ... در جهت شيرين آردن و دلپذير آردن زندگي مردان باشد... دان باشدپسند مر

گامي جلوتر » سوسياليسم انساني«پرودن پدر ] ١.[وظايف زنان در يك عصر و در هر زمانه
در » بردگي و جنايت است«داشت و هم او آه معتقد بود مالكيت و ثروت دوزي است و  برمي

اگر از اوامر . » بايد تابع نگاهداشت، زيرا زن انعكاس ضد خلق استزن را«: نوشت مورد زن مي
آرد و افتخارش اين بود آه زنش » مهر قيمت آه شده سرآوبش«شوي خود سرپيچي آرد بايد 

جان ] ٢.[بار آورده است» اي راستين برده«در خانه واداشته و دخترش را » اعمال شاقه«را به 
زنان را از «زن باشد، اما » حامي«: آرد آه قانون بايد مياستورات ميل، بيشتر آزادي اعالم 

، يكي ١٧٩٣اين را هم بگوئيم آه پس از انقالب آبير فرانسه در ] ٣[».مشارآت در توليد باز دارد
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نوشته بود، پاي گيوتين بردند و سر » حقوق زن«اي در  »بيانه«از رهبران مبارزات زنان را آه فقط 
  ]٤.[است» ضد انقالب«فعاليت آند » رهائي زن« هر آس براي بريدند، زيرا دولت مي گفت

همين قدر اشاره آنيم آه تا دوره مشروطه . بهتر و آبرومندتر» ناگفتنش«از ايران خودمان شايد 
 ٤٠ تا ٢٠ها به بهانه فقر و يا از بابت فقر، دخترانشان بين  خانواده. خريد و فروش زنان رايج بود
  ]٥.[فروختند تومان به اتباع خارجي مي

تنها شغلي آه حكومت براي زنان ] ٦.[آرد رواج پيدا مي» خورن زن و دختر بچه«در قحطي و بال 
  ]٧.[بود» صنف فاحشه«شناخت، پيوستن به  به رسميت مي

هاي  افالطون] ٨.[پرداختند شدند و ماليات مي و زنان بيوه و رانده شده و فقير عضو صنف مي
: نوشتند آموختند و مي مي» هيبت«در علم اخالق به مردان درس وطني هم فراوان داشتيم آه 

پس نتيجه آن آه زنان را از . »هيبت آن بود آه مرد خويشتن را در چشم زن مهيب دارد«
باشد آه » تمايل او به حقوق پدر«و فرزند را طوري بار آورد آه » خواندن و نوشتن منع بايد نمود«

  ]٩.[است» حقوق مادر آه جسمانيبه «است و نه » تر روحاني«البته 

رضاي شوهر «: نوشتند در جهت تربيت زنان مي. بود» هيبت«چندين قرن بعد، هنوز سخن از آن 
اگر . »ترين اعمال زنان اطاعت شوهر است فاضل.. رضاي خداست و غضب شوهر غضب خدا

ن به حريص بود... هيچ عمل فاضل تر از ريسمان ريستن نيست«شوهر نبود، براي نسوان 
اگر شوهر داشته باشد و » ريسمان ريستن، ساعتي، بهتر است زنان را از عبادت يكساله،

زن  شود، بر آن،  ريسمان بريسد آه شوهر و اوالد او آن را جامع آنند و بپوشند، واجب مي«
بخشد به او دو برابر هر شبي آه ريسمان رشته باشد، شهري در  بهشت، و حق تعالي مي

هر زني آه «هربان است بر زناني آه جامه شستن را خوش دارند، چنان آه خداوند م. بهشت
پزي و خم  از نان» .سازد حق تعالي جميع گناهان آن زن را بشويد جامه شوهر خود را پاك مي

» .آه برانگيزد خداي تعالي هزار فرشته تا استغفار آنند براي آن زن«شدن در تنورچه بگويم، 
گويا آزاد آرده است يكي «پس براي هر ناني آه بيرون آرد » .گرم باشدتنور «البته تا وقتي آه 

. »خشم باشد با شوهر«ما واي به حال و روزگار زني آه در . »از اوالد اسمعيل بن ابراهيم را
بداند آه در روز قيامت زبان او را از پس سر او بيرون آشند، زنجيري از آتش بر سر وي زنند و 

پس بهتر آن آه زن اطاعت پيشه آند، برده شوي خود باشد، اگر . ه آشدزبان» آتش در دهان او
هم چنان بود آه هزار يتيمان گرسنه و «آابين خود را هم به مرد خود بخشيد آه ديگر هيچ 

پس هر آن زني آه زندگي خود را فداي زندگي همسر . »برهنه را طعام و پوشش داده باشد
از پل صراط آسان گذرد، مانند برق انشاء «را دارد، و بروز قيامت آند، اگر اين دنيا را ندارد، عافيت 

  ]١٠.[»اهللا

آنيم تا شكم اين  اند، دزدي مي گفت اين زنان جاهل و نادان روزگار ما را سياه آرده ديگري مي
مرد از روزي آه در اين ملك زن . ورزيم، تا آنان راضي باشند ها سير شود، خيانت مي بيكاره

مال «شود، اگر وزير شد  مي» دزد«شود، اگر عوام بود  مي» خيانتكار«ر است گرفت، اگر تاج
و همه با هم مملكت را بر باد ] ١١.[»دهد حكم به ناحق مي«خورد، واگر قاضي بود  مي» مردم
  .دهند تا از عهده خانه و خانواده برآيند مي

: گفت سپرد و مي ران مياز آن مالك هم ياد آنيم آه راهي سفر بود و اندرون خود را به مباش
.[ هاي من يعني زن]هاي من  عصمت و عفت آلفت«درب اندرون من بايد همواره بسته باشد، 
بگوش نرسد، » آواز«و » صداي حرف«، از اندرون »بايد در غياب من زياده از حضور من باشد

ز اين آنند، در باغ نروند، و اگر ج» به گردش و هواخوري«ديده نشوند، » بام و مهتابي«باالي 
  ]١٢[».چوب و جوال بياورد و پوست از سرشان بكند«باباي قاپوچي بيايد 

اين بود . اند اي از آانون گرم خانواده آه اديان به نثر و شاعران به نظم آشيده اين بود نمونه
لوليدند و از عشق و  اي از زندگي آن موجوداتي آه همچون آرم در گوشه خانه مي نمونه

توانست به رويت  البته اگر مي» دهان غنچه و ابروي آمانشان«و » اهشانرخسار چون م«
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اگر همه آن ادبيات را در . ها گريان و دلها غمين و فكار بود ، سرها در گريبان، ديده)دست يابد
  :مثال و طراوت و لطافت جنس ضعيف خالصه آنيم، حاصل جز اين نيست آه وصف زيبايي بي

   آه تقويم پارينه نايد به آار               هارزن نو آن اي خواجه در هر ب

ها برخاستند، بايد نخست   آن فرهنگ حاآم و عليه رساالت تاديبي و اندرز نامه از زناني آه عليه
رساله او از نظر افكار اجتماعي و ] ١٣.[ياد آرد» معايب الرجال«:اش خانم و رساله بي از بي

خانم در آن ميزيست  بي ه زمانه و موقعيتي آه بيخاصه اگر ب. سياسي بسيار با ارزش است
خواهران گوش به پند و اندرزهاي نويسندگان تاديب : زبده آالم او اين آه. توجه داشته باشيم

» اين مربيان زنان آه خود را نادره دوران و اعجوبه جهان. النسوان و افرادي از اين قبيل ندهيد
ذات نايافته از هستي « : اند ت رذيله خود برآيند آه گفتهدانند، بهتر آن آه اول به اصالح صفا مي

بساط «خواهند  مهمل گو آه مي» عبارت پردازان«اين » .بخش«بخش آي تواند آه بود هستي 
در قالب مغز متحجر خود تمام عالم را مثل خود . را تمام آنند» انسانيت«را برچينند و » تمدن

د ترتيب زندگاني و دستورالعمل به اهل عالم فرض نموده و به اندازه وضع و خياالت خو
دانند آه اين  آنان مي. اند و راي و طبايع متخالف» اند مردم مختلف«اما خوشبختانه » .دهند مي

خداوند تعالي مردان را «است و » اثبات ظلم بر مظلوم«نصايح براي تاديب ما نيست، براي 
  ».معاشق و معشوق با زنان خلق آرده و نه ظالم و مظلو

نصيحت پذيريد تا در دنيا و آخرت رستگار شويد، خداوند تبارك و «: يك عمر به ما آموختند آه
آار «و گرنه » تعالي شما زنان را براي مردان آفريد، تا آشت و زرع مردان باشيد و نسل زياد آنيد

انديش پيش خود تصور ننمائي آه عقل دور «: به زن گفتند» .ديگر از شما به عمل نخواهد آمد
، يا آنقدر »آه با خصمان برابري آني... بري، تا قوت و زور داري داري آه آارهاي عمده از پيش

پس عاجزه و ناقصة همه چيز هستي و ... آفايت داري آه از آسب بازوي خود آفيل خرج شوي
را هرگز بدون اجازه وي خود از خانه بيرون نروي، پيراية خود ... بايد مطيع امر شوي خود باشي

در جنگ و نزاع ... بر مرد بيگانه نشان ندهي، هرگز از او چيزي نخواهي اگر از گرسنگي بميري،
خاموشي گزيني، مال شوي را بدون اجازه او به آسي ندهي، اگر از مال خودداري از او مضايقه 

  .، و هكذا»نكني

است ... تر هر زني فزوننه هر مردي از «زنان را وضع اجتماعي به اين روز انداخته و گرنه در اصل 
اند فرعون و هامان و  مريم و زهرا و آسيه و خديجه آبري از زنان. و نه هر زني از هر مردي فروتر

  :اند فضيلت انسان به مرد يا زن بودن نيست چنان آه گفته» شمر از مردان

  گرچه زن باشد آه خضر. راست رو را پير ره آن«

  ».ستدر سياهي چون شود گم ماديانش رهبر ا

ممنوع از تمام مراودات و تحصيل محاسنات «ايم،  پذيريم آه از آسب معرفت به دور مانده ما مي
العقلي مانند آودآان هستند و آارمان به  ، معاشران ما موجودات ناقص»ايم و ادب و تربيت گشته

رد و اما اين مربيان آه صاحبان خ. منحصر شده است» داري داري و بچه صدمات و زحمات خانه«
بجاي اين آه ما را به راه و رسم انسانيت و . اند، آجا راه ديگري پيش پاي ما نهادند آامالن جهان

زن بايد قدم آهسته بردارد، سخن را نرم و «: ها نوشتند و گفتند آه مدنيت رهنمون گردند، قرن
خورد، براي  اين نصايح به آار ما فقرا نمي. »ضعيف بگويد مثل اينكه از ناخوشي برخاسته باشد

توانند  ، چگونه مي»مردم رعيت با اين همه آارهاي مشكل و دشوار«. مردمان مرفه خوبست
اگر چنين آنند، چه آسي به آار . بياموزند و ادا و اطوار زنان ناخوش در آورند» اين قسم رفتار«

ها همه  ناي. و لطافت بگرايند» خوشبوئي«و » نظافت«گويند بايد زنان به  مزرعه برسد؟ يا مي
» اسباب آشافت مفقود«نظافت در جامعه وقتي ميسر است آه . خصلت طبقات ثروتمند است

مردم فقير آه . آفرينندة آثافت» فقر و فالآت«است و البته » غنا و ثروت«نظافت زائيده . باشد
و بضاعت عوض آردن آن را ندارند، ... آنند سر مي» سي سال زير يك لحاف آرباس«مثل ما 
  توانند پاآيزه باشند؟  ميچگونه
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اين همه «دهد و نيازي به نصيحت و پند و  نظافت را بر آثافت ترجيح مي» هر ذيشعوري«گرنه 
اين مربيان نظافت در جهت راحت و آسايش خود تجويز . »پردازي نيست درازي و عبارت روده
عرقچين «د، يك روز گزينن آنند، هم چنان آه پوشاك ما را بنا به دلخواه و سليقة خود برمي مي
آرايند و به هر خوشايند خويش به آرايش  اند آه ما را مي آنان» شلوار گشاد«، بار ديگر »ترمه

سي «غافل از اين آه نه تنها . دانند هم مي» مستفرنگ«گويا اين آه خود را . آنند مجبور مي
» دسته گل«ن را مثل دانيم آه در فرنگ زنا وگرنه ما مي. هم نيستند» نيم ويليزه«آه » ويليزه

  ».اند عالم به چندين علم«دارند و هر يك  نگه مي

. اند اند، بلكه مملكت را هم به نيستي آشانده اين مربيان، نه تنها براي ما آاري انجام نداده
صرف راحت خود » بجاي خدمت خلق«را » عمر گرانمايه«همه . اند» دجال«رجال نيستند و 

دهند و خود  به ما درس تقوي مي. دارند» ه از خالق آزرمياز خلق شرمي و ن«آردند، نه 
، ما آه در حرم اندرون و آنج مطبخ »عبادت بجز خدمت خلق نيست«آنند آه  فراموش مي

بينيم از ثمره تبهكاري آنان است آه امروز در  مي. بوديم، پس اين همه فساد را اينان بپا آردند
تكاليف «، »آارها همه به بخت و اتفاق است«، اين سرزمين هيچ نظم و نظامي در آار نيست

، و چنان هرج و مرجي است آه »نفاق و شقاق موجود و الفت و اتحاد مفقود... غير معلوم
  .»هيچ چيز شرط هيچ چيز نيست«

دختر ناصرالدين شاه است آه در قتل ] ١٤[هاي معروف آغاز مشروطيت خاطرات ديگر از رساله
ييع او شرآت جست و از قاتل او ميرزا رضا آرماني و از افكار پدر با شادماني در مراسم تش

زنان ما در گوشه خانه : گفت درباره وضع زن ايراني مي. آرد پشتيباني مي» سوسياليستي«
شوند، در ايران مردان از زنان آمتر  آنند و به فساد آشيده مي است آه عمر خود را تباه مي

اسباب «و» است، پس آن ثلث ديگر بايد آار آنداست، اما دو ثلث مملكت بيكار و معطل 
ناچار آن ثلث هم آن گونه آه . نمايد» آسايش و خورد و خوراك و پوشاك دو ثلث ديگر را فراهم

  .است» عائله«تواند در خدمت اجتماع باشد، چرا آه همواره در انديشه  شايد نمي

د و آن خرج چند فرزند آند، به خواهر و يك عمله مزدور بايد در روز دو قرآن مزد بگير: آورد مثال مي
» ها و در ادارات ها و در دآان در مغازه« اما اگر اين زنان از طريق آار  خواهرزاده هم برساند،

بديهي است، وقتي . شدند آور نمي آوردند، سربار يك مرد نان استقالل اقتصادي به دست مي
و » آند مردم را ذليل مي«د، مرد خانواده مزد آارگر آفاف نداد بايد بدزدد، وقتي مواجب آم آم

روابط . نويسد آه شهر و ده را قياس آنيم زند، مي فروشد و به خيانت دست مي مملكت را مي
بينيم آه فحشا هم  اند، مي تر است، زيرا در ده مرد و زن هر دو شاغل خانوادگي در روستا سالم

 مرداني آه از استقالل شغلي زن در اعتراض به معلمش و به. در شهر هست و در ده نيست
زنان يا » حمال و نوآر«خواهيد  خيزيد؟ تا آي مي گويد شما چرا به پا نمي آنند، مي حمايت نمي

انسان آزاد و مختار خلق شده، انسان ... آقا و مالك اين بيچارگان باشيد؟«تر  به عبارت درست
ل نيمي ديگر زندگي آنند، و محكوم براي زندگي آزاد خلق شده چرا بايد نيمي از مردمان به مي

به حكم ديگري باشند؟، پس اگر اين نظم برافتد و نظمي ديگر بيايد، من سوسياليسم را 
هيچ وقت با پول مردم خانه و پارك و « . آنم ها زندگي مي گزينم و مانند سوسياليست برمي

دادم و نه شخصي  ار ميمسلكم را نه ارتجاعي قر«و » خرم اتومبيل نمي... اثاثيه و آالسكه و 
: زد هاي مردم عليه حكومت و سلطنت پدرش فرياد مي و در عصيان» دادم بلكه نوعي قرار مي

  .»زوال است[ حال]درود بر سلطنتي آه در «

آن  از محتواي . تشكيل شد] ١٥[»انجمن نسوان«در دوران مشروطه در جهت احقاق حقون زن 
يكي .  درگيري لفظي ميان مرتجعان و آزاديخواهان آشيدآگاهي نداريم، اما در مجلس اول به آار

بايد به نظميه گفت قدغن «؟ :گفت خيزد، ديگري مي برمي» فتنه «گفت از اجتماع زنان  مي
در اجتماع زنان بعضي گفتگوها «: و يا» اصًال نبايد چنين انجمني تشكيل شود«، و يا »آند
فقط يك نفر بر اين بود آه . »و صحبت شودخواهم در مجلس مذاآره  شود آه ابدًا من نمي مي
موجب قانون اساسي ايرادي بر اجتماع زنان نيست، زيرا لفظ ايراني شامل مرد و زن هر دو «به 

  ] ١٦.[»است
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آردند، مقاالت زيادي  اش مي هاي ايراني اداره  در روزنامه ايران نو آه سوسيال دموآرات١٣٢٧در 
گاهي وضع زنان را در عثماني و ساير آشورهاي اسالمي . مبيني درباره زنان و از خود زنان مي

چند روزنامه مخصوص از «گفتند آه در آنجا  آشيدند، از زنان چنين سخن مي به رخ دولت مي
آرد، آه چرا  ديگري اعتراض مي] ١٧[»رسد پرست به طبع و نثر مي طرف خوانين وطن

ي بايد با هزار زحمت روزي دو قران آار مرد ايران«: گذاريد ما استقالل مادي داشته باشيم نمي
و زن عاطل و باطل يك روز براي آشتن » و امورات چهار پنج نفر عيال و اوالد را متحمل شود. آند

و حال آن . »اسمش را بگذارد مشغول تربيت فرزندانم«خواني و  وقت به حمام برود يك روز روضه
ده ايراني بيشتر همت خود را صرف اندوختن بينيم آه خانوا آه مسئله تربيت بهانه است، ما مي

هاي ديگر زنان دنبالة سخن را گرفتند آه، زن  در شماره] ١٨.[آند تا تربيت فرزند طال و مال مي
اند، آه در حل هر مشكل به جادو  اند و به غفلت آشانده ايراني را آن چنان در جهل نگهداشته

 دانش خويش پس واي به حال فرزندي آه زير برد تا به عقل و تجربه و اسطراب بيشتر پناه مي
  .دست اين زنان بار آيد

زنان را در ) آه در اين جا مجال گفتگوي آنها نيست ( ها و ناخرسنديهاي اجتماعي در طي عصيان
همين قدر اشاره آنيم آه هر بار در ايران . بينيم هاي خياباني نيز مي تظاهرات و راهپيمايي

جستند  زنان به صورت وسيع در تظاهرات شرآت مي. ارزاق پيش آمدقطحي و آمبود و يا گراني 
 قمري است ١٢٧٧ها شورش زنان در قطحي  از مهمترين اين عصيان. دادند و گاه آشته هم مي

ها را بستند، چند هراز زن با چوب  آشوب برخاست، دروازه. هاي نانوائي را چپاول آردند آه دآان
براي خواباندن [ ناصرالدين شاه] حكومت...  را از پاي در آوردند و بان و چماق هجوم آوردند، دروازه

 قمري ١٣١٢نمونه ديگر، قطحي ] ١٩.[شورش آالنتر را به طناب دار آشيد و بهاي نان را آم آرد
محتكرين، مجتهد تبريز، مباشرين وليعهد و حاآم تبريز . است آه در اثر احتكار گندم ايجاد شد

در حدود سه هزار زن چوب به دست، در بازارها به راه «. ظاهرات گرفتندزنان تصميم به ت. بودند
  ».افتادند و آسبه را به بستن دآان و پيوستن به راهپيمايان مجبور آردند

در دم پنج زن و يك سيد آشته «. حكومت قشون مراغه را خبر آرد، دستور تيراندازي داده شد
 در قونسولگري  جتهد بزرگ به زنان پيوستعليه م«در اين جا روحانيت معترض هم . »شدند

خواست صحنه را ترك آند ممانعت آردند و با  روس تحصن آردند و سه يار از فرار مالئي آه مي
فرداي همان روز تظاهرات را از سر گرفتند، اين بار نيز سه زن . »او به خشونت تمام رفتار نمودند
  .عار سياسي و عليه سلطنت قاجارها شدشعار نان تبديل به ش. آشته و تعدادي زخمي شدند

  ]٢٠.[نشيني آرد حكومت هر اسيد و بار ديگر عقب

در پايان شعري بياوريم از نيمتاج سلماسي دختر مسعود ديوان لك آه در انحطاط مشروطه و 
  ]٢١.[خواند وقايع رشت و سلماس و اروميه، مردان را به قيام مي

  ايرانيان آه فر آيان آرزو آنند

  ست آاوة خود جستجو آنندبايد نخ

  مردي بزرگ بايد و عزمي بزرگتر

  تا حل مشكالت به نيروي او آنند

  ات به دسته شمشير بسته است آزادي

  مردان مرد تكيه خود را بدو آنند

  زنهاي رشت زلف پريشان آشيده صف
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  تشريح عيب شما مو به مو آنند

  رو دوشيزگان شهر ارومي گشاده

  ر و آو آنندها به برزن و بازا در يوزه

  بس خواهران به خطة سلماس بين آه چون

  خون برادران همه سرخاب رو آنند

  شد پاره پردة عجم از غيرت شما

  اينك بياوريد آه زنها رفو آنند

  اندر طبيعت است آه بايد شود ذليل

  هر ملتي آه راحتي و عيش خو آنند

  نوح ديگر بيايد و طوفان ديگري

  .دهاي ننگ شما شستشو آنن تا لكه

  دولت جاويد يافت هرآه نكو نام زيست

  آز عقبش ذآر خير زنده آند نام را
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]١[  - - J. J. Rousseau, EMILE, Paris, Garaier, P. 475  

]٢[- E. Gnoult, Le Feminisme au Masculin, Paris, 1970, P. 84- 86.  

٢- J. S. Milt, The Subjection of Women, London 1970.  

]٤[- Olympe de Gouge. Women as Revolutionary, Edited by P. G. Giffen, New York, 
1973, P. 49.  

 قمري، فيلم آنابخانه ١٢٨٣ گزارش درباره سفارت انگليس، اسناد وزارت امور خارجه ايران، -] ٥[
  .٦٦٦٩/ ١انشگاه، شماره مرآزي د

]٦ [- R. Kerr Porter, Travels in Georgia, Perisa, London, 1821, Vols. 2, P. 425- 6.  

 قمري، فيلم آنابخانه ١٢٨٣ گزارش درباره سفارت انگليس، اسناد وزارت امور خارجه ايران، -] ٧[
  .٦٦٦٩/ ١مرآزي دانشگاه، شماره 

]٨ [-  R. Kerr Porter, Travels in Georgia, Perisa, London, 1821, Vols. 2, P. 425- 6.  

، ٢١٦، ١٩٦ ص ١٣٥٦، قرن هفتم، چاپ تهران »اخالق ناصري«  خواجه نصيرالدين طوسي-] ٩[
٢٢٠.  



 

 زنان در مشروطيت نگاهي به برخي مبارزات . هما ناطق    

  .آتابخانه ملي تبريز.  قمري١٣٠٩ تاديب نسوان، خطي، -] ١٠[

  . بهشت و دوزخ اين عالم است، خطي-] ١١[

داري در قرن نوزده، در مصيبت وبا و بالي  داري و زن باره ملكسندي در:  هما ناطق-] ١٢[
  .١٣٥٨حكومت تهران، 

  . قمري١٣١٣، خطي »الرجال معايب«خانم  بي  بي-] ١٣[

  .خاطرات، خطي، آتابخانه مرآزي دانشگاه تهران: السلطنه  تاج-] ١٤[

  .٤٢٧، ص ١٣٥١ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، تهران، خوارزمي، :  فريدون آدميت-] ١٥[

  .جا  همان-] ١٦[

  . قمري١٣٢٧ رمضان ١٨ روزنامه ايران نو، -] ١٧[

اهي مختلف اين روزنامه خالصه آرده و   روزنامه ايران نو، ما اين مطالب را از شماره-] ١٨[
  .هاي زنان زحمتكش بسيار مهم و ارزنده است  از نظر نقطه مقاالت اين روزنامه. ايم آورده

  : شورش به تفصيل در ماخذ زير آمده است شرح اين-] ١٩[

، ص ١٣٥٩انديشه ترقي و حكومت قانون در عصر سپهساالر، تهران، خوارزمي، : فريدون آدميت
٧٨ -٧١.  

  .٤٢ اسناد وزارت امور خارج فرانسه، جلد ١٨٩٥هاي هرگون از تبريز، اوت   گزارش-] ٢٠[

  .٢٧د چهارم، ص گزارش ايران چاپ سنگي، جل:  مخبرالسلطنه هدايت-] ٢١[

 


