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  حقوق اجتماعی و مدنی زنان در جنبش شیخ محمد خیابانی

  

  دکتر محمدعلی اکبري  

  مدعو دانشگاه آزاد اسالمی  عضو هیئت علمی

  انواحد علوم و تحقیقات تهر

  

  شهرام پناهی خیاوي

  اسالمدانش آموخته دکتری تخصصی تاریخ 

  ه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشگا

  
  چکیده

م، جنبشی اعتراضی به رهبری شیخ محمد خیابانی، از طریق فعالیت 1917/ق.ه1335در سال 

فرا گرفت و پس ها آذربایجان را های با نفوذ دموکراتحزب دموکرات آذربایجان و انجمن

آوریل  9/ق.ه 1338ذیحجۀ  29رجب تا  16از یک دورۀ گذار، با برپایی قیام کوتاه مدتی از 

های اشاره شده، یکی طی سال. م، به مبارزه با حکومت مرکزی پرداخت 1920سپتامبر  14تا 

ایی های فراوان در اندیشه و اهداف جنبش، نظریۀ نوگرایی و پرداختن به چراز وجوه اشتراک

ورزی  بـا ایـن مالحظـه، اندیشـه    . عدم تکوین جامعۀ قانونمند در دورۀ پس از مشروطه بود

یافتگی را ایجاب نوعی شرایط فکری در بـین آحـاد جامعـه و    نیاز تحقق توسعهجنبش پیش

و از آنجـا کـه   . دانسـت  های مثبت فرهنگی برای پیشرفت و تحقق جامعۀ مـدنی مـی  نگرش

آن، یعنی نوسازی جامعه مطرح شد در این بین، توجه به موقعیت نوگرایی در قالب گستردۀ 

ناپـذیری میـان   اقشار گوناگون جامعه و بویژه، حقوق اجتماعی و مدنی زنان به طور اجتناب

  . منحصر به فردی تبدیل شد  پردازان جنبش به یک بحث عمومی و در عین حال،نظریه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  .شماره هشتم.  مسال سو.  ژوهشی تاریخفصلنامه علمی ـ پ    

 

36

رسـد ایـن واژه،    یران است و بـه نظـر مـی   اصطالح فمنیسم، واژۀ نسبتاً جدیدی در تاریخ ا

م، توسط برخی روشنفکران جنبش عنـوان و پیرامـون   1920/ق.ه 1338نخستین بار در سال 

ای در باب عوامل مؤثر در بهبود موقعیت زنان مورد بحـث قـرار گرفتـه     آن مباحث پر دامنه

جنـبش   هـایِ دارای دیـدگاه فمنیسـتی در    شناسـی پژوهش حاضر، به بررسی شناخت. است

خیابانی پرداخته، نشان خواهد داد که آیا این گفتمان اصالحی تا چه حد به پـویش جمعـی   

  . های سیاسی، اجتماعی منجر گردیده است زنان در عرصه

  .زنان، آذربایجان، ایران  جنبش شیخ محمدخیابانی، فمنیسم،: واژگان کلیدی

  

  مقدمه

های محلی پس از مشروطه و جنـبش  ، قیامتنباکو، مشروطه(ایران   های زنان، در اغلب جنبش

ایجـاد دگرگـونی اجتمـاعی ـ       ، کـه هدفشـان  م1890ـ 1920/ق.ه1308 ـ  1338دردوره ) جنگل

گاه پویش جمعی آنـان در شـکل یـک    اما، هیچ. اند نقش کرده ایفای  سیاسی بوده، در کنار مردان

یاز بود که مشـارکت جمعـی   جنبشی اجتماعی مورد ن  ویژگی 4حداقل،  1.اند جنبش مستقل نبوده

شد، که از میان آنها، تنها ویژگـی اول   آنان در عرصۀ سیاسی ـ اجتماعی به جنبش زنان تبدیل می 

  :ها عبارتندازاین ویژگی .اند را دارا بوده و سه ویژگی دیگر ضعیف باقی مانده

در کسـب  مانند تبعیض (آمیز باشد زندگی زنان نسبت به مردان تبعیض موقعیت و شرایط) 1

  )آگاهی، شغل، منزلت، ثروت و قدرت

رفت از آنها تا حدی های برونتبیین شده و راه 2فمنیستیهای این تبعیضها توسط گفتمان  )2 

  .نشان داده شود

  .دولتی و مستقل زنان شکل گرفته باشدهای غیر ها و شبکهسازمان) 3

ود را به گوش دولت ونهادهای زنان آماده باشند برای تحقق مطالباتشان صدای اعتراض خ)4

  3.مدافع تبعیض برسانند

توان دربـارۀ    های جنبش زنان، بهتر میاینک، با توجه به توضیحات اشاره شده دربارۀ ویژگی

  از میـان  . گیـری جنـبش خیابـانی، در موضـوع زنـان سـخن گفـت       جهت ایدئولوژی و محتوای 

کاف و تبعیض میـان موقعیـت زنـان در    های باال، عالوه بر ویژگی اول، یعنی احساس شویژگی

این وضـعیت نـابرابری از زوایـای گونـاگون       خیابانی،  مقابل مردان، برای نخستین بار در جنبش
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شـو بـرای خـروج از وضـعیت     وها، راههای بروناین گفتگ تبیین شده، ضمن آنکه در توصیف و

ایـن اندیشـه     خی تمهیداتالبته، بر. آمیز زنان به روشنی به بحث عموی تبدیل شده استتبعیض

هایی، صدای اعتراض خـود  ای فراهم کند که زنان مستقالً یا با تشکیل جمعیت آن بوده که زمینه

ها به نـوعی جنـبش زنـان     این کوشش توان ادعا کرد  حال، نمی این  با. را به گوش جامعه برساند

ان بخشی از پایگـاه اجتمـاعی   توان مشارکت زنان آذربایجان را به عنو تبدیل شده باشد و تنها می

هـدف  . انـد، محسـوب داشـت    جنبش، که تا حد یک جنبش خرد اجتماعی فرصت فعالیت یافته

های مربوط  باشد که در ادبیات توسعۀ جنبش خیابانی، اندیشه پژوهش حاضر، تبیین این مسأله می

یـا گفتمـان   باشـد؟ و آ  به تغییر موقعیت زنان دارای چه اهـدافی در حـوزه نوسـازی جامعـه مـی     

های سیاسی و اجتماعی بوده است یا نه؟ بـا در   اصالحی، در سطح پویش جمعی زنان در عرصه

اینکه مطالبات زنان با شدت و ضعف در قبل و بعد از مشروطه در قالب اعتـراف بـه     نظر گرفتن

سـتی در  های دارای دیدگاه فمنی های اجتماعی مطرح بوده بنابراین در این تحقیق، اندیشهنابرابری

گیرد و لذا این دیدگاه، به یـک جنـبش مهـم در دورۀ تـاریخ      جنبش خیابانی مورد بحث قرار می

  . معاصر ایران اشاره دارد

، روترین معنایش، مسئلۀ حقوق زنان در معنای تاریخی آن باشد، از ایـن  اگر فمنیسم در کلی

یشـان بـه ایـن     و ماهیت وابسـتگی پردازان جنبش  توان در بیان نظریه های این عقیده را می انگاره

از متفکران جنـبش، کـه از جهـات مختلـف دربـارۀ      . باورداشت را مورد تحلیلی نقادانه قرار داد

. باشـند  موقعیت سیاسی ـ مدنی زنان به بحث پرداختند، دکتر رفیع امین خان و تقی رفعـت مـی   

مطالـب جسـته   . را دامن زداین گفتگوها  خانم شمس کسائی نیز با اشعار خود دربارۀ زنان، تنوع 

هایی را در  هاشم کالنتری همسو با افراد فوق، مقاله   ای نیز توسط خیابانی مطرح گردید و گریخته

هـای   تـوان، گونـه   که در مجموع، با بررسی عقاید آنها مـی . به چاپ رساند آزادیستان مجلۀ ادبی

  . مشخص نمود گیری، مختلفی از ادبیات فمنیستی را به لحاظ محتوا و نوع جهت

  : گفتمانهای اصالحی و عوامل تثبیت مطالبات زنان -1

، پـس از  »فمنیسـت «هایی توسط دکتر رفیع امین خـان، بـا امضـاء     نخستین بار، سلسله مقاله

ت با ع، در تجدد به چاپ رسید و دنبالۀ بحث را تقی رفم1920ژانویه / ق.ه 1338جمادی االول  

  . گیری نمود ، پی)،م1920سپتامبر  14/ق.ه 1338ذیحجه  29(قیام ، تا روزهای نهایی »فمینا«امضا 
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های اجتماعی و فرهنگی جنبش خیابانی همگام شود، رفیع امین خان، پیش از آنکه با فعالیت

، در رشته پزشکی تا سطح تخصصـی تحصـیل و بـه    »دانشگاه لوزان سوئیس« سالهای متوالی در

نایب «ن دانشگاه به تدریس پرداخت و همزمان به عنوان در هما  لحاظ ابراز لیاقت در رشتۀ خود،

های زنان و جراحی را های مرتبط با امراض پوستی، بیماریسرپرستی بیمارستان ،»معلم و معاون

سال فعالیت مستمر، در اثنـای جنـگ اول بـه تبریـز آمـد و مطـب        10وی پس از . دار بودعهده

هجری، مباحـث اجتمـاعی و    1338ه شد در سال نمود و همانگونه که گفت را دایر پزشکی خود

فرهنگی خود در بحث زنان را در جریدۀ تجدد ارگـان حـزب دمـوکرات آذربایجـان بـه چـاپ       

  4.رساند

منتشر کرد کـه مضـمون دقیـق آن بـه      را» زنان ما«رفیع امین خان، اولین مقالۀ خود با عنوانِ 

از حقوق برابر زنان در مقابل مردان اشـاره  ایران و به دفاع   های حقوق مدنی زنان در جامعۀ جنبه

  .داشت

پـردازد کـه زنـان نیـز      این امر مـی  وی در شرح نسبتاً مبسوطی درباره اوضاع زنان جامعه به 

هـای جامعـه را   ، چیز، کنیز و امثال آن نیستند و در انتهای مقاله نیز دولت و سنتند، شیءا انسان

  :کند توجهی به حقوق زنان محکوم میدر بی

ـ   ما هستند» زنان«ها   در بوته اهمال مانده و یکی از آن چیز... در مملکت ما خیلی چیزها 

ها نام بردیم، زیرا  اگر قدری به خود آئید  تعجب نکنید اگر جسارتاً زنان مان را در ردیف چیز(

ا چیز زن شم. ، اسم دیگری را الیق نیست»چیز«ایرانی کنونی بغیر از   ملتفت خواهید شد که زن

فعالً . ایران صحبتی در میان نیست  ایران در هیچ مورد اجتماعی از زن در... ـ ) شماست

ایران همیشه مرد ذیحق است و زن همیشه مغلوب چرا که آن یکی از  خواهم بگویم که در نمی

ایران زن از حقوق  خواهم بگویم که در این یکی از جنس ضعیف و نیز نمی جنس قوی است و

او هستند و نه قانون حقوقی او را صیانت   د مسلوب است زیرا نه اشخاص حامیمشروعه خو

  5.هم به حقوق خویشتن واقف وآشناست کند و نه او می

واستار تغییر بنیادی خانوادۀ خ 7نیز به لحاظ فرهنگی، 6های اجتماعی، تقی رفعت در کنار جنبه

ایران، توجه اصلی را بـه    این دیدگاه در او برای سودمند نشان دادن . باشد ساالر در جامعه میمرد

دارد که طـی آن زنـان    مبارزات فمنیستی جوامع اروپایی در دورۀ قرن هفده تا بیستم، معطوف می

انـد برخـی حقـوق خـود در برابـر جامعـه        جمله، آمریکا و انگلیس توانسـته ای کشورها من پاره

در ، »منیسم، یعنی مدافعۀ حقوقی زنـان مسلک ف«رو، پیدا شدن  این از. مردساالر را بدست آورند
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اروپا در نتیجه آگاهی مستمر زنان، و در واکنش علیه آن بخش از جامعه شکل گرفته که خواستار 

مکلـف بـه   «این دیدگاه مرسوم که زن باید در خانـه باشـد و    حفظ وضع موجود بوده و در برابر

تأمین بقـای  «مرد را برآورده کند و عامل ، به امر تربیت فرزند بپردازد، نیازهای جنسی »داری خانه

این شرایط   در. و امنیت خانه را تأمین نمایدباشد و در مقابل نیز، مرد کار کند و مایحتاج   »نسل

زن حکم یک عنصر، یک عامل، یک موجود طبیعی را داشت که بایستی تـابع قـوانینی   «تاریخی 

  8.»نمود یشود که مرد برای تنظیم اداره مالکانه خود تنظیم م

این توضـیحات، نشـان دادن موقعیـت برتـر زنـان اروپـایی اسـت کـه          هدف اصلی رفعت از

اند در مبارزه با جوامع خود، مهمترین نیروهای بازدارندۀ توسعه موفقیت خـود را مهـار و    توانسته

  .موقعیت نسبی خود را در جامعه ارتقاء بخشند

ای مربوط بـه زنـان، مباحـث تعریضـی توأمـانی      ه های اشاره شده و دیگر مقاله البته در مقاله

شـود؛   وجود دارد که بطور کلی در موضوع حقوق اجتماعی و مدنی مردم این مسئله تصریح مـی 

زمینۀ فعالیت تمام اقشار جامعه، از جمله زنان در جـوامعی اتفـاق افتـاده کـه در آن دموکراسـی      

ع حقوق شهروندان وجود دارد و لـذا،  پارلمانی مستقر شده و در همکاری با آن نهاد، دولت مداف

. گیری مطالبات زنان از طریق نهادهای حکومتی دارنـد  مبشران جنبش تأکید فراوانی نسبت به پی

اندیشـد واذعـان    سـاالر مـی  جامعـه مرد  با این مالحظه، اندیشه جنبش در موضوع زنان، بـه نقـد  

های اجتماعی، تلقیات مردم ارزش  ها،ایرانی، فشارهای مختلفی به لحاظ سنت شود در جامعۀ  می

، و یکـی از مهمتـرین   9اینکه زنان محـدود بـاقی بماننـد وجـود دارد     و نظایر آنها به طرفداری از

های دولت در آگاهی بخشیدن مـداومِ مـردم و یـا    این اوضاع نیز به کوشش رفت ازهای برون راه

کوتـاهی دولـت    ست و لذا،های جامعه سنتی وابسته ااقدامات عملی با هدف اصالح چهارچوب

  10.این باره، بارها مورد  تخطئۀ فراوان قرار گرفته است در

گیـرد در   ایران صورت می  به رغم انتقادهای صریحی که نسبت به برخی مظاهر سنتی جامعۀ

انهای مربوط به زنان با ماین اصل استوار است که گفت کل، تالش رفیع امین خان و تقی رفعت بر

رفعت، با انتقاد از نوعی فمنیست در مباحث . ایران تطبیق شود  یش موجود جامعۀهای از پارزش

مردان است و از برتری زن به عنوان روش زندگی  دار تفاوت ذاتی زنان با اروپایی که بیشتر داعیه

ایـران   تری در زمینه فمنیست عملگرایِ منطبـق بـا جامعـه     توجه را به بحث معقول  کند، دفاع می

  :نویسد این نظر، می  او در تشریح. کند معطوف می
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گویند که طرفدار نسوان بوده و از حقوق حقه  در اصطالح امروزی شخصی را می» فمنیست«...

کند، برای بهترین احتیاجات و اصالح وضعیات انفرادی و اجتماعی آنان  آنان مدافعه می

یک عده، طرفداری . باشد می» فمنیسم«ورزد، به عبارت آخر، پیرو و سالک مسلک  مجاهدت می

از نسوان را از نقطه نظر منافع و حفوظات شخصیه خودشان تلقی نموده، در پیش  معبوده نساء 

گیرند، و از روی کمال تعبد،  گذارند؛ طریق ثناخوان و مدافعه پیش می زانوی پرستش به زمین می

کنند و  نوازش میعواطف روحیه و اقدامات شخصیه راکه ممکن است در زنان موجود باشند 

ایجاد ضالتهای   ایشان در صدد گشودن راههای جدیده و  برای تکمیل اسباب گمراهی. ستایند می

مدافعین : اینست  اصل فمنیسم یعنی طرفداری واقعی از نسوان، بکلی غیر از... آیند  نو به نو می

جد و . گیرند میحقوق زنان، فقط آسایش و استراحت مادی  و معنوی زنان را در نظر  صمیمی

ورزند که وضعیت حیاتیه آنان را در توی خانواده و در خارج آن، به هر صورت در  جهد می

آغوش هیئت جامعه، اصالح و تصحیح  نموده با قوانین موضوعه، حمایت کامل از استقالل مادی 

- آنان را به طرف یک تکامل هر چه بهتر و یک سعادت ممکن. و معنوی زنان به عمل بیاورد

فضائل حمیدۀ نسوان را تشویق و » فمنیست حقیقی«بنابراین . الحصول ارشاد و هدایت نمایند

ایشان از  گردد و در اصالح معایب  های آنان متألم و متأثر میتشجیع کرده، از ضعف و ناتوانی

  11.... ورزند  ع فداکاری کوتاهی نمیهیچ نو

ـ   نظرات مربوط به نوسازی جامعه زنان با شرایط ایـن موضـوع، مشـخص کـردن      ران و درای

االتی است که مؤکداً از طـرف رفعـت، در   ءوسرشت زن، از جمله س  و مرز زن، جایگاه زن، حد

هایی  برای نمونه، رفعت در سلسله مقاله. شود برخی موارد از ناحیۀ خیابانی به آنها پاسخ داده می

های غربی، اعتراض ر تقلید از پوششهای زنان شهرنشین د، به برخی عادت»مدپرستی« با عنوانِ 

مغـایر اخـالق و   «ایران و به اصطالح خـودش   های فرهنگی جامعه کرده و آن را مغایر با ارزش

ایران را به هوشیاری نسبت به مفهـوم    این مورد، زنان او در 12.داند ، می»دشمنی شرافت و ناموس

گرایی، جنبۀ تقلیـدهای کورکورانـه از   خواند و در مسائل نو واقعی مکتب طرفداری از زن فرا می

ایرانی نیز   زنان با تکیه بر هنجارهای خانوارهای  به اعتقاد رفعت،. داند جوامع غربی را مردود می

آنها . باشد این کار چندان دشواری نمی های اجتماعی شرکت جویند وتوانند در عرصه فعالیت می

کیزه، یک لباس متناسب با مقتضیات اقلیم و آب یک لباس مؤدب، ساده و پا«توانند  به راحتی می

  13.بپوشند و احساس احترام جامعه را بر خود برانگیزانند »وهوا و مطابق تعلیمات فنون جدید

هـا  کند به شرط آنکه روش خیابانی نیز، ازتوسعۀ سطحِ اخالق و فرهنگ زنان جامعه دفاع می

وی خاطر نشان . زنان در جامعه دموکراتیک نباشد آمیزِ ی ارائه شده مانع کارکرد موفقیتو الگوها
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اند و حتـی اگـر الزم    کند؛ زنان در حوادث پس از مشروطه بارها شایستگی خود را نشان داده  می

بـه امـداد دولـت    ] در برابـر دشـمن خـارجی   [بواسطه فروختن اسباب زینت خودشـان  «شده به 

تری دارند، زنان نیز شـرایط برابـری را بایـد    های بیشاگر مردان در جامعه مسئولیت. 14»اند شتافته

داری برابـری زن و   دارا باشند، ولی نباید سیر و جهات تغییر در ظاهر و تقلید باشد، شعار داعیـه 

ایـن بخـش از     مرد نباید نوعی احساس خالء در جامعه بوجود آورد کـه بـه جـای روی آوردن   

. ای چون مدپرسـتی بکشـاند   گرایانههر تقلیداجتماعی، آنها را به مظاهای جامعه برای احراز نقش

  :گوید برای نمونه، خیابانی در نطقی می

مأخذ است ما ی بر خالف واقع و بیاین تصور بکل  های فرم جدید است،ممانعت از لباس

کارانه از زبان ما  آمیز و یا محافظه طرفدار تجدد هستیم و هرگز ممکن نیست یک کلمه ارتجاع

توانند در اجتماعات  این بوده است که عالم نسوان ما، نمی تفاهم ناشی ازاین سؤ  .صادر شود

این عالم جداگانه ولی عظیم و مهم که  شرکت جویند، جای افسوس است ولی باید بدانید که

نسوان، . نماید دارای یک اهمیت بزرگی است عالم صافترین قوای حیاتی خود را از آن کسب می

این دموکراسی   آینده  این مملکت و در  د که آن نیز در مقدراتدهن هم یک جماعتی تشکیل می

کنیم که بانوان در مدپرستی راه افراط را پیش  ما مشاهده می. ... باشد سهم بزرگی را دارا می

اصالحات قیام، باید در عالم نسوان هم نفوذ پیدا ... کنند  اند، دراین کار ناپسند رقابت می گرفته

سجیه  ،مجموع اخالق و صفات ویژه. کند میخود تمایز ) حدود تجدد(سجیۀ نماید، هر ملتی با 

باید شما حاضر شوید تا عادات قبیحه وحاالت روحیۀ سقیمه را مبدل به ... دهد،  را تشکیل می

عادات وحاالت صحیحه کنید روح شما بشاش و با نشاط باشد واال موفقیتی بدست نخواهید 

  15 .های شما داردایران، بستگی به موفقیت  دۀآین  و فراموش نکنید که. آورد

هـای  ای موارد، تفکرات و اعمال نوگرایانه در جامعه در ارتباط تنگاتنگ با ارزش البته در پاره

بـرای مثـال، یکـی از زنـان محفـل       .انگیخت مباحثی را بر می ،از پیش موجود جامعه قرار گرفته

این شهر بـه صـحنه آمـده بـود      مدی روسی که درتجددگرایان تبریز به محتوای یک نمایشنامه ک

هـای فرهنگـی و اخالقـی زنـان آذربایجـان      کند و مضمون نمایش را منافی با ارزش اعتراض می

صنعت و «ای با عنوانِ  ای برای نگارش مقاله این انتقاد، آن را بهانه تقی رفعت با پذیرش 16.داند می

د؛ ماهیـت هنـر در دوران جنـبش نـوزایی، مبشـر      گوی وی دراین مقاله می. دهد ، قرار می»اخالق

 رفعـت، . باشد می... پرستی و جویی، زیبارانگیختن احساسات غم و شادی، لذتروحیاتی چون ب

گری و برجستگی شخصیت که داند که بتوان هنر را با آفرینش این طرز تلقی را زمانی مناسب می 

اط با تغییر عادات جامعه زنان، هنر را وسیله و باشد توام نمود و در ارتب از فضائل انسان نوین می
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به نظر وی، رابطه هنر و اخالق  .این جامعه ویت اجتماعی و فرهنگیفرصتی قرار داد برای ابراز ه

» یعنـی « احیاء یک صنعت دموکراتیک، خـادم اخـالق دموکراتیـک   «در مسائل زنان عبارتست از 

رفعت، شـعار   17»صدیع اخالق دموکراتیکتولید حظوظات نفیسه در دموکراسی، بدون جرح و ت

کنـیم   صنعت را ترویج مـی «کند؛  برد و در نهایت تصریح می کار میه ب ، را»صنعت برای صنعت«

: مقصـود مـا از تعبیـر مـذکور    . که با اخالق عمومیه دموکراسی ضدیت و منافاتی نداشـته باشـد  

ـ   ت جامعـه در هـر قـرن    مجموعه قوانین و شرائطی است که در تحت آن نسبت به درجـات هیئ

  18.»زندگی انسانی، قرین سعادت و خوشبختی تواند بود

کنـد؛   ایران پس از مشروطه اذعان مـی   این، رفعت با توجه به تحوالت جدید جامعه افزون بر

انـد،   دورۀ گـذار آن را طـی کـرده    ها، به مثابه آنچه که جوامع غربی نیـز ای از جنبۀ دگرگونی پاره

ها، بحران روابط و گسستگی نموده و روابط ایران را دچار بحران ارزش  نممکن است اوضاع زنا

  توانـد در پیشـگیری   این شرایط، مطالعه صحیح می در. متقابل افراد خانواده را دچار اشکال نماید

هـای نادرسـت از تجـددگرایی    او با اشارۀ مجدد به دریافـت . ایفا نماید  ها سهم مهمیاین چالش

هـای مثبـت فرهنگـی بـرای     ، نگرش»مدپرستی و تبرح«ایش به مسائلی چون، برخی زنان در گر

و درجای دیگـر،   19.کند ایران را پیش نیاز توسعه زنان عنوان می  در  خانوارهای» عواطف«جلب 

  :کند اینگونه توصیف می  مشخصات یک زن نوگرا مطابق با شئونات دوران معاصرش را،

ستایش و شایستۀ محبت باشد ـ نظافت و پاکیزگی اولین زن باید، نظیف و پاکیزه ـ در خور 

دهد و وسیلۀ تجلی فضائل حمیدۀ  شرط است و اساس حسن و زیبائی ظاهری او را تشکیل می

گردد حسن زیبائی حقیقی زن، واقع در پاکی فطرت و ضمیر اوست، یک فکر ترتیب شده  او می

یک هوش   شن، صاف و عالی طبععاری از آثار جهل و نادانی متوازن؛ یک دل شفیق و رو

  20. دستهای هنرور و کار کن... آزموده 

همسو با نظرهای اشاره شده، رفیع امین خان نیز سعی بر آن دارد تا الگوهای زنان در قالـب  

یابی  ایران و جهان را جستجو و حقیقت  موقعیت خانواده و در توجه به تحوالت جدید جامعه در

ز اوضاع جهان به کلی تغییر یافته و بشریت کنـونی هـر دم احتیاجـات    امرو« :به گفته وی. نماید

هـای  هـا، ماهیـت نقـش   یند مستمر دگرگونیآو به ویژه، آنکه فر 21»کند  احساس می تازه و مبرمی

برای مثال، مـادران بـه صـورت عرفـی     . اعضای خانواده را دستخوش تغییر تدریجی نموده است

این اسـت کـه مـادران نیـز      ایفای نقش صحیح آنها منوط به   لیکنند و فرزندان خود را تربیت می

انگارانه بـه زن، نقـش تربیتـی مـادر را     نگاه شئی. آموزش جامعه واقع شوندخود طرف احترام و 
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ساالر به زنان، همان نگاه گذشته است که بر به گفته وی، نگرش جامۀ مرد. کند دچار اختالل می

، ولـی شـرایط   »زن بودند و زن هـم جـزو ملزومـات اسـت    مادران پدران ما جملگی «اساس آن 

بـه  . کند که مادران نیز آموزش یابند تا دختران خود را آموزش صـحیح دهنـد   ایجاب می  معاصر،

داری، آداب ومعاشرت اجتماعی را بیاموزانند و زبان مادری را بـه شـیوۀ    آنها عالوه بر امور خانه

ن طریـق، آنهـا را بـرای مشـارکت سیاسـی جامعـه در       ای  و از. صحیح به فرزندان خود یاد دهند

بـه دخترانشـان، روحیـه و جسـارت     . پایبندی به قومیت و ملیت، به دولت و قانون، آماده نمایند

در مـدارس  «امکـان حضـور اوالد خـود،    . شرکت در مسائل اجتماعی واقتصادی را منتقل کننـد 

ندگی اجتماعی دختران، تداوم خود را با را فراهم نمایند تا ز» کسب علوم، فنون و صنایع] برای[

  22.توجه به دگرگونیهای جامعه حفظ گردد

زنان در   های اشاره شده، جریان تحول، انتقال و تکامل مبنی بر توسعه موقعیت اساس دیدگاه

دارد این امر بدان اشـاره    ای که رفیع امین خان در تحقق ولی نکته. دهد نظر قرار می خانواده را مد

ایرانی امکـان آمـوزش و درکـل امکـان تحـرک اجتمـاعی         های آیا مادران در خانواده ت که اینس 

این سـئوال،   برایشان فراهم هست تا بتوانند برای دختران خود الگوی مناسبی باشند؟ در پاسخ به

   :گوید او می

اهند هر طور شما مادران خود را حاضر کنید آنها نیز، همانطور فرزندان خودشان را حاضر خو

یعنی مسئول حقیقی شما خواهید شد زیرا ادارۀ . این به عهدۀ شما خواهد بود نیک و بد . کرد

  23.فردا، دختران شما هستند

هـای نوسـازی جوامـع غربـی تـا قـرن        های بعد، رفیع امین خان کوشید برخی جنبه در مقاله

یـادآور و آرزومنـد   در موقعیت زنـان جامعـه پدیـد آمـده را       بیستم، که طی آن تحوالت عظیمی

بنا به اظهار وی، ابعاد مختلف نتایج نوسازی جوامـع غربـی در   . ایران باشد  تحوالت مشابهی در

  :موضوع زنان، عبارتند از

ها؛ امکان مشارکت اقتصادی فعـال   حق تحصیل نامحدود؛ عدم ممنوعیت آنها در بیشتر حرفه

دادن و امکان فعالیت سیاسی برای زنـان؛   ها؛ حق رأیزنان در جامعه؛ مالکیت بر اموال و دارایی

   24.های دولتی و نظایر آناحراز پست

، اغلب مردان »احساسات تاریخی خودخواهانۀ مردان«رغم  کند، علی خان اذعان می رفیع امین

. انـد  بهبـود موقعیـت زنـان را احسـاس کـرده      های سیاسی آنان، لزوم تغییـر و اروپائی و یا نظام
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، صنعتی شدن و درکل تغییـرات اجتمـاعی در طـول چنـد قـرن گذشـته،       های سیاسیدگرگونی

پذیری آنها در توجه به موضـوع زنـان را    در نتیجه انعطاف ،گسترش موج نوگرایی را سبب شده

به باور وی، ارتقاء موفقیت زنان به دنبال جریان توسعۀ سیاسـی و اجتمـاعی،   . پدید آورده است

 .باشـد  نها مربوط به کشورهایی چون آمریکا و انگلـیس نمـی  ای قابل انتظار است و ت خود پدیده

ایـن   ای درسالهای پیش و پس از مشـروطه گردیـده ولـی بـه دنبـال       ایران شاهد تغییرات فزاینده

بـرای مقایسـه،   . ای در باب تحقق و تثبیت حقوق زنان صورت نگرفته اسـت  تحول، تغییر عمده

این موضوع، درصدد تغییر شرایط زنـان    ود هنگامشود که با درک ز کشور عثمانی مثال آورده می

  : بنابر اظهار او. اند جامعه خود برآمده

در ممالک عثمانی نسوان امروز با نسوان سی سال قبل تفاوت کلی دارند و تربیه نسوان یکی از 

این سنوات اخیر مساعی  نماید والحق در عواملی است که ذهن زمامداران عثمانی را مشغول می

امروز زن . اند این خصوص به عمل آورده و تعلیمات آنان را به درجۀ خوبی رسانیده ه درمجدان

  25.ترک به ابراز لیاقت موفق آمده است

ای نفی نشده بلکـه از شـأن و موقعیـت     در بیشتر مباحث، نهاد متعارف خانواده به طور ریشه

هم شهروند، مادر بـه عنـوان    یعنی زنی که هم مادر است و. شود مدنی زنان در خانواده دفاع می

یک شهروند باید از ابزارهای ارتقاء اجتماعی برخوردار باشد و مادری که در تعامالت خـانواده،  

  .مندی از ابزارهای ترقی مثل تحصیل، ثروت و منزلت را حائز گردد امکان بهره

رفـت از آنهـا   ، راههای برونها در بین روشنفکران جنبش این تبیعض  در کنار بیان  همچنین، 

  .نیز تا حدود زیادی نشان داده شده است

از نظر خیابانی، عامل اول تثبیت حقوق زنان، سازمان سیاسی جامعه و برقـراری دموکراسـی   

» اولویـت ملـت بـر دولـت    « پارلمانی است به نحوی که رعایت حقوق مـردم یـا آنچـه کـه وی    

عامل دوم،  26.مله زنان را فراهم نمایدخواند، زمینۀ الزم برای تحقق حقوق آحاد جامعه، از ج می

از نظر رفیع امین خان و تقی رفعت، قرار دادن جامعه در معـرض ادبیـات فمنیسـتی، بـه همـراه      

ایران،   این اندیشه با جامعه  در چگونگی تطبیق. باشد ایران می  این ادبیات با شرایط جامعه  تطبیق

آگاهی نیز، مستلزم فراهم کـردن  . ن خواهد بودمهمترین شرط اساسی باال بردن آگاهی جامعۀ زنا

ه هـر دو، شـواهدی   چنانک. باشد این گروه اجتماعی می  زمینۀ تحصیالت بدون قید و شرط برای

اینکه تحقق حقوق زنان در جوامعی اتفاق افتاده کـه زنـان آن جامعـه از طریـق       دهند از ارائه می
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اند موقعیت خود را  این طریق توانسته از  ،های مستمر قرار گرفتهکسب تحصیل در معرض آگاهی

  27.بهبود بخشند

ایران در آستانه قرن بیستم را به عنوان نقطه عطـف    خان، بی توجهی به آموزش زن رفیع امین

بحران ناشی از آن نه تنها خانواده، بلکه کل نظـام اجتمـاعی را    :گوید تناقض جامعه دانسته و می

هـایی   ین مرحله، مبتنی بر مشاهدۀ او از شرایط بعضـی خـانواده  ا توضیحات او در. کند تهدید می

دار از نعمت تحصیل محروم مانـده اسـت، در    است که طی آن، مرد تحصیل نموده ولی زن خانه

ایران، پس از تأهل، از عائله تازه تأسیس شـده    ذکور] تحصیل کردۀ[ هر فرد «این شرایط؛  نتیجۀ 

ایران به شما محقق خواهد کرد که میان آنها   ن زوج و زوجهسنجی بییک نظر... خود بیزار است 

ایـن    .نمایـد  ممکن مـی ها را بـا همـدیگر غیـر    ه معاشرت آنحصارهای بس متینی وجود دارد ک

حصارها، ناشی است از عدم موازنه و مقایسه عقل و دانـش و معرفـت زوج کـه مدرسـه رفتـه،      

کنـد یکنفـر العـن     به زوجۀ خـود نگـاه مـی   درس خوانده، علوم و فنون تحصیل کرده، وقتی که 

آور، یـک نـوع حـس تنفـر در او تولیـد       این مشاهده اسف نماید و تجدید شعوری را مشاهده می

  شود اول به برودت، سپس به عدم میل و رغبت به مصـاحبت زوج خـویش،   کند که مبدل می می

اینکـه خـانواده،    رو، بـرای  ایـن  و از» گـردد  این عدم میل و رغبت باعث فرار او از رفیقۀ خود می

هـای متعـادلی بـین افـراد درون      حرکت موزون خود را در جامعه دنبال کند بایـد سـطح آگـاهی   

  28.خانواده برقرار گردد

 این توضیح، با توسعۀ آموزش و پرورش عالوه بر مردان، در موقعیت زنان نیز تغییـر   بنابراین

  . گیرد ر بر میگردد که نتیجه حاصله، کل جامعه را د ایجاد می 

نهـاد خـانواده، بـه    . باشـد  اما وظیفه تعلیم و تربیت، به عهده دو نهاد خانواده و حکومت مـی 

باشـد   این مورد جایز مـی   دار بوده و تنها تأکیدی که در این وظیفه را عهده  صورت عرفی همواره

بـا مقتضـیات    اینست که نوع تربیت فرزندان و بویژه، دختران باید به نحوی صـورت گیـرد کـه    

؛ »ذهنـی و اخالقـی  «واکنش و هوشیاری نسبت به ازدواج؛ تربیـت  . جامعه معاصر هماهنگ باشد

آفرینی در بیـرون از خانـه   کردن زمینۀ حضور دختران برای نقشو فراهم » تعلیم قوای جسمانی«

در مسائل اقتصادی و اجتماعی، از جمله مواردی است که امکـان تحـرک اجتمـاعی دختـران را     

  29.گردد وجب میم
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تربیت دختران، به عهده حکومـت اسـت کـه در     از مسئولیت تعلیم و  از طرفی، بخش مهمی

چنـد عامـل ممکـن اسـت کـه      . ایـن امـر مهـم بپـردازد     سایه تأسیس مؤسسات آموزشی، باید به

هـا، بـر اسـاس     آمیز عمل کنند؛ بعضی خـانواده انند در امر آموزش دختران موفقیتها نتو خانواده

-مواردی نیز، به دلیل نـابرابری  دانند و در تحصیل برای دختران را جایز نمی رهای سنتی، امرباو

رو، تحصیل رایگان و اجباری که این از  .های اقتصادی توانایی چنین کاری برای آنها میسر نیست

 شود موانع تحصیل برای زنان ـ درکنار مـردان ـ را از میـان      از طریق دولت هدایت و نظارت می

، »تـرحم و دلسـوزی  «شود؛ دولت نـه از روی   این خواسته مطرح می  برخواهد داشت و به تأکید

، باید مسئله تحصیل زنان را در سرلوحۀ اقدامات کامالً »احساس عدالت و انصاف«بلکه از روی 

   30.اساسی خود قرار دهد

  :شهاي مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان در جنب ی؛ عرصهزنان و جنبش اصالح -2

ای هـ این قسمت بحث آشکار شد، تا حد قابل قبولی دفاع از حقوق زنان به صورت کوشش 

  . رفت آن نیز توضیح داده شده استخیابانی، قرار گرفته و راه برون نظری در اندیشۀ جنبش

اینکه  دولتی زنان وهای غیر ها و شبکهسوم و چهارم، یعنی وجود سازمان  اما در مورد ویژگی

وش جامعـه  گـ نند برای تحقق مطالباتشان از طریق جنبش، صدای اعتراض خـود را بـه   زنان بتوا

گرچـه، محـدودۀ   . شود برسانند شواهدی هر چند کلی، در برخی اقدامات عملیِ جنبش دیده می

  .شود تری نسبت به دو ویژگی اول را داراست که به طور اجمالی به آن پرداخته می ضعیف

ای  اوضاع سیاسی آذربایجان پس از جنگ اول جهانی بـه گونـه   هک در ابتدا الزم به ذکر است

روسـیه،   1917 پـس از انقـالب  . کـرد  ایجاب می بود که مشارکت و هوشیاری زنان در جامعه را 

مقارن با آن، یک شورش سیاسـی  . نخست سربازان روسی به تاراج شهرهای آذربایجان پرداختند

 1337سال  تا جم به غرب آذربایجان آغاز شد وخانمانسوز دیگر توسط مسیحیان به صورت تها

، دنبالـۀ تهاجمـات را پـی    سـیمیتقو بعد از آن کردها به رهبـری اسـماعیل   . هجری، امتداد یافت

این سالها تا آنجا که در توان داشتند به غارت و کشتارهای اهـالی بـومی،    شورشگران، در. گرفتند

این فجایع را بـه    های تبریز که اخباردموکرات. به قصد تصرف اراضی غربیِ آذربایجان پرداختند

دادند، وقتی استمدادهای آنها از دولت برای  بازتاب می میتینگهاای در تجدد و در صورت گسترده

سازی شی از تبلیغات را معطوف به آمادهای نداد، درصدد برآمدند بخ یاری رساندن به مردم نتیجه

  . و هوشیاری خود مردم نمایند
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ـ از سران ذینفـوذ  رخشنده زن امیرامجد ماکوئی   را ترین کار هنگام، شاید درخشاندهاین   در 

ـ  ، اقـدام بـه   »کمیتۀ دفاع از غرب آذربایجـان «ای به نام  او با تشکیل کمیته. انجام داد شهر خوی 

کمیته زنان مسلحی را در اختیار داشت که در کنار مـردان   جذب اعضاء زن نمود که شاخۀ نظامی

داشـت کـه مـردم را آگـاه      زن را به شهرها گسیل مـی  تبلیغیِ کمیته، اعضاء و بخشِ دندجنگی می

. هـا واقـع گشـت   ایـن اقـدام، مـورد حمایـت دمـوکرات      .نموده و آنها را به مبارزه ترغیب نمایند

، اولین بیانیه کمیته را در تجدد به چاپ رساند که در آن، با شـرح   ش .ه1297رخشنده در نوروز 

شـد، بـا هـدف دفـاع از تمامیـت       اعمال و اهداف دشمنان، از جامعه زنان خواسته مختصری از 

  :خوانیم هایی ازاین بیانیه، میدر بخش. اراضیِ آذربایجان متحد و مجهز شوند

هایمان نشسته القید  این دیگر ما را سزاوار نیست که در خانه بعد از! ... ای خواهران  !برخیزید... 

فعه ادر مد! ... س و ملیت و افتخار خودمان را در معرض تهدید بگذاریمالقیدانه، وطن و نامو

ما، باید . باشد بلکه وظیفه زنان، عالیتر از آن مردان می! وطن، زنان کمتر از مردان ملکف نیستند

ایفای الزمۀ فتوت و قیام به اجرای وظیفۀ دفاع از وطن، تشویق و هدایت   مردان خود را به

ایرانی من، هیچ یک پیدا   این قرن تمدن، در میان خواهران مینان کامل دارم، درمن اط! ... نمائیم

قدمیها، این اقدامات و پیش  پس از... نخواهد شد که از ادای تکلیف خواهری کوتاهی ورزند 

تمام ! ایفای وظیفۀ وطن خواهی قیام کنید به... ای خواهران   :دانم که بگویم خود را ذیحق می

رزندان خودشان که در سن خدمت و در خور برداشتن تفنگ هستند، ازخانه خارج برادران و ف

صفحات غربی  نموده، برای دفاع از جان و ناموس خواهران و برادران ارومیه و سلماس و

اری و غیرت امروزه، وطن از دختران خودش وفاد .آذربایجان به میدان مبارزه روانه کنید

  . خواهد می

   31.ق..ه1336جمادی االول : خوی

هایی از تاریخ انقالبات جهان و نقـش   گردانندگان جریدۀ تجدد با گزینش مقاله این، عالوه بر

کردند تا با راه اندازی جریان تبلیغـی بتواننـد زمینـۀ مشـارکت      به نحوی عمل می 32زنان در آنها،

هی از زنان  به هجری، گرو 1338های فراوان تا سال با کوشش. زنان را در جنبش، فراهم نمایند

محفـل  «این گروه، با نام  روزنامۀ تجدد از. حزب دموکرات آذربایجان به رهبری خیابانی پیوستند

جسـتند و   این گروه، در مراسم گوناگون شـرکت مـی   .برد نام می 33،»زنان تجددگرایان آزادیستان

   34.توجه قرار دهدمورد   کادر رهبری جنبش آماده بود که نظر آنها را در باب مسائل گوناگون،

هـای فـراوان   تـوان از تـالش   های عملی جنبش برای دفاع از حقوق زنان، مـی  از دیگر اقدام

در فاصله . ها برای تبلیغ و یا تأسیس مدارس و مؤسسات آموزشی برای دختران نام برددموکرات

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  .شماره هشتم.  مسال سو.  ژوهشی تاریخفصلنامه علمی ـ پ    

 

48

گیـری   هجری، روند تأسیس و توسعه مدارس دخترانـه بـه صـورت چشـم    1335 -38های سال

توان در بیشتر شهرهای آذربایجان از جمله در اردبیـل،   زایش یافت که گستره فعالیت آن را میاف

مشـاهده  ... ، اسکو، زنجان، همدان و )مهاباد(ارومیه، ساوجبالغ   سراب، شبستر، شرفخانه، مراغه،

ود از نکات قابل توجه در مورد مؤسسات آموزشی دخترانه آنست که عمدۀ آنها رایگان ب 35.نمود

  36.درآمد مسیر بوده است  و یا حداقل، امکان یک سال تحصیل مجانی برای افراد کم

ـ مدنی  شایان ذکر است، در کنار گفتگوهای رایج برخی اعضاء جنبش پیرامون حقوق سیاسی

های تبریز بود، با چـاپ اشـعار مختلفـی تنـوع     زنان، خانم شمس کسائی که از اعضاء دموکرات

  . گسترش دادادبیات فمنیستی را 

زاده کـه تـاجر   ، در یزد زاده شد و پس از ازدواج با اربابم1893./ق.ه1301کسائی، در سال

آباد مرکز ترکمنستان کنونی رفت و پس از چهارده سال، به دنبال ورشکسـتگی  چای بود به عشق

بـه   37)صـفا، اکبـر و کـریم   (، به همراه همسر و فرزندانش م1918/.ق.ه 1336شوهرش در سال 

او که زنی روشنفکر با تمایالت آزادیخواهانه بـود،  . ایران آمده و در تبریز اقامت گزید  ذربایجانآ

به اعضاء سازمان جنبش پیوست و به میانداری رفعت، اشعار فراوانی را در تجدد و مجلـه ادبـی   

 مضمون اشعار او در زمینـۀ زنـان، شـامل نقـد جامعـۀ مـرد سـاالر؛        38.آزادیستان به چاپ رساند

ها  و طرز تلقیات جامعه نسبت به زنان؛ انتقاد از نبود آگاهی زنـان و  دار از سنت انتقادهای جهت

محرومیت آنها جهت مشارکت در مسائل اجتماعی و تالش برای بهبود بخشیدنِ منزلت اجتماعی 

ه چاپ ، ب»ادبیات در عالم نسوان«اشعار او، در جریدۀ تجدد، ذیل عنوانِ . باشد زنان در جامعه می

  :برای نمونه .رسید می

  

ــدان    ــاحب وج ــین و ص ــل یق ــر اه   در ب

  خلقـــت بـــی حســـن زن نمیبـــرد آخـــر 

ــی ــاوت   مـ ــرده تفـ ــا نکـ   گـــذرد قرنهـ

ــی   ــر خالصـ ــت و عصـ   دورۀ آزادی اسـ

ــا ــت   ت ــت و ذل ــد در فالک ــا چن ــی و ت   ک

ــونی     ــاء کن ــا فض ــت ت ــث اس ــورد بح   م

ــودن   ــود چــاک نم ــه س ــت چ ــۀ غفل   جام

  

ــوان      ــالم نس ــت ع ــت آوریس ــب به   !مطل

  این خط و خال و زلـف پریشـان   زحاصل ا

ــوص در  ــلمین خصـ ــه مسـ ــران  عائلـ   ایـ

ــربگریبان   ــور ســ ــاث و ذکــ ــا زانــ   مــ

ــادان  ــرفکندۀ نــ ــأیوس ســ   !!ملــــت مــ

ــیمان   ــوی پیشـ ــه مشـ ــا ورنـ ــاره نمـ   چـ

  39.این وقت هـرج ومـرج پایـان    چون رسد
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بـرای بزرگداشـت یـاد و     هـای تبریـز   در مراسم گاردن پارتی که معموالً به همت دموکرات

کسـائی را،   40شد، یکـی دیگـر از اشـعار    خواه آذربایجان برگزار میباختگان مشروطهانخاطرۀ ج

  :اش صفا خواند و در انتها، رو به مخاطبان خود گفت دختر هفت ساله

بـا مـا نیـز ـ دختـران      . کنم، هر گونه رفتاری که با پسران خود دارید خواهش می! ای آقایان  !ای پدران

تر  تر از برادران خودمان و پست تا ما دختران، کم. در تربیت ما هم بکوشید. اییدشمائیم ـ آنگونه رفتار نم

  41.تر نباشیم علمو بی

داری حکایت از آن دارد که جنبش در طرفداری  این سخنان در تجدد، به صورت معنی چاپ 

این گـروه اجتمـاعی فـراهم سـاخته کـه بتواننـد صـدای          از موضوع جنس مؤنث، فرصتی برای

تـوان گفـت جنـبش بـرای      ، مـی  روایـن   از. اض خود را به گوش جامعـه و دولـت برسـانند   اعتر

چنانچـه، کسـائی در نامـه    . کنـد  گرایـی پیـروی مـی   کردن ادبیات فمنیستی از نوعی عمل عمومی

کند که او و دیگر زنانِ تبریز، توانسته از  تشکری که در تجدد به چاپ رساند، اظهار خرسندی می

، »حیـات اجتمـاعی  «ی که جنبش برای آنها فراهم سـاخته در مسـائل مربـوط بـه     های طریق زمینه

   42.شرکت جویند

  ای از چگـونگی مشـارکت زنـان، در فاصـله      های جسـته و گریختـه   ، نمونهموارد اشاره شده

های جنـبش بـه    حال، آنچه در اندیشه این با. باشد هجری، در آذربایجان می 1335 -38های سال

گیر مطرح است، گفتمانی است که از حقوق و موقعیـت برابـر زنـان در     ن رونقعنوان یک گفتما

رابـر  کند که جهت عمده آن، تبدیل نگرش خانواده مردساالر به خانواده ب دفاع می  عرصه عمومی

کوشیدند برخی دعـاوی فمنیسـتی بـه شـیوه آراء      خان و رفعت میدر ضمن، رفیع امین. باشد می

شدند را  های بی حد و مرزی برای آنان قائل میمردان دانسته و یا آزادی غربی که زنان را برتر از

اینگونـه ادعاهـا در کشـورهای اروپـائی نیـز،        مردود شناخته و حتی دالیلی را مطرح نمایند کـه 

این اصـل اسـتوار بـود کـه ادبیـات       این دیدگاه، تالش آنها بر و با  43.باشکست روبرو شده است

حساس آذربایجان به نحوی تطبیق نمایند که شرایط رشد آن در جامعه، بـه  فمنیستی را با جامعۀ 

  .عنوان یک گفتمان قابل پذیرش فراهم گردد
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  نتیجه

ای در جنبش خیابانی اسـت کـه    بحث در باب حقوق اجتماعی و مدنی زنان، به مثابۀ اندیشه

ـ   . اندیشـد  به سازماندهی زنان در توسـعه پایـدار اجتمـاعی مـی     ه ایـن مقصـود،   بـرای رسـیدن ب

. انـد  رفت از آنها را مفیدتر یافتههای برونها و راهحلها، بیان راهپردازان جنبش طرح سؤال نظریه

نظریۀ فمنیستی در گفتمان جنبش برای بهبود موقعیت زنان ایرانی نتیجۀ واضحی از ایـن تـالش   

  . کلی است

و مرد را به یک اندازه ترغیب  های مرتبط با آن، زن گفتمان اصالحی در مورد زنان و دیدگاه

کرده تا در مورد گذشته تغییرات جدیدی را پذیرا باشند و برای رفع تقابل دوگانـه بـین معاصـر    

االمکان الگوهای  شدن زنان و ساختارهای فکری از پیش موجود جامعه، سعی بر آن بود که حتی

یالت رسمی، پرداختن به تحصحق داشتن کار، . تغییر با شرایط جامعه ایران منطبق و مطرح شود

هـای   اجتماعی و نظایر آن از جمله حقوق نوین زنان است که در اندیشه تساوی اقتصادی، تعادل

  . جنبش به آن تأکید شده است

هـایی  اندازهای این گفتمان آن بود که زنان مستقالً و یـا بـا تشـکیل جمعیـت     از دیگر چشم

به گوش جامعه و دولت برسانند و چنانچۀ بر اثر  بتوانند صدای اعتراض و نوع مطالبات خود را

ای فراهم شد که زنان به عنوان بخشی از پایگاه جنبش در  تمهیدات فراوان مبشران جنبش، زمینه

  . ای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شرکت جویند پاره

  

  
  

  نوشتپی

ره قاجاریه، تهران، حوزۀ بشری دلریش، زن در دو: برخی تحقیقات مستقل، در این باره عبارتند از -1

  ؛ 1375هنری، دفتر مطالعات دینی هنر، 

Moghadam Valentine" Hidden from History? Women workers in Modern Iran", 

Iranian Studies,Vol.٣٣,No. ٤-٣, summer fall ٢٠٠٠,PP. ٤٠١-٣٧٧; janet Afary, 

The Iranian Constitutional Revolution, ١٩٠٦-١٩١١: Grassroots Democracy, 

Social Democray, and the origins of Feminism ,New York, Columbia university 

press, ١٩٩٦).  
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ها ممکن است در این کوشش. شود های نظری و عملی، به نفع زنان گفته میفمنیسم به کوشش -2

ی از زنان، خود را نشان دهد ولی به آن ها و ایدئولوژی فمنیستی، یا اقدامات عملجامعه به شکل گفتمان

های فمنیستی در یک جامعه جریان داشته باشد ممکن است سالها کوشش. توان گفت جنبش زنان نمی

  بنابراین، جنبش زنان به آن . ولی تنها در دوره و شرایط خاص، جامعه شاهد جنبش زنان شود

توجه به مبارزات در . شده برخوردار باشند شود که از چهار ویژگی اشاره های فمنیستی گفته میکوشش

شروع شد  17های فمنیستی، از قرن کوشش. کنند تاریخ جوامع مدرن تفکیک فوق را بهتر روشن می

در موج اول، تنها در . در اکثر کشورهای غربی، خبری از جنبش مستقل زنان نبود 1960ولی تا دهۀ 

نیستی به جنبش زنان هستیم و پس از آن، این انگلیس و امریکا تا حدودی شاهد تبدیل حرکت فم

به بعد، یعنی در موج دوم 1960از. ای از مطالبات زنان تحقق یافت ها خاموش شد، چون پارهجنبش

به بیان دیگر، تاریخ . حرکت فمنیستی، شاهد رشد فزاینده جنبش مستقل در کشورهای غربی هستیم

مواره با شدت و ضعف در بطن این جوامع وجود دهد که مبارزات فمنیستی ه جوامع مدرن نشان می

شناسی حمیدرضا جالئی پور، جامعه. نک. اند داشته، ولی فقط گهگاه تبدیل به یک جنبش زنان شده

و همچنین، برای آگاهی بیشتر از  94-95، ص 1381های اجتماعی، تهران، انتشارات طرح نو، جنبش

الرنس کهون، از مدرنیسم تا . ریخ جوامع اروپایی، نکهای فمنیستی در تاها وگفتمانسیر تحول جنبش

  و  637 – 50، ص 1387،  6چین رشیدیان، تهران، نشر نی، پست مدرنیسم، ویراستار فارسی عبدالکر
  

Jane Freedom, Feminism (Concepts in Social Sciences), Open University Press: 
Bukingham, Philadephia, 2001, pp.2-6. 
 

 .95-96های اجتماعی، ص شناسی جنبشپور، جامعۀ جالئی -3

هایی »اعالن«بخشی از اطالعات این تحقیق، درمورد زندگی دکتر رفیع امین خان بر گرفته از  -4

برای . باشد که در تجدد، جهت معرفی تخصص و خدمات پزشکی او در تبریز به چاپ رسیده است می

شعبان  20(، 15؛ همان، سال اول، ش1، ص)ق.ه 1335ان شعب 9( 13تجدد، سال اول، ش. آگاهی، نک

، 36سال اول، ش و همان،  3، ص)ق.ه 1335شوال  13( 28ش  ؛ همان، سال اول،2، ص.)ق.ه 1335

 .4، ص )ق.ه 1335ذیقعدۀ  16(

  ، )ق.ه 1338جمادی االول  6( 173، نمره مسلسل 37ش  ، همان، »زنان ما: عالم نسوان«فمنیست،  -5

  ,4ص 

پدرش آقا محمد تبریزی از . ، در تبریز متولد شد.م1890/ق.ه 1308رزا تقی رفعت در می -6

او . آذربایجانیان مقیم طرابوزان ترکیه بود که رفعت را به منظور انجام تحصیل به آن کشور فراخواند

 اش در مدارس به سبک جدید استانبول، مدیر دبستان ناصری پس از اتمام تحصیالت ابتدائی و عالیه

وی در همین هنگام به کارهای . های مهاجر بنیان گذاشته شده بودطرابوزان  شد که توسط آذربایجانی
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های علمی، ادبی و سیاسی که در جراید فرانسوی  نگاری پرداخت و به خاطر مقاله نویسندگی و روزنامه

. ه وی اعطا کردرساند، دولت فرانسه توسط کنسول خود، مدال افتخاری را ب زبان ترکیه به چاپ می

های ترکی و فرانسه به تبریز بازگشت و به تدریس زبان.) م1912/ق.ه1334(رفعت، در اثنای جنگ اول 

جغرافی، هندسه، رسم و نقاشی   وی، در فلسفه، تاریخ،. پرداخت) محمدیه(در دبیرستان متوسطه تبریز 

یی بود که به زبان ترکی، فارسی و ها و شعرها ولی بیشترین شهرتش به خاطر مقاله. تبحر فراوان داشت

های تبریز پیوست و ، به جمع دموکرات.م1917/ق.ه 1335رفعت در سال . فرانسه منتشر ساخته است

به ویژه، نقش وی آن . به خاطر آشنایی او با مسائل ادبی، مسئول دستگاه تبلیغات آن گروه سیاسی شد

ارگان حزب دموکرات آذربایجان را اداره و » جریده تجدد«بود که به همراه ابوالقاسم فیوضات، 

 1338ها ـ رجب تا ذیحجۀ عالوه بر این، در هنگام قیام دموکرات. های فنی آن را تنظیم کند مقاله

). ش.ه 1299از خرداد تا شهریور (هجری، ـ مجله ادبی آزادیستان را منتشر کرد که چهار شماره از آن 

برگرفته از توضیحات خود او   اش، های علمید رفعت و فعالیتبخشی از اطالعات در مور. انتشار یافت

و  31- 32ص ). ش.ه 1299مرداد  2( 3آزادیستان، ش. برای آگاهی، نک. باشد در مجلۀ آزادیستان می

ساله  150تاریخ : پور، از صبا تا نیما یحیی آرین. برای آگاهی از جزئیات بیشتری در مورد رفعت، نک

؛ احمد کسروی، قیام 222 - 35ص  ،1372، 4ی و تجدد، تهران، زوار، چ آزاد: ادبی فارسی، جلد دوم

ص ، 1378   ،2چ شیخ محمدخیابانی، ویرایش و مقدمه محمدعلی همایون کاتوزیان، تهران، نشر مرکز،

مشاهیر ادب و معاصر ایران، گردآوردی و پژوهش علی میرانصاری، دفتر اول،  ؛ اسنادی از122 -25

؛ محمدعلی صفوف، داستان دوستان 432- 34، ص 1376سازمان اسناد ملی ایران،  تهران، انتشارات

، تهران، 1و شمس لنگرودی، تاریخ تحلیلی شعر نو، ج 82، ص ]محل انتشار و نام ناشر معلوم نیست[

 .50 -56، ص1370نشر مرکز،

، را بکار »تفاوت معنوی«های فرهنگی حقوقی زنان ، رفعت اصطالح موقعیت یا  در بیان جنبه -7

تاریخ نشر [ 129، نمره مسلسل58، تجدد، ش»زنان بزرگ، مادام ویلسن: عالم نسوان«نک، فمینا . برد می

 . 4، ص]معلوم نیست

رفیع امین خان نیز ،همین دورۀ تاریخی در مبارزات فمنیستی اروپا را در چهارچوب جنبۀ . همان -8

، نمره 38، همان، ش»نسوان مشهور عالم: سوانعالم ن«نک فمنیست   آموزشی وعلمی زنان آورده است،

  ,4، ص)ق.ه 1338ذیقعدۀ  22(174مسلسل 

هاشم . های مسلط جامعه سنتی ایران در مورد زنان، نکای دیگر از انتقاد از چهارچوب برای نمونه -9

  ,38 -39، پیشین، ص3آزادیستان، ش  ،»عالم نسوان، رفیقهای آینده«کالنتری 

 .4، پیشین، ص 173نمره مسلسل   ،37، تجدد، ش »زنان ما«فمنیست . برای  نمونه، نک -10

 .4، ص)ق.ه 1338رجب  17ص  ، 181، نمره مسلسل 45همان، ش   ،»مد: عالم نسوان«نا فمی -11
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 .همان -12

، )ق.هجمادي الثانی 18( 182، نمره مسلسل 46ش  ، همان،»- 2-مد: عالم نسوان«فمینا   ونیز،. همان -13

و  4، ص )ق.ه 1328شعبان  4 ( 183، نمره مسلسل 47، همان، ش»-3-مد: عالم نسوان«؛ فمینا 4ص

 .4، ص )ق.ه 1338رمضان  24( 191، نمره مسلسل 55، همان، ش»بازمدپرستی«فمینا 

 .3، ص .) ق.  ه 1338ذیقعدۀ  22(، 199، نمره مسلسل 3ش  همان، -14

از اشعار شمس  ، محتواي یکی1-2، ص .) ق.ه 1338شوال 17(، 195، نمره مسلسل 59همان، ش -15

پردازد که تکیه به تقلیدهاي کورکورانه، عالوه براینکه اساس مسئله دربارۀ  کسائی، به این موضوع می

  : زند کند، بلکه بر نابرابریهاي بین زن و مرد دامن می هویت زنان ایران را حل نمی

  مد و محبت  

  زن را کز احتیاج به جلب محبت است

  ن جلب محبت تا به کی؟آخر ای

  مورد طعن و مالمت تا به کی 

   

  مجبــور مدپرســتی و قیــد توالــت اســت  

ــی؟   ــه ک ــا ب ــت ت ــان و اطاع ــت فرم   تح

  تــا بــه کــی تحمیــل منــت تــا بــه کــی؟ 

   

 . 4، پیشین، ص 195، نمره مسلسل59، همان، ش »مدو محبت« شمس کسمائی، . براي، این شعر، نک

که مرد نادانش در بستر بیماري است وارد مناسبات عاشقانه با در این نمایشنامه روسی، زنی  -16

اعمال مرد بیمار در نمایش، موجب . کند شود و مرد بیمار هم زنش را در این کار کمک می جوانی می

 .4، ص .)ق.ه 1338رمضان(  188، نمره مسلسل 52ش همان، . گردید خندۀ تماشاگران می

 . همان -17

 .همان -18

همان،   ،»موفقیت زن از هیئت اجتماعیه«، فمینا 4، پیشین، ص183، نمره مسلسل 47همان، ش -19

 .4ص .) ق.ه 1338شعبان  10( 184، نمره مسلسل48ش

 .4، پیشین، ص 191، نمره مسلسل 55همان، ش -20

، .)ق.ه 1338جمادي االول ( 175، نمره مسلسل 39، همان، ش»مادران فردا: عالم نسوان«فمنیست  -21

 .4ص

 .همان -22

 .همان -23

جمادي الثانی 4( 176، نمره مسلسل40ش  ، همان، »ترقی نسوان اروپا: عالم نسوان«فمنیست،  -24

  ,4،ص.)ق.ه، 1338
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، همان، »المللی و عالم نسوانجنگ بین: عالم نسوان«فمنیست . همان و براي نظراتی مشابه، نک -25

 .4، ص).ق. ه 1338جمادي الثانی  25( 179، نمره مسلسل43ش 

ذیقعدۀ 30( 147نمره مسلسل   ،11همان، ش. هاي خیابانی در این باره، نک براي آگاهی از دیدگاه -26

 185، نمره مسلسل 49؛ همان، ش3، پیشین، ص 183، نمره مسلسل 47؛ همان، ش2، ص.) ق.ه 1337

مسلسل  ه، نمر58ش و همان،  1، پیشین، ص188، نمره مسلسل 52؛ همان، ش2، ص)1338شعبان  17(

 .1-2، ص .) ق.ه 1338شوال 12(194

؛ 4، پیشین، ص174، نمره مسلسل، 38؛ همان، ش4، پیشین، ص173، نمره مسلسل، 37همان، ش -27

، 15و براي دیگر تأکیدهاي مشابه، همان، سال اول، ش. 4ص  ، پیشین، 129، نمره مسلسل 58همان، ش

 .3، ص.) ق.ه 1335رمضان  1(، 18وهمان سال اول، ش 3پیشین، ص 

 .4، پیشین، ص 173، نمره مسلسل 37همان، ش  -28

 1338جمادي الثانی11(  177، نمره مسلسل 41ش همان،   ،»در تربیه دختران: عالم نسوان«فمنیست  -29

 .4، ص )ق.ه

، .)ق.ه 1338 جمادي الثانی 18( 178، نمره مسلسل 42، همان، ش»در تربیت دختران ما«فمنیست  -30

 .4ص

 .23-24ش، ص.ه 1297شماره فوق العاده نوروز یونت ئیل   ، همان، سال دوم،»وطن گرامی امبه ن« -31

 128، همان، سال دوم، ش»زنان انقالبی، تعصب انقالبی یک مادر مکسیکائی«. براي نمونه، نک -32

 .2ص  ،.)ق.ه 1336شعبان  17(

 .4،پیشین، ص188، نمره مسلسل52همان، ش -33

من «یکی از زنان این محفل مضمون یک نمایشنامۀ کمدي روسی به نام   شد،همانگونه که ذکر  -  34

صنعت و «اي به نام  دانست و انتقادش، در مقاله هاي جامۀ زنان آذربایجان میرا، مغایر با ارزش» ام مرده

  .همان. براي آگاهی نک. از طرف تقی رفعت در تجدد، به چاپ رسید» اخالق

هاي دخترانه در شهرهاي اشاره شده عبارتند از اناثیه رس و آموزشگاهاسامی برخی مهمترین مدا -35

نسان عصمت، شوکتیه، نوبر، فرهنگ، ناموس، مخدرات، مدرسه سن) چندین مدرسه با همین نام(

، 18؛ همان سال اول، ش3-4، پیشین، ص 15سال اول، ش  همان،. ، براي آگاهی، نک...فرانسوي و 

، 147، نمره مسلسل 11ش  ، همان،4، ص.)ق.  ه 1335ذیحجۀ  7( 42، شسال اول ؛ همان،3پیشین، ص 

، نمره 53، همان، ش4، ص.)ق.ه 1338شعبان  23( 186، نمره مسلسل 50، همان، ش4پیشین، ص

، .)ق.ه 1338شوال  23( 196نمره مسلسل،   ،60؛ همان، ش4، ص.)ق.ه 1338رمضان 10( 189مسلسل، 
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آباد و حشمت در  ه توضیحات ارائه شده در مورد تحصیل در مدرسه لیلبراي نمونه، نگاه کنید ب -36

  ,4، پیشین، ص196، نمره مسلسل 50شهر تبریز، همان، ش

زاده، از اعضاء فعال جنبش جنگل بود که در جریان سرکوب جنبش، توسط  نیروهاي کریم ارباب - 37

 .451، ص1946ت به زبانهاي خارجی،ابوالقاسم الهوتی، دیوان، مسکو، ادارۀ نشریا. دولتی کشته شد

وي پس از سرکوب . شمس کسانی، به زبانهاي روسی و ترکی آذربایجانی تسلط کامل داشت -38

ش، به همراه دخترش صفا به یزد بازگشت و با .ه 1307جنبش خیابانی و فوت همسرش، به سال 

اش را به تهران  و خانوادهشخص دیگري به نام محمد حسین آشتیان ازدواج کرده و بعد از آن زندگی 

ش، .ه 1340نشینی و عزلت گذشت و در سال سالهاي پایانی عمر او در تهران به گوشه. منتقل نمود

 .86-91لنگرودي، تاریخ تحلیلی شعر نو، . همان و نیز، نک. وفات یافت

 .3، پیشین، ص177، نمره مسلسل 41شمس کسائی، تجدد، ش - 39

  ر جوان شد،در دمه اردي بهشت، ده«   -40 

  ظلمت شب رفت وآفتاب عیان شد

  نوبت آسودگی رنجبران شد؛

  

  وقت خوشی و جشن و عیش عالمیان شد،

  متحد الحال شرق و غرب جهان شد؛

  غیرت ایرانیان بقیمت جان شد؛

  

  »!هر چه شد و شد، به اقتضاي زمان شد

 .4ص  ، پیشین،186، نمره مسلسل 50شمس کسائی، همان، ش . براي این شعر، نک

 .همان - 41

  ,4، پیشین، ص188، نمره مسلسل 52همان، ش - 42

وهمان،  4، پیشین، ص 181، نمره مسلسل40هاي آنها دراین رابطه، همان، ش  براي استدالل - 43

 .4، ص.)ق.هـ 1338رمضان  24(  ،191، نمره مسلسل 55ش
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