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ى چند و نظراتى چند در صوير و تحليلى ست از اسناد
ست تاريخچه وار از مبارزات و تشكالت زنان از عصر 
سخن ارائهء ديدگاه و خطابه اى ست از خانم ارانى 

 گفتار زياده اى ست در جهت درك بهتر سير تحول  آن،

ن اسالمى بود آه مسألهء زن را گستاخانه و بى پروا 
 به رغم  رغم جهل مرآب و ستم آشيدگى مضاعف،

  بود آه در جاى ديگر)  ١٨١۵ - ١٨۴٨ ( اهرهء قرة العين
يم آه قرة  به تذآر اين چند نكته اآتفا مى آن  نداريم،

 آم عصيان فردى را با   دسِت  به پيروزى دست نيافت،
.   به ستيز عليه فرهنگ حاآم نيز برآمد م بسنده نكرد،

 در  بى فرهنگى خود را از سلطهء فرهنگ جهل ديد،
 به تنهائى و   َبَدشت، در اجتماع دشِت).  ٢ ( نگ داد

تا پاى جان در اعث فرار و پراآندگى بابيان گشت؛ اما 
 در ربط  تلقى آرد،»  رسوائى و هرزگى «  پرده درى را
 قومى   طايفه اى متحير،  گروهى با خود، معى بيخود،

 با آنكه افكار آن زن از ديدگاه اسالمى با آفر و الحاد 
 با اينهمه نام او در تاريخ در قلم دوست و  م برشمرد،

 در  ة العين مدتى در خانه اش محبوس و توقيف بود،
تِ  خان
  )دان
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  )  ١٣۶٢   آبان ،١  شمارهء»  زمان نو « برگرفته از ماهنامهء( 

   

 بلكه ت غرض از اين نوشته بحث در بارهء مسألهء زن نيست،
 چپ ايران؛ دستچينى  باب زن و در مدونات تاريخى نهضِت

 غائى و موضوع  با آنكه انگيزهء.  مشروطه تا عصر رضاخانى
نان؛ اما پيشگفتار پيرامون علل ستمديدگى و شرايط رهائى ز

  . فكرى زنان در برههء تاريخى مد نظر

 ايران نخستين و يكتا سرزمي در آغاز نيمهء دوم سدهء نوزده،
 به  به ميان آورد؛ به رغم دولت مذهبى و اقتدار اهل مذهب،

اين پيام آورى مديون ط.  آمبود آگاهى و فقدان شرايط ذهنى
در اينجا نيز قصد بررسى آارنامهء او را.  از او ياد آرده ايم)  ١(

 طرفى نبست و  گرچه در طرح نظرات خود در ربط با زن، العين،
تنها به طرد شرايط سياسى حاآ.  عصيان اجتماعى درآميخت

ها دست يافت؛ جهل و از نابرابر بودن ها به انگيزهء نابرابرى 
مرد بر زن اعالن ج»  تملك « پيكار عليه مالكيت خصوصى به
 حجاب از سر برگرفت و حتى ب عليرغم تعصب مذهبى مريدان،

ميرزاجانى مورخ بابى نيز آن گستاخى و.  سخن خود نشست
ج« :  قرة العين چنان آرد آه:   بدشت نوشت با ماجراى دشِت

  ). ٣(»  مجنون و فرقه اى فرارى شدند

مورخ قرة العين را عامل هراس و پراآندگى بابيان دانستآن 
را حرا»  اداى فرايض دينى «  با آنكه همو در مأل عام قرين بود،

غداد آه قردشمن باقى ماند؛ چنانكه محمود آلوسى مفتى ب
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پزشك ).  ۴(»  من در اين زن فضل و آمالى ديدم آه در بسيارى از مردان نديده ام«:  شرح احوال او معترف شد آه
ير مردم به احترام او سر به ز « آلمانى شاه گواهى مى داد آه قرة العين بى حجاب در آوچه و بازار مى گشت و

 دانش   سجاياى او را از ياد نبردند، مورخانى هم آه انقالبى گرى و پيكارجوئى او را از قلم انداختند،).  ۵(»  مى بردند
در ايران نخستين زنى بود  « و»   شاعر و سخنران زنى بود صاحب قلم، « قرة العين:  و قريحهء او را ستودند و نوشتند
»  حجاب در برابر مردان ظاهر شد و با علما و رجال به بحث و مجادله نشست بى  آه بر خالف رسم و عرف زمانه،

من به جهان «:   غريب نيست آه مى سرود حتى در يادآورى يكرنگى ميان نظر و عمل استناد به سروده هاى او)  ۶(
  !» نديده ام مرد يكى آالم دو

   آسى به اين جهل زدائى برنخاست،  العين، جز قرة  به منزلهء عامل جهل و نشان سرآوب، گرچه در رفع حجاب،
  در)  داماد صبح ازل جانشين باب ( فى المثل ميرزا آقاخان آرمانى.  اما اين عمل به ديگران جرأت طرح مسأله را داد

.  به شمار مى آيند»  ملك مسلم و آنيز زرخريد مردان « زنان ايران:  ميالدى در پشتيبانى از آزادى زن مى گفت  ١٨۶۶
 در بستهء   با چشم بر پشت پاى و زشت، اينك مشتى گوژپشت سر به قفاى،«:  در موقعيت زن ايرانى مى نوشت

اين آئين دين و قرارداد ديدن مردم  ...   با روبندهاى مانند توبره و لگام بسته اند آه چادرنام و چاقچورى بداندام،
 بلكه از  يف و بى وقر و ذليل و حقير و ضعيف و مانند اسيرند،نه تنها در نظرها خف « بيچاره زنان اين سرزمين. » است

اين زنده به  ...  بيش از هزار سال است « اآنون).  ٧(»  دانش مهجور و از هر بينش دور و از همه عالم بى خبرند
ثير سوء حجاب تأ.  گشته اند»   در زير پردهء حجاب و آفن جلباب مستور و در خانه همچون آور محجوب  تازيان، گوراِن

ناآشنائى زن با شوهرى آه مى خواهد با او زندگى آند و عدم آزادى در انتخاب  «  يعنى در امر ازدواج هويدا ست،
ديگر . »  غير ممكن مى سازد  منشأ مفاسد اجتماعى مى گردد و هرگونه همكارى ميان زن و شوهر را شوهر خود،

فقر و  « بلكه»  ويرانى ملت ايران « ظاهر شد و نه تنها»   تشيعاز برآت « است آه باز»  تعدد زوجات « مسألهء
در قياس با .   حتى زنان پيغمبر را نيز از اين تبار برشمرد آخوند زاده،).  ٨(»  بيچارگى و فحشاء را به ارمغان آورد

ز ولتر و روسو و  سخنان ميرزا ملكم خان آه در افكار قانون خواهى خود گامى ا مورخان و مبارزان ازلى و بابى،
و در پشتيبانى از »  قانون « فى المثل در روزنامهء.  منتسكيو پس نمى گذاشت به ياوه گوئى و هذيان مى ماند

هيچ چيز پيش نمى .  نصف هر ملت مرآب است از زن «  اين آلمات بى سر و ته را بر زبان مى راند آه حقوق زن،
حاال آه .  وجود آن ها را بايد محترم شمرد.  ايد ملكهء ترويج آدميت باشندزن هاى ايرانى ب.  رود مگر به معاونت زن ها

معلوم نيست ).  ٩(»   هنگام آن است آه زن ها به شوهرهاى خود درس مردى بدهند در ايران مردها زن شده اند،
كم چه ِگرهى آه زنان با خواندن اين خزعبالت به آدام آگاهى مى بايست دست يابند و اندرزهاى بى سر و ته مل

  . در مى گذريم.  سخنان طالبوف هم از اين رده بيرون نيست.  از آار فرو بسته شان مى توانست گشود

:   عرصهء آارزار مى يابيم در اين دوره زنان را در سِر.   زبان ها افتاد مسألهء زن بار ديگر در انقالب مشروطيت بر سِر
  .  هاى مخفى و انقالبى در فعاليت فرهنگى و در انجمن در تظاهرات،

  اما معموًال.  بارها در گرانى و قحطى به جاى مردان بسيج شدند.  سرازير شدن زنان به خيابان البته تازگى نداشت
شگفت اينكه برخى .   خاصه در انقالب مشروطيت جنبهء ارتجاعى تظاهرات زنانه بر جنبهء انقالبى آن مى چربيد،

تنها عاملى آه از درون «:   نوشته اند ان در اين نمايش هاى خيابانى توجه آنند،بى آنكه به محتواى شعارهاى زن
 جنبش مشهود است شرآت هرچه فعاالنه تر زنان در پروسهء مبارزات ضد  اسناد مربوط به ماه هاى نخستيِن

 چه بود؟  سرشت آن تظاهرات حال،).  ١٠(»   ضد استعمارى و دموآراتيك توده هاى شهرى مى باشد استبدادى،
برداشتن  « و»  نوز «  عزل ،» اجراى قوانين اسالمى « در طيف)  مشروعه خواه و عدالت خواه ( هنگامى آه ماليان

 هنگامى آه در طرد مشروطه خواهى اعالم  در زاويهء مقدسه بست نشستند،»  عسكر گاريچى از سر راه قم
به دست پادشاه  « اى آه»  عدالتخانه «  بلكه جز ،» نه مشروطه طلب هستيم و نه جمهورى خواه « داشتند آه ما

در جهت  (  آه خود به تحريك انگليس ها-   زنان به اغواى ماليان  خواست ديگرى نداريم، بنا گردد،»  مسلمان خودمان
هن  پيرا  در خيابان ها ولو شدند، عليه نوز بلژيكى به حرآت آمدند،)  رقابت با برترى نفوذ مالى و تجارى روسيه

و يا در »   ما ديگر علما نداريم  بعد از اين بايد دختران شما را مسيو نوز بلژيكى عقد آند، اى مردم، « دريدند آه
 عقد ما  ما آقايان و علماى دين را مى خواهيم، «  جلو آالسكهء شاه را گرفتند آه هوادارى از روحانيون بست نشين،

»   بفرما رؤساى دين را احترام آنند  اى شاه مسلمان، يان اجاره داده اند، خانه هاى ما را آقا را آقايان بسته اند،
 بديهى ست چشمداشت ديگرى از  آنان آه اين اطوار و آرشمه ها را به حساب مبارزهء زنان مى گذارند،).  ١١(

آزادى زن مطرح است؟ ور نه در آجاى اين شعارها آزادى و يا .   جز تبعيت آورآورانه و دنباله روى ندارند جماعت زن،
  ؟ و يا جنبهء» بگو آه خون بريزم خمينى عزيزم، « چه تفاوتى ست ميان اين عبارات خاله زنكانه و شعار مستهجن

اين پشتيبانى خائنانه از خائنين انقالب مشروطه در آجا نهفته »   ضد استبدادى و دموآراتيك ضد استعمارى،«
  است؟

در ماه .  رمان زدگى را مى توان در تبريز و به هنگام قحطى و گرانى نان ديدنمونهء ديگر اين هيسترى جمعى و ح
  ۶  در.   حاجى قاسم اردبيلى نمايندهء اردبيل نيز در شمار انبارداران و محتكران درآمد آه ارزاق ناياب شد،  ١٩٠٧  ژوئن

از آنجا آه حاجى .  مه فراخوانند در تلگرافخانه بر آن شدند آه او را به محاآ ژوئن مشروطه خواهان بست نشين،
آوشيدند تا از طريق محاآمهء علنى گندم را از چنگ »  انجمن تبريز «  اهل ساله و بيمار بود،  ٧۵  قاسم سالخورده اى

در اين هنگام زنان سررسيدند و آوشش انجمن در پنهان آردن آن پيرمرد در گنجهء تلگرافخانه بى .  او به در آورند
 آلت تناسلى   چشمانش را از حدقه درآوردند،  آارش را با مشت و لگد ساختند، نان او را بيرون آشيدند،ز.  ثمر افتاد

؛ تا جائى آه آسروى نيز از اين رويداد با نزاآت و ) ١٢ ( اش را بريدند و در دهانش نهادند و جسد او را به دار آويختند
  . شرم ياد مى آند
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 بايد سخن برخى گزارشگران نهضت مشروطه را بپذيريم  و انقالبى گرى بگذاريم،اگر اين حرآات را به حساب مبارزه 
چنانكه خواهيم ديد اين سخن ).  ١٣(»   اما هيچ چيز براى خود نمى خواستند همهء زنان هوادار انقالب بودند، « آه

  . نادرست بود و تنها در مورد تظاهرات و شعارهاى خيابانى زنان صدق مى آرد

 مبنى بر   سندى از گزارشگران انگليس مى آورد، ل خان بيات در تحسين و تأىيد مبارزاتى در اين روال،يا فى المث
 خواهان پيوستن به بستيان  در بيرون اجتماع آرده،»  دو سه هزار زن «  سفارت انگليس اينكه در طى بست نشينِى

).  ١۵ ( ه آه در مبحثى ديگر به بحث گذاشته ايميعنى هوادارى از ارتجاعى ترين جنبهء انقالب مشروط)  ١۴ ( بودند
همينقدر بيفزائيم آه به قول برخى از مورخان باريك بين بسيار بودند تهى دستانى آه به آن روزهاى گرانى و 

رايگان )  ١۶(»  اغذيه و شربت « را در سر داشتند و به هواى»   سفارت هواى خنك باغ «  به گرماى تابستان، قحطى،
  ازبخت بدشان سفارتيان از!   پشت درهاى سفارت مانده بودند تدارك ديده شده بود،)  ١٧ ( ستور تجار ثروتمندآه به د

.   به ويژه آه اسامى بستيان و تعداد چادرها از قبل تعىين شده بود سر باززدند،)  ١٨(»  پذيرفتن اشخاص نوآرباب«
   عدالتخانه،  آه در جهِت-  هى مى داشت آه عليه آن تحصن تجمع زنان هنگامى داللت بر هشيارى و آزاديخوا حال،

وانگهى بايد پرسيد چرا هنگامى آه .   اجتماع مى آردند ،-  انقالب پيش مى رفت]  يت با[ضد]  در [ عليه مشروطه و
  شدند»  تحصيل و مدرسه « همان به اصطالح علماى مشروطه خواه مصرانه خواهان منع زنان از»  مجلس ملى « در
اينان پشت درهاى مجلس به شيون برنخاستند؟ چرا هنگامى آه قانون اساسى آنان را از حق رأى و انتخاب )  ١٩(

 علماى آزاديخواه   غيرتشان به جوش نيامد؟ و يا چرا هنگامى آه همزمان با عزل نوز،  رگ شدن محروم داشت،
 به دفاع از حقوق همنوعان خود برنيامدند؟ پس بدا به حضرات)  ٢٠ ( خواستار اخراج آارگران زن از آارخانه ها گشتند

تا جائى آه يكى از .   از وجودشان به مثابهء ارتجاعى ترين عناصر يارى جست حالشان آه ضد انقالب در همه حال،
  )! ٢١(»  در مملكت شاه زنان مستبد ترين عناصر هستند«:  روزنامه نگاران روسى در احوال زن ايرانى نوشت

 نقش ارزنده و خالق زنان را بايد نخست در مطبوعات و فعاليت هاى فرهنگى نهضت  هاى دهل به آنار،آن آواز
در آنجا ست آه زن ايرانى موقعيت و خواست هاى .   نكته اى آه پژوهشگران از قلم انداخته اند مشروطيت جست،

 به ستيز عليه جهل  واماندگى و جهل خود، در پيكار عليه   بى پروا عرضه مى دارد،  با همه آمى و آاستى، خود را،
»  آموزش و تربيت «  در راه يابى براى فرار از چنگال سنن و احكام پوسيده، و واپس گرائى حاآم بر مى خيزد،

 بلكه در لزوم   ساختگى و موهوم، سخن نه بر سر برابرى و برادرِى.  اجتماعى را رهگشاى اسارت خود مى بيند
  . ت شناخت بهتر انگيزه هاى عقب افتادگى و ستمديدگى ستاعتالى فرهنگى در جه

به ويژه آه او زنى بود از طبقات ).  ٢٢ ( بى بى خانم است»  معايب الرجال « نمونهء درخشان اين تفكر رسالهء
نيز از او در انجمن هاى سرى .   بابى مسلك و بهره مند از تحصيالتى چند  اما بارآمده در آنار پدرى مدرس، نامرفه،

بى .  در اينجا شمه اى از افكار او را به دست مى دهيم تا ماهيت آن انجمن ها را بيشتر بشناسيم.  ياد خواهيم آرد
مى   ١٨٩۶  در.  مى خواند»  خائن « و»  رجاله «  تأديب نسوان را مشتى مدعياِن]  و [ بى خانم همهء نسخه نويسان

نه از خلق  « سپرده اند،»  بخت و اتفاق «  آارها را به نداخته اند،همان هائى آه مملكت را به اين روز ا:  نوشت
»  سرهاشان گرم «  همان هائى آه وقتى به ياد مردم و ملت مى افتند آه دارند،»  شرمى و نه از خالق آزرمى

مى »  راعتديگرى در انديشهء وزارت و صدارت و ديگرى در فكر فالحت و ز ...  يكى به خيال اشتباه پادشاه « است و
خويش »  صفات رذيلهء « بهتر آنكه نخست به اصالح.   اآنون مى خواهند براى ديگران هم تعىين تكليف آنند افتد،
به اندازهء  « اين آج انديشان! »  آى تواند آه شود هستى بخش-  ذات نايافته از هستى بخش «  چرا آه برآيند،

 اما جاى  ترتيب زندگانى و دستور العمل به عالم مى دهند، ...  هعالم را مثل خود فرض نمود « همه»  خياالت خود
از همين روى و . » مردم مختلف اند و رأى ها و طبايع متخالف اند و در سليقه و صنايع متضادند « خوشوقتى ست آه

  ا برچيد و بهر»  بساط تمدن « و به يارى افكار منحط چند مربى مهمل گوى نمى توان»  الشعوران « برخالف باور اين
احكام و دستورات رايج .  بى بى خانم آنگاه بر فرهنگ مذهبى و سياسى زمانه مى تازد.  پايان داد»  عالم انسانيت«

بر مى شمارد؛ در اشاره حتى به تعليمات پيغمبر در ربط با خوشبوئى و پاآيزگى زن مى »  طبقات مرفه « را فرهنگ
آثافت بار است و »  فقر و فالآت « بديهى ست. » سباب آثافت مفقود باشدا « پاآيزگى آنجا ميسر است آه:  گويد

به سر مى بريم »  آه سى سال زير يك لحاف آثيف ...  مردم فقير و محتاج « ما. »  غنا ست ثروت و « عامل نظافات
مى »   غير مرغوب ا ازمرغوب ر « نظافت را دوست دارد و»  ذى شعورى « هر.  نداريم»  اين همه روده درازى « نيازى به
همهء اين نصايح پدرانه براى آنست آه وسيلهء تعيش و رفاه خود را فراهم سازند و ما را به سليقهء خود .  شناسد
  همچون»  معاشرت با موجودات ناقص «  خانه دارى و ،» خدمتكارى « مى خواهد آه ما به»  آداب دين اسالم«.  بيارايند

فى المثل پند مى .  دور بمانيم»  راه و رسم انسانيت و تمدن «  از بسنده آنيم،»  و نسواناطفال و صبيان و دختران «
سخن را نرم و ضعيف بگويد مثل آسى آه از  « ،» قدم آهسته بردارد « ،» زن بايد از شوهر خود دور نشيند « دهند آه

 اما مردم رعيت با اين همه آارهاى  اد؛البته زنان مرفه را مى توان به اين حرآات خو د. » ناخوشى برخاسته باشد
بى بى خانم خطاب به خواهران خود يادآور .  در پيش گيرند»  اين قسم رفتار «  چگونه مى توانند مشكل و دشوار،
در سر  « راه بروند و»  مثل دستهء گل « باشند و»  زنان عالم به همهء علوم « آه»  فرنگ نيست « مى شود آه اينجا

پس در اين خراب آباد گمان مبر . » بگيرند و برقصند « دست مردان را»  وقت رقص « بنشينند و»   اجنبىميز با مردان
از آسب بازوى خود آفيل  « و يا»  مى توانى آارهاى عمده از پيش ببرى « دارى،»  عقل دورانديش و قوت و زور « آه

مطيع امر شوى خود  « و بايد»  ه چيز هستىعاجزه و ناقصهء هم « تا آن آداب و احكام برجا ست. » خرج بشوى
اگر قرار بر .  مردان آارى ساخته نيست»  عبارت پردازى « و»  آلمه « از دست زنان به تنهائى و از بازى با. » باشى

  . و برچيدن فرهنگ تحجر»  تأسيس قوانين تمدن « تربيت است همه بايد تربيت بپذيرند و اين منوط است به
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از سوى علما توقيف شد و »  آهنه پرستان « آه بارها به خاطر مبارزه با»  صور اسرافيل « يت،در انقالب مشروط
فى .   گهگاه مسألهء زن را به صور گوناگون پيش آشيد  مدير روزنامه سرش را در اين راه بر باد داد، سرانجام هم،

مى گويند و جرايد :  نان و در بيان حال نوشترا انتشار داد و از زبان ز»  مكتوب يكى از مخدرات وطن پرست « المثل،
 از حرآات خود منزجر و از افعال خود منفعل   از آرده ها پشيمان،  غفلت بيدار، مردم ايران از خواب « نيز مى نويسند

يا «.   از سازش و مغازله و تزلزل دورى گزيده اند بدان معنا آه راست آردارى و صداقت پيشه آرده اند،»  شده اند
آه چگونه با هر نسيمى مى وزند و  « گويا ارباب خوش باور جرايد مردم ايران را به درستى نشتاخته اند! » للعجب

متعجب لعنت مى »  مستبدين « آه تا ديروز بر»  اشخاصى « همان»  مى بينيم «  چنانكه به هر سازى مى رقصند،
ورق  « از گفتار خود باز گشتند»  جزئى تغىير « د بهفرستادند و خود را هادى و هاتف بيدارى خاليق مى شناساندن

اين شيخ فضل اهللا نورى چه  «  امروز همگان مى دانند آه مثًال.  شدند»  را برگردانيده با انجمن مخالفين هم قسم
شان تا چه اندازه خاطر مردم را پري « به چه شيوه ها از در مخالفت با مشروطه و مجلس برآمد،»  فتنه ها به پا آرد

آه به محض آوچكترين مخالفت يا صداى اعتراضى آه »  ديده و شنيده مى شود « اما امروز در همان مجلس. » نمود
با همان رهبر استبداد دست به )  بهبهانى و طباطبائى (  همان مشروطه طلبان سابق از مردم به گوش مى رسد،

  خود برآمده اند و در انديشهء»  ذيت رئيس مذهبىدر صدد ا « ،» اين مردم بابى شده اند«:  يك شده مى گويند
؟ » آيا شيخ مذآور دين اسالم است انصاف مى خواهم، «  اى آزاديخواهان، آخر،.  اند»  پايمال آردن دين اسالم«

 به اين تهديدات تن مى  اند،»  مردم هستند آه هنوز در خواب « اين! » بنده عرض مى آنم آه خير « چنين نيست و
و در اين »  افسوس مى خورم آه چرا مرد نيستم تا گويم هر آنچه مى دانم«.   چرا آه قدرت تميز ندارند دهند،

  ) ٢٣! ( درمانده ام»  مردها از چه مى ترسند و از چه مى هراسند « انديشه آه

 مخدرات را به . را به روى آزادى زنان گشود»  چرند و پرند « على اآبر دهخدا هم در همان نشريه گهگاه ستون هاى
.  آنان را به مبارزه عليه استبداد مذهبى فراخواند.  طرد آداب و رسوم سنتى و آسب معارف جديد مشوق گشت

 روشنگر همانا برخورد سوسيال دمكرات هاى ايران است آه دهخدا در  جهان بينى او در ربط با مسألهء زن،
ى ما خوب مى دانند آه اگر خانم هاى ايرانى دور هم جمع وآال و وزرا « اين:  به طنز نوشت.  آنارشان مى رزميد

 ديگر روى به ديزى هاى آهنه و چربى گرفته   تعليم و تربيت بشوند،  انجمن داشته باشند،  مدرسه باز آنند، شوند،
 در ديزى پاك و پاآيزه بهتر از ديزى هائى ست آه دو انگشت دوده «  خواهند فهميد آه  يا دست آم، نخواهند آرد،

اصل  «  چرا آه آنگاه تميز عقايد نو از آهنه آسان تر خواهد بود،»  پشت و يك وجب چربى بر در و ديوارش است
به  « پس بايد»  خرابى مملكت و بدبختى ايران همان اعتقاد آاملى ست آه زن هاى ما به ديزى از آار درآمده دارند

   قطر شكم،  جبه، هرچه در اين مملكت ريش، « ا خيزند و به پ عزم خود را جزم آنند،»  هر زودى آه ممكن است
 غيرت و  اروسى دستك دار و هرقدر آه از اين قبيل نشانه از سالمت استخوان باشد همه را يك روز روشن با يك

زن ها  « نيز در وداع با آهنگى و گنديدگى. »  آرده از دروازه هاى شهر بيرون بيندازند  يك االغ فداآارى فوق الطاقه باِر
اگر اين .   همه را برداشته بياورند و پشت سر اين مسافرها بشكنند بايد هرچه ديزى از آار درآمده در مطبخ دارند،

عقل من ديگر به جائى نمى  «  ورنه ،»  من قول مى دهم آه در مدت آمى تمام خرابى ها اصالح بشود آار را بكنند،
دهخدا در ).  ٢۴(»  والسالم ...   بلكه خدا خودش اصالح آند جيب بگيرند،ختم أمن ي « و همان بهتر آه بروند»  رسد

آنان :  نيز ياد مى آرد و مى گفت»  در تحصيل حقوق سياسيه «  غرب،  از پيشرفت هاى زنان ميان سخنان طنز آلود،
 خود مشغول  قسمت عمدهء جرايد و نطق خطبا را به اجتماعات بزرگ تشكيل داده،«در جهت رستن از بند اسارت

  ). ٢۵ ( انتشار داده اند و الى آخر،»  آتاب هاى متعدد « خود»  براى حقانيت « و»  آرده اند

وابسته به يك جناح از سوسيال دموآرات هاى ايران نيز به اشكال گوناگون طرح »  ايران نو « مسألهء زن در روزنامهء
 خبرنگار رسمى و دائمى آن نشريه قلم مى زد و به نام در نقش»  طاهره « حتى به نظر مى رسيد آه زنى.  بود

  . برخى از نامه ها و مقاالت رسيده پاسخ مى داد

داشتند و موقعيت زن را در »  گله «  قريب به اتفاق زنان از فرهنگ اسالمى  تقريبًا گويا ست آه در آن نوشته ها،
تشان مى رسيد از نقد سنن و احكام حاآم باز بدين سان هرجا آه دس.  دورهء ساسانيان برتر و واالتر مى شمردند

تربيت و تعليم نسوان را بى  « در ايران هنوز گروهى:  فى المثل منيرهء مازندرانى مى نوشت.  نمى ايستادند
ما مسلمانان  «  سال هاى سال است آه از برآت همين معتقدات،. »  بعضى مكروه و بعضى حرام مى دانند مصرف،

تمام حقوق بشرى محروم ساخته و ابواب تعليم علوم و  « را از»  اين شريك البشريت « زنان يعنى  ،» و ما ايرانيان
و حال آنكه انتظار داريم آه فرزندان اين آب و خاك آه زير . » آسب فنون و صنايع رابه روى آنان مسدود ساخته ايم

دو  « اما موقعيت زن ايرانى در درون خانواده از.   عالم و دانا هم بار بيايند پرورش مى يابند،»  جاهل « دست اين عنصر
 غنج و دالل محبوب شوهر است و يا به جهت حرمان از اين  به مساعدت حسن جمال و « يا:  بيرون نيست»  شق

و »  در عدم آفايت عقل « و مى تواند»  جانى هم به در برده « داشت»  جمالى « زن اگر. »  منفور عوالم ظاهرى،
اما اگر از حسن .  باشد»  خوش « سر آند و»  عمرى يا نيمه عمرى « همچون تصويرى بى جان»  الت رأىاص « فقدان

و »  هزار حيله « به»  فرط بيچارگى « و از»  نادانى و جهل «  از بودن خود بسازد،»  منفور « جمال بى بهره ماند بايد با
  .  را به سر رساند تا گليم خويش بيرون آشد و نابسامانى نيرنگ پناه ببرد،

نويسندهء فرانسوى را پيش مى آشد آه در نيمهء اول »  الآلو « گوئى خانم منيرهء مازندرانى ندانسته استدالل
 هنگامى آه  اگر بپذيريم آه زن در هوش و استعداد با مرد برابر است،:  مى گفت»  تربيت زنان « سدهء نوزده و در

   هنگامى آه از حقوق انسانى و امنيت اجتماعى بى بهره بماند، ه آار گيرد،قابليت خود را نتواند در جهت درست ب
 روابط انسانى را خدشه دار مى آند و سد راه  به ناچار آارآىى خود را در تبهكارى و تخريب به آار مى گيرد،
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  ك انگيز و تبهكاررش:  چنين زنى ست»  روابط خطرناك « قهرمان رمان او نيز از.  پيشرفت و اعتالى انسان مى شود
)٢۶ .(  

بر »  غنى و فقير « نسوان»  جهل و بى عملى«:  حتى مى گويد.  منيرهء مازندرانى نيز به همين روال مى انديشد
آالت »  البسه و زيور « تفاوت زن ها تنها در فاخر بودن.  هم چندان فرقى نيست»  وضيع و شريف « ميان.  نمى دارد
  با اين حال،! » بر توانگرى اش بيفزائى بر جهلش افزوده گردد « هر اندازه»  ل ايرانىزن جاه «  تا جاىى آه است،

چرا آه اشتغال در صفوفشان .  وضع زن ايالتى و دهاتى بهتر است»  طوايف زن و مرد « شايد بتوان گفت آه در ميان
مات و معيشت بشرى عارف است به زن ايالتى يا زن زارع در معلو«.  بيشتر و معلومات مرد و زن به يك ميزان است

به عبارت ديگر در توليد سهم . » تمام معارف شوهر خود و شريك است در تمام محصوالت و زحمات و دسترنج او
 تنها در  اما پيشرفت راستين زن،. » درجهء معلوماتشان هم در اعمال زندگانى مساوى ست « پس،.  مساوى دارد

و . » زن نيمهء مرد است و اين مطلب صحيح و فصيحى ست:  اىى ها مى گوينداروپ«.   غربى واقعيت دارد جوامع
جهت ترآيب يك شكل واحد و  « و محتاج اند به آوشش يكديگر»  دو نيمهء يك شكل واحدند « دال بر اينكه مرد و زن

  ). ٢٧ ( در جامعه بر اساس درستى استوار نيست»  تشكيل خانواده « و تا چنين نباشد»  يك جسم آامل

از پيشرفت زنان در آشورهاى آشنا سخن مى گفت و در قياس با »  خانم هاى ايرانى « در مكتوبى ديگر يكى از
در سرزمين عثمانى مشروطيت : » به راستى آن ذره آه در حساب نايد مائيم«:  شرايط ايران به حسرت مى نوشت

 تربيت   داخل در دول مشروطه خواهد گرديد،در چين آه هشت سال ديگر.  همراه شد»  تربيت و ترقى بنات « با
   حتى ،» هر روز چند روزنامه از طرف خواتين وطن پرست به طبع و نشر مى رسد « نسوان به جائى رسيده آه

  اشتغال دارند و نيز»  تحصيل علم «  در توآيو به از دختران چينى به هزينهء دولت متبوع خود،»  قريب هزار نفر«
در . »  و خواتين محترمه در چند ماه ديگر براى درك تربيت الزمه عازم خاك انگليس خواهند شدبرخى از دختران«

.  هزار بار از زن مسلمان بهتر است»  زنان طايفهء ارامنه و آلدانى و يهود و زردشتى « ايران خودمان بايد گفت وضع
بيچارگان هنوز درماندهء وادى ضاللت و  « ادست زده اند و حال آنكه م»  احداث مدارس نسوان «  به آنان دست آم،

پس بايد جست و يافت آه از چه رو .  بوديم»  سرمشق تمام عالم « گرچه پيش از حملهء اعراب»  نادانى مى باشيم
و در )  ٢٨ ( تربيت نسوان به اين پايه از پيشرفت و اهميت رسيده است»  هند و چين و ژاپن و مصر و عثمانى « در

  . خستين گام را هم برنداشته اندايران هنوز ن

هرآس .   خواه ناخواه فصلى در اين باب گشود و خود تنوع آراء را به دنبال آورد تنوع آراء زنان در بررسى مسألهء زن،
هنوز الگوبردارى و تقليد آورآورانه به اين .  در حد درك و شعور خود درد دل ها و علل نابسامانى را روى آاغذ ريخت

به رغم سبك و شيوهء نگارش .  هنوز نظربازى با عقايد ديگران جايگزين نظرآورى نشده بود.  راه نداشتنوشته ها 
از اين رو .   موقعيت خود را در معرض نقد قرار مى دادند  زنان خالقانه و با الهام ازتجربيات و اندوخته هاى فردى، زنانه،

براى نمونه طاهره خانم آه .   خالى از لطف و ابتكار نيست مقاالت زنان به رغم آم سوادى و پراآندگى و آشفتگى،
امروز مى دانم آه همهء »  آمينه آه از جنس نسوانم«:   مى گفت مى خواند،»  خادمهء وفائيهء وطن عزيز « خود را

ر خانه نقايص و معايب امو « با»  تعليم و تربيت صحيح « به جاى.  از آسب معارف باخته ام»  حرمان « زندگى را در
به واسطهء تنهائى از عالج آن  « گرچه به سرشت اين آار فساد انگيز آگاهى يافته ام اما.  سر آرده ام»  دارى
 به دو قسمت متساوى از ذآور و اناث  مردم مملكت ما تقريبًا « به اين نكته نيز پى برده ام آه چون.  مانده ام»  عاجز

در آن مملكت ترقى و  « ردم آه در جهل سر مى آنند از تربيت بهره نگيرندبنا بر اين تا نيمى از اين م»  مرآب است
چرا بايد براى :  حال مى پرسم.   خاصه آه تربيت فرزندان را بر عهدهء مادران گذاشته اند-  ميسر نخواهد بود»  تمدن

ت هرگز زنان را از آئين زردش.  آه در زن جمع است مصرفى نباشد»  قواى خلقى « و»  استعداد فطرى « اين همه
يادآورى ارواح بعضى از نسوان  « حتى امروز هم در ميان زردتشتيان.  احراز مقام علمى و سياسى محروم نمى آرد

در ميان  « طاهره خانم هم،مانند خانم مازندرانى بر اين اعتقاد است آه در ايران وضع زنان. » در ادعيه معمول است
 صفات صورى و معنوى  را از حد اعتدال خارج گردانيده، ...  روزگار آه حال مردم]  ؟ [ تعديدات « به رغم»  ايالت خودمان

به »  هرگونه ترقيات مملكت سرمايهء بزرگى « و آنان براى»  زنان ايالتى نسبت به زنان شهرى بسيار امتياز دارد
خود فرا مى »  تكاليف « در جهت تحقق»  قيام « را به»  خادمين وطن «  طاهره خانم به راه اين ترقى،.  شمار مى آيند

  ). ٢٩ ( خواند

احكام مذهبى را زير پرسش برد؛ به اشاره و استعاره اين :  همان نويسنده در مقاله اى ديگر گامى فراتر رفت
چگونه مى توان .   چرا انسان ها را برابر نيافريده استدالل را پيش آشيد آه اگر آفريدگار جهان قادر متعال است،

بپسندد؟ اما حقيقت جز اين نيست آه »  مخلوق خود را ناقص « خود را به نقص بيارايد و»   مصنوِع صانع، « يرفت آهپذ
اعمال خود ما ست آه به سوى ما بازگشت  «  از آنجا آه پس،.  هر انسانى پاسخگوى اعمال و گفتار خويش است

اى نور چشم من به جز از  « آه گفته اند»  ود را بجوئيمبكوشيم و جنس خ «  بايد جدا از تحكم پذيرى ،»  خواهد آرد
دانشمندان ما به جاى اينكه زنان .  به عبارت ديگر از ديگران آارى براى ما و به راه ما ساخته نيست. » آشته ندروى

  يبند همان هنوز در تربيت زن پا خويش نمايند،»  قرين « به آسب معارف وادارند و در همه آار»  مدارس جديد « را در
مى توانيم چند زن  « ما مرديم و مختاريم و:  از برآت همان احكام است آه مى گويند.  پوسيده اند»  احكام جاريه«

.  خويش اند»  هواهاى نفسانى « زنان و اسير»  شيفتهء رنگ و بوى « در چنين فرهنگى مردان فقط! » اختيار آنيم
طاهره خانم بى آنكه نامى از قرآن و اسالم و . »  ظلم نسبت به هم نوع غفلت و جهالت و سبحان اهللا از اين همه«

  اگر تعدد زوجات مشروع است، « مى پرسم:   اينچنين سرپيچى و انزجار خود را ابراز مى دارد دستورات پيغمبر ببرد،
اگر نفس اين عمل )  ٣٠ ( ؟»آيا هيچ مردى مى پسندد آه زن او شوهر متعدد اختيار آند « ،»  چرا براى ما نيست
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 اگر بد است چرا مجاز است؟ نيازى به گفتن نيست آه روى   عمل خوب بايد براى همه جايز باشد، خوب است،
  ! سخن نويسنده با خدا و رسول خدا ست

 زردشتيان و يهوديان  پيش از آن تنها مسيحيان،.  حاصل آن اعتراضات و تفكرات مدارسى بود آه زنان برپا داشتند
ام  « اما هنگامى آه زنى از تبار مسلمانان به تأسيس دبستان دخترانه.   تحصيل دختران را مشوق بودندتعليم و
اطفال را از .  محل مدرسه در دروازه قزوين و خيابان ظهير الدوله بود.   آوازه اش در همه جا پيچيد برآمد،»  المدارس

را در »  غالب علوم عقلى و نقلى « لگى و آشپزى و هنر قاب  انگليسى، زبان فرانسه،.  شش سالگى مى پذيرفت
هم »  پنج هزار « تدريس مى آرد و ماهيانه»  با پروگرام صحيح و اسلوب جديد « به ادعاى خودش.  برنامه داشت

افكار و مشى مؤسسين را مى توان از نطق مدير مدرسه به مناسبت پايان سال تحصيلى ).  ٣١ ( شهريه مى گرفت
حاال خواهشمندم از خواتين عظام آه قدرى «:  رئيس مدرسه مى گفت»  معارف پرورانه «  در آن گفتار. استنتاج آرد

. »  فضيلت و سر اين شرافت تدقيق و تحقيق فرمايند آه اين همه اصرار و تأآيد در وجوب علم از چرا ست در منشأ
به واسطهء علم مى  «  دريابيم آه انسان تنهاخود را به داورى بخوانيم تا»  وجدان « در اين باره آافى ست آه قدرى

است و »  اموات و در عداد جماد«... »  شخص بى علم در حكم.  تواند به رفع تمام حوايج خويش آامياب شود
  .  در جزو شكست خوردگان اين جهان خواهد بود مملكتى آه علم را راهنماى خود نسازد،

در اين مقوله سخن را بى پرواتر .   به تاريخ پرشكست ايران ارجاع مى داد اولياى دانش آموزان را آنگاه خانم مديره،
  ايران را نه در اثر»  واليات شمالى «  از دست رفتن فى المثل،.  از بسيارى از مورخان ما به ميان مى آشيد

ان و دانائى  بلكه از پى آمد جهل ايراني عباس ميرزا نايب السلطنه و يا سست عنصرى فتحعليشاه،»  آاردانى«
. » از ما سلب شد « ديگران»  ترآستان و قفقاز به واسطهء علم « بدين مضمون آه.  دشمنان ايران مى خواند

به شرق  «  مسلح به دانش بودند و از اين طريق غربياْن. » منتزع گشت « به يارى علم»  هندوستان به اين عظمت«
 بندهء زرخريد در  جهل است آه ما مثل ِسبطى در جنب ِقبطى،از نحوست و شئامت  « بنا بر اين،. » دست يافتند

هرچه هست از قامت ناساز بى  « يعنى.  شديم»   آقاى فعال و محتاج حقيقى و ذليل واقعى و سائل به آف مقابِل
  . عقب افتادگى زن نيز نشانى از جهل عمومى ست. » اندام ما ست

او خطاب به .  الدين اسدآبادى در شكوه و عظمت علم استاين شيوهء تفكر البته يادآور سخنان سيد جمال 
 بلكه از طريق سيم  دولت انگليس هندوستان را به ضرب اسلحه و قشون نگرفت،:  روشنفكران هند مى گفت

 غرب  امروز مقابله با.  يعنى دانش خود و جهل ما را به معرض نمايش گذارد.  تلگراف و راه آهن و پست تسخير آرد
اگر :  مى پرسيد»  ام المدارس « به همان روال مدير).  ٣٢ (  غرب است و بس دست يافتن به علوم و فنونبه مفهوم 

  ؟ بايد از آنان»در خصوص خانم هاى ژاپنى چه مى فرمائيد « عامل پيشرفت علم و عامل شكست جهل نيست
هىأت هاى  «  مى دهد آه در ژاپناطالع»   در جواب مكتوب خانم انگليسى  اوياما مادام«.  آرد»   غيرت آسب«

يكصد و پنجاه هزار عورت  « نيز.  آار مى آنند»  پنج ساعت الينقِطع « و روزى»  خيريهء متعدد از زنان تشكيل شده
اينان همگى از دسترنج خود .  تربيت شده اند»  جهت بيمارخانه ها و زخم بندى و رسيدگى به مجروحين و معلولين

داراى همان تمدن و حيات  « امروز براى ما راهى نيست جز اينكه.   و فالآت ما را ندارند اسارت نان مى خورند،
 آه دل آزرده شوى ورنه  /  غم دل ترسيدم اندآى با تو بگفتم « به هرحال،. » بشويم آه اروپائى ها دارا هستند

  ). ٣٣(»  سخن بسيار است

از عشق آباد روسيه هم شمس آسمائى مكتوب .  ادندزنان افتتاح مدارس را خوش آمد گفتند و تبريكات فرست
خانم آسمائى در نامهء خود .  فراهم آمد»  حياتى نو«شادباش نوشت و خوشنود بود از اينكه براى نسوان ايرانى

تا  « آخر.  هردو در بند يكديگرند»  طايفه «  زنان و در نتيجهء حاآميت مردان اين دو در ايران به علت جهِل:  مى گفت
نصف نفوس ايران آه ما طايفهء  « ؟ تا آى بايد» زن ها و زنها گرفتار استبداد مردها باشند ى مردها اسير بار گراِنآ

مرد ايرانى با هزار زحمت  «  انصاف بايد داد، گناه از هيچكس نيست،.  شويم»   جزو اموات حساب نسوان باشيم،
»  آم بختى و بيكارى « زن ها هم از. » يال و اوالد را متحمل شودروزى دو قران آار مى آند و بايد امورات چهار پنج ع

يكى از راه هاى آزادى زن از زنجير اسارت . » زندگى را بر مردان بيچاره تلخ مى دارند « اوقات خود را مى آشند و
 غير از  اگر.  د نه سربار ديگرى مى شود و نه عمر خود را به باد مى ده ،» زن اگر شغل داشته باشد«.  اشتغال است
خالصه خواهد »  طال داشتن « زن آرمان خود را در.   نيمى از جامعه نيمى ديگر را به تباهى خواهد آشاند اين باشد،

افتتاح مدارس گامى در جهت اشتغال و تغىير شرايط .  تا از عهدهء طال برآيد)  ٣۴(»  داشتن ِملك « آرد و مرد در
  . زندگى زن است

 برخى هراس خود را از نحوهء شكل گيرى  ى از ميان زنانى آه از اندك معلوماتى برخوردار بودند، حت با اين حال،
 انتقاداتى  از جمله فاطمه خانم در ضمن اينكه با برپائى مدارس مخالفت نمى آرد،.   دخترانه ابراز داشتند مدارِس

 ...   علم بياموزيد ترها را مدرسه بگذاريد،دخ:  اينكه در هر مجلس و منبر فرياد مى آنيد«:  مى گفت.  هم داشت
اما مدرسهء دخترانه بايد .  داريم»  دار النجات « را از مؤسسين اين»  آمال تشكر « البته ما هم. » صحيح مى فرمائيد

ورنه يك وقت سر بلند مى آنيد و ملتفت مى شويد آه »  بايد اطمينان داشته باشند « بر پايهء برنامهء صحيح باشد،
چاه در نيامده در چاله افتاده ايد و گرفتار هزار گونه مخاطرات ديگر شده ايد و هزار نكتهء باريكتر از مو اينجا  « زا

همچنين .   نام نمى برد-   آه بايد از مقولهء ناموسى باشند-  نويسندهء ما از هيچيك از اين مخاطرات).  ٣۵(»  ست
از نوشتهء او همينقدر پيدا ست آه افتتاح .  وزگاران بيان نمى داردبا حضور گروهى از آم]  را [ علت خصومت خود

  . مدارس با آمادگى ذهنى آل زنان رو به رو نشد
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ام  « به دنبال»  ناموس « مدرسهء  ١٩١٣  در.  اما مخالفان شمارشان اندك بود و اندرزهاى معترضانه شان پا نگرفت
   زنان به در تشويق و تبليغ.  آموزشگاه فراتر رفت  ١٢٠  رس دخترانه ازايجاد شد و در اندك زمانى تعداد مدا»  المدارس

مطبوعات نقش عمده را عهده دار بودند و در ميان آنان بايد از نشريهء سوسيال دموآرات و ترآى »  آسب علم«
  ). ٣۶ ( ياد آرد و از نوشته هاى گستاخانهء جليل محمد قلى زاده»  مالنصرالدين « زبان

.   قبل از هرچيز رهائى از فرهنگ اسالمى ست  شرط رهائى زن در آشورهاى مسلمان، مد قلى زاده،از نظر مح
 به رغم مشارآت   به رغم اعتالى مبارزهء طبقاتى،  در باآو، روسيه به او هشدار داده بود آه مثًال  ١٩٠۵  انقالب

سير تعليمات و خرافاتى بودند آه آنان را از  زنان مسلمان هنوز ا وسيع آارگران در اعتصابات و سوسيال دموآراسى،
»  مال نصرالدين « از بررسى و بازنمودن اين مطلب،.  همدوشى با مردان و پذيرا شدن افكار پيشرو باز مى داشت

او معتقد بود حتى در روستاها .  زنان را در اقشار گوناگون جامعه و در محيط هاى مختلف اجتماعى ترسيم مى آرد
تسبيح  « در.   دنياى نسوان در رابطه با مردان همان روابط حاآم و محكوم است  خود شرآت دارند، توليْدآه زنان در 

 در برابر  هنگامى آه مالصادق از سوى مالك ده براى دريافت ماليات وارد خانهء دهاتى مى شود،)  ٣٧(»  خان
آه در انقالب )  ٣٨(»  مرده ها « در نمايشنامهء..  د زن او را به عقد خود در مى آور  مرد و در ِازاى بدهى، تنگدستِى

 داستان آخوندى را ترسيم مى آند آه با وعدهء   محمد قلى زاده، مشروطيت در تبريز نوشت و به روى صحنه برد،
 دخترك خردسالى ست آه   نازلى، قهرمان داستان،.  ساله اى را به زنى مى گيرد  ٩   هرروز دختر زنده آردن شهدا،

 احكام   نوميدانه و سرسختانه مى آوشد تا خود را از چنگال آخوند متجاوز، ت تأثير برادر بزرگتر و فرنگ رفتهء خود،تح
 محمد قلى  نوشت،  ١٩٢٠  آه در)  ٣٩(»  ديوانه ها « در نمايشنامهء.  شرعى و مردم خرافى و فشار خانوادگى برهاند

بار ديگر .   دنياى اسالمى هنوز در جنون خرافات باقى ست ى هاى ژرف،زاده بر آن بود آه به رغم انقالبات و دگرگون
 مى رقصيد و عقلش به پذيرفتن تعليمات   مى خواند، آه بى حجاب مى گشت،»  مجنون « دختر»  صونا « از زبان

  ديوانه آسى ست آه از مقام انسانى و آزادى و  نشان مى دهد آه در اين جهان بينى، مذهبى قد نمى داد،
  . حقوق خود در برابر امام زمان و مباشرين او دفاع مى آند

به عنوان مثال و در .  و در آاريكاتورها نيز مقامى خاص داشت»  مال نصرالدين « مسألهء زن در مقاالت طنزآلود
و  تصوير دو زن سياه پوش و چمباتمه زده در آنار ديوار را ترسيم مى آند با عابرين وحشت زده  ريشخند حجاب،

»  دنده آج « در جاى ديگر تحت عنوان! » آدميزاد باشند « ترسناك و موهوم»  اشياء « انگشت به دندان آه نكند اين
در مطبوعات خارجى مى خوانم آه زنان :  در بحبوحهء انقالب مشروطه و در جهت بيدارى زنان ايران مى گفت)  ۴٠(

 در شيكاگو  در نروژ حق رأى مى طلبند،:  با مردان شده اندفرنگ در گوشه و آنار اين جهان خواستار حقوق برابر 
يعنى آه چه؟ اگر مالهاى «:   در جاى ديگر مسألهء ازدواج را طرح آرده اند خواهان ورود به خدمات دولتى هستند،

 مساوات  زن آجا،.  عيب نيست؟ بى حيائى هم حد و حسابى دارد.  ما اين حرف ها را بشنوند چه خواهند گفت
ا؟ آخر اگر مساوات براى جنس زن لزومى داشت خداوند تبارك و تعالى او را با عقل ناقص و زلف دوتا و حجاب به آج

؟ بدتر از همه اينكه اين مزخرفات درز آرده و به گوش بعضى از »يعنى در آار خدا حكمتى نبوده.  سر نمى آفريد
  مثًال.  ان را باخته اند و چه پرت و پالها آه نمى گوينداين ها هم آه پاك عقل و دينش.  آزادى خواهان ما هم رسيده

»  چون اعضاى يك ملت همه با هم برابرند « به سرش زده و برداشته و نوشته)  ۴١ ( چاپ تبريز»  روزنامهء صحبت«
.  وش نمى آيد اين حرف ها به مذاق ما مسلمان ها خ  باهللا، واهللا، ...  بايد حقوق زن و مرد هم برابر باشد استغفر اهللا

آخر چطورى برابر است؟ يعنى ديگر زن از دندهء آج حضرت آدم بيرون نيامده؟ يعنى حاال ديگر بايد دندهء آج و ناقص 
من نمى دانم چرا هرجا تكانى مى خورد و  « خودمان را ببريم و به همه نشان بدهيم؟ خودمان را رسوا آنيم؟

 شايع آرده اند هرآجا راه تمدن و تربيت باز شود به نفس  مثًال!  ى افتد حرف زن به زبان ها م انقالبى مى شود فورًا
   قفِس  سفارش آردم مواظب دِر من از روزى آه اين خبر را شنيدم به زنم اآيدًا!  اى داد بر ما ...  زن نيز راه مى يابد

ما مسلمان ها مى .  ذ باهللانعو»  اينطور چيزها چشم مرا دور ديدند و حمله آردند « يك وقت ديدى»  خودش باشد
اينطور اخبار به حال ما مضر .  رايج نشود»  فحشا « بايد جامعه ناموس ما را حفظ آند تا»  زن ناموس ما ست « گوئيم
!   انسان آيف مى آند از اخبارش ،) ۴٢(»  روزنامهء شرق « ياد يگيريد از.  اينطور مطبوعات خانه خراب آن است.  است

د آه مردم عبرت مى گيرند و از اوضاع مملكت خودشان مطلع مى شوند و به فكر چاره جوئى يك طورى مى نويس
 او با  على خان نام به خانهء يوسف خان نام رفته و در حالى آه عيال خان خانه نبوده،«:   نوشته مثًال.  مى افتند

  سايگان على خان و اهل محل رگحاال همهء هم! » چاقوئى آه در دست داشته از دختر خان ازالهء بكارت نموده
اين آار  « نتيجهء حاصله اينكه.  مشغول شده اند»  تحقيق «  همه آارها را رها آرده و به غيرتشان به جوش آمده،

قبل از  « برنامهء آيندهء تحقيقات مردم اين است آه معلوم شود»  سابق است و دخلى به آار ديروز على خان ندارد
 حفظ   حقوق يعنى اين، روزنامه يعنى اين،.  را انجام داده اند»  ى با آن زن آن عمل شنيععلى خان چه آسان ديگر

  ! ناموس يعنى اين

طرح نمود آه ما برگردان فارسى آن را در »  دانشمندان « محمد قلى زاده مسألهء زن را در جاى ديگر تحت عنوان
  . ضمائم همين نوشته به دست داده ايم

همو آه .  منتشر آرد»  تربيت زنان «  اعتصام الملك پدر پروين اعتصامى رساله اى به نام ،١٩٠٧   در خود ايران در 
  .  در اعتالى فكرى پروين هم نقش به سزائى داشت هم بود،»  تنگدستان « مترجم نخستين آثار ويكتورهوگو از جمله

  نوشته هاى.  تن پيانو و ويولون رايج گشتنواخ.   غربى به شدت اوج گرفت در اين دوره روى آورى به هنر و ادبيات
آغا  « چنانكه.  بهره نماندندگويا برخى از زنان نيز بى .  غربيان به ويژه در ربط با انقالب فرانسه به فارسى ترجمه شد

 با زبان فرانسه و انگليسى آشنائى داشت و حتى   تار مى زد،  ويولون و پيانو مى نواخت، يك دختر ايرانى،»  آوچك
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).  ۴٣ ( افراد آثيرى در پشتيبانى از افكار مترقى اش شرآت جستند.  هم شد»  بى حجاب « در دفاع از حقوق زنان
.  برخاست»  سوسياليسم «  دختر ناصرالدين شاه بود آه به دفاع از انقالب مشروطيت و نه،نمونهء ديگر تاج السلط

تاج .   اما نسبت به زمانهء خود پيشرو و مترقى ست گرچه سوسياليسم او آميخته به انديشه هاى اشرافى ست،
 با نوشته هاى  ش بر مى آيد، و همچنانكه از خاطرات ،) ۴۴ ( السلطنه همچنانكه در جاى ديگر به تفصيل آورده ايم

  .   غرب آم و بيش آشنائى داشت سياسى

  نه شخصى، ...  من مسلكم را نه ارتجاعى«:  اگر راه ترقى را از من مى پرسيد:  در افكار و آراء خويش مى گفت
ض و  غر عمل آردن به شرايط آزادى و ترقى يك ملت بدون «  مشروطه هم معنِى.  قرار مى دارم»  بلكه نوعى

استبداد  « قانون وقتى معنا دارد آه.  خويش است»   و تكليف هر ملت ترقى خواهى و استرداد حقوق خيانت،
زندگى :  تاج السلطنه نخست به نكوهش حجاب بر مى آمد و مى گفت«در ربط با موقعيت زن ايرانى. » برچيده شود

مدفون در حجاب سياه اند و در گور »  هيكل موحش«  تا پاى گور با آن.  زن ايرانى يا به رنگ سياه است يا سفيد
خيلى محزون «.  و مانند بهائم زندگى مى آنند»  در يك محبس « تا زنده اند از صبح تا شام.  آراسته به آفن سفيد

 چرا آه همجنسان من يعنى زن هاى ايرانى حقوق خود را ندانسته و هيچ در صدد تكاليف  هستم و دلتنگ هستم،
 باز بسيارى از تحصيل دختران جلوگيرى مى آنند  امروز با آنكه مدارس جديد برپا گشته،. »  بر نمى آيندانسانى خود

 البته بايد يك  دو ثلث از جمعيت آن بيكارند، « در مملكتى آه.  مى شمارند»  خالف احكام شرعى « و تعليم زنان را
در حالى آه اگر همه آار مى آردند مملكت . » رآورندثلث ديگر اسباب آسايش و رفاه و خورد و پوشاك آن ثلث را ب

وقتى .  بيكارى زن خود يكى از بزرگترين عوامل فساد اجتماعى ست.  ترقى آرده و صاحب ثروت بيشترى مى شد
 وطن را خراب   مملكت را بفروشد،  مردم را ذليل آند،  ناچار است دزدى آند، خرج عائله را نداد،»  آفاف « مواجب مرد

زن و مرد را بدون  « چنانكه در دهات آذربايجان آه.   وضع مردم هم بهتر است در مناطقى آه زن حجاب ندارد،. » آند
يك نفر زن فاحشه در تمام دهات وجود  ...  در تمام ده يك نفر بيكار ديده نمى شد.  حجاب مشغول آار مى ديدم

د هستيد و خوب معايب و مفاسد حجاب زن را مى شما آه يك نفر مر«:  خطاب به معلم خود مى گويد. » ندارد
 چرا دست زن ها و اقوام و عشاير خود را نمى گيريد و با خود بيرون نمى آوريد؟ تا آى بايد حمال و نوآر يا  فهميد،

چه پيشنهادهاى نامشروع به زن ها مى «:  ؟ البته خواهيد گفت»به عبارت عالى تر آقا و مالك اين بيچاره ها باشيد
   از چه رو بايد پس،. » و خلق شده براى آزادى ...  انسان آزاد و مختار خلق شده « تاج السلطنه بر آن است آه! » آند

اما در . »  در حالى آه در نوع انسان امتيازى نيست به ميل ديگران زندگى نموده و محكوم به حكم ديگرى باشد،«
  .»  از فكر سوسياليست نداريمامروز ما آزادتر و وسيع تر فكرى « تحقق اين آرمان

در سال هاى مشروطيت تاج السلطنه يك محفل يا انجمن ادبى نيز آراست و هنرمندان و نويسندگان مترقى را گرد 
  . را براى او سروده است»  افتخار آفاق «  از جمله عارف قزوينى را آه شعر خويش آورد،

 آگاهى ما نخست از مذاآرات مجلس شوراى ملى و  اما در باب انجمن هاى ديگر زنان و آميته هاى مخفى،
 در علل شكست انقالب مشروطه و در  شگفت اينكه آيت اهللا طالقانى نيز سال ها بعد،.  اعتراضات ماليان است

سبكسران از فرنگ برگشته و خود باختهء سخنان  « وقتى مجلس برپا شد:  هوادارى از مشروعه طلبان مى نوشت
 گاهى آلمهء حريت و  گاهى سخن از آزادى زنان به ميان آوردند، ...   به ميان افتادند ائيان،و ظواهر زندگى اروپ

حيرت زده شدند و چنين برايشان تفهيم شد آه دست  «  مردم پس،. » مساوات را با مقاصد خود تفسير آردند
گويا ست آه آيت اهللا ).  ۴۵(»  و گفتند ما مشروطهء مشروعه مى خواهيم ...  بهائى ها در مشروطه دخالت داشته

  طالقانى از شيخ فضل اهللا نورى و مريدان استبداد طلب و مشروعه خواه او آه با تحصيل زنان مخالفت مى ورزيدند،
 آزادى زنان و مساوات اجتماعى را به حساب بهائى گرى  نام مى ُبرد و در همراهى با آنان،»  مردم « تحت عنوان

 از آن   در توجيه سرآوب انقالب، محمد عليشاه نيز در نامهء به روحانيون تبريز،.  مى گذاشت و محكوم مى آرد
خواست ها به منزلهء دشمنى با ديانت و سلطنت ياد مى آرد و در محكوميت آزادى خواهان همين گناه را بس 

شكيل انجمن و نسوان را به ت « و با رخنه در آار شرع»  به اسم ترك آهنه پرستى و خرافات « مى دانست آه
:   زن ها مى گويند در مجلس هم نخست شنيده شد آه به تحريك آزادى خواهان،).  ۴۶(»  گفتگوى آزادى واداشتند

و براى »  بليط هم چاپ زده « را دادند آه»  انجمن نسوان « آنگاه خبر تشكيل).  ۴٧(»  ما قانون اساسى مى خواهيم«
بايد به «:  به ويژه از جانب ماليان يكى مى گفت.   همه جانبه بود قريبًااعتراض مجلسيان ت.  وآال فرستاده بودند

 سومى ميانجى شد آه ايجاد  ،» فتنه برانگيزد « ديگر فتوا داد آه از اجتماع زنان]  مالى. [» نظميه گفت قدغن نمايند
  باشد،»  سوجات خارجه نپوشيممن « و يا»  خياطى « يا»  آشپزى «  اما اگر براى صحيح نيست،»  شرعًا « انجمن زنان

 بايد معلوم شود آه از بدو اسالم تا آنون جمع شدن نسوان در  اوًال«:  نمايندهء ديگر وساطت آرد.  مانعى نيست
 اما اشخاصى آه مفسد  اصل اجتماع ضررى ندارد، « نماينده اى هم هشدار داد آه. »  ممنوع بوده يا نه يكجا شرعًا

يكى از روحانيون منصف آه ).  ۴٨(»  د به واسطهء اين اجتماعات بعضى فسادها بكنندو مغرض هستند مى خواهن
بپرورانند تا »  جانوران اهلى « نگاه دارند و مانند»  محبوس « وآيل زنجان هم بود اعتراف داشت آه ماليان بايد زنان را

  ). ۴٩ ( يت استجهل زنان وسيلهء امرار معاش روحان.  مجلس روضه خوانى خود را رونق بخشند

سيد احمد طباطبائى در نامه اى به دختر خود .   بابيان دانستند  انجمن هاى زنان را زير سِر بدينسان ماليان برپائِى
  فعًال ...  چيزى آه ظاهر شده اينكه بابيه و طبيعيه قوت گرفته و طلوعى دارند ...  از مجلس شوراى ملى«:  نوشت

رئيس مجلس يكى .   زن ها مجلس منعقد آردند خانهء جناب آقاى سيد ريحان اهللا، مقابل  در حيات خانهء شاهى،
  يكى زن ميرزا حسن رشديه و يكى بى بى نامى آه هر سه از قرار مشهود و محقق، ...  خواهر گل و بلبل است

در آغاز نهضت از ارتباطات رشديه با سوسيال دموآرات ها و از تبعيد و دستگيرى او ]  ؟) [ ۵۵(»  بابى هستند
معايب  « از بى بى خانم هم به تفصيل در بحث رسالهء.  خواهر گل و بلبل را نمى شناسيم.  مشروطه آگاهى داريم
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از محتواى فعاليت آن در دورهء اول .  را سرانجام برچيدند»  انجمن نسوان « همچنين مى دانيم آه.  ياد آرديم»  الرجال
آار   ١٩١٠  اين انجمن در.  داريم ناچيز و مربوط به دورهء بعد از استبداد استاطالعاتى آه در دست .  بى اطالعيم

دختر شيخ هادى نجم آبادى بود آه به اتهام جمهورى خواهى از ]  آن [ يكى از گردانندگان.  خود را از سر گرفت
زنان به «:   گفتدر يكى از تجمعات انجمن اين خانم خطاب به نسوان مى.  مغضوبين روحانيت به شمار مى رفت

 آمينه خطابه اى در لزوم و ضرورت تفاهم و اتحاد و وطن  خاطر دارند آه در يكى از نخستين اجتماعات اين گروه،
 يعنى  ،»  ما زنان نيز برنمودم آه چنين هدفى هرگز ميسر نخواهد بود مگر با آموزش پذيرِى.  خواهى ايراد آردم

 پيگير تحصيل اين  برادران ما چندان آه شايد، « متأسفانه.   آل ملت ايرانپيشرفت ايران منوط است به تعليم يابى
 همهء  اينان با در دست داشتِن. » و نتيجه بحرانى ست آه سراسر مملكت را فراگرفته.  تفاهم و اتحاد نيستند

گاه خطاب به مجلسيان آن.  يارى نرسانده اند»  رشد نيروهاى داخلى « وسايل و امكانات آارى از پيش نبرده اند و به
اندآى به آيندهء دختران خود .   اين مباحث را رها آنيد خدا را،.  از رقابت ها و مسائل فردى دست برداريد«:  مى گويد

»   اگر ما صاحب دانش بوديم اى خواهران عزيز،«:  و رو به خواهران. » بينديشيد تا آنان اسير و دربند اين و آن نمانند
اشغال ايران توسط قشون :   از قبيل تيم از همين مجلس خودمان بسى مطالب را جويا شويم،دست آم مى توانس

فرياد  « ؟ سد راه آدام است؟ و چرا هنوز»مانع اصالحات چيست«:   و اينكه  مسألهء تعلل در قرضهء ملى، روس،
  ). ۵٠ ( و دادرسى نيست و الى آخر»  مردم از آمبود نان به آسمان بلند است

از اين نوشته پيدا ست آه آن محفل بيشتر .  ير اعضاى اين انجمن و فعاليت آن در سال هاى بعد بى خبريماز سا
  زنان دست به ايجاد انجمن زدند آه داراى « در تبريز به گفتهء يكى از گزارشگران.  جنبهء فرهنگى و علمى داشت

  ). ۵٢ ( اعالم مى داشت»  شرفتمبارزه با سنن آهنه و مخالف پي « و اهدافش را»  عضو بود  ١۵٠

   در مى گويد زنان تقريبًا.  از انجمن هاى مخفى زنان به تفصيل ياد مى آند»  اختناق ايران « مورگان شوستر در آتاب
من هرگز آنان را :  مى نويسد.   فعاليت مى آردند هدايت مى شد،»  سازمان مرآزى « انجمن آه توسط يك  ١٢

  زنان انقالبى بارها مرا.   يكى از دوستان من عضو يكى از اين انجمن ها بود  اما مادِر نشناختم، رهبرانشان را  نديدم،
بدين بهانه آه  ( فى المثل وقتى محمد عليشاه زنان ارتجاعى راعليه دولت به خيابان ها سرازير آرد.  دادند»  يارى«

 يادداشتى براى يكى از انجمن هاى  بحران مالى،من در توضيح علت ).  چرا پرداخت مواجب قشون به تأخير افتاده
در اين .  سرى زنان فرستادم و توضيح دادم آه اين پول صرف هزينهء اسلحه براى جنگ با محمد عليشاه شده است

شوستر از اعتراض جمعى زنان عليه اولتيماتوم دولت ).  ۵٣ ( مورد از پشتيبانى و پاسخ آميته ها بهره مند شدم
مستر شوستر ارج بسيارى به اين نمايش نهاده ولى نه «:  اما به اعتقاد آسروى.  مى گويدروس نيز سخن 

  ). ۵۴(»  چنانست

 به رغم اينكه اينان -   در قياس با زنان مسلمان قفقاز  در اين دوره جنبش و خواست هاى زنان ايران، هرچه هست،
به عنوان مثال در طومارى .   مترقى تر مى نمايد-  دو جنبش آارگرى باآو را پشت سر داشتن  ١٩٠۵  تجربهء انقالب

همراه با گشايش مدارس دخترانه .   تكيهء اصلى را بر احكام مذهبى نهادند آه زنان قفقاز به دوما ارسال داشتند،
 آزادى عطا آرده « با اينكه اسالم به ما:  نوشتند.  شدند»  استفاده از مساجد براى اداى فرايض دينى « خواستار
 غرايز شهوانى خويش مى  برخى از شوهران ما با ما به ستمگرى رفتار مى آنند و ما را وادار به ارضاى « باز»  است
قانونى  ...  وظيفهء شما ايجاب مى آند آه حقوق زنان مسلمان را طالب گرديد « پس اى وآالى مسلمان،. » نمايند

 ملت و دوستان مردان هستيم و  ما مادراِن.  شوهرانمان رها آند و ستم روائى  به رأى بگذاريد آه ما را از استثمار
  ). ۵۵ ( و از اين قبيل»  تربيت فرزندان جامعه را عهده داريم

 و  ،١٩٠٧  چنانكه در.   مسألهء آزادى زن مسلمان را تا حدودى در سطح جهانى مطرح آرد اما انقالب روسيه و ايران،
 حجاب و   طالق،  تعدد زوجات، در اين باب انتشار يافت آه مسألهء حرم،)  ۵۶ ( بى آتا به دنبال آنگرهء زنان اسالمى،

عربستان را مورد ]  و [  تونس  ژاپن،  چين،  ترآيه،  مصر، انزواى زن اسالمى در آشورهاى گوناگون از جمله ايران،
  ). ۵٧ (  غرب نيز انعكاس يافت بحث هاى آن آتاب در برخى از نشريات.  بررسى قرار مى داد

 با  اما مبارزات گسترده تر و تشكل زناِن.  انتشار يافت»  دانش «  تحت عنوان  نخستين روزنامهء زنان ايرانى، ،١٩١٠  در
   اعضاى اين انجمن ها بيشتر از با اينكه به قول سلطانزاده،.   حزب آمونيست ايران پا گرفت  با برپائِى فرهنگ،

 همهء آن ها تحت پيگرد دائمى مقامات  را در بر نمى گرفت،»  عناصر پرولترى«  تشكيل مى شد و»  طبقات مرفه«
آه نشريه اى هم تحت همين عنوان داشت و يا »  فرهنگ رشت « از جمله جمعيت).  ۵٨ ( دولتى قرار داشتند
ؤسس او همچنين م.  بود»  فرهنگ رشت « را بنا نهاد آه شاخه اى از»  پيك سعادت نسوان « روشنك نوعدوست

  ايجاد شد و از درون آن جمعيِت»  نسوان وطنخواه « در تهران نيز جمعيت.  به شمار مى رفت»  سعادت « مدرسهء
 حزب آمونيست  متعلق به زنان بود و در همهء اين مجامع،»  انجمن پرورش « در قزوين.  برخاست»  بيدارى زنان«

  . ايران نفوذ آامل داشت

 زنان  زباِن « در اصفهان صديقهء دولت آبادى نشريه.   نشريات زنان افزايش يافت ،١٩٢٠   يعنى در  هم در آن سال، 
آار خود را از سر   ١٩٢١   اما در آوريل آه پس از اندك مدتى توقيف شد،)  ۵٩ ( را دو هفته يكبار انتشار داد»  ايران
روزنامه زبان زنان آه مدتى در «:   نويسدهمراه با انتشار خبر رفع توقيف مى»  حقيقت « روزنامهء دست چپى.  گرفت

 بدبخت اين مملكت از اصفهان منتشر و شمارهء اول آن به   براى بيدارى زناِن  اينك با طرزى مرغوب، محل توقيف بود،
خر  بتول خانم ف همزمان،).  ۶٠.( منديم»  ايران را آرزو]  زنان [ ما موفقيت آارآنان مجلهء زبان.  اين اداره رسيده است

 با فتواى علما توقيف  اما اين نشريه به علت مقاله اى آه عليه حجاب داشت،.  را آفريد»  جهان زنان « آفاق جريدهء
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 اتحاديهء اجتماعيون اسالمى آه مى خواهند   در توقيف اين مجله، شگفت اينكه به گفتهء سلطانزاده،.  شد
خانم فخر آفاق را از تهران تبعيد ).  ۶١(»  ست داشت د سوسياليسم را بنا بر اصول قرآن محمدى تحقق بخشند،

 در مشهد مجلهء خود را به صورت  ،١٣١٢   در اما يكسال بعد،).  ۶٢(»  با فرزندش آوارهء بيابان بود « مدتى.  آردند
 به همت خانم نواب صفوى منتشر شد آه در نگارش»  عالم نسوان « نشريهء.  ماهانه و با همان نام زير چاپ برد

  ). ۶٣ (  زنان ديپلمهء مدرسهء آمريكائى تهران سهم عمده داشتند مقاالت آن،

.   انجمن هاى زنان و مطبوعات زنانه نيز زير ضرب رفتند  همراه با سرآوب نهضت چپ، در دورهء اول عصر رضاخانى،
آشيش  « گام اجراى نمايشگويا ست آه در انزلى به هن.  نفر از اعضاى فرهنگ به زندان افتادند  ٢۴  فقط در قزوين

 تودهء مذهبى را تحريك و بسيج آرد و به اين عذر آه در آن نمايش زنى روى   پليسْ مولير،»  تارتوف « يا»  دروغين
و يا در تهران بار ديگر علما و پليس دست در دست به !   به تئاتر سوسياليست ها حمله برد پرده ظاهر شده است،

دولت ).  ۶۴ (  محل انجمن را سنگسار آردند و روزنامهء انجمن را سوزاندند ورش بردند،ي»  نسوان وطنخواه « آانون
رضا خان حتى خود را .  در ميان زنان به ترويج مذهب دامن مى زد»  اشتراآى « رضاخان براى جلوگيرى از نشر افكار

مى دانيم آه تظاهرات عاشورا . . مى ناميد و در حضور مريدان شيخ به پا مى خاست»  شيخ فضل اهللا نورى « مريد
در زمان او حتى زنان را ترغيب مى آردند آه روزهاى پنجشنبه به حجرهء طالب جوان .   رهبرى مى آرد را نيز شخصًا

»  دانشجويان مذهبى فقير « در اختيارشان بگذارند تا حرمان جنسى مانع از تحصيل»  رايگان « بروند و خود را به
  ). ۶۵ ( نشود

رئيس  «  خطاب به  ميرزا على اآبر اردبيلى آخوند، مدرسهء زنان در آستارا گشايش يافت،  ١٩٢٢  گامى آه درو يا هن
را  ...  شنيدم در آستارا آبروى دين الهى«:   حيرت زده نوشت ،» آقاى حسينعلى خان ...  مجاهدين دين اسالم

 ...   به جهت زن ها مكتب خانه  جهارًا  عداوت نموده، ...  با حضرت ختمى مرتبت صلوات اهللا و سالمه عليه برداشته،
  حقيقتًا ...  داعى را آسوده نمائيد ...   برداشته اين مكتب خانه ها را آه فحش است به دين مبين،.  ترتيب داده اند

  ! »  غيرت قربان ناموس اهل.  اين ها بى ناموس اند.   غيرت طوائف اين بالد ندارد  غيرت شما دخلى به عالم

  برپا شد، ...  به نام استالين و در سپاسگزارى از خدمات آميسر خلق  ١٩٢٣  در آنگرهء مسلمانان قفقاز آه در
 اشاره به وضع  قطعنامهء زنان آنگره در ضمِن.  آوشيدند تا احكام شريعت را با سوسياليسم منطبق و سازگار آنند

اين بيدادگرى آه به نام «:   مى گفت ستم روائى مرد بر زن، در عين محكوم آردن  فالآت بار زن در اين منطقه،
 و به  اسالم براى مرد و زن،. » تهمت و خيانت در حق شريعت اسالمى ست «  خود بر زن روا مى دارند،»  شريعت

 تحقق و « از اين رو آنگرهء اسالمى مصرانه خواستار.  عطا آرده است»   برابرى و خوشبختى آزادى، « طور يكسان
دفاع از حقوق زن در چارچوب اسالم و بر اساس  « همچنين خواهان.  در مورد زن مى باشد»  اجراى احكام اسالمى

تا جائيكه در قفقاز حتى تعدد زوجات نيز از ميان نرفت و روحانيت اسالمى در آنار استالين ).  ۶۶ ( است»  قرآن مجيد
  ! ايستاد

   عربستان،  افغانستان،  ترآيه، نمايندگان مصر،.  در تهران گشايش يافت)  ۶٧ ( ١٩٢٩  دومين آنگرهء زنان مسلمان در
محتواى آن چندان با آنگرهء قفقاز متفاوت نبود .   استراليا و ايران از جملهء شرآت آنندگان بودند  ژاپن،  لبنان، سوريه،

سه  « ام اصلى زن نيز حول و حوشحقوق و مق.  تشكيل مى داد»   وطن براى همه دين براى خدا، « و شعار اصلى را
  آنگره پيام آور اتحاد اسالمى برپايهء.  و تعليمات هيتلرى قرار داشت»   ميهن  مطبخ، مادر، « رضاخانى يعنى»  ميم

و خانم صديقهء دولت آبادى به )  خواهر دآتر تقى ارانى (  خانم ايران ارانى در ميان ايرانيان،.  بود»  قوانين اسالم«
 اختر   منظر طباطبائى،  طلعت طباطبائى، از جمله خانم مستورهء افشار،.   دولت بودند  سخنگويان رسمِى باقْى  آنار،

هاى »  پيشرفت « خانم افخمى آه مى آوشيدند از آنگره در جهت تبليغات رسمى بهره بردارند و]  و [ اسفنديارى
  .  رضاخانى از تأىيد و تصويب ساير نمايندگان بگذرانند

اجراى .   غرب برحذر داشت زنان را از تقليد آورآورانه از.  سخن راند»  در خانه « نم طباطبائى از نقش واالى زنخا
اگر امروز يك طايفهء برگزيده در ميان ملل و  « با اين استدالل آه.  قوانين اسالمى را در ربط با زن خواستار شد

.  ضانه قانون اسالم را بر ساير قوانين مذهبى ترجيح خواهد داد غر  به ناگزير منصفانه و بى مذاهب به وجود آيد،
 مالحظه بفرمائيد آه تا چه اندازه براى نظم امورات زندگى  قوانين مدنى ما را آه برآشيده از قوانين اسالمى ست،

سالم از آغاز فرزندان ا...  اين قانون از بناهاى باشكوه عصر با افتخار رضاشاه پهلوى ست.  آامل و نجات بخش است
تا وطن را دوست بدارند  ...  بايد قوانين مذهبى را به آنان تعليم داد ...  تحصيل با احكام مذهب خود آشنا مى شوند

  .» و تبعيت از پادشاه محبوب خود را جزو فرايض بدانند

  از قبيل اعدام،»  مجازات هاى گوناگون « خانم اسفنديارى هشدار مى داد آه اگر قوانين اسالمى درآار نباشد و
قوانين اسالمى باعث مى شود آه .   پرهيز از جنايت ناميسر خواهد بود زندان و نظاير آن به آار گرفته نشوند،

  .» بهراسد « انسان از بدآردن

 يكى از حضار از ريشخند  در جلسه،.  خانم مستورهء افشار تكيه را بر وجوب استفاده از پارچه هاى وطنى نهاد
بدبختانه واقعيت چنين نيست و بيشتر زنان ايرانى آه در اينجا حضور دارند «:  انست آرد و به سخره گفتپرهيز نتو

  !» هيچيك لباس وطنى به تن نكرده اند
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 نخست پيشگفتارى داشت درتاريخچهء  خانم دولت آبادى آه پيشتر در انجمن ها و مطبوعات زنان ازاو ياد آرديم،
شمار .   آمارى از تعداد مدارس به دست داد ع تحصيالت دختران سخن گفت، سپس از وض آنگره هاى زنان،

  . نفر نام برد  ٣۶٢٨  و تعداد دانش آموزان دختر را  ۶٣  و مدارس دخترانه را  ١۴٨۵  آموزگاران زن را در اين سال

همچنين از خانم .   شدو مدير تبعيدى آن خانم فخر آفاق پارسا نيز تجليل»  جهان نسوان « در طى آنگره از نشريهء
شرآت آنندگان به احترام فعاليت آن دو زن به پا .   اشاره آرديم آه قبًال»  نسوان وطنخواه « اسكندرى بانى انجمن

  . خاستند

در بحبوحهء اختناق .   از مقولهء ديگر بود اما خطابهء خانم ارانى آه برگردانش را جزو ضمائم به دست داده ايم،
 خانم ارانى انديشه هاى سوسياليستى خود را دليرانه و  ره اى آه به نام دين و دولت برپا شد،رضاخانى و در آنگ
برابر آردن حقوق  « نامى از خدا و شاه نبرد و نتيجه گرفت برابرى حقوق زن و مرد يعنى.  گستاخانه بيان آرد

  ! » مسأله اى به نام زن و مرد وجود ندارد «  ور نه انسانى،

   

  ضمائم

   محمد قلى زادهجليل

  . ١۵   شماره ،١٩٠٨  آوريل  ١٣  ،» مال نصرالدين « نشريهء

  ترجمه از ترآى

  » دانشمندان« 

 مضمون اين مقاالت اينطورى  از.   چندين مقاله در باب مسألهء زن به چشم خورد  در نشريات اسالمى، اواخر،
  . نى جملگى چيزى شبيه فاحشه مى باشنديع.   غرب از دم بى حيا و بى ناموس هستند دستگيرم شد آه زنان

خود من هم تصورم اينست آه بايد زنان آمريكا و اروپا همگى فاحشه .  در اين باره من آوچكترين اعتراضى ندارم
اما از .   يكى دوتا زن با عصمت هم پيدا بشود اما گاهى به سرم مى افتد آه نكند ميان اين همه فواحش،.  باشند

  .  جديد خودمان معلوم مى شود آه يك نفر هم پيدا نمى شودگفته هاى فالسفهء

آنچه را آه تا به حال نمى .   چشم هاى من يكى هم باز شد خدا را شكر آه از برآت نويسندگان مسلمانمان،
.  چونكه ظن من در بارهء زنان اروپا به آلى باطل بود و من در اشتباه بزرگى به سر مى بردم.   حاال دانستم دانستم،

 اما باالخره زنى هم مثل   درست است آه اروپائى ها همه فاحشه اند، يعنى تا امروز گمان مى آردم آه خوب،
  .  جنگيد و در برابر دشمنان فرنگ ايستاد ژاندارك پيدا شد آه شمشير گرفت،

  !  حاال معلوم شد آه او هم فاحشه بود  افسوس، افسوس،

 با خطابهء   دخترى با پرچم سرخ وارد ميدان شهر شد،  از ميان آارگران بلغارستان،  در يكى از روزها، ،١٨٨۵   در مثًال
 همين فدائى ها به عمال عثمانى يورش   بيست هزار فدائى دورش را گرفتند، شورانگيزش مردم را به هيجان آورد،

  . را بنيان نهادند واليت را از چنگ عثمانيان درآوردند و بلغارستان امروز   جملگى را راندند، بردند،

  !  جملگى فاحشه بودند حيف آه از نظر فالسفهء ما اين ها هم،

با خودم .   يك مشت بى ناموس و بى وفا هستند  راستى راستى،  من تا آنون ملتفت نشده بودم آه زنان روسيه، 
و وقتى حكومت .  دند دستكم زنانى مثل وولقونسكايا و تروبيدوسكايا نسبت به همسرانشان وفادار مان مى گفتم،

 به سيبرى رفتند و با همه   اين دو زن با مصيبت فراوان اجازه گرفتند، شوهرهاى آنان را به سيبرى تبعيد آرد،
مى توانستند طالق .   در حالى آه هردو از خانواده هاى مرفه بودند  تا آخر عمر با همسرانشان ماندند، بدبختى،

  .  چرا آه قانون روسيه اين آارها را مجاز مى داند نند،بگيرند و با يك مرد ديگر ازدواج آ

  !  حاال معلوم شد آه اين زن ها هم فاحشه بودند حيف و صد حيف،

اما باز به خيالم مى رسيد آه .  هرزه باشند]  و [  غربى بايد راستى راستى بى عفت البته فكر مى آردم آه زنان
 هرآدام باعث افتخار ميهن  نون و معارف به درجهء اجتهاد رسيده اند،بين آن ها دست آم هزارتائى در عالم علم و ف

  ديگر چه فايده؟.   بايد يك آتاب تأليف آنم خودشان هستند و اگر قرار باشد از همهء آن ها نام ببرم،
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 من   واى، واى،!  امروز فالسفهء ما ثابت آردند آه آن ها همگى فاحشه اند.   آه چه اشتباه بزرگى مى آردم  آخ، آخ،
  ! از اين دنيا چه بى خبرمانده بودم

 بلكه دانشمندان  نه تنها روزنامه ها،.   بحث هاى زياد درگرفته است  در بارهء مسألهء زن، يادم مى آيد آه در اروپا،
  . از جمله آتاب اوژن ميل آه به همهء زبان هاى مهم اروپائى ترجمه شده است.  بزرگ آتاب هاى مفصل نوشته اند

 چند نكته به نظرم   غرب را با نوشته هاى فالسفهء خودمان مقايسه مى آنم، اال وقتى نوشته هاى فالسفهءح
  : مى رسد

 همگى از دانشمندان معتبر آمريكا و اروپا هستند و آثارشان به   غرب به مسألهء زن پرداخته اند، آسانى آه در:  اوًال
 آسانى آه در ميان ما مسلمانان مسألهء زن را آشف آرده  اخر،اما او.  چندين زبان ترجمه و منتشر شده است

 همان روضه خوان هاى محل هستند آه براى جماعت بقال نوحه مى خوانند و نوشته هاشان در محلهء  اند،
  خودشان هم گمنام مانده است

ن آشورهاى ديگر هم به بحث  در بارهء زنا  وقتى مسألهء زن را به طور آلى طرح مى آنند، دانشمندان اروپا،:  دومًا
در حالى آه فالسفهء ما هرچه مى .  اما از زنان هيچ ملتى با بى احترامى و خاآسارى ياد نمى آنند.  مى پردازند

  . نويسند سراپا فحش و بى حرمتى به ديگران است

ين حرامزاده ها از  مى بينى آه ا وقتى نوشته هاى دانشمندان اروپا را در بارهء مسألهء زن مى خوانى،:  سومًا
 به نظرت مى رسد آه  اما وقتى به نوشته هاى فالسفهء خودمان رجوع مى آنى،.  همه چيز و همه جا خبر دارند

همين طور !   با چند زن مست سروآار داشته اند و بس  در آوچه هاى تاريك باآو وتفليس، اين ها فقط شب هنگام،
  ! هم هست

  . والسالم

فيلسوف ما بهتر است آه سروآارش با :  اما يك مطلب مختصر جا ماند آه عرض مى آنم.  مزياده روده درازى آرد
  :  خوب گفت آه»  آگهى « مرحوم.  همان وعظ و تيمم باشد و فلسفه را به فالسفه واگذارد

  » آگهى « در جهان دو چيز دشوار است نزد« 

  .»  بحث علم ابلهان لحن صوت بى اصوالن،
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  ٩٨   شمارهء ،١٩٢٢  ژوئن  ١۵»  حقيقت « روزنامهء

  )  انتشارات مزدك ،٧   سوسيال دموآراسى و آمونيستى ايران، اسناد تاريخى جنبش آارگرى،( 

  مكتوب يك زن ايرانى

  ) از رشت( 

 مگر چند.  تا امروز وجود جوانمردانى آه طايفهء گنج بران راگذاشته و طرفدار رنجبران باشند در ايران آم بوده است
نفر ايرانى آه ما طايفهء نسوان اين وجودهاى بزرگوار را فقط به اسم حاميان آزادى بشر آعبه مى آنيم و مسروريم 

 غير متزلزل خود را در حقيقت گوئى برداشته و با آمال قدرت طرفدارى رنجبران  از اينكه امروز نيز يك عده فداآار قدم
ران هم بايد وقت را مغتنم شمرده براى رسيدن به حقوق حقهء خود پس البته رنجب.  را در عهدهء خويش گرفته اند

  .  بكوشند

  . در تقاضاى يك نفر خواهر هموطن خود بيشتر دقت خواهند فرمود»  حقيقت « البته آارآنان

 بلكه در تمام عمر ساعت مى شمرديم و روز و شب  ما نسوان سال ها بود آه انتظار اين دقيقه را مى آشيديم،
خدا را شكر آه امروز به اميد .  ر انتظار اين دقيقه هاى پرقيمت و اين وجودهاى با قدرت به سر مى برديمخود راد

   پس الزم است آه دست هاى ضعيف تر را نيز از آستين اميد برآورده و آلمات ديرين خود را ابالغ ديرين خود رسيده،
  . ان ببريم و به آرزوى ديرين برسيمشايد ما هم با آمك طرفداران گوى مقصود را از ميد.  آنيم
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ما مى دانيم آه آارآنان حقيقت به احتياجات مدنى و اخالقى ما بيشتر از سايرين مسبوق اند ولى تا آى و تا چند 
  . ما را عقب انداخته و اسم ما را از اوراق مقدس شسته و قلم هاى ما را بشكسته اند

 ما راه نجات را  پس اى طرفداران بيچارگان،.  قلم هاى آزاد حق داريمدر صورتى آه ما هم از اين ميوه هاى حيات و 
  از آه جوئيم و اگر امروز از آزاديخواهان آمك طلب نكنيم پس به آه روى آور باشيم؟

  مدافعين ما آيست و آى ها ما را از ظلمات جهل به عالم نورانى راه نمائى خواهند آرد؟

 چرا ما را نابود آرده   اى اجتماع قيام آنيد، دى را شعار خود ساخته ايد،پس اى مجامع مقدس آه آلمهء مقدس آزا
 خير خير   يا فقط روح به شما دميده، و اسم ما را قلم آشيده ايد؟ مثل اينكه دست قدرت شما را يكه و تنها آفريده،

قوقى آه دست قدرت ولى با اين همه ح.  ما هم از جنس شما هستيم و شريك در عمر و زندگانى و آزادى هائيم
 بدبختانه هنوز از هيچيك از اين ها تمتع نبرده ايم و از سعادت مملكت خود محروم شديم چرا آه ناقابل  به ما داده،

بوديم؟ ولى چه آنيم آه روح پاك و زبان آزاد ما در دست ظالمان توقيف است و بدبختى ما باعث خوشبختى 
 گناه ما چه بوده و تا آى ما بايد در   اى طرفداران رنجبر ايرانى،  آزادى، اى مجامع پس در اين صورت،.  ناآسان شده

اين حصار آهنين اسير باشيم؟ پس در اين صورت آيا ما طايفهء نسوان در مملكت ايران بدبخت نيستيم و شما به ما 
  آمك نبايد بكنيد؟ آيا رنجبر تر از ما آيست؟

  . فعه نمائيد و روح اين مملكت را آزاد آنيدپس واجب است آه اول ما را از رنج و تعب مدا

  پايان

 � � �  

  دومين آنگرهء عمومى زنان مسلمان شرق،

  ) ترجمه از فرانسه ( ١٩٢٩   دسامبر-   نوامبر تهران،

  خطابهء خانم ايران ارانى

 زنان شرق را به حرآت   پس از يك دوره سكوت و آرامش، جاى خوشوقتى ست آه تحوالت اجتماعى جهان،
  . اداشته استو

 و اينكه سرانجام به آجا مى   نيز جايگاهى آه از نظر تاريخى در بر مى گيرد، براى درك علل قطعى اين حرآت،
   در آدام آشور،  در ميان آدامين افراد،  ناگزير بايد به اين بررسى دقيق برآىيم آه اين جنبش در آدام قرن، انجامد،

  .  آدام طرح پا گرفتبا آدامين شعائر همبستگى و بر اساس

از آنجا آه محرك و رهنمون .  در مشرق زمين جنبش زنان به قرنى مى آغازد آه در ملل متمدن استقرار يافته است
 زنان نيز به نوبهء   هر طبقه به راه مزاياى ويژهء خود آار مى آند،  منفعت است، اجتماعى هريك از طبقات جامعه،

  . اتى خود را پاس دارندخود مى آوشند تا مزاياى خاص طبق

به طور آلى ما زنان .  زن از هيچ ارزش برخوردار نيست.  در ايران تصوير زن حالتى ست ميانگين بين انسان و حيوان
ايران تا آنون زيردست بوده ايم و اگر به تاريخ بازنگريم مى بينيم آه در هيچ زمانى طبقهء حاآم از روى ميل تن به 

ت نداده است؛ بلكه اين طبقات آوشيده اند حقوق خود را به جبر از چنگ سلطه گران خواست هاى طبقات زيردس
 آار ما از طريق حقارت و تبعيت  غرض من اينست آه اگر ما نيز بخواهيم به عنوان زن پيشرفت آنيم،.  بيرون بكشند

 بايد علت بدبختى خود را  دبختيم،اگر ما ب.  پيش نخواهد رفت]  حقوقمان [ در برابر مرد و يا ضعف و تملق براى احقاق
به عبارت ديگر مى خواهم .   آنگاه بهتر از ديگران مى توانيم عوامل اين بدبختى را از ميان برداريم بشناسيم،

  . خاطرنشان سازم آه آزادى زن بايد به دست خود زن تحصيل شود

 مردم همدوش مردان مبارزه  اه رهاىِى زنان در ر در يكى از مجالت هندوستان خواندم آه در طى انقالب گذشته،
بدين سان تعداد آثيرى از زنان .   قابليت و مداومت آنان باالتر از مردان بود مى آردند و خوشبختانه در بيشتر موارد،

  به پيشرفت هاى قابل مالحظه اى نائل آمده اند و به مانند مادرانى آه اطفال خود را شيوهء راه رفتن مى آموزند،
امروز همهء بايد از اين قابليت آه در زنان پديدار شده و پاگرفته خشنود .   دست مردان را گرفته اند يز به يارْىزنان ن

  . باشيم و بى باآى شان را بستاىيم

آه مى تواند خدمات بزرگى به راه ]  در خود بيابد [ ما بايد جامعه را آماده سازيم آه شهامتى از اين دست را
  در اين راه،.  ما زنان بايد بكوشيم اين قابليت ها را در خود بپرورانيم.  ت و تمدن عرضه داردتوسعهء وسائل زيس
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 سپس   تا نخست خود را از مردان بى نياز آنيم، فراهم آوردن عرصهء عمل را از طريق اشتغال ضرورى مى دانيم،
 همانا   پيشرفت و پايه هاى بهبود جامعه، ِم آنگاه يقين خواهند آورد آه نخستين گا قابليت هاى خود را ارائه دهيم،

مطالعهء تاريخ ملل متمدن نشان مى دهد آه در حقيقت از هنگامى آه زن در توليد مواد .  تدارك آار براى زنان است
از همان هنگام با )  يعنى جامعه را براى يك رشته از آارها به خود نيازمند آرد (  زيست سهيم شد مورد نياِز

  . اينست راهى آه بايد زنان جهان پيش گيرند و پيش برند.  گام گشت و از اسارت گسستپيشرفت هم

وظيفهء ما اينست آه يكديگر را در پرورش اين .  چه قابليت ها آه زن در فقدان يك عرصهء عمل به هدر مى دهد
 باشند آه در آدام دريا پس زنان بايد آگاه.  قابليت ها يارى دهيم و بكوشيم خط سير نهضت زنان را ترسيم آنيم

  . شناورند تا زير امواج زورمند اين جريان نابود شوند

 بدانيم آه چه مى خواهيم و از چه راه مى توانيم به سرمنزل مقصود  ما بايد قصد خود را از اين جنبش بازشناسيم،
  . برسيم

 شناخته شود و حقوقش  بر آن است آه مقامش در جامعه به رسميت زن خواهان آزادى طبقاتى خويش است،
 برخى مى  اما برخالف اين رأى،.   نخستين گام تدارك براى زنان است  همچنانكه گفتيم، در اين راه،.  حفظ گردد

 و زن بايد   آه آار او قادر به حرآت دادن چرخ هاى جامعه نيست، گويند آه جنس زن به هيچوجه اجتماعى نيست،
در زمان هاى .   غرض از خانه چيست اما بايد ديد.  ما اين را مى پذيريم.  تراست اس.  به آار خانگى اآتفا ورزد

ديوارها .  اما به تدريج خانه گسترش يافت.  پيشين خانه عبارت بود از يك چهارديوارى آه بشر در آن مى زيست
»  آانون «  يعنىتا جاىى آه مى توان گفت امروز خانهء زن.   تا اينكه از محدودهء يك آشور گذشت عقب آشيدند،
 شرايط سياسى و اتحاد جهانى به ناگزير متأثر است از وضع و نقش زن در خانواده و نيز از   در واقع، . اتحاد جهانى

هيچكس قادر نيست خانه اش را آنچنان ضخيم و محكم بنا .  آموزش آودآانى آه زن عهده دار تربيت شان است
امروز نقش زن عبارت .  ست از نفوذ انديشهء تمدن جديد در امان باشدآند آه اين خانه آه زن نيز بخشى از آن ا

  . است از مشارآت در پيش بردن مسائل اجتماعى و خانه مرآز و سرآغاز تمدن است

يكى از ويژگى هاىى آه اين جنبش را از ساير مبارزات طبقاتى متمايز مى دارد اين است آه در اينجا بر خالف 
 هر مرد نيز در   بلكه ستيزه جوىِى انهدام يك طبقهء متخاصم و احراز برترى اجتماعى نيست، هدف زنان  موارد ديگر،

 آن باشد آه يك جامعهء   هنگامى مرد بر سِر به عبارت ديگر،.  برخورد اول خود آمكى به همين پيشرفت است
   مرد مى سازند، مادر يا همسِر   ناگزير به پيشرفت زنان آه بخشى از جامعه را به عنوان خواهر، طبيعى بنا آند،
 هرگز ميسر   زنان پاىين تر از مردان باشد، همچنين بناى چنين جامعه اى اگر سطح فرهنِگ.  آمك خواهد آرد

  بنا بر اين،.   آن نيم ديگر هم از پيش رفتن بازخواهد ماند در حقيقت اگر نيمى از جامعه پيشرفت نكند،.  نخواهد بود
توجهى آه امروز مردان به اين جنبش .  به مثابهء يك جنبش عمومى و اجتماعى تلقى آردبايد جنبش زنان را 
 بايد   زنان هستند،  خوِد اما از آنجا آه بهره گيران اصلى اين جنبشْ.   خود گواه اين ادعا ست معطوف مى دارند،

  . گرچه مردان نيز به اين نهضت پيوسته اند.  سرنخ را هم داشته باشند
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  . دفاع آنند

حال براى .   منظور برابر آردن حقوق انسانى ست هنگامى آه سخن از برابرى حقوق زن و مرد به ميان مى آيد،
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  . دوشادوش مردان پيش رويم
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