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  پيشگفتار

  
شد؟ رفع شد چه میشدند حجاب رفع میج که دختران ازمدارس خارج میاگربه تدري« 

فرض کنيم با هواداران اين رژيم ...تدبيرچه نفعى براى ما داشت؟حجاب از زنان پيرو بى
به مملکت خدمت ) بدليل ساختن جاده ويا چند بنا(موافقت کنيد وبگوييد ديکتاتور 

ديکتاتورشبيه به پدری است که ... ه کرد؟ کرددرمقابل آزادی ما را سلب کرد برای ما چ
- تجربه و بىاوالد خود را از محيط عمل و کاردورکند و پس از مرگ خود اوالدى بى

پس مدتى الزم است که اوالد او مجرب و مستعد کار شود يا بايد گفت که . عمل بگذارد
مان سلطنت استبدادی اين ه. اند وبايد آنها را يک نفر اداره کنددرجامعه افراد در حکم هيچ

مجلس براى چه خواستند و قانون اساسى براى چه نوشتند و يا بايد گفت که . است که بود
حکومت ملى است و تمام مردم بايد غمخوارجامعه ودرمقدرات آن شرکت نمايند دراين 

اگر ناخدا يکى است هروقت که ناخوش شود کشتى . صورت منجى وپيشوا مورد ندارد
ُ                      تى که م رد کشتى به قعردريا میدرخطراست و وق رود ولى اگر ناخدا متعدد شد ناخوشى       

  .و مرگ يک نفردرسرنوشت کشتى مؤثر نيست
خواهند به عناوين هيچ  اند به ترقى و تعالى وطن معتقدند ونمیآقا اگرغمخواراين ملت 

ايه و پوچ به آتش نفاق دامن بزنند بايد خود را فوق ديگران ندانند وبگذارند که در س
  ».آزادى، جامعه خودش کشتى متالطم را به ساحل نجات رساند

  » ١٣٢٢اسفند ١۶دورۀ  چهاردهم مجلس شورای ملی ،   - دکتر مصدق « 
   

وآن . من موظفم به شما بانوان ياد آوری کنم که يک خطربزرگ ما را تهديد می کند«  
. ادی بانوانکدام خطر؟ خطرمرگ استقالل و آز. خطربسيار بزرگ و وحشتناک است
فردا به خطرمهيب مرگ استقالل ايران گرفتارمی . اگرامروز ازاين خطرجلوگيری نکنيم

چرا؟ به دليل آنکه حفظ استقالل مملکت مربوط به حفظ شخصيت وحيثيت افراد . شويم
اگر افراد مملکتی بدون اراده، بی تصميم و ترسو باشند، آنچه الزمۀ حيثيت . ممکت است

و اگر فاقد اين مشخصات باشند، استقالل آن مملکت قابل دوام  و بقا  بشری است ندارند
  ».نيست و ديگران به خود حق می دهند که برآن ملت قيموميت داشته باشند

  
  »    ٣٠۶ص  - جلد دوم  ٠)نامه ها ونوشته ها، ويادها (صديقه دولت آبادی«   
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برابر همه ی دلواپسی هايی که ی کسی است که در برابر خود و در نام انسان برازنده«
ها و  به الزام. دراين جهان آشفته و آن ميهن شوربخت ماست خود را مسئول بداند

تعهدهای انسانی سرشتی مطلق و قطعی دهد وآزادی را جزدربقای عينی آن، آن هم برای 
همه، تصورننمايد و رسالت مساوی زن ومرد را که مبتنی بر يک ساحت ذاتی و مستقل 

ای به غايت باز و آزاد توجيه  سيت است، باور دارد وجز با خيزگرفتن به سوی آيندهاز جن
 » ….ممکن ديگری برای هستی نشناسد

های خردگرايانه و نياز به  ی وطن وضرورت دستيابی به رهيافت انديشه برسوگنامه«
آمده را  مددگيری از همت وغيرت ملی، چنان زمان برما تنگ کرده که فرصت پيش

نهد برای دست ياری  هايم می ی زن بودن بر شانه سنگينی سهمگينی که وظيفه برغم
درازکردن و همه، زن و مرد ايرانی را در برون و درون سرزمينم به نجات ميهن 

گذراند،  فراخواندن واداشته تا با رگ رگم فرياد برآورم ايران روزگار تلخ و سختی را می
. هايمان را درهم آميزيم ده، تنهايش نگذاريم، توانای برهستی ملی ما کام گشو مغاک تيره

ی سخت تاريخی بار  هايی که برما رفته بگذريم تا از اين ورطه ی ستم ازخويشتن و همه
 .ديگر سربلند بدر آييم

 
هايمان را ازمردان؛ پدران، همسران و پسرانمان که دردرازای  ی گاليه بياييد همه

مان کردند بسياراندک بود  دند يا شمارآنها که همراهیمان ما را ياری ندا پيکارهای ويژه
مان، نياخاک ورجاندمان، گهواره از ستم  مان، هويت برای زمانی ديگربگذاريم که ميهن

  ».رها گردد
  

های زنان  ی بنياد پژوهش المللی ساالنه از گفتار پروانه فروهر درهفتمين کنفرانس بين«  
» ١٣٧۵در روز جمعه بيست و چهارم خرداد ماه » شرزن ايرانی و حقوق ب«ايران پيرامون 
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  ملی نهضت و آبادی دولت صديقه مصدق، دکتر

   
، از طرفداران عقيده استقالل ١٣٣٢مرداد  ٢٨تا  ١٣٣٠صديقه دولت آبادی، در سال 

در هفدهمين سال تاسيس کانون بانوان  ١٣٣٠دی  ١٧لذا در . مصدق بود طلبانه دکتر 
را به جهت کمک به بنيه » قرضه ملی«اش خبر کمک به  ، در سخنرانی )٣٠۵ص، (

دارم محصل خردسالی بودم با پرستارم از  به خاطر «: مالی دولت، اعالم و چنين گفت
بانوان محترم در جلوی مجلس  جمعيت زيادی از . جلوی مجلس شورای ملی عبور کردم

. اليحه می خواند کويی ايستاده و اجتماع کرده، خانم محترمی، نقاب بر صورت، روی س
ابريشمی و  ما زنان ايران با فروش جامه، حتی پادرهای : "اين جمالت به گوشم رسيد

زينت آالت خودمان، قرض دولت را می دهيم و راضی نمی شويم که دولت ما از 
اين ." استيصال قرض جديدی از دولت خارجی بکند و گمرکات ما را به گرو ببرند روی 
نفهميده بودم معنی گمرکات چيست، اما چنان مرا تهييج کرد که  ت در صورتی که جمال

گمرکات ما را به گرو ببرند يعنی چه؟ مادرم برايم  : اولين سئوال از مادرم اين بود
هم گوشواره های عزيز خودم را در  از او خواهش کردم که اجازه بدهد من . توضيح داد

گوشواره هايت را چيده، از  قيچی بياور تا : کرد و گفت مادرم مرا تشويق. اين راه بدهم
شد که چندين  بعد شنيده . گوشت درآورم، و با نامه مختصری به انجمن خانم ها فرستاد

هزار گوشواره و انگشتر و دستبند طال و جواهر را بازرگانان بازار با قيمت 
ز اين پيشنهاد را تقديم اکنون ني. خريداری نموده و به قرض دولت پرداخته اند مضاعف 

  ».متمکن وطن پرست زينت آالت را به مزايده بخرند می دارم که مردمان 
خانم دولت آبادی در سخنرانی ديگری که برای پخش در برنامه راديويی کانون بانوان 

مدتی است لب فروبسته و به معنی دو صد گفته چون نيم «: گفته است                   َ ايراد نموده، ايضا  
اکنون در طی ... فرهنگی و معلومات هنری پرداخته بودم به خدمات  کردار نيست

برای تمام افراد ايرانی از عالی و دانی فرا  تحوالت اخير مطمئن شدم که مورد مبارزه 
االن همان وقتی است که می  رسيده و اگر مردم بخواهند به حق مشروع خود برسند 

سپس به شرح چرايی اين  ايشان » .ائل شوندتوانند به نتيجه اعمال وطن پرستانه خودشان ن
موقع آن رسيده  بنابراين «: که امروز زمان عمل فرا رسيده می پردازد و نهايتا می گويد

که کانون بانوان هم با اين نهضت خداپسندانه قيام کند و هر اندازه ای که بتواند از 
قدام، از شخص اين جانب اول ا. کمک به خريد اوراق قرضه ملی، دولت را مدد نمايد راه 
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خدمتگزار کانون بانوانم و می توانم با لحن صحيح و صديق عرض کنم هر چه  است که 
اکنون کانون .... است برای خريد اوراق قرضه ملی تقديم می کنم اکنون در دسترس من 

اعضای رسمی کانون و نيز اعضای وابسته کانون يعنی  بانوان به بانوان هيئت مديره و 
ها متجاوز از دو هزار نفر می شوند اخطار  ی که بر طبق دفاتر موجوده آموزشگاه کسان

شده به بانک ملی رفته، به  و پيشنهاد می کند هر کدام در تهران هستند در روز تعيين 
ه خودشان اوراق قرضه ملی خريداری کنند ّ                                     اندازه قو  شهرستانها ساکنند  کسانی که در .         

قرضه  بانکهای ملی رفته و به قدرت استطاعت خود از خريد می توانند در همين روز به 
در پايان عرايضم با اميد به فضل خدای متعال موفقيت افراد ميهن را در . ملی استفاده کنند

استمداد عمومی آرزو و پايندگی دولت بی ريای نخست وزير محبوب ملی را تحت  اين 
)   ٣٠٨ص، (» .می نمايماعليحضرت همايون شاهنشاهی مسئلت  توجهات مخصوص 

)١( 
  

می » با حجاب و بی حجاب« در بارۀ  ١٣١١صديقه دولت آبادی در مقاله ای بسال «
اما برای ما آزادی و کشف حجاب به طور خيلی طبيعی پيش آمده، که دولت «:گويد

وافکارمنور روی اين زمينه زنان را درکشف حجاب مختار گذاشته اند، تا هرکس ميل 
بنابراين دوم آزادی است که . وهرکس مايل است بی حجاب معاشرت کند دارد با حجاب

همراه با » اصالحات تدريجی جامعه «ولی اين سياست » .ما ازاروپاييان کامل تر داريم
زمان ادامه نيافت زيرا که طبيعت رژيم رضا خانی براساس اراده گرائی همراه با قهرو 

و بافتهای آن زمان جامعه با اعالم رسمی زور بود که با تصورات نادرست از ساختار 
  . باعث واکنش بخش بزرگی از مردم جامعه گرديد» ١٣١۴دی  ١٧کشف حجاب «

حافظه وذهنيت تاريخی معاصرايران نمايانگراين است که رشد، توسعه، نوگرائی 
واصالحات اجتماعی، فرهنگی،سياسی واقتصادی جامعۀ ملی توأم با تکوين قوانين 

برابری حقوق فطری زن و مرد و از بين بردن تبعيض درحوزۀ موضوعه برای 
عمومی و خصوصی، نيازبه آزادی های فردی و اجتماعی در انديشه وعمل و فضای 

دارد که با هرگونه طرزفکر و روش قهرآميز نظام های تماميت خواه، تام گرا ...باز و
ال رضاخان امث»شاه وشيخ«تجربۀ نظام های. وسرکوب گر درتعارض وتقابل است

می دهد وديگری با جباريت » بی حجابی«وخمينی که يکی با خشونت ويرانگر فرمان 
صادرمی کند نمونۀ بارزشکست تصورات و طرز تلقی آنها » با حجابی«منحط فرمان 

  . ازفرد وجامعه است
ازطرفی ديگرخوشبختانه تالشهای بيش ازيکصد سالۀ زنان ايران برای احقاق حقوق  
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ان درحوزه عمومی وحوزه خصوصی وهمچنين مبارزۀ پيگير وخستگی برابربا مرد
ناپذيرزنان آگاه و پيشرو برعليه قوانين تبعيض آميزو پوشش اجباری درجهت مطالبات 

انکار ناپذير » اعالميه جهانی حقوق بشر«وخواسته های به حق خود درچهارچوب 
طبيعی زنان  بدون شک برای تحقق برابری حقوق فطری و. ودرخور تمجيد است

ومردان لزوم همکاری، همياری وهمبستگی همۀ مردان وزنان بيدار و آزاديخواه 
  ».  ضروری است

 
ميالدی بدرستی  ١٩٧٩دسامبر  ١٨کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان مصوب  

مجمع عمومی سازمان ملل متحد دول عضو کنوانسيون حاضر، با : تاکيد می کندکه 
منشور ملل متحد برپايبندی به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش هر عنايت به اينکه 

با عنايت به اينکه اعالميه جهانی . فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأکيد دارد
دارد که کليه افراد بشر  حقوق بشر اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تأييد نموده، اعالم می

حقوق يکسان بوده و بدون هيچگونه تمايزی، از جمله آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و 
تمايزات مبتنی بر جنسيت، حق دارند از کليه حقوق و آزاديهای مندرج در اين اعالميه 

المللی حقوق بشر متعهد به  مند شوند، با عنايت به اينکه دول عضو ميثاقهای بين بهره
ق اساسی، اجتماعی، مندی از کليه حقو تضمين حقوق برابر زنان ومردان دربهره

المللی که تحت نظر  باشند، بادرنظرگرفتن کنوانسيونهای بين فرهنگی، مدنی و سياسی می
های تخصصی به منظور پيشبرد تساوی حقوق زنان و  سازمان ملل متحد وسازمان

هايی که  ها و توصيه ها، اعالميه اند، همچنين با عنايت به قطعنامه مردان منعقد گرديده
های تخصصی برای پيشبرد تساوی حقوق زنان و مردان  متحد و سازمانتوسط ملل 

است، در عين حال، با نگرانی از اينکه به رغم اين اسناد متعدد، تبعيضات   تصويب شده
طور گسترده ادامه دارد، با يادآوری اينکه تبعيض عليه زنان ناقض  عليه زنان همچنان به

نسانی است و مانع شرکت زنان در شرايط اصول برابری حقوق و احترام به کرامت ا
مساوی با مردان در زندگی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نيز 

ها و استعدادهای زنان در  گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شکوفايی کامل قابليت
و نمايد، با نگرانی از اينکه در شرايط فقر  خدمت به کشور و بشريت را دشوارتر می

تنگدستی زنان از حداقل امکان دسترسی به مواد غذايی، بهداشت، تعليم و تربيت و 
فرصتهای شغلی و ساير نيازها برخوردارند، با اعتقاد بر اينکه تأسيس نظام نوين اقتصاد 

الملل براساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابری بين مردان و زنان نقش  بين
کن کردن آپارتايد، اشکال مختلف  با تأکيد بر اينکه ريشهنمايد،  مهمی را ايفاء می
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نژادی، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت  نژادپرستی، تبعيض
باشد، با تأييد  ها مستلزم تحقق کامل حقوق مردان و زنان می خارجی در امور داخلی دولت

های متقابل دول  المللی، همکاری بينزدايی  المللی، تشنج بر اينکه تحکيم صلح و امنيت بين
های اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سالح کامل و عمومی و به ويژه  صرف نظر از نظام

المللی، تأکيد بر اصول عدالت،  خلع سالح اتمی تحت نظارت و کنترل دقيق و مؤثر بين
تعمار و مساوات و منافع متقابل در روابط بين کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه اس

بيگانه و اشغال خارجی به دستيابی به حق تعيين سرنوشت و استقالل و همچنين احترام به 
حاکميت ملی و تماميت ارضی باعث توسعه و پيشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتيجه 
به دستيابی به مساوات کامل بين مردان و زنان کمک خواهد کرد، با اعتقاد بر اينکه 

يک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم شرکت يکپارچه توسعه تمام و کمال 
ها در شرايط مساوی با مردان است، با يادآوری سهم عمده زنان در  زنان در تمام زمينه

است، اهميت                                                   ً             تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، که تاکنون کامال  شناسايی نشده
ت کودکان، و با آگاهی از اينکه نقش اجتماعی مادری و نقش والدين در خانواده و در تربي

زنان در توليد مثل نبايد اساس تبعيض قرار گيرد بلکه تربيت کودکان مستلزم تقسيم 
باشد، با اطالع از اينکه تغيير در نقش  طور کلی می مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به

يان زنان و سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستيابی به مساوات کامل م
مردان ضروری است، با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعالميه محو تبعيض عليه 

ها  زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروری برای از ميان برداشتن اين گونه تبعيض
  ) ٢. (توافق کرده اند» در اشکال و صور آن

  
ند و هر دو بطور برابر زن و مرد برای دوستی با يکديگر خلق شده ا« به بيان ديگر، 
و جمهور مردم با . بنابراين، تمامی تبعيض ها و نابرابريها ملغی هستند. حقوقمند هستند

از آنجا که همگان در حقوقمندی برابرند و . يکديگر برادر و خواهر و در حقوق برابرند
در  عقيده نميتواند بکار دشمنی آيد مگر وقتی که به استخدام قدرت درمی آيد، اختالف

عقيده و باور و يا جنسيت و تعلق به قومی، موجب تبعيضهای جنسی و قومی و ملی و 
  )٣(».نژادی نمی گردد و ناقض و مانع دوستی شهروندان با يکديگر نمی شود

  
مصدق، نهضت ملی ورويدادهای «                       ّ   هيجدهمين جلد ازسری مجلد های! خواننده گرامی  

  .، پيش روی شما است»تاريخ معاصرايران 
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  زن در ايران باستان
  

زن در ايران « درباره زن درايران باستان نوشته پژوهشی توران شهرياری تحت عنوان
بخشی از فصل » دموکراسی واقعی و رعايت برابری کامل حقوق زن و مرد* باستان

 :اول  اين کتاب  است در اختيار خوانندگان ارجمند قرار می دهم 
رت آرياها به ايران تا دوران هخامنشی به عقيده وضع اجتماعی و حقوقی زن از مهاج«

دکتر گيرشمن؛ در آغاز هزاره اول قبل از ميالد ؛ دو واقعه مهم و غير مرتبط روی داد 
اول مهاجرت اقوام . که در حيات اجتماعی ملل آسيای غربی تاثير فراوان داشت

کوهستان های هندواروپايی به هند و ايران و اروپاست و ديگر کشف و استعمال آهن 
شمالی و شرقی آسيای ميانه که شمال و مشرق و مغرب ايران را در بر ميگيرد؛ در 

در اين ناحيه نژاد آريايی . دوران ما قبل تاريخ گذرگاه اقوام آريای به ساير نقاط گيتی بود
های ايران به  آريايی. برد که قدرت فکری و معنوی خود را بارها نشان داده بود به سر می

ها  شدند که مهمترين آنها مادها درغرب و پارسی يف و قبايل متعددی تقسيم میطوا
قوم ماد روابط نزديکی با . ها در خاورايران نيزاز نژاد آريايی بودند پارت. درجنوب بودند

النهرين داشت و فرهنگ و تمدن آنها تا جنوب روسيه و ترکمنستان  تمدن پيش رفته بين
های مورخين يونانی چيزی  رای نوشتن تاريخ ماد، جز نوشتهتا صد سال پيش ب. رسيد می

ولی از يک قرن در نتيجه تالش باستان شناسان هزاران سند کتبی و آثار . در دست نبود
با اينکه اين آثار مستقيما مربوط به تاريخ . ارزنده تاريخی از زير خاک به دست آمده است
کند؛ باز  ورهای شرق نزديک حکايت میماد نيست؛ و از تاريخ بابل و آشور و ديگر کش

کم و بيش در روشن کردن تاريخ ماد موثر اشت؛ زيرا مادها تنها قبيله آريايی بودند که در 
سايه اتحاد، امپراتوری بزرگ آشور را برای هميشه شکست دادند و اقوام و قبايل 

در مغرب ايران  پس از استقرار سلسله ماد. بسياری را از قيد اسارت آنان رهايی بخشيدند
معذلک فعاليت . اندک اندک رژيم مادر شاهی جای خود را به رژيم پدرشاهی داد

پس از مادها نوبت . ای قايل بودند کشاورزی با زنان بود و مردان برای زنان اهميت ويژه
به طوری . ها می رسد که بنيانگزار آن کورش بزرگ است به سلسله هخامنشی و پارس

ماندانا مادر کوروش و دختر آستياک؛ آخرين پادشاه ماد تاثير  دانيم؛ ملکه که می
در دوران مادها؛ زن به رياست . انکارناپذيری در انتقال قدرت به پسرش کوروش داشت

دياگونف . رسيد؛ هنوز بقايای از سيستم مادر شاهی وجود داشت قبيله و نيز قضاوت می
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راض سلسله ماد به پايان رسيد و در دوران مادرشاهی با انق: نويسد  در تاريخ ماد می
بنا به گفته . حکومت هخامنشی زن و مرد از حقوقی برابر و يکسان برخوردار بودند

کند؛ دختر و داماد پادشاه در  دياگونف؛ که او باز از قول کتزياس؛ مورخ يونانی نقل می
مادها  در جامعه. توانستند قانونا مانند پسر وارث سلطنت او باشند حکومت ماد می

هنگامی که سيستم پدرشاهی جانشين مادرشاهی گشت؛ مقام اجتماعی زن و حقوق او در 
طبق . خانواده همچنان محفوظ ماند؛ فقط تا حدی از اختيارات فوق العاده زن کاسته شد

تحقيقات باستان شناسان لباس زن مادی با اختالف اندکی شبيه پوشاک مردان بوده است و 
توانستند وارث تاج  طور که در باال گفته شد؛ دختر و داماد پادشاه میهمان. حجاب نداشتند

چون آستياک فرزند پسر نداشت؛ قانونا سلطنت ماد حق شاهزاده ماندانا . و تخت او باشند
ماندانا . بود؛ و اين امر همانطور که گفته شد؛ در انتقال قدرت به کوروش موثر بود

د که درآن عده زيادی از پسران پارسی همسن و های پارس را بنيان نها مدرسه و گروه
گذشته از اين ماندانا . آموختند سال کوروش؛ تيراندازی ؛ اسب سواری و فنون نبرد را می

شايد احترام فوق العاده ای را که . به کوروش آموخت که حق چيست و نا حق کدام است
التخواهی بود که از او کرد؛ به پاس داد و عد کوروش نسبت به مادرش ماندانا رعايت می

نويسد مهمترين عامل پيروزی کوروش بر  به طوری که پلوتارک می. آموخته بود
نگرد و فرقی  مسلما تعاليم مزدايی که زنان و مردان را يکسان می. آستياک زنان بودند

بين آنان قائل نيست؛ در ارتقا مقام و شخصيت زن در ايران باستان اثری انکار ناپذير 
در دين زرتشت؛ هر انسانی که از دانش و نيکی برخوردار باشد؛ محترم . ستداشته ا

بنا به معتقدات زرتشتی؛ در آغاز آفرينش به خواست اهورامزدا؛ در مهر روز . است
مهرماه دو ساقه ريواس به هم پيچيده از زمين سر براوردند و گياه کم کم از صورت 

ت و صورت شبيه هم بودند؛ يکی مذکر به گياهی به صورت دو انسان درآمدند که در قام
آمده  ١۵فصل » بندهش « در کتاب . »مشيانه«و ديگری مونث به نام » مشيه« نام 

آنگاه اهورامزدا روان را که پيش از پيکر آفريده بود در کالبد مشيه و مشيانه « : است
شما را . ستيدپس به آنان گفت شما پدر و مادر مردم جهان ه. بدميد و آنان جاندار گشتند

هر دو انديشه و گفتار و کردار نيک به کار بنديد و ديوان را . پاک و کامل بيافريدم
پس مشيه و مشيانه از جای خود به حرکت آمدند و خود را شستشو کردند . پرستش مکنيد

او آفريننده ماه و . و نخستين سخنی که بر زبان راندند اين بود اهورامزدا يگانه است
چنانچه مالحظه . »تارگان و آسمان و آب و خاک وگياهان جاندار استخورشيد و س

ميشود؛ در دين مزديسنی که معتقدات زرتشتيان بر آن نهاده شده است زن و مرد هر دو 
کنند  يابند با هم از زمين سربر می دارند و يکسان رشد می از يک ريشه تکوين می
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راند و دستور واحدی برايشان مقرر  یواهورامزدا با آنان بيکسان و با يک زبان سخن م
رانند  آن دو پس از اقرار به يگانگی اهورامزدا نخستين سخنی که به زبان می. فرمايد می

هر يک از ما بايد خشنودی و دلگرمی و محبت و دوستی ديگری را فراهم « اين است 
يکديگر  آيد که در دين زرتشت هيچ يک از زن و مرد را به از اين گفتار برمی» .کند

شخصيت زن . تفوق و امتيازی نيست و آن دو از نظر آفرينش و خلقت يکسان و برابرند
در دين زرتشت نه تنها در آغاز جهان با مرد برابر است، بلکه در پايان نيز با مرد 

موعود » سوشيانت« بنا به معتقدات دينی زرتشتيان هنگامی که . يکسان و برابر است
کند از هر  شرق ايران و حوالی درياچه هامون ظهور می نجات بخش آخرالزمان از

تعداد آنان سی هزار نفر است که نيمی از . پيوندند گوشه ايران پاکان و دينداران به او می
عظمت مقام زن را در آيين زرتشت ازاينجا . آن مرد و نيمی ديگر زن خواهد بود

ند دين زرتشت، سه امشاسپند توان دانست که بنا به معتقدات زرتشتی از شش امشاسپ می
بهمن  -  ١سه امشاسپند مذکر عبارتند از . ضمير مذکر و سه امشاسپند ضمير مونث دارند
ارديبهشت يا اشاوهيشتا که به معنی  - ٢. يا وهمن يا وهومن که به معنای خرد کامل است

شهريور يا  - ٣. نظم و بهترين راستی و هنجار و قانون و سامان آفرينش است
. ييريه که به معنی حکومت بر خويش، خويشتن داريف و شهرياری آسمانی استخشترو

. اسفند يا سپندارمزد که مظهر مهر و محبت و عشق و باوری و موکل بر زمين است - ۴
 - ۶خرداد يا اروتات که نمودار کمال، رسايی؛ شادی و خرمی و موکل بر آبهاست  - ۵

رگی است؛ همچنين تعدای از ايزدان مذاهب امرداد يا امرتات که مظهر جاودانگی و بی م
) امشاسپند ملک؛ و ايزد فرشته(زرتشت که در مرتبه پايين تری از امشاسپندان هستند

مثال پس از درگذشت انسان در سپيده صبح چهارم؛ در سر پل . ضمير مونث دارند
چينوت؛ مهر و سروش و رشن از روان درگذشته درباره اعمال و کارهای او پرسش 

. مهر ايزد و سروش ايزد از ايزدان مذکر؛ و رشن ايزد از ايزدان مونث است. کنند می
ايزد چيستا . همچنين ايزد دينا که به معنی وجدان و دين است؛ با رشن ايزد همکاری دارد

زرتشت از اين ايزد بارها کمک طلبيده . که به معنی دانش و خرد است نيز مونث است
و . اشی است که فرشته دهش و بخشايش و آسايش استديگر از ايزدان مونث . است

جهان از او راه رسم خداپرستی گرفت و « : زرتشت در گاتها او را چنين ستوده است
در ايران باستان زرتشتيان زناشويی را تنها به منظور رفع . »اهريمن راه عزيمت گزيد

انی بسيار عالی و بلکه برای آن هدف و آرم. دادند حوايج جسمانی و جنسی انجام نمی
اين هدف فراهم کردن وسايل پيشرفت معنوی و غلبه نهايی نيکی بر بدی . مترقی داشتند

تعاليم زرتشت بشر را در راه رسيدن به عاليترين مدارج روحانی يعنی فراهم نمودن . بود
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هدف از زناشويی . کند و تسريع ظهور سوشيانت و غلبه نيکی بر بدی هدايت می
ت بزرگ روحی است که در بيشتر اديان الهی به بشر وعده داده شده مشارکت در نهض

بنابراين؛ زناشويی در دين زرتشت عملی مقدس و ستايش انگيز است که از هر . است
به قول گيگر از خصوصيات موقعيت . گونه تحقير و تبعيض و نابرابری به دور است

همانطوری که مرد پس از حقوقی زن و برابری او با مرد در دين زرتشت آن است که 
يعنی سرور و کدخدای خانه ملقب می گشت؛ زن نيز از » نمان پيتی « زناشويی به لقب 
يعنی نور و فروغ خانه ملقب می گشت به عبارت ديگر » نمانوپيتی « زناشويی به لقب 

به قول همين دانشمند بزرگ آلمانی؛ و نويسنده کتاب . مرد کدخدا و زن کدبانوی خانه بود
گرفت؛  زن پس از ازدواج در صف همسری شوهر قرار می» تمدن ايرانيان خاوری «

به عبارت ديگر زن کنيز و برده مرد نبود، بلکه . نه در رديف اموال و يا از تابعين او
همسر و همدل و همراه مرد بود و در کليه حقوق با مرد برابر و در جميع امور با او 

رفتار « : ؛ خاورشناس بزرگ دانمارکی می گويدكريستن سن. شريک به شمار می آمد
زن چه در زندگی خصوصی . مردان نسبت به زنان در ايران باستان همراه با نزاکت بود

در مورد آزادی در ازدواج . و چه در زندگی اجتماعی از آزادی کامل برخوردار بود
 هيچ چيزی مستندتر و موجه تر از رفتار خود زرتشت نسبت به دختر کوچکش

پروچيستا من « : فرمايد زرتشت به دختر کوچکش پروچيستا می. پروچيستا نيست
وزير گشتاسب و منجم و ستاره شناس معروف ( جاماسب را که مرد دانشمندی است 

برای همسری تو برگزيدم؛ تو با خرد مقدس خود مشورت کن و ببين که آيا او را ) زمان
اتها زرتشت خطاب به همه پسران و دختران دانی يا نه؟ در بند، گ اليق همسری خود می

آموزم و آگاه  اينک شما را می! ای دختران شوکننده و ای دامادان« گويد  جوان می
کنم، پندم را به خاطر بسپاريد و برابر اندرزم رفتار کنيد تا به زندگی سعادتمند نائل  می

پاکی و نيکی بر هر يک از شما بايد در پيمودن راه زناشويی و مهرورزی و . گرديد
» .توان به يک زندگی سراسر شادی رسيد ديگری سبقت جوييد، زيرا تنها بدينوسيله می

بينيم در زندگی، زنان و مردان پارسا يکسان مورد خطاب قرار  به طوری که می
. شود پس از مرگ نيز به روان و فروهر هر دوی آنها يکسان درود فرستاده می. ميگيرند
يسنا  ٣٨در فصل. ستاييم فروهر همه مردان و زنان نيک را می« : تها آمده اس در يشت

ستاييم و زنانی که آيين راستی و  ای اهورامزدا زنان اين سرزمين را می« : آمده است
ترين يشت اوستا است؛ بر فروهر  در فروردين يشت؛ که طوالنی» .نيکی برخوردارند

زن زرتشتی درقرن اوليه . استزنان و مردان نيک جهان يکسان درود فرستاده شده 
ظهور زرتشت و نيز در زمان هخامنشيان از بيشترين حقوق متعالی برخوردار بود و 
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همانطور که گفته شد نمونه کامل . گذاراند ترين ادوار تاريخی خود را می يکی از درخشان
آن ماندانا مادر کورش بود؛ که بارها کوروش به وجود او افتخار کرده است و حضور 
زنانی از قبيل آتوسا؛ پانته آ؛ رکسانا ؛ آرتميز؛ و غيره نمودار حضور فعال زن ايرانی در 

از حفريات و . اين دوران است و مشارکت همه جانبه زنان در اين عصر چشمگير است
کشفيات باستان شناسی که در تخت جمشيد به عمل آمده، الواحی به دست آمد که نشان 

شيد عده زيادی از زنان مانند مردان مشارکت داشته و دهد در ساختمان تخت جم می
اين . اند حقوق و مزايای جنسی از قبيل نان و شراب و غيره؛ مطابق مردان دريافت داشته

پس از شکست هخامنشيان وضع . های جهان ضبط است الواح هم اکنون در موزه
ن سلوکی ها؛ زنان زيرا در زما. اجتماعی زن ايرانی تغيير کرد و قوس نزولی را پيمود

کردند و چون در يونان زن از تساوی  و دختران زيادی از يونان در ايران زندگی می
. لذا در وضعيت و سرنوشت زن ايرانی نيز تاثير نهاد. حقوق با مردان برخوردار نبود

هيچ مرد زرتشتی حق   دانيم که در ديانت زرتشت ازدواج بر پايه تک همسری است، می
لکن تعداد زيادی از اين زنان و دختران . تن زن؛ زن ديگر انتخاب بکندندارد با داش

يونانی به صورت معشوقه مردان ايرانی درآمدند که به طور قطع از استحکام بنيان 
با مرد ) صيغه(برخی از اين زنان به صورت عقد مهلت دار . خانواده ايرانی کاست

بط آزاد با مردان ايرانی حشر و نشر بردند و برخی ديگر نيز با روا ايرانی به سر می
در زمان اشکانيان گرچه زن ايرانی تا حدی موقعيتش تحکيم شد؛ ولی به هر حال . داشتند

از طرفی در . ها و تاثيرات ناشی از آن و نفوذ هلنيسم اثر خود را گذاشت حکومت سلوکی
ام و ملل گوناگون دوران پارتها يا اشکانيان به علت گستردگی قلمرو پارتها طوايف و اقو

در امپراتوری وسيع اشکانيان می زيستند که هر يک آداب و رسوم و سنن مخصوص به 
در . خود داشتند و طبيعتا اين دگرگونی در وضعيت زن و خانواده ايرانی اثربخش بود

زمان ساسانيان که دين زرتشت اهميت اوليه خود را بازيافت و سيستم حکومت نيز به 
شد؛ زن ايرانی تحت تعاليم مذهب زرتشت باز حقوق و  اداره میطريق موبد شاهی 

عصر ساسانيان به قول دارمستتر؛ نه تنها از لحاظ تاريخ . امتيازاتی را به دست آورد
از کارنامه اردشير بابکان اينطور برمی . ايران؛ بلکه برای تمام جهان واجد اهميت است

محترم شمرده می شد؛ و هيچکس حتی آيد که شخصيت زن از همان آغاز کار ساسانيان 
به طوری که از . توانست به ميل و دلخواه خود زنی را مورد آزار قرار دهد پادشاه نمی

الواح و مدارک و اسناد اين دوران برمی آيد زن از موقعيت خاصی در دوران ساسانيان 
لد شاپور مادر شاپور دوم نزديک به بيست سال يعنی از پيش از تو. برخوردار بوده است

. کرد تا موقعی که او به سن رشد قانونی رسيد؛ امورمملکت را با موبدان بزرگ اداره می
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اگر تو را فرزندی است؛ « : گويد در پندنامه آذرباد مهر اسپند به پسر خود اينطور می
خواه دختر و خواه پسر او را به دبستان بفرست تا با فروغ خرد و دانش آراسته گردد و 

توانست تا درجه زوت  زن در مذهب زرتشت از لحاظ مذهبی می. »ی کندنيکو زندگ
ماتيکان هزار « در . اين امر مسلما مستلزم فراگرفتن علوم بايسته دينی بوده است. برسد

گيرند؛ و از  آمده است که روزی چند زن راه را بر يکی از قضات عاليمقام می» دادستان
. دهد ور به همه سواالت به جز يکی پاسخ میقاضی مزب. کنند او مسايلی را سوال می

اين . گويد جواب اين سوال در صفحه فالن از فالن کتاب است بالفاصله يکی از زنان می
رساند که زن در عهد ساسانيان حتی بر مسايل مشکل حقوقی نيز احاطه  موضوع می

» سانیحقوق زن در زمان سا« بارتلمه مستشرق معروف آلمانی که کتاب . داشته است
را نگاشته؛ مطابق مندرجات آن؛ دختر در انتخاب همسر آزاد بود و اجباری نداشت 
مردی را که پدرش برای او در نظر گرفته به همسری قبول کند و پدر حق نداشت او را 

از کتاب  ١٩فصل . اش اعمال دارد از ارث محروم نمايد؛ و يا تنبيه ديگری درباره
دختران را بدون رضايت خودشان « : گويد می ۴و  ٣ ماتيکان هزار دادستان در بند

« : گويد همين کتاب می ٢٨از فصل  ٢٩در بند» .توان به ازدواج مردی درآورد نمی
پسران و دختران پس از ازدواج در پرداخت قروض و ديون پدر و مادر متوفی خود 

تنها در حقوق  گردد که دختران نه ؛ و از اين فتوا اينطور استنباط می» سهيم و شريکند
قانون خانواده حق . اند بلکه در تکاليف و مسئوليت ها نيز در رديف پسران خانواده بوده

نظارت مرد را در خانواده تعيين کرده بود و مرد وظيفه داشت که با همسر و فرزندان 
پدر و مادر و فرزندان در برابر يکديگر مسئوليت . خود به خوبی و مهربانی رفتار کند

بخشيد و وارثين قانونی  اگر کسی اموال خود را به اشخاص بيگانه می. داشتندمشترک 
پس از درگذشت پدر . شد کرد؛ اين عمل قانونی نبود؛ و تنفيذ نمی خود را محروم می

در صورتی . گشت خانواده حق واليت با مادر بود؛ و رياست خانواده به او تفويض می
توانست مهريه مطالبه کند؛ و  ت؛ زن میکه بين طرفين طالق و جدايی صورت ميگرف

مادام که شوهر اختيار نکرده و درآمدی از خودش نداشت؛ همسر سايق بايد نفقه او را 
بارتلمه بر بنياد کتاب ماتيکان هزار دادستان درباره حد نصاب ارث چنين . بپردازد

ن ترتيب بود تقسيم ارث در حقوق ساسانی پس از درگذشت پدر خانواده به اي« : نويسد می
دختران در صورتی که ازدواج . که زن و پسران هر يک سهم مساوی از ارث داشتند

کرده و از خانه پدر جهيزيه به خانه شوهر برده بودن نصف؛ و در غير اين صورت 
زن حق مالکيت داشته و  - ١مطابق قوانين اوستا . بردند مطابق برادران ارث می

توانسته ولی و يا قيم و نگهدار  زن می - ٢.  اداره کندتوانسته دارايی خود را مستقال می



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢١                                                                ١٨        دق ، 

  

  

توانسته مطابق قانون از طرف شوهر خود وارد محاکمه  زن می - ٣. فرزندان خود باشد
توانسته از  زن می - ۴) در صورت بيماری شوهر(شود؛ و به نام او امور را اداره نمايد 

شوهر  - ۵. ای او را بخواهدشوهر ستمگر و بدرفتار خود به دادستان شکايت کند و سز
در دادگاه گواهی زن  - ۶. حق نداشته است بدون اجازه زنش دخترخود را شوهر دهد

توانسته وصی  زن می – ٨. توانسته است داور يا وکيل شود زن می - ٧. شد پذيرفته می
همچنين اوستا برای دختر و پسر از حيث . قرار گيرد و تمام اموال خود را وصيت کند

ای اهورامزدا به من « : تربيت هيچ فرقی قايل نيست و در هوسپرم نسک آمده تعليم و
فرزندی عطا کن که بتواند از عهده انجام وظايفش برآيد و مسئوليت خود را درباره خانه 

آينه تمام نمای ). دختر يا پسر مطرح نيست( و خانواده و شهر و کشور احساس کند 
گی و شخصيت باطنی و آرزوهای مردم ايران خصايص و روحيات و اعمال و نحوه زند

های پر  همانطور که در صحنه. باستان است و می تواند ما را در اين راه رهنمون باشد
حادثه و حماسه ساز آن مردان بزرگی چون کاوه و رستم و اسفنديار و سياوش و سهراب 

و گردآفريد و بينيم، با زنان دانا و خردمندی چون فرانک و سيندخت  و کيخسرو را می
روبرو ..... رودابه و تهمينه و کتايون و فرنگيس و کرديه و پوراندخت و آزرميدخت و 

ای را انجام  شويم که با کياست و فراست و خرد و چاره گری کارهای بزرگ و خالقه می
آنچه فردوسی در شاهنامه به نظم آورده . اند داده و حتی گاهی چراغی فرا راه مردان بوده

بلکه تمام روايات و اخبار تاريخ کهن ايران . خيالت و روياهای شاعرانه نيستاست؛ ت
است که سينه به سينه حفظ شده و يا کتابت گرديده و سرانجام به دست فردوسی رسيده؛ و 

ای که  اين حماسه سرای بزرگ عليرغم محدويت و قضاوت نادرست و افکار کوته بينانه
د زنان معمول بوده، با درايت و امانت داری در قرون سوم و چهارم هجری در مور

ها را که درباره زن عهد باستان به دستش  ستايش انگيزی همان اخبار و روايت و شنيده
رسيده و نمودار ارج و اهميت زن ايرانی در آن دوران است؛ با زبان شعر بازگو نموده؛ 

م بوده ؛ معرفی کرده و نقش اجتماعی و موقعيت زن را آنچنان که در ايران قبل از اسال
  )۴.(است 

  
 ی مشروطه دستاوردهای جنبش زنان در دوره

 
و  » دستاوردهای جنبش زنان دردورۀ مشروطه «خواه درنوشته ای بنام مريم حسين

  :   مبارزه برای  مطالبات حقوق حقه خود  اينگونه بررسی می کند
ها به مدرسه  ج اندرونیجنبش زنان چگونه در ايران شکل گرفت وتوانست زنان را از کن
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و دانشگاه بفرستد؟ زنان ايرانی چطور حق رأی گرفتند، و چرا پس از پيروزی در تغيير 
باره از دست دادند؟ در اين  ی دستاوردها را به يک دادن بخشی ازقوانين نابرابر، همه

 هايی برای اين وجوی پاسخ مجموعه مقاله، با مرور تاريخ جنبش زنان درايران، به جست
 .پردازيم ها می پرسش

ايد، در کار  و ازهردانشی دورنگه داشته  زن را درچادر، درخانه مخفی و محبوس کرده«
های  های منزل يا بچه دهيد، از بردن نامش هم عار داريد و به نام خارج هم شرکت نمی

ِ                  خانه از قبيل مادر  حسن از او ياد می ستيد و از حقوق انسانی هم حقی برای او قائل ني. کنيد                 
ای  اين چند جمله چکيده».شود تمام حقوق به نفع مردان تعبير و به مورد اجرا گذاشته می

های پس ازانقالب مشروطه است که افضل وزيری، از  از وضعيت زنان در سال
 .نخستين معلمان مدارس دخترانه، در يکی از مقاالتش نوشته است

ی مشروطه، با  ی دوره گرايانه ملیی ايرانی که در پی مبارزات  های اوليه فمينيست
های لرزان جنبش زنان در ايران را  های زنان، نخستين پايه اندازی نشريات و انجمن راه

: کردند ی اساسی را دنبال می بنا نهاده بودند، برای تغيير اين وضعيت چهار خواسته
 .آموزش زنان، تغييرقوانين خانواده، حق رأی و مشارکت سياسی، و رفع حجاب

های  دسترسی زنان به خدمات بهداشتی وپزشکی، ترويج و تسهيل اشتغال و فعاليت
اقتصادی زنان، و تغيير جايگاه فرودست آنان در خانواده و جامعه از ديگر مواردی بود 

 )٥.(های پس از مشروطه قرار داشت که در دستور کار فعاالن زن در سال
  

ترقی می خواست ولی او درک  درعصر پهلوی اول، اين درست است که رضاخان
درستی ازتجدد وترقی نداشت ودمحمعلی فروغی،تيمورتاش،علی اکبرداورونصرت الدوله 

 .فيروزمشاورفکری اوبودند
ولی  نگرش آمرانه مصطفی کمال اتاتورک بارضاخان به مدرنيته و تجدد، درگفتار 

نظامی وکتابخوان زيرا آتاتورک باسواد واهل فکر، استراتژيک .  ورفتار متفاوت بود
ودربحث وگفتگو شرکت فعال داشت و مشروعيت خود را درجنگ برعليه  بيگانگان 

در نبرد با  ١٩٢٠برای استقالل ترکيه دردو جنگ مهم شبه جزيره گالی پولی و همچنين 
بعد ازعنوان قهرمان ملی، لقب .         ِ                                          يونانی ها  ی آنا تولی را از نيروهای خارجی گرفته بود

س کبير ملی به او داده شد و هنگاميکه  قدرت را بدست گرفت چهرۀ غازی توسط مجل
درحاليکه رضاخان بيسواد تا کودتای سوم . شناخته شده  ومحبوب برای مردم ترکيه بود

برای مردم و نخبگان جامعه ناشناس بود و با حمايت انگليس برسرقدرت  ١٢٩٩اسفند 
  .آمد
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ادرتشويق می کرد، اما هيچ گاه چادر و به             َ    زنان را به ت رك چ« ديگر اينکه ،آتاتورك، 
همچنين به زنان حق انتخاب کردن و .       ّ                                 طور کل ی حجاب  امری خالف قانون شناخته نشد

آوريل  ٣./ ش ١٣٠٩انتخاب شدن اعطاء گرديد؛ نخست در انجمن های شهرداری 
 ١٩٣٣اکتبر  ٢۶./ ش ١٣١٢و سپس در شورای ريش سفيدان روستاها . م ١٩٣٠

                   ّ                                               تخاباب مجلس کبير مل ی، در مدارس دولتی و دانشگاه ها و خدمات کشوری و و در ان. م
مشاغل آزاد، زنان بر اساس حقوق مساوی با مردان و با پوشش غربی به عنوان 

   )۶(» .لباس رسمی پذيرفته می شدند
ديگر اينکه ، اتاتورک تربيت دزدی و غارتگری نداشت از اين نظر لکه ای به او نمی  

رضاخان اين تربيت را همواره با خود بدوش می کشيد بی خود نبود که گام  ولی. چسبيد
به گام همراه با استبداد فراگير خود، بيشتراموال و زمينهای حاصلخيز بسياری از مردم 

دربارۀ غارت » تاريخ بيست ساله ايران «حسين مکی در کتاب . را به اسم خود کرد
همه می دانند که رضا خان قبل از کودتا : وغصب امالک مردم اينگونه شرح می کند

حتی در » درهفت آسمان يک ستاره نداشت« يعنی در دوره سربازی بقول معروف
موقعی که افسری جزء بود در يک خانۀ محقر استيجاری در يکی از کوچه های سنگلج 
منزل داشت، و ماجرای صابون فروش دوره گرد مشهور است که به خانۀ رضا خان 

ابون نسيه داده بود وچند روز بعد برای  مطالبۀ پول صابون مراجعه کرد چند قالب ص
وکاربه نزاع  لفظی کشيد وحرفهای زشت بين رضاخان وصابون فروش رد و بدل  می 
                                                            ً               شود و پس از آنکه رضاخان به مقام وزير جنگی ارتقاء يافت اتفاقا  روزی ضمن عبور 

ابون فروش مورد سئوال و با صابون فروش مزبورمواجه و مصادف می شود و ص
اين داستان را معمرين شنيده اند و حتی در يکی از روزنامه هم . جواب قرارمی گيرد

 .به چاپ رسيده است» رضا شاه « نوشته اند که در کتاب 
   :حسين مکی  بدنبال آن اينگونه شرح می کند

 
و از  اما در اواخر دوران وزير جنگی نخست بومهن و سپس رودهن را متصرف شد«

کاريکاتوری از رضا شاه به  - که در برلن منتشر می شد - آنجا همانطور که مجلۀ پيکار
شکل اژدهای خطرناکی کشيده  بود که در حين خزيدن زمين ها و قراء و قصبات و 

ناگفته نبايد گذاشت که انتشاراين کاريکاتور و مطالب آن . امالک مردم  را می بلعيد
 .ان وآلمان به تيرگی گرائيدموجب گرديد که روابط  اير

رضا خان دردوران رياست وزرائی ازبومهن بطرف مازندران و در دوران سلطنت 
بطرف گرگان و گيالن وساير نقاط کشورهمچنان با سرعت و شدت عجيبی شروع به 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٤                                                                ١٨        دق ، 

  

  

که  ١٣٢٠بطوريکه درشهريور. تصرف امالک ودست اندازی به هستی مردم نمود
د طبق گفتۀ مؤيد احمدی نمايندۀ  کرمان درجلسۀ رسمی       ً                   اجبارا  از ايران خارج گردي

. هزار پارچه آبادی از قريه وقصبه و بلوک بوده است ۴۴مجلس، رضا شاه دارای 
ميليون ليره دربانکهای انگلستان سپرده است و در بانک ملی هم طبق  ۵٨بعالوه مبلغ 

  .يده استميليون تومان سپرده داشته که به فرزندش بخش ۶٨صورت حساب رسمی 
سال سلطنت يکی از ثروتمندان جهان ١۶بطوريکه گفته اند رضا شاه  ظرف مدت 

 .گرديده بود
ناگفته نبايد گذاشت که رضا شاه ، از بزرگترين کارخانه وهتل داران هم درايران بوده 
است مانند هتل آبعلی و ويالهای مبارک آباد و هتل های گچ سر چالوس، رامسر، دربند 

دوسی در تهران و غيره و کارخانه های حريربافی چالوس و پارچه بافی شميران، فر
. و کارخانۀ برنج پاک کنی و پنبه و کارخانۀ سنگ و غيره هم بوده است) شاهی( علی آباد

                                                         ّ                و اگرغارت هائی که ازخزانۀ اقبال السلطنه ماکوئی و سردار مع ززبجنوردی وخزعل 
                             ّ  چه ثروت سرسام آوری ظرف اين مد ت وديگران را بحساب آوريم معلوم می شود که 

گرچه ازغارت خزائن اشخاص فوق الذکر چيزی عايد اونشد ونصيب . اندوخته است
  )٧(».خزانۀ  سلطنتی انگلستان گرديد 

   
بررسی سياست دولت رضاشاه در «در :  دکتر منصوره اتحادی مافی بر اين نظر است

اتحاديه . ها بود های وی درباره آن قبال زنان و تبلور تناقض سياست کلی وی در سياست
با تأکيد بر مطبوعات به عنوان بهترين منبع در اين زمينه اظهار داشت که با وجود کنترل 

. ها منعکس شده است مطبوعات اين دوره توسط دولت، سياست دولت به خوبی در آن
ه ای است ک اين دوره: وی در اين خصوص با ذکر مثالی درباره تحصيالت زنان گفت

ها به دانشگاه  دختران قانون تحصيالت اجباری را گذراندند، دبيرستان تأسيس شد و زن
ها رجوع کنيم  ها قابل تقدير بود ولی اگر به مقاالت روزنامه راه يافتند، خب اين قدم

شود  بينيم که هنگامی که مسئله تحصيل و ازدواج دختران و وظايف زنان مطرح می می
ا به صورت نامه به روزنامه است که آنرا هم اغلب مردان هميشه مثل نصيحت است ي

        ً                         کند، مثال  از افراد راجع به ازدواج  نويسند و يا بحثی است که خود روزنامه آغاز می می
دهند و اين  ها هم مقاله می دهند ولی گاهی زن            ً               کند و اکثرا  مردها مقاله می نظرخواهی می

درست است که تحصيل خوب است . کند یدر راستای همان سياست دولت است که القا م
داری،  و جامعه متجدد بايد تحصيل کند؛ ولی نقش زن همان نقش سنتی يعنی خانه

بعدها که زنان وارد عرصه بازار کار شدند باز هم کاری . داری و شوهرداری است بچه
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             ً بينيد که مثال   تدريج می  که برايشان مناسب دانسته شد، پرستاری و معلمی بود، به
شود و اين مسئله به خوبی نشانگر تناقض در اين سياست  گری هم اضافه می منشی
سياست حکومت : سيمين فصيحی در ادامه  سخنان  اتحاديه  می افزايد) ٨.(است

رضاشاه به بعضی از مطالبات زنان کمک کرد ولی اين مطالبات روند طبيعی خود را 
کرد  روند به طور طبيعی ادامه پيدا می         ً        شايد اصال  اگر اين. از دست داد و حکومتی شد

شد اما رضاشاه اين را مسئله کرد يعنی  در دوره رضاشاه حجاب برای زن مسئله نمی
روند . خواهد و نه خود جنبش زنان خواهد و چه نمی سياست تعيين کرد که زن چه می

جنبش زنان در غرب يک روند طبيعی است درحالی که اين روند در ايران در دوره 
گيرنده بودند بيشتر   شايد اگر زنان خودشان تصميم. رضاشاه توسط حکومت کاناليزه شد

شايد اگر اين . پرداختند تا مسئله حجاب ولی رضاشاه حجاب را مسئله کرد به حق رأی می
   ً                     ً اصال  معلوم نبود، شايد اصال  . دادند روند طبيعی بود زنان اين کار را در آخر انجام می

خواهم بگويم وقتی دولت يک  دانم ولی می ود، شايد هم بود من نمیبرايشان مسئله نب
زمان ما . شود           ً                                   کند طبيعتا  آن پديده از روند طبيعی خود خارج می ای را کاناليزه می پديده

  )٩.(طور است هم همين
  

  آغاز کشف حجاب
  

در باره کشف حجاب اينگونه »حجاب و روشنفکران« نوشين احمدی خراسانی درکتاب 
روضه خوانها باالی . وقتی کشف حجاب شد، توفانی در شهر برپا گرديد«:  می کندبيان 

 ... منبربرای زنها از بالی بی حجابی حرف ميزدند و حرف و شايعات نيز بسيار بود
می گفتند اول بی . ستاره دنبال دار درآمده است و اين، عالمت آخر دنياست: می گفتند

آيد و سپس دنيا به آخر می رسد و نسل بشر منقرض حجابی ميشود و بعد بيماری وبا مي
در يک مراسم روضه خوانی حاجی خانمی برای زنهای ديگر تعريف ميکرد ... ميشود

که همسايه ما يک گورکن است، اين مرد گورکن قسم ميخورد که چند روز پيش يکی از 
دروازه زنهای بی حجاب مرده بود و نعش او را برای خاکسپاری به قبرستان بيرون 

شاهزاده عبدالعظيم آورده بودند همين که من برای آن زن قبر کندم و جنازه را توی قبر 
و ما ... گذاشتيم ناگهان چند مار سياه از دوربرقبر جستند و رفتند توی کفن آن زن

 (.»فرارکرديم و رفتيم و وقتی دوباره آمديم نه کفن بود و نه مارها، و قبر خالی مانده بود
 )   ٣٤ – ٣٦، صص  ٣٤، ص  ١٣٨٦پيرنيا، 

کشف  «شرح باال به نوعی وضعيت افکار عمومی و تلقی بخش بزرگی ازتوده مردم
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آخر دنيا رسيده  «ايران را از رخداد» کشف حجاب «بی شک . نشان می دهد« حجاب 
اتفاق مهمی درکشور ما بوده است، نه از آن جهت که بلکه به اين دليل که اهميت و » بود 
سال به  ٦عظيم آن، از دوره کوتاه خود بسيار فراتر رفت، دوره کوتاهی که بيش از تأثير

طول نيانجاميد واين درتاريخ يک ملت، لحظه ای بيش نيست اما مسئله آن است که 
که ناشی از تأثير گسترش يابندهاش در زندگی اجتماعی (پيامدهای چند وجهی اين رخداد 

، سبب )سال گذشته بوده  ٢١جهت دار آن، در طول زنان و نيز به واسطه ی بازخوانی 
ساز مناقشه و تأثير بسيار عميق در فرهنگ و ساختار روابط قدرت در ايران معاصر 

 .بوده است
برخی از فمينيست های ايرانی بر انبوه دستاوردهای مثبت اين دوره ی کوتاه بر زندگی و 

ی شش ساله را به دليل آن که  پيشرفت زنان تأکيد می ورزند و برخی ديگر، اين دوره
مدرسه ممانعت کنند « باعث شد خانوادههای سنتی از رفتن دخترهای شان به بی حجاب 

و اختالل در »  با حجاب/ بی حجاب « و به نوعی سبب دو قطبی شدن جامعه زنان به
اما کشف حجاب . روند آرام و طبيعی حجاب برداری شد مورد نقد ونکوهش قرارميدهند

بود امروز اکثرقريب به اتفاق فمينيست های ايرانی نحوه برخورد و فشاری که هر چه 
                                                               ِ         رضاشاه برای کشف حجاب اعمال کرد را نکوهش ميکنند، اما نقد و نکوهش  اجبار و 

چيز غريبی نيست و صرفا به زنان فمينيست محدود » کشف حجاب« سرکوب در روند 
پهلوی پس از نشستن بر تخت سلطنتی  نمی شود، بلکه پسر رضاشاه، يعنی دمحم رضا شاه

پدرم   دستور منع حجاب را « : نيز رفتار قلدرمنشانه پدر را در اين زمينه نکوهيده است
به موجب اين دستور هيچ زن و يا دوشيزه ای حق پوشيدن نقاب و چادر . صادر کرد

بر می جبرا چادر او را ... شد نداشت و اگر زنی با روبند و چادر در کوچه پيدا می
... داشتند و تا زمانی که پدرم سلطنت می کرد درسراسر کشور اين منع برقرار بود

عاقالنه آن بود که اقدامات اصالحی با رويه دموکراتيک تعقيب شود تا نتايج عاليتری 
همين که پدرم از ايران خارج شد در اثر پاشيدگی اوضاع در دوران ... عايد کشور گردد

از زنان مجددا به وضع اول خود برگشتند و از مقررات جنگ جهانی دوم، بعضی 
ولی من و دولت از اين تخطی چشم پوشی کرديم و . مربوط به کشف حجاب عدول کردند

 -ترجيح داديم که اين مسئله را به سير طبيعی خويش واگذاريم و برای اجرای آن به 
ناد،  صص تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اس( »…اعمال زور متوسل نشويم

٤١٩ – ٤٢١  (  
حتا برخی از زنانی که در زمان دمحمرضا شاه مسئوليت های دولتی هم داشته اند روند 

 » مهرانگيز دولتشاهی« اجباری کشف حجاب را مورد انتقاد قرار داد ه اند از جمله 
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اولين زن سفير و از اولين زنان نماينده مجلس در ايران در زمان شاه در مورد قانون 
بعضی ها ميگويند که . يک خورده زيادی بود: حجاب در زمان رضاشاه می گويد کشف

از يک طرف ما . در کشورهايی مثل ايران يک مقدار زور برای اين کارها الزم است
خودمان می دانيم که باز در کشورهايی مثل ايران وقتی دولت يک چيزی را اشاره ميکند 

حاال که دولت اشاره کرده بود . ابلش مقاومت نميکنندخيليها آن کار را ميکنند و زياد در مق
و مردم هم اين کار را ميکردند، اما اين که در خيابان، پاسبان چادر زنی را ميگرفته و 

  » .ميکشيده و پاره ميکرده شا يد اگر نمی شد بهتر بود 
 »روش اعمال زور« بنابراين در مورد نقد و نکوهش)  مهرانگيز دولتشاهی، خاطرات( 

اختالفی نيست » بين علما« در  کشف حجاب از سوی رضاشاه پهلوی، به قول معروف 
و حتا پسر ارشد رضاشاه نيز از روش اقتدارگرايانه ی پدرش، اعالم برائت کرده است 

 )١٠(.چه برسد به ما فمينيست ها
دهه به وضوح لمس ميکنيم که رژيم جبارومستبد روحانيت  ۴درعصر معاصر بيش از 

خمينی پرچمدارآن است به منش و روش رضاخانی به زورحجاب را به زنان  که شخص
صديقه دولت .ايران تحميل کرده است وعاجلترين حقوق آنها را زير پا گذاشته است 

  :می گويد» با حجاب و بی حجاب« در بارۀ  ١٣١١آبادی در مقاله ای در سال 
پيش آمده، که دولت اما برای ما آزادی و کشف حجاب به طور خيلی طبيعی « 

وافکارمنور روی اين زمينه زنان را درکشف حجاب مختار گذاشته اند، تا هرکس ميل 
بنابراين دوم آزادی است که . دارد با حجاب وهرکس مايل است بی حجاب معاشرت کند

  » .ما ازاروپاييان کامل تر داريم
يافت زيرا که طبيعت همراه با زمان ادامه ن» اصالحات تدريجی جامعه«ولی اين سياست 

رژيم رضا خانی براساس اراده گرائی همراه با قهرو زور بود که با تصورات نادرست 
» ١٣١۴دی  ١٧کشف حجاب «از ساختار و بافتهای آن زمان جامعه با اعالم رسمی 

  .باعث واکنش بخش بزرگی از مردم جامعه گرديد
به اين » ب وپيامدهای آنممنوعيت حجا« هوشنگ شهابی درمقالۀ تحليلی تحت عنوان

سياست کشف حجاب رضاشاه  بيزاری اکثريت مردم را برانگيخت : نتيجه رسيده بود که
خشونتی که با آن کشف حجاب بر زنان . و درعدم محبوبيت او سهم بزرگی داشت

نافرمان تحميل شد بيشتربه روش های بلشويک ها درآسيای ميانه  شباهت داشت تا به 
رکيه زيرا آتاتورک اجازه داد تا حجاب خود رفته رفته بپوسد واز روش آتا تورک درت

» حجاب «يکی از جنبه های مهم سياست حجاب رضا شاه اين بود که اوميان . ميان برود
توجيه کشف حجاب اجباری اين بود که می خواهند زنان را . تمايزی قايل نشد»  پرده« با 
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و به راستی  نيز کشف حجاب با گشوده به مسير اصلی تحوالت اجتماعی وارد  کنند، 
با همه ارزش ستودنی توسعه امکانات . شدن راه آموزش  و پرورش برای زنان توأم شد

تحصيلی برای زنان و نيز ستايش برانگيزی ورود زنان به حيات اجتماعی، اما راه های 
حدودی                                                                 ّ     معقول تر و سنجيده تری برای اجرای اين سياست ها وجود داشت تا هم سن ت تا 

                                                              ّ         رعايت شود و هم عالقه  آن برانگيخته  گردد، به خصوص آنکه ايران سن تی منابع 
وسرچشمه های فرهنگی الزم برای بهره برداری و مشروعيت بخشيدن به جهت گيری 

که تاکنون  ١٣١۴دی  ١٧اين گفته رضا شاه درسخنرانی . های نوين را در اختيار داشت
رار گرفته بودند آشکارا مغاير با تجربه روزانه ميليون ق» خارج از جامعه « زنان ايرانی 

پسر و ( کوشش برای تأسيس دبستان های مختلط . ها زن روستايی و عشايری ايران بود
  ّ           سن تی را زنان » مکتب خانه های « اين واقعيت را ناديده می گرفت که بعضی از) دختر

. نار پسران درس می خواندنداداره می کردند و درآنها دختران نزديک به سن بلوغ در ک
اين فکرکه مشارکت زنان در فعاليت های اجتماعی با آزادی دادن انتخاب لباس به ايشان 
گسترده  تر خواهد شد نه به ذهن  تجدد طلبان خطور کرد و نه، اگر انصاف دهيم، به 

از در برخی موارد برنامه شاه برای مشارکت دادن زنان در فعاليت اجتماعی  .ذهن علما
طريق بی حجابی حتی گاه نتيجه وارونه داد و پيامدهای غير منتظره ای به بار آورد که 

بسياری از زنان در برابر آزارهای پليس ترجيح . با نتايج معکوس فاصله چندانی نداشت
پس از آن که دختران مجبور شدند بی حجاب به مدرسه بروند، رسم . دادند درخانه بمانند
اگرچه .     ّ                                                   ی سن تی که دختران و پسران را کنارهم درس می دادند برافتادقديم مکتب خانه ها

فرصت های تحصيلی و آموزشی برای زنان افزايش و بهبود يافت، اما همين عمل باعث 
                                 ّ                                           شد بسياری ازدختران خانواده های سن تی از تحصيل محروم شوند چون والدين ايشان به 

ن خود را از رفتن به مدرسه باز خصوص در نواحی مذهبی تر کشورمانند قم دخترا
. مديران مدارس دخترانه ای که مخالف بی حجابی بودند تهديد به اخراج شدند. داشتند

تالش های رضا شاه برای متحدالشکل کردن لباس های زنان و مردان به شيوه غربی با 
آن که به قصد ايجاد وحدت ملی از طريق حذف تمايزات طبقاتی ومنطقه ای انجام 

ت، در واقع شکاف عميق ديگری درجامعه ايران پديد آورد، يعنی ميان غرب گرف
ُ                         گرايانی که ازاين سياست استقبال کردند و داوطلبانه م دهای اروپايی را برگزيدند وبا (                                                  

و بقيه جامعه که ) چنان تعصب و شور و اشتياقی که حتی باعث حيرت خود اروپائيان شد
  )١١(». بيزار بودند از دخالت دولت درزندگی خصوصی  خود

  
خورشيدی  ١٢۵٠(سيد محسن محالتی معروف به صدراالشراف ويا محسن صدر
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مدار و پنج بار وزير دادگستری  سياست) خورشيدی تهران ١٣۴١مهر  ٢٧محالت ـ 
وی مدتی نيز رئيس . بود١٣٢۴تا مهر ١٣٢۴وزير ايران از خرداد  وهمچنين نخست 

کشف حجاب "رات صدراالشراف، دربارۀ اودرکتاب خاط.مجلس سنای ايران بود
 .رضاخان آورده است"
شاه برای اين که مردم عادت کنند امر کرد وزراء هر کدام در وزارتخانه خود يا در «

های  کلوب ايران جشن بگيرند واز افراد آن وزارتخانه و رجال دعوت کنند که با خانم
ر اجرا شد و خود شاه هم ابتدا در وزارت جنگ اين ام. خود در آن جشن حاضر شوند

ً                          های افسران طوعا  و کرها  حاضر شدند و ساير وزرا هم  زن. درآن جشن حاضر شد        ً                
همين که يکی ـ دو وزارتخانه جشن گرفت روزی شاه در هيأت دولت . شروع کردند

  .ای فراهم بياوريد که من خودم هم با دخترهای خود بدون حجاب حاضر شوم گفت وسيله
برای جشن توزيع ديپلم درمدارس دخترانه مناسب است شاه : گفت حکمت وزير فرهنگ

شاه پسنديد وقرارشد درآن جشن حاضرشود و گفت وزراء و معاونين . فرما شوند تشريف 
اين امر برای من اشکال زياد داشت زيرا . های خود حاضر شوند ها بايد با خانم و مديرکل

ت مرا طالق بده و از اين امر معاف حتی به من گف. وجه حاضرنبود  خانم من به هيچ
  .بدار

الملک رئيس دفتر مخصوص به شاه پيغام دادم که خانم من مريض  من به توسط شکوه
تواند حرکت کند جواب داد که خود شما حاضر شويد، ولی اين عذر را به  است و نمی

  .ساير وزرا بگوييد
شن در وزارت عدليه چه نوبت ج: اين مرحله هم گذشت چند روز بعد شاه به من گفت

قسم  ٢جمعيت اعضاء عدليه زياد و ) وزيروقت عدليه ( وقت خواهد بود؟ من گفتم 
قسمتی اعضاء اداری و جمعی قضات هستند که در بين آنها اشخاص عالم و : هستند

دانم که مجلسی فراهم کنم که اول اعضاء اداری و بعد نوبت دوم  مناسب می. پيرمرد است
مناسب نيست وکار را بايد از نقطه مشکل شروع کرد تا ديگران حساب  شاه گفت. قضات

  .کار خود را بکنند
  

  زنم از غصه مرد 
 

من ناچار شدم و مجلسی در کلوب ايران که وسعت زياد داشت، فراهم کرده و دعوت 
ناچار شب وقتی عده زياد از اعضاء و سايرين . کردم، ولی درخانه من حالت عزا بود

اما بعد . خانم من با کراهت با دخترهايم حاضر شدند و از مدعوين پذيرايی شد آمده بودند،
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از مراجعت از آنجا خانم من مريض شد و ديگر از آن خانه بيرون نيامد تا درمدت يک 
  )١٢(» ...سال بعد فوت شد وجنازه او بيرون رفت

  
 آبادی-افکار و عقايد صديقه دولت

 
نگرشی بر شخصيت و شرايط رشد  «تحت عنوان الهه باقری در نوشتۀ پژوهشی خود 

ای که در بادی امر در باب  مهمترين مسئله:  آورده است» و تربيت صديقه دولت آبادی
کند، شک در خصوص عقايد مذهبی اوست که البته به  عقايد صديقه دولت آبادی جلوه می

منابع به ازلی بودن برخی از . توان با توجه به منابع موجود آن را تأييد کرد هيچوجه نمی
اما نبايد فراموشی کنيم که مخالفان مشروطه و ] ٣٣[آبادی اشاره کرده ا ند، صديقه دولت

قشريون متعصب با نهضت اصالح تعليم وتربيت مخالف بودند و اکثرزنان فعال نهضت 
های زنان را هم خالف اسالم  آنان انجمن. کردند های بابی متهم می را به داشتن گرايش

ته و از آنجا كه با جنبش اصالحات تربيتی مخالف بودند، مؤسسات فرهنگی را دانس
دانستند، درخيابان به محصالن  های پيشين می محکوم واين بنيادهای نو را مغاير سنت

عفت، هرزه  انداختند و آنها را بی کردند وبه صورتشان تف می ومعلمان زن حمله می
دولت آبادی بواسطۀ فشارهای ”: نويسد اريان میسانا س] ٣٤.[خواندند وفاسداالخالق می

،  اش های مستقلش، ناچار شد رابطۀ خود را با برادر روحانی خانواده به خاطر فعاليت
زنان  دراين ميان اوازطريق زبان . کرد، قطع کند ميرزااحمد، که در اصفهان زندگی می

هديد شد وبا تالش داد، ازاين روجانش ت به صراحت حجاب را نيز مورد نقد قرار می
 ]٣٥[“.ی اراذل و اوباش به دور ماند اش ازحمله فراوان دفترنشريه

 
شد و برای او  های تندی در ميان مخالفان می انتشار مقاالت اين نشريه باعث بروز واکنش

پس از پنج هفته كه ازعمر روزنامۀ زبان زنان گذشت، صديقه . کرد توليد اشکال می
چرا زنان روستايی مجاز هستند بدون حجاب باشند و از ”: پرسيد ای آبادی در مقاله دولت

ميرزااحمد، برادر بزرگ او كه مجتهد قدرتمند شهر بود، “ آزادی بيشتری برخوردارند؟
از او خواست كه بدون چون وچرا به كار انتشار نشريه خاتمه دهد، ولی صديقه دولت 

غير از برادر ] ٣٦.[طه با برادر ديدآبادی اين پيشنهاد را نپذيرفت و چاره را قطع راب
بزرگ كه مخالف او بود، در بين بقيۀ خاندان دولت آبادی هم كسانی بودند كه با نظر 

دولت آبادی مخالف بودند، اما به سبب احترامی که برای ايشان قائل بودند کسی   صديقه
. کردند میجرأت ابراز مخالفت خود را نداشت گرچه در غياب او نظرات خود را ابراز 
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 ]٣٧.[تر بود ازميان پنج برادر فقط ميرزايحيی از لحاظ ديدگاه فکری به او نزديک
 

نوشت که ازآن  های گوناگون هم مقاالتی می ها و مجله غيرازنشريۀ خودش، درروزنامه
ايرانشهر نويسندگان و روشنفکران را به بحث و . توان به ايرانشهر اشاره کرد جمله می

صديقه دولت . کرد زناشويی و آثار آن بر مليت و نژاد ايرانی دعوت گفت وگو دربارۀ 
آبادی، که ازدواج زنان اروپايی با مردان ايرانی را متضمن آثار زيانبار اخالقی 

دختران اروپايی از سنين کودکی به عيش و نوش ”: دانست، در اين زمينه نوشت می
ند و ازدواج با چنين زنانی کن اند و هر شب را بر بالين يک مرد سپری می مشغول

از طرف ديگر ازدواج با دختران ايرانی به . ای مستحکم و باثبات بسازد تواند خانواده نمی
با وجود همۀ اين  باشند جذابيتی ندارد، اما  اين دليل که فاقد آموزش، سواد و تربيت می

اند و اگر مابين -از يک آب و خاک. ها يکی است معايب؛ اوالد آنها ايرانی است، اعياد آن
 ]٣٨[“.خانۀ آنها جنگ يا سروری باشد هر دو در غم و شادی شريک اند

بر مطالب صريحی كه دربارۀ   نكتۀ جالب توجه اينكه در نشرياتی چون ايرانشهر، عالوه
شد، سلسله مباحثی نيز دربارۀ اختالط نژاد و ازدواج ايرانيان با  كشف حجاب بيان می
، اعم از  آمد كه ايرانيان مقيم خارج و روشنفكران شناخته شده میزنان اروپايی به ميان 

از جمله صديقه . پرداختند زن و مرد، دربارۀ معايب و محاسن آن به اظهار نظر می
آبادی در ايرانشهر يكی از داليل تمايل مردان تحصيلكردۀ ايرانی را به ازدواج با -دولت

: نويسد داند و می در زنان و حجاب میزنان خارجی عدم وجود علم و تربيت و شناخت 
به عنوان تفرج به شهرهای ديگر برود و به عياشی با . زن اروپايی حق دارد! بله”

! آری. اجازه برود ديگران مشغول بشود اما زن ايرانی حق ندارد، به خانه پدرش بی
ينكه علت ا. دهند هاست كه دسته دسته زنان ايرانی را به گور جا می عدالتی همين بی

“ . دانند، اين است كه حشر با زنان ندارند مردان ما ايران را خالی از زن يا احساسات می
اند واال  آن بدبختان در پشت پردۀ ضخيم حجاب مرده! آری”: گيرد وازهمۀ اينها نتيجه می

ترين دختر ايرانی را به بهترين  ديدند، يك مرد ايرانی، پست قطع دارم، اگر آنها را می
خيلی از بخت خودم راضيم كه توانستم بيايم به اروپا تا از . داد روپايی ترجيح میدختر ا

اشتباه به درآيم و اگر موافق به بازگشت شدم، اميدوارم كه روسوم بزرگی در اين 
 ]٣٩[“.خصوص بكنم و ديگران را هم از اشتباه به درآورم

من مرز مشخصی ”: بودجواب دولت آبادی به ساسان كی آرش گيالنی در ايرانشهر اين 
تصورم بر اين است كه داشتن اين . شناسم بين شهامت، راستگويی و وجدان داشتن نمی
او پيوسته معتقد بود و اعالم كرده بود “ . صفات نوعی ارتباط تنگاتنگ با يكديگر دارند
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شود و معتقد بود كه آزادی زنان در رهايی از قيد  كه رفع حجاب باعث آزادی زن نمی
وجود  اول علم و تربيت بايد بعد آزادی و بی”: نوشت. بند اوهام و خرافات است جهل و

 ]٤٠[“.آن دو نتيجۀ آزادی بر بادی است
 

های او جای داشت، چنان كه از  ناسيوناليسم هم عقيده ای بود که در بطن افكار و تالش
دلم امروز از بس ”: م نوشت١٩٢٣ژوئيه  ٢٩/ق١٣٤١الحجه  ذی ٢٠آلمان به تاريخ 

دكتر آمد ديد و گفت . هوای ايران را كرده بود، نقشۀ ايران را به پردۀ اطاقم نصب كردم
. گفتم بفرماييد برويد. من خيلی ميل دارم ايران را ببينم. به به، چقدر شما وطنپرست هستيد

م گفت. آيم گفت نترسيد خانۀ شما نمی. خواهم تنها سفر كنم گفتم اما من می. آيم گفت با شما می
! گفت اوه. گفتم پس ايران خانۀ من است. روم گفت چرا ايران می. رويد پس ايران نمی

] ٤١[“.جا مهمان هستند دانم ايران خانۀ هر ايرانی است و بيگانگان در آن بله، می. ببخشيد
تمام ”: نويسد در نامۀ ديگری می. هايش ادامه دارد اين شيوۀ نگرش در اغلب مكاتبه

اند ولی اول نظر از شدت سياهی در و  ام همه آباد و قشنگ ا حاال ديدهشهرهای اروپا كه ت
های ايران هستند و علتش زياد بودن كارخانه است و به  ديوار خواهر بزرگ آشپزخانه

كنم  با وجود اين من آرزو می. اند همين جهت در عوض مبلشان آينۀ قدی كار گذاشته
 ]٤٢[“.ای اين اندازه صنعت و كارخانه باشدطور آباد و سياه بشود و دار مملكت ما همين

 
خواند و نقش خود را با طبيب يکی  صديقه دولت آبادی زبان زنان را مدرسۀ سيار می

ها روح معارف پروری مرا تقويت  ها و بيعدالتی اين همه ناگواری. . . ”: دانست می
چون نسخۀ  کرده، بر آن واداشت بدون انديشه و هراس مدرسۀ سياری به وجود آورم و

نشين بيکار بفرستم، تا در حدود امکان به بيداری و هوشياری  طبيب به بالين بيماران خانه
او حتی پا را از اين تشبيهات و استعارات فراتر نهاده و در ] ٤٣[“.زنان مدد شده باشد

 .داند نشريۀ زبان زنان آموزش علم طب و پرستاری را از نيازهای اساسی زنان می
آبادی آموزش و تربيت دختران ايرانی بود و تا -های اصلی صديقه دولت غهيکی از دغد

او که از بنيادگذاران فرهنگ جديد زنان به شمار . آخر عمر برای تحقق اين هدف کوشيد
های آداب معاشرت، تاريخ  نمايشنامۀ اخالقی و اجتماعی کتاب ٢٢رود، عالوه بر  می

او از همچنين از ] ٤٤.[ن را نگاشتزندگانی شخصی و خدمات فرهنگی و زندگی م
پيشروان جنبش زنان و از هوادران سرسخت حذف يكی از بندهای قانون اساسی آن 

بندی و آنان را از حقوق  زمان بود كه زنان را در زمرۀ ديوانگان و كودكان طبقه
 هايی دولت آبادی بارها در اين باره در نشريۀ خود مقاله. اجتماعی خود محروم كرده بود
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 .های اجتماعی دربارۀ آن سخنرانی كرد نوشت و در گردهمايی
م، به منظور آشنا کردن زنان با حقوقی همچون استقالل ١٩١٩/ش١٢٩٨در سال 

اقتصادی، آموزش و حقوق خانوادگی اقدام به انتشار اولين نشريۀ حقوق زنان در خارج 
م به ١٩٢٠/ش١٢٩٩ماه -در دی. زنان کرد از تهران و سومين آن در ايران با نام زبان 

م روزنامه در اصفهان ١٩٢١/ش١٢٩٩و كودتای اسفند  ١٩١٩علت مخالفت با قرارداد 
ماه توقيف، در تهران به صورت مجله منتشر شد که بيشتر از  ١٣بعد از . توقيف شد

جز يك شماره آن كه دربارۀ دعوت از متفقين برای ترك خاك . يازده شماره دوام نياورد
های  هايش جنبۀ سياسی نداشتند، ولی به علت محدوديت يچكدام از شمارهايران بود، ه

ايجاد شده از وزارت معارف و همچنين مسافرت صديقه دولت آبادی به اروپا چاپ آن 
م در تهران به طور ١٩٤٢/ش١٣٢١متوقف شد و پس از بازگشت او از سفر اروپا در 

 ]٤٥.[پراكنده منتشر و بدل به مجلۀ ماهانۀ زنان شد
به سبک جديد را   م در اصفهان نخستين مدرسۀ دخترانه١٨٧٨/ق١٢٩٦دولت آبادی در 

های بسيار مواجه و  ها و مخالفت با نام مکتبخانۀ شرعيات تأسيس کرد كه با اعتراض
              ُ          بضاعت با نام ا م المدارس  همزمان، دبستانی نيز برای دختران بی. سرانجام تعطيل شد

آن مدرسه نيز به علت ] ٤٧.[سپرد] ٤٦[رخشان تاج  مهررا به   داير کرد و مديريت آن
در . ای متعصب و ايراد و انتقادی كه به فرم روپوش آن گرفتند تعطيل شد مخالفت عده

ای كه اكثر مردم، خاصه گروهی از زنان، عقيده داشتند كه اگر دختر باسواد شود  زمانه
و در دنيايی كه زن در نويسد  نشيند و به مردها نامۀ عاشقانه می شب و روز می

آبادی در راه مبارزه با جهل، -چارديواری حرمسرا زنده به گور بود، صديقه دولت
در چنين شرايطی بود كه . خرافات و ارتقای فكری و فرهنگی زنان كشور بسيار كوشيد

ها، ناسزاها  ها، اهانت در اين راه با سختی. مدرسۀ دخترانه تأسيس و روزنامه منتشر كرد
های فراوان و راه بسيار  يدهای بسياری مواجه شد، چرا كه در آغاز راه دشواریو تهد

  شد، از اين باز كردن مدرسه برای زنان در آن زمان جرم شناخته می. مخاطره آميز بود
رو، دولت آبادی را نه فقط مورد ضرب و جرح قرار دادند، بلكه به مدت سه ماه در 

اش تعهد گرفتند كه ديگر  از آزاد کردنش از خانوادهوزارت فرهنگ زندانی کردند و پيش 
های خود  تر به فعاليت اما وی با عزم راسخ] ٤٨.[در اين زمينه به فعاليت نپردازد

 .داد ادامه 
يك سال بعد از مشروطۀ دوم، گروهی از زنان تجدد طلب انجمنی با نام انجمن مخدرات 

ختران فعاالن سياسی، زنان دربار، اعضای اين انجمن به زنان و د. وطن تشكيل دادند
آبادی در آن  های مخفی كه دولت يكی ديگر از انجمن. شد اعيان و اشراف محدود می



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٤                                                                ١٨        دق ، 

  

  

بودند از محترم   ساير زنان عضو اين انجمن عبارت. عضو بود انجمن حريت زنان بود
ز اين انجمن مختلط بود و مردان ني. هما محمودی و شمس الملوك جواهركالم  اسکندری،

السلطنه از  افتخارالسلطنه و تاج  از زنان خاندان سلطنتی،. كردند در جلساتشان شرکت می
 .اولين اعضای اين انجمن بودند

او . های سياسی پرداختند صديقه دولت آبادی از نخستين زنانی بود که در ايران به فعاليت
عی و سياسی نگاری از نوشتن حقايق تلخ اجتما به هنگام فعاليت در کار روزنامه

های  ای نداشت و به وسيلۀ نوشتارهای تند سياسی با سياست ترين ترس و واهمه کوچک
های سياسی صديقه دولت آبادی عبارت بود از  فعاليت] ٤٩.[پرداخت خارجی به مبارزه 

او همراه . که ايران را تحت نفوذ انگلستان و روسيه قرار داده بود ١٩٠٧مخالفت با قرداد 
ن همفکر خود مخالفتش با اين قرارداد را با تحريم کاالهای وارداتی و رفتن به با ساير زنا

داد و نيز، مخالفت با قرارداد  ها و تشويق آنها به عدم استفاده از قند خارجی نشان  خانه قهوه
 .كه بين دول انگليس و ايران در زمان نخست وزيری وثوق الدوله منعقد شد ١٩١٩

 
او را شايد بتوان اولين . اوم برای معارف نسوان تالش كرددولت آبادی چهل سال مد

هايی صوتی تبديل کرد، هر چند صفحات  کسی دانست که آموزش و تدريس را به فايل
نيمه ”: گويد او در خاطراتش می. گرامافون درآتش خشم نسبت به كانون بانوان سوخت

انداخت و حريقی ايجاد شب شخص ناشناسی از پشت بام خود را به عمارت کانون بانوان 
با . فوری به اداره آتش نشانی تلفون کردم. کرد و از همان راهی که آمده بود برگشت

سرعت قابل تقديری آمدند و حريق را که در کتابخانۀ کانون روی داده بود خاموش 
های من طعمه آتش شده بود  ها و يادداشت ولی افسوس که قسمتی از بهترين کتاب. کردند

تاکنون  ]٥١[از زمان رويسيون] ٥٠[تر دورۀ تمام تعليم و تربيت و پداگوژی ه مهمو از هم
  ) ١٣( [٥٢[“.كه صفحۀ گرامافون تهيه کرده بودم، از دست رفت

 
صديقه  در ديدگاه » حضور اجتماعی زنان«در پيوند و الزام با » وطن پرستی«گفتمان 

 دولت آبادی
  

همتايان اش در روزگار خود، به مسائل مختلف  صديقه دولت آبادی، هم راستا و همقدم با
خريد «. مسائل سياسی، اقتصادی و اجتماعی از زاويه زنان می پرداخت منجمله به 

تقويت صنعت درون زاد، يکی از دغدغه های صديقه دولت  بمنظور » منسوجات وطنی
ه  تحريم منتشر شد و اين ايد ١٢٩٢سال  اولين نوشته او در اين زمينه در . آبادی بود
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      َ                      نهايتا  به يک مفهوم عملی عمل  کاالهای خارجی  نزديک به يک دهه به درازا کشيد تا 
گروهی از  ١٣٠١در سال  يعنی . اجتماعی و دسته جمعی در ميان جنبش زنان تبديل شد

. راه انداختند زنان مشروطه خواه تحريم کاالهای خارجی را بعنوان کنشی اجتماعی به 
يقه دولت آبادی در مدرسه مخدرات اسالمی ايراد ميکند در سخنرانی که صد

جمعيت «. اش از انجام اين عمل اجتماعی از سوی زنان، کامال آشکار است شادمانی 
و انجمن ديگری » ترويج صنايع وطن«از اهداف انجمن اش را  يکی » نسوان وطن خواه

لی اش برگزاری يکی از برنامه های اص در شيراز نيز » مجمع انقالب زنان«بنام 
لذا مفهوم سازی از . است بوده » امتعه ميهنی«جلسات سخنرانی در جهت استفاده از 

کشور ما مفهومی  که در » خريد منسوجات وطنی«استقالل مالی و صنعت ملی و گفتمان 
کمک وسيع : محض نمونه(تازه بود از زمان نهضت مشروطه شکل گرفته بود 

و تا دوران ملی شدن صنعت نفت ادامه داشت ) بانک ملی داوطلبانه زنان برای تشکيل و 
  . مدت نيز در حوزه تئوريک و عملی، رشد و گسترش بسيار پيدا کرد و در همين 
نيز يکی ديگرازگفتمان های فعالی است که در ميان کنشگران » وطن پرستی«لذا گفتمان 

عملکرد گوناوند فعاالن  در اکثر گفتارها، سخنان و. زنان در آن دوره وجود دارد جنبش 
در حوزه » مشارکت زنان«را يکی از انگيزه های » پرستی وطن «زن ميتوان ديد که 

ميدانند، به طوری که يکی از انجمنهای مهم و  » حوزه سياست«عمومی و به ويژه در 
َ                مشخصا  بر همين گفتمان ) »خواه جمعيت نسوان وطن «(تاثيرگذار دوران مشروطيت       

عنوان و نام اين انجمن  بازتاب اين گرايش حتی در . ايه گذاری ميشودپ» وطن پرستی«
  . نيز آشکار است

اما در روزگار صديقه دولت آبادی، گفتمان وطن پرستی و مراد از اين معنا، به گونه ای 
و با فاصله گذاری از ارزش های تعصب و غيرت مرسوم  غيرايدئولوژيک 

در اين . جنبش زنان جاری بوده است وبات فعاالن پدرساالرانه، در زبان روزمره و مکت
در واقع ) ميشود ـ تلقی » مادر«ـ که (دوره، هدف متکثر زنان برای حفظ وطن 

باورند که                                                         َ        مشروعيت بخشيدن به حضور اجتماعی و سياسی خود است و نهايتا  به اين 
داعيه ی وطن پرستی، ناممکن و حتی » بدون حضور سياسی و اجتماعی زنان«
از زمان (اين است که برای صديقه دولت آبادی و همتايانش . دروغين است عاری ش

در عين » وطن پرستی«مراد از ) شدن صنعت نفت، و بعد از آن مشروطه تا دوره ملی 
انگيزه ای برای به رسميت شناختن حضور زنان در  تقويت بنيه مالی و توليدی مملکت، 
زنان و » معارف«حتی کسانيکه به رشد  جاييکه تا . عرصه سياسی نيز تلقی ميشده است

          َ لذا مطمئنا  . نزول مييابند» وطن خائن به «توسعه مدارس دخترانه کمکی نميکنند به حد 
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های فرهنگی و  يکی از گفتمان هايی که صديقه دولت آبادی در مطالب و فعاليت 
معارف «  رس و اجتماعی اش، بی خستگی دنبال ميکند ارتباط وثيق و متقابل توسعه مدا

  . است» وطن پرستی«با » برای زنان
خورشيدی که در نشريه  ١٢٩٢دولت آبادی در اولين نوشته های خود در سال 

شد در نقد بی توجهی مردم به کاالها و توليدات ايرانی و عادت آنها به  منتشر » شکوفه«
هر ايرانی،  منسوجات اسالمی که برای«: مينويسد) ١٧٠  . ص(خريد منسوجات خارجی 

خود را به زر و زيور فرنگ آراسته می  بزرگ ترين زينت است پشت پا انداخته و 
فوايد آن ها را بی نهايت  کميته، قدر پارچه های وطنی را به خوبی می داند و . داريم

و با  ادراک نموده؛ چونکه از دير زمانی است که قهرا پارچه های خارجه را متروک 
خوشبختانه يک کمپانی . ود را از منسوجات اسالمی قرار دادهکمال افتخار لباس خ

اصفهان داير است که قابل همه قسم تمجيد است، زيرا که پارچه های  اسالمی در 
ولی افسوس که اهالی اين . کمال نظافت و قشنگی ترتيب می دهد ابريشمی و ريسمانی در 

خيلی افسوس دارم که .... رانچه رسد به شهرهای ديگر اي شهر هم توجهی به او ندارند 
هايی عمل می آورند که فرنگی ها هم باور  در يزد و کاشان و اصفهان و غيره پارچه 

ايرانيان آنقدر همت و حميت  ندارند آن ها را بشود بدون کارخانه ترتيب داد وليکن ما 
ده، بر بيچارگان ش نداريم که آنها را خريداری نموده رواج دهيم، بلکه باعث تشويق آن 

 )  ١٢٩٢بهمن  ٢٧، ١٣٣٢ربيع االلول  ٢٠شکوفه (» .زيبايی و لطافت آن بيفزايند
اوهم از فعاالن حقوق زنان در (» درۀالمعالی«دولت آبادی درجلسه ای که در منزل خانم 

، در باره حمايت از توليدات و صنايع )مدير مدرسه مخدرات اسالمی است آن روزگار و 
منتشر  ١٣٠١دی ماه  ٩سخنرانی او در روزنامه بهارستان در   .داخلی سخنرانی ميکند

سخنرانی تاريخی، بطور مبسوط از ترويج کاالهای  وی در آن ). ١٧۵. ص(ميشود 
ترويج منسوجات وطنی است و  مبحث کنفرانس امروز ما «: ايرانی سخن ميگويد

ترمات سوال می مح ولی قبال از خانم های . عرايض بنده هم روی همين زمينه می بايد
که اين اوقات  کنم برای چه می خواهيم اقدام به اين کار بکنيم؟ البته خانم های وطن دوست 

اول ترقی صنايع ايرانی : برای اين مقصود قيام نموده اند دو مقصود در نظر دارند
عجب مرام و . تحصيل ثروت مربوط به آن است و دوم رفع احتياج از خارجه که 

اما در اين کار يک شرط الزم است و آن اين است . گرفته اند در نظر  مقصود مقدسی را
روز به روز اين اقدام خير را امتداد بدهند تا مثل  که اين جنبش وطن پرستانه، ثابت قدم و 

حاال که خانم ها ... خسته و سرد نشوند اقدامات گذشته عقيم و بی نتيجه نماند، يعنی زود 
رواج بدهند، البته اگر اين گفته  منسوجات وطنی خودشان را حاضر شده اند که صنايع و 
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می کنند تا نواقص  ها را به فعل برسانند، صنعتگران ما هم تشويق می شوند و کوشش 
  «... پارچه ها و صنايع خود را حتی المقدور رفع نمايند

دشمنان، تفنگ می «در مطلبی با عنوان » زبان زنان«در  ١٢٩٩مهر  ٢۵صديقه در 
ما اينک با صدای بلند خطاب به همه مستبدين و دزدان و «: مينويسد) ٢١٨  . ص(» شندک

ما را عشق وطن، ما را آرزوی پرورش مشروطيت ايران و ما : گوييم دشمنان کرده و می 
ما برای . استقالل با معنی ايران، به ميدان معارف دواند را افتخار خدمت در نگهداری 

خواهران بينوای خود و برای ياری به  تاريک و برای نجات رستگاری ملت از روزگار 
راه خدمات علمی و اخالقی و  ما با خدای يگانه عهد کرديم که از . وطن، قلم به دست گرفتيم

ما . ها مجاهد قلم هستيم ما نويسنده . مقاله های قلمی، ايرانپرستی کرده و عوام را بيدار کنيم
و پناه ما نيز همان  محاکمه الهی او جل علی اعتقاد داريم  خداوند يگانه را می پرستيم و به

و ملت  ما از کشته شدن باک نداريم و بلکه فدا شدن در راه وطن . پروردگار يکتا می باشد
 » نابود باد دشمنان ايران/ نيست باد استبداد ! / زنده باد ايران. آزاد خود، افتخار می کنيم

: بار ديگر مينويسد ١٢٩٨آذر  ٢٠در ) زبان زنان( صديقه دولت آبادی در همان نشريه
نکبت که از چندين صد سال دور ما را زنجير بسته و ما را از حدود  فقر و فالکت و «

اين مردان خودخواه ما که اکثريت مردان . بايد خاتمه داد بشريت هم به خارج می کشيده، 
نند پيشه خود ساخته و اندکی مروت را نمی توا ايران را تشکيل می دهند هرگز انصاف و 

کشور ما هم آنقدرها نيستند که بتوانند  جوانان آزاديخواه دانشمند . به حال ما تفکر کنند
گرفتار جدال با عالم استبداد  گويا خودشان هم بيش از ما زنان و دختران . کاری بکنند

ج کند همانا عال بزرگتر درمانی که می تواند همه دردهای بدبختی نوع ما را . هستند
نکته  ما در اين موقع نمی خواهيم از اظهار يک «: او سپس ادامه ميدهد» .معارف است

از قراری که شنيده ايم بودجه اداره نظميه مملکت ما : مهم خودداری کنيم و آن اين است
بيش از بودجه وزارت معارف است و اين بودجه هم صرف ميز و صندلی های  ايران 

آيا يک چنين مملکتی می تواند ترقی کند؟ . پرطاووسی می شود  سبز و سرخ و مرکب
ملت آن : آيا نبايد فرياد کشيد و گفت! نه! خاموش بماند تا چه اندازه ! اوف، آدم تا کی نگويد

پول هايی که می دهد برای پرورش هيئت  روح دموکراسی زحماتی را که می کشد و 
   .« بشود صرف  جامعه خود حق دارد و بايد در راه همين ملت

همچنين ديدگاه صديقه دولت آبادی نسبت به وطن پرستی و پيوندش با حضور فعال 
و افزايش معرفت و دانش آنان را ميتوان با وضوح بيشتری در مقاله  اجتماعی زنان 

. همان، ص(در روزنامه زبان زنان  ١٢٩٩تيرماه  که در » مادر ما ايران«ايشان با نام 
   : يافتمنتشر شده، ) ١٩٩
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 مادر ما ايران
 

دانند و  آنانی که قدر مادر را می. مند به آن، عزيز است اين نام به گوش هر عالقه: ايران
دانند که به واسطه وجود مادرکه در دامن مهر او پرورش گرفته و درسايه حفاظت و  می

وانند از ت حمايت او آسايش دارند به خوبی مقام ارجمند مادر وطن را تشخيص داده ونمی
 .بختی او شاد نباشند و دربدبختی پير مادربا عظمت، ناالن نگردند خوش

ای باشد به مادر خود همين عالقه را  هر کس از هر گروه و هر مرعی و يا هر جنبنده
شناسد و از دور به سوی  چه هر بچه در ميان انبوه زنان، مادر خود را می چنان. دارد

ه هر سرزمينی به سوی آغوش مادر وطن خويش طور بچ دود و همين آغوش او می
ها همه برای حفاظت و حراست احترام دامن ناموس مادر وطن  ها و رزم جنگ. دود می

 .است
داند و اشتراک  اصول سوسيال دموکراسی که دنيا را به منزله مادر بزرگ بشر می

از خواهد باز هر قطعه از سرزمين را با آغوش ب عمومی را در گيتی مساوی می
فرزندان همان سرزمين مهرانگيزانه آرزو می کند و در صورت کلی و اجتماعی، همه 

 .نمايد های جهان را در آغوش مادربزرگ گيتی، دعوت می بچه
حالی و ستم کشی و بدبختی مادر ناتوان   آری، ما فرزندان ايران تا کی و تا چند پريشان
ه، کدامين روز، کدامين ساعت، کدامين خود را خواهيم ديد؟ آيا تا کدام سال، کدامين ما

مادر، پير مادر پريشان )  اندوه( دقيقه و کدامين ثانيه در ماتم و سوگواری وغربت وکربت
دگر / چو عضوی به درد آورد روزگار «: فرمايد خواهيم نشست و ناالن بود؟ سعدی می

عضوهای ايران که از نقطه نظر سوسياليزم يک عضوی از . »عضوها را نماند قرار
ها دردمند و بيمارومجروح باشد  طور قرن باشد و اگر همين می) جهان(مادربزرگ 

چگونه عضوهای ديگر ترقی خواهند داشت؟ اگر اين نقطه نظر را کنار بگذاريم و در 
آينه مطلق خودپسندی و خودخواهی نگاه کنيم ولی باز، مسووليت و غيرت محافظت 

ماچندين سال است که يکی از لغات کثيراالستعمال . عفت مادری ما رانبايد ساکت بگذارد
 !واژه خيانت است: شنويم و آن را در هر جا خوانده و می

های خائنين را بربندد؟ اگر خدای ناکرده خائنين  آيا وطن ما آن قدر خادم ندارد که دست
ادر تر از خادمين باشند وانگاه چه بايد کرد؟ راه رستگاری کدام است؟ درمان درد م بيش

 )١۴(باشد؟ ناتوان چه می
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، کريستين سن می نويسد که رفتار و گفتار مردان به زنان درايران درفصل اول ◀

در . باستان، آدمی را به ياد رفتارهای  با ادب وشايسته  امروز ما در باره زنان می اندازد
که همسرش ايران باستان، زن می توانست مانند مرد در دادگاه گواه باشد، دخترآزاد بود 

  .را خود برگزيند، زنان می توانستند درشکاروجنگ دوشادوش  مردان وهمراه آنان باشند
درهمان زمانی  که درسرزمين، دختران را با سنگدلی زنده به گورمی کردند ودرجايی 
ديگرآتش می کشاندند ودرکشوری به بردگی وروسپيگری را می داشتند ويا جلوی 

يا به زنجيروبه تيربستها می بستند و آتش ميزدند، زن  ببروشيروپلنگ رها می کردند
ايرانی دراوج وااليی و شکوه می زيست وآزاد و آزادمنش بود واورا گرامی وبزرگ 

  .می داشتند
» زندگی« درپارسی ريشه » زن« واژه . آغاز کنيم» زن« درونمايه واژه « نخست از 

  Genودرفرانسه   Genosنی به گونههمين واژه است که در يونا. وآفريننده وسازنده است
،Geni   ، Genes شده است که همه آنها برجستگی وهوشفری را نمايان می سازند .

درآمده که اهريمنی نا پيدا وآزاربخش است و پاهای »  جن« درعرب همين واژه به گونه 
  .اوبمانند جانوران وچهار پايان، سم دار می باشد

ی، نه تنها هيچگاه زن کمترازمرد نبوده که  گاه براو پيشی ازاين رودرآيين وانديشه ايران
  .وبرتری داشته است

جاويدانی  : معنی« درچم( درپيمون اهورا مزدا شش امشاسپند: امشاسپندان زن ومرد
) ( مادينه( » زند« يا فرشته فرمند و بلند پايه يافت می شوند که سه تن از آنها )  پاک

ّ                    سپندارم د، امشاسپندخرداد، ا ارديبهشت، ) ( نرينه( » مرد« وسه تن) مشاسپند امرداد      
  :دورنمايه اين امشا سپندان زند چنين  است. می باشند) شهريور، بهمن

  نماد  فروتنی، جانبازی، بردباری، سرپرست زمين وآبادانی و خرمی آن: سپندارمذ– ١
آب، رستگاری نمادرسايی، وااليی، برازندگی، پرستاری ونگهبانی : امشاسپند خرداد – ٢

  وآرامش  ونيکبختی
  نگهبان سرسبزی وآبادانی، پاسدارگياهان و روييدنيها: امشاسپند امرداد – ٣

  : فدوسی توسی، استاد بزرگ سخن دراين باره سروده است
  سپندارمذ پاسبان تو باد زخرداد روشن روان  تو باد 

  :ه  استيا سروده های شورانگيز زرتشت اسپنتمان همه جا آمد» در گاتها 
و امرداد » اهورامزدا،خردادشادی وسرزندگس. ما امشاسپندان زن ومرد رامستاييم« 
را به آنانی می بخشد که دراين جهان، پنداروگفتار و کردارشان » جاودنگی و بيمرگی«
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  )١۵( »١، بند  ۴٧يسنا . بر پايه آيين پاک و دين بهی است 
بارزنمی يابيم بلکه ازچند زن که برويال زن درشاهنامه تنها مردانی پهلوان تهمتن وم« 

پهلوانی داشتند وبرخی ازآنان درجنگها شرکت جسته اند نيزسخن رفته است خصائص 
دخترپيران وزن » جريره(جنگجويان را برخی ازاين زنان را نيز ميتوان يافت مثال

 سياوش چون پسرخود را بدست سپاهيان طوس کشته يافت پرستندگان را از موی کندن و
  :مويه  کردن بازداشت و گفت

 کنون اندر آيند ايرانيان               به تاراج دژپاک بسته ميان
 پرستندگان را اسيران کنند          دژ و بارۀ و کوه ويران کنند

 دل هر که بر من بسوزد همی      زجانم رخش برفروزد همی
  )١۶(بر، زدن همه پاک بر باره بايد شدن           تن خويش را بر زمين

  
ترين موفقيت جنبش  آموزش دختران، بزرگ« ، اشاره به  اين مهم که  در فصل دوم ◀

اندازی مدارس دخترانه وحق تحصيل زنان فراگيرترين  بوده است و راه» زنان 
های پس از پيروزی  درنخستين سال. ی فعاالن زن در دوران مشروطه بود خواسته

تربيت «کاری که اززنان محافظه(ازفعاالن زنانقالب مشروطه، قشرهای مختلفی 
هايی که حق تحصيل  دانستند تا فمينيست را دليل اصلی آموزش زنان می» مادرانی باسواد

، همگی به طور جدی به دنبال تأسيس )شمردند می» بيداری زنان«زنان را پايه و اساس 
 .سال بودند بزرگ های اکابر برای سوادآموزی زنان اندازی کالس مدارس دخترانه وراه

ِ             ی قاجار، تنها امکان سوادآموزی  دختران مکتب در دوره هايی بود که تا هفت سالگی  خانه                             
دادند، و برخی نيزدرخانه و نزد  ها خواندن ونوشتن و قرائت قرآن را آموزش می به آن

معدود مدارسی که ازسوی مبلغان مذهبی آمريکايی . کردند پدران باسواد خود تحصيل می
های مذهبی بود و فقط پس از  اندازی شده بود فقط مخصوص دختران اقليت روپايی راهو ا

نام در اين مدارس داده  ی ثبت خورشيدی بود که به دختران مسلمان نيز اجازه ١٢۵۴سال 
ِ         تحصيل در اين مدارس، اما فقط مختص  دختران  خانواده] ٣.[شد های اشراف و طبقات                                  ِ      

 ]٤.[برای زنان راه زيادی مانده بود باال بود، و تا آموزش همگانی
های دخترانه يکی پس  سال بعد بود که، همزمان با انقالب مشروطه، نخستين مدرسه ٣٠

اين خواسته اما به آسانی محقق . اندازی شدند از ديگری در تهران و شهرهای ديگر راه
وقفه  الش بینشد؛ فعاالن زن با مقاومت در برابرفشارو تهديد مخالفان مذهبی وسنتی، ت

ها با صدای بلند  آن. برای گسترش مدارس دخترانه را در دستور کارشان قرار داده بودند
توانيد  هرقدر شما گوش ندهيد، هراندازه شماها که می«: گفتند شان می خطاب به مخالفان
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کنيد، هر درجه که شماها خدای ناکرده عناد و يا لجاجت با  به اين امر اقدام بکنيد و نمی
بازهم به همان اندازه ما مجاهدت کرده و دنبال خواهيم ... ربيت و تحصيل دختران بکنيد ت

 ]۵[».کرد
آن   ی نامه در تهران، که يکی از بندهای قطع ١٢٨۵دی  ٢٩برگزاری تجمعی در 

و مصرف » های سنگين الغای جهيزيه«تقاضای تأسيس مدارس دخترانه و بند ديگرش 
رانشان » مجاهدت«ای از اين  بيت دختران بود، گوشهپول جهيزيه برای تعليم وتر

برای  ١٢٩٠تا ١٢٨٩های  هايی که در سال زنان با ترتيب دادن کنفرانس] ٦.[داد می
برای عموميت بخشيدن ] ٧[شد، های مدارس جديد دخترانه برگزارمی هماهنگی فعاليت

          ِ  ينه، در صدد  کردند و، با ارسال چندعريضه به مجلس و کاب به اين خواسته تالش می
ها همچنين با نوشتن مقاالتی در  آن] ٨.[ی تأسيس برای مدارس جديدبودند گرفتن اجازه

ِ      های اعتراضی  دسته ها و با انتشار نامه روزنامه جمعی، خطاب به روحانيون            
 .کردند برای متقاعد کردن آنان تالش می] ٩[    ِ                  خواه  مخالف تحصيل زنان، مشروطه

  
، »امضا محفوظ«المتين، زنی زيرعنوان ی حبل روزنامه ها در  دريکی ازاين مقاله

: نوشت هللا نوری که سوادآموزی زنان را خالف دين دانسته بود، فضل  درپاسخ به شيخ
بايد هيچ علمی  عالی از اين سخن اين است که جماعت زنان می اگر مقصود جناب«

ی خداوند  د و اين فرمودهودم باشند تا از اين دنيا برون شاخ نياموزند و مانند حيوان بی
اند؟  هللا و احاديث اين مطلب را فرموده بفرماييد که خدا و اوليای خدا در کجای کالم است، 

التفاتی خداوند و اوليا و انبيا به صنف نسوان  و اگرچنين مطلبی صحيح است، سبب اين بی
سيرت حيوانی چه بوده که ايشان را به صورت انسان خلق کرده ولی تجاوز ايشان را از 

مرحمتی چرا همه را مکلف به  به حقايق انسانيت قدغن فرموده است، و با وجود اين بی
الطاقه نموده و از ايشان عبادت و تهذيب اخالق و اطاعت شوهر و پدر  تکليفات فوق

  )١٧] (١٠[»خواسته و مردها را به چه سبب عزيز داشته؟
  
از آغاز تا   هی به تاسيس مدارس نسواننگا«در بخشی از آن در با رۀ ،  درفصل سوم ◀

 ١٨٣٥مصادف با - ش ١٢١٤در سال : رباب حسيبی می نويسداست که »   ١٣١٤سال 
  دخترانه را در اروميه آمريکايی، اولين مدرسه چهار کالسه پسرانه و   مبلغان مسيحی - م

  . تاسيس کردند
گرفتند؛ مشروط به اينکه هيچ ای را نيز در تهران  آنها سپس اجازه تاسيس مدرسه دخترانه 

به - ش ١٢۵۴در سال  - چهل سال بعد. نداشته باشد  راه دختر مسلمانی به آن مدرسه 
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مسلمان هم به   که دختران بنجامين وزيرمختار آمريکا، ناصرالدين شاه اجازه داد   خواهش
ن و خانم مريم اردال(ش، اولين دختران  ١٢٧۵به اين ترتيب، درسال . اين مدرسه بروند

  . التحصيل شدند از مدرسه آمريکايی فارغ) مهرتاج رخشان خانم 
های فرانسوی،  کاتوليک  مدرسه سن ژوزف، توسط ميسيون)م ١٨٨٧(ش١٢۶۵در سال 

مدرسه بعدها به نام دبستان و دبيرستان   اين. پرداخت در تهران به خدمات فرهنگی 
از  - دستور دولت وقت طبق - ش ١٣٢٠شد؛ ولی در سال   منوچهری به رسميت شناخته

فرانسه آن برای   های ادامه کار موسسات خارجی جلوگيری به عمل آيد؛ در نتيجه کالس
به منظور هماهنگی مدرسه با   ش ١٣٣٢در سال . خارجی همچنان دايربود اطفال 

خواهران راهبه فرانسوی، بخش فارسی آن نيز    مقررات وزارت فرهنگ و به خواهش
  خانم بدر الملوک به مديريت » دبستان و دبيرستان ژاندارک«رسه با نام گشوده شد و مد

مدرسه فرانکوپرسان از ديگر مدارسی بود که . شروع به کار کرد) پازارگادی(مصفا 
به ) مودب الملک(به وسيله مسيو يوسف خان ريشارد ) م ١٩٠٨(  ش  ١٢٨٧در سال 
او را از   بود که ناصرالدين شاه نون پدر وی يکی از استادان مدرسه دارالف. وجود آمد

  . ازدواج کرد و به اسالم گرويد  فرانسه استخدام نموده بود؛ وی بعد با يک بانوی ايرانی
خصوصی در   يوسف خان به ريشارد مدرسه فرانکو پرسان را ابتدا به صورت کالس

س دخترانه يکی از بهترين مدار  بعد اين مدرسه به منزل خود تاسيس کرد و چند سال 
  ) ١٨.(بود آزمايشگاه و لوازم سمعی و بصری نيز   اين مدرسه دارای. تبديل شد

  
بررسی « ميعاد سيفی پور درمقالۀ پژوهشی خود  تحت عنوان «درفصل چهارم  ◀

مدرنسازی نظام قضايی : براين نظراست» اجمالی به موقعيت زنان در دوران پهلوی اول
ساس الگوهای ظاهری نظام غربی، که حاصل برداشت و ترفيع نسبی موقعيت زنان بر ا

سطحی دولتمردان وقت پهلوی از مدرنيسم جوامع توسعه يافته بود، نه فقط موجب 
ـا بی توجهی  ـان ب                                                     ً                             تغييرات سازنده ای در حوزه های مذکور نشـد، بلکـه مـثال  در حـوزۀ زن

ريانات انحرافی به حقوق سياسی و مدنی ايشان وسوق دادن مشکالت ايشان به سوی ج
مانند لزوم ترقی در نداشتن حجاب و سرکوب زنان سنتی برای اعمـال کـردن ايـن قانون، 
ـان، کـه  ـالبی از ايش موجب دودستگی طيف زنان جامعه و تضعيف موقعيت گـروه غ

 ».دارای تفکرات مذهبی بودند، ازمنظر بهره گيری ازآگاهيهای آموزشی و اجتماعی شـد
با آنکه يکی از سياستهای برجستۀ عصر « :اين نکته اشاره می کند که سيفی پور به   

ود،  ـاده کـردن بسترمناسب برای حضور زنان درجامعه دربخشهای گوناگون ـب وی آم پهـل
ن  و بـه همـين منظـورقانون کشف حجاب اجباری را اجرا کرد، اما در عمل شاهديم که اـي
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ـاری کـه بدون توجه به بستر ب ـانون اجب ومی جامعه تحقق پذيرفت، چيزی جز احساس ق
ناامنی برای حضوردرجامعه برای زنان سنتی و همچنين شکاف ميان آنها و نسل متجدد 
زنان و تضعيف موقعيت طيف وسيعی از زنان، برای بهره گيری از آگاهی های 

ـازار اشتغال را به بار نياورد نگاهی به شواهد . اجتماعی و آموزشـی و ورود بـه ب
اريخی دورۀ مورد نظر نشان می دهد کـه هرچنـد اين اقدام که با زمينه چينی های قبلی و ت

ـان متجـدد و روشنفکران مقلد غرب انجام شد، اما  د زن ـاص مانـن ـايی خ با حمايت گروهه
در مقابل نيز بسياری از مردم که هنوز عاليـق مـذهبی شديدی داشتند به مخالفت با آن 

ـاالی چهـل سال تا مدتها از خانه بيرون برخاستند و حتی زن ان سنتی و به خصـوص ب
م تازه تأسيس را از بين بـرد  نيامدند و اين اقـدام بـه طـرز وحشـتناکی مشـروعيت رژـي

ـار، ١۵٩-  ١۵٨: ١٣٧٣فيـروز، ( ـاتن، ١۶: ١٣٧۶؛ ک وی، ٣٧٧: ١٣٢۵؛ س ؛ پهـل
ـاکس، ٢۶۴: ١٣۴٨ ــين از .) ١١٧، ١١۶: ؛ خواجـه٢١۴، ٢٠۶: ١٣۶٨؛ هـ همچن

ــرتبعات اين قانون اجباری، که همگام با سرکوب پليسی شديدی بود، مـی تـوان بـه  ديگ
انحـراف کشاندن جنبش زنان ازذکر مسائل حوزۀ اجتماعی و سياسی و حقوقی به 
موردی سـطحی، شکاف بين زنان متجدد و سنتی و تبديل شدن ايران به بازار مصرفی 

ـار  »)١١٨: ١٣٨۴زاهد و خواجه نوری، (ه کرد کاالهای غربـی اش
هرچند که روند اصالحات در زمينۀ مسائل « : او درپايان  نوشته تأکيد می کند که 

ـان بـيش تـر بـه صورت جلوه گرشدن در مسائل ظاهری و نمادين  وط بـه زن مرـب
ری صورت پذيرفت، با ناديده گرفتن حقـوق سياسی و مدنی ايشان و حفظ قوانين در بست

ً                           تبعيض آميـز و همچنـين سـرکوب پليسـی زنان عمدتا  سنتی برای اعمال قانون کشف                                                
                                                                   ً           حجاب و ايجاد کانون دولتی که انجمنهای زنان بايد در آن حل ميشدند، عمال  موجب رکود 
جنبش زنان و تضعيف موقعيت زنان سـنتی از منظر بهره گيری از آگاهی های آموزشی 

  ) ١٩(».و سنتی شد
  

گذاران وپرچمداران نهضت زنان  صديقه دولت آبادی ازبنيان«دربارۀ  پنجم،فصل   ◀
  : که  می گويد» ايران

وآن . من موظفم به شما بانوان ياد آوری کنم که يک خطربزرگ ما را تهديد می کند«  
. کدام خطر؟ خطرمرگ استقالل و آزادی بانوان. خطربسيار بزرگ و وحشتناک است

فردا به خطرمهيب مرگ استقالل ايران . وگيری نکنيماگرامروز ازاين خطر جل
چرا؟ به دليل آنکه حفظ استقالل مملکت مربوط به حفظ شخصيت . گرفتارمی شويم

اگر افراد مملکتی بدون اراده، بی تصميم و ترسو باشند، آنچه . وحيثيت افراد ممکت است
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تقالل آن مملکت قابل الزمۀ حيثيت بشری است ندارند و اگر فاقد اين مشخصات باشند، اس
 ».دوام  و بقا نيست و ديگران به خود حق می دهند که برآن ملت قيموميت داشته باشند

و درادامۀ آن صديقه دولت آبادی  شرح زندگی  خود را  به اختصار اينگونه بيان می  
 :کند

جد مادری من آخوند مالعلی مجتهد حکيم نوری مقيم اصفهان بود که ازعلمای طراز  
مرحوم آخوند شاگردان زيادی داشت و چون محل درس او . ل ايران  محسوب می شداو

مرحوم آخوند دو . روزی سه مرتبه درس می گفت. گنجايش آن همه شاگرد را نداشت
 .ساله  ٢٣ساله و ديگری  ٢١يکی . دختر داشت

می ] پرده کرباسی وسط حياط يا اطاق [ دخترهای آخوند، با اجازه پدر، پشت تجير
( جزء شاگردان آخوند دو سيد محترم همدانی. شستند و از درس  پدراستفاده می کردندن

اين دو برادر مدتی . نام يکی از اين برادرها سيد علی اکبر است. بودند) دو برادر 
روزی که می خواستند اجازه . درمحضر آخوند درس خواندند و به درجه اجتهاد رسيدند

من دو دختر فاضله دارم که از تجير « وساير شاگردان گفت  اجتهاد بگيرند، آخوند به آنها
همدرس شما بوده اند و اينک هر يک از شما که مايل به وصلت با من هستيد کتابتان را 

آخوند که نظر خاصی به .       ً                                       اتفاقا  هيچ  يک از شاگردان کتاب را هم نگذاردند» .هم بگذاريد
معلوم می شود شما هم نمی خواهيد « گفتآن دو برادرسيد داشت، خطاب به آنان  نموده، 

آن دو برادرکه شايد به واسطه حجب و حيا يا تنگدستی تا آن وقت » .با من وصلت کنيد
. اظهار رضايت نمی کردند، از گفته مکرر آخوند جرأت پيدا کرده، کتاب راهم  گذاردند

يک نظر ببيند مطابق قواعد شرع اسالم شوهر بايد زن خود را « آخوند به آنان گفت که 
 » .شما هم پشت تجير برويد و همسران آينده خود را انتخاب کنيد. و بعد او را عقد  کند

برادر . دوبرادرپشت تجيررفتند ودودختری که صورت خود را گشوده بودند ديدند
همانموقع . بزرگترخواهرکوچکترو برادر کوچکتر خواهر بزرگتر را انتخاب  کرد

يکی از اين برادرها آقای مهر علی اکبر و نام همسرش بيگم نام . صيغه عقد جاری شد
 .صاحب بود و مادر من نواده همين ميرعلی اکبر و بيگم صاحب است

مرحوم حاج ميرزا هادی دولت آبادی ازعلماء ومالکين معروف اصفهان از : و اما پدرم
باس خاندان سادات مرعشی که چندين قرن درمازندران حکومت داشتند ومادر شاه ع

به هر حال پدر و مادرم هفت پسرداشتند و من . کبيرازهمان خاندان سادات مرعشی بود
للۀ ای داشتم . يگانه دختری بودم که سرهفت پسر آمدم و ازهر جهت عزيز و گرامی بودم

همين که  به سن شش . که او را حاجی صفرعلی می گفتيم و خيلی به اوعالقه مند بودم
نه ای  به نام  آقاشيخ دمحم رفيع  برای ما آوردند که تحصيالت  سالگی رسيدم  معلم سرخا
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عربی خود را در بيروت تمام کرده بود وشايد تا آن روز هيچ مرد معلمی غير از او به 
 .بيروت نرفته بود

هر روز که من به اتاق معلم می . قرار شد شيخ دمحم رفيع به من قرآن و فارسی ياد بدهد
روزی پدرم از اين واقعه خبر دار . ـله  را نيز با خود می بردمحاجی  صفر علی ل. رفتم

ـله نزد معلم « با کمال وقار و ادب گفت . شد و مرا احضار نمود شرط نبود که شما با ل
ـله بايد به کارخود برسد، شما هم مشغول درس خواندن خود باشيد. برويد » .از اين به بعد ل

ه های مهم قرآن را تمام کردم و همينکه نزد پدرم مقصودم از ذکراين نکته آن بود که جزو
امتحان دادم  پدرم يک قرآن خطی، که  می گفتند هديه آن در آن روزها صد تومان بود، 

 .به آقا شيخ دمحم رفيع داد و مادرم  يک النگوی طال توسط پدرم به من جايزه داد
م حاج ميرزا يحيی دولت تحصيالت من نزد آقا شيخ دمحم رفيع و گاه هم نزد برادرم مرحو

دراين اثنا پدرم از مظالم . آبادی ادامه يافت و فارسی وعربی را نزد آنها تکميل کردم
حکومتهای وقت و نامساعدی محيط  به ستوه آمده، به قصد زيارت مشهد از اصفهان 

اما همين که به قم رسيديم از مقامات باال . حرکت کرد و من نيز همراه پدر و مادرم
رسيد که اگر آقا حاج ميرزاهادی عازم مشهد است بايد خانواده خود را به اصفهان  دستور

. برگرداند و اين برای آن بود که مبادا پدرم بر ضد مظالم حکام اصفهان اقداماتی کند
درهرصورت پدرم ناچار مرا که خردسال بودم به عنوان خانواده، در تخت روان 

ن برگردانيد و پس از چندی خود او با مادرم به تهران نشانيده، با دستگاه زياد، به اصفها
يکی دو نفر از برادرهای من، مرحوم  آقا ميرزا احمد . مراجعت نموده و در تهران ماندند

برادر ديگرم حاج ميرزا مهدی دولت آبادی درتهران به . و ديگری، در اصفهان ماندند
من اين را دانستم با اجازه  طور مخفيانه نزد يک خارجی فرانسه می خواند و همينکه

پدرم پيش برادرم زبان فرانسه خواندم و چون به اين زبان عشق و عالقه  داشتم  به 
 .زودی و بخوبی  پيشرفت کردم

يکی از دوستان پدرم پسر خود را از قزوين نزد پدرم فرستاده بود که با : ازدواج
تکميل کرد و دکتر اين شخص تحصيالت در طب را . مساعدت پدرم درس طب بخواند

پدرم نسبت به او آنقدر  محبت داشت که با وجود تفاوت سن، مرا . الحکماء لقب گرفت
د ر همان .  در آن موقع من شانزده ساله و داماد چهل و شش ساله  بود. برای اوعقد کرد

پس از . اين امانتی نزد تو باشد«اوقات پدرم جزوه دان چرمی کوچکی به من داد و گفت 
و من امانتی را گرفته، در کيسه ای گذاردم و سر آن را دوختم »  .ن آن را باز کنمرگ م

و همينکه پس از مرگ  پدر آن را گشودم، معلوم شد پدرم که چندان اميدی به ادامه اين 
ازدواج  نداشته، اختيار طالق را ضمن عقد از شوهرم گرفته و به من واگذارده و سند آن 
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 .پس از وفات او در صورت  لزوم از آن استفاده  کنمرا در دست من سپرده که 
زندگی زناشوئی ما به واسطه اختالف سن رضايتبخش نبود و پس از مرگ پدرم با  

مرحوم دکتر را بکار فالحت و احداث باغ مشغول داشتم، و . شوهر به اصفهان برگشتم
زبان « ه نام برای اولين مرتبه در اصفهان  روزنامه هفتگی ب ١٢٩٨خودم در سرطان 

منتشر نمودم و اين نخستين نشريه ای بود که درايران برای نهضت زنان و به » زنان
مدتی در » زبان زنان« . مديريت يک زن ايرانی درچهل و چند سال پيش انتشار يافت

اصفهان به طور هفتگی وسپس در تهران به طورمجله ماهانه با زحمات و مشقات بسيار 
  )٢٠.....(انتشار يافت

در آخرين مالقاتی که خبرنگار ما با صديقه دولت آبادی کرد او شيرين ترين خاطره اش 
اين خانم را که در » :زنی که در کنارش نشسته بود، دانسته و چنين گفت را با اشاره به 

قبل می خواست مرا بکشد، ولی از همان روز تاکنون از  سال  ٢۶کنارم می بينيد 
دراوايل « : آبادی درباره آن واقعه چنين گفت خانم دولت » .صميمی ترين دوستانم است

از روزها از بازرسی يکی از  که مدارس تازه باز شده بود، در يکی  ١٣١۴شهريور ماه 
زنان چادری  مدارس پشت مسجد سپهساالر مراجعت می کردم، ناگهان با انبوهی از 

به ديگران معرفی کرد يکی از زنها که همين خانم باشد مرا شناخته . مواجه شدم
آنها دست بردار نبودند و به … بالفاصله همه دسته جمعی شروع به ناسزا گفتن کردند و 

کارآگاهی که آنجا مراقب بود به سرعت خود را به پاسبان خيابان . شدند من حمله ور 
که  ٢دو نفری که محرک بودند به کالنتری . نجات دادند رسانيد و مرا از دست زنان 

کالنتری آنها را به جرم پاره کردن خز پشت  در . مسجد سپهساالر بود جلب شدندپشت 
در همين . ساختن آنها صادر شد روپوش و فحش دادن توقيف کردند و دستور زندانی 

نمودم و از آن دو زن  وقت من وارد کالنتری شدم و خودم را به رئيس کالنتری معرفی 
کردم  االن با رياست کل شهربانی صحبت  :سروان افسر نگهبان گفت. شفاعت کردم

گفتم آنها اشتباه کرده اند به . دستور توقيف و زندانی ساختن آن ها صادر شده است
حبس بايد آنها را راهنمايی کرد، به عالوه دندان جدم پيغمبر هم به دست مردم جاهل  جای 

ر نگهبان به تقاضای شد، ولی آيا پيغمبر دست از هدايت مردم کشيد؟ باالخره افس شکسته 
بعد من مدتی با آنها صحبت . که اين دو نفر زن را از زندان بيرون بياورند من دستور داد 

در آن ها موثر شد که هر دو شروع به گريه کرده مرا  صحبت های من چنان . کردم
يکی  ١٣١۴کانون بانوان شدند و در دی ماه  حتا پس از چندی هر دو زن عضو . بوسيدند

بينيد او يکی از صميمی ترين  رگردانان فعال کانون بانوان گرديد، به طوری که می از کا
  ) ٢١.(»دوستانم است که اکثرا در اينجاست و مرا تنها نمی گذارد
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از سرطان بدرود حيات گفت و در کنار قبر  ١٣۴٠مرداد ۶آبادی در  صديقه دولت 
  .به خاک سپرده شد آبادی، در گورستان کوچکی در قلهک برادرش، يحيی دولت

  
 

 آن سه قبری که سينه شان را در پارک زرگنده شکافتند
  

يک صبح خيلی زود، در هنگامه جنگ تاريکی و روشنائی در : علی خدايی می نويسد
سينه چند قبر را " زرگنده"آسمان، روی زمين، در گوشه ای از شهر تهران، يعنی در 

در آنها را به همراه سنگ قبرهائی که روی شتابزده گشودند و استخوان های باقی مانده 
 !اين استخوان ها بودند بردند

احمدی نژاد تازه شهردار تهران شده بود و بهانه شکافتن آن چند قبر، وسعت دادن به     
کسی خبر نشد که آن . بود) پارک(و تبديل آن به تفرجگاه » امام زاده اسماعيل«محوطه 

کشيده شد، باقی ماندهء پيکر چه کسانی ست؟ اما  استخوان ها که از زير خاک بيرون
احمدی نژاد و شبکه ای که شهرداری تهران را قبضه کرده و تمرين رياست جمهوری 

آن روز استخوان های حاج ميرزا يحيی دولت آبادی، محمود . می کردند می دانستند
 ا بردند؟آنها را به کج. نريمان و صديقه دولت آبادی از زير خاک بيرون کشيده شد

شايد باور کردنش دشوار باشد، اما از من بپذيريد و نخواهيد که بگويم ناظراين صحنه ها 
آن استخوان ها و سنگ قبرها را بردند و ريختند به دره جاجرود؛ رودی . چه کسی بود

 !که روزگاری رودخانه بود و حاال دره ای خشک است
ی آنقدر سنگين بود که نتوانستند تا سنگ سياه روی استخوان های صديقه دولت آباد    

سنگ در گوشه ای از . پيش از روشن شدن هوا، آن را هم برده و در جاجرود بياندازند
گرچه تمام اشعار و نوشته های روی ! محوطه پارک زرگنده باقی ماند و هنوز هم هست

هائی و حاال اين سنگ قبر سکوئی است برای بازی بچه . آن را تراشيدند و پاک کردند
 .که نمی دانند آن سنگ از روی سينه چه کسی کنار زده شده است

محوطه را چنان پاک کردند تا بلکه بخشی از تاريخ مشروطه و ملت، تاريخ جنبش     
 .زنان ايران و تاريخ جنبش ملی دوران مصدق از آن پاک شود 

مان اسم و مشخصات صديقه دولت آبادی را از روی سنگ مزارش زدودند و در ه 
پارک باقی گذاشتند تا گردشگران به عنوان جای نشستن از آن استفاده کنند بی آن که 
بدانند که اين سنگ مرمر سياه روزی و روزگاری بر مزار يکی از زنان نيک انديش و 

  )٢٢.(دلسوخته آزادی ايران زمين جای داشته است
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دکتر دمحم مصدق آورده نامه مهم و تاريخی صديقه دولت آبادی را به  درفصل ششم،  ◀

  :ام که  نوشته است
 ) خورشيدی   ١٣٣٠ارديبهشت ( 

 حضرت مستطاب آقای دکتر مصدق نخست وزير
محترما اجازه می خواهم در خصوص قانون انتخابات و موضوع محرومی زنان، از 

آيا عقيده شخص حضرت عالی اينست که زنان امروز . استفسار کند حضورتان محرمانه 
مشروطيت پست تر و محدوتر در انظار بيگانگان بايد معرفی  قانون دوره اول در مقابل 

مملکت چنين است، بنده اطاعت نموده؛ متجاوز از  شوند؟ چنانچه بفرماييد بلی و صالح 
منت آنها را بنا به مصلحت وقت،  دو هزار نفر زنی که در حوزه اين جانب هستند با 

مرحله به زنان داده اند توجه  از نيم قرن پيش در سه اما به حقی که . ساکت نگاه می دارم
  : فرماييد

قانون اساسی دوره اول مشروطيت زنان را در رديف ديوانگان و کودکان، جا داده   - ١ 
  . بود

زنان را ) که مجلس سنا زائيده آن بود( ١٣٢٨قانون مرمت شده در مجلس موسسان   -  ٢ 
ورده، البته در ظاهر صورت بهتری به آنها داده، در ديوانگان و کودکان بيرون آ از ميان 

پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهی در همين موضوع به  صورتی که همان وقت از 
مجلس سنا اين _ جواب فرمودند _ تکليف نمودم  وسيله آقای جم وزير دربار وقت کسب 

  . خودشان خواهند رسيد قضيه را حل خواهد کرد و زنان به حق مشروع 
قانون کنونی که در دست مصلحت عموم است باز زنان را بدون هيچ دليلی نه تنها از  -  ٣ 

کردن محروم داشته، بلکه زيرموضوع محرومين در سر لوحه جانی، فاسد  انتخاب 
آيا با آن همه . جنحه و جنايت، ورشکستگان و غيره قرار داده است العقيده، محکومين به 

ايران در قضايا قائل شده اند به زنان سهمی داده می  غ ملت اهميت که برای رشد و بلو
 شود يا فقط مختص مردان است؟

حضرت آقای نخست وزير محبوب، بنده نمی خواهم وقت جنابعالی را بگيرم، بلکه می 
اگر رشد . را حالجی کنم تا بتوانم از عهده جواب به زنان حوزه خودم برآيم خواهم مطلب 

پس زنی وجود نخواهد داشت و در اين صورت بهتر  ست و نمو مخصوص مردان ا
چه مدت زنان را از حق خود محروم  که خدا می داند برای (است در قانون وضع شده 

چنانچه زنان هم جزو  . اسمی از زن برده نشود و کار آنها را مسکوت بگذارند) می کند
نوشته می  ضاء حضرتعالی ملت ايران هستند و ازرشد ملی بهره دارند در قانونی که با ام
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شود بايستی بانوان را دررديف پست ترين و مجهول الهويه ترين مردمان بشمرند؟ 
  . بود حضرتعالی دستور می داديد برای زنان نيز تا اندازه حقی قائل می شدند خوب 

اگر سئواالت اين جانب را سازمان بين الملل از جنابعالی بکند چه جواب می فرماييد؟ اگر 
در . جواب را بدانم بهتر می توانم اسکات بانوان باسواد را عهده دار شوم ده قبال آن بن

بنده که جزو همان زنان قيد شده . شخصی خود دفاع می کنم پايان به حکم وجدان از حق 
ساله فرهنگی گذشته، در مدت هجده سال برای اداره  در قانون هستم، از خدمات چهل 

زنان با ضيق بودجه تنها هدف عالی خود  ی و تربيت فرهنگ کردن کانون بانوان و ترق
بهترين وجهی پيروی نموده و با  را که تربيت مادران شايسته برای نسل آينده است به 

اجتماعی و نوع پروری  کمک خداوند يک موسسه پر زحمت را حفظ کرده ام و خدمات 
  . را هر سال متزايد بر سال پيش انجام داده ام

کدام يک . ی کنم با يکی از متصديان صالح عالی رتبه اين کشور مقايسه فرماييداستدعا م
بهتر انجام وظيفه انسانيت کرده ايم؟ قضاوت اين مقايسه را به شخص  بيشتر و 

و اگر امروز بنا به مصلحت، وقت و امر شخص نخست  جضرتعالی واگذار می نمايم 
نگاه داشتم باز هم يک فداکاری نموده  ساکت وزير محبوب ساکت ماندم و ديگران را هم 

  . که دنيای آينده آن را قضاوت خواهد کرد
ديگر عرضی ندارم و اگر جسارتی شده پوزش می خواهم و با نهايت بی صبری منتظر 

روز يکشنبه جمعی از بانوان بنده را مورد مالمت، بلکه تهديد نموده و شايد  چون . جوابم
انوان بعد از اين خالی از اشکال نباشد، مجبورم به ايشان ب نگهداری رشته امور کانون 

 .   جواب قانع کننده بدهم
  )٢٣(امضاء  –با تقديم احترامات فائقه و ادعيه خالصه     
  

 مصدق و شرکت زنان در انتخابات
 

می » با نگاهی به مقاله نوشين احمدی خراسانی: زنان و مصدق«  دمحم صفوی  در مقالۀ 
 : نويسد

روع يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و آغاز دوبارۀ فعاليت های منسجم با ش 
تر کنشگران جنبش زنان در داخل کشور، به تازگی سه بخش بهم پيوسته از مقاله  نوشين 
احمدی خراسانی منتشر شده است که من در ادامه به دومين بخش از اين مقاله تحت 

در بخش دوم، که ادامه ی . می پردازم] ١[»انمطالبات ما و منفعت عمومی زن«عنوان 
مباحث بخش اول در مورد مطالبات زنان و هماهنگی روشمند اين مطالبات با خواسته 
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است نويسنده به عرصه های مختلفی ) مطالبات دموکراتيک مردم(های عمومی جامعه 
ايط پيچيدۀ از جمله به تجربه مبارزات زنان در تاريخ معاصر ايران نقب می زند و به شر

نوشين احمدی دو روش و . نگاهی گذرا و اشاره وار می اندازد ١٣٣٢تا  ١٣٢٠سالهای 
                                ُ                                       رويکرد عمدۀ زنان فعال در دوران پ رتالطم نهضت ملی شدن صنعت نفت را نسبت به 

، بر می )به عنوان کانونی ترين خواسته ی زنان در آن دوره(» حق رأی زنان«مسئله 
ش صديقه دولت آبادی است و ديگری، شيوۀ برخورد زنان شمارد که يکی روش و نگر

نويسنده سپس در ادامه ی کندوکاو خود، عدم . حزب توده در بحبوحه آن سال هاست
را مورد چالش قرار می » حق رأی زنان«ايستادگی دکتر دمحم مصدق نسبت به احقاق 

 :دهد و می نويسد
هنگی ميان مطالبات عمومی و نمونه ديگری که می توان در شناخت نحوه هما... « 

مطالبات جنسيتی در تاريخ معاصر ايران ذکر کرد، دوران نهضت ملی شدن صنعت 
در اليحه انتخابات دولت دکتر » حق رأی زنان«می دانيم که در آن برهه، . نفت است

و عدم (مصدق به دليل مخالفت های مذهبيون افراطی و غيرمذهبی های زن ستيز، 
 )احمدی خراسانی، نوشين، همان(» ...باالخره حذف شد) قايستادگی خود مصد

در اين نوشتار کوتاه، قصد نقد نگرش نوشين احمدی خراسانی و يا بررسی راهکارهای 
                                                                           َ  عملی و شدنی که در مطلب آموزندۀ ايشان برای دست يافتن به اين هماهنگی و نهايتا ، 

مده را ندارم، بلکه در اين شکستن بن بست های موجود در راه فعاليت های جنبش زنان آ
          َ                                                             نوشته صرفا  تالش کرده ام به موضع مصلحانه ی دکتر مصدق نسبت به حقوق زنان و 

پيش از هرچيز . شرايط بسيار سختی که اين نخست وزير در آن قرار گرفته بود بپردازم
قانونی که مصدق » اعطای حق شرکت زنان در انتخابات « بايد به ياد بياوريم که 

) ١٣٣٢مرداد  ٢٨تا  ١٣٣١از تيرماه (د در دور دوم زمامداری ايشان عرضه کر
ماه طول کشيد  و بعد هم به کودتا و به  ١٣                    ُ               مطرح شد، يعنی دورۀ پ ر تالطمی که فقط 

او در تالش بود که به اصالحات پر . سرنگونی دولت منتخب و ملی دکتر مصدق انجاميد
نتخابات همت گمارد و سلطنت مشروطه دامنه ای، از جمله اعطای حق شرکت زنان در ا
 .ی ايران را بر مدار دمکراسی واقعی قرار دهد

ايران ما با دوره ای از کشاکش های فرسايندۀ سياسی  ١٣٣٢تا  ١٣٢٠در طول سالهای 
و اجتماعی روبرو می شود که نمونه مشابهی ـ به جز تالطم های انقالب مشروطيتـ  

مصدق به عنوان نخست وزير و نماد مبارزه برای  نداشته است يعنی دوره ای که دمحم
می دانيم که بعد . ملی کردن صنعت نفت، با چالش های بسيار عظيمی روبرو بوده است

و بازگشت مجدد مصدق به قدرت، او با مشکالت فزاينده تری روبرو  ١٣٣١از قيام تير 
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بود و بخش  شد که بخشی از اين مشکالت، ناشی از فشار قدرت های بزرگ استعماری
ديگر، برآمده از جزم انديشان و متعصبين تنگ نظر بود که منافع خود را بر منافع ملی 

اگر بخواهم مجموعه موانع و مشکالتی که برسرراه مصدق وجود . مرجح می دانستند
 :داشت را در اين مختصر بيان کنم می توانم به طور کلی به دو نکته اشاره داشته باشم

ارهای خارجی و نقش قدرت های استعماری که در مقاله به آنها اشاره در مورد فش: يکم
معدودی از صاحب نظران مثل کدی، "در مورد اين برهه پر تالطم، . ای نشده است

تاکيد  –هردو  –کاتوزيان و به درجه کمتری کاتم بر اهميت عوامل داخلی و خارجی 
ست کمتر از يک سال پس از قيام تا آنجا که به عوامل خارجی مربوط ا] ٢..."[کرده اند

، دولت بريتانيا که بازگشت مجدد دکتر مصدق به نخست وزيری را ١٣٣١شکوهمند
در آمريکا . خالف منافع خود می ديد روابط ديپلماتيک خود را با ايران قطع کرد

آيزنهاور از حزب جمهوريخواه به قدرت رسيد و با يک چرخش به راست شديد، مخالف 
الل خواهی کشورهای جهان سوم از جمله ايران شد زيرا او متوجه شده بود هر گونه استق

که تالش مصدق فقط برای ملی کردن نفت نيست بلکه مصدق خواهان خارج شدن از 
رابطه سلطه و تابعيت و نيز خواهان تغييرات و اصالحات بنيادی در ساختار اجتماعی 

ی نشست می توانست هم از نفوذ يعنی کوششی که اگر به بار م. قدرت در ايران است
از سوی ديگر . نادرست  قدرت خارجی بکاهد و هم ارتجاعيون داخلی را به عقب براند

چنين تالش آگاهانه ای می توانست برای عموم مردم ايران يک قدم غول آسا به جلو و به 
است که طرح کودتا برای خنثی کردن  ١٣٣١بنابراين از سال . سوی دموکراسی باشد

                              َ                                     دامات  اصالح طلبانه مصدق، مشخصا  از طرف نيروی خارجی، آغاز می شود، که اق
هم اکنون خوشبختانه بخشی زيادی از اسناد و مدارکی که مربوط به اين مداخالت است 

از طرفی شوروی هم در زمينه اقتصادی با دولت « . در دسترس عموم قرار گرفته است
دالری را که ايران از جنگ دوم جهانی  ميليون ٢٠مصدق همکاری نکرد و حاضر نشد 

اين گونه فشارها و مداخالت سلطه ].  ٣[»...در آن کشور داشت به دولت باز پس دهد و
َ                                                جويانه خارجی، طبعا  فشار مضاعفی را بر دکتر مصدق برای پيشبرد اصالحات                    

ر اين مستندات نشان می دهند که د. وارد کرد» حق رأی زنان«:اجتماعی داخلی از جمله
آن شرايط بغرنج و با وجود فشارهای داخلی و خارجی، مصدق نسبت به استقالل ملت 

بی تفاوت نبوده و عمال پيگير ) »حق رأی زنان«از جمله (ايران و اصالحات ساختاری 
اين قضيه بوده است، که اگر اين پيگيری و استقامت در مصدق وجود نداشت، قدرت 

 .رنگونی دولت ملی مصدق، پيدا نمی کردندهای سلطه گر انگيزه و دليلی برای س
و اما در مورد نقش نيروهای عقبگرا و زن ستيز داخلی که نوشين احمدی خراسانی : دوم
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.  در مقاله اش با بيطرفی و منصفانه به آنها اشاره کرده است با ايشان همراه و هم عقيده ام
: اين نيروها ذکر می کنمبرای اطالعات بيشتر، نکات زير را در تأييد نقش بازدارندۀ 

تصور من اين است که اقدامات ترقی خواهانه و اصالح طلبانه مصدق برای بوجود 
آوردن تغييرات ساختاری درون جامعه ايران بيش از هر چيز ديگر باعث خشم و 
                                                           َ                   عصبانيت نيروهای زن ستيز و افراطيون مذهبی داخلی شد، و اتفاقا  به همين داليل بوده 

ر، مذهبيون افراطی به صفوف کودتاچيان عليه مصدق پيوستند تا بتوانند است که به مرو
 !همچنان ساختارهای قديمی قدرت را نسل به نسل حفظ کنند و تداوم بخشند

دکتر مصدق عالوه بر اين که در دوره دوم زمامداری خود قانون حق شرکت زنان در 
ر زمينه اصالحات انتخابات را عرضه کرد، در عين حال، تالش های مهمی را د

در مورد بخشی از برنامه های اصالحی و ] ۴[دکتر مهدوی.  اجتماعی نيز به کار بست
ای مصدق  ماده ٩برنامه : اصالحات جامع و ساختاری«: گستردۀ مصدق می نويسد

، نظام قضايی، قانون )شرکت زنان در انتخابات(شامل اصالح قانون انتخابات 
بر . شوراها و اصالحات ارضی بود, آموزش، بهداشت مطبوعات، قانون کار، ماليات،

روستای کشور برخوردار از شوراهای نيمه انتخابی  ۴٠ ٠٠٠بيش از , اساس اين طرح
های دربار را به دولت واگذار نمايد تا از آن  وی شاه را مجبور ساخت تا زمين. گشتند می

ی مستقل از دولت اعالم دانشگاه تهران را از نظر مال. طريق به کشاورزان منتقل شود
استقالل کانون وکال را به رسميت . تحصيالت رايگان و اجباری را نهادينه کرد. نمود

. بودجه ارتش را کاهش داد. وزارت جنگ را به وزارت دفاع ملی تغيير داد. شناخت
ای از دول غربی فرمان داد تا  مصدق، نخستين نخست وزيری بود که حتی پيش از پاره

، از مجموع ١٣٣١در سال . جلس شورا بطور مستقيم از راديو پخش شودمذاکرات م
. زدند نشريه موجود در ايران، هفتاد نشريه برعليه مصدق آزادانه قلم می ٢٧٣
تجلی » اقتصاد بدون نفت«ترين اصالح ساختاری دولت مصدق در شعار  بنيادی

 ٪١٣رات ايران را مصدق در بازسازی اقتصاد بدون نفت، صاد  توفيق نسبی. يافت می
اين تراز مثبت تجاری . برای مدت زمانی محدود کاهش داد ٪۵٠افزايش و واردات آن را

نشانه آشکاری برای يک شروع خوب در جهت تغييرات بنيادی در ساختار اقتصادی 
از نظر سياسی، اقتصاد بدون نفت، گامی اساسی در مقابله با دولت رانتير و استبداد . بود

ويژگی دولت رانتير اين است که به سهولت، وابستگی خود به منابع . ران بوددر اي  نفتی
    ٔ شيوه  . داخلی درآمد را کاهش داده و از همين رو، متکی به طبقات اجتماعی نيست

مديريت درآمد نفت در دولت رانتير، دولت را از جامعه، مستقل و در برابر شهروندانش 
 )  ٢۴(]۵[».سازد غيرپاسخگو می
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اکری در بارۀ  مصدق و شرکت زنان در انتخاباتخسرو ش  

 
 : خسرو شاکری در بارۀ  مصدق و شرکت زنان در انتخابات  اينگونه بيان می کند* 

برای  –شايد  نه مهمترين  آنها  –می توان  بدرستی حدس زد  که يکی از داليل  کاشانی 
مصدق قانون برای  مخالفت دور دوم اختيارات قانونی مصدق اين بوده باشد که طی آن

حقی که از دوران مشروطه به  –اعطای حق شرکت زنان درانتخابات عرضه کرد 
داليل ارتجاع دينی، از جمله نقش مدرس در مجلس دوم شورای ملی، با آن مخالفت 

همين طرح قانونی مصدق بود که با مخالفت ماليان رويرو شد و تحريکات  و . ورزيد
اهميت اين قانون چنان بود که سفارت فرانسه . ن افزايش دادهمکاری آنان را با کودتاچيا

به وزارت  خارجه ی دولت متبوع   ١٣٣١در تهران گزارشی به تاريخ  پانزدهم  ديماه 
 .خود می نويسد
انتخابات که دکتر مصدق بزودی به آن قوت قانونی خواهد ] قانون [ طرح اصالح 

حق رأی به زنان، امری که درايران  بخشيد فرصتی است  برای کارزاری برای اعطای
. در واقع در اين کشورفمينيسم هنوز دوران کودکی خود را می گذاراند.     ً         کامال  تازه است

آزادی نسبی زن مسلمان ايرانی توسط رضا شاه محدود به داشتن حجاب و دفع حرم بود، 
تا اعطای هرگز مسئله اين نبود که ] اما[ تغييرات مهم اجتماعی ديگری را موجب شد،

که درآن  - حق رأی به زنان  پيش رود، واگر يک کنگره ی فمينيست های خاور زمين  
در زمان پادشاه پيشين درتهران  - نمايندگان کشورهای عربی و ترکيه شرکت جستند

ممنوع  ] در آن [ اجازه ی برگزاری گرفت، به اين  شرط بود که هرگونه  مسئله سياسی 
 )  ٢۵.(باشد

  
دهم دی ماه، سالروز تولد صديقه دولت «الهه باقری به مناسبت فتم ، در فصل ه ◀

مقاله ای در مورد کودکی و جوانی و ازدواج صديقه دولت آبادی به نگارش در » آبادی
 :آورده که در زير می خوانيد

در شرايط چالش برانگيزی، صديقه دولت آبادی نيز جزء زنانی بود كه برای دستيابی به 
مسير اين زندگی سياسی ـ اجتماعی، سرنوشتی را برايش رقم . د عمل شدتغييرات، وار

         ً                          شان عمدتا  با مسايل و حوادث روزمره،  زده كه از سرنوشت آن دسته از زنانی كه زندگی
ای كه  در عصر و زمانه. نمايد شان مرتبط بوده است، متمايز می شخصی و خانوادگی

داشتند كه اگر دختر باسواد شود شب و  ها نيز عقيده اكثر مردم، خاصه گروهی از زن
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نويسد و در دنيايی كه زن در چهار ديواری  ی عاشقانه می نشيند و به مردها نامه روز می
حرمسرا زنده به گور بود، صديقه دولت آبادی در راه مبارزه با جهل، خرافات و ارتقای 

ی دخترانه  درسهدر چنين شرايطی بود كه م. فكری و فرهنگی زنان كشور بسيار كوشيد
ها، ناسزاها و تهديدهای  ها، اهانت     َ                     چه ب سا در اين راه با سختی. و روزنامه منتشر كرد

های بسياری در پيش بود و راه بسيار  بسياری مواجه شد، چرا كه در آغاز راه دشواری
 )٢۶......(مخاطره آميز بود

  
 
دولت آبادی از  يک نامه، دوسخنرانی و يک مقاله از صديقه«در فصل هشتم ،  ◀

 :  مجموعه مقاالت و سخنرانی ها ی او در اختيار خوانندگان گرامی قرار داده ام
 
برنامه گسترده  « در نوشته تحقيقی  تحت عنوان   ـ ياسمين رستم کالبی  درفصل نهم ◀

 :دردوران پهلوی اول  می نويسد» نو« برای زنان  ايران 
برندگان    ايران ، زنان از مهمترين سود   برای نخستين بار در تاريخ ١٣١٠در دهه 

زنان  جهان  « به معنای ( مجله عالم نسوان. اصالحاتی شدند که رضا شاه پهلوی انجام داد
و روشنفکران  ايرانی   گرچه نماينده طرز تفکرهمه اصالح طلبان )  ١٢٩٩ – ١٣١٣» 

همان گونه که از . بين اصالحات رضا شاه  بود  نبود، ولی طرفدار پر شور و خوش 
مجله می دانستند که در   قطعه نقل شده  در باال پيداست، نويسندگان و سر دبيران اين 

بوده  اصالحاتی  آنان و ديگران هوادارش  عليه  گذشته ، دولت ، مردها، و افکار عمومی 
دولت  .که وضع  فرق کرده است رسيده بودند  اما اکنون به اين باور . کار می کرده اند اند 

يارو پشتيبان زنان اصالح  می کرد که  سلف خود سلسله  قاجار ، وانمود  بر خالف  پهلوی 
طلب ايرانی   که اين  زنان اصالح  سرگذشت مجله عالم نسوان نشان می دهد  . طلب است

سرانجام  خود  و تجدد طلبانه ای حمايت  کردند که  فعاالنه ازبرنامه خاص ناسيوناليستی 
  .آن شدند گروگان 

و تغييرات اجتماعی برجسته ستوده                        ً                    دوره رضا شاه را غالبا  به عنوان عصراصالحات   
زنان از قيد   حقوق زن از اين دوره به عنوان دوره ای که   بيشتر هواداران غيرمذهبی . اند

درعين حال،  ٢.و آن را گرامی می دارند                ّ                           عقب ماندگی وسن ت آزاد شده اند ياد می کنند 
. سرکوب سياسی ياد شده و برآن تأسف خورده اند  ين دوره به عنوان دوره خشونت و ازا

     ً                       شديدا  مخالف رضا شاه بودند و   برخی متفکران اصالح طلب وغيرمذهبی آن زمان، 
                    ّ                 و بسياری از زنان متد ين طبقات گوناگون  ٣داشتند،   ازماهيت مستبدانه رژيم او بيم 
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در يافت ما از  ۴.درانظار عمومی  نبخشيدند  چادر هرگزاو را به خاطر ممنوع کردن 
بارۀ دوره رضا شاه چيست؟ چرا هيئت تحريريه عالم نسوان   برداشت های گوناگون در 

اميدوار و عالقه مندبودند که در   به اصالحات  وضع زنان توسط  دولتی   تا اين اندازه 
کرده بود؟ نويسندگان   تعطيل  نشريات و سازمان های ديگرزنان  را  ١٣٠٠   سراسر دهه 

اصالح طلب ايرانی آن دوره افراد تحصيل   وخوانندگان اين مجله و به طور کلی زنان 
  )٢٧(» .متوسط  و باالی شهری بودند   کرده  طبقات  

 
افسانه نجم آبادی در بررسی وضعيت زنان در دورۀ رضا خان تحت ، فصل دهم ◀

به »  های زنان در دورۀ حکومت رضا شاه نی فعاليتبازبي: اقتدار و نمايندگی« عنوان 
  : نوشته آورده است که 

های بانوان در بين زنان مسلمان ايرانی در  ظهور يک هويت آشکارا فمينيستی و فعاليت
. بود)        ً                       و غالبا  آميخته با شک و ناباوری(برای بسياری از ناظران تعجب آور  ١٩٩٠دهه 

ز تاريخ ايران در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم اما برای تاريخ دانان و مطلعان ا
شباهت . آوری وجود داشته باشد در واقع اگر مسئله تعجب. انگيز نيست اين مسئله تعجب

ها، از جمله  اين شباهت. بسيار زيادی است که بين اين دو برهه زمانی وجود دارد
ِ    گرايی فلسفی ـ يعنی به چالش کشيدن اين استدالل  بر عمل گرايان با مخلوطی از  خی اسالم                                          

چنين يک ارتباط متعهدانه، و  المللی ـ و هم های زن محورانه، اسالمی، ملی و بين استدالل
در عين حال خودمختارانه، بين زنان فعال و ساختارهای دولتی و صاحبان قدرت را 

نان به های مربوط به دفاع از حقوق ز بين اين دو برهه زمانی، فعاليت. گيرند دربرمی
ـ   شکلی روز افزون، از نظر ايدئولوژيک و ساختاری، حالت دولت مدار پيدا کردند

در کتاب . صرف نظر از آن که در جهت حمايت از کشور و حکومت بودند يا بر ضد آن
های زنان ايرانی  ام روايت ديگری درباره فعاليت شناسی فمينيسم ايرانی سعی کرده نسب

: شوم ر مقاله حاضر بر يکی از قطعات اين پازل متمرکز مید. در اين دوره ارائه کنم
های مربوط به حجاب و مشارکت  و بحث ١٣٢٠و  ١٣٠٠های  اقدامات اجتماعی دهه

   )٢٨.(اجتماعی زنان
  
  
برخورد در »تاريخ ايران مدرن «يرواند ابراهاميان در کتاب ، درفصل يازدهم ◀

ش با مخالفان روحانی به رغم تهاجم کشمک: خصمانه رضاخان را با روحانيت می نويسد
ّ                    رضاشاه به تحص ن کنندگان قم درسال  چندان  ١٣١٤/  ١٩٣٥، تا سال ١٣٠٨/ ١٩٢٨            
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درصدرقرارنگرفت و پس ازآن تير ازمشهد  فراترنرفت آن چه اين غائله رابرانگيخت، 
احی شده  ّ         رشته ای ازاقدامات خصمانۀ رضاشاه بود که به اعتقاد برخی به اين منظور طر                                                                      

وی فرمان قانون جديد لباس را . کشورکيست] واقعی[بود که به جهان نشان دهد که رئيس
کالهی . جايگزين می کرد» فرنگی « صادر کرد که براساس آن کاله پهلوی را با کاله 

اجرای اين فرمان . که با واسطۀ لبه اش مانع ازسجدۀ مؤمنين به هنگام عبادت می شد
رمان زنان را درابتدا نه به صورت اجباری به کنار ف/ اين. سرسختانه پی گيری شد

  )  ١(» .... گذاشتن حجاب  تشويق و ترغيب می کرد
 ٢٠/ درتاريخ دهم جوالی . روی داد ١٣١٤/  ١٩٣٥واکنش پيش بينی پذيردرسال « 

ّ               توس ط روسها درسال ) ع(تيرماه  به مناسبت سالگرد به توپ  بستن حرم امام رضا    
نوآوری های «    ّ                             محل ی ازفرصت برای محکوم کردن اين  يک واعظ ١٣٩٠/  ١٩١١

وهمچنين فساد گستردۀ دولتی وماليات های سنگين برکاالهای مصرفی، استفاده » کفرآميز
آنان در . اين امرموجب برانگيختن بسياری از بازاريان و روستا ييان هم جوار شد. کرد

ّ                       حرم امام رضا متحص ن شدند و شعار می دادند امام رضا « و » دوران  استشاه يزيد «:                 
ّ                                 مقامات محل ی طی   چهارروزمتوالی با ناتوانی شاهد »  ما راازاين شاه شرورمصون دار    ّ          

اين حوادث بودند زيرا نيروهای  نظامی استان وپليس شهر ازتجاوزبه حريم حرم  
، افسران وحشت زده کاله ] مشهد[ به گزارش کنسول بريتانيا در. سرپيچی کرده بودند

ديد را زيرلباسهای شان پنهان کرده، اين طرف و آن طرف می دويدند، و آماده های ج
اين بن بست . بودند تا درصورت مواجهه با افسران ارشد، کاله شان را بر سر بگذارند

موقعی به پايان رسيد که نيروهای کمکی از آذربايجان وارد صحنه شدند وبه حرم هجوم 
                   ّ                    رنظامی جراحت های جد ی برداشتند و بيش از در اين کشاکش دويست نفرغي. آوردند

                    ّ           درماه های بعدی، متول ی حرم و سه . يک صد نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند
يک ديپلمات . سربازی که از شليک به معترضين سرپيچی کرده  بودند، اعدام شدند

ها سخن ناپلئو«: انگليسی هشدار داد که ن را ازياد                                ّ             شاه به هنگام نابود کردن قدرت مال 
برده است که هدف اساسی مذهب ممانعت از کشتاراغنيا به دست فقرا است و هيچ چيزی 
نمی تواند جای نفوذ مذهبی را پرکند و اين ناسيوناليسم مصنوعی را نجات دهد، 
                       ً                                                     ناسيوناليسمی  که احتماال   با مرگ شاه از بين خواهد رفت و دوره ای ازهرج  و مرج 

  ) ٢٩(».برجای خواهد گذاشت
 
و در بارۀ »  شيخ دمحم تقی بهلول از قيام گوهرشاد« روايت سيزدهمو  فصل دوازدهم ◀

دريک ] ٥٧بهمن [پس ازانقالب شيخ دمحم تقی بهلول «در فصل يازدهم . او است
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سخنرا نی از اين  نموده است که بخشی از اين   گوهرشاد  سخنرانی، شرحی از وقايع 
  :قرار است

دعا وذکر بوديم و مردم ازبيرون هجوم آوردند که از ما توی صحن مشغول  
جنگ جاری شد، نه . گذشته و به ما ملحق شوند، مأموران هم جلوگيری می کردند ارتش 

مردم با کمک بعضی از درشکه . نيزه و شمشير و اين طور چيزها بود با تفنگ، بلکه با 
به مأموران امر کردند . دندآوردند نزديک فلکه و به مأموران ز ها از بيرون فلکه سنگ 

شليک دو نفر افسر دولتی کشته شدند که يکی خودش  درهمان وهله اول . که شليک کنند
. بود و سربازی هم افسر ديگری را کشته بود کشته ] برای تيراندازی نکردن به مردم[را 

. چند نفری هم از مردم شهيد شدند کشته شد و ) صبح جمعه(چند تن مأمور در جنگ 
سربازان به ما نپيوندند  ئيس شهربانی برای اينکه انقالب نظامی هم نشود و عده ای از ر

درب ها را  سربازها رفتند و جلوی . دستور باز گشت داد که سربازان به پادگان برگردند
  . باز گذاردند

باالخره . در اين جنگ و گريز صبح جمعه چند قبضه از سالح مأموران به دست ما افتاد
اگر در همين وقت به فکر می افتادم که دنبال . و مردم به ما می پيوستند باز شد راه 

پادگان حمله کنيم هم عده کثيری از سربازان به ما می پيوستند و  سربازان کنيم و بعد به 
 ٢٧... آورديم و شايد غالب و پيروز می شديم اما من که  هم اسلحه بيشتری به دست می 

  . زياد وارد نبودم و طلبه ای بودم لذا به فکر نيفتادم جنگی و سياست  ساله بودم و به فنون
ما به اجتماع خود ادامه داديم و هر چه صبح جمعه کشته بودند و شهيد شده بودند دفن ...  

. و زخمی ها را به صاحبان خود داديم، اگر صاحبی نداشت برديم بيمارستان کرديم 
روز شنبه سر . شب شنبه به آرامی گذشت. ... شد گذشت و شب شنبه باالخره روزجمعه 

بود و شهر شلوغ بود و از دهات شروع کردند به آمدن با  تا سر مشهد شعار و حرکت 
  ... . کلنگ و بيل و تيشه و 

  ]افزايش جمعيت قيام کنندگان و وحشت نيروهای دولتی[ 
سالح هستيم ولی فردا  ما از دهات نزديک آمده ايم و بی: عده ای از دهات آمدند گفتند

اين خبر که به . يکشنبه از دهات دور و نزديک باسالح زياد به ياری شما می آيند صبح 
شديم ولی دولت هم از اين کار با خبر بود و لذا تصميم گرفته بود سحر  ما رسيد خوشحال 

  .کار را تمام کند
به او خبر دادند مردم  در اين جنگ دو تلگراف از رضا شاه به مشهد رسيده بود که وقتی

هستند و بهلول عليه حکومت تو سخنرانی می کند گفته بود بهلول کيست،  در مسجد 
تلگراف دوم وقتی روز جمعه جنگ شد و به او خبر دادند گفت . کنيد مسجد چيست، آتش 
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همه آمادگی . اين تلگراف نصفه شب يکشنبه رسيد. بگيريد به هر قيمت شده مسجد را 
عوض کرده بودند، سربازهای مؤمن را از ميدان  فراهم کردند، لشگر را  های خود را

حمله کرده بودند که از کشتن مضايقه  گرفته بودند و سربازهای بی دين را آماده برای 
  . نکنند

نصفه شب يکشنبه به ما خبر دادند که دولتی ها تمام آمادگی خود برای جنگ  ١٢ساعت 
دی کرده اند و توپها را مسلط بر مسجد گوهر شاد و صحن کرده اند و سنگر بن را درست 

   . می خواهند نيم ساعت به صبح مانده حمله کنند و ما را متفرق کنند نصب کرده اند و 
 
 

آغاز درگيری اصلی در مسجد گوهرشاد    
 

ما تمام درهای مسجد را به طرفداران خود سپرديم که از هر دری دشمن بخواهد حمله ...  
توی ايوان مسجد من روی منبر بودم مردم دور منبر جمع . جای امکان مدافعه کنند کند تا 
چون [چپه می کنند و من را می گيرند، ] منبر را[روی منبر بمانم،  ديدم اگر . شدند

  . و چند نفر فرار کرديم من . داخل شده بودند] مأمورين
مسجد را بگيرند و ما را در مأموران به ظاهرعقب نشينی می کردند ولی مقصود اين بود 

ما در ظاهر می جنگيديم ولی مقصود اين بود که راهی پيدا کنيم و فرار . بگيرند بيرون 
  . ترتيب بيرون شديم به همين . کنيم

وقتی به فلکه رسيديم به آنها . نفر با من فرار کردند ٢۵افراد محکم و مدافعين سرسخت 
بيشتر مأموران خيال می . فرار بين فلکه رسيده بوديمما با . مقصد پايين خيابان است گفتم 

                                        ً                          ما حمله کنند زود تسليم خواهيم شد ولی عمال  ديدند که اعتنايی به آنها  کردند که تا به 
تيراندازی را به طرف ما شروع کردند و ما بدون اينکه  نداريم و مشغول فراريم، لذا 

  . حرکت خود ادامه می داديمنداشتيم، به  اهميتی بدهيم، چون از شهادت باکی 
                                 ّ                                                 ما همراه با شعار هللا اکبر، ال اله اال  هللا رو به پايين خيابان پيش می رفتيم و گاهی با چند 

  . همراهان داشتند به طرف مزدوران در فرصت مناسب تير اندازی می کرديم تفنگی که 
فرمانده جلوی ما پيدا  همين طور می رفتيم يک دفعه ديديم از پايين خيابان، هفت مأمور با

 پدر سوخته ها کجا فرار می کنيد؟! ايست: فرمانده فرياد زد . شدند
اريم و زن و بچه ما منتظرند، ما : يک نفر از ميان ماگفت ّ                                ما جزو انقالبيون نيستيم و زو                            

  .به خاطر ابوالفضل بگذار رد شويم. بگذار برويم. کاری نداريم به کسی 
تا اين . مانند شما مزدور و دزد بوده] العياذ با[ابولفضل هم : آن طرف فرمانده فرياد زد
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گفت يکی از همراهان ما پريد روی فرمانده و با چوب به سرش زد و نقش  حرف را 
  . برداشت و دو مأمور مزدور ديگر را کشت و بقيه فرار کردند زمين شد و اسلحه را 
من . نفر شهيد شدند و در خيابان افتادند ۶نفر همراه،  ٢۴در راه از . همين طور می رفتيم

من فرياد زدم . حرکت جمعی را تا دروازه ادامه دهيم همگی کشته خواهيم شد ديدم اگر 
اين را خطاب به ياران گفتم، خود به . فرار کنيد و خود را نجات بدهيد هر کدام می توانيد 

  )٣٠(چهار نفر از همراهان هم با من  کوچه باريکی فرار کردم و 
  
 
جلوه جواهری تحت عنوان  - ، مقالۀ پژوهشی ناهيدکشاورزفصل چهاردهم ◀
 ١٣٢٠(دوره پهلوی اول / سازماندهی، محورهای مبارزاتی، وگفتمان های جنبش زنان«
 را مورد بررسی و ارزيابی قرار داده اند» ) ١٣٠۵- 
: ، مريم حسين خواه دربارۀ روشنک نوعدوست می نويسددر فصل پانزدهم ◀
لخوردگان گيالنی هنوز زن كوچك اندام جوانی را كه با روسری كوتاه و پالتوی سا

اندازی مدرسه و كتابخانه و روزنامه برای زنان بود، به ياد  اش به دنبال راه هميشگی
را با مجله پيك سعادت و مدرسه دخترانه سعادت نسوان » روشنك نوعدوست«دارند و 

  .شناسند می
محقق قديمی گيالنی » فريدون نوزاد«چنانچه ) رشيدیخو ١٢٧٧(روشنك نوع دوست

سواد خواندن و نوشتن را از پدر پزشكش آموخت و رياضيات را از شيخ :" نويسد می
او در ميان روشن فكران زمان . جاودانه مرد فرهنگ پژوه گيالن فرا گرفت» علی تنها«

و برای  و خصوصان بانوان متجدد و صاحب فضيلت گيالن جای خود را باز كرد
سالگی به افتتاح مدرسه دخترانه  ٢١رهايی زن از گرداب جهل و بی سوادی، در سن 

 ) ١."(خورشيدی، دست زد ١٢٩۶نسوان در سال 
 : سايت سيتی تومب در بارۀ  روشنک  نوعدوست   اينگونه  شرح می کند 

شتن روشنک سواد خواندن و نو:نويسد محقق قديمی گيالنی می» فريدون نوزاد«چنانچه 
جاودانه مرد فرهنگ » علی تنها«را از پدر پزشكش آموخت و رياضيات را از شيخ 

اندکی بعد در محضر ميرزا دمحم حسين صدر ادبيات عربی و . پژوه گيالن فرا گرفت
 . به زبان روسی نيز تسلط داشت. رياضی را آموخت

ن جای او در ميان روشنفكران زمان و خصوصا بانوان متجدد و صاحب فضيلت گيال
خود را باز كرد و برای رهايی زن از گرداب جهل و بی سوادی، به افتتاح مدرسه 

 )٣١.(دخترانه نسوان ، دست زد
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، مريم  حسين خواه به زوال جنبش مستقل زنان در دوران رضا   در فصل شانزدهم  ◀
   :می پردازد  و می نويسد»  شاه

الل حکومت قاجار، قدرت را در ، هنگامی که رضا شاه پهلوی، با انح١٣٠۴در سال 
انجمن زنانی که در دوران پس از مشروطه تشکيل شده  ٢۶دست گرفت، از دست کم 

در » پيک سعادت نسوان«در تهران و جمعيت » خواه جمعيت نسوان وطن«بودند، فقط 
ِ        تر  جمعيت  يک سال بعد، شماری از اعضای جوان و راديکال. رشت فعال بودند نسوان « 

را با خط مشی کمونيستی و با هدف » بيداری زنان«نشعاب کرده و جمعيت ا» خواه وطن
» جمعيت انقالب نسوان«نيز  ١٣٠۶در سال . اندازی کردند سوادی زنان راه مبارزه با بی

اندازی شد و تالش برای  ای به نام زندخت شيرازی راه ساله ١٨در شيراز از سوی دختر 
دوانجمنی که عمری کوتاه داشتند و  –رار داد هايش ق ی فعاليت  رفع حجاب را سرلوحه

  .بعد از يکی دو سال از سوی حکومت منحل شدند
  
بی بی مريم  « ، درتاريخ معاصر ما يکی از زنان مبارز واثرگذار فصل هفدهم ◀

 : » بختياری
بی بی مريم دختر حسينقلی خان ايلخانی کل بختياری و خواهر عليقلی خان سردار اسعد «

و مادرعلی مردان خان قهرمان مبارزه با رژيم شاه در حدود سال  فاتح تهران
مادرش بی بی فاطمه دخترعلی رضا خان ازطايفۀ کيان ارثی . ق بدنيا آمد.هـ١٢٩٠

ّ                            لذا بی بی مريم ازجهت مادرنسبش به محم دتقی خان کيان ارثی چهارلنگ . چهارلنگ بود                                    
ی از بی بی فاطمه تنها صاحب ايلخان. که درمبارزه با قاجارها شهرت داشت می رسيد

او درکنار شش برادر و دوازده خواهرناتنی در خانه ی ايلخانی . همين يک دختر شد
                ّ                                              چهل روز پس ازتول د بی بی مريم، پدرش ايلخانی او را نامزد عليقلی . زندگی می کرد

ّ              خان پسر محم دعلی خان نمود عليقلی خان از طايفه ی محمودصالح شاخه ی چهارلنگ .           
ّ                                                       پدرش محم دعلی خان از خوانين بزرگ چهارلنگ بود که به نوشتۀ بی بی . اری بودبختي        

  ّ                                  جد  آنان علی مردان خان بود که درزمان . مريم سالها با دولت قاجار مبارزه داشت
                ً             بی بی مريم حدودا  نه ساله بود .           ّ                                       افشاريه اد عای سلطنت داشته و با کريم خان زند جنگيد

ّ             به دستورناصرالدين شاه و به دست ظل  السلطان در  که پدرش حسينقلی خان ايلخانی                                 ٢٧ 
ازآن پس دوران دربدری و بدبختی خانواده ی ايلخانی به . ق به قتل رسيد.هـ١٢٩٩رجب 

ّ                                                  ام ا هفت سال بعد با آزاد شدن برادر بزرگ مريم به نام . ويژه مريم کوچک آغاز گرديد  
ّ                 اسفنديارخان سرداراسعد از زندان ظل  السلطان، خانواد ه ی ايلخانی دوباره به خوشبختی                                 
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در اين هنگام يعنی هفت سال پس از مرگ ايلخانی و سالها پس از مرگ . وقدرت رسيدند
ّ                      ّ                                            محم دعلی خان چهارلنگ، مقد مات ازدواج و عروسی بی بی مريم با عليقلی خان    

بی بی مريم آنچنان که درخاطرات خود می نويسد هيچ . چهارلنگ فراهم گرديد
گرفتن اين ازدواج نداشته وبه برادرهای خود اصرار برگرفتن طالق تمايلی به سر

ّ                                                  اما  خان چهارلنگ حاضربه صرف نظر کردن از بی بی مريم نشد. نموده بود     .
سرانجام عروسی برقرار گرديده و بی بی مريم درسن پانزده سالگی به خانه ی 

او به . داشتشوهری رفت که به نوشته ی وی چهل ساله بوده و چندين زن و فرزند 
         ّ           در اين مد ت وی برروی .   ّ                                            مد ت چهارسال وشش ماه همسرعليقلی خان چهارلنگ بود

مزاج شوهر خويش نفوذ داشته و قدرت بسياری در ميان چهارلنگ ها به دست  
ّ          ام ا شوهر وی به مرگ طبيعی يا مطابق نوشته بی بی مريم توس ط سمی که . آورد                                                     ّ  

بی بی مريم از عليقلی خان چهارلنگ . تبرادر بزرگش به وی خورانيده بود درگذش
ّ                     دارای سه پسر شد که يکی ازآ  نها در کودکی درگذشته ام ا دو پسر ديگر وی به                        ْ                           
ّ                                                نامهای علی مردان خان و محم دعلی خان بعدها در زمان سلطنت رضاشاه به قيام بر                           
  ّ                                                               ضد  دولت مرکزی برخاسته و نام خود را درفهرست حماسه سازان تاريخ ثبت 

ا مرگ شوهر بی بی مريم به نزد برادران خويش بازگشته و با مادر خود ب. کردند
        ّ          پس از مد تها زندگی .                      ّ                      او حاضر به ازدواج مجد د با چهارلنگ ها نگرديد. زندگی نمود

پسر عموی در ) سردار ارشد بعدی(نزد مادر و برادران، فتح اله خان ضيغم السلطنه
ّ                           مود ام ا بی بی مريم که عموزاده ی گذشته اش مصطفی قلی خان از  او خواستگاری ن      

. خود را خوب می شناخته است به هيچ وجه حاضر به ازدواج با وی نمی گرديد
سرانجام با اصرار و سماجت فتح اله خان و فشار برادران بی بی مريم،  با اکراه و 
بی ميلی به ازدواج عموزاده درآمد که دارای چندين زن عقدی، صيغه ای و چندين 

فتح اله خان فردی بوالهوس بوده که در فساد اخالق و بی عفتی يد طواليی . ودفرزند ب
بی بی مريم در خاطرات خود گوشه هايی از فساد اخالق، بی عفتی و . داشته است

بی شخصيتی شوهر خويش را برمال می سازد واز بدبختی ها و مشکالتی که با اين 
و فرزندان شرعی وامالک و  فتح اله خان زنان. شوهرداشته است سخن می گويد

اموال ارثی خويش را در چهارمحال و بختياری تنها و بی صاحب گذاشته و در 
ّ                                       عوض در اصفهان ضمن نوکری ظل  السلطان به گذراندن وقت درکنار دلبران                           

 . خويش مشغول بوده است
از سوی ديگر برادران بی بی مريم که نقاط ضعف شوهر خواهر خود را می دانستند 

ّ         الش بودند تا امالک وی را در چهارمحال و بختياری به چنگ بياورند ام ا بی بی در ت                                                              
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مريم با قدرت و صالبت در مقابل برادران خويش ايستاده و با دشواری بسياری از 
                  ّ     او در اين راستا حت ی تا . حقوق و امالک شوهر معلوم الحال خويش دفاع می نمود

او سرانجام از دست هوسبازی، بی . پای زد و خورد با برادران خويش پيش رفت
ّ              عاری و بی غيرتی شوهر خويش خسته شده و خواستار طالق گرديد ام ا برادران وی                                                          
گرفتن طالق را از شوهر جايز ندانسته و لذا بی بی مريم در سن سی سالگی بدون 

مطابق توافقی که ميان فتح اله خان و بی بی .اخذ طالق از فتح اله خان جدا گرديد 
صورت گرفت و برادران بی بی مريم نيز حاضر و ناظر بودند قرار گرديد که  مريم

بی بی مريم بر سر امالک فتح اله خان مانده و به تربيت و بزرگ کردن پسرش 
ّ                                                مشغول شود ام ا هرگز زندگی زناشويی با فتح اله خان نداشته باشد او از فتح اله خان .            

               ّ                   ّ        و يا بعد از تول د از بين رفتند و عل ت آن را             ّ                          فرزندان متعد دی داشته که اغلب آنها قبل 
تنها پسری از . پزشکان بيماری فتح اله خان به خاطر هوسبازی هايش تشخيص دادند

وی بنام مصطفی قلی خان بجا ماند که بعدها داماد سردارظفربرادر بی بی مريم 
 . گرديد

وی مانده و به  بی بی مريم پس از جدا شدن از فتح اله خان بر سر امالک و خانه ی
 . تربيت پسر خويش مشغول گرديد

قين اصلی سردار اسعد بختياری، جهت فتح  ّ                                      سرداربی بی مريم بختياری، يکی ازمشو                                   
ّ      وی طی  نامه. شد تهران محسوب می های مختلف بين سران ايل و  ها وتلگراف     

 استبداد(       ّ                                                 های مهي ج وگيرا، افراد ايل را، جهت مبارزه با استبداد صغير سخنرانی
های ضد  کرد وهمواره، به عنوان يکی ازشخصيت آماده می) دمحمعلی شاهی

 .است استعماری و استبدادی عصر قاجار مطرح بوده 
ای سوار وارد تهران شده و                                                     ّ سردار مريم بختياری، قبل از فتح تهران، مخفيانه با عد ه

د حملۀ. در خانۀ پدری حسين ثقفی منزل کرد ّ       به مجر  ن، پشت بام سردار اسعد به تهرا       
ای سوار                                                               ّ خانه را که، مشرف به ميدان بهارستان بود، سنگربندی نمود و با عد ه

اق ّ   بختياری، از پشت سر با قز   ...!ها مشغول جنگ شد                        
اقان جنگيد ّ           او حت ی خود شخصا  تفنگ به دست گرفت و با قز  نقش او در فتح تهران ، .      ّ          ً                        

سياری يافت، به طوری که به ميزان محبوبيتش را در ايل افزايش داد و طرفداران ب
ل، با وجود آنکه . لقب سرداری مفتخر شد ّ                 سردار مريم بختياری در جنگ جهانی او                                   

ای                   ّ ها پرداخت و با عد ه کرد، به مخالفت با انگليس ها حمايت می ايل بختياری ازانگليس
 )٣٣(».                                 ّ            از تفنگچيان و سرداران خود جانب مت حدين را گرفت
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بر اساس اسناد وزارت » رضا شاه و بريتانيا« ی مجد درکتاب ، دمحم قل فصل هيجدهم ◀

امورخارجه آمريکا در بارۀ  دستگيری سرا ن بختياری و قتل آنها آورده است  و می 
 :  نويسد

                                                 ً                         جعفرقلی خان، معروف به سردار اسعد بختياری، که اسما  وزير جنگ بود هم از جمله  
  :ه کردندکسانی بود که شفاعت تيمورتاش را نزد رضا شا

اطالع يافته ام چون ازقرارمعلوم هيچ نرمشی در محاکمه تيمورتاش درکار نيست، 
در ميان تمام اطرافيان .                          ً                         سردار اسعد، وزير جنگ، عمال  وساطت را کنار گذاشته است

         ً                                                                     شاه ظاهرا  فقط يک نفراز رأی و نظر شاه درباره وزير دربار معزولش اطالع يافته و يا 
اين مرد همان سردار . راحل مختلف رسيدگی به پرونده او می داند   ً              اصال  چيزی درباره م

رضا شاه، که در روزهای پس از اعالن . اسعد است که روزی شاه تحت امرش بود
مشروطيت به رضاخان معروف بود، پنج سال با درجه سرباز صفری تحت فرماندهی 

اسگزار وزير جنگ فعلی خدمت کرد هميشه از الطاف سردار نسبت به خودش سپ
سردار اسعد از صميمی ترين ). سردار يک لقب بختياری به معنای فرمانده کل است.(بود

می گويند پس از دستگيری تيمورتاش . دوستان تيمورتاش در دوران وزارت دربار بود
می گويند که . او بارها نزد شاه وساطت کرده بود که به وزير مغضوبش سخت نگيرد

يش کارگر بيفتد، که ناگهان فاش شدن موارد بيشتری دوبار نزديک بود التماس ها
ازاختالس های هنگفت دربانک ملی،که نزد هيچکس بازگو نشد؛ دسيسه های سياسی؛ و 
تمجيد و تحسين روزنامه های انگليسی از کفايت اين زندانی سرشناس، همه اميدهای او 

 . را نقش بر آب کرد
سعد بختياری بود که دستگير شود و در کمی پس از دفن تيمورتاش، نوبت خود سردار ا

، کاردار موقت آمريکا در .)George Wadsworth(جورج ودزورث. زندان جان بسپارد
 ٢٨تهران، ماجرای دستگيری سردار اسعد و بسياری از بستگان نزديک او را در 

 : اينگونه شرح می دهد ١٩٣٣نوامبر 
زداشت شد؛ تحت الحفظ به سرداراسعد، وزير جنگ و دوست قديمی و حامی شاه با
روز بعد نيز نزديک به ده . پايتخت انتقال يافت و در زندان قصر قاجار محبوس گرديد
که سردار اسعد هم يکی از  - نفر از اعضای خانواده خان های بختياری ساکن در تهران

هنگ هايشان » آسايشگاه«به همين ترتيب توسط پليس دستگير و يا در- آنهاست
رميان اين اشخاص سردار بهادر، برادرسردار اسعد، که سرهنگ يکی د. محبوس شدند

؛ سئوالی »چرا؟«. ازهنگ های سواره نظام مستقر در تهران است، نيز ديده می شود
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. است که همه تهرانی ها از زمان اعالم اين خبر در روز گذشته از خودشان می پرسند
آمريکايی چيزی دستگيرم نشده                     ً                           من هم ازمنابع معموال  مطلع نظير همتايان و مبلغان

  )  ٣۴.  (است
 قتل سرداراسعد بدستور رضاخان

 
اماماجرای غضب ناگهانی رضاخان به او، زندانی شدن و قتل فجيعش در زندان 

 .شهربانی، يکی از رويدادهای تلخ و تراژيک دوران حکومت پهلوی اول بود
ها او   در غالب مسافرت. دجعفرقلی خان سردار اسعد از دوستان و نزديکان رضاشاه بو

در سفر جنگی سردار سپه به خوزستان و در سفر وی به آذربايجان . کرد   را همراهی می
او همچنين در مسافرت شاه به خراسان برای . و مالقات با سميتقو، همراه شاه بود

ها،  تپه و مجازات آن  رسيدگی به وضع لشکر شرق و ماجرای قيام لهاک خان در مراوه
ها و بازديدها، اسعد يکی   غير از همراهی با شاه در مسافرت.  کنار شاه قرار داشتدر 

کرد و بعد از   ای چند نوبت اورا درکاخ مالقات می  ازمعدود نزديکان رضاشاه بود که هفته
 .آمد ترين شخص به پهلوی اول به حساب می تيمورتاش نزديک

اسعد کمکان عهده دار . رسيد ، دمحم علی فروغی  به نخست وزيری١٣١٢در آبان 
وزارت  جنگ شد و در همان سال  طبق  معمول  سنواتی شاه، برای شرکت و مشاهده 

در اين مسافرت، اسعد در صف مقدم . مسابقات اسبدوانی به  دشت گرگان عزيمت  نمود
دوانی و توزيع جوايز توسط اسعد   همراهان شاه قرار داشت اما پس از انجام مراسم اسب

شمسی، سرهنگ سهيلی رئيس اطالعات شهربانی سردار اسعد  ١٣١٢آبان  ٨روز در 
همزمان با اين واقعه، تعداد . را بازداشت و بالفاصله وی را راهی زندان قصر کرد

نفوذ در مناطق ايلی  زيادی ازرؤسای عشاير تبعيدی در تهران و ديگر افراد صاحب
ياری، تعدادی از سران ديگر ايالت نيز گذشته از اکثر خوانين بخت. جنوب دستگير شدند

ای از خوانين بختياری که نمايندۀ مجلس بودند نيز   عده. بازداشت شدند و به زندان افتادند
الملک شيرازی که از ياران و   در همين زمان، قوام. پس از سلب مصونيت توقيف شدند

  )٣۵.(دوستان صميمی سردار اسعد بود، نيز بازداشت شد
با بازداشت جعفرقلی خان، مخبرالسلطنه هدايت در کتاب خاطرات و خطرات در ارتباط 

 :نويسد خود می
گفته شد که محرمانه اسلحه به بختياری وارد . کار سردار اسعد، به محاکمه نکشيد    

خواهند دمحمحسن ميرزا را بياورند،  بلی، می: بعدها در مالقات از شاه شنيدم. است کرده 
شود بيش از اين چيزی نفرمودند و معلوم بود که  ين بيشتر نمیرانی که از ا شهوت
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من از سردار اسعد جز صميميت نسبت به پهلوی نديدم و در . صحبت از اسعد است
 ] ٣۶.[دانم فرمايش شاه را، تا درجه سياست می. نسبتی که به او دادند، ترديد دارم

توسط پزشک » د دومخان بختياری سردار اسع جعفرقلی«مظفر شاهدی درباره قتل 
خان  عليقلی   خان بختياری سردار اسعد دوم، فرزند حاجی جعفرقلی : می نويسد»  احمدی

 ١٣١٣فروردين  ١٠بختياری سردار اسعد اول، که در ساعات نخستين صبح روز 
زندان نمره يک دربازداشتگاه موقت /  ٢٨در سلول شماره (توسط پزشک احمدی 

سو، در عرصه سياسی  قتل رسيد، از دوران مشروطيت بدان طرز فجيعی به  به) شهربانی
خان، که فقط پس ازمرگ پدر به  جعفرقلی . کشور حضوری فعال و مؤثر داشت

سرداراسعد ملقب شد، پيش ازآن لقب سرداربهادر داشت ودربسياری از جنگها و 
فاع خواهان با مخالفان، نقش و حضوری فعال داشت و در د درگيريهای نظامی مشروطه

سرداراسعد دوم پس از کودتای سوم اسفند . از مشروطيت رشادتها از خود نشان داده بود
 ٢٤ - ١٣٠٣شهريور  ٨(والی کرمان شد و در کابينه دوم رضاخان سردارسپه  ١٢٩٩

خان هدايت  قلی  سرداراسعد دوم در کابينه مهدی. وزير پست و تلگراف بود) ١٣٠٤آذر 
کار خود را آغاز کرد، وزير جنگ شد و تا آستانه  ١٣٠٦، که از خرداد )مخبرالسلطنه(

و ) ١٣١٢آبان  ٢٦(ميان دستگيری . دستگيری و زندانی شدنش، در اين سمت باقی بود
لگام رضاشاه مهمترين   توزی بدون که سوءظن و بدبينی و کينه(زندانی شدن سرداراسعد 
انگيز و دلخراش  ل رقت، تا قت)١٣١٢آذر  ٨(در زندان قصر ) داليل آن ذکر شده است

روز فاصله  ١٥ماه و  ٤، حدود ١٣١٣فروردين  ١٠او، در زندان موقت شهربانی، در 
، برای تعقيب قضايی قاتالن ١٣٢٠پس از عزل رضاشاه توسط متفقين در شهريور . افتاد

قتل  ترين کسانی که در دوره حکومت رضاشاه، به  ترين و پرآوازه برخی از شاخص
مستنداتی است که ) ای از گزيده(آيد،  آنچه در پی می. ادگاهی تشکيل شدرسيده بودند، د

دادستان ديوان عالی جنايی، پيرامون فرايند دستگيری و قتل سردار اسعد دوم توسط 
 .پزشک احمدی، به آن دادگاه ارائه داده است

 
 خان جعفرقلی «ازجريان قتل ) ١٣٢٠پس ازشهريور(گزارش دادستان ديوان عالی جنايی

توسط پزشک احمدی در زندان موقت شهربانی رضاشاه » بختياری سرداراسعد دوم
 ):١٣١٣فروردين  ١٠(

برای اولين بار غذايی که برای شام سرداراسعد ] ١٣١٣[از شب دوم فروردين ... 
صبح که ... خورد که قدری از آن غذا را خودش می برند آلوده به سم بوده بعد از اين می

... شود العاده و سرگيجه به قی و اسهال سخت دچار می خستگی فوق خيزد ازخواب برمی
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خود و مواظب حال                                 ً                     و در ضمن مرحوم سردار هم که کامال  متوجه سوءقصد نسبت به
المقدور از خوردن غذا و  حتی... و هر ساعت مرگ فجيعی را انتظار داشت... خود بوده

در حضور خودش پخته شود هيچ مرغی که  جز تخم نموده و به آشاميدن آب خودداری می
شود و  اين ترتيب حاصل نمی بينند نتيجه مطلوب به وقتی می... خورده است چيز نمی

کند و اعمال قوه و زور برای  سرداراسعد از خوردن غذاهای مسموم خودداری می
نحو ديگری هم در محيط بيمارستان زندان قصر که  مسموم کردن يا از بين بردن او به

ان و آمدن پزشکان وپزشکياران و پرستاران و ساير مأمورين و صاحب محل بيمار
شود و آن انتقال  کار طرح می منصبان زندان است مناسب نيست، نقشه ديگری برای اين

دادن سرداراسعد از زندان قصر به توقيفگاه موقت در شهر و نگاهداشتن در يک زندان 
زندان شهربانی که معروف بوده است  انفرادی و مجرد در بدترين قسمتی از بنای سابق

و سلب هرگونه قوه و قدرت ... به محبس نمره يک و قطع رابطه او با محيط خارج
رحم و پنجه پزشک احمدی  چنگال بی  مقاومت از او و باالخره سپردن و تسليم او به

 ٢٨برای اين نقشه حسين نيکوکار مدير زندان موقت زندان انفرادی شماره . دژخيم زندان
ها و منافذ آن نمره را که  را تعيين و موافق اين دستور بنا و نجار آورده کليه روزنه

پس از ... گيرد توانسته است داخل آن بشود، می وسيله آنها مقدار کمی نور و هوا می به
تهيه اين مقدمات در روز پنجم فروردين مقارن غروب و اول مغرب عامری معاون 

مدير زندان قصر سرداراسعد را از در غيرمعمول بيمارستان  زاده اداره زندان و سرتيپ
آنجا که مخصوص بيرون بردن اجساد و متوفيات بوده از زندان قصر خارج نموده 

آورند و در زندان موقت او را به حسين نيکوکار  وسيله يک اتومبيل کرايه به شهر می به
گويد که طبق  تصدی امر میدر دفتر کشيک زندان موقت م... دهند مدير آنجا تحويل می

يک از امور مربوط به او نبايد  دستور سرهنگ راسخ که گفته بود نام سرداراسعد و هيچ
                               ً                                                در دفاتر مربوطه نوشته شود، عمدا  اثری از ورود سرداراسعد در اين تاريخ نوشته نشده 

احمدی زندان موقت شهر انتقال يافته بود پزشک   تا اين تاريخ که سرداراسعد به... است
... اش در مريضخانه بهداری شهربانی واقع بود محل و مأموريت و خدمت و کار روزانه

نيکوکار مدير زندان   زندان موقت، سرهنگ راسخ به اما پس از انتقال سرداراسعد به 
دهد که پزشک احمدی برای بازديد زندان موقت بايد بيايد و مجاز است  مزبور تذکر می

ی و مداوا کند و بر اثر اين تذکر و دستور در روز ششم فروردين ها را سرکش که زندانی
مقارن يک ساعت بعدازظهر احمدی به زندان موقت آمده به حسين نيکوکار مدير آنجا 

عنوان معاينه و پرسيدن حال  شود و به اتفاق او به اتاق سرداراسعد داخل می مراجعه و با
در آن موقع احمدی يک يا دو ... ماند میسرداراسعد مدتی با حضور نيکوکار در نزد او 
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وسيله تزريق با سوزن مغز آن آلوده بوده است به او  احتمال قوی به عدد پرتقال که به
سردار که در آن ساعت شايد مدتها بوده غذايی به او نرسيده بوده است از آن . دهد می

       ً ن مجددا  ساعت پنج الی شش بعدازظهر همان روز ششم فروردي... خورد پرتغال می
پزشک ...زندان نمره يک اتاق سرداراسعد مراجعه نموده پزشک احمدی برای بار دوم به

احمدی يک طرف و سلطان جعفرخان از پايوران قديمی شهربانی طرف ديگر در بالين 
که احمدی استکان يا ظرف پر از مايعی را که در دست داشته  اند در حالی سردار نشسته

سرداراسعد از خوردن . کرده است که آن را بخورد دار تکليف میو با اصرار زياد به سر
ام حالم بد است و  گفته است حالم بد است و از وقتی که پرتقال خورده آن امتناع داشته می

زور آن را  شوند به کند مصمم می بيند که سردار از خوردن آن خودداری می چون می
پايداری سردار در نخوردن و يأس و نااميدی  باالخره پس از استقامت و... او بخورانند به 

در تمام مدت ... کنند حضرات از گرفتن نتيجه در را به روی او بسته و مراجعت می
جز همان پرتقال روز اول  روز سرداراسعد در اينجا محبوس بوده و غذايی به چهار شبانه

اضطرابهای درونی  که شرح آن ذکر شد به او نرسيده و معلوم است که با اين کيفيت و با
و هيجانات روحی که در اين روزهای سخت و مخوف سرداراسعد دچار آن بوده تا چه 

که از مجموع داليل و   طوری باالخره به...اندازه قوای مزاجی و بدنی او تحليل رفته
اوضاع و احوال منعکس در پرونده و رويهمرفته اظهارات پاسبانان و پايوران داخل و 

آيد چون معهود گرديده و بر  اند، برمی اره يک مورد بازجويی واقع شدهخارج زندان شم
اين تبانی شده است که دکتر احمدی در شب بين پنجشنبه نهم و جمعه دهم فروردين پاسی 

... يعنی سرداراسعد آمده و کار او را بسازد ٢٨عيادت زندانی اتاق شماره  شب به از نيمه
ز پاسبانان مأمور قراولخانه در آن شب که موسوم به برای شب دهم فروردين به دو نفر ا

بعدازظهر نهم فروردين تا  ١٠اند امر شده است که از ساعت  اسماعيل و عباس بوده
ً                                            صبح دهم  فروردين حتما  بيدار بمانند که موقعی که پزشک احمدی بعد از  ٨ساعت                       

مره يک را فوريت قفل خارجی در ورود زندان ن آيد معطل نشود و به  نصف شب می
که همينطور هم شده و پاسی از نيمه شب که احمدی آمده اسماعيل  برای او باز شود، چنان

بيک  اند تا دمحمابراهيم  پاسبان مذکور قفل خارجی در را برای او باز نموده و در را کوبيده
کند و در روشنايی  پاسبان مأمور مخصوص سرداراسعد هم از داخل آن در را باز می

ً             اتفاق او مستقيما  به طرف اتاق  نوسی که در دست دمحمابراهيم بوده احمدی بهچراغ فا                 
رود و با کليدی که در دست احمدی و از پايوران نگهبان توقيفگاه گرفته  سرداراسعد می

شود و پس از ورود به  را باز و با دمحمابراهيم داخل اتاق می ٢٨بوده است در سلول نمره 
نشيند و کيفی را که در دست داشته روی زمين  کف اتاق میحال چمباتمه در روی زمين 
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               ً خواهد و او فورا   کند و از دمحمابراهيم يک ظرف آب می و مقابل خود گذارده آن را باز می
يکی از زندانيان  بيرون آمده از دفتر داخل زندان نمره يک يک نعلبکی را که متعلق به

کيف خود دارويی درآورده و در آن آب و احمدی از . برد بوده آب کرده نزد احمدی می
  کند و سپس محلول را در سرنگی که از کيف خود بيرون آورده بوده کشيده و به حل می

کند و سردار که ازشدت ضعف و ناتوانی ناشی از  بازوی سرداراسعد تزريق می
نخوردن غذا و شدائد و مشقات زندان و آالم روحی قدرت مقاومت نداشته و شايد در آن 

اند خود را بدون کمترين مقاومتی تسليم پنجه  کرده لحظه مرگ را با آغوش باز استقبال می
و عبارات ديگری » انا و انااليه راجعون«کند و کلماتی چند از قبيل  مرگبار احمدی می

راند و پس از اتمام عمل احمدی کيف  که در تحقيقات پرونده منعکس است بر زبان می
کنند و  شود و در آن را قفل می دمحمابراهيم پاسبان از اتاق خارج می خود را برداشته با

نعلبکی آلوده به محلول سمی را احمدی برداشته در حين عبور از کريدور، جلو دفتر 
آقای سرهنگ و تقی ربيعی که در  گذارد وبه دمحمابراهيم و حسن داخلی زندان نمره يک می

کند کسی به آن نعلبکی دست  ارش و تأکيد میآن شب پاسبانان داخل نمره يک بودند سف
مال کرده و بشويند يا از آن صرفنظر کرده بشکنند و به دور                      ً   نزند و يا آن را کامال  گل

طوری که  پس از رفتن احمدی به. شود افکنند و سپس از در زندان نمره يک خارج می
ه و خرخر افتاده و اند سرداراسعد به سکسک پاسبانان نامبرده ضمن تحقيقات تعبير کرده

شمارش افتادن نفس و طول مدت  صداهايی که ناشی از تشنجات شديد هنگام نزع و به 
که اين صداها در  طوری به. شود شهيق و زفير در عمل تنفس است از او شنيده می

کريدور خارج و اتاق دفتر داخلی زندان نمره يک که به اتاق سردار نزديک بوده از 
خوبی شنيده شده است و مدت بالنسبه طوالنی در حدود دو  ه بهطرف پاسبان نامبرد

کلی  ساعت اين حالت دوام داشته تا در حدود ساعت چهار و پنج بعداز نصف شب صدا به
دهد و چون  پشت در اتاق سردار رفته و گوش فرا می شود و دمحمابراهيم به خاموش می

راجعت نزد رفقای خود کند در م هيچ صدايی نشنيده و سکوت مرگ را احساس می
گويد و سپس با عجله در زندان يک را باز و برای دادن گزارش  موضوع را به آنها می

دمحمابراهيم درگذشت سردار اسعد را در آن موقع به ... شود قضيه از آنجا خارج می
 ٨دمحم صالحان که در روز جمعه از ساعت   عزيزهللا حقيقی متصدی کشيک و سپس به

از عزيزهللا تحويل گرفته گزارش داده است و عزيزهللا حقيقی قضيه را صبح کشيک را 
 ٢٨دهد که جنازه را از محبس نمره  به سرهنگ راسخ اطالع داده و ايشان دستور می

ببرند در حمام بگذارند تا ماشين متوفيات آمده و از دربی که حمام به طرف مدخل اداره 
 )٣٧...(متوفيات ببرنداداره  تأمينات دارد جنازه را خارج و به
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  شخصيت مرحوم سردار اسعد

  
پوررضا وکيل مدافع ورثه فيروز در دادگاه رسيدگی به جرايم مسببين و عاملين قتل 

هر چند ازلحاظ مبانی واصول، تمام افراد يک کشور و جامعه : سردار اسعد گفت
ری درمقابل قانون يکسان و مساوی هستند  ودرکشوری که اصول عدالت ودادگست

حکمفرما باشد نمی توان تمايزی جزآنچه را که قانون  معين و مشخص نموده است برای 
فردی قائل گرديد، اما چون جريان اين محاکمه وهر محاکمۀ جزايی مبتنی بر رعايت 
عدالت بوده و رعايت اصول عدل و داد امکان  پذبر نيست مگراين که مبنا واساس آن بر 

قر باشد، بنابراين با در نظر گرفتن اين عوامل پس از کسب مبانی اخالقی و وجدانی مست
اجازه از هيأت محترم دادگاه مختصری راجع به شخصيت مرحوم جعفرقلی خان سردار 
اسعد معروض تا بر هيأت محترم دادگاه و ملت ايران ثابت و روشن گرددد که اين 

ازماندگان  مرحوم  وب] متهمين چه جنايت بزرگ وغيرقابل جبرانی را هم ازلحاظ ورثه
  .متوفی وهم از لحاظ  کشور و تاريخ مرتکب  شده اند

هرچند آقای دادستان محترم درضمن بيان ادعانامه شمه ای ازشخصيت واجمالی  
ازخدمات و فداکاريهای مرحوم سردار اسعد را توضيح وبيان نموده اند ولی چون الزم 

وضيح  بيشتری دهم اين است که به می باشد که آن مسائل را با نظربيشتری تکميل و ت
  .بيان تکميلی اقدام می نمايم

  
مرحوم جعفرخان سرداراسعد فرزند ارشد مرحوم حاج علی قلی خان سرداراسعد، بانی 

تا قبل ازفوت مرحوم سرداراسعد بزرگ مرحوم . وموسس مشروطيت ايران می باشد
قمری در  ١٣٢٧رسالجعفر قلی خان ملقب به سرداربهادربوده برای اولين مرتبه د

  .صحنۀ سياسی ايران درتحت فرمان پدر موفق  به خدمت شد ومسير تاريخ را تغيير داد
به عبارت ساده تردمحم علی ميرزا اقدام به کودتا وبستن مجلس وقتل و زجر آزاديخواهان   

نمود ودر طهران حکومتی از وحشت و ترورايجاد نمود که بعدها موسوم به دورۀ استبداد 
                                                                ً مرحوم حاج علی قلی خان سردار اسعد که در آن موقع در پاريس بود فورا  . رگرديدصغي

با جمعی ازافراد وايالت بختيارکه تحت  ١٣٢٧به ايران حرکت نموده ودراوايل سال 
فرمان مرحوم جعفرقلی خان سرداربهادربود اصفهان را اشغال و درهمان زمانی که 

تهران حرکت وحمله نموده مرحوم جعفر قلی  مجاهدين و آزاد يخواهان ازطرف شمال به
خان سردار بهادر نيزبه سرکردگی و فرماندهی افراد شجاع و متهورايل بختياری 
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ازجنوب به تهران حمله نموده وباالخره درنتيجۀ فداکاريهای فراموش نشدنی ملت ايران 
عفر و در پرتو مساعی و جديتهای مرحوم سردار اسعد بزرگ وفرزند ارشدش مرحوم ج

  .قلی خان موفق  به تحصيل  آزادی و مشروطيت ايران گرديد
پس اگراقای دادستان محترم درضمن  بيان ادعانامه ودر مقدمۀ آن تصريح به خدمات 
مرحوم جعفر قلی خان سرداراسعد نموده نه فقط راه مبالغه واغراق را نپبموده بلکه فقط 

  .ضيخ  و بيان داشته انداجمالی ازخدمات و فداکاريهای مرحوم سردار را تو
مجازات : اساس و شرايط اصلی بقای يک جامعه و ملتی برروی دواصل است 

اگر اين دو اصل دريک جامعه وملتی . گناهکاران وتشويق و قدردانی ازخدمتگزاران
    ً                                                                       کامال  رعايت شودآن ملت دارای رشد سياسی واجتماعی بوده و به آيندۀ خود می تواند 

  .اميدوار گردد
ززوال استبداد صغير واستقرارمشروطيت درايران ملت ايران خواست ازخدمات و بعد ا

فداکاريهای مرحوم حاج علی قليخان و فرزند ارشدش مرحوم جعفر قليخان سرداراسعد 
  .مقتول ومظلوم اين پرونده قدرشناسی  نموده و پاداش دهد

زاری به ملت  بنابراين مجلس شورای ملی لوح طاليی که حاکی از قدردانی و سپاسگ
ايران بوده و به مرحوم سرداراسعد اعطاء نموده که عبارت زيرين با خط طال بر روی 

ذيقعدۀ : ان منقوش  و اينک  ارائه  می شود که به شرح زيرين سپاسگزاری شده است
از فداکاری ها و مجاهدات غيرتمندانه حضرت حاج  - مجلس  شورای ملی   -  ١٣٢٧

امراء و افراد ايل جليل بختياری که ممد آزادی ايران از قيد  عليقلی خان سردار اسعد و
ُ          اسارت و رقيت ارباب ظلم وعدوان گرديده و از مشاق و متاعبی که برای تا مين سعادت                                                                    
استقالل ايران تحمل فرمودند تشکرات صميمی عموم ملت ايران را تقديم مينمايد و 

ادی و آسايش ملت کرده اند برای آن   ُ                                            تا ييدات الهی را در تکميل اقداماتی که در راه آز
  .وجود محترم از خداوند متعال مسئلت می نمايم

  
  رييس مجلس شورای ملی

  دمحمصادق مستشار الدوله 
  

اگر اين لوح سپاسگزاری که ازطرف مجلس شورای ملی به نام ملت ايران به مرحوم  
الد آن شخص سرداراسعد اعطاء شده است در يک جامعه وملت ديگری بود اعقاب و او

  .هميشه  درآن جامعه مفتخر و از مزايا و حقوق ممتازاستفاده  وبهره مند می گرديدند
ولی متاسفانه در دورۀ سابق مشاهده نموديم که متصديان و زمامداران حکومت قلدری  
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و زور به چه   ترتيبب ازمرحوم سرداراسعد قدردانی نموده و باالخره  او را در گوشۀ 
اين طرز . ۀ اين تبهکاران با چه طرز فجيع و نامردانه ای به قتل  رسانيدندزندان به وسيل

قدردانی و ارتکاب اين جنايت ملت ايران  را سرشکسته وخفيف نموده وفقط حکم آقايان 
قضات دايربه محکوميت اين جنايتکاران اين سرشکستگی وننگ را ازدامن  پاک و بی 

ابت خواهد نمود که ملت حقيقی ايران هيچ  گاه آاليش ملت ايران خواهد شست وبه دنيا ث
به اين آلودگی تن درنداده  وارتکاب اين اعمال ناشی ازخبث  طينت  و پست فطرتی 

  .متهمين ودستياران آنها بوده است
  
  آقايان قضات  

  
خدمات وفداکاريهای مرحوم سرداراسعد تااستقرار رژيم مشروطيت وزوال استبداد  

که درهمان تاريخ که عوامل ارتجاع به سرکردگی دمحم علی صغيرخاتمه  نيافت بل
ميرزا ازطرف شمال وساالرالدوله از طرف کردستان و کرمانشاهان حيات سياسی 
ايران را تهديد می نمودند باز هم فداکاريهای مرحوم   سرداراسعد و جانفشانيهای ايل 

جلس شورای بازهم  م. بختياری سبب سرکوبی واضمحالل عوامل ارتجاع گرديد
ملی در مقام قدردانی برآمده و فرمانی به نام ملت ايران صادر نمود که فقط شخص 
جعفرقلی خان سردار اسعد را وارد صحن وتاالرمجلس شورای ملی کردند 

  .درصورتيکه پادشاه مملکت را از اين مزيت محروم نموده اند
سلطنت پهلوی شاه سومين خدمتی که مرحوم سردار اسعد به مملکت نموده دراوايل 

سابق به تصور اين که  رضاخان خادم و خدمتگزار مملکت می باشد حاضر به 
همکاری با او شده و ايالت عرب و ايالت وعشاير جنوب و کهگيلويه را مطيع 

وچه به کرات درحضورجمعی، رضاخان می گفت ...واقدام به خلع اسلحه نمود
قام سلطنت مرهون زحمات و واظهار تشکرمی نمود که موفقيت و نيل اوبه م

  .فداکاريهای سردار اسعد است
اين زحمات و فداکاريهای مرحوم سردار اسعد که يکی ازآنها درخارجه کافی بود  

که مجسمۀ او برای هميشه باقی ونسلهای آينده هميشه درنظرداشته باشند، دردورۀ 
ی گذشته که دورۀ وحشت وتروربود موجب شد که اين شخص را با طرزفجيع

اگر قانون مجازات ايران برای مسببين وقاتلين يک نوع . درگوشۀ زندان ازبين ببرند
مجازات را بدو تفکيک وازنقطه نظرکلی معين نموده است امروزهيأت محترم 
دادگاه که مظهرونمايندۀ حقيقی ملت ايران می باشد درمقام جبران برآمده و قاتلين  را 
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  .مجازات می نمايد با شديدترين وضعی
بنابراين با صدور حکم خودهم اين تبهکاران را مجازات وهم کاری کنيد در آينده نظير  

  ) ٣٨.(اين جنايات که تاريخ  بشری را ننگين و آلوده می نمايد واقع نشود
  
  
 : ، قتل فرخی يزدی در زندان رضا خانی را  می خوانيد در فصل نوزدهم ◀
 

 دست خود ز جان  شستم از برای آزادی         آن  زمان  که  بنهادم  سربه  پای  آزادی
 تا مگر به  دست  آرم  دامن  وصالش  را        ميدوم  به  پای  سر در  قفای  آزادی
 درمحيط طوفان زای، ماهرانه درجنگ است     نا خدای  استبداد  با  خدای  آزادی

 فتن  پيشوای  آزادیدامن  محبت  را  گر کنی  ز خون  رنگين       می توان  تو را  گ
 فرخی  ز جان و دل  می کند  در اين  محفل      دل  نثار استقالل  جان  فدای  آزادی 

 
مختصرى از زندگينامه فرخى يزدى را با قلم شيوا و شيرين خودش که در زندان 

 :رضاخانى نوشته بخوانيم
ته در اين کار دست هنگامى که من بدنيا آمدم ناصرالدينشاه بر ايران حکومت ميکرد،  الب

زن و معشوقه با صدها مادرزن و پدرزن به اضافه مقدار زيادى پسر و  ٨۵تنها نبود،  
اينان ايران را مثل گوشت قربانى بين خود . دختر و نوه و نتيجه او را دور کرده بودند

تقسيم کرده بودند،هرگوشه اى از مملکت در دست يکى از شاهزاده ها و نوه ها بود که 
 .مردم را توى شيشه ميکردندخون 

مخلص پس از چندسال خاکبازى در کوچه ها مثل همه بچه ها به مدرسه رفتم،  ببخشيد 
اشتباه کردم همه بچه ها که نميتوانستند به مدرسه بروند،  ازهمان کودکى به کارى 

 .مشغول مى شدند تا تکه نانى به دست آورند
سئوال و جواب ممنوع بود و معلم ها اصال مدرسه ايکه من رفتم مال انگليس ها بود،  

مثال اگر . خوششان نمى آمد که از آنها سئوال کنيم،  ميترسيدند چشم و گوش ما باز شود
دانش آموزى ميپرسيد شما اينجا درميهن،  چه کار ميکنيد؟  ترش ميکردند و تکليف 

ا فضولى ميکرد به نظر آنها چنين شاگردى که در کار آنه. شاعر هم معلوم بود،  اخراج
 .حق درس خواندن نداشت و نميتوانست متمدن شود

من خيلى زود متوجه شدم که کاسه اى زير نيم کاسه است و اينها نمىخواهند کسى را با 
سواد کنند، مدرسه و کالس، معلم و کتاب همه سرپوشى بود تا مردم نفهمند آنان در اين 
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ع را ميديدم رغبتى به مدرسه رفتن مملکت به چه جنايتى مشغولند، من که اين اوضا
نداشتم، به ما ميگفتند دزدى نکنيم اما خودشان بود و نبود ميليونها گرسنه و پابرهنه را در 

کشيش هاى انگليسى به ما اندرز ميدادند با همه مهربان باشيم . سرتاسر دنيا باال ميکشيدند
را که صدايش بلند ميشد  اما خودشان انواع شکنجه و خشونت را به کار ميبردند، هرکس

 .بيرحمانه ميکشتند
انگليس ها، با همه اين وحشيگريها ما ايرانيها را داخل آدم نميدانستند و رفتارشان با ما 
بسيار زننده بود، در هر فرصتى به رفتار و کردار آنها اعتراض مى کردم اشعارى 

و مردم را هشدار  ميساختم و چهره واقعى اين درندگان را براى مردم آشکار ميکردم
ميدادم بچه هاى خود را به دست آنان نسپارند، مرا از اين مدرسه بيرون کردند و چه کار 
خوبى هم کردند،  زيرا درس هاى آنها به درد زندگى نميخورد و فقط شستشوى مغزى 

 .بود
سالگى مرا ترک تحصيل دادند بناچار از مدرسه بيرون آمدم، درس زندگى را از  ١۵از 

ابتدا به کارگرى مشغول شدم، مدتى . اول شروع کردم و با زندگى واقعى آشنا شدم کالس
ساعتى از روز را که کارى نداشتم با . پارچه ميبافتم و چند سالى هم کارگر نانوايى بودم

مردم بودم، در کارهاى اجتماعى شرکت ميکردم و کتاب و روزنامه ميخواندم، گاهى هم 
ران، انواع دروغ و چاخان سرهم ميکردند و براى شاه يا شعر ميساختم، بعضى از شاع

حاکم شهر ميخواندند، اما من حاضر نبودم خودم را به حاکم بفروشم براى او چاپلوسى 
با اين حال از شما چه پنهان من هم شعرى در وصف حاکم شهر ساختم، شعر را . کنم

ساخته بودم اما سرانجام به براى حاکم نخواندم بلکه براى مردم خواندم زيرا براى مردم 
حاکم که از بام تا شام دروغ ميگفت و دروغ می شنيد، مرا پيش حاکم . گوش حاکم رسيد

 .بردند او هم دستور داد لبهاى مرا با نخ و سوزن دوختند و به زندان انداختند
 

 آخرين روز های عمر  فرخی  يزدی در زندان رضا خانی
 

 :روزهای عمر فرخی چنين می  نويسديکی از زندانيان در بارۀ آخرين 
فرخی از روز اول بازداشت از تمام آنچه که در زندان حتی در بارۀ يک زندانی «  

 . عادی، يک سارق  و يک جيب بر رعايت می شد محروم بود
مختصراحترامی را که در روزهای اوليۀ  حبس در بارۀ تو مرعی می داشتند  معلول   

 :دو علت  بود
خی مختصر پولی درجيب داشت که در نتيجۀ  طبع  افراطی خود و عدم اول آنکه فر
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اعتنا  به پول  به زودی آن را ازدست داد و دوم آنکه مأمورين زندان هنوز از نظريۀ 
 .مقامات مافوق خود در بارۀ  او بی اطالع  بودند

  وقتی پول فرخی تمام شد ونظر آن مقامات هم راجع  به او مشخص گرديد ، در چنان
 .                             ً                  مضيقه ای  قرار گرفت  که واقعا   قابل  توصيف نيست

درهمين  روزها بود  که در نتيجۀ رفتار مأمورين  زندان  با خود، با منظرۀ مرگ روبه  
. رو می شد  و کم کم خويش را برای پذيرايی اطبای مبتکرآمپول هوا مهيا  می کرد

ته در وهلۀ  اول  شاپوی عالی  فرخی  پس از اتمام  پولش، به فروش اثاثيۀ  خود پرداخ
بعد پتوهای ظريف خود را  فروخت وکم کم  کار به جايی رسيد  که به حراج  کت و 

 ».شلواری  که پوشيده  بود اقدام کرد
علت قتل فرخی ابياتی بود که در زندان درهجو و مذمت  شاه  ووليعهدش  و ازدواج  

ا برای ارباب گودرزی يکی از حسب االمری  انگليس با فوزيه مصری سروده وآن ر
 ١٣١٨اين شعر دربهارسال  . فرستاده بود  –زندانيان زرتشی دوهمشهری فرخی 

 .شمسی ، به مناسبت عروسی  وليعهد با خواهرپادشاه  مصر سروده  شده بود
ابيات نغز و دلنشين  آن که رژيم  خود کامه  را محکوم  می کرد  و حقايق  سياه   

ايران  را برمال می ساخت موجبات خشم وغضب درباريان  را  ودردناک زندگی  در
 . فراهم  اورد

فرخی که در زندان کت و شلوارو پتوهای خود را می فروخت تا زندگی  پراز 
فرخی که در زندان در معرض  . محروميت  و رنج و گرسنگی  روزمره  را بگذارند

م عمرش را به دنبال آرمانهای فرخی که تما. توهين و تحقير پاسبانها و دژخيمان  بود
مقدس آزادی و عدالت  دويده  و به جايی نرسيده  بود،  با اشعار آتشين خود همه را غرق 

نخست به »  جشن عروسی« خوانندگان شعراو به نام . درحيرت و اعجاب وشگفتی  کرد
 وحشت  افتادند که اين کيست  که درچنين  بحبوحۀ  اختناق وارعابی جرأت کرده است
چنين  کلماتی را به صفحۀ کاغذ بياورد و سپس ازمؤثر بودن، نغزبودن ومهمترازهمه 

در حالی که ادارۀ پليس . عينيت و واقعيتی که درآن ابيات بود زبان به تحسين می گشودند
ومأمورين ريز و درشت آن در سراسر کشوردرجستجوی سرآيندۀ اين اشعاربودند، 

ی خوش خدمتی گزارش پرآب و تابی نوشت و ارباب گودرزی، همشهری فرخی، برا
رئيس زندان که از . اشعار فرخی را همراه  با گزارش خود برای  رئيس زندان فرستاد

اعتصاب غذاهای فرخی  و سخنان تلخ و نيشداراو دلتنگ بود اشعار را برای  رئيس  
 .ر شدادارۀ سياسی فرستاد و باالخره اشعار به نظر شاه رسيد و فرمان قتل او صاد
او با  رب . روزی فرخی را برای پاره ای مطالب به ادارۀ سياسی احضار کردند
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دوشامبر شطرنجی و با کفش سر پايی همراه مأمورين به اداره سياسی اعزام  شد ودر 
دستهايش  متشنج  وچشمانش .  بازگشت بسيار ناراحت و عصبانی به نظر می رسيد

معلوم نبود  چه بر سرش آورده اند  که آن  .  سرخ  وخيره و چهره اش برافروخته  بود
 .چنان خشمگين  و متشنج  و بر آشفته است

چندی  بعد او را از زندان  قصر به بازداشتگاه تهران منتقل کردند و سپس به حبس  
مجرد فرستادند که سلولی تاريک، نمناک و متعفن بود وهر کس به آنجا می رفت پس از 

ای عادی، استحمام، لباس و سيگار را از  او مضايقه  می چند  روز بيمارمی شد، غذ
 .کردند و اجازۀ  قدم زدن  در حياط هم نمی دادند

 :يکی  از پاسبانان  زندان معروف  به آژدان  يزدی  در دادگاه اظهار داشت
فرخی  را درزندان  به طور مجرد نگاه داشتند و در به روی  او بسته  و غذايش  ... «

لباسش  يک پيراهن توری . نمی دانم غذاها را می خورد  يا دور می ريخت.  خيلی بد بود
مدت سه  چهارماه  در آن اتاق و به همان وضع  در . و يک زير شلواری پاره پاره بود

می آمد  در )  افسر( هر وقت ناهار يا شام خبر می کرديم  پايور. به روی  او بسته  بود
قدری  نان . صبح ها  چای نمی خورد. و را می داديم اتاقش  را بازمی کرد وغذاهای  ا

پايور نگهبان دستور و تذکر می داد که اين زندانی غذای .  با آب  جوش  می خورد
. بنيه اش کم کم  تحليل  می رفت . نبايد با کسی  حرف بزند. خارج و مالقات ندارد

ميوه  و غذا  به او می زندانيان  که برای هوا خوری آمد و رفت می کردند پنهان از ما 
  )٣٩(» .رساندند و اگر اين کمک ها  نبود زود  می مرد

 :يکی از پزشکياران  زندان  بعدها  در بازجويی گفت 
مهر مرا  برای کاری  به خارج    ٢۴در حدود  يک ربع  به غروب  مانده  روز ... « 

ن شدم غذای زندانيان را وقتی  وارد بيمارستا. بعد از يک ساعت و نيم بر گشتم. فرستادند
در . پزشک احمدی بر خالف  معموال  منتظر من نمانده و رفته بود. تقسيم می کردند

از آژدان يزدی کليد . خواستم  برای او ببرم. فرخی را آورده بودند  ٨/  ۵يا  ٨ساعت 
صبح  پس از انکه درجۀ حرارت . خواستم گفت  فرخی  گفته است شام  نمی خورم

کليد . برداشتم، به اتفاق دکترهاشمی، خواستيم برای معاينۀ  فرخی  برويم  بيماران را
 .نگهبان، کليد آوردند) افسر ( آژدان يزدی با يايور. خواستيم 

فرخی  را ديديم  که بر خالف  . در باز شد ، دکتر ازجلو و من از عقب  وارد شديم 
کشيده ، يک پايش از تخت روزهای  ديگر  که در آن ساعت بيدار بود روی تخت دراز 

. يک دستش  روی سينه و دست ديگرش روی شکمش قرار دادشت. آويزان  بود
جرأت نکردم . رنگ کبود و صورتش متورم بود.  چشمهايش از حدقه در آمده وباز بود
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بگويم فرخی را کشته اند اما همۀ آثار نشان می داد که او به مرگ طبيعی نمرده 
  )  ۴٠(»...است

  
دمحم فرخی يزدی شاعر بلندمرتبه و آزاديخواه ايران در سال « : هدی می نويسدمظفرشا 

ش در بيمارستان زندان موقت ١٣١٨مهر ماه  ٢۴ش در يزد متولد شد و در ١٢۶٧
خواهان  پيش از او بسياری از رجال، سياستمداران و آزادی. شهربانی به قتل رسيد

قرار داشت با روشهايی مشابه برجسته کشور که در صدر همه آنها سيدحسن مدرس 
فرخی يزدی به هنگام مرگ بيش از دو سالی بود که به . جان خود را از دست داده بودند

 . برد در زندان به سر می» اسائه ادب به بندگان اعليحضرت همايون شاهنشاهی«جرم 
نی اما دستگاه مخوف شهربا. قرار بود فرخی پس از سه سال زندان آزادی خود را بازيابد

رضاشاه نظير آنچه طی ساليان گذشته مکرر انجام داده بود بار ديگر دست به کار قتلی 
شد و با آمپول هوای پزشک احمدی جالد دهها تن از مردمان آزاده اين کشور در حمام 

به حيات دمحم فرخی ) ١٣١٨مهر ماه  ٢۴و در تاريخ (بيمارستان زندان موقت شهربانی 
هللا بهزادی  آيد گزارش فتح آنچه در زير می. لير خاتمه داده شديزدی شاعر آزاديخواه و د

پزشکيار وقت بيمارستان زندان موقت شهربانی است که پس از سقوط رضاشاه از سرير 
سلطنت درباره روند و کيفيت به قتل رسيدن دمحم فرخی يزدی به دادگاهی که جهت تعقيب 

بهزادی و همکارش علی سينکی در . ستجانيان دوره مذکور تشکيل شده بود ارائه داده ا
 . شب حادثه در بيمارستان فوق کشيک داشته اند

يادآور می شود که مدت کوتاهی قبل از شب حادثه دمحم فرخی يزدی را به عنوان زندانی 
ای که دچار بيماری شده است از بند و سلول مربوطه به بيمارستان منتقل کرده و در 

بودند تا چنانکه دلخواهشان بود توسط پزشک احمدی  بيمارستان بستری کرده! حمام
 )۴١.(مداوا نمايند

  
 »  نفر  ٥٣پرونده « دربارۀ قتل دکترتقی ارانی در زندان رضا خانی  و   فصل بيستم، ◀

ما عليه هر تجاوزی «ارانی  چپ مستقل بود، او بر اين عقيده استوار بود که :  استآ مده 
  ) ٤٢( ».گيم و بايد از مملكت خودمان دفاع كنيمحتی اگر شوروی ها باشند می جن

فجايع زياد بنام عدالت توسط «: گفت» دکتر تقی ارانی در دادگاه فرمايشی رضا خانی «
بنام همين قوانين جام شوکران را به دست : اين قوانين موقتی درتاريخ اتفاق افتاده است

وليک ها به جبران آن سقراط دادند؛ در روم مسيحيان  را طمعۀ وحوش کردند؛ کات
درتعقيبات مذهبی قرون وسطی عده ای کثير را بنام خدا و مسيح  سوزاندند؛ درقرون 
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لی مسل ح، دومی بی سالح  ّ       ّ               وسطی محاکمۀ بين ارباب و رعيت بدين ترتيب بود که او                                                  
می گرفتند، نعش آن بی  سالح  به عنوان محکوم از ميدان خارج می ] قرار[ مقابل هم 

جديد جوردانو برونو طعمۀ آتش شد، گاليه  مجبورشد زانو به زمين بزند و  شد، در قرون
دنيا را به ريش پاپ بخنداند، پس چگونه می توان مطمئن بود که قوانين امروزما هم  

قانون فعلی که ما را .  دستخوش اين تغييرات  دائمی  نبوده از قانون کلی استثنا خواهد بود
ابع اين تحوالت بوده، با عدالت واقعی ارتباط دائمی نداشته،                       ً  تعقيب می نمايد نيز اوال  ت

     ً                                          ثانيا  مقدس ترين نواميس اجتماعی ملت ايران قانون .      ً                         موقتا  ظاهر شده ، نسخ خواهد  شد
اساسی است که روح آن آزادی افکار وعقايد است و اين قانون از نظر تشريفات ظاهری 

  )  ۴٣(».و محتويات باطنی با آن توافقی ندارد
  

  چگونگی لو رفتن پنجاه و سه نفر
  

نفر در خاطرات  انور خامه ای  و خليل ملکی  و پروندۀ   ۵٣چگونگی لو رفتن گروه   
ايرج اسکندری ازرهبران اصلی بعدی حزب توده و زندانی . پنجاه و سه نفر آمده است

شمسی با ٧٠های دهه  وگويی بلند در سال نفر در کتاب خاطراتش که گفت ۵٣گروه 
برخی از فعاالن چپ در ميان گذاشته است،  درجواب بابک امير خسروی 

يک کسی به نام . معلوم گرديد] نفر ۵٣[ عرض می کنم که قضيه از توی پرونده:گويد می
دمحم شورشيان ازسرحد شوروی درآستاراعبورمی کند وبه وسيله ژاندارم ها 

بهر صورت ...  سيله يا پول يابعد از دستگيری، معلوم نيست به چه و] او.[دستگيرميشود
ازدست ژاندارمها فرارمی کند وچون خود را آرتيست می دانسته يک راست به آبادان 

خوب، .                                                         ً             می رود ودرآنجا وقتی درتئاتری نقشی را انجام می داده مجددا  دستگير ميشود
ايشان چندين بارازطرف کمينترن پيک . ايشان چکاره بوده؟ اين هم توی پرونده هست

ه، وزن حسابی را ازسرحد به شوروی برده . ه استبود ّ                                      ازجمله صغری خانم، زن ذ ر  َ                      
با اين وضعيت وسابقه بلند می شود وصاف به آبادان، ] او.[ وخودش به ايران برگشته

بعد ازاينکه ايشان را دستگيرمی . مرکزمنطقۀ نفوذ انگليس، می رود که درآنجا تئاتر بدهد
سی وعبورازمرز محاکمه صحرايی کنند، شورشيان از کنند ومی خواهند به اتهام جاسو

ترس اينکه مباد او را اعدام  کننند، در آنجا اعالم می کند که مرا بايد پيش رييس شهربانی 
مقامات آبادان مراتب را .. ببرند ومن مطلب خيلی مهمی دارم که بايد درآنجا بگويم

درهمانجا ]  که[ می گويد تلگرافی به مرکز اطالع می دهند وشهربانی مرکز درپاسخ
     ً مجددا  . من بجز به شهربانی کل به کسی نمی گويم:  ولی شورشيان می گويد. بگويد
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شورشيان را به . به تهران اعزام دارند] او را[ باالخره دستور می رسد که . خبرمی دهند
او ازمختاری  . تهران می فرستند وباالخره به حضورمختاری، رئيس شهربانی، می برند

اگر شما ديگر مزاحم من نشويد من يک شبکه حزب : قاضای امان می کند و می گويدت
مختاری هم قول ميدهد که کاری به او نخواهد . کمونيست اينجا را به شمااطالع ميدهم

دکتر : شورشيان  فقط نام سه نفررا می شناخته  که هر سه آنها را لو می دهد. داشت
نی و بهرامی دستگيرمی شوند و کامبخش مخفی می دکتر ارا. ارانی، کامبخش وبهرامی

ً          يعنی اوخودش شخصا خود را معر. شود  و يک روزبعد از آنها توقيف می شود فی  می                 
بجز ارانی . کند وبعد ازاين معرفی است که اقاريررا پر می کند و همه ما را می گيرند

کرده، بطوريکه   خبر]کامبخش[ ، باقی را]اند[وبهرامی وشورشيان، که درتوقيف  بوده 
بنا براين ، مرا يک روز بعد از . من قبال هم به شما گفتم. ازارانی کرفتند مرا دو روزبعد

  )٤٤.(گرفتاری کامبخش دستگير کردند
  

  تبانی پليس و کامبخش
  

تبانی پليس و عبدالصمد «دربارۀ »  پروندۀ پنجاه وسه نفر« حسين فرزانه در کتاب 
يکی ازعوامل عمدۀ تشکيل پروندۀ  پنجاه و سه نفر به «: ت بدينگونه آورده اس»  کامبخش

شکل موجود  توطئه و تبانی پليس سياسی و کامبخش است و اين  خود يکی  از نکات  
                                                                            ّ  پيچيدۀ پروندۀ  پنجاه و سه  نفر است که در رابطۀ کامبخش و پليس ادارۀ سياسی تجل ی 

يری، ازهمان لحظۀ اول                       ً                   به اين ترتيب که ظاهرا  کامبخش به محض دستگ. می کند
همکاری صادقانه ای را با ادارۀ سياسی آغازمی کند و تمام اطالعات خود را با شرح 

به عنوان استنطاق کتابی تحت «وتفصيل زياد در اختياراومی گذارد وبه قول ارانی 
و او را  » برای ادارۀ  سياسی تأليف می نمايد... و غيره... عناوين تشکيالت ، ارتباطات

درعوض پليس . کشف تمام مشخصات و روابط  ميان افراد گروه هدايت می کند با
پرونده را، به احتمال زياد با همکاری وراهنمائی خود کامبخش، چنان آشفته ميکند که 
بسياری از پيچيدگی های پرونده ونحوۀ  لو رفتن گروه و دستگيری اعضاء  برای هميشه  

 )   ۴۵( » ...ناگشاده می ماند
هر صورت همکاری کامبخش با پليس، عالوه  بر انعکاس  در پرونده  مطلبی   در« 

است که  مورد گواهی تمامی افراد پنجاه و سه نفر بوده و از جانب بسياری از آنان به 
بعالوه اينکه او با همکاری  پليس و . صورت کتبی يا شفاهی  انعکاس  يافته است

ن عامل اصلی لو رفتن هستۀ کمونيستی و در دادگستری خواسته است ارانی را به عنوا



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٧٩                                                                ١٨        دق ، 

  

  

پس از پرونده خوانی  برای افراد پنجاه و سه نفر . عين حال مؤسس اصلی آن معرفی کند
اسکندری دراين مورد، با آنکه  کمترين  سوءظنی  به توطئه .     ً             کامال   آشکارمی شود

ر تمام مدت د« مشترک پليس و کامبخش نمی برد، کامبخش را حداقل از اين لحاظ  که 
مقصر »  به هيچکس  چيزی  نگفت« و در بارۀ  اعترافات خودش » زندان سکوت کرد 

           ً                                   در واقع عمال  با شهربانی همکاری کرد تا ارانی را « می شناسد و نتيجه می گيرد که او 
اما ملکی از اسکندری قاطع تر و صريح . »بدان شکل خفيفش کند و در بايکوت بگذارد

کامبخش نه تنها  تبليغات موزيانه و آب زير کاه بر ضد دکتر « د که تر است و  می نويس
اين  کار را با « و» داده بود... ارانی انجام می داد بلکه توطئه و دسيسسه  را سازمان نيز

 )   ۴۶.( »شجاعت و شهامت خاصی  پيش می برد
 
  تحريکات کامبخش    
 

: اره می کند و  می نويسدشاکری به تحريکات کامبخش و پليس برضد  ارانی  اش
تحريکات کامبخش و پليس برضد ارانی آنقدرموثرافتاده  بود که به قول 

و اورا ) فحش خواهر و مادر( نفراکثرشان به ارانی فحش می دادند ۵٣«اردشيرآوانسيان
، آوانسيان، خاطرات ]بود[خائن می پنداشتند، و خيال ميکردند که او اين عده را لوداده

اسکندری، ملکی، خامه ای وجهانشاهلو .١۶۶درحزب ورهبران او،ص  درموردرهبری
هم اين امر را درخاطرات خود تأييد می کنند، منتها هرکدام خود را ازاين رفتارمبرا بر 

، حتی ص  ١٠٨٢، برلن ، » ما و بيگانگان« (جهانشاهلو حتی می نويسد ! می شمرد
دار به اقرار کند که  يادداشت  به که پس از اينکه پليس نتوانست ارانی را وا)   ۶١

روزی  به دستور کامبخش  در « دوستانش  را او  نوشته  بود و او را  به فلکه  آوردند، 
  )۴٧(»...يکی ازاتاق  های فلکه  برای دکترارانی به اصطالح  دادگاه حزبی تشکيل دادند

   
 پديده پنجاه و سه نفر   
  
در رابطه با پنجاه و سه نفرشرح می » جاه وسه نفرپروندۀ پن« حسين فرزانه در کتاب    

عنوانی » پنجاه و سه نفر« چگونه  پديده ای است؟ » پنجاه و سه نفر « اما اين :  دهد
 ١٣١٧است که بعدها  برمجموعه ای از افراد به همين تعداد اطالق شد که دراواخر سال 

عده ای ازآنها از . جلب شدند به اتهام عضويت درفرقۀ کمونيستی  به دادگاه جنائی تهران
طريق نوعی آشنائی مقدماتی و پای بندی به انديشۀ ماترياليسم و نظام کمونيستی نوعی 
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 .ارتباط ميان خود برقرار کرده بودند ولی عدۀ  زيادی ازانان از اين عوالم  بدور  بودند 
مع شده  نفر بخودی خود واحد معينی  نبودند که با هم ج ۵٣« : اسکندری می گويد 

درواقع پليس درارتباط با کامبخش، ارانی وبهرامی . اين خيلی تصادفی شد. باشند
 .وآنها  را دستگير کرد» با اسامی ديگری برخورد...ودررابطه بادستگيری آنها

»  تشکيالت« از نظر تعداد هنوز هم بطور قطع  معلوم نيست اين عده،  که پليس آنها را  
د نفر بوده اند  زيرا نام آنان و نوع ارتباطشان با يکديگر در هيچ می ناميد چن»  فرقه« يا 

بعالوه از باجوئی ها . جا ضبط نشده  بود که بتوان بر اساس آنها آماری دقيق به دست داد
را بيرون کشيد زيرا در اين بازجوئی ها » تشکيالت«نيز نمی توان اسامی اعضای  اين 
 .يل  ذکر  شده بودنام  های زيادی بدون دليل  يا با دل

ما هفت ماه  « : نوشت» پنجاه و سه نفر « بزرگ علوی بعدها درکتاب خود با عنوان  
... در زندان بوديم و هنوز نمی دانستيم که عدۀ ما چند نفر است وغريب تر اينست که 

خود شهربانی، خود ادارۀ  سياسی هم که حکم توقيف ما را صادرکرده بود، هنوز تصميم 
بعضی از افراد . »بود که چند نفر را بايد به يک  تشکيالت  فرضی منتسب کندنگرفته 

پنجاه و سه نفر نه تنها هيچگونه رابطۀ سازمانی با ديگران  نداشتند بلکه حتی تز وجود 
                       ً                                                         چنين رابطه ای نيز مطلقا  بی خبر بودند، و بعضی  نيز که  اطالعاتی دراين مورد داشتند 

ند، و علت دستگيری آنها  بيشتر آشنائی ها و دوستی ها و يا  آگاهانه با آن مخالف بود
بعضی داليل  . بعضی ديدارهای تصادفی و يا آزمايشی با اعضای فعال  گروه بوده است

ديگر نيز برای دستگيری بسياری از افراد ذکر شده که  از آن جمله خريد مجلۀ دنيا  د 
ايرج اسکندری دراين مورد . ده است و يا آشنائی با ارانی بو  ١٣١۴و يا  ١٣١٣رسال 

يک عده  دانشجويان که به مجلۀ دنيا آبونه بودند دستگيرگرديدند ودرپاسخ  « :می نويسد
 ».بازپرسيها ارتباط  خود را  با دکتر ارانی انکار  ننمودند، لذا آنها را نگه داشتند

پرونده  به به هر آنچه می توان گفت اينست  که بعدها مجموعۀ افرادی که در يک 
يگديگر مربوط  و به عضويت در يک فرقۀ کمونيستی متهم شدند اگرچه رسيدگی به 
                       ً                                                         کارچهارنفر آنها ، ظاهرا  به علت نقض پرونده به دادگاه جداگانه ای محول شد و دو نفر 

پنجاه و سه نفر بودند و وجۀ تسميۀ اين پديدۀ  تاريخی نيزاز  –از آن ها نيز تبرئه گرديدند
با اينهمه اين مطلب به آن معنا نيست که اين پنجاه وسه نفرهمگی .  آمده استهمين جا 

اعضای يک فرقۀ کمونيستی بوده و يا فعاليتهای سياسی داشته اند بلکه تعداد واقعی 
. همچنان در ابهام مانده است» فرقۀ کمونيستی «  اعضای گروه، يا به قول شهربانی 

«)۴٨    ( 
وابسته کردن آنان به روسيه شوروی با انديشه ومرام سياسی مرام سياسی حزب توده  و 
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ارانی يک مارکسيست دانشمند و مستقل بود . زنده ياد دکترتقی ارانی همخوانی نداشت
طلب به سوی            ِ     از حزبی چپ  اصالح" حزب تودۀ ايران"ولی مدت زمانی نگذشته بود که  

رهبری حزب وابسته . گرديداستالينيسم متحول حزبی مارکسيست ـ لنينيست و سرانجام 
انورخامه ای شاگرد وفادارش و همرزم  و همبند  ايرانی در زندان . به روسيه شوروی 

  : دراين باره می نويسد
مکتب ارانی . يک سئوال مهم ديگربارۀ او مطرح می شود که بايد به آن پاسخ دهيم  

کردند بود؟ آيا وايدئلوژی او چه بود؟ ايا کمونيست آن طورکه آن روزها تصورمی 
طرفدار فرمانروايی شوروی برسراسرجهان ومنجمله ايران بود؟ آيا پيروانترناسيوناليسم  

البته .. پرولتری به معنای استالينی آن بود؟ جواب اين پرسشها بی چون وچرا منفی است
 اما به هيچ وجه به معنای آن نبود که به مليت و استقالل. ارانی به مارکسيسم عقيده داشت

درحقيقت  دکترارانی  يک .  ايران پايبند نباشديا هوادارتسلط دولت شوروی برايران باشد
                                                   ً                            ناسيوناليست واقعی بود وبه ميهن خود واستقالل آن عميقا  عالقه داشت وشايد يکی ازعلل  

برای اينکه اين مطلب روشن تر . گرايش او به مارکسيسم همين حس ناسيوناليستی  بود
  .خاطرات  خود را شرح  می دهم شود چند نمونه از

درسالهايی که پنجاه وسه نفرسرگرم  فعاليت بودند وهنوزدستگير نشده بودند يکی  
                  ً                                                      ازسئواالتی که غالبا  برای ما طرح می شد اين بود که  در صورت وقوع جنگ جهانی 

تيم، دوم، که ما نه تنها آنرا پيش بينی می کرديم بلکه حتمی ومسلم واجتناب ناپذيرمی دانس
ارديبهشت ( ١٩٣٦دراين مورد بيانيه حزب به مناسبت ماه مه . روش ما چه بايد باشد

که به قلم خود دکترارانی بود، توصيه می کرد که ايران بايد طرفدارحفظ صلح  ) ١٣١٥
درآن هنگام برای من وشايد . باشد ودرصورت بروزجنگ بی طرفی پيش گيرد

د که اگردر ضمن جنگ دولت شوروی نفر اين سئوال مطرح بو  ٥٣ديگرافراد 
مجبورشود به ايران حمله کند روش ما چه بايد باشد؟ ايا بايد از ايدئولوژی خود پيروی 
کنيم وجانب  شوروی را بگيريم وعليه دولت ايران وارد پيکار شويم؟ يا اينکه  از ميهن 

شوم به طور خود واستقالل آن دفاع کرد؟ اين سئوال را من يکبارپيش از آنکه دستگير 
ما عليه هر متجاوزی حتی « :جواب فوری وصريح بود. خصوصی از دکترارانی کردم

چند سال بعد » .شوروی خواهيم جنگيد واز استقالل ايران دفاع خواهيم کرد
 ٢درآن هنگام من وارانی هردودر بند . يکبارديگرهمين سئوال را در زندان ازاو کردم

ً                            تقريبا  سه ماه  پيش ازمحاکمه ما بود ١٣١٧ تابستان. زندانی قصرزندانی بوديم ما .       
باهم راه می رفتيم و دربارۀ حوادث سياسی جهان صحبت می  ٢درحياط  سه گوش بند

اوضاع  دنيا بحرانی بود آلمان هيتلری می خواست ناحيه سودت را که بخشی از . کرديم 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٨٢                                                                ١٨        دق ، 

  

  

احتمال . خالف بودندچکسلواکی بود اشغال  کند ولی انگليس  و فرانسه و شوروی با آن م
ما درباره احتماالت آينده . برخورد ميان دو طرف وشعله ورشدن آتش جنگ زياد بود

ناگهان همان سئوال دوباره به خاطرمن آمد  . وسرنوشت خودمان صحبت می کرديم
  :وپرسيدم

»            ً                                                           دکتراگرفرضا  دولت شوروی به ايران حمله کند وظيفه ازآديخواهان ايران چيست؟« 
  :همان پاسخ   صريح  وقاطع را به من دادارانی باز

  ».بايد دوش به دوش  سربازان  ايران عليه متجاوز بجنگند« 
روزی . خاطره  ديگری نيزهست که خود من شاهد ان نبوده ام  ولی ازديگران  شنيده ام 

يکی  از . چند نفر از پنجاه و سه نفردر زندان با دکتر ارانی نشسته وصحبت می کردند
آقای دکتر، آيا يک « : ازدکترارانی  می پرسد...  رگرکفاشی به نام شعبان زمانی  آنها کا

  .»نفرکمونيست می تواند  برای  شوروی جاسوسی  کند؟ 
دکترارانی با توجه به حضوراشخاص درآن جمع که مترصد بودند بهانه ای به دست  

فی خود را به آورند واورا ضدشوروی ودرنتيجه  ضد کمونيسم  نشان دهند جواب من
  :طورغير مستقيم  و سر بسته  می دهد  ومی گويد

برای اينکه خانه ای را بسازند معمارالزم است،  نقشه کش الزم  است،  بنا الزم است، « 
ما چرا سعی نکنيم درساختمان جامعه نقش معمارو . عمله الزم است، کناس هم الزم است

ما می توانيم با دردست کرفتن ! باشيمچرا بخواهيم کناس . نقشه کش را داشته باشيم
حکومت درکشورخودمان وبه عنوان نخست وزير، وزيروسازندگان سوسياليسم درايران 

چرا بخواهيم جاسوسی برای ديگران . به جنبش جهانی ارزنده ترين کمک را بکنيم
  »!بکنيم

رارانی اما بدبينی وتنفری که دکت. گفتم من اين روايت راازقول ديگران نقل می کنم 
هميشه درصحبتهای  خود نسبت به جاسوس وجاسوسی نشان می داد وحتی درمدافعات 

خاطراتی ازاين دست . اودردادگاه نيز منعکس است می توان به صحت آن اطمينان داشت
نفرو زندانيان سياسی ديگری که  ٥٣بسياری از. درباره ارانی را فراوان می توان يافت

خود او . د حس ميهن دوستی  وناسيوناليسم ارانی بوده اند                     ً    با او دمخوربودند شخصا  شاه
پيش از دستگيری يکباربرای من تعريف می کرد که قبل ازاينکه به مارکسيسم بگرايد 

آنروز بحث ما دربارۀ پارسی سره و سياستی . تمايالت ناسيوناليستی افراطی داشته است
زبان ما آغاز و  بود كه حكومت رضاشاه برای بيرون راندن كلمات عربی از

ارانی با اين تغيير اجباری زبان مخالف بود و . فرهنگستانی برای آن درست كرده بود
آنروز ارانی برای من توضيح ميداد . حتی گاهی در كالس درس نيز آنرا مسخره ميكرد
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. پرستی و ناسيوناليسم واقعی كه اين عمل نتيجه شوونيسم و ناسيوناليسم غلط است نه ميهن
تعريف كرد كه خود او سالها پيش، خيلی پيش از آنكه در ايران چنين اقدامی      ُّ ضمنا  

و در تائيد حرف . صورت گيرد، طرفدار تبديل كلمات عربی به پارسی سره بوده است
را بمن نشان داد كه در ] ايرانشهر و فرهنگستان[خود يك مجله فارسی منتشره در آلمان 

ته و يك سلسله كلمات پارسی را بعنوان معادل و ای در اين باره نوش آن خود او مقاله
ای كه در خاطرم مانده است  از آن ميان تنها كلمه. جانشين لغات خارجی پيشنهاد كرده بود

يا » مدرسه عالی«است كه او را بعنوان جانشين برای » دانشستان«ی  كلمه
و نشانه احساسات  ارانی اين مقاله خودش را نفی ميكرد. پيشنهاد كرده بود» اونيورسيته«

  )٤٩(»ناسيوناليستی افراطی سابق خويش ميشمرد
  
   

  خالصۀ  اليحۀ  دفاعيۀ  دکتر ارانی
 

 ١٣١٧/  ٨/  ٢١محکمۀ  جنائی  تهران  
I 

در اختيار خوانندگان ارجمند قرار » خالصۀ  اليحۀ  دفاعيۀ  دکتر ارانی« در اينجا 
نند دهقان جوانی هستم که  درمقابل من در مقابل قوۀ قضائی و اين دادگاه ما:  می دهم

درخت کهن سالی، که نهال آنرا پيشينيانش غرس و با خون دل آبياری کرده اند، قرار 
آن نهال همان قانون اساسی بوده که . گرفته می خواهد از ثمرۀ آن استفاده نمايد

ّ                                                مشروطيت فعلی نتيجۀ نمو  آن و شما قوۀ قضائيه يکی از سه شعبۀ آن می باشيد مره  ث.                      
 .ای که شما می توانيد  مرا برخوردار کنيد  قضاوت عادالنه است

امروز شاهين عدالت درمقابل شماست و مدعی الواح سياه ادعای خود را درکفۀ چپ  
های ) ؟(پس برای اينکه عادالنه رفتار شده و تأثيرات و حکميت . آن قرارداده است

و بيطرفانه توجه به اين اظهارات  قبلی بی تأثير باشد تقاضا می نمايد خالی الذهن
 .فرمائيد

برای اولين بار است د رتاريخ . قبل از دفاع اهميت تاريخی محکمه را تذکرمی دهيم 
قضائی کشورکه يک دستۀ پنجاه وچند نفری ازمنورالفکر و تودۀ ملت ايران به  

ه با اين محکم. پيشگاه محکمۀ جنائی، بعنوان داشتن يک عقيده سياسی،جلب شده اند
صدور رأی خاتمه نيافته مانند تمام محاکم نظير، اثر آن بطرز درخشان در تاريخ 

آن ادعا نامه، اين دفاع وآن رأی هرسه استاد تاريخ ملت ايران . ايران باقی خواهد ماند
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اميد . وظيفۀ من دراينجا مهمتراز دفاع شخصی خود، يعنی جمعی است. می باشند
 .يا پسند، تاريخ پسند وعدالت پسند باشدداريم  که نتيجۀ محکمه هم دن

II 
 
اگراين محکمه يک محکمۀ عادی بود کافی بود که دادگاه قانونی را بر پرونده ها  

                                                ّ                     تطبيق نموده رأی  دهد ولی بمناسبت خصوصيت محکمه دق ت در خود قانون نهايت 
باب يعنی در هر علم قبل از سنجش واندازه گيری ابتدا خود آن اس. ضرورت را دارد

را مورد بررسی قرار می دهند تا ) مثل ميکرومتر، مانومتر وهزاران مترديگر(
حق و وظيفه دو مفهوم می .          ّ                قوانين مد رج های محاکم اند. نتيجۀ سنجش دقيقتر باشد

باشند که به مجرد تشکيل اجتماع مصداق پيدا می نمايد، وعده ای ازاين حقوق و 
قوانين فورمول هائی می . می بشراستوظايف عبارت ازحقوق وظايف اصلی و دائ
ولی همواره اين قوانين، که مانند حباب . باشد که وسيلۀ حفظ عدالت می بايستی باشند

دور نور واقعی عدالت جاودانی را احاطه کرده، شفاف نبوده بلکه برعکس دراغلب 
نين موارد کدرو تيره می باشند و به همين جهت با اينکه مفهوم عدالت  ثابت است قوا

فجايع زياد  . درتغييربوده، آنچه امروز مقدس است فردا منسوخ وغير قابل اجراست
بنام همين قوانين : بنام عدالت توسط اين قوانين موقتی درتاريخ اتفاق افتاده است

جام شوکران را به دست سقراط دادند؛ در روم مسيحيان را طمعۀ و حوش کردند؛  
ت مذهبی قرون وسطی عده ای کثير را بنام خدا و کاتوليک ها به جبران آن درتعقيبا

مسيح سوزاندن؛ درقرون وسطی محاکمۀ بين ارباب و رعيت بدين ترتيب بود که 
لی مسل ح، دومی بی سالح مقابل هم  ّ       ّ                        او  می گرفتند، نعش آن بی سالح به ] قرار[  

عنوان محکوم از ميدان خارج می شد، در قرون جديد جوردانو برونو طعمۀ آتش 
گاليه مجبورشد زانو به زمين بزند و دنيا را به ريش پاپ بخنداند، پس چگونه  شد،

می توان مطمئن بود که قوانين امروزما هم دستخوش اين تغييرات دائمی نبوده از 
                                       ً          قانون فعلی که ما تعقيب می نمايد نيز اوال  تابع اين .  قانون کلی استثنا خواهد بود

                       ً                       باط دائمی نداشته، موقتا  ظاهر شده ، نسخ خواهد  تحوالت بوده، با عدالت واقعی ارت
     ً                                                              ثانيا  مقدس ترين نواميس اجتماعی ملت ايران قانون اساسی است که روح آن . شد

آزادی افکار وعقايد است و اين قانون از نظر تشريفات ظاهری و محتويات باطنی با 
ر کردن از      ً                                       ثانيا  چون عملی را تعقيب می کند، درصورت صرفنظ .آن توافقی ندارد

     ً                  رابعا  قانون سابق که در . نکات سابق الذکرهم، برداشتن مرام قابل انطباق خواهد بود
قانون مجازات عمومی تعيين شده بود قيام عليه دولت به دستياری خارجی  ۶٠مادۀ 
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      ً             تقريبا  آن مضمون را  ١٣١٠          ً                                     بود که فعال  يکی از مواد ششگانۀ قانون مصوب خرداد 
، به مناسبت اطالق جزء به کل، روی تمام مواد مانده باعث ] آن[ می رساند ولی اسم

                  ً                                                           شده است که اشتباها  به عنوان قيام عليه امنيت خارجی بر ما اقامۀ دعوی نمايند در 
 .صورتيکه موضوع ادعا جز يک موضوع  داخلی  بيش نيست

III   
شود و قانون مزبوربا مالحظۀ مراتب مندرجه در فوق بايستی به پرونده ها تطبيق 

دراين تطبيق بايستی ارکان عمومی و خصوصی جرم با طريقۀ قضائی اثبات جرم 
بنابراين ابتدا طرز تکامل پرونده ها را توضيح می دهيم که . بطور دقت معلوم شود

 .طرز اين عمل واضح شود
البته اطالع .    ً                                                     قبال  داشتن يک سلسله اطالعات راجع به تشکيالت اشتراکی الزم است

ه فرض شود زيرا اطالعات راجع به عقايد مخالف هم می تواند  توضيح نبايد قرين
هر فرقه  تشکيل می يابد از سلول ها که نمايندگان اجرائيه واليتی، و . داده شود

نمايندگان اجرائيه های واليتی مرکز واليتی، و نمايندگان اينها اجرائيه مرکزی فرقۀ 
ق دارند  اختالفی که فرقه. يک کشور را تشکيل می دهد َ         های کمونيست با ساير ف ر  ِ                     

ِ                                      اينستکه نمايندگان اجرائيه های مرکزی  کشورها، برحسب دعوت، هريک يا چند سال                                    
رويه را تعيين نموده متفرق می شوند و حق ] و[ يکمرتبه  دورهم جمع شده نقشه

اين جمع بين الملل نام . دعوت برای آينده  مخصوص  اين جمع انتخاب شده است
فرقۀ کمونيست موجود است، يکی از آنها فرقۀ بلشويک   ٧٠دنيا در حدوددر . دارد

بقيۀ فرقه های مهم درممالک . است که  حکومت جماهير شووروی به دست اوست
دموکراسی مانند انگليسی و فرانسه وامريکا و سويس وغيرآزاد، ومخالف اصول 

ت ندارند ايران، از مالکی که فرقۀ کمونيس. مشروطيت واستقالل شمرده نمی شوند
از قراراظهار ادارۀ سيالسی آخرين فرقۀ . افغانستان، عراق، حبشه و غيره می باشند

که خودسرانه خارج از اين ] را[اشخاصی . منحل شده است ١٣١٠ايران درسال 
 .تشکيالت عملی انجام  دهند  جنجال طلب  می نامند

الی دراصل و حقيقت چه پس از ذکراين مقدمه می خواهم واضح  کنم  اين فرقۀ خي
ابتدا اين حقيقت را بدون . بوده و به چه  ترتيب  به صورت اين ادعا نامه در آمده است

استدالل فقط بيان کرده ، تکامل  آنرا  تا وضعيت  اين ادعا نامه نشان داده ، بعد در 
صورت صحيح . خالف  جهت سير نموده  صحت حقيقت ادعائی را ثابت  می نمايم

اينجا، به استثنای کامبخش و شورشيان  که وضعيت آنها برمن  مجهول بود  اينکه در
روشن شدن آن محتاج معلومات بيشتری است، اکثريت نام، که دکتر بهرامی و ] و[
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از ( من هم جزء  آنها باشم، از وجود يک فرقۀ ادعائی هم به کلی  بی اطالع  بوده ايم 
شيان، که وضعيت آنها نيز مجهول است، ساکنين خانۀ  ضياء الموتی و همراهان شور

اين حقيقت، يعنی بی اطالعی آن عده که بيشتر ). درادعا صرف نظر می شود
منورالفکرهای اين جمع  را تشکيل می دهند، ابتدا از مغز بصورت ديگری روی 
کاغذ های ادارۀ سياسی ترشح کرده، بعد بصورت گزارش ادارۀ سياسی، بعد 

بعد به صورت ادعا نامه و باالخره بصورت بيان ادعا بصورت قرار مستنطق، و 
در طی هر يک از اين  مراحل متامور فوز علل و وسائل معين . نامه درآمده است

  )۴٩.(مأثر بوده است
در بارۀ مرگ دکتر ارانی  نظر خود را اينگونه » نفر ۵٣کتاب « بزرگ علوی در 

بزرگ منشی وبا غرور و تکبر  دکتر ارانی با فداکاری و شهامت و: به قلم می آورد
و در عين حال تواضع و فروتنی که مخصوص او بود، پی استواری ريخت که 

اسم دکتر ارانی نيز امروز معنا و مفهوم . ثمرات و آثار آن بعدها جلوه گر خواهد شد
دکتر ارانی يعنی مقاومت در مقابل شديدترين و سياه ترين . خاصی پيدا کرده است

ن، دکتر ارانی عنی فکر روشن، يعنی سر نترس، يعنی ازجان استبدادهای جها
اگر . مفهوم دکتر ارانی ناقض مفهوم رضاخان است. گذشتگی، يعنی ايمان به موفقيت

رضاخان را به معنای ستمگری و زورگويی و طمع و ظاهرسازی بگيريم، مفهوم 
معنی و  ضد آن دکتر ارانی يعنی رحم و محبت يعنی مقاومت، يعنی سخاوت، يعنی

با مرگ دکتر ارانی نقش تاريخی که بعهده اين بزرگوار واگذار شده بود، . حقيقت
شهامت بی نظير و مقام ارجمند اخالقی او در دل های . خاتمه نيافته است

 .هواخواهانش ريشه دوانده و بارهای گران بهائی خواهد داد
ن بوده و اسم او را مرگ ارانی از آن مصيبت هائی است که کليه کسانی که در زندا

شنيده و يا يک بار او را در سلول های مرطوب کريدر سه و چهار زندان موقت ديده 
 .بودند هرگز فراموش نخواهند کرد

ضربت ناگوار و غيرقابل تحملی با مرگ ارانی بر تمام پنجاه و سه نفر بدون استثناء 
خودم هم باشد، فوت  من امروز هر وقت می شنوم که کسی ولو از نزديکان. وارد آمد

. زيرا فوری به يادم می آيد که دکتر ارانی هم مرد.              ْ             کرده است ابدا  تعجب نمی کنم
دکتر ارانی که برای زندگانی، برای نجات ديگران خلق شده بود، دکتر ارانی که 

چه تعجبی . برای رهائی حق از چنگال ظلم و نکبت و بدبختی زائيده شده بود، مرد
 .ره زن در بستر مرگ جان می کنددارد اگر فالن پي

                                           ْ                   چطور دکتر ارانی مرد، جزو اسراری است که بعدا  کشف خواهد شد، جزو 
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هر روزی که ملت . رمزهائی است که حل آن با سرنوشت ملت ايران توام است
ايران توانست قاتلين دکتر ارانی را به کيفر برساند و مجازاتی را که حق اين گونه 

ها اعمال نمايد، يک قدم در سير ترقی و تکامل فراتر نهاده و اوباش است، درباره آن
فقط وقتی ملت ايران می تواند جزو ملل مترقی دنيا به شمار آيد که از قتل ظالمانه 

 .امثال دکتر ارانی جلوگيری کند و راه ترقی و تکامل آنها را تضمين نمايد
يکی از دوستان . ردندنعش دکترارانی را به غسال خانه ب ١٣١٨روز چهاردهم بهمن 

نزديک دکترارانی، طبيبی که او را از بچگی و فرنگستان معاشر و رفيق بود، نعش 
مادر پير دکتر ارانی، . او را معاينه کرد و عالئم مسموميت در جسد او  تشخيص داد

زن دليری که با خون دل وسائل تحصيل پسرش را فراهم کرده بود، روز چهاردهم 
بيچاره زبان گرفته بود، که اين پسر من . خود را نشناخت جسد پسر ١٣١٨بهمن 
همين مادر چندين مرتبه . اين طور او را زجر داده و از شکل انداخته بودند. نيست

دامن پزشک معالج دکتر ارانی را گرفته و از او خواسته بود که پسرش را نجات دهد 
. ود اين کار ميسر نيستدکتر زندان در جواب گفته ب. دوا و غذا برای پسرش بفرستد

مادر دکتر اجازه نداشت حتی . برای اينکه به من دستور داده اند که او را معالجه نکنم
کسی تصور نکند که مقررات زندان و حتی مقررات . گالبی برای بچه اش بفرستد

. من درآری زندان رضاخان ورود دوا و غذا را برای زندانيان قدغن کرده است
ستند هر روزه از منزل خود غذا دريافت کنند و اگر کسی مريض زندانيان می توان

می شد طبيب زندان نسخه ای می نوشت و اين نسخه را زندانيان برای کسان خود 
در بعضی موارد حتی اجازه داده می شد که . فرستاده، دارو دريافت می کردند

ال به آپانديست من خود در زندان مبت. پزشک از خارج به عيادت زندانی بيمار بيايد
شدم و چون خودداری کردم از اين که پزشک زندان مرا معالجه وجراحی کند، پس 
ازيک هفته طبيبی که خود من انتخاب کرده بودم، به عيادتم آمد واگراين طبيب آن 
روز مرض مرا آپانديست تشخيص داده بود، شهربانی حاضربود حتی اجازه دهد که 

بنابراين اوليای زندان وشهربانی . ندان معالجه کنندمرا در بيمارستانی خارج از ز
اگرمسموم . ازرفتاری که با دکتر ارانی کردند، هيچ قصدی جز قتل او را نداشته اند

کردن دکترارانی مسلم نيست به طورقطع منظورآنها ازاين شکنجه و آزار هيچ چيز 
از  ١٣١٨ بهمن ١۴ما يکی دوروز پس از. ديگری جز نابود کردن او نبوده است

آن روز يکی از شوم ترين ايام دوره زندگانی ما . مرگ رهبر بزرگ خود باخبر شديم
مردان بزرگ مثل بچه هائی که مادر خود را از دست داده . پنجاه و سه نفر بوده است

  )۵٠.(باشند، گريه می کردند
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تقی ارانی و سوسياليسم فرقه «علی اصغر حقداردر نوشته خود تحت عنوان 
انديشه و مرام سياسی دکتر ارانی بر اين نظر است ] در بار» انقالبی ايران  جمهوری

در شرايطی كه جهان تب ناسيوناليستی با چاشنی سوسياليسم را در دوره بعد از  :که
جنگ جهانی اول و استقرار اولين حكومت كمونيستی در روسيه تجربه می كرد، عده 

در آلمان زندگی می كردند، يكی از  ای از جوانان ايرانی كه به عنوان دانشجو
سازمان های سوسياليستی را با گرايش ايران گرايی به وجود آوردند و فعاليت های 

ناميدند؛ ارانی در بخشی » فرقه جمهوری انقالبی ايران«خود را در ارتباط با كمنترن 
ی ابدا كتاب كمونيست ١٣٠۶من تا سال «:از دفاعياتش راجع به اين مسائل می گويد

در سال مزبور اول دفعه مانيفست كمونيزم را كه از علوی گرفته بودم . نخوانده بودم
در همين سال به واسطه زياد شدن شاگردان ايرانی در آلمان جمعيت . خواندم

محصلين ايرانی كه سابقا فقط برای تشكيل عيد نوروز منعقد می شد به عنوان انجمن 
ضی علوی كه از شاگردان انقالبی تر بود، از طرف ديگر مرت. ايران تشكيل گرديد

داخل هيئت رئيسه شده و به تدريج عالوه بر جمعيت ظاهری، يك جمعيت سری هم 
مرتضی يزدی، دمحم بهرامی، ... دكتر اردالن، فروهر، : به عضويت اشخاص ذيل

مرام آن حفظ اصول دموكراسی و تا حدی ... و تقی ارانی تشكيل شد... احمد اسداوف
البته اين حزب ابدا كمونيست . ی مختلط از اشخاص كامال متفاوت بودحزب مل

» ...فرقه«)٨٣؛ محاكمه محاكمه گران،ص٢٣۶پرونده پنجاه و سه نفر، ص(».نبود
با اين كه از نظر برخی بنيان های ايدئولوژيك در جناح چپ قرار می گرفت، اما نه 

حزب «و » ونيست ايرانحزب كم«از نظر سياست گذاری و نه از جهت تشكيالتی با 
همان طور كه اين فرقه و يكی از . ارتباط و وابستگی نداشت» سوسياليست ايران

تاثيرگذارترين افراد آن يعنی تقی ارانی را هم نمی توان در تبار فكری و سياسی 
دانست به آن گونه ای كه اين حزب در طول حيات سياسی و » حزب توده ايران«

و نشريه ارانی تحريف آميز به نفع خود استفاده كرده و می ايدئولوژيكی خود از نام 
تقی ارانی دانش آموخته سوسيال دموكراسی و سوسياليسم آلمان بود كه در . كند

انديشه های خود تلفيقی از ماركس و كائوتسكی را با زمينه های شديد ناسيوناليسم 
اهی بخشی انديشه عرضه می كرد و بيشترين اهتمام خود را در بازگشت به وطن، آگ

های ماترياليستی و غير ايده آليستی به معنايی كه در دنيای آن روز مطرح بودند، 
آذربايجان يا يك مسئله «مقاله ای از ارانی در مجله فرنگستان با عنوان . قرار داده بود

كه همان » مادر ميهن«و هم چنين قصيده  ١٣٠٣در تاريخ » حياتی و مماتی ايران
آزادی شرق منتشر كرده است، حكايتی واقعی از انديشه های وطن سال در مجله 
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تاريخ نگاری چپ در ايران و به طريق اولی حزب . گرايانه ارانی به دست می دهند
توده با خلط مبحث ماترياليسم با مكتب استالينيستی، نام و كتاب ها و نشريه دنيای 

بيست و بعد از آن در شهيد ارانی را مصادره به مطلوب نمود و در شور و شوق دهه 
پروری دهه های پسين، انديشه فرقه و چهره ارانی را مخدوش نمود، تا اسناد تازه 
يافته ای از كمنترن و آرمان های فرقه و قرائت انتقادی نوشته های ارانی، پرده از 

هم چنان كه در تاريخ نگاری . اين انحراف حزبی و تحريف آشكار بركنار كرد
ی، گرفتاری ارانی توسط پليس سياسی پهلوی و نقش بارز و غير دستوری و حزب

،پنجاه نفر و سه نفر، ٣١پرونده پنجاه و سه نفر، ص(قابل انكار عبدالصمد كامبخش 
؛ ٧؛ سرگذشت مرتضی علوی، ص٢٧١؛ خاطرات سياسی ملكی، ص ١۴١ص

از بنيانگذاران حزب توده ايران و مأمور وفادار )٨٠خاطرات ايرج اسكندری، ص
  )۵١)(ما و بيگانگان: ك.ر.(شوروی در ايران هم در پرده ای از ابهام و آلودگی ماند

  
  

جمال صفری   –فرانکفورت   
 

١٣٩٩اسفند   
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 - »وطن پرستی، منسوجات اسالمی و حجاب: صديقه دولت آبادی« : پری سکوتی  -  ١

       ١٣٨٩مرداد  ۵- : مدرسه فمينيستی سايت 
« توضيح اينکه، منبع مورد استفاده نگارنده در تهيه و تدوين اين مقاله، اثر سه جلدی  

مهدخت صنعتی و افسانه نجم : به کوشش» نامه ها، نوشته ها و يادها: آبادی صديقه دولت 
بوده و صفحات ذکر شده در متن، صفحاتی است که ) ، آمريکا١٣٧٧  تابستان (آبادی 

 .  جلدی، قيد شده است ن کتاب سه مطالب مذکور در اي
ميالدی  ١٩٧٩دسامبر١٨کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان مصوب«  -  ٢  
  مجمع عمومی سازمان ملل متحد ) شمسی ٢٨/٩/١٣۵٨مطابق با (
،  ١٣٩٧تير   - ، انتشارات انقالب اسالمی » حقوق پنجگانه« ابوالحسن بنی صدر  -  ٣ 

 ١٢ص 
دموکراسی واقعی ورعايت برابری کامل * زن درايران باستان  «توران شهرياری  -  ۴

 ، تاريخ ما  » حقوق زن ومرد
 - ، سايت آسو » ی مشروطه دستاوردهای جنبش زنان در دوره«خواه  مريم حسين - ۵

١٣٩۶/١٢/٠٨ 
نصراله پوردمحمی املشی و رضا » تغييرات فرهنگی در دورۀ آتاتورك و رضاشاه «  - ۶

،  ۶۴سال شانزدهم، شماره  -  ٩٩فصلنامۀ تاريخ روابط خارجی  - ی دمحمی و عسگر دمحم
 ١١٧، صص  ١٣٩۴پاييز 

صص     – ١٣۶٢ –نشر ناشر  –جلد ششم »  تاريخ بيست ساله ايران« حسين مکی   -  ٧
١ – ٢    
که چهارشنبه هفته گذشته در » نگاری زنان نگار و تاريخ زنان تاريخ«در نشست  -  ٨

  | ١٣٩۴بهمن   ٢۴   - تاريخ ايرانی  - م انسانیخانه انديشمندان علو
دکتر منصوره اتحاديه استاد تاريخ دانشگاه تهران و دکتر سيمين فصيحی استاد تاريخ  -  ٩

که چهارشنبه هفته » نگاری زنان نگار و تاريخ زنان تاريخ«دانشگاه الزهرا در نشست 
 | ١٣٩۴بهمن   ٢۴   - تاريخ ايرانی  - گذشته در خانه انديشمندان علوم انسانی

، صص   ١٣٩٠ناشر مولف ، »  حجاب و روشنفکران« نوشين احمدی خراسانی --  ١٠
٣۶ – ٣٣  
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   ٣٠۵ – ٣٠۶صص »  ممنوعيت  حجاب و پيامدهای آن« مقاله  شهابی -  ١١
 – ٣٠٧صص   -  ١٣۶۴ –انتشارات وحيد چاپ اول  - خاطرات صدراالشراف  - ١٢

٣٠۶  
يت و شرايط رشد و تربيت صديقه دولت آبادی الهه باقری نگرشی بر شخص -  ١٣

 ١٣٩٣، تابستان ٢سال بيست و نهم، شماره )م١٩۶١- ١٨٨٢/ش١٣۴٠- ١٢۶١(
وطن : عنوان صديقه دولت آبادی«پری سکوتی در نوشته ای تحت : (پانوشت - ١۴

منبع مورد استفاده نگارنده در تهيه و : می نويسد» پرستی، منسوجات اسالمی و حجاب
به » ها و يادها ها، نوشته نامه: آبادی صديقه دولت« قاله، اثر سه جلدی تدوين اين م

بوده و صفحات ) ، آمريکا١٣٧٧تابستان (آبادی  مهدخت صنعتی و افسانه نجم: کوشش
ذکر شده در متن، صفحاتی است که مطالب مذکور در اين کتاب سه جلدی، قيد شده 

 .است
چهره درخشان زن ايرانی  در ايران « هران دکتر کورش آريامنش  استاد  دانشگاه ت - ١۵

  »  باستان
  ٢۴١ص  - ١٩۶٣ –ذبيح هللا صفا ، انتشارات اميرکبير : حماسه سرايی در ايران -  ١۶
 - ، سايت آسو » ی مشروطه دستاوردهای جنبش زنان در دوره«خواه  مريم حسين  – ١٧

١٣٩۶/١٢/  
، دنيای »  ١٣١٤آغاز تا سال از   نگاهی به تاسيس مدارس نسوان«رباب حسيبی  -  ١٨

   ١٣٩١  بان  ٣٠شنبه  - اقتصاد 
 - » بررسی اجمالی به موقعيت زنان در دوران پهلوی اول« ميعاد سيفی پور«دکتر -  ١٩
   ١٣٩٩ديماه  ٢۴
ويراستاران مهدخت صنعتی   ٠)نامه ها و نشته ها ، و يادها ( صديقه دولت آبادی  -  ٢٠

نگرش و « سلسله  انتشارات  – ١٣٧٧چاپ اول ،  –جلد سوم - آبادی  و افسانه نجم 
    ۶١٣   – ۶١۵صص   - »نگارش زن

ويراستاران مهدخت صنعتی   ٠)نامه ها و نشته ها ، و يادها ( صديقه دولت آبادی   -  ٢١
نگرش و « سلسله  انتشارات  – ١٣٧٧چاپ اول ،  –جلد سوم - آبادی  و افسانه نجم 

تاريخ ( ١٣۴٠نقل از تهران مصور ، مرداد به   ۴٣۴ – ۴٣۵،   صص »نگارش زن
  ١٠، ص )دقيق و شمارۀ مجله  دانسته نيست

: ، انتشارات» محمود نريمان از نوادر تاريخ ايران از ياران مصدق«جمال صفری  - ٢٢
  ٣٨٠ – ٣٨٢، صص  ١٣٩٨فروردين  : فاطمی ،تاريخ نشر  –مصدق 

 - »وجات اسالمی و حجابوطن پرستی، منس: صديقه دولت آبادی«:پری سکوتی - ٢٣
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       ١٣٨٩مرداد  ۵- : مدرسه فمينيستی سايت 
http://www.feministschool.com/spip.php?article5373  

سايت  - »با نگاهی به مقاله نوشين احمدی خراسانی: زنان و مصدق« دمحم صفوی   - ٢۴ 
شهريور  ١٣- فمينيستی   مدرسه 

١٣٩٢    http://www.feministschool.com/spip.php?article7371    
  

  و نگاه کنيد به سايت  الکترونيک  مليون ايران 
https://melliun.org/iran/226284 

 
غروب شوکت جناب اشرف احمد قوام «درکتاب) زند(دکترخسرو شاکری  -  ٢۵

     ٨٧ص  - پادزهر  / انتشارات مزدک  –دوم  جلد - »السلطنه
 ١١-مدرسه فمينيستی - »به مناسبت سالگرد تولد صديقه دولت آبادی«الهه باقری  - ٢۶ 

   ١٣٩٢دی 
 »نو« برنامه  گسترده  برای زنان  ايران   مقالۀ  ياسمين رستم کالبی  -  ٢٧
های زنان در دورۀ حکومت  بازبينی فعاليت: افسانه نجم آبادی اقتدار و نمايندگی -   ٢٨

  ۴۴نشريه گفتگو  شماره  –رضا شاه 
-، ترجمه دمحم ايراهيم فتاحی، نشر نی» تاريخ ايران مدرن«يرواند ، آبراهاميان -  -  ٢٩

 ١٧٣ – ١٧۴،صص ١٣٨٩
موسسه  –انتشارات » وان ان ب  اب ج ح  ف ش ک«نگاه کنيد به مقالۀ ابراهيم ذوالفقاری  – ٣٠

صص  – ١٣٨٣ –تابستان  – ٣: شماره  –فصلنامه  - های سياسی مطالعات و پژوهش
٢٢٠- ٢٢١ 
حکايت کشف حجاب، انتشارات قدر واليت، جلد (سايت روزنامه ايران به نقل از   – ٣١

 ١١٠تا  ١٠٣صفحات  اول، 
http://www.inn.ir/newsdetail.aspx?id=46659   

  بنياد ملی بهلول گنابادی: منبع  –  
روزنامه »  نگساز گيالنیروشنك نوعدوست، بانوی فره«مريم حسين خواه   -  ٣٢

 ٨۵مرداد  ١٧سه شنبه | اعتماد ملی 
تارنمای  –وبالک همسفران کارون وسايت ويکی پديا  –منابع نوشتۀ رئيسی -  ٣٣

 بختياريها 
به نقل از دمحم قلی » دستگيری و  اعدام سران عشاير بختياری و  قتل سردار اسعد« - ٣۴
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وزارت امور خارجه آمريکا ، ترجمه بر اساس اسناد » رضا شاه و بريتانيا« مجد 
 – ١۵٨،  صص ١٩٨٩ –مصطفی اميری، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی 

١۴٢  
، انتشارات  ١جلد »  شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران« باقرعاقلی  -  ٣۵

   ١٠۶ – ١٠٧صص .١٣٨٠گفتار، 
٣۶  
دوم  توسط پزشک خان بختياری سردار اسعد  قتل  جعفرقلی« مظفر شاهدی -  ٣٧

محاکمه (به نقل از  موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران و نگاه کنيد  به »  احمدی
يزدی، تقی ارانی، سرداراسعد  عامالن کشتار سيدحسن مدرس، فرخی : گران محاکمه

، ١٣۶٣کوشش دمحم گلبن و يوسف شريفی، چاپ اول، تهران، نشر نقره،  بختياری، به
 )۶٨ - ٢٨صص 

 – ٣١٢، صص  ١٣٨٨ - نشر البرز_ جلد اول » پليس سياسی« معتضد خسرو  -  ٣٨
٣٠٩   
   ۶٨٢  جلد دوم ، ص    –پليس سياسی  عصر بيست ساله « خسرو معتضد   -  ٣٩
   ۶٨٣پيشين،  ص    – ۴٠

مؤسسه مطالعات تاريخ » گزارشی درباره قتل دمحم فرخی يزدی«مظفرشاهدی    - ۴١ 
 معاصر ايران

http://iichs.org/index.asp?id=587&doc_cat=1  
 ٣٠ -  ١٣٨٨خرداد  ٩نفر، شنبه  ۵٣ديدار با انورخامه ای يکی از دو بازمانده ی :مجله بخارا -  ۴٢ 

  ٢٠٠٩مه 
 – ٩١،صص  ١٩٧٢ –خاطرات اسکندری، مرکزمطالعات وپژوهشهای سياسی  -  ۴٣ 

٩٠  
  ٣١،  ص  ١٣٧٢ –انتشارات آگاه »  پروندۀ پنجاه وسه نفر« حسين فرزانه   -  ۴۴

    ٣٧ – ٣٨صص  –پيشين    -  ۴۵ 
    ١٨۶،  ص»تقی ارانی در آينه تاريخ« خسرو شاکری    -   ۴۶ 

   ۴٧ – ۴٨،  صص » پروندۀ پنجاه وسه نفر« حسين فرزانه   -   ۴٧
     ٢۴ – ٢۶، صص  ١٣٧٢، نشر گفتار ، » خاطرات سياسی « دکترانورخامه ای   - ۴٨

 ٢۶۵ -  ٢۶٨،  ١٣٧٢ –انتشارات آگاه »  ۀ پنجاه وسه نفرپروند« حسين فرزانه   -  ۴٩ 
صفحۀ  ٤٢اليحه دفاعيه دکتر ارانی در « خالصۀ « : حسين فرزانه تاکيد می کند که 

اين اليحه چنانکه ديده می شود، در پنج قسمت و . نوشته شده است» ادارۀ زندان « اوراق
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و  )  ٢٦٥ص –پيشين (» ستقيد شده ا ١٧/  ٨/ ٢٠يک خاتمه  است وتاريخ نگارش آن 
» ادارۀ زندان « صفحۀ اوراق ٤٢در » اليحه دفاعيه دکتر ارانی«بعقيده نگارنده متن 

که  »  اليحۀ دفاعيۀ ارانی « نوشته شده است موثق و قابل استناد تاريخی است و آن متن 
نان برای اولين بار به چاب رسانده ، تبليغات حزبی و قابل اطمي ١٣٢٤حزب توده درسال 

و اما حسين فرزانه . نيست و چنانکه اين حزب در دفاعيه خسرو روزبه هم دست برد
که » اليحۀ دفاعيه ارانی «متن حاضر :  توضيح داده است که»  کذائی«درحاشيه آن متن 

در تهران برای اولين بار به چاپ رسيده و بعدها  ١٣٢٤از طرف حزب توده در بهمن 
ای که در »اليحۀ دفاعيه «انکه مالحظه می شود اين متن باچن.     ً                  عينا  تجديد چاپ شده است

منبع . پرونده موجود بوده، اختالفاتی دارد و در عين حال بسيار مفصل تر از آن انست
اصلی اين متن معلوم نيست و درعين حال روشن نيست که تاچه حد برحسب مصلحت 

  ) ٥٤٠ص  –پيشين . ( ».های سياسی و حزبی درآن دستکاری شده است
 –١٣۵٧ –سازمان انتشارات جاويدان –» پنجاه وسه نفر«بزرگ علوی  - ۵٠ 

    ٢٠۴ -  ٢٠٧  صص 
صد » تقی ارانی و سوسياليسم فرقه جمهوری انقالبی ايران «علی اصغر حقدار   - ٥١ 

  ١٣٩٢آبان  ٢٧حقدار، دوشنبه . ، وبالک ا )٣٠(سال انديشه های ايرانی
 http://a-haghdar.blogspot.com/2013/11/30.html  

  
  
  
نامه ها، نوشته ها و : صديقه دولت آبادی«افسانه نجم آبادی در مقاله ای تحت عنوان   ◀

اين تناقضات را می توان دگرگونی جهان بينی دولت آبادی در : بر اين نظر است»يادها
ولی می توان هم پذيرفت که نظير . گذشت زمان و حاصل تجربيات مرور عمر دانست

آنچه را که . ها، قضاوت ها و ارزش هايش بنا به موقعيت و زمان متغير بود ديگر انسان
مثال . در گستره ای از زندگی نابجا می پنداشت، در زمينه ای ديگر پسنديده می دانست

عليه طالق به خاطر کودکان و حفظ ) و قمر(در تناقض بين طالق خود و اندرز به زنان 
را ناشی از جدايی قمر و ) و نهايتا خودکشی او (خانواده تا چه حد مشکالت فريدون 

و يا تا چه حد آنچه را که او بی بند و باری آزادی و غلط ] ٣٥[شوهرش می دانست؟ 
زنان پس از آزادی اجباری می ديد در ارتباط با همپاشی خانواده ها می دانست؟ و يا 

تا چه  ١٣٢٠ترس از بازگشت حجاب و محدود شدن حيطه زندگی زنان پس از شهريور 
 حد بردباری او را نسبت به زنان با حجاب از بين برد؟
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فهرست کردن تنش ها و تناقض های زندگی صديقه دولت آبادی نشان آن است که در 
نگارش داستان های زندگی در پی روايات ساده و يکدست، بی پيچيدگی و عاری از 

و » قهرمان«از او زنی  زندگی صديقه دولت آبادی اين اجازه را نمی دهد که. تناقض
بسازيم؛ بغرنجی زندگی او بازانديشی طرح قهرمانسازی و معصوم پروری » معصوم«

در زمانی که در زندگی روزمره، زنان با گستره های متفاوت و متضاد . را می طلبد
زندگی اجتماعی روبرو هستند و هر زمينه ای برخورد خاص خود را می طلبد، چرا بايد 

خطی و تک طرحی و بی تناقض را آرمانی دانسته، نيازمند  هنوز زندگی تک
باشيم؟ چرا به جای ارزشمندی تنش » کمال«و » عصمت«، »بی تناقضی«، »سادگی«

بر » لکه هايی«ها و تناقض ها، يعنی ارجمندی غنای زندگی دولت آبادی، آنها را انگار 
 بدانيم؟» پاکی ها«

های زندگی دولت آبادی مرا بر مسند  محروم از زن قهرمان و معصوم، ناميدن تنش
» ويراستاری«و اين نوع قضاوت شايد خود از عواقب ناچار . قاضی تاريخ می نشاند

است که خود نوعی اعمال قدرت، انتخاب و پاکسازی است؛ پس بايد مسئوليت آن را 
 و اين پيگفتار را با يکی از مهم. بپذيرم و چشمداشت معصوم دانسته شدن نداشته باشم

ترين آموخته های خود از تنظيم اين مجموعه، دين من به صديقه دولت آبادی، به پايان 
برای من که در جو سياسی مخالف با نظام شاهی و فرهنگ تساوی خواهی : می رسانم

بزرگ شده ام و از برتری جويی های جنسی و نژادی و ملی و طبقاتی خود را منزه 
آيا الزم است کارت کانون . ا سخت دشوار می نمودخواسته و دانسته ام، برخی انتخاب ه

بانوان را همراه با عکس رضاشاه و بيان شاهدوستی دولت آبادی در اين مجموعه 
بگنجانم؟ آيا نمی شود به جای عکس جشن کانون بانوان که شمس پهلوی نيز در آن هست 

ذهن من  عکس ديگری از اين جشن بگذارم؟ همين که اين گونه شک ها و سوال ها در
موج ميزند بيان آن جو سياسی و فرهنگی است که زاييده و پرورده آن و به نوبه خود 

بخشی از آن جو اين بوده است که سهم زنانی را که شاهدوست و . بازآفريننده آن بوده ام
، در روايت خود از جنبش و فعاليت »جرم«يا موافق نظام شاهنشاهی بوده اند، به اين 

زنان دست «قوق خود منکر شويم و با ساختن مقوله ای تحت عنوان های زنان برای ح
آماده کردن اين . زنان بزداييم» مبارزات واقعی و محق«آنان را از تاريخ » نشانده رژيم

اوراق به من آموخت که کوشش های صديقه دولت آبادی را، بدون آنکه خود را همرنگ 
خود، سانسور کنم، ارج بنهم و از اين راه  سياسی او کنم و يا او را به خاطر ناهمرنگی با

 .ارج نهادن به کوشش های زنان ديگر را نيز بياموزم
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سايت عصر »  نامه ها، نوشته ها و يادها: صديقه دولت آبادی«افسانه نجم آبادی: منبع* 
 ٢٠٠٨دسامبر  ٠٣ -  ١٣٨٧آذر  ١٣نو به نقل سايت مدرسه فمينيستی ، چهار شنبه 

  
 آبادی-افکار و عقايد صديقه دولت: الهه باقری : پی نوشت ها ◀
 
، ١، جلد )١٣٨٠برگ زيتون، : تهران(مرادعلی توانا، زن در تاريخ معاصر ايران ]٣٣[

۵۶ . 
نشر بانو، : تهران(ژانت آفاری، انقالب مشروطه ايران، ترجمۀ جواد يوسفيان ]٣۴[

: تهران(رضا رضايی سری زنان، ترجمۀ   های نيمه ؛ ژانت آفاری، انجمن٢۵٠، )١٣٧٧
 .٣١، )١٣٧٩بيستون، 

اليز ساناساريان، جنبش حقوق زنان در ايران، ترجمۀ نوشين احمدی خراسانی ]٣۵[
 .۵٩، )١٣٨۴اختران، : تهران(
 .۴۵، ١ها، جلد  آبادی، نامه-دولت]٣۶[
بهمن  ١۵ آبادی، برادرزادۀ صديقه دولت آبادی، -مصاحبه نگارنده با سيروس دولت]٣٧[

١٣٨٧  . 
 ١٢- ١١شمارۀ  ، ٢ايرانشهر، سال “ آبادی،-عقيدۀ خانم دولت”آبادی، -صديقه دولت]٣٨[
 .٧٠٣، نقل از  ٧٠٢- ٧٠٨، )١٢٩٣شهريور  ١(
 .٧٠٢- ٧٠٨،»عقيده خانم دولت آبادی«دولت آبادی، ] ٣٩[
، ايرانشهر، سال سوم، »آبادی جواب خانم صديقه دولت«آبادی،  صديقه دولت] ۴٠[

 . ٩٢- ٩۶،.)م١٩٢۴دسامبر  ١۵( ١٣٠٣جدی٢۵ ( ،٢و  ١شمارۀ 
 .۵٢، ١ها، جلد  آبادی، نامه-دولت]۴١[
 .۵٧، ١ها، جلد  آبادی، نامه-دولت]۴٢[
 .٣٢٠، ٢ها، جلد  آبادی، نامه-دولت] ۴٣[
؛ ٢چاپ (الدين مهدوی، تذکرۀ القبور يا دانشمندان و بزرگان اصفهان -مصلح]۴۴[

 .٣۴، )١٣۴٨کتابفروشی ثقفی، : اصفهان
انتشارات بعثت، : تهران(دمحم محيط طباطبايی، تاريخ تحليلی مطبوعات ايران ]۴۵[

: تهران(االسالمی، زنان روزنامه نگار و انديشمند ايران -؛ پری شيخ١٧۴، )١٣۶۶
 .٩١، )١٣۵١انتشارات زرين، 

م در تهران به ١٨٩٠/ق١٣٠٧بدرالدجی رخشان در   مهرتاج رخشان با نام اصلی]۴۶[
شاه پزشك ارتش بود و بعد به رياست دادگاه اراك  در زمان ناصرالدينپدرش . دنيا آمد
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از اولين فارغ التحصيالن مدرسۀ . فرهنگ بود  سواد، اما با مادرش بی. منصوب شد
دخترانۀ امريكايی تهران، مؤسس مدرسه در انزلی، مدير و معلم در شهرهای گلپايگان، 

يسی، عربی و فرانسه آشنايی داشت و شعر های انگل با زبان. مشهد، شاهرود و مالير بود
بنگريد به نهضت نسوان شرق، به کوشش غالمرضا سالمی و افسانه . سرود نيز می

 .٣١۶و  ٩١، )١٣٨۴نشر و پژوهش شيرازه، : تهران(آبادی  نجم
الزهرا،   دانشگاه: تهران(نگاران زن در شعر مشروطه  انگيز كراچی، انديشه-روح]۴٧[

: تهران(، كارنامۀ زنان مشهور ايران )وزيری  خشايار (قويمی ؛ فخری ١١١، )١٣٧۴
؛ بامداد، زن ايرانی، ١۵٩؛ عذرا، اولين، ١٠٩، )١٣۵٢انتشارات آموزش و پرورش، 

 .٢۴، ١ها، جلد  آبادی، نامه ؛ دولت۵١، ١جلد 
 . ٨٧۵، ١فرخزاد، دانشنامۀ زنان، جلد ]۴٨[
 .٨٧۶، ١فرخزاد، دانشنامۀ زنان، جلد ] ۴٩[
پداگوژی علم تعليم و تربيت اطفال و آموزش و پرورش نوجوانان و شامل تعليم و ]۵٠[

ترين دروسی كه به آن توجه بسيار  يكی از مهم. تربيت اخالقی، علمی و بدنی آنان بود
های اول تا سوم و تعليم و تربيت  شد، پداگوژی بود كه در دو قسمت اخالق برای سال می

 .در نظر گرفته شده بودهای چهارم و پنجم  برای سال
 ).Revision(بازنگری و تجديد نظر ]۵١[
 .١۵٨دژم، اولين زنان، ]۵٢[
 
 »  ی مشروطه دستاوردهای جنبش زنان در دوره«خواه  مريم حسين: پی نوشت ها ◀
 
 ۴نام کنند يک دبستان  توانستند در آن ثبت ای که دختران ايرانی می نخستين مدرسه]٣[

 ١٢١۴/ ميالدی  ١٨٣۵رانه در اروميه بود که در سال ی پسرانه و دخت کالسه
های  اندازی شد، و فقط مختص اقليت خورشيدی از سوی مبلغان مذهبی آمريکايی راه

 ١٢۵٠ی آمريکايی که در سال  ی دخترانه مذهبی غيرمسلمان بود؛ در اولين مدرسه
 .م نداشتندنا ی ثبت اندازی شد نيز دختران مسلمان اجازه خورشيدی در تهران راه

، آلمان غربی،انتشارات ١٣۶٨عبدالحسين ناهيد، زنان ايران در جنبش مشروطه، ] ۴[
 .١۴. نويد، ص

، ١٩٢٠نوامبر  ١٧، ۵٢ی  ی اول، شماره ، زبان زنان، دوره»نويسيم باز هم می«] ۵[
 .٣-۴. صص
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]۶ [M. Yaukacheva, ’The Feminist Movement in Persia,’ Central Asian 
Review (1959), 7(1):75. 

، ١٣٨۵ی رضا رضايی،  به نقل از ژانت آفاری، انقالب مشروطه در ايران، ترجمه
 .٢۴١. چاپ سوم، تهران، نشر بيستون، ص

، ٧ی  ، شماره١٢٩٠فروردين  ١٣ی ايران نو،  ، نشريه»کنفرانس عمومی زنان«]٧[
 .٢۶٠. به نقل از آفاری، انقالب مشروطه در ايران، ص. ١. ص

 .٢٣٣-٢٧۴. آفاری، انقالب مشروطه در ايران، صص] ٨[
فروردين  ٢ی مساوات،  ، نشريه»ی زنان تهران به انجمن محترم طالب شکوائيه«]٩[

. به نقل از آفاری، انقالب مشروطه در ايران، ص. ۵-۶. ، صص١٨ی  ، شماره١٢٨٧
٢۵٢. 

زيری و به نقل از و. ۴-۶. ، صص١٩٠٧سپتامبر  ١المتين،  ی حبل روزنامه] ١٠[
  .۶۵. خانم استرآبادی و خانم افضل وزيری، ص بی مالح، بی

  
با نگاهی به مقاله نوشين احمدی : زنان و مصدق« دمحم صفوی : پی نوشت ها ◀

  - »خراسانی
  
 لينک مقاله نوشين احمدی خراسانی. ١

http://www.feministschool.com/spip.php?article7366 
های پس  ريخ تحوالت اجتماعی ايران از صفويه تا سالمقاومت شکننده تا. جان فوران. ٢

 ۴۴٠ص. ترجمه احمد تدين. از انقالب
 ۴٣٩پيشين، ص. ٣
 .مهدوی، استاد علوم سياسی و مطالعات خاورميانه در دانشگاه آلبرتا، کانادا  مجتبی. ۴
 سايت راديو زمانه - .مجتبی مهدوی، دمحم مصدق و تجربه اصالح انقالبی. ۵

https://www.radiozamaneh.com/25662  
  
تاريخ نگاری جايگاه زنان در جنبش . خسرو شاکری، استاد بازنشسته تاريخ، پاريس. ۶ 

                                    ّ                                مشروطه پيشنهاد حق رأی برای زنان و رد  آن در مجلس دوم شورای ملی گزارش 
حاميان حق رأی زنان بايستی ممنون باشند  ١۶١٩١١اوت  ٩خبرنگار تايمز از تهران، 

های ايران در حال حاضر که پادشاه پيشين  ها و گرفتاری            ُ            که حتی در ب حبوحه دشواری
يک حامی حق زنان در  ١٧پرچم افراشته و جنگ داخلی در جريان است، ] دمحمعلی شاه[
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 .مجلس ايران پيدا شده است
نيست که در سوم اوت مجلس را با دفاع  الرعايا، نماينده همدان او کسی جز حاجی وکيل

نامه  مجلس در حال مذاکره آرام نظام. جانانه خود از حقوق زنان در شگفتی کرد
بعدی بود که بايد در پائيز انجام گيرد و به ماده مربوط به محروميت زنان از ] انتخابات[

ظر ای به اين روشنی غيرضروری به ن مذاکره بر سر مسئله٠حق رأی رسيده بود
                                 ً                  الرعايا به پشت تريبون رفت و صريحا  اعالم کرد که زنان  رسيد و هنگامی که وکيل می

 .داشته باشند، لرزه به تن مجلسيان افتاد] هم[اند و بايستی حق رأی  صاحب روح و حقوق
مجلس به نطق جنجالی او ] اما[الرعايا سياستمداری جدی بوده است،  آری تا کنون وکيل

موقع بود  توانست بداند که آيا اين يک شوخی بی و نمی ١٨وش داد با سکوت مرگباری گ
. سخنران از علماء خواست ازو پشتيبانی کنند، اما حمايتی ديده نشد. ای جدی يا اظهاريه

                                                                ً             مجتهدی که وی با دست به او با اشاره برد از جای خود بلند شد و رسما  اعالم کرد که 
ش با چنين اظهارات ناپاکی مورد حمله قرار هاي اش گوش بختانه هرگز در زندگی نگون

 …نگرفته بودند
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  اول فصل
 

  باستان ايران در زن مقام
 

  کهن خدايان تبار از بانويی ايزد آناهيتا،
  

 سازد، مگر عودش بسوخت زهره سازی خوش نمی
 کس ندارد ذوق مستی، ميگساران را چه شد؟

 »حافظ«
 

چنين » آناهيتا دراسطوره های  ايرانی« خ باستان درمقدمۀ سوزان گويری پژوهشگرتاري
  :  می نويسد

انسان درطول تاريخ ديرپای خود همواره ذهنيتی دينی داشته ودراين نظام ذهنی پدپده 
 .های رايج بوده است ترين سنت خدايان يکی از کهن- پرستش مادر

های فروانی که  تنديسه.يان استخدا- يکی از اين مادر- اين ايزد بانوی نامدار ايرانی- اناهيتا
در بسياری ازنقاط اين سرزمين يافت شده است، وجود او را در ذهن و انديشه مردم اين 

خدای کهن چندان نيز گسترده - های ما از اين مادر اما دايره آگاهی.کند مرز و بوم ثابت می
خدايان  مثال هنوزهم برای ما تاريخ دقيق پيوستن اين بانوی ارجمند به جمع.نيست

که کامال مشخص نيست که وی از چه  اساطيری اين سرزمين دشوار است، همچنان
 . نامی که شهرت يافته خوانده شده است زمانی به

جای اين  خدای صاحب نام، در جای - های بسياری که ازاين مادر ما باتوجه به پيکره
نام برديم، اما واقعيت »ايزد بانوی ايرانی«عنوان يک مرز و بوم يافت شده است، از او به

آن است که اين بانوی بزرگ نه تنها ساکنان اين مرز و بوم، بلکه مردم بسياری از 
البته سخن ما دراين مقاله در .اند کرده اند و ستايش می نهاده های چهان نيزارج می بخش

نام اناهيتا يا ناهيد شهرت داشته  درجه نخست درباره رب النوعی است که درايران به
 .ستا

خدايان و - ممکن است دراينجا اين پرسش کلی مطرح شود که چرا جهان کهن به مادر
  پاسخ اين .ای قائل بودند شد وبرای آنها اعتبار ويژه اصوال زنان تااين حد ارج نهاده می
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همی بايد توجه داشت که در جوامع بدوی، زن وظايف بسيار م:سئوال دشوار نيست
، زن »گيرشمن«نظر به.گذشته از اينکه ناقل خون قبيله بود، نگاهبان آتش بود)١. (داشت

حتی سازنده ظروف سفالين و دست افزارهای ابتدائی برای انجام امور کشاورزی بوده 
                                                ّ                 روجای شگفتی نيست اگر درجوامع بدوی که در آنها تعد د همسران برای زن  ار اين.است

آمده است، او نه تنها کارهای قبيله را مستقال انجام دهد، بلکه حتی  امر طبيعی به شمار می
 )٢.(به مقام روحانيت نيز برسد

گفتيم که تعيين تاريخ دقيق ظهور اناهيتا درجمع خدايان اساطيری ساده نيست، اما آنچه 
های اردشير دوم در  دانيم اين است که نام وی برای نخستين بار در کتيبه به تحقيق می

کند، اين است که  ها نظر را جلب می چيزی که در اين کتيبه.شود ن و شوش ظاهر میهمدا
و اين - .شود ذکر می)مهر(در آنها نام اناهيتا بالفاصله پس از اهورامزدا و پيش از ميترا

 .نشانگر پايگاه ارجمند اوست
 

ر نظ اما به.شده است دردوره پارتيان نيزاناهيتا درکناراهورامزدا ومهرپرستش می
. رسد که در اين دوره از ميان سه خدای ياد شده، ناهيد جايگاه واالتری داشته است می

 . اند گيرشمن حتی معتقد است که در دوران پارتيان همه معابد ايرانی به ناهيد تعلق داشته
در عصر ساسانيان که دين رسمی .يابد همين جا پايان نمی اما آئين ستايش اناهيتا به

داشتند وازآن پاسداری  ی بود،شاهان اين سلسله آئين وی راگرامی میايرانيان زرتشت
ما حتی دربرخی .جای مانده، گواه اين سخن است هائی که ازاين روزگاربه کتيبه .کردند می

 .کنند بينيم که حلقه سلطنت را ازناهيد دريافت می ازآنها نرسی وشاپورسوم رامی
های کهن اوستا، از رب النوع  ی ازيشتا نکته شايان ذکر ديگراين است که در پاره

شود که اگرچه در آغاز جايگاهی همسان با  ياد می)ها فرزند آب(»نپات اپام«نام مهمی به
شود که در اوستا  کم از اهميت وی تا بدان حد کاسته می اهورامزدا و مهر دارد، اما کم

گيرد و  جای او را می)اه ايزد بانوی آب(اکنون اناهيتا.آيد ميان نمی ديگر سخنی از او به
شود که سرود شکوهمندی دريشت پنج  پايد که از چنان اعتباری برخوردار می ديری نمی

 .يابد اوستا به او اختصاص می
يکی : شود دربرخی ازمتون دوره ميانه، اردوی اناهيتا به دوخدای مستقل اطالق می

ون ياد شده به جمع اين اما درمت).ها مادر آب( وديگری اناهيتا)ها پدر آب(اردوی سور
 .شود نيز افزوده می»نپات اپام«خدايان

اگر در اينجا پرسيده شود که چگونه چنين امری ممکن است، پاسخ چندان دشوار 
بايد در نظر داشت که اصوال هيچ موجود اساطيری در قالبی تغيير ناپذير ونهايی :نيست



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٠٣                                                                ١٨        دق ، 

  

  

آنها نيز پيوسته درحال تغيير و .يندها می نش دراين مورد خدايان نيز مستثنی ذهن.گنجد نمی
کنند  نشينند وسپس سقوط می ها می آيند و برتخت سلطنت ذهن ای پديد می تبديلند در دوره

شود که صفات و  اما اين مسأله سبب نمی.گذارند  وجای خود رابه خدايان ديگر وامی
لی ديگر، در زمان شک خود نگيرد وسرانجام به ای نو به های آنان باقی نماند و جلوه ويژگی

نپات و اناهيتا  اين واقعيت درباره اپام.و مکانی ديگرو در قالب ايزدی ديگر ظاهر نشود
  .کند نيز صدق می

توان در  است و اين واژه را می»بيدخت«يا»بغدخت«اسالمی، لقب ناهيد درمتون دوره 
، اگر امروز رو ازاين.های کهن اين سرزمين بازيافت نام بسياری از شهرهای و پرستشگاه

سارها  ها و چشمه ها در ايران اثری از نام اين خداوند آب شمار زيادی از بناها و بقعه
دارد، بايد آن را نشانه جايگاه واالی اين ايزد بانوی اساطيری در باورهای مردم اين 

های معروف ايران  نبايد فراموش کردکه بسياری ازآتشکده ظمنا.مرزو بوم دانست
ای از  ها را درپاره هائی ازاين آتشکده ما نمونه.اند های ناهيد بوده  اهدرآغاز پرستشگ

يابيم که پس از پيمزی تازيان به مسجد بدل  می- ويژه در يزد به- شهرهای اين سرزمين
 .اند شده

ويژه در  در ابيات و به:شود جا محدود نمی همين اما دايره نفوذ اين ايزد بانوی اساطيری به
عنوان نمادی برای موسيقی نام برده  به)يا زهره(ا از ناهيدشعرفارسی نيز باره

 .ای از آن است تنها نمونه- که در آغاز اين گفتار نقل شد- بيت زيبای حافظ.شود می
چون اناهيتا :های چندگانه اين مقاله است آنچه در باال به اختصار بيان شد، شالوده بخش

ای به ماهيت اسطوره و سپس  از اشارهجا ديديم که در آغ ايزد بانوئی اساطيری است، به
های بعد به اختصار به تحول و  فصل.خدايان کنيم- به باورهای انسان نخستين درباره مادر

بخشی از اين تحول مربوط به .پردازد های گوناگون می گسترش آئين ناهيدی در طی سده
يگر مربوط به و بخش د)ترين ادوار تا پايان دوره پارتيان از کهن(باورهای پيش زرتشتی

ايم که با بهره گرفتن از  جا کوشيده در اين.است)در دوره ساسانيان(باورهای زرتشتی
های  های موجود و نتايج پژوهش ها، نوشته شناسی، متون کتيبه دستاوردهای باستان

اند، باز  صاحب نظران، سير اين تحول را نشان دهيم و عواملی را که برآن تأثير نهاده
  ».نمايانيم
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 سخنی کوتاه درباره اسطوره
 
  تعريف اسطوره.١
 

شايد به دشواری بتوان تعريفی برای اسطوره يافت که گذشته از آنکه مورد پذيريش اهل 
از سوی ديگر .فن قرار گيرد، بتواند در خور فهم و دريافت غير متخصصان نيز باشد

ارکردهای اسطوره، مگر ممکن است تنها يک تعريف جامع يافت که همه انواع و تمام ک
ای است که آن را  را در کليه جوامع در برگيرد؟اسطوره واقعيت فرهنگی بسيار پيچيده

از »ميرچاالياده«نظر به- مثال- تعريفی که.های گوناگون بررسی کرد توان از ديدگاه می
 :، اين است»زيرا گسترده از بقيه آنهاست«های ديگر نقص کمتری دارد تعريف

ای است که در زمان  سرگذشتی قدسی و مينوی است، راوی واقعه اسطوره نقل کننده«
اسطوره حکايت :به بيانی ديگر.نخستين، زمان شگرف بدايت همه چيز، رخ داده است

کند که چگونه به برکت کارهای نمايان و برجسته موجودات مافوق طبيعی، واقعيتی،  می
بنابراين اسطوره .اده استچه کل واقعيت، يا تنها جزئی از آن پا به عرصه وجود نه

گويد چگونه چيزی پديد آمده و هستی  روايت يک خلقت است، يعنی می هميشه متضمن
اسطوره فقط از چيزی که واقعا روی داده و به تمامی پديدار .خود را آغاز کرده است

اند و خاصه  های اسطوره، موجودات مافوق طبيعی شخصيت. گويد گشته، سخن می
اساطير کار .اند، شهرت دارند که در زمان سرآغازهمه چيز انجام دادهدليل کارهائی  به

اعمالشان را عيان )يا تنها، فوق طبيعی بودن( نمايانند وقداست خالق آنان را بازمی
 )٣(» سازند می

ها توصيف کننده عنصر مينوی در  اگر اين تعريف را بپذيريم، بايد قبول کنيم که اسطوره
نصر مينوی است که عالم را بنيان نهاده و براثر مداخالت اين شکوفائی ع.اند جهان

ای که امروز هست، تحول يافته است،  گونه موجودات مافوق طبيعی است که انسان به
  .پذير  يعنی موجودی جستجوگر و فرهنگ

 
  ماهيت اسطوره.٢
 

  ا برند، ام کار می به»غير واقعی«يا»خيالی«درزبان روزمره، اسطوره را مترادف با واژه
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اسطوره افسانه نيست، داستانی است که به اعتبار محتوای .اين تلقی کامال نادرست است
خود از وقايع بزرگ ازلی، آغاز جهان، آغاز بشريت، آغاز زندگی و مرگ، آغاز 

. کند پيدايش انواع جانوران و گياهان، آغاز کشاورزی، آغاز آتش، آغاز آئين حکايت می
انسان هميشه مايل بوده که به آغاز جهان «وار اساطيریدر اد:دليل آن نيز روشن است

 )۴(» .اين ترتيب، زمان خود و خدايان را يکی کند و به...باز گردد
ها نه منطبق  اما آنچه ياد آوری آن در اينجا ضروری است، اين است که حقيقت اسطوره

ی دينی و بيش از هر چيز حقيقت»ميت«با نظام منطقی است و نه با نظام تاريخی، زيرا
 )۵(» و به يک اعتبار خاص، سحر آميز است معنوی است

ها مهم نيست، بکله  آن توجه داشت، اين است که صحت تاريخ اسطوره ای که بايد به نکته
رو آنچه  ازاين.آنچه اهميت دارد مفهوم و ارزشی است که آنها نزد پيروان خود دارند

ها از  اما ضمنا اسطوره.در دين است کاربرد آن.کند اسطوره را از داستان متمايز می
های دينی  که در آئين- زيرا آنها.ترند ها و روايات نمادين محض به مراتب مهم داستان

شود که اين  دهند و تصور می فعاليت قوای مافوق الطبيعه را شرح می«شوند برخوانده می
  )۶. (»شود که آن نيروها آزاد يا دوباره فعال شوند برخواندن موجب می

 
  پيدايش اسطوره  .٣
 

اسطوره در زمان خود نه تنها برداشت آدمی را درباره جهان پيرامون وی در 
ای  ممکن است پاره.گرفت، بلکه پاسخگوی نيازهای مادی و روانی او نيز بود برمی

اين گفته درست .اظهار نظر کنند که اسطوره توجيه انسان ابتدائی از جهان بوده است
اسطوره گذشته از توجيه جهان، توجيه نقش آدمی در آن نيز بوده :نقص نيست است اما بی

که محصول بيم و هراس او از - نيازهای معنوب انسان را«افزون بر اين، اسطوره. است
- ها و نياز وی به پيدا کردن پناه و نگهبان و ايجاد ارتباط با جهان پيرامون بود ناشناخته

 )٧.(»کرده است برطرف می
ای  ار اساطيری نياز داشته که جهان پيرامونش را بشناسد، نکته تازهاينکه انسان ادو

ها  طور طبيعی در پی يافتن علت نيست، چه اين واقعيت، ارتباط با ذهن آدمی دارد که به
تفاوت شناخت اساطيری با شناخت علمی، «اما از سوی ديگر بايد توجه داشت که. است

است، بلکه اين تفاوت براثر تحول آگاهی ما         ّ               ّ              نه در عل ی بودن يکی و عل ی نبودن ديگری 
 )٨(» از حقايق عينی جهان است

های  های جهان و روشن کردن پديده بيان واقعيت- همانند علم- رو هدف اسطوره نيز ازاين
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شمارد و ما را  عواملی را که در جهان مداخله دارند، برمی«اسطوره مانند علم، .آن است
 )٩(».سازد ه میاز ماهيت مادی و معنوی آنها آگا

شود و بيانگر  اسطوره برای جهان هستی رمز و رازها ونيروهای مافوق بشری قايل می
در «- مثال- رو جای شگفتی نيست اگر ازاين.ماهيت بسياری از عناصر طبيعی آن است

ها آسمان، آتش، باد، خورشيد، ماه ستارگان و باران که همگی مظاهر  آئين ساده آريائی
به اشکال ....شوند و در برابر آنها نيروهای زيانبار طبيعت ستيده میزندگی هستند، پر

ها عنصری که با زندگی  برای آريائی) ١٠(» .شوند اهريمنی و پليد مجسم و نکوهش می
بينيم آب و  شود که می اين معنی هنگامی آشکار می.آنان پيوندی مستقيم داشت، باران بود

ها،  يکی از اين اسطوره.اند های دلنشين شده رههای لطيف و اسطو روشنائی منبع داستان
 .اسطوره ايزد بانو اناهيتا است

عنوان مقدمه،  اين مقوله بپردازيم، به جاست به صورت گسترده به اما پيش از آنکه ما به
  )١.(خدايان يادآور شويم- چند نکته الزم رابه اختصاردرباره باورهای انسان درموردمادر

 
 هنر زنان در  ايران باستان

  
کريسين سن می نويسد که رفتاروگفتارمردان به زنان درايران باستان، آدمی را به ياد 

درايران باستان، زن می . رفتارهای  با ادب وشايسته  امروزما درباره زنان می اندازد
توانست مانند مرد در دادگاه   گواه باشد، دخترآزاد بود که همسرش را خود برگزيند، 

  .ستند درشکاروجنگ دوشادوش  مردان وهمراه  آنان باشندزنان درمی توان
درهمان زمانی  که درسرزمين، دختران را با سنگدلی زنده به گورمی کردند ودرجايی 
ديگرآتش می کشاندند ودرکشوری به بردگی وروسپيگری را می داشتند ويا جلوی 

تش ميزدند، زن ببروشيروپلنگ رها می کردند يا به زنجيروبه تيربستها می بستند وآ
ايرانی دراوج وااللی و شکوه می زيست وآزاد و آزادمنش بود واورا گرامی وبزرگ می 

  .داشتند
» زندگی« درپارسی ريشه » زن« واژه . آغاز کنيم» زن« درونمايه واژه « نخست از 

  Genو درفرانسه   Genosهمين واژه است که در يونانی به گونه. وآفريننده وسازنده است
،Geni   ، Genes شده است که همه آنها برجستگی وهوشفری را نمايان می سازند .

درآمده که اهريمنی نا پيدا وآزاربخش است و پاهای »  جن« درعرب همين واژه به گونه 
  .اوبمانند جانوران وچهار پايان، سم دار می باشد
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ه که  گاه براو پيشی ازاين رودرآيين وانديشه ايرانی، نه تنها هيچگاه زن کمترازمرد نبود
  .وبرتری داشته است

جاويدانی  : معنی« درچم( در پيمون اهورا مزدا شش امشاسپند: امشاسپندان زن ومرد 
) ( مادينه( » زند« يا فرشته فرمند و بلند پايه يافت می شوندکه سه تن از آنها )  پاک

ّ                                     سپندارم د ، امشاسپند خرداد ، امشاسپند امرداد ارديبهشت، ) ( نرينه( » مرد« وسه تن)       
  :دورنمايه اين امشا سپتمان زند چنين  است. می باشند) شهريور، بهمن

  
  نماد  فروتنی، جانبازی، برباری، سرپرست زمين وآبادانی و خرمی آن: سپندارمذ– ١
رسايی، وااليی، برازندگی، پرستاری ونگهبانی آب، رستگاری  نماد:امشاسپند خرداد – ٢

  وآرامش  ونيکبختی
  نگهبان سرسبزی وآبادانی ، پاسدارگياهان و روييدنيها: امشاسپند امرداد  – ٣
  :دوسی توسی، استاد بزرگ سخن دراين باره سروده  استرف
   
  سپندارمذ پاسبان تو باد زخرداد روشن روان  تو باد 

  :يا سروده های شورانگيز زرتشت اسپنتمان همه جا آمده  است» در گاتها 
 امرداد و» اهورامزدا،خردادشادی وسرزندگس. ومرد رامستاييم ما امشاسپندان زن« 
را بع آنانی ميبخشد که دراين جهان، پنداروگفتار و کردارشان بر » جاودنگی و بيمرگی«

  )٢(»١، بند  ۴٧يسنا . پايه آيين پاک و دين بهی است 
  

برويال  زن درشاهنامه تنها مردانی پهلوان تهم ومبارزنمی يابيم بلکه ازچند زن که« 
پهلوانی داشتند وبرخی ازآنان درجنگها شرکت جسته اند نيزسخن رفته است خصائص 

دخترپيران وزن سياوش » جريره(جنگجويان را برخی ازاين زنان نيز ميتوان يافت مثال
چون پسرخود را بدست سپاهيان طوس کشته يافت پرستندگان را از موی کندن و مويه  

  :کردن بازداشت و گفت
  

 به تاراج دژپاک بسته ميان     اندر آيند ايرانيان       کنون 
 دژ و بارۀ و کوه ويران کنند  پرستندگان را اسيران کنند      

 دل هر که بر من بسوزد همی    زجانم رخش برفروزد همی
  تن خويش را بر زمين بر، زدن  همه پاک بر باره بايد شدن     
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ف گرفت وشکم اسبان را جملگی بردريد وآنگاه پس گنجهای رابآتش بسوخت و تيغی برک
ببالين فرود آمد و با دشنه يی که همواره زيرجامه داشت شکم  خويش بردريد وبربالين 

  .پسر جان داد
اين زن اگرچه تورا نيست اما ازنژاد ويسه ودخترپيران آزاده مرد ومادريک شاهزادۀ  

فرنگيس بزنی  که اورا قبل از ايرانی همسربزرگترين اميدايرانيان يعنی سياوش است
  .گرفت وازچنين زنی در حماسۀ ملی  ما جزمردی ومردانگی شايسته و سزاوار نيست

» تهمينه« . برخی از زنان ديگرتورانی هم که قرابتی با ايرانيان دارند ازين گونه اند
مادرسهراب و دخترشاه سمنگان درمرگ فرزند بازکاری ازينگونه پيش گرفت وهمۀ 

  .واستۀ خويش را بينوايان بخشيد وخود پس ازيکسال  بمردگنج وخ
يکی اززنان که درشاهنامه .  جنگ زنان درشاهنامه بيش ازهرچيززيبا دلپذيرست 

بنابر . است»  سوار« دخت رستم زن گيو ملقب به » بانو گشسب« بندرت ازاو ياد شده 
يران بود با اين زن برابر آنچه دربانوگشسب نامه آمده گيو که پس ازرستم دومين پهلوان ا

نمی امد چنانکه چون  رستم بانو گشسب  را بکابين گيو درآورد  وی برآشفت وبا 
  .گيودرافتاد واو را ببند درآورد و آنگاه  به پايمردی رستم آزادش کرد

اين دخت . است» دژسپيد« ازساکنان » گرد آفريد« ديگراززنان جنگجووسوارشاهنامه 
» هميشه بجنگ اندرون نامدار /زنی بود برسان گردی سوار«: کمند افگن جنگجوی که

  :چوسهراب  را درپای  دژديد
  

 نبود اندر آن کار جای درنگ        بپوشيد درع سواران جنگ   
 بزد بر سر ترگ رومی گره  نهان کرد گيسو به زير زره         

 يرکمر بر ميان بادپايی به ز     فرود آمد از دژ به کردار شير   
  چو رعد خروشان يکی ويله کرد     به پيش سپاه اندر آمد چوگرد     

  که گردان کدامند و ساالر کيست      زرزم آوران  جنگ رايار کيست
  

وچون با سهراب برزم اندرالبته با آن مبارز بيهمتا بجنگ برنتابيد وچون سرانجام سهراب 
  :ازحال او آگهی يافت

   
 چنين دختر آيد به آوردگاه         اهشگفت آمدش گفت از ايران سپ

 همانا به ابراندر آرند گرد               سواران جنگی به روز نبرد
  چگونه اند گردان وجنگ  آوران          زنانشان چنين اند ز ايران سران
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اين زن دليره درچاره جويی ورای و تدبيرنيزمايۀ حيرت پهلوان زادۀ ايرانی گشت  

رپرستش ايران هم  زديگرپهلوانان ايرانی فروترنبود ويک پهلوان وگذشته ازاين د
که ترکان ز « . مهال باشد بهمسری نمی پذيرفت ومی گفت وسپهدارتورانی رااگرچندبی

  »!ايران  نيابند جفت
 

اين زن . خواهربهرام چوبين است»کرديه« ديگرزنان پهلوان ونامبردارشاهنامه 
و ميهن پرستی وپهلوانی و چاالکی است از پندهايی  درشاهنامه نمودار کامل عقل دانش 

همۀ صفات عاليۀ اخالقی وملی ) آنگاه که سرازرأی پرويز بتافت( که به بهرام چوبين داد 
  :او نموداراست وازجملۀ سخنان اوابيات  زيرين را از شاهنامه  می توان برشمرد

 
 زنهفتهمه راستيها گشاد ا           هرآنکس که آهوی تو باتوگفت
 ز گيتی چو برداشتی بهرخويش            مکن رای ويرانی شهرخويش

 نبود از تبارت کسی تاجور       نکوهش مخواه ازجهان سربه سر
 گل زهر خيره ببويی همی           جز ازدردونفرين نجويی همی

 همه نام بهرام دشنام گشت             چو گويند چوبينه بدنام گشت
 روانت به دوزخ به زندان بود             م يزدان بودبرين نيز هم خش

 به يزدان گنهگار گردی همی            به دل ديو را يار کردی همی
 زمين کرد و هم آسمان آفريد               جهاندار تا اين جهان آفريد

 نزد پيش او شيردرنده گام            نديدند هرگز سواری چوسام
 پدر بپا اندر آورد رای           بيدادگرچو نوذر شد از بخت 

 همان تخت پيروزه آراستند           مهتران سام را خواستند انهم
 که جان سپهبد کند تاج ياد            بدان مهتران گفت هرگز مباد
 تخت نوذر کاله منست پی              که خاک منوچهر گاه منست

  نجست اين شهی چون  نبديد گهر    ز تو سام دارنم  که بد مرد تر       
  چو دستان  و چون رستم  پيل تن       نجستند شاهی  بدان انجمن 

 نيابد مگر مرد نيک بخت       بدان گفتم اين ای برادر که تخت
  که اندر دلت شد خرد ناپديد        ندانم که بر تو چه خواهد رسيد

  
فا داری وسوگواری ازاين پندهای درمرگ بهرام جوبين نبز کرديه بربستراودرعين و
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  .خود ياد کرد و ازينکه سپهدارپند اورا نشينده بود اندوهی فراوان وغمی گران بدل داشت
سردارچين، که بفرمان خاقان از پی اوآمده  بود، » تبرک« پهلوانيهای کرديه ازجنگ با  

ی آشکار می وکشتن    اين سپهساالرونيزازهنرهای گونه  گون که پيش خسرو نمود بخوب
  :شود تا بدانجا   که 

  
  چنان برزو باال و بازو و کفت  بدو مانده بد خسرو اندر شگفت     

  
اما  . معشوقه وزن خسرو نيزاز مشاهيرشاهنامه ودروفاداری سمر است» شيرين«  

پهلوانان . چون از اين گروه وچندتن ديگر بگذريم زن موجودی ضعيف وسست را يست
پهلوانان . زنان را انند همۀ ضعيفان واجب وضروروسست رايستوشاهان رعايت حال 

  :اسفندياردرپاسخ  پندهای مادرچنين گفت. ارج وبهايی ندارد
  

  چو گويی  سخن بازيابی بکوی         که پيش زنان راز هرگز مگوی
  نگويی زنان را ، بود سودمند                اگرلب ببندی زبهرگزند   

  که هرگز نبينی زنی رايزن           زن     بکاری مکن نيز فرمان
نزد منيژه سرباززد ولی ) که بزی بازرگانان بتوران رفته بود(  بيژن ازگشادن راز رستم

  .چون  اين زن فداکار وفا دارسوگند ياد کرد، رازخويش را با او درميان  نهاد
خی مانند گرد آفريد زنان درشاهنامه از پوشيد گانند وازميان ايشان چنانکه ديده ايم بر

سودابه زنيست زيبا وعشق  لجوج و پيادار ولی خبثی . وکرديه زنان دليروجنگجويند
درنهاد خويش دارد وآخر بر سر اين خبث سياوش را ازميان ميبرد وخود نيز تباه می 

زنان  ديگرنيز هر يک خصائصی دارند که . شود و ايران و توران را بهم می افکند
  )٣(.ا رأفت و وفا وعواطف انسانی ومادريستباالترازهمۀ آنه

  
دموکراسي * زن درايران باستان« توران شهرياری درمقالۀ پژوهشی  تحت عنوان 

 :آورده است » واقعي و رعايت برابري کامل حقوق زن و مرد
 

وضع اجتماعي و حقوقي زن از مهاجرت آرياها به ايران تا دوران هخامنشي به «     
ن؛ در آغاز هزاره اول قبل از ميالد ؛ دو واقعه مهم و غير مرتبط عقيده دکتر گيرشم

اول مهاجرت اقوام . روي داد که در حيات اجتماعي ملل آسياي غربي تاثير فراوان داشت
هندواروپايي به هند و ايران و اروپاست و ديگر کشف و استعمال آهن کوهستان هاي 
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غرب ايران را در بر ميگيرد؛ در شمالي و شرقي آسياي ميانه که شمال و مشرق و م
در اين ناحيه نژاد آريايي . دوران ما قبل تاريخ گذرگاه اقوام آرياي به ساير نقاط گيتي بود

هاي ايران به  آريايي. برد که قدرت فکري و معنوي خود را بارها نشان داده بود به سر مي
ها در  ر غرب و پارسيشدند که مهمترين آنها مادها د طوايف و قبايل متعددي تقسيم مي

قوم ماد روابط نزديکي با . ها در خاور ايران نيز از نژاد آريايي بودند پارت. جنوب بودند
النهرين داشت و فرهنگ و تمدن آنها تا جنوب روسيه و ترکمنستان  تمدن پيش رفته بين

ي هاي مورخين يوناني چيز تا صد سال پيش براي نوشتن تاريخ ماد، جز نوشته. رسيد مي
ولي از يک قرن در نتيجه تالش باستان شناسان هزاران سند کتبي و آثار . در دست نبود

با اينکه اين آثار مستقيما مربوط به تاريخ . ارزنده تاريخي از زير خاک به دست آمده است
کند؛ باز  ماد نيست؛ و از تاريخ بابل و آشور و ديگر کشورهاي شرق نزديک حکايت مي

کردن تاريخ ماد موثر اشت؛ زيرا مادها تنها قبيله آريايي بودند که در کم و بيش در روشن 
سايه اتحاد، امپراتوري بزرگ آشور را براي هميشه شکست دادند و اقوام و قبايل 

پس از استقرار سلسله ماد در مغرب ايران . بسياري را از قيد اسارت آنان رهايي بخشيدند
معذلک فعاليت . به رژيم پدرشاهي داداندک اندک رژيم مادر شاهي جاي خود را 

پس از مادها نوبت . اي قايل بودند کشاورزي با زنان بود و مردان براي زنان اهميت ويژه
به طوري . ها مي رسد که بنيانگزار آن کورش بزرگ است به سلسله هخامنشي و پارس

تاثير  دانيم؛ ملکه ماندانا مادر کوروش و دختر آستياک؛ آخرين پادشاه ماد که مي
در دوران مادها؛ زن به رياست . انکارناپذيري در انتقال قدرت به پسرش کوروش داشت

دياگونف . رسيد؛ هنوز بقاياي از سيستم مادر شاهي وجود داشت قبيله و نيز قضاوت مي
دوران مادرشاهي با انقراض سلسله ماد به پايان رسيد و در : نويسد  در تاريخ ماد مي

بنا به گفته . مرد از حقوقي برابر و يکسان برخوردار بودند حکومت هخامنشي زن و
کند؛ دختر و داماد پادشاه در  دياگونف؛ که او باز از قول کتزياس؛ مورخ يوناني نقل مي

در جامعه مادها . توانستند قانونا مانند پسر وارث سلطنت او باشند حکومت ماد مي
مقام اجتماعي زن و حقوق او در  هنگامي که سيستم پدرشاهي جانشين مادرشاهي گشت؛

طبق . خانواده همچنان محفوظ ماند؛ فقط تا حدي از اختيارات فوق العاده زن کاسته شد
تحقيقات باستان شناسان لباس زن مادي با اختالف اندکي شبيه پوشاک مردان بوده است و 

ستند وارث تاج توان همانطور که در باال گفته شد؛ دختر و داماد پادشاه مي. حجاب نداشتند
چون آستياک فرزند پسر نداشت؛ قانونا سلطنت ماد حق شاهزاده ماندانا . و تخت او باشند

ماندانا . بود؛ و اين امر همانطور که گفته شد؛ در انتقال قدرت به کوروش موثر بود
هاي پارس را بنيان نهاد که در آن عده زيادي از پسران پارسي همسن و  مدرسه و گروه
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گذشته از اين . آموختند ش ؛ تيراندازي ؛ اسب سواري و فنون نبرد را ميسال کورو
شايد احترام فوق العاده اي . ماندانا به کوروش آموخت که حق چيست و نا حق کدام است

کرد؛ به پاس داد و عدالتخواهي بود که  را که کوروش نسبت به مادرش ماندانا رعايت مي
نويسد مهمترين عامل پيروزي کوروش بر  ارک ميبه طوري که پلوت. از او آموخته بود

نگرد و فرقي  مسلما تعاليم مزدايي که زنان و مردان را يکسان مي. آستياک زنان بودند
بين آنان قائل نيست؛ در ارتقا مقام و شخصيت زن در ايران باستان اثري انکار ناپذير 

ردار باشد؛ محترم در دين زرتشت؛ هرانساني که از دانش و نيکي برخو. داشته است
بنا به معتقدات زرتشتي؛ درآغاز آفرينش به خواست اهورامزدا؛ در مهر روز . است

مهرماه دو ساقه ريواس به هم پيچيده اززمين سر براوردند و گياه کم کم از صورت 
گياهي به صورت دو انسان درآمدند که در قامت و صورت شبيه هم بودند؛ يکي مذکر به 

آمده  ١۵فصل » بندهش « در کتاب . »مشيانه«گري مونث به نام و دي» مشيه« نام 
آنگاه اهورامزدا روان را که پيش از پيکر آفريده بود در کالبد مشيه و مشيانه « : است

شما را . پس به آنان گفت شما پدر و مادر مردم جهان هستيد. بدميد و آنان جاندار گشتند
ار و کردار نيک به کار بنديد و ديوان را هر دو انديشه و گفت. پاک و کامل بيافريدم

پس مشيه و مشيانه از جاي خود به حرکت آمدند و خود را شستشو کردند . پرستش مکنيد
او آفريننده ماه و . و نخستين سخني که بر زبان راندند اين بود اهورامزدا يگانه است
مالحظه  چنانچه. »خورشيد و ستارگان و آسمان و آب و خاک وگياهان جاندارنست

ميشود؛ در دين مزديسني که معتقدات زرتشتيان بر آن نهاده شده است زن و مرد هر دو 
کنند و  يابند با هم از زمين سربر مي دارند و يکسان رشد مي از يک ريشه تکوين مي

راند و دستور واحدي برايشان مقرر  اهورامزدا با آنان بيکسان و با يک زبان سخن مي
رانند  س از اقرار به يگانگي اهورامزدا نخستين سخني که به زبان ميآن دو پ. فرمايد مي

هر يک از ما بايد خشنودي و دلگرمي و محبت و دوستي ديگري را فراهم « اين است 
آيد که در دين زرتشت هيچ يک از زن و مرد را به يکديگر  از اين گفتار برمي» .کند

شخصيت زن . خلقت يکسان و برابرندتفوق و امتيازي نيست و آن دو از نظر آفرينش و 
در دين زرتشت نه تنها در آغاز جهان با مرد برابر است، بلکه در پايان نيز با مرد 

موعود » سوشيانت« بنا به معتقدات ديني زرتشتيان هنگامي که . يکسان و برابر است
کند از هر  نجات بخش آخرالزمان از شرق ايران و حوالي درياچه هامون ظهور مي

تعداد آنان سي هزار نفر است که نيمي از . پيوندند شه ايران پاکان و دينداران به او ميگو
عظمت مقام زن را در آيين زرتشت از اينجا . آن مرد و نيمي ديگر زن خواهد بود

توان دانست که بنا به معتقدات زرتشتي از شش امشاسپند دين زرتشت، سه امشاسپند  مي
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بهمن  -  ١سه امشاسپند مذکر عبارتند از . مير مونث دارندضمير مذکر و سه امشاسپند ض
ارديبهشت يا اشاوهيشتا که به معني  - ٢. يا وهمن يا وهومن که به معناي خرد کامل است

شهريور يا  - ٣. نظم و بهترين راستي و هنجار و قانون و سامان آفرينش است
. اري آسماني استخشتروييريه که به معني حکومت بر خويش، خويشتن داريف و شهري

. اسفند يا سپندارمزد که مظهر مهر و محبت و عشق و باوري و موکل بر زمين است - ۴
 - ۶خرداد يا اروتات که نمودار کمال، رسايي؛ شادي و خرمي و موکل بر آبهاست  - ۵

امرداد يا امرتات که مظهر جاودانگي و بي مرگي است؛ همچنين تعداي از ايزدان مذاهب 
) امشاسپند ملک؛ و ايزد فرشته(رتبه پايين تري از امشاسپندان هستندزرتشت که در م

مثال پس از درگذشت انسان در سپيده صبح چهارم؛ در سر پل . ضمير مونث دارند
چينوت؛ مهر و سروش و رشن از روان درگذشته درباره اعمال و کارهاي او پرسش 

. يزد از ايزدان مونث استمهر ايزد و سروش ايزد از ايزدان مذکر؛ و رشن ا. کنند مي
ايزد چيستا . همچنين ايزد دينا که به معني وجدان و دين است؛ با رشن ايزد همکاري دارد

زرتشت از اين ايزد بارها کمک طلبيده . که به معني دانش و خرد است نيز مونث است
و . ديگر از ايزدان مونث اشي است که فرشته دهش و بخشايش و آسايش است. است

جهان از او راه رسم خداپرستي گرفت و « : در گاتها او را چنين ستوده استزرتشت 
در ايران باستان زرتشتيان زناشويي را تنها به منظور رفع . »اهريمن راه عزيمت گزيد

بلکه براي آن هدف و آرماني بسيار عالي و . دادند حوايج جسماني و جنسي انجام نمي
سايل پيشرفت معنوي و غلبه نهايي نيکي بر بدي اين هدف فراهم کردن و. مترقي داشتند

تعاليم زرتشت بشر را در راه رسيدن به عاليترين مدارج روحاني يعني فراهم نمودن . بود
هدف از زناشويي . کند و تسريع ظهور سوشيانت و غلبه نيکي بر بدي هدايت مي

داده شده مشارکت در نهضت بزرگ روحي است که در بيشتر اديان الهي به بشر وعده 
بنابراين؛ زناشويي در دين زرتشت عملي مقدس و ستايش انگيز است که از هر . است

به قول گيگر از خصوصيات موقعيت . گونه تحقير و تبعيض و نابرابري به دور است
حقوقي زن و برابري او با مرد در دين زرتشت آن است که همانطوري که مرد پس از 

يعني سرور و کدخداي خانه ملقب مي گشت؛ زن نيز از » نمان پيتي « زناشويي به لقب 
يعني نور و فروغ خانه ملقب مي گشت به عبارت ديگر » نمانوپيتي « زناشويي به لقب 

به قول همين دانشمند بزرگ آلماني؛ و نويسنده . مرد کدخداي و زن کدبانوي خانه بود
شوهر قرار زن پس از ازدواج در صف همسري » تمدن ايرانيان خاوري« کتاب 

به عبارت ديگر زن کنيز و برده مرد . گرفت؛ نه در رديف اموال و يا از تابعين او مي
نبود، بلکه همسر و همدل و همراه مرد بود و در کليه حقوق با مرد بربار و در جميع 
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: كريستن سن؛ خاورشناس بزرگ دانمارکي مي گويد. امور با او شريک به شمار مي آمد
زن چه در زندگي . بت به زنان در ايران باستان همراه با نزاکت بودرفتار مردان نس« 

در مورد آزادي در . خصوصي و چه در زندگي اجتماعي از آزادي کامل برخوردار بود
ازدواج هيچ چيزي مستندتر و موجه تر از رفتار خود زرتشت نسبت به دختر کوچکش 

پروچيستا من « : مايدفر زرتشت به دختر کوچکش پروچيستا مي. پروچيستا نيست
وزير گشتاسب و منجم و ستاره شناس معروف ( جاماسب را که مرد دانشمندي است 

براي همسري تو برگزيدم؛ تو با خرد مقدس خود مشورت کن و ببين که آيا او را ) زمان
داني يا نه؟ در بند ، گاتها زرتشت خطاب به همه پسران و دختران  اليق همسري خود مي

کنم،  آموزم و آگاه مي اي دختران شوکننده و اي دامادان اينک شما را مي« د گوي جوان مي
هر . پندم را به خاطر بسپاريد و برابر اندرزم رفتار کنيد تا در زندگي سعادتمند نائل گرديد

يک از شما بايد در پيمودن را زناشويي و مهرورزي و پاکي و نيکي بر ديگري سبقت 
به طوري که » .توان به يک زندگي سراسر شادي رسيد ه ميجوييد، زيرا تنها بدينوسيل

پس از مرگ . بينيم در زندگي زنان و مردان پارسا يکسان مورد خطاب قرار ميگيرند مي
: ها آمده است در يشت. شود نيز به روان و فروهر هر دوي آنها يکسان درود فرستاده مي

اي « : يسنا آمده است ٣٨در فصل. ستاييم فروهر همه مردان و زنان نيک را مي« 
ستاييم و زناني که آيين راستي و نيکي  اهورامزدا زنان اين سرزمين را مي

ترين يشت اوستا است؛ بر فروهر زنان و  در فروردين يشت؛ که طوالني» .برخوردارند
زن زرتشتي در قرن اوليه ظهور . مردان نيک جهان يکسان درود فرستاده شده است

هخامنشيان از بيشترين حقوق متعالي برخوردار بود و يکي از  زرتشت و نيز در زمان
همانطور که گفته شد نمونه کامل آن . گذاراند ترين ادوار تاريخي خود را مي درخشان

ماندانا مادر کورش بود؛ که بارها کوروش به وجود او افتخار کرده است و حضور 
ره نمودار حضور فعال زن ايراني در زناني از قبيل آتوسا؛ پانته آ؛ رکسانا ؛ آرتميز؛ و غي

از حفريات و . اين دوران است و مشارکت همه جانبه زنان در اين عصر چشمگير است
کشفيات باستان شناسي که در تخت جمشيد به عمل آمده، الواحي به دست آمد که نشان 

دهد در ساختمان تخت جمشيد عده زيادي از زنان مانند مردان مشارکت داشته و  مي
اين . اند وق و مزاياي جنسي از قبيل نان و شراب و غيره؛ مطابق مردان دريافت داشتهحق

پس از شکست هخامنشيان وضع . هاي جهان ضبط است الواح هم اکنون در موزه
زيرا در زمان سلوکيدها؛ زنان و . اجتماعي زن ايراني تغيير کرد و قوس نزولي را پيمود

کردند و چون در يونان زن از تساوي حقوق  ندگي ميدختران زيادي از يونان در ايران ز
دانيم  مي. لذا در وضعيت و سرنوشت زن ايراني نيز تاثير نهاد. با مردان برخوردار نبود
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هيچ مرد زرتشتي حق ندارد با   که در ديانت زرتشت ازدواج بر پايه تک همسري است،
زنان و دختران يوناني به لکن تعداد زيادي از اين . داشتن زن؛ زن ديگر انتخاب بکند

صورت معشوقه مردان ايراني درآمدند که به طور قطع از استحکام بنيان خانواده ايراني 
بردند و  برخي از اين زنان به صورت عقد مهلت دار با مرد ايراني به سر مي. کاست

 در زمان اشکانيان. برخي ديگر نيز با روابط آزاد با مردان ايراني حشر و نشر داشتند
ها و  گرچه زن ايراني تا حدي موقعيتش تحکيم شد؛ ولي به هر حال حکومت سلوکي

از طرفي در دوران پارتها يا . تاثيرات ناشي از آن و نفوذ هلنيسم اثر خود را گذاشت
اشکانيان به علت گستردگي قلمرو پارتها طوايف و اقوام و ملل گوناگون در امپراتوري 

ر يک آداب و رسوم و سنن مخصوص به خود داشتند و وسيع اشکانيان مي زيستند که ه
در زمان ساسانيان . طبيعتا اين دگرگوني در وضعيت زن و خانواده ايراني اثربخش بود

که دين زرتشت اهميت اوليه خود را بازيافت و سيستم حکومت نيز به طريق موبد شاهي 
تيازاتي را به دست شد؛ زن ايراني تحت تعاليم مذهب زرتشت باز حقوق و ام اداره مي

عصر ساسانيان به قول دارمستتر؛ نه تنها از لحاظ تاريخ ايران؛ بلکه براي تمام . آورد
از کارنامه اردشير بابکان اينطور برمي آيد که شخصيت زن از . جهان واجد اهميت است

توانست به  همان آغاز کار ساسانيان محترم شمرده مي شد؛ و هيچکس حتي پادشاه نمي
به طوري که از الواح و مدارک و اسناد . دلخواه خود زني را مورد آزار قرار دهدميل و 

. اين دوران برمي آيد زن از موقعيت خاصي در دوران ساسانيان برخوردار بوده است
مادر شاپور دوم نزديک به بيست سال يعني از پيش از تولد شاپور تا موقعي که او به سن 

در پندنامه آذرباد مهر . کرد را با موبدان بزرگ اداره ميرشد قانوني رسيد؛ امور مملکت 
اگر تو را فرزندي است؛ خواه دختر و خواه پسر او « : گويد اسپند به پسر خود اينطور مي

زن در . »را به دبستان بفرست تا با فروغ خرد و دانش آراسته گردد و نيکو زندگي کند
اين امر مسلما مستلزم . زوت برسدتوانست تا درجه  مذهب زرتشت از لحاظ مذهبي مي

آمده است که روزي » ماتيکان هزار دادستان« در . فراگرفتن علوم بايسته ديني بوده است
. کنند گيرند؛ و از او مسايلي را سوال مي چند زن راه را بر يکي از قضات عاليمقام مي

گويد  نان ميبالفاصله يکي از ز. دهد قاضي مزبور به همه سواالت به جز يکي پاسخ مي
رساند که زن در  اين موضوع مي. جواب اين سوال در صفحه فالن از فالن کتاب است

بارتلمه مستشرق . عهد ساسانيان حتي بر مسايل مشکل حقوقي نيز احاطه داشته است
را نگاشته؛ مطابق مندرجات » حقوق زن در زمان ساساني« معروف آلماني که کتاب 

اد بود و اجباري نداشت مردي را که پدرش براي او در آن؛ دختر در انتخاب همسر آز
نظر گرفته به همسري قبول کند و پدر حق نداشت او را از ارث محروم نمايد؛ و يا تنبيه 
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 ۴و  ٣از کتاب ماتيکان هزار دادستان در بند  ١٩فصل . اش اعمال دارد ديگري درباره
در » .ازدواج مردي درآورد توان به دختران را بدون رضايت خودشان نمي« : گويد مي
پسران و دختران پس از ازدواج در پرداخت « : گويد همين کتاب مي ٢٨از فصل  ٢٩بند

؛ و از اين فتوا اينطور استنباط » قروض و ديون پدر و مادر متوفي خود سهيم و شريکند
گردد که دختران نه تنها در حقوق بلکه در تکاليف و مسئوليت ها نيز در رديف  مي
قانون خانواده حق نظارت مرد را در خانواده تعيين کرده بود و . اند ان خانواده بودهپسر

پدر و مادر و . مرد وظيفه داشت که همسر و فرزندان خود به خوبي و مهرباني رفتار کند
اگر کسي اموال خود را به اشخاص . فرزندان در برابر يکديگر مسئوليت مشترک داشتند

کرد؛ اين عمل قانوني نبود؛ و تنفيذ  ين قانوني خود را محروم ميبخشيد و وارث بيگانه مي
پس از درگذشت پدر خانواده حق واليت با مادر بود؛ و رياست خانواده به او . شد نمي

در صورتي که بين طرفين طالق و جدايي صورت ميگرفت؛ زن . گشت تفويض مي
ده و درآمدي از خودش توانست مهريه مطالبه کند؛ و مادام که شوهر اختيار نکر مي

بارتلمه بر بنياد کتاب ماتيکان هزار دادستان . نداشت؛ همسر سايق بايد نفقه او را بپردازد
تقسيم ارث در حقوق ساساني پس از درگذشت « : نويسد درباره حد نصاب ارث چنين مي

. پدر خانواده به اين ترتيب بود که زن و پسران هر يک سهم مساوي از ارث داشتند
ران در صورتي که ازدواج کرده و از خانه پدر جهيزيه به خانه شوهر برده بودن دخت

 - ١مطابق قوانين اوستا . بردند نصف؛ و در غير اين صورت مطابق برادران ارث مي
توانسته  زن مي - ٢. توانسته دارايي خود را مستقال اداره کند زن حق مالکيت داشته و مي

توانسته مطابق قانون از طرف  زن مي - ٣. خود باشدولي و يا قيم و نگهدار فرزندان 
) در صورت بيياري شوهر(شوهر خود وارد محاکمه شود؛ وبه نام اوامور را اداره نمايد 

توانسته از شوهر ستمگر و بدرفتار خود به دادستان شکايت کند و سزاي او را  زن مي - ۴
در  - ۶. را شوهر دهدشوهر حق نداشته است بدون اجازه زنش دخترخود  - ۵. بخواهد

زن  – ٨. توانسته است داور يا وکيل شود زن مي - ٧. شد دادگاه گواهي زن پذيرفته مي
همچنين اوستا براي دختر . توانسته وصي قرار گيرد و تمام اموال خود را وصيت کند مي

راي « : و پسر از حيث تعليم و تربيت هيچ فرقي قايل نيست و در هوسپرم نسک آمده
ا به من فرزندي عطا کن که بتواند از عهده انجام وظايفش برآيد و مسئوليت اهورامزد

). دختر يا پسر مطرح نيست( خود را درباره خانه و خانواده و شهر و کشور احساس کند 
آينه تمام نماي خصايص و روحيات و اعمال و نحوه زندگي و شخصيت باطني و 

همانطور . ا را در اين راه رهنمون باشدآرزوهاي مردم ايران باستان است و مي تواند م
هاي پر حادثه و حماسه ساز آن مردان بزرگي چون کاوه و رستم و اسفنديار  که در صحنه
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بينيم، با زنان دانا و خردمني چون فرانک و  و سياوش و سهراب وکيخسرو را مي
خت و سيندخت و گردآفريد و رودابه و تهمينه و کتايون و فرنگيس و کرديه و پوراند

شويم که با کياست و فراست و خرد و چاره گري کارهاي  روبرو مي..... آزرميدخت و 
آنچه . اند اي را انجام داده و حتي گاهي چراغي فرا راه مردان بوده بزرگ و خالقه

بلکه تمام . فردوسي در شاهنامه به نظم آورده است؛ تخيالت و روياهاي شاعرانه نيست
ن ايران است که سينه به سينه حفظ شده و يا کتابت گرديده و روايات و اخبار تاريخ که

سرانجام به دست فردوسي رسيده؛ و اين حماسه سراي بزرگ عليرغم محدويت و 
اي که در قرون سوم و چهارم هجري در مورد  قضاوت نادرست و افکار کوته بينانه

ها را  ايت و شنيدهزنان معمول يا درايت و امانت داري ستايش انگيزي همان اخبار و رو
که درباره زن عهد باستان به دستش رسيده و نمودار ارج و اهميت زن ايراني در آن 
دوران است؛ با زبان شعر بازگو نموده؛ و نقش اجتماعي و موقعيت زن را آنچنان که در 

  )۴(. ايران قبل از اسالم بوده ؛ معرفي کرده است
   

  آ پانته  کاری وفدا عشق
  

ازفدا کاری وازخود گذشتگی وعشق يک زن نسبت به شوهراست، صحبت  ادرابنج
  .            ً                                هرچند که عمال  درجبهه هی جنگ هم شرکت داشته است

زنی را که مادی ها درجنگ، با خيمه ی ممتازبرای کوروش گذارده بودند، پانته 
اين زن شوشی که ازحيث زيبايی زيبايی مثل ومانند نداشت، زوجه . می ناميدند  Pantheaآ

  .بود   Abradatasراداتاس ی آب
نام مادی که دوست  Araspeکوروش چون ديد شوهرزن غايب است، زن را به آراسپ 

کوروش  بود، سپرد تا شوهرش برگردد وآراسپ قيول کرد که  زن را حفظ کند ولی 
آراسپ عاشق اين زن گرديد ونتوانست خود داری کند وبه زن تکليف کرد به او دست 

  .جبورشد که کس   فرستاده  قضيه را به کوروش  اطالع دهددهد ولی پانته آ م
آراسپ  چون ديد که کوروش . کوروش آرته بازرا فرستاد تا آراسپ را مالمت يکند

سپس پانته آ کس نزد کوروش فرستاد پيغام . ازقضيه آگاه شده، سخت ترسيد و پيشيمان شد
اهی ديد که او برای تو داد که اجازه بده عقب شوهر خود فرستم ووقتی که آمد، خو

  .صميمی  ترازآراسپ  خواهد بود
کوروش اين پيشنهاد را پذيرفت ورسول پانته آ به طرف شوهرش روانه شد و شوهرش  
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آبراداتاس  با دوهزارسواربه ديدن کوروش شتافت وپس از رسيدن، کوروش امرکرد او 
  .را به خيمه ی پانته آ بردند

بعد پانته آ ازاخالق پاک کوروش نسبت به خودش . وجد وشعف زن وشوهرراحدی نبود 
صخبت  داشت پس ازآن آبراداتاس نزد کوروش رفت وگفت درازای نيکی هايی که من 
وزنم کرده ای، من به ازاين چيزی نمی توانم بگويم که خود رامانند دوست چاکر 

روش ومتحدی به اختيار تو می گذارم و به کمک  تو با تمام  قوا خواهم شتافت وکو
  .جواب داد که پذيرفتم

روزديگرصبح،سپاهيان پس ازصرف غذا جوشن دربرکرده، برای جنگ با مصرآماده 
شدند وعرابه ی آبرا داتاس که به چهارمال بند وهشت اسب بسته شده بود، به حرکت 
درآمد دراين موقع پانته آ اسلحه را به دست خود برتن شوهرش پوشاند وآبراداتاس 

ت ميرآخورگرفت ومی خواست سوارشود که پانته آ به حصارامرکرد جلوعرابه راازدس
ای آبراداتاس، اگرزنانی هستند که شوهرشان را بيش « :کنارروند وبه شوهرخود گفت

قسم عشق من  نسبت به . ازخودشان دوست دارند، من گمان می کنم که يکی ازآنها باشم
تورا زيرخاک، مانند يک  تووعشقس که تو نسبت به من داری، من ترجيح می دهم که

کوروش به . سربازنامی ببينم تا اين که با يک مرد بی شرف زندگانی بی نام را به سربرم
ِ                 وقتی که من اسير وازآن  او شدم، نه فقط . عقيده ی من حق دارد که ما راحق شناس ببيند                     

ادم  اونخواست مرابرده ی خود بداند بلکه مرا برای توحفظ  کرد ومن به کوروش وعده د
  .»که اگراجازه دهد،  تو را بخواهم تا بيايی  وبرای اومتحدی باوفا باشی

خدايا چنان کن که من شوهری باشم اليق پانته آ ودوستی «:سپس آبراداتاس چنين گفت
  ».درخور کوروش که با ما مردانه رفتارکرد

تاس به عرابه ی آبرادا) يعنی درجنگ پارسی ها با مصری ها( درميان اين گيرو دار، 
توده ای  مرکب از خرده ريز، همه چيزبرخورد و بر گشت بعد خود اووهمراهاتش را، 
اسب ها به طرفی  برند  و دران  جا اين  جنگليان دلير درزير ضربت های دشمنان جان 

  . سپردند
آبراداتاس درجنگ با مصری ها کشته شد وسپاه اوبه « :بعد به کوروش اطالع دادند که  

رفقايش فرارکردند وچنان که گويند، زنش جسد او را يافته و برعرابه جزچند   نفر
اوگذارده به کناررود پاکتول برده درآنجا خواجه ها خدمه ی اوازتپه های هم جوار 
مشغول کندن  قبر شده اند وزنش روی خاک نشسته، سرآبراداتاس را روی زانو گرفته 

  ».وبهترين لباس شوهرش را به جسد او پوشانيده است
کوروش چون اين بشنيد، روی جست وبا هزارسواربه محل مزبورشتافت وچون  
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کوروش به پانته آ رسيد ودی که او روی خاک نشسته وجسد شوهرش درجلواوست، 
افسوس ای دوست « : اشک زياد ازچشمانش سرازيرشد  وبا درد واندوه چنين گفت

مرده را گرفت ولی اين اين بگفت ودست . »خوب وبا وفا، ما را گذاشتی ودرگذشتی
  .دست، دردست کوروش بماند  زيرا يک نفرمصری آن را با تبرازبدن   جداکرده بود

پانته آ با فريادهای دردناک، آن دست را ازکوروش گرفت وبوسيد وبه ساعد آبراداتاس 
من سبب کشته شدن اوشدم  . آخ  کوروش ، تأسف توچه فايده برايت دارد« :چسبانده گفت

اوهيچ گاه درفکرخود نبودبلکه می خواست همواره به تو خدمت  . هم شده باشی وشايد تو
او مرد و براومالمتی  نيست  ولی من که به اواين پندها را می دادم، هنوززنده ام و . کند

  .»پهلوی اونشسته ام
افتخاراتی هم ...بلی، اوبا بزرگترين نام درگذشت، اوفاتح ازدنيا رفت« :گوروش گفت  

من کسی .  او ذخيره شده، برای اومقبره ای خواهند ساخت که درخورمقام او باشد برای  
را می گمارم که به هرکجا خواهی بروی ، راهنمای توباشد، همين قدربگو که کجا  می 

  .»خواهی بروی
من ازتوپنهان نخواهم داشت که کجا ميل . کوروش بيهوده به خود رنج مده« پانته آگفت 
ازرفتن کوروش پانته آ، خواجه هايش را به اين بهانه که می خواهد  پس.  »دارم  بروم

« : تنها برای شوهرخود سوگواری کند، دورکرد وفقط دايه اش را نگاه داشت وبه اوگفت
  .»پس ازاين که من مردم، جسد   من وشوهرم را به يک قالی بپوش

وپانته آ  درحال دايه اش هرچند کوشيد که اورا از ازخود کشی بازدارد، موفق نشد 
خنجری  را که  ازديرگاه با خود داشت، کشيده ضربتی به خود زد وسرش را برسينه ی 

دايه فرياد بر آورد و بعد جسد  زن ...شوهرش گذارده جان به جان  آفرين تسليم کرد
  .وشوهررا چنان که پانته آ گفته  بود، پوشيد

وبا حال اضطراب به تاخت آمد تا به زودی خبراين اقدام پانته آ به کوروش رسيد وا  
پس ازاين منظره ی دهشتناک ، کوروش با دلی دردناک و . مگربتواند عالجی بينديشد

پرازحس تقديس برای پانته آ ، به منزل برگشت و بعد با مراقبت او مراسم دفن با شکوهی 
سم برای اين زن و شوهربه عمل  امد ومقبره ی وسيعی برای آنها ساختند وبرستونی ا

 ٣٢٧، صص  ١اقتباس  از ايران باستان، ج . ( زوج وزوجه به زبان سريانی نوشته شد
  "  )به روايت گزنفون"  ٣۶٧ –
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  گردويه

  
يکی اززنان شجاع و دالورايران، گردويه بود ودرفارسنامه ی اين بلخی چنين آمده  

جلد، ) يرکدانا وز(وچون، پرويزدرپادشاهی متمکن گشت، مردی بود داهی ... «:است
هرمزنام واين را درسرنزديک خاقان فرستاد با جواهرو تحفه های بسيارتا يکی را 

بازگشت وچون آن ) ناشناس( بفرمودتا آن يگاه بهرام چوبين را بکشت وهرمز   متنکر
حال معلوم خاقان شد، غمناک گشت وزن  را رها کرد خواست   تا خواهربهرام  چوبين 

  .را زن کند
را چوابی خوش داد و روزی چند تا کارخويش راست کرد ولشکربرادر  ابن خواهراو 

را کی آن جا  بودد برداشت با مال وخزانه واز ترکستان ناگاه بيامد وچون خاقان 
خبريافت، دوازده هزارمرد را دنبال ايشان بفرستاد ودررسيدند وميان ايشان جنگی عظيم 

قدم لشکرسترگ را بيوگند وايشان رفت وخواهر بهرام  سالح  پوشيد جنگ   کرد و م
هزيمت رفتند واينان به خراسان آمدند ونامه فرستادند سوی  پرويزبه سرح حال 

  ) ١١٨فارسنامه، ص.( زينهارخواستند
  

پرويزايشان را زينهار داد وبه خدمت پيوستند ودرحق ايشان کرامت ها فرمود وخواهر 
  .بهرام را زن  کرد و نام وی گردويه بود

  
  همای یپادشاه

  
بهمن (دربندهش آمده که درهزاره ی چهارم، چون پادشاهی به وهومن سپند داتان  

رسيد، ايران ويران بود و ايرانيان با يکديگربه جنگ وستيز برخاسته  بودند ) پسراسفنديار
ازاين  روی همای دخت بهمن به پادشاهی . وازتخمه ی پادشاهی کسی  باقی نمانده بود

  .نشست
  
رآبستن شده بود ودرهمان حال بهمن بيمارگشت ودربسترمرگ، همای را به همای ازپد 

جانشينی خود بر گزيد وبه روايت بندهش، پادشاهی همای سی سال بود ولی درشاهنماه  
  )  ٩٩ - ١٠٠ايران درعهد باستان، صص . (فردوسی سلطنت او سی و دوسال آمده است

ری شهر آزاد نوشته اند وبرخی لقب همای را فردوسی چهرزاد وگروهی چهرآزاد وطب
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ازمورخان   قديم اسالمی چون حمزه نام ديگری برای همای ذکرکرده اند که شميران 
است که بی تناسب با نام  سميراميس، ملکه داستانی آسور، نيست وبرخی مورخان 

  /اسالمی نيز نام هماهی راخکای يا خمانی   نوشته اند
که جانشين اوکسی است که ازهمای، دختروزن بنا برئيات فردوسی، بهمن وصيت کرد 

همای پس ازمرگ بهمن به تخت پادشاهی نشست وسه ماه بعد پسری آورد . اومتولد شود
وچون ملکه نمی خواست که ازسلطنت کناره گيرد، او را رد صندوقی نهاده ودرآب 

د رشد وگازری وی را ازآب برآورد واورا داراب ناميد وپس ازاين که به ح! فرات افکند
رسيد وآوازه ی دالوری اودرجنگ با روم شنيده شد، همای او را خواست وپادشاهی را 

  . به او داد
  

  :فردوسی در باره ی پادشاهی  همای چنين سروده است
  کنون باز گردم  به کارهمای

 پس از مرگ بهمن  که بگرفت جای  
 به بيماری اندر بمرد اردشير

 کار تاج و سرير همی بود بی
 آمد و تاج بر سر نهادهمای 

 يکی راه و آيين ديگر نهاد
 سپه را همه سربسر بار داد
 در گنج بگشاد و دينار داد

 
 به رای و به داد از پدر برگذشت

 همی گيتی از دادش آباد گشت
 نخستين که ديهيم بر سر نهاد

 جهان را به داد و دهش مژده داد
 

 همی تخت شاهی پسند آمدش
 جهان داشتن سودمند آمدش

 نهانی پسر زاد و با کس نگفت
 همی داشت آن نيکويی در نهفت
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 بدين سان همی بود تا هشت ماه
              ٔ          پسر گشت ماننده  رفته شاه

 مغز بفرمود تا درگری پاک
 يکی تخته جست از در کار نغز

 يکی خرد صندوق از چوب خشک
 بکردند و برزد برو قير و مشک

 
 ببستند بس گوهر شاهوار
 خواربه بازوی آن کودک شير

 
 سر تنگ تابوت کردند خشک

 به دبق و به عنبر به قير و به مشک
 ز پيش همايش برون تاختند

 به آب فرات اندر انداختند
و اين  خمانی  زن عاقل  و با «   : ولی  اين  بلخی  در فارسنامه  چنين  نوشته   است

بکربود تا   رأی  و حرم بوده است و مقام   به بلخ داشت و روايت درست  آن است  کی
بعضی ازخراج و . به مرن شوهر نکرد وبکرمرد  و در مذت ملک، طريق عدل سپرد

رسوم  ازمردم  بيوگند ولشکری گران را به روم  فرستاد و روميان  را قهر  کرد و ديگر 
  )۵( ) ۶۴فارسنامه .( ملوک  اطراف  منقاد  اوشدند  و سی سال پادشاهی  کرد

  
  

   هخامنشيان دوران در گذار تأثير زنان از برخی
 

از بين تمام زنان تاثيرگذار و قدرتمندی که در دوران هخامنشيان زندگی می کردند به 
 .کنيم تعدادی از آنها و آثارشان اشاره می

 
 اماندان

 
آخرين » آژی دهاک«بوی عنبر سياه، دختر   در لغت به معنی شاه» ماندانا«يا » ماندان«

پدر کوروش شد و از اين وصلت کوروش به دنيا » وجيهکمب«پادشاه ماد است که همسر 
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 .او در تربيت و نيز انتقال قدرت به کوروش سهم بسيار موثری داشت.آمد
 

نهاد که  ماندان نخستين مدرسه جمعی را که در آن برگزيدگانی از پسران بودند، بنيان 
کوروش ياد آموخت و به  آموزان اين مدرسه درس حقوق وقانون می خود شخصا به دانش

می داد که بايد پايه و اساس ظلم و بيدادی را ويران کند و در هر حال يار و هميار 
در اين مدرسه فنون سوارکاری و تيراندازی و نبرد نيز آموزش داده . زيردستان باشد

 .شد می
 

 کاساندان
 
) ملکه جهان(تنها همسر کوروش بزرگ، شهبانوی ايران » کاساندانه«يا » کاساندان«
از شاهدختان هخامنشی از دودمانی بود که از نجبای پارس » فرناسپه«ختر د

 .شدند و پدر واجدادش در چند نسل شاه پارسيان بودند محسوب می
 
کشور آسيايی بوده و همواره در کنار همسرش کوروش بزرگ  ٢٨ملکه » کاساندان«

آمده  شمار می به بود و پس از او نخستين فرد قدرتمند و سياستمدار دربار هخامنشيان
و » رکسانه«، »آتوسا«، »برديا«، »کمبوجيه«های  او پنج فرزند با نام. است

و کوروش بزرگ به نحوی در » کاساندان«همه از فرزندان . داشت» آرتيستونه«
آيد که آنها از  می ها چنين بر و از نشانه  کننده بوده تاريخ هخامنشيان دارای نقش تعيين

 .ر بوده اندتربيتی خاص برخوردا
 

فوت کرد و . م.ق ٩٣۵نوامبر  ۶در » کاساندان«: آمده است» هرودوت«به نقل از 
. روز همه به سوگواری همگانی فراخوانده شدند ۶هنگام مرگ او در بابل 

قبل از کوروش درگذشت و بعد از او کوروش در اندوهی فراوان ماند و » کاساندان«
در » کاساندان«مقبره ملکه. ی را برگزيدبرای هميشه و به احترام همسرش تنهاي

  .پاسارگاد، در کنار آرامگاه کوروش بزرگ قرار دارد
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 آتوســا

 
همچنين به معنای قدرت و توانمندی نيز . اندام است در لغت به معنای خوش» آتوسا«

ترين زنان در تاريخ  های ايران يکی از برجسته از ملکه.) م.ق ۵٧۴(آتوسـا . هست
او دختر کوروش کبير و کاساندان، خواهر کمبوجيه، و همسر دو . است ايران قديم

 .پادشاه هخامنشی، کمبوجيه و داريوش اول و مادر خشايارشا است
 

. داد آتوسـا بانويی زيبا، شاعر و اديب بود و به نوجوانان درس ادبيات پارسی می
ساز  رنوشتخاطر خرد و انديشه نيکويش داريوش با وی در مسائل مملکتی و س به

ای لشگر  اگر داريوش به منطقه. کرد و نيز به وی اعتماد کامل داشت مشورت می
شد و رئيس و مافوق  کشيد، شورای سلطنت برای اداره امور کشور تشکيل می می

 .همه در راس شورای سلطنت شهبانو آتوسا بود
 

ای  ادهالع آتوسا از قدرت فوق«: گويد هرودوت درباره زندگی سياسی او نيز می
او . مند بود که در ميدان کارزار نيز شوهرش را همراهی کند برخوردار بود و عالقه

همواره ياور فکری داريوش بزرگ بوده و چندين نبرد بزرگ را شخصا فرماندهی 
 ».های جنگی او انجام گرفته است کرده يا با نقشه

 
مانی که خشايارشا دانيم تا ز تنها می. از زمان مرگ او هيچ اطالعی در دست نيست

احتماال آرامگاه او در کنار آرامگاه . است  گردد زنده بوده از جنگ يونان برمی
 .رستم قرار دارد داريوش اول در نقش

 
آتوسا شهبانوی «هايی از  در اساطير ايران، بر مبنای يادمان» هما«شود که  گفته می
رش شکل گرفته و رويدادهای دوران داريوش و خشايارشا، همسر و پس» پارسی

 .باشد
نيز » مرغ سعادت«است که گاه از آن با نام  ای های مردمی مرغ فرخنده هما در افسانه

شود و در اين باورها همان مرغی است که اگر سايه او بر کسی افتد، او را  ياد می
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همايون «سعادتمند و اگر بر تارک کسی نشيند او را به شهرياری رساند و شايد واژه 
 .با اين نام پيوند دارد» یو همايون

 
 رياتــسآ
 
های پيش از ميالد  يکی از سرداران مبارز و دلير هخامنشيان در سال» آرياتس«

 .اند تاريخ نويسان يونانی در چندين جا نامی از او به ميان آورده. است
 

 يوتاب
 
ران عنوان يکی از سردا از او به. مانند است در لغت به معنی درخشنده و بی» يوتاب«

همراه آريوبرزن فرماندهی » گجستک«او در نبرد با اسکندر . اند زن ايرانی نام برده
های بختياری راه را بر اسکندر بست،  بخشی از ارتش را بر عهده داشته  و در کوه

ولی يک ايرانی خائن راه را به اسکندر نشان داد و او از مسير ديگری به ايران 
 .هجوم آورد

 
هر دو در راه وطن کشته شدند و نامی جاويدان از خود بر جای  آريوبرزن و يوتاب

 .گذاشتند
 

 آرتميـــــس
 
نخستين و تنها . گفتار بزرگ است در لغت به معنی راست» آرتميـز«يا » آرتميـس«

نويسان يونان او را در زيبايی و برجستگی و  تاريخ. بانوی درياساالر جهان است
 .اند ناميده متانت سرآمد همه زنان آن روزگار

 
آرتميس نخستين بانويی بود که فرمان درياساالری خود را از سوی خشايارشا 

 .هخامنشی دريافت کرد
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پيش از ميالد فرمان بسيج دريايی برای شرکت در جنگ با يونانيان  ۴٨۴در سال 
با پنج » کاربه«آرتميس، فرماندار سرزمين . توسط خشايارشا هخامنشی صادر شد

نگی که خود فرماندهی آنها را در دست داشت، به نيروی دريايی فروند کشتی ج
در اين نبرد نيروی زمينی . در اين نبرد ايران موفق به تصرف آتن شد. ايران پيوست

نيروی دريايی ايران . هزار سواره تشکيل شده بود ٨٠هزار پياده و  ٨٠٠ايران از 
 .کشتی ترابری بود ٣٠٠کشتی جنگی و  ١٢٠٠دارای 

 
که بين نيروی دريايی » ساالميس«پيش از ميالد در جنگ  ۴٨٠يس در سال آرتم

او . های بسياری از خود نشان داد ايران و يونان درگرفت، شرکت داشت و دالوری
 .هميشه مورد ستايش دوست و حتی دشمن قرار داشت

 
مانندی  باکی کم او در نبرد ساالميس در دشوارترين شرايط جنگ با دليری و بی

به همين دليل . ست بخشی ازنيروی دريايی ايران را از خطر نابودی نجات دهدتوان
حتی به . بود که او به افتخار دريافت فرمان درياساالری از سوی خشايارشا رسيد

ويژه از  خشايارشا پيشنهاد ازدواج داد که به داليلی اين ازدواج صورت نگرفت، به
 )۶(.انست اهميت حياتی داشته باشدتو هنگامی که مساله جانشينی تاج و تخت می

  
  جهان زن پادشاه نخستين پوراندخت

 
ٔ                             پوراندخت يا بوراندخت يا بوران ملکه  ايران و دختر خسرو پرويز بود پوراندخت .                                  

. نخستين پادشاه زن دنيا به شمار می آيد که افتخاری برای تاريخ ايران باستان است
ميالدی بر تخت سلطنت ساسانيان  ۶٢٩ژوئن سال  ١٧بوران يا پوران در تاريخ 

نشست و بنا بر آداب شاهنشاهی ايران ساسانی و رعايت امور دينی انجام پذيرفت و 
در تيسفون جشن بسيار باشکوهی برپا ساختند که در آن تمامی بزرگان کشور 
حضور پيدا کردند و تاج کيانی را بر سر پوراندخت گذاشتند و پوراندخت رسما بر 

 .تخت نشست
به گزارش سبئوس، . ميالدی پايان يافت ۶٣٠ژوئن سال ١۶نت پوراندخت در سلط

ميالدی پس از آن که فرخان يا همان شهربراز به دست فرخ  ۶٣٠وی در بهار سال 
در واقع پوران بيوه قباد دوم يا همان شيرويه بوده . هرمزد کشته شد بر تخت نشست
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س از نشستن بر تخت شاهی در پادشاهی پوراندخت دو دوره می باشد که وی پ. است
ميالدی بر کنار می شود و شاپور شهربراز بر تخت می نشيند و بار ديگر  ۶٣٠سال 

 .پس از پس از برکناری آذرميدخت خواهرش بار ديگر بر تخت می نشيند
ماه بوده است ولی ديگرمورخان همچون سبئوس ۶به گفته فردوسی بزرگ پوراندخت

می داند و يا برخی ديگر همچون بعلمی پادشاهی او را سال  ٢پادشاهی پوراندخت را 
ميالدی به دست بزرگان  ۶٣١پوراندخت درسال . يک سال وچهار ماه نوشته است

دراتاقش توسط بالش خفه شده بودولی به گفته فردوسی بزرگ اوبه علت  کشور
 .بيماری درگذشته است

 
 ر اویچو شش ماه بگذشت بر کار اوی      ببند ناگهان کژ پرگا

 به يک هفته بيمار گشت و بمرد        ابا خويشتن نام نيکی ببرد
 

شاهزاده آذرآبادگانی، پدر (به گزارش طبری پوراندخت با همکاری فرخ هرمزد 
به پادشاهی رسيد و پس از رسيدن به پادشاهی در اولين اقدام خود ) رستم فرخزاد

از رسيدن به پادشاهی پوراندخت پس . فرخ هرمزد را به وزيری خويش برگزيد
اعالم کرد که ضعيفان را توانگر خواهد کرد و کسی در زمان سلطنت او مستمند 
نخواهد ماند و کشور را به آرامش سال های دور خواهد رساند و قدرت ازدست رفته 

پوراندخت به تقليد از خسروپرويز . ساسانيان را دوباره به آن خاندان برخواهد گرداند
ش در طرفی تصوير خود و در طرفی ديگر يک مناسبت مهم را بر روی سکه هاي

که ) بازگرداننده نژاد خدايان، اشاره به بازگرداندن چليپای مسيح به روم. (حک کرد
اين خود نشان ازين دارد که وی همواره تمايل به دوستی با امپراتوری روم داشته 

دختر قيصر روم ) ريمم(است چرا که پدر پوراندخت خسرو پرويز و مادر وی ماريا 
او . ساسانی به شمار می رفت/موريس بود و در واقع خود او يکی شاهزاده رومی

 .نيز هدايايی فرستاد و آن حضرت نيز هدايا را پذيرفت) ص(حتی برای پيامبر اسالم 
 

 که از درد او بر من آيد گزند        مبادا زگيتی کسی مستمند    
 بر آيين شاهان کنم گاه را      زکشور کنم دور بدخواه را     

از ديگر اقدامات پوراندخت فرستادن هيئت بزرگی به امپراتوری روم و قسطنطنيه 
بود تا ايران را با روم آشتی دهند که اين امر مربوط به برگرداندن چليپای مسيح به 

 به گفته فردوسی. امپراتوری روم وهراکليوس بودکه شيرويه آن را استرداد کرده بود
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پوراندخت پيروز يکی از بزرگان ايرانی را که در همکاری با شهربراز، اردشير 
  )٧( .سوم را به قتل رسانده بود دستگير کرده و به سزای اعمالش رساند

  
  دوحت می آذر پادشاهی

  
  :فردوسی در شاهنامه  در باره ی پادشاهی   آزرمی دخت  چنين سروده است  
  

 ز تاج بزرگان رسيده به کام             يکی دخت ديگر بد آزرم نام
 

 گرفت اين جهان جهان رابه دست               بيامد به تخت کيان برنشست
  

 به پنجم شکست اندر آمد به گاه              بود بر تخت بر چار ماه همی
 

 به کام دل مرد بدخواه ماند            شاه ماند شد اونيز و آن تخت بی
 

         ٔ                ز پرورده  خويش پرکين بود               چرخ اين بودهمه کار گردنده 
  

آزرمی دخت ، : درکتاب ايران درزمان ساسانيان نوشته آرتورکريستن سن آمده است
بنابر قول .  خواهر پوران ، در تيسفون تاج برسرنهاد و چند ماهی بيش سلطنت نراند

که را به زنی طبری، يکی ازسپهبدان موسوم به فرخ هرمزد مدعی سلطنت شد ومل
ً                                    چون آزرمی دخت نمی توانست علنا  مخالفت کند، درنهان وسايل قتل او را . خواست                              

آورد آن گاه پس هرمزدکه رستم نام داشت، با سپاه خود پيش راند و پايتخت را   مفراه
ايران در  (.اوآگاه  نيستگرفته آزرمی دخت را خلع وکورکرد وکسی ازکيفيت وفات 

  ) ۵٢٢زمان   ساسانيان، ص 
زنی عاقل  بود و گويند او را زهردادند و به «: و اين بلخی درفارسنامه نوشته است  

روايتی گويند فرخ هرمزکی اصفهبد خراسان بود وبزرگ تر از وی ميان فرس نبود، 
کسی فرستاد و او را به زنی خواست آزرمی دخت جواب داد کی عادت نرفتست کی زن 

اهی که مرادی از من برادری ، بايد کی فالن شب تنها اگرمی خو پادشاه شوهر کند اما
را بخواند و گفت فالنن  شب قومی را ازاعوان ) رئبس زندان( رحرس ين اميبيايی وا

تا کس را کی فرمايم بگيری وهمچنان  دخويش راست کن و بياورودرسرای پنهان شو
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 ا سرش بريدندکرد وفرخ هرمزبر وعده رفت وچون درسرای شد، او را گرفتند وفرمودت
بود پس پسر اين فرخ هرمز  نمچناهوبرسينه ی او نهادند ودرميدان بينداختند وسه روز 

فارسنامه . (نام  اورستم لشکرها جمع آورد وبيامد وبه کينه توختن واين زن را هالک کرد
  ) ١٢۶، ص 

  
  مردان با زنان وتساوی آزادی

  
م، زن شخصيت حقوقی نداشت يعنی  درامپراتوری ساسانی بنابر قوانين متداول از قدي

که صاحب حقيی باشد،   به گر زن،  شخصی زن، شخص فرض نمی شدبه عبارت  دي
  . شمار نميرف و به طور خالصه  زن دارای حقوقی نبود

) کدخدای ( » کتک ختای« کهزن ازهرلحاظ تحت سرپرستی و قيمومت رئيس خانوار
در صورت   ود که پدريا شوهر و يا ممکن باين رئيس .  ناميده  می شد، قرارداشت

حدوديتی   اختيارات اين  قيم يا رئيس خانوار ، کم تر م. آنها جانشين آن ها باشد گمر
شد و يا آن پچه که آن ها  بر می زن  يا به کودکان داده                         ً   تمام هدايايی که احيانا  به داشت و

ابی  همه متعلق   به  اين                                   ً                     اثرکار وغيرآن تحصيل می گردند، عينا  مانند در آمدهای اکتس
  . ئيس  خانوار  بودر
حقوق  .  ليکن درطی زمان ، دراين بينش حقوقی تغييرات زيادی به نفع زن روی داد   

                                                 ً                       البته از لحاظ نظری همچنان پای برجا  بود  ليکن عمال  ديگردرميان نسل   جديد قديمی 
  .ه بودبه کاربسته نمی شد و رسوم  جديد، از قدرت حاکميت آن کاست

برای خود معتبرمی دانست، با عکس العمل شديد  قديم رارئيس خانوارکه همچنان حقوق 
زنان وکودکان وحتا بردگان بدون ترديد . وجدان حقوقی مردم روبه رو می گشت

زيرا آنان درراهی  بودند  که می . وضعشان درحال تحول وترقی از پائين به باال بود
زن درحقوق .( عقالنی هدايت شان کندجسمانی و بايست به طرف استقالل ورهايی

   )١٢ – ١٣ساسانی،صص 
در اوستا همه جا نام زن ومرد دريک رديف ذکر  شده و در کاهای دينی  گفتنی است که  

ر شمرده است و حتا بنان بايد انجام دهند ودعاهايی که بايد بخوانند، زن با مرد براکه ز
بود زن به مقام قضا  برسد ونيز در تاريخ می درصورتی که موبد حاضر نبود،  ممکن  

  .مانند همای و پور انداخت و آژرمی دخت به مقام  پادشاهی   رسيده اند بينيم که زنانی
زنان و . است قآن چه دراوستادرمورد زن و مرد می باشد، متضمن برابری حققو 

رام  و بلندی   مردان پارسا  من باب  تقديس با هم ذکر شده اند و چون زن موجب  احت
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انديشه نيک وگفتاروکردار خوب وفرمان برداری از ) وندادسوم( مقام خانه  است، 
  ).و سپردد سوم( شوهربرای زن از صفات   پسنديده و بر جسته شمرده شده است

کلمه يشت در اوستا يشتی آمده وازماده کلمه يسناست و در معنی هم با آنکه (  دريشت ها
« : مده استآ )۵٨ص  ١يشت ها، ج ( نيايش وپرستش و فديه يکی ست يعنی ستايش و

اينک فروهرهمه مردان وزنان پاک را می ستاييم آنان که  روان ها يشان در خوور 
ستايش و فروهر هايشان شايسته استغاثه است  اينک فروهر همه مدان  وزنان  پاک دين  

  ) ١٠٩فروردين پشت، ص( » .را می ستايی
از او در خواستند اين « :رزوی  شوهر خوش رفتار  آمده استی  آ و بازدرباره 

زيبا باال وی )شوهر( کامبيايی را بهه هماده توی ای ندرو ای زبردست که ما خان خدای 
در خيات   هستيم، خئب سلئک  )  زن و شوهر( که مات جوانی بکيريم که با ما درمدي

  ) ١۵٢رام  يشت ، ص ( آوردکند واعقاب دانا، هوشيار و خوش  گو از ماب ه وجود 
  

در باره ی آزادی  و اختيار زن در برابر شوهر ، گفتنی   است که ملکه ها نيز برابر 
اراده و قدرت پادشاهان مقاومت می کرده و پيروز می شده اند ازجمله  در اين مورد  

)  خشايارشا( دراين کتاب زاخشورش. بخشی ازتورات کتاب استر معروف است
  .زنش  استر ياد شده است ودشاه هحامنشی  چهارمين پا

خشايارشا درسال سوم شهرياری خويش، بزمی برای همه « : امده آنحاآن چنان  که در 
 آنين  روزفتمدره. ار استيی بزرگان وسران کشورهای خويش درپايتخت شوش ب

آن به  با تاج خسروی    Washtiجشن با شکوه، پادشاه خواست که ملکه ی  ايران، وشتی 
جشن در ايد تامهمانان اوراببينند زيراملکه بسيار زيبابود اما ملکه فرمان نپذيرفت و 

  .نخواست خود نمايی کند
فرمان شاه   ن دربار، آن را سرپيچی ازراپادشاه  از اين نافرمانی خشمگين شد وداد و

و به جای ادشاه همه را آگاه ساخت که ديگر وشتی، ملکه ايران نيست پآن گاه . بازشناختند
ن ازسراسرکشورهای ايران، دختران زيبا آپس از. وی ملکه ی ديگری خواهد برگزيد

  .درشوش گرد آمدند
ه درهنگام استيالی پادشاه  کلده نبوکدنزر کدر ميان انان دختريتمی بود ازخاندان يهود 

Nabukadnazar  )۵٨۶  از اورشليم  به شوش  مهاجرت کرده بود و پسر عمش ) م.پ
  .او را تربيت می کرد، پسند  خشايار شا گرديد مردخای

  .)٢۶۶نامه، دهرمز(» ...اين دختر  يهود استراست که تاج شاهی برسر گذاشتند
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  آنبنابراين وجه تمايز حقوق وآزادی هادرايران باستان باحقوق مشابه جامعه های 
يم درمورد  زنان وتساوی آنان با مردان می باشد حتامی بين دووران، ارج نهاددن به

  .کارقضاوت نيز زنان با مردان مساوی  بوده اند
ازماتيکان هزارداتستان مستفاد می شود که از شرايط  رسيدگی به دعوايی که يک طرف 

سته است به دعوايی  نآن زن بوده، تأهل قاضی بوده است  يعمی قاضی  مجرد نمی توا
ورجزايی ومحاکمات  قضايی  زن  بوده ، رسيدگی نمايد و همچنين درام که يک طرف آن

( .به مالحظه ی احتام  زن،  قاضی موظف  وبد که برای او درمجازات تخفيف قائل شود
  )١۴٣ – ١۵۴حقوق ومقام  زن ازآغاز تا اسالم درايران ، صص 

و بالخره  شايان توجه است که اگر شوهری می خواست زن خود را به اتهام نافرمانيو 
ضبط کند،  زن می توانست عليه شوهرش به دادگاه شکايت  ناشايستگی طرد واموالش را

زن در ( .                                                      ً           کند وبا اثبات عدم  صحت  اتهام شوهر، اموال  خود را شخصا   متصرف شود
  ٣٧ – ٣۴ساسانی، صص  قحقو

درالواح گنجينه ی تخت جمشيد که به زبان  پارسی باستان وخط عيالمی نوشته  شده  
ش  به دشومردان در کارهای اجتماعی  شرکت   است، نشان می دهد که زنان نيز دو

                                        ً                             دراين مورد مزد هر طبقه ازکارگزان ، دقيقا   تعيين و مزد يک   کودک ، يک . داشته اند
  ) ٨(.زن، يک مزدوريا پيشه ور متخصص مشخص  و معلوم بوده است

  
 باستان ايران در زن جايگاه

  
می که در ا هنگ ه زن در ايران باستانجايگا: شادی آريابد با خامه  خود بر اين نظر است که

خواست  شد و مرد هرگونه که دلش می می روم و يونان قديم زن، جزو دارايی مرد دانسته
عنوان برده بفروشد و يا درسال  توانست زن خود را به توانست با زن رفتار کند وحتا می می

کنند  ضوع را بررسیميالدی در اروپا و در فرانسه نشست بزرگی برپاشد تا اين مو ١۵٨۶
در ايران، اين سرزمين اهورايی، زن چنان جايگاه ! که آيا بايد زن را بشر دانست يا نه؟

برابری . شود نمی اکنون هم در بسياری از کشورهای متمدن ديده وااليی داشت که هم
دستمزد زنان با مردان، توانايی گزينش همسر، رسيدن به پايگاه بزرگ روحانی، 

هايی چون سواری،  های گوناگون، انجام ورزش ک، آموختن دانشسرپرستی کود
بازی، شمشيرزنی، تيراندازی، شکار، داشتن مرخصی و حقوق زايمان برای  چوگان

بود که در  رفت و اين حق تا بدانجا پيش رفته شمارمی مادران از کمترين حقوق زنان به
به پادشاهی … و» دختآذرمي«و » دخت پوران«دوره ساسانی چندين شاهدخت ازجمله 

گيرد چرا که در جای  های اهورايی اشوزرتشت سرچشمه می واين همه از آموزش. رسيدند
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است و تنها  ی کارها سخن رفته همواره از برابری زن ومرد در همه) و اوستا(جای گاتها 
 .شمارد بزرگی و برتری زن و مرد را در درستی، نيکی و مهرورزی برمی

 
کيش و فرهنگی را بايد از ارجی که آن کيش و فرهنگ برای زن بزرگی و شکوه هر  

شناس نامی غرب ارزش و جايگاه زن در  ايران» سموئيل لنگ«دکتر . نهد، سنجيد می
ی تمدن و دليل لياقت  بهترين نشانه«: گويد باره می کند و در اين ايران باستان را ستايش می

ای که مردان آن، زنان خود را پست و  امعهدر ج. ملتی، حالت و مقام زن در بين آنان است
ای که افراد آن به  جامعه. زبون و محکوم از حقوق مدنی دانند دليل پستی و زبونی آنهاست

احترام زن و . نبرده باشند روح نجابت و نيکی اخالق در آنها خفته است مقام حقيقی زن پی
 ».شود ت محسوب میشرکت او در حقوق اجتماعی دليل تربيت و عالمت تمدن يک مل

 
ای که  گونه داند بسيار درخور ستايش است به پايگاهی که اشوزرتشت پيامبر برای زن می

تصوير هيچ زنی واالتر و آبرومندتر از «: پروفسور دارمستتر بر اين باوراست که
 ».شده نيست تصويری که در اوستا کشيده

 
حتا در روم و يونان که . شد می رفتارجا نسبت به زن چون کنيز و برده  در جهان باستان همه

شد و مرد  ترين کشورها در آن دوران بودند، زن، جزو دارايی مرد دانسته می پيشرفته
توانست  طور قانونی می او حتا به. توانست با زن رفتار کند خواست می هرگونه که دلش می

 .عنوان برده بفروشد زن خود را به
 

ميالدی  ١۵٨۶ای پايين بوده که به سال  اندازه ر اروپا بهميالدی جايگاه زن د ١۶ی  در سده
کند که آيا بايد زن را بشر  در فرانسه نشست بزرگی برپاشد تا اين موضوع را بررسی

شد آن بود که زن انسان است، ولی برای خدمت به مرد  برآوردی که از اين نشست. دانست
 .است آفريده شده

 
ای زنان و مردم طبقات پست قدغن کرد و اين تنها در خواندن انجيل را بر» هانری هشتم«

حتا . زدن زنان در مال عام ممنوع اعالم شد ميالدی بود که در انگلستان شالق ١٨٧٠سال 
رفتند که دو زن  شمار می قدر پست به ميالدی زنان انگليس و فرانسه آن ١٩ی  در سده

های خود را به  نوشته» ساند جورج«و » جورج ايليوت«نويس با نام مردانه، يعنی  رمان
ميالدی بود  ٢٠ی  چاپ رساندند تا کسی نفهمد که نويسندگانش زن هستند و در همين سده

رويد شالقتان را از  ها می اگر به سراغ زن«: دهد به مردها اندرز می» فردريش نيچه«که 
نان جايگاه ز) کيانيان(که در ايران و در هزاران سال پيش بود  اين درحالی» .ياد نبريد



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٣٣                                                                ١٨        دق ، 

  

  

 .اند ی حقوق مدنی و زندگانی با مرد برابر و انباز بوده وااليی را دارا بوده و در همه
 

های  های گوناگون و حتا ورزش دختران از کودکی مانند برادران خود به آموختن دانش
گزيدند  پرداختند و نيز به هنگام جوانی همسر خويش را خود برمی بدنی و تيراندازی می

. زناشويی کنند توانستند ناخواسته وادار به پيوند برابر آيين دينی دختر را نمیچرا که 
 :فرمايد همانگونه که اشوزرتشت پيامبر در سخن به دختر خود می

 
اسپ، من که پدر تو  ای جوانترين دختر زرتشت از خاندان هيچت –تو ای پوروچيستا «

تی و منش پاک به همسری تو هستم جاماسپ را که ياور دين يزدان است از روی راس
اينک برو و با خودت کنکاش کن و در صورت پسنديدن او، با دلباختگی در . ام برگزيده

 ».ی مقدس زناشويی بکوش انجام وظيفه
 

اند  بايد، آنچه را که نيک و راست دانسته يا آموخته ی اوستا می زنان دانشمند برابر خواسته
ها، ديگران را  های گوناگون و جشن سخنرانی در نشست ی وسيله به ديگران بياموزانند و به

به پيروی از انديشه و گفتار و کردارنيک راهنمايی نموده و در رستگاری و خوشی 
آنچه را که زن يا مردی دانست که «: است آمده ۶بند  ٢۵در يسنای . جهانيان بکوشند

ما . ا آن را بکار بندددرست و نيک است، بايد بکار بندد و ديگران را نيز بياگاهاند ت
انديش را که در هر کشور با وجدان نيک خود بر ضد بدی  ستاييم مردان و زنان نيک می

 ».نمايند پيکار نموده يا می
عهده بگيرند و نيز، به هنگام  عنوان وصی و قيم سرپرستی کودکی را به زنان حق داشتند به

 .نجام دهندها را ا نبود شوهر کارهای وی را پيگيری نموده و آن
شد و به گفته و شهادت او اعتبار کلی  گواهی و شهادت زن در جايگاه عدالت پذيرفته می

 .شد می داده
 

زنان در دربار شهرياران و دستگاه دولتی دارای نفوذ شايانی بوده و در موارد سخت در 
با که آتوسا همسر شاه گشتاسب  طوری نمودند به سرنوشت کشور خود نقش بزرگی ايفا می

پذيرفتن آيين زرتشت توانست خدمات بزرگی درگسترش آيين راستی نمايد وجايگاه 
شود و نيز در فروردين يشت به روان وی درود فرستاده  می داده ی وی دراوستا ارج سپندينه

 .شود می
توانستند خود  سزايی داشته و می های دينی سهم به در زمان کيانيان و سامانيان زنان در آيين

 .آورند و حتا به پايگاه بزرگ روحانی رسيده و راهنمای دين گردند جای بهرا  آن
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های  در پژوهش. نفوذ شايانی داشت) جامعه(در زمان هخامنشيان زن در هازمان
جمشيد، زنان از حقوق مدنی برخوردار بوده و عالوه بر برابری  های ديوانی تخت  نوشته

ان از مرخصی و حقوق زايمان و نيز حق مادر  حقوق و دستمزد زنان و مردان کارگر،
 .وقت برگزينند بردند و برای زنان اين امکان وجود داشت کار نيمه می فرزندان بهره

 
که چندين شاهدخت از جمله  طوری توانستند شهرياری کنند به در زمان ساسانيان زنان می

ی بدنی از ها تندرستی و ورزش. به پادشاهی رسيدند… و» آذرميدخت«و » دخت پوران«
ی کيانی، هخامنشی و اشکانی از تربيت همگانی  های اوستاست، که در دوره ديگر سفارش

های گوناگون مانند سواری،  رفته و دختران پيوسته در ورزش شمارمی ايرانيان به
 .جستند می های پهلوانی و پيکار شرکت بازی، شمشيرزنی و شکار و نمايش چوگان

 
است که بيشتر با يالن و پهلوانان  نام برخی از زنان شيرافکن آمدهزمين  ی ايران در کارنامه

که با برادر خود » رستم زال«دختر » بانوگشسب«همچون . اند کرده وپنچه نرم می دست
زن هجير که » گردآفريد«پرداخت و بانو به نخجير حيوانات و نبرد دشمنان می» فرامرز«

که در نبردهايی » بهرام چوبين«خواهر» گرديه«با سهراب يل زورآزمايی کرد و بانو
ی  ها در شاهنامه گزارش اين دالوری. است شرکت جسته و پهلوانانی را از دم تيغ گذرانده

های  فردوسی، فرامرزنامه و نيز داستان چوگان بازی و شکار شيرين و خسرو در چامه
 .است نظامی بسيارآمده

 
برداشت خرمن و شيردوشی و  زنان کشاورز و دامپرور با مردان خود در کاشت و

. نمودند داشتن اجاق خانه همانند مردان خويشکاری می نگه بوده و در روشن چوپانی همراه
: نويسد باره می ی آلمانی در کتاب تمدن ايران خاوری در اين دانشمند پرآوازه» گيگر«دکتر 

نيست بلکه او کنيزش . گيرد نه از تابعين بنابراين زن در صف همسری شوهر قرار می«
ی کارها با  او در همه. ی حقوق با وی شريک و برابر است رفيق و همسر و در همه

کردن آن موافق و  سامان راز و در راه انداختن امور خانوادگی و به ساز و هم مردان دم
طورمشترک  فرمانروايی در خانواده به«: »بالسارا«ی آقای  و بنا به گفته» آواز است هم

 ».دخدای خانه و زن يا کدبانوی خانه بخش شده بودميان مرد يا ک
زنان نه تنها در امور خانوادگی بلکه در پيشرفت و تربيت اجتماع پيشرو بوده و برابر 

ی زن در ايران باستان منحصر به امور اقتصادی  وظيفه«: »کاتراک«ی آقای  گفته
ی کشور سهم  مهی خود او نبوده بلکه در پيشرفت تربيت اخالقی و روحی ه خانواده

 ».است نموده سزايی داشته است و مانند يک آموزگار اخالق رفتار می به
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به روان پاک زنان پارسا و پاکدامن همراه با مردان پارسا » فرودين يشت«در سراسر 
است و تنها بزرگی و برتری زن و مرد را در درستی و نيکی  درود فرستاده شده

از بين زنان و مردان کسی که «: خوانيم می» اوستا خرده«ای که در  گونه است، به دانسته
گونه زنان و  اين. باشد اش بهتر است پروردگار از آن آگاه می برابر آيين راستی ستايش

ما زنانی را «: فرمايد اشوزرتشت می) ١بند  ٢٨يسنای (و در گاتها» .ستاييم مردان را می
 ».ستاييم که از پرتو راستی ممتازند می
 

توانست دارای مال و خواسته باشد و نيز  ان باستان زن شخصيت حقوقی داشت و میدر اير
زنان عالوه بر برابری حق ارث . ی برابر با برادران خود از ارث برخوردار گردد اندازه به

شمردن زن،  ی مردان نيز بودند، چرا که در اوستا کوچک اندازه مورد احترام و توجه بی
 .رفت شمارمی شده و از جمله گناهان بزرگ به دانی دانستهنا کرداری زشت و از روی

 
ِ                             ی هخامنشيان پسران با ديدن  مادر خود با احترامی ويژه به در دوره ايستادند و تا مادر  پامی                         

حتا شاهان بزرگ پارس، . نشستند داد نمی ی نشستن نمی ها اجازه با نوازش مادری به آن
. نشستند جا آورده و بر سر سفره زير دست او می طورکامل به ی مادر را به احترام ملکه

دوشيزگان در »  :نويسد در کتاب خود با عنوان شاهنشاهی ساسانی می» سن کريستين«آقای 
های مذهبی  شدند بلکه اصول اخالقی و قانون آن دوران نه تنها به وظايف خانوادگی آشنا می

ندگی خصوصی پس از رسيدن به گرفتند و چه در اجتماع و چه در ز اوستا را نيز فرامی
با آوردن شواهدی از تاريخ » بالسارا«آقای » .سن بلوغ از آزادی عمل برخوردار بودند

عالوه بر اين «: گويد باره می ها و ساسانيان در اين پيشداديان، کيانيان، هخامنشيان ، پارت
قوم بزرگ و  ی يک اندازه موجب شادمانی است که ببينيم رفتار مردان نسبت به زنان به

بوده و همچنين، برخورد برادران نسبت به خواهران به همان اندازه مهربان  متمدن شايسته
 ».است بوده و سزاوار ستايش

 
های ديگر هميشه  در درازنای تاريخ ايران زمين، ايرانيان به هنگام برخورد با باورهای دين

است و  ی چپ مرد آفريده شده ندهمخالف با اين باور بودند که زن پس از مرد و آن هم از د
های ديگر  ی زن را از جهل و نادانی قوم وسيله شدن مرد از بهشت و گمراهی او به رانده
دانستند و نه تنها از ديدگاه آنان زن ضعيفه دانسته نشده، بلکه تا جايگاه برتر الهی باال  می

دهد بوده است و  نی میکه پرتو الهی مع» رتيا باگيانو«در اصل » بانو«. است شده برده
» دانش واال«که در ايران باستان نام دختر بوده در دين يشت به معنای » پوروچيستا«

 .است آمده
ی شخصيت و پاکدامنی ذاتی خود،  از لحاظ پوشش و حجاب، زن و مرد ايرانی برپايه
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های عيش و نوش ظاهر  ی خود، در مجلس دوره هرگز مانند روميان و يونانيان هم
پاکدامنی در نزد زنان ايرانی اهميت زيادی داشت و هميشه خود را با زيور . شدند نمی

زنان و «: است آمده» ويسپرد« در. آراستند دوستی می پاکدامنی، پارسايی، راستی و دانش
دوشيزگان بايد از صميم قلب از انديشه و گفتار و کردارنيک پيروی نموده و اين سه گوهر 

همراه داشته تا شايستگی،  ين و گرانبهاترين زيور و زينت با خود بهگرانبها را مانند بهتر
خود و خشنودی اهورامزدا گردند ِ                             دوستی همسر           .« 

 
اشوزرتشت مهر و دوستی و وفاداری را هم به زن و هم به مرد سفارش نموده و روبه 

 ای نوعروسان و نودامادان، روی سخن با شماست به«: فرمايد دختران و پسران جوان می
. خاطر بسپاريد و با غيرت در پی زندگانی پاک برآييد اندرزم گوش دهيد و گفتارم را به

دستی جويد تا اين زندگانی  هريک از شما بايد در کردار نيک و مهرورزی بر ديگری پيش
 )۵بند - ۵٣يسنای( ».مقدس زناشويی را با شادمانی و خرمی به پايان رسانيد

 
اخالقی، پاکدامنی و شرکت زن با شوهر در  سانی خوشی سا های پهلوی دوره در نوشته

اينکه که در دينکرد  ويژه است، به شده های ملی و مذهبی دانسته کارهای اجتماعی از تکليف
 ».ی جالل و سرافرازی شوهر و خانواده باشد زن بايد مايه«: است آمده

 
های  و حتا در مجلسدر ايران باستان مرد بدکار و زن بدکاره بسيار پست و منفور بوده 

و » يشت ارديبهشت«های دينی حق ورود و حضور نداشته و در  عمومی و آيين
» کارهای اهريمنی«نام  به اين مردان و زنان نفرين شده و از کارهای آنان به» تيريشت«

ِ                                            را از جمله گناهان  بزرگ دانسته و چنانچه مردی به زن خود خيانت » زنا«ياد نموده و                  
 .ببرد را نسبت به شوهر به دادگاه توانست، شکايت خود  نمود زن می می
 

ی  مردان ايران باستان برپايه. است در آيين زرتشت امربه وه يعنی اختيار يک همسر شده
در . کردند دستور دين به تعدد همسران قايل نبوده و بيش از يک زن اختيار نمی

د اين است که مردی با زن شمار يکی از گناهان بزرگی که برمی ٣۵فصل » خرد مينوی«
ی زبان پهلوی نيز از  ی اوستايی بلکه در دوره اين روش نه تنها در دوره. ديگر بسر برد

های مهاجم به  گی قوم آمد و حتا پس از چيره شمار می های دين و آيين مردم ايران به آموزش
وجود نياورد و  به ايران که تعدد همسران در ميان آنان آيينی مذهبی بود، مانعی برای ايشان

تا چندين سده وضع به همين روش ادامه داشت و امروزه نيز در ميان زرتشتيان اين آيين 
 )٩.(ادامه دارد
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 ١٣٧٢ –، انتشارات جمال الحق » آناهيتا در اسطوره های تاريخ ايرانی« سوزان گويری   - ١
   ۵ – ١٢صص  –
 » چهره درخشان زن ايرانی  در ايران باستان« نشگاه تهران ورش آريامنش استاد  داکدکتر -  ٢
  ٢۴١ – ٢۴۴صص - ١٩۶٣ –ذبيح هللا صفا، انتشارات اميرکبير: حماسه سرايی درايران - ٣
دموکراسي واقعي و رعايت برابري کامل حقوق * زن در ايران باستان«  توران شهرياری - ۴

 ، تاريخ ما » زن و مرد
   ٢۴ – ٢٩، صص  ١٣٧٧. انتشارات هيرمند - » در ايران باستان زن« هدايت  هللا علوی - ۵
 صبح، پارسيان  دژ و سايت  – ۶
     ) تاريخ ايران و جهان باستان سايت (تاريخ پارسی     – ٧
  ٣٣ – ٣۶، صص    »  زن در ايران باستان« هدايت  هللا علوی - ٨

) جشن اسفندگان(ماه  نبهم ٢٩به مناسبت  »جايگاه زن در ايران باستان«شادی آريابد،
 :و برگرفته از برگرفته از - سايت امرداد نيو –١٣٩٧بهمن  ٢٩ - روز زن ومادران پارسا

 .،گاتها موبد رستم شهزادی، انتشارات فروهر.اوستا، هاشم رضی، انتشارات فروهر
 خرد، احمد تفضلی  ،ايران باستان، سموئيل لنگ ، ، مينوی.از زبان داريوش، ماری کخ 

  .سن  هی ساسانی، کريستينشاهنشا
  

  »آناهيتا در اسطوره های تاريخ ايرانی« سوزان گويری  :پی نوشت
  
تهران .ترجمه دمحم معين.ايران از آغاز تا اسالم:رومن گيرشمن:مقايسه شود با -  ١

   ١٠ - ١١،صص ١٣۶٨
  همانجا  – ٢
 .١٣، ص ١٣۶٢تهران .ترجمه جالل ستاری.چشم انداز اسطوره:ميرچاالياده-  ٣
مجله ادبستان، شماره دوم، تهران .اسطوره، بيانی فلسفی با استدالل تمثيلی:مهرداد بهار- ۴

 ۵۵، ص ١٣۶٨
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 .١٠۶، ص ١٣۵۵تهران .های ذهنی و خاطره ازلی بت:داريوش شايگان- ۵
، ص ١٣۶٨تهران .شناخت اساطير ايران، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضيلی:جان هينلز- )۶

٢٣/٢۴. 
سطوره، بيانی فلسفی با استدالل تمثيلی، مجله ادبستان، شماره دوم، تهران ا:مهرداد بهار - ٧

 .۵۵، ص ١٣۶٨
 .جا همان:مهرداد بهار - ٨
تهران .حيات اجتماعی زن درتاريخ ايران:در.زن دراساطيرايرانی:عبد الوهاب ولی- )٩

  ١١۶، ص ١٣۶٩
، صفحه ١٣۶٧تهران .ترين ايام تا ظهور اسالم ماه در ايران، ازقديم:مهرانگيز صمدی -  ١٠
١٧.  
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  دوم فصل
 

 مشروطه ی دوره در زنان جنبش دستاوردهای
 

می »   مشروطه ۀدستاوردهای جنبش زنان دردور«خواه درنوشته ای بنام مريم حسين
 : نويسد

ها به مدرسه  جنبش زنان چگونه در ايران شکل گرفت وتوانست زنان را از کنج اندرونی
انشگاه بفرستد؟ زنان ايرانی چطور حق رأی گرفتند، و چرا پس از پيروزی در تغيير و د

باره از دست دادند؟ در اين  ی دستاوردها را به يک دادن بخشی از قوانين نابرابر، همه
هايی برای  وجوی پاسخ مجموعه مقاله، با مرور تاريخ جنبش زنان در ايران، به جست

 .پردازيم ها می اين پرسش
ايد، در کار  و ازهردانشی دورنگه داشته  ن را درچادر، درخانه مخفی و محبوس کردهز«

های  های منزل يا بچه دهيد، از بردن نامش هم عار داريد و به نام خارج هم شرکت نمی
ِ                  خانه از قبيل مادر  حسن از او ياد می از حقوق انسانی هم حقی برای او قائل نيستيد و . کنيد                 

اين چند جمله ] ١[».شود مردان تعبير و به مورد اجرا گذاشته می تمام حقوق به نفع
های پس ازانقالب مشروطه است که افضل وزيری،  ای از وضعيت زنان در سال چکيده

 .از نخستين معلمان مدارس دخترانه، در يکی از مقاالتش نوشته است
  

ی مشروطه، با  ی دوره گرايانه ی ايرانی که درپی مبارزات ملی های اوليه فمينيست
های لرزان جنبش زنان در ايران را  های زنان، نخستين پايه اندازی نشريات و انجمن راه

: کردند ی اساسی را دنبال می بنا نهاده بودند، برای تغيير اين وضعيت چهار خواسته
] ٢.[آموزش زنان، تغييرقوانين خانواده، حق رأی و مشارکت سياسی، و رفع حجاب

های  خدمات بهداشتی وپزشکی، ترويج وتسهيل اشتغال و فعاليتدسترسی زنان به 
خانواده و جامعه از ديگرمواردی بود که اقتصادی زنان، و تغيير جايگاه فرودست آنان در

  .های پس از مشروطه قرار داشت در دستور کار فعاالن زن در سال
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 زنان جنبش يتموفق ترين بزرگ دختران، آموزش

  
ی فعاالن زن در  اندازی مدارس دخترانه وحق تحصيل زنان فراگيرترين خواسته راه

های پس از پيروزی انقالب مشروطه، قشرهای  در نخستين سال. دوران مشروطه بود
را دليل اصلی » تربيت مادرانی باسواد«کاری که اززنان محافظه(مختلفی ازفعاالن زن

بيداری «هايی که حق تحصيل زنان را پايه و اساس  تا فمينيستدانستند  آموزش زنان می
اندازی  ، همگی به طور جدی به دنبال تأسيس مدارس دخترانه وراه)شمردند می» زنان

 .سال بودند های اکابر برای سوادآموزی زنان بزرگ کالس
ِ             ی قاجار، تنها امکان سوادآموزی  دختران مکتب در دوره سالگی  هايی بود که تا هفت خانه                             

دادند، و برخی نيزدرخانه و نزد  ها خواندن ونوشتن و قرائت قرآن را آموزش می به آن
معدود مدارسی که ازسوی مبلغان مذهبی آمريکايی . کردند پدران باسواد خود تحصيل می

های مذهبی بود و فقط پس از  اندازی شده بود فقط مخصوص دختران اقليت و اروپايی راه
نام در اين مدارس داده  ی ثبت بود که به دختران مسلمان نيز اجازه خورشيدی ١٢۵۴سال 

ِ         تحصيل در اين مدارس، اما فقط مختص  دختران  خانواده] ٣.[شد های اشراف و طبقات                                  ِ      
 ]٤.[باال بود، و تا آموزش همگانی برای زنان راه زيادی مانده بود

های دخترانه يکی پس  سال بعد بود که، همزمان با انقالب مشروطه، نخستين مدرسه ٣٠
اين خواسته اما به آسانی محقق . اندازی شدند از ديگری در تهران و شهرهای ديگر راه

وقفه  نشد؛ فعاالن زن با مقاومت در برابرفشارو تهديد مخالفان مذهبی وسنتی، تالش بی
ها با صدای بلند  آن. برای گسترش مدارس دخترانه را در دستور کارشان قرارداده بودند

توانيد  هرقدر شما گوش ندهيد، هراندازه شماها که می«: گفتند شان می خطاب به مخالفان
کنيد، هر درجه که شماها خدای ناکرده عناد و يا لجاجت با  به اين امر اقدام بکنيد و نمی

بازهم به همان اندازه ما مجاهدت کرده و دنبال خواهيم ... تربيت و تحصيل دختران بکنيد 
 ]۵[».کرد
آن   ی نامه در تهران، که يکی از بندهای قطع ١٢٨۵دی  ٢٩گزاری تجمعی در بر

و مصرف » های سنگين الغای جهيزيه«تقاضای تأسيس مدارس دخترانه و بند ديگرش 
رانشان » مجاهدت«ای از اين  پول جهيزيه برای تعليم وتربيت دختران بود، گوشه

برای  ١٢٩٠تا ١٢٨٩های  در سال هايی که زنان با ترتيب دادن کنفرانس] ٦.[داد می
برای عموميت بخشيدن ] ٧[شد، های مدارس جديد دخترانه برگزارمی هماهنگی فعاليت

                                                  ِ  کردند و، با ارسال چندعريضه به مجلس و کابينه، در صدد   به اين خواسته تالش می
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ها همچنين با نوشتن مقاالتی در  آن] ٨.[ی تأسيس برای مدارس جديدبودند گرفتن اجازه
ِ      های اعتراضی  دسته ها و با انتشار نامه وزنامهر جمعی، خطاب به روحانيون            

 .کردند برای متقاعد کردن آنان تالش می] ٩[    ِ                  خواه  مخالف تحصيل زنان، مشروطه
  

درپاسخ ، »امضا محفوظ«المتين،زنی زيرعنوان ی حبل ها در روزنامه  دريکی ازاين مقاله
اگر «: نوشت ان را خالف دين دانسته بود،هللا نوری که سوادآموزی زن فضل  به شيخ

بايد هيچ علمی نياموزند و  عالی از اين سخن اين است که جماعت زنان می مقصود جناب
بفرماييد  ی خداوند است،  ودم باشند تا از اين دنيا بروند و اين فرموده شاخ مانند حيوان بی

اند؟ و اگر چنين  ب را فرمودههللا و احاديث اين مطل که خدا و اوليای خدا در کجای کالم
التفاتی خداوند و اوليا و انبيا به صنف نسوان چه بوده  مطلبی صحيح است، سبب اين بی

که ايشان را به صورت انسان خلق کرده ولی تجاوز ايشان را از سيرت حيوانی به حقايق 
يفات مرحمتی چرا همه را مکلف به تکل انسانيت قدغن فرموده است، و با وجود اين بی

الطاقه نموده و از ايشان عبادت و تهذيب اخالق و اطاعت شوهر و پدر خواسته و  فوق
 ]١٠[»مردها را به چه سبب عزيز داشته؟

تقويت پيوندهای خانوادگی، پيشرفت ملت، و تربيت فرزندانی بهتر از سوی مادران 
زنان در ايران  ی حقوق هايی بودند که مدافعان اوليه کرده از جمله ديگر استدالل تحصيل

های مخالف  خواهان، و به ويژه مذهبی ها سعی در راضی کردن مشروطه از طريق آن
، »پرورش دوشيزگان«يکی از معلمان دبستان ] ١١.[های دخترانه، داشتند ايجاد مدرسه

: گونه نوشته بود ی ايران نو منتشر شد، در اين رابطه اين ای که در روزنامه در مقاله
ان ايران تحصيل کنند و شريک غم و الم مملکت باشند و بدانند امروز بر چرا نبايد زن«

شان کيست؟ تا بدانند دست  آيد؟ تا بفهمند دشمن آب و خاک سر اين مملکت بينوا چه می
ترها گفتند آخر  کند؟ تا خواستند بعضی حرف بزنند، بزرگ شان چه می اجانب در مملکت

ما از برای ... داری باشيد  ا؟ بايد شما به فکر خانهشما را چه به اين کاره. شما زن هستيد
های ايران  مگر زن. داری؟ آه از اين غفلت ، مگر از برای خانه هيچ کاری خوب نيستيم

 ]١٢[»های اروپا دارند جز علم؟ چه تفاوتی با زن
شد، و  ها تشکيل  های شخصی زنان مؤسس اين مدرسه نخستين مدارس دخترانه با سرمايه

ای  با اين حال، تمامی اين مدارس، سهميه. وزان موظف به پرداخت شهريه بودندآم دانش
ی اين  بضاعت اختصاص داده بودند، و هزينه آموزان بی را نيز به پذيرش رايگان دانش

] ١٣[های هنری برگزاری برنامه. شد آموزان از سوی فعاالن حقوق زنان تأمين می دانش
ان و زنان يکی از راهکارها برای تأمين اين و اختصاص عوايد آن به آموزش دختر
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 ۴٠٠در اجرای يک نمايش در پارک اتابک  ١٢٨٩برای مثال، در بهار . ها بود هزينه
ساالن، و  های آموزش بزرگ ای برای دختران يتيم، کالس تومان برای تأسيس مدرسه
 .يک درمانگاه زنان جمع شد

ی  ای زنان تأسيس مدارس دخترانهه به بعد، تشکل ١٢٨٩ها، از سال  عالوه بر اين
بضاعت را نيز در دستور کارشان قرار دادند، و گاه برای  آموزان بی رايگان برای دانش

سرانجام، در ] ١٤.[کردند آموزان لباس و لوازم تحصيل رايگان نيز فراهم می اين دانش
لتی ی دو های فعاالن زن برای تأسيس مدارس دخترانه فشارها و درخواست ١٢٩٧سال 

ی رايگان و دولتی دخترانه  مدرسه ١٠و رايگان به ثمر رسيد و، با تصويب هيئت دولت، 
تأسيس مدارس دخترانه و عمومی شدن آموزش زنان ] ١٥.[در تهران آغاز به کار کرد

موفقيتی که در . ترين موفقيت فعاالن زن در دوران مشروطه دانست توان بزرگ را می
و يکی از معدود دستاوردهای جنبش زنان است که در  های بعد نيز ادامه يافت سال

  .های بعد، همچنان پايدار مانده است کوران تغييرات دهه
 

 خانواده آميز تبعيض  قوانين به ها اعتراض اولين
  

اعتراض به برخی قوانين نابرابر، ازجمله آسان بودن طالق دادن زنان از سوی 
ِ                     شان، چندزنی  مردان، و ازدواج اجب شوهران اری و زودهنگام زنان، از ديگر صداهايی           

در آن دوره، چنان . شد بود که از سوی مدافعان حقوق زنان در دوران مشروطه شنيده می
زد و  شان را می گرفتند، دل مثل ريگ زن می«کند، مردها  که افضل وزيری روايت می

منظور  گونه حقی برای زن هيچ  .ای وجود نداشت گونه ضابطه هيچ. دادند طالق می
 ]١٦[».شدند وقت در اين گرفتن و جدا شدن، نظر زن را جويا نمی هيچ. شد نمی

  
شده در ساختار خانواده در بين زنان اشراف و روشنفکر و فقير  های تحميل نابرابری

ی مشروطه  ی جنبش زنان در دوره شده مشترک بود؛ نگاهی به زندگی فعاالن شناخته
السلطنه، دختر فمينيست ناصرالدين شاه، نيز  و حتی تاج دهد که بسياری از آنان نشان می

السلطنه، که در کودکی مجبور به ازدواج شده بود، در شرح روز  تاج. از آن مستثنا نبودند
ً در اين ساعتی که تقريبا  «: اش نوشته است خواستگاری سال است از آن زمان  ٢٢                      

ک لرز عصبی که در من توليد گذرد، باز از نوشتن اين نکته نتوانستم خود را از ي می
در . کشم های سوزان می                       ً                                      شده نگاه داشته، مجبورا  ساعتی قلم را زمين گذاشته، بيهودانه آه

واقع، چه بدبختی از اين برای شخصی باالتر است که در طفوليت و سن هشت سالگی 
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کردم آن زن و آن طفل را، يک دردی در سر و يک  هروقت فکری می... شوهر کند 
بيچاره ... شدم  شد که مجبور به گريه می دراعصاب و يک فشاری در قلبم توليد میلرزی 

من که مثل اسير و کنيز، با جواهرات و تزئينات ظاهری فروخته شدم، در حالتی که 
 ]١٧[».همين شوهر را نديده و به اخالق او عادت نداشتم

فراطبقاتی تبديل  همين درد مشترک، خواست تغيير قوانين خانواده را به يک خواست
ی روشنفکر و  کرده کرده بود که البته صدای اعتراض به آن فقط از سوی زنان تحصيل

فعاالن . شد شنيده می) ها شان به روزنامه به دليل داشتن تحصيالت و دسترسی(طبقات باال 
، اعتراض به ١٢٩٠تا سال  ١٢٨٨ی دوم مشروطه، از سال  زن، به ويژه از دوره

و آسان بودن طالق دادن زنان از سوی مردان را با انتشار مقاالت چندزنی مردان 
ها آغاز کردند و، عالوه بر نشريات زنان، در برخی نشريات  انتقادی در روزنامه

عمومی نيز مقاالتی در اعتراض به قوانين خانواده و ناديده گرفتن حقوق زنان در خانواده 
ی اين قوانين نابرابر نقد  ا به عنوان ريشهاعتراضی که البته اسالم ر] ١٨[شد، منتشر می

ها مورد  کرد، و اغلب مردان و روحانيون را به عنوان عامالن و مروج اين تبعيض نمی
گويد،  آبادی نيز می در واقع، در آن دوران چنان که افسانه نجم] ١٩.[داد انتقاد قرار می

ای مذهبی اعتقاد داشتند در حالی که نيروه] ٢٠[ ».شد نفسه ضدزن تلقی نمی اسالم فی«
های آنان برای  های زنان در رابطه با تغيير قوانين طالق و چندزنی گواه تالش خواسته

لغو و فسخ قوانين االهی است، طرفداران حقوق زنان نيز از همان منابع برای حمايت از 
  . کردند های زنان استفاده می خواسته

 
تالش داشتند تا با هدف قرار دادن موازين  با اين حال، در همان دوران نيز برخی زنان

               ِ          ای از اين برخورد  انتقادی  نمونه. شده بر زنان را نقد کنند های روا داشته عرفی، ستم
ِ                                   مقاالت  عصمت مستوفی آشتيانی است، زن بهائی ] ٢١[،»طايره«ای که با نام مستعار      

ايران نو در سال  ی ، در نشريه»ی خانم دانشمند اليحه«سلسله مقاالتی را با عنوان 
ِ                 ی چندزنی  مردان نوشته بود طايره در يکی از مقاالتش درباره. کرد منتشر می ١٢٨٨         :

آيا هيچ مردی بر خود [. زن]هللا از اين غفلت و جهالت و ظلم نسبت به نوع  سبحان«
او در جايی ديگر نوشته ] ٢٢[».پسندد که زن او شوهر متعدد اختيار کند؟ حاشا و کال می
                                         ً                   به علت سهولت طالق و تعدد زوجات، زنان معموال  پيوندهای محکمی با «: بود

شود که اين خانه و شوهر  کنند، و به زنان هميشه گوشزد می شان برقرار نمی شوهران
 ]٢٣[».موقتی است

در » خواه انجمن نسوان وطن«ای که  ها در آن دوره به جايی نرسيدند، اليحه اين اعتراض
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به مجلس شورای ملی ارائه » بهبود شرايط زندگی زنان«نوان با ع ١٣٠٠ی  اوايل دهه
با اين حال، بلند کردن اين . نيز منجر به ايجاد تغييری در قوانين خانواده نشد] ٢٤[کرد

ِ       ی تغيير قوانين  تبعيض شروعی برای خواسته  صدای اعتراض آميز بود، روندی که تا               
 .ادامه داردهای بسيار همچنان  کنون و پس از طی فراز و نشيب

 رفع حجاب اجباری، صدايی نه چندان بلند اما شجاعانه
های مخالفت با حجاب از  ی رضا شاه داغ شد، اما زمزمه زنان در دوره» حجاب«بحث 

مخالفت با حجاب در آن دوره نه به معنای نداشتن . دوران مشروطه شروع شده بود
لکه فقط به معنای کمتر کردن ی لباس در اماکن عمومی، ب پوشش سر و انتخاب آزادانه

در آن . کرد شان می نشين ها را بسته و خانه لباس مرسوم زنان بود که دست و پای آن
هايشان از  پوشاند و فقط چشم دوره، پوشش زنان چادرهايی بود که از سر تا پايشان را می

بيرون  انداختند، به شده که در زير چادر به صورت می دوزی         ِ             پشت روبند  توری يا قالب
 .ديد داشت

های ايران،  زن«: کند طور توصيف می ها را اين افضل وزيری وضعيت زنان در آن سال
شون هم کار  رن، دندون شون کار کنه، وقتی کوچه می فرض اين که پاشون و دست

نقاب هم به . شو پشت سرش انداخته چرا؟ به دليل اين که سه تا بچه کوچک. کنه می
اش بغلش، خريدش به اون دستش، دوتا بچه هم  يک بچه صورتش، خريد هم کرده،

آورد و  ورش، چادرش رو چه جور بايد نگه داره؟ از زير پيچه چادر را می ور و اون اين
 ]٢٥[».داشت کرد و با دوتا دندونش نگه می به هم وصل می

يکی از رهبران جنبش ] ٢٦[العين، خورشيدی، طاهره قرة١٢٢٧نخستين باردرسال     
های پس  ، با برداشتن روبنده ازصورتش درمأل عام کشف حجاب کرد، اما در سالبابی

و نوشتن مقاالتی   کرده، با کنار گذاشتن روبنده از مشروطه بود که برخی زنان تحصيل
در همين دوره، . کردند در مخالفت با حجاب، فضا را برای تغيير پوشش زنان آماده می

تر در مجامع خصوصی  ، در اقدامی راديکالزنانی همچون عصمت مستوفی آشتيانی
گونه  اين] ٢٧.[داشتند دوستانه و خانوادگی، چادر و روسری را نيز از سر بر می

شد؛ اما چنان که افسانه  ها عموميت نداشت و به فضای عمومی کشانده نمی حرکت
های سياسی و  گويد، معاشرت زنان مسلمان و غيرمسلمان و فعاليت آبادی می نجم
ی حجاب به چالش  هايی بود که در آن مسئله ها يکی از عرصه ماعی مشترک آناجت

های عمومی از قوانين  هرچند زنان غيرمسلمان در عرصه«: نويسد او می. شد کشيده می
شان  کردند، اما در خلوت حجاب نداشتند يا ميزان حجاب حجاب مسلمانان تبعيت می

های خانوادگی مسلمانان رفته  که در شبکهبه طور خاص، زنان بهائی . بسيار کمتر بود
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بودند، شروع به برقراری ارتباط و معاشرت با مردان و بيرون رفتن از منزل بدون 
اندازی کرده بودند  هايی را راه ی مشروطيت انجمن زنانی که در دوره. روبنده کردند

ند و گرايش به مورد اين سوءظن قرار داشتند که تحت تأثير زنان بابی يا بهائی قرار دار
 ]٢٨[».کشف حجاب دارند

های پس از مشروطه، فعاالن زن تالش خود را  البته، بايد توجه داشت که در نخستين سال
ها به بحث  بر تأسيس و گسترش مدارس دخترانه متمرکز کرده بودند و بسياری از آن

با اين . دشدن تر کند، وارد نمی توانست فضا را برای آموزش دختران تنگ حجاب، که می
ِ        گير  مدارس  يکی از اولين اتهاماتی بود که اغلب دامن» حجابی بی فحشا و «حال، گسترش    

حجابی، که در آن دوران اغلب به معنای برداشتن روبنده  بی. شد دخترانه و فعاالن زن می
آن روز به شدت   ی سنتی و مذهبی با حفظ روسری و چادر بود، اتهامی بود که هم جامعه

خواهان از موصوف شدن به حمايت از  داد، و هم بسياری از مشروطه اکنش میبه آن و
 .کردند آن حذر می

حجاب در تهران به خيابان آمدند  از زنان بی  گروهی ١٢٨۶برای نمونه، وقتی در سال 
زنده باد مشروطه، زنده باد آزادی، مشروطه به ما آزادی داده و ما بايد «و شعار دادند 

خواهان  ، مشروطه»خواهيم زندگی کنيم زاد باشيم و هرطور که میاز قيود دينی آ
» ای فاحشه«هرگونه ارتباطی با اين زنان را انکار کرده و مدعی شدند که آنان زنان 

بدنام «برای » ی مشروعه مستبدين و مالهای طرفدار مشروطه«هستند که از سوی 
برخی ] ٢٩[.اند خيابان آمده به» دينی ها به بی خواهان و متهم کردن آن کردن مشروطه

] ٣٠.[ی تهران بودند گرفته ازنظميه های رشوه نيز اعالم کردند که زنان شعاردهنده فاحشه
پژوه،  شده به اين زنان، چنان که منگل بيات، تاريخ فارغ از صحت و سقم هويت منتسب

ِ                         ی آن زمان  ايران برای چنين تغييرات کند،جامعه نيز تأکيد می ] ٣١.[اده نبودآم» راديکالی«        
کاليور رايس، درکتابی با عنوان . اين اما تنها تجمع علنی در اعتراض به حجاب نبود

ای از تالش  زنان ايرانی و مسيرشان، تحصن صدها زن درمسجدی در تهران را نمونه
ی او، زنان متحصن اعالم کرده بودند تا زمانی  به نوشته. داند زنان برای رفع حجاب می

                 ً         مانند؛ اما نهايتا  موفق به  جا می ن دون حجاب از اين مسجد خارج شوند، در هماکه نتوانند ب
جا خارج  شان نشدند، و با همان حجابی که به مسجد وارد شده بودند از آن پيشبرد خواسته

زند، پس از پايان جنگ  اين تحصن، چنان که اليز ساناساريان تخمين می] ٣٢.[شدند
 ]٣٣. [بوده است ١٢٩٧جهانی اول و در حدود سال 

کنندگان   دهندگان و شرکت عالوه برچنين تجمعات واعتراضاتی که هويت دقيق سازمان
ی حقوق زنان نيز ازجمله مخالفان  شده درآن مشخص نيست، شماری از فعاالن شناخته
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هايشان  حجاب بودند، و بهای اين جسارت خود را با تبعيد و تهديد و توقف فعاليت
ی جهان زن، يکی از فعاالنی بود که به دليل  ق پارسا، مدير مجلهفخرآفا. پرداختند

ی  اش مورد حمله ای که بخشی از آن در رابطه با رفع حجاب بود، خانه نوشتن سرمقاله
او نوشته بود که . اراذل و اوباش قرار گرفت و خودش از مشهد به تهران تبعيد شد

هاهنوزهم از حق استنشاق هوای تازه  آن...زنان هنوز حق انتخاب لباس خود را ندارند«
ی زبان زنان، به  امتياز نشريه آبادی، صاحب صديقه دولت] ٣٤[».اند و آزادی محروم

ی بانوان،  ی نامه ی رفع حجاب تهديد به مرگ شد، و نشريه ای درباره خاطر نوشتن مقاله
هومات و حجاب خرافه و مو«                  ٓ                                به سردبيری شهناز ا زاد، به خاطر انتشار اين مطلب که 

توقيف » حصار سنت، جلوی ديدگان زنان و مردان را در اين کشور سد کرده است
 ]٣٥.[شد
  

های ايرانی، که البته به نسبت جمعيت ايران و  با وجود اين فشارها، شماری از فمينيست
تعداد محسوب  خواهان و فعاالن زن در آن دوران نيز اقليتی کم حتی به نسبت مشروطه

های  سخنرانی. دادند ادامه می» رفع حجاب«ن به فعاليت در رابطه با شدند، همچنا می
که ]٣٧[»خواه جمعيت نسوان وطن«ی اصلی  دهنده سازمان] ٣٦[محترم اسکندری،

که به احتمال (و برداشتن حجاب ] ٣٨[ گفت، درجلسات آن به شدت عليه حجاب سخن می
انجمن «عضو] ٣٩[عالی،الم ازسوی درة) جا روبنده است زياد منظوراز آن در اين

هايی ازاين اصرار  نمونه] ٤٠[١٢٨٧باران مجلس درخرداد  بعد ازگلوله» مخدرات وطن
ِ                                 زنان  مخالف حجاب برای رسيدن به خواسته به  ١٣٠٢شهناز آزاد نيز در سال . شان است    

را به منظور تالش برای حق » مجمع کشف حجاب«همراه همسرش ابوالقاسم آزاد 
اندازی کرد، اما اين مجمع تعطيل شد و ابوالقاسم  جامع عمومی راهنداشتن حجاب در م

 ]٤١.[آزاد هم به خاطر آن به حبس و تبعيد رفت
استقبال .                         ِ                                         حمايت از حرکت مردان متجدد  مخالف حجاب از ديگر اقدامات فعاالن زن بود

گام الدوله، مديران مدارس دخترانه، از ايرج ميرزا در هن الملوک ةالمعالی و نديم در
ی رفع حجاب وآزادی  به تهران به دليل اشعاری که درباره ١٣٠٣بازگشت او در سال 

ها  ای از اين حمايت زنان گفته بود و اهدای گلدان و قوطی سيگار نقره به او نمونه
، در بعضی محالت، ١٣٠٠ی  ها بود که در اوايل دهه ی اين تالش در ادامه] ٤٢.[است

برخی  ١٣٠۴رفتند، و در سال  ن بدون روبنده به خيابان میبه ويژه در شمال تهران، زنا
گونه  اين] ٤٣.[کردند های بلند و گشاد در خيابان تردد می زنان حتی بدون چادر و با مانتو

حجاب در  ها در دوران مشروطه منجر به ايجاد فضايی برای حضور زنان بی تالش
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فت با حجابی که قانون و جامعه دهد که مخال اماکن عمومی نشد، اما به روشنی نشان می
ی ايرانی از دوران  های اوليه های برخی فمينيست کرد، يکی ازخواسته به زنان تحميل می

  .مشروطه بوده است
 

 زنان رأی حق آوردن دست به برای اعتراض
  

متمم قانون «، با تصويب ١٢٨۶خواه در مهر  از همان زمان که مردان مشروطه
مجلس، زنان را از حق رأی دادن و انتخاب شدن محروم کرده ی  در اولين دوره» اساسی
های اعتراض  ها را در رديف ديوانگان، مجرمان، و کودکان قراردادند، زمزمه و آن

ها فقط از طريق  در دور اول مجلس، اين اعتراض. زنان به نداشتن حق رأی نيز آغازشد
ها  ِ                 ی  زنان در روزنامهحق مقاالت معدودی بود که زنان و مردان معترض به اين بی

، اين اعتراضات به صحن ١٢٩٠اما در دور دوم مجلس، در سال . کردند منتشر می
الرعايا، نماينده همدان در مجلس، به صورت  و دمحمتقی وکيلمجلس نيز کشيده شد، 

الرعايا با مخالفت شديد   اين درخواست وکيل .صريح خواستار دادن حق رأی به زنان شد
رو شد و به جايی نرسيد، اما تالش برای به دست آوردن  دگان مجلس روبهاکثريت نماين

  .حق رأی برای زنان از سوی گروه اندکی از فعاالن زن ادامه يافت
 

های  آبادی يکی از نخستين کسانی بود که با سخنرانی در گردهمايی صديقه دولت
رأی   زنان از حق ی زبان زنان به محروميت و نوشتن مقاالتی در نشريه] ٤٤[اجتماعی

ما «: ای در اين نشريه نوشت در مقاله ١٢٩٩فروردين  ٢٩او ] ٤٥.[کرد اعتراض می
های ايالتی و واليتی  خيلی افسوس داريم که برادران ما وقتی انتخابات مجلس و انجمن

نوشتند، برای اين که ما زنان حق رأی نداشته باشيم و شرکت نجوييم، ما را در  را می
کردند، گمان  اگراندکی دقت نظرمی. ها، مجانين، و ورشکستگان نوشتند رديف قاتل

ِ    کردند ما زنان  بی رود که تصديق می می ِ                   حق، هرگزمانند آن برادران  باحق در انتخابات                                      
را برای تعالی وسعادت ملت رنجبروکارگران ... پارلمان و غيره، مستبدين و مالکين 

 ».کرديم وپيشرفت آزادی انتخاب نمی
ی مجلس، و در شرايطی که زنان  ی شکوفه نيز در جريان انتخابات سومين دوره هنشري

کانديد مورد نظر  ١٢از هرگونه مشارکت سياسی محروم شده بودند، با انتشار اسامی 
اين اقدام منجر به توقيف موقت اين نشريه . ها رأی بدهند خود، از مردان خواست که به آن
فعاالن زن . های سياسی همچنان ادامه داشت به عرصهشد، اما تالش زنان برای ورود 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٤٩                                                                ١٨        دق ، 

  

  

آوردن حق رأی را ترجمه   همچنين اخبار پيروزی زنان اروپايی و آمريکايی در به دست
السلطنه در خاطراتش نوشته است، پيگير اخبار  و چنان که تاج] ٤٦[کردند، و منتشر می

کنند،  از دور تماشا می در حالتی که... های ايرانی  زن«: ها بودند های آن موفقيت
طلب در اروپا چه قسم از حق خود  های حق زن: خوانند که ها می شنوند، و در روزنامه می

خواهند، حق دخالت در  حق انتخاب می. طلبند دفاع کرده و حقوق خود را با چه جديتی می
 خواهند، و به همين قسم موفق شده، در آمريکا به کلی حق امور سياسی و مملکتی می

 ]٤٧[».در لندن و پاريس هم به همين قسم. ها اثبات شده و مجدانه مشغول کار هستند آن
های ايرانی برای برخوردار شدن از حق رأی، همزمان  درخواست گروهی از فمينيست

بود، و نه تنها در ) ١٩١٨(و انگليس ) ١٩٢٠(های حق رأی در آمريکا  با اوج جنبش
از همين رو، . شد ای مترقی و گاه راديکال محسوب می ايران بلکه در جهان نيز خواسته

              ِ                        ای همچون آموزش  خواندن و نوشتن به زنان  در شرايطی که فعاليت زنان برای خواسته
ِ                         شد، تالش برای کسب حق رأی اولويت  بسياری از زنان نبود، و  به شدت سرکوب می                              

ر اثر تالش ها بعد، و ب اعتراضاتی که منجر به کسب حق رأی برای زنان شد سال
ِ                                           های بعدی  مدافعان حقوق زنان در ايران، تحقق پيدا کرد نسل        . 

  :ی هفتگی آسو ايميل خود را وارد کنيد برای دريافت خبرنامه
  

  نشست بار به مشروطه دوران     ِ زنان   دستاوردهای
 

هايش جز عمومی کردن  کدام از خواسته اگرچه جنبش زنان در دوران مشروطه به هيچ
اندازی  های ايرانی توانستند با راه نيافت، نسل نخست فمينيستتحصيل زنان دست 

های زنان، به عنوان دو بال اصلی جنبش زنان، و همچنين طرح  نشريات و انجمن
. های اين جنبش در آينده بسازند خواهانه، بستری برای فعاليت عمومی مطالبات برابری

اعتراض به ساختار  جان زنان در دوران مشروطه همچنين با  جنبش نحيف و کم
ِ                                                      مردساالرانه و نابرابر  حاکم برجامعه و خانواده، به صراحت اعالم کرد که جايگاه                     

چهار . های بعدی سپرد ی راه را به نسل فرودست زنان در ايران بايد تغيير کند، و ادامه
ی اصلی رفع تبعيض جنسيتی در آموزش، قوانين خانواده، مشارکت سياسی، و  خواسته

ی ايرانی مطرح شد، همچنان در  های اوليه وع پوشش، که از سوی فمينيستانتخاب ن
ها هنوز به طور کامل  کدام از آن های زنان ايران قرار دارد؛ و اگرچه هيچ صدر خواسته

ها حاصل تالشی است که از  برآورده نشده، تحوالت غيرقابل انکار در همين عرصه
 .دوران مشروطه آغاز شده است
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ی مشروطه  های زنان دردوره درانتهای فصلی که به مرور تاريخ فعاليتژانت آفاری، 
انقالب «: کند پردازد،بهترين توصيف ازجنبش زنان در آن دوره را ارائه می می

هواداران مسلمان، ارمنی، . مشروطه به راستی چرخشگاهی در تاريخ زنان ايران بود
ِ               زرتشتی، بابی، ازلی، بهائی، ويهودی  حقوق زنان همص دا شدند، در کوچه و بازار آمدند،                                 

های آموزشی و سياسی امنی  ها به دست آوردند، و سازمان ای در روزنامه فضای تازه
يافت و معطوف به  ها افکار، ذخاير، و انرژی خالق زنان جال می تأسيس کردند که در آن

با زنان گرايانه  ها رفتار مساوات به متون مذهبی که درآن. شد های جديد و نومی طرح
خواه را  شدند، غيرت و خجلت مردان مشروطه سفارش شده بود متوسل می

کردند، و حتی از ارتباطات خود در  ی خود را خرج می انگيختند، جهيزيه و ارثيه برمی
با . گرفتند، والبته توانستند بعضی از اميدهای خود را تحقق ببخشند حرم سلطنتی بهره می
ی کوتاه انقالب نه  ل شد، دستاوردهای زنان در دورهتعطي ١٢٩٠آن که مجلس در دی 

  ] ٤٨[».های بعد افزايش يافت تنها حفظ شد، بلکه در سال
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  مأخذ و توضيحات
  

 - ، سايت آسو » ی مشروطه دستاوردهای جنبش زنان در دوره«خواه  مريم حسين -  ١
١٣٩۶/١٢/٠٨ 

خانم استرآبادی و خانم افضل  بی بی افضل وزيری و نرجس مهرانگيز مالح،] ١[  
دمحم توکلی : وزيری، مادر و دختری از پيشگامان معارف و حقوق زنان، ويراستاران

 .۵٠. ، انتشارات نگرش و نگارش زن، ص١٣٧۵آبادی، بهار  طرقی و افسانه نجم
 ی ی ديگر، سال اول، شماره ی نيمه نامه ، فصل»جنبش زنان در ايران«ناهيد يگانه، ] ٢[

 .٢٨-٧. ، صص١٣۶٣دوم، پاييز 
 ۴نام کنند يک دبستان  توانستند در آن ثبت ای که دختران ايرانی می نخستين مدرسه]٣[

 ١٢١۴/ ميالدی  ١٨٣۵ی پسرانه و دخترانه در اروميه بود که در سال  کالسه
های  اندازی شد، و فقط مختص اقليت خورشيدی از سوی مبلغان مذهبی آمريکايی راه

 ١٢۵٠ی آمريکايی که در سال  ی دخترانه رمسلمان بود؛ در اولين مدرسهمذهبی غي
 .نام نداشتند ی ثبت اندازی شد نيز دختران مسلمان اجازه خورشيدی در تهران راه

، آلمان غربی،انتشارات ١٣۶٨عبدالحسين ناهيد، زنان ايران در جنبش مشروطه، ] ٤[
 .١۴. نويد، ص

، ١٩٢٠نوامبر  ١٧، ۵٢ی  ی اول، شماره ان، دوره، زبان زن»نويسيم باز هم می«] ٥[
 .٣-۴. صص

 
]٦ [M. Yaukacheva, ’The Feminist Movement in Persia,’ Central 

Asian Review (1959), 7(1):75. 
، ١٣٨۵ی رضا رضايی،  به نقل از ژانت آفاری، انقالب مشروطه در ايران، ترجمه

 .٢۴١. چاپ سوم، تهران، نشر بيستون، ص
، ٧ی  ، شماره١٢٩٠فروردين  ١٣ی ايران نو،  ، نشريه»کنفرانس عمومی زنان«]٧[

 .٢۶٠. به نقل از آفاری، انقالب مشروطه در ايران، ص. ١. ص
 .٢٣٣-٢٧۴. آفاری، انقالب مشروطه در ايران، صص] ٨[
فروردين  ٢ی مساوات،  ، نشريه»ی زنان تهران به انجمن محترم طالب شکوائيه«]٩[

. به نقل از آفاری، انقالب مشروطه در ايران، ص. ۵-۶. ، صص١٨ی  ، شماره١٢٨٧
٢۵٢. 
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به نقل از وزيری و . ۴-۶. ، صص١٩٠٧سپتامبر  ١المتين،  ی حبل روزنامه] ١٠[
 .٦٥. خانم استرآبادی و خانم افضل وزيری، ص بی مالح، بی

 .٢٧۴-٢٣٣. آفاری، انقالب مشروطه در ايران، صص] ١١[
ی ايران نو،  ، روزنامه»در بيچارگی زنان«، »ورش دوشيزگانپر«معلم دبستان ] ١٢[

 .٣. ، ص١٩١١ی  ژوئيه ٢۶، ١٠٢ی  شماره
 .٢۴١. آفاری، انقالب مشروطه در ايران، ص] ١٣[
دمحمحسين : ، به نقل از٢. قمری، ص ١٣٢٨شوال  ٢٢، ۴ی  ، شماره١دانش، سال ] ١٤[

مشروطه تا سلطنت پهلوی،  ی زن ايرانی، از انقالب ها و مبارزه خسروپناه، هدف
 .٢١٧. ، تهران، انتشارات پيام امروز، ص١٣٨١

 ١٢٨٠اليز ساناساريان، جنبش حقوق زنان در ايران، طغيان، افول و سرکوب از ] ١٥[
 ۶٩، تهران، نشر اختران، ص ١٣٨۴، ترجمه نوشين احمدی خراسانی،۵٧تا انقالب 

 .٢٢. م افضل وزيری، صخانم استرآبادی و خان بی وزيری و مالح، بی] ١٦[
السلطنه، به کوشش منصوره اتحاديه، نشر تاريخ ايران،  السلطنه، خاطرات تاج تاج] ١٧[

 .٢٨و  ٢۶. ، چاپ سوم، صص١٣٧١تهران، 
، »سياسی زنان در انقالب مشروطه - تأملی درتفکر اجتماعی «ژانت آفاری، ] ١٨[

 .٢٧-٨. ، صص١٣٧١، زمستان ١٧ی  ی ديگر، شماره نيمه
 ١٢٨٠اليز ساناساريان، جنبش حقوق زنان در ايران، طغيان، افول، و سرکوب از ] ١٩[

. ، تهران، نشر اختران، صص١٣٨۴ی نوشين احمدی خراسانی،  ، ترجمه۵٧تا انقالب 
 .٨١و  ٨٠

ی حکومت  های زنان در دوره بازبينی فعاليت: اقتدار و نمايندگی«آبادی،  افسانه نجم] ٢٠[
 .   جا ، قابل دسترس در اين۴۴ی  ی گفتگو شماره نامه ، فصل١٣٩٠ مرداد ١۵، »رضا شاه

برگی از «بيژن معصوميان، : ی بيشتر در اين زمينه، نگاه کنيد به برای مطالعه] ٢١[
ةالعين: تاريخ جنبش زنان ايران در عصر مشروطه ّ       طايره، از تبار  طاهره قر           ِ ، وبسايت »             

 .جا ر اين، قابل دسترسی د٢٠١٧ی  ژوئيه ٨گويا نيوز، 
 .٣. ، ص۶۵ی  ، شماره١٢٨٨آبان  ٢٢ی ايران نو،  نشريه] ٢٢[
 .همان]  ٢٣[
 .١٨٩. ی زن ايرانی، ص ها و مبارزه خسروپناه، هدف] ٢٤[
، ٢٢. ، ص١٣۵٣علی مالح با خديجه افضل وزيری، بهمن  وگوی حسين گفت] ٢٥[

 .جا قابل دسترس در اين
طاهره «فرزانه ميالنی، : نگاه کنيد به ی بيشتر در اين زمينه، برای مطالعه] ٢٦[
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بهمن  ٢۵، وبسايت گويا نيوز، »کسوتی که سکوت و سکون را نپذيرفت پيش: العين قرة
 .جا ، قابل دسترسی در اين١٣٩٢

 .»برگی از تاريخ جنبش زنان ايران در عصر مشروطه«معصوميان، ] ٢٧[
ی حکومت رضا  ی زنان در دورهها بازبينی فعاليت: اقتدار و نمايندگی«آبادی،  نجم] ٢٨[

 .»شاه
، تهران، انتشارات سخن، ١٣٨٣زاده، تاريخ انقالب مشروطيت ايران،  مهدی ملک] ٢٩[

 .۵٠۵. جلد سوم، ص
ی رودکی، جلد  خانه ، تهران، چاپ١٣۶١آبادی، حيات يحيی، تهران،  يحيی دولت]  ٣٠[

 .١۶٠. دوم، ص
]٣١ [Mangol Bayat-Philipp, Women and Revolution in Iran, 1905-1911, p. 295, 

in Women in the Muslim World, Beck, Lois, 1944; Keddie, Nikki R., 1978. 
]٣٢ [C. Colliver Rice, Persian Women and Their Ways, London: Seeley, Service 

1923, p. 40, see here. 
 .٩٩. ساناساريان، جنبش حقوق زنان در ايران، ص] ٣٣[
، »نظری به وضع زنان ايران، از انقالب مشروطيت تا عصر واليت فقيه«] ٣٤[

ساناساريان، جنبش : همچنين نگاه کنيد به. ٣٠١- ٣٢٧. نامه، سال سوم، صص ايران
های  بازبينی فعاليت: اقتدار و نمايندگی«آبادی،  ، و نجم۶١. حقوق زنان در ايران، ص

 .»ی حکومت رضا شاه زنان در دوره
 .۵٩. ناساريان، جنبش حقوق زنان در ايران، صسا] ٣٥[
محترم اسکندری، «فرناز سيفی، : ی بيشتر در اين زمينه، نگاه کنيد به برای مطالعه] ٣٦[

، قابل دسترس در ١٣٨۵مرداد  ١٧ی سرمايه،  ، روزنامه»عزمی ثابت و قدمی استوار
 .جا اين
 
مادران من «فروغ عزيزی، : برای مطالعه بيشتر در اين زمينه، نگاه کنيد به] ٣٧[

، قابل دسترس در ١٣٩٢ارديبهشت  ٢٢، وبسايت بيدارزنی، »کيستند؟ محترم اسکندری
 .جا اين

 .۶۴. ساناساريان، جنبش حقوق زنان در ايران، ص] ٣٨[
دره المعالی، از «فائزه توکلی، : برای مطالعه بيشتر در اين زمينه نگاه کنيد به] ٣٩[

 .جا ، قابل دسترس در اين١٣٨۵آبان  ١٨ی سرمايه،  روزنامه، »پيشتازان مديريت زنان
 .٢۵٠. آفاری، انقالب مشروطه در ايران، ص] ٤٠[
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، تهران، ١٣٨۴آبادی، نهضت نسوان شرق،  غالمرضا سالمی و افسانه نجم] ٤١[
فروغ عزيزی، شهناز آزاد، وبسايت : ، به نقل از٢٨٧-٢٩۶. انتشارات شيرازه، صص

 .جا ، قابل دسترس در اين١٣٩٣ خرداد ٢١بيدارزنی، 
های جيبی،  پور، از صبا تا نيما، جلد دوم، تهران، شرکت سهامی کتاب يحيی آرين] ٤٢[

 .١٢۵. ی زن ايرانی، ص ها و مبارزه ، به نقل از خسروپناه، هدف٣٨٨. ، ص١٣۵۵
ا ی رض های زنان در دوره حکومت بازبينی فعاليت: اقتدار و نمايندگی«آبادی،  نجم] ٤٣[

 .»شاه
، ٢٩نامه، سال  ، ايران»شناسانه آبادی، بررسی زندگی صديقه دولت«الهه باقری، ] ٤٤[

 .۴٧-١٨. ، صص١٣٩٣، بهار١ی  شماره
، ٢٠ی  ، شماره٢، زبان زنان، سال »قلم در دست مردان بود«آبادی،  صديقه دولت] ٤٥[

 .٢. ص) ميالدی ١٩١٩(قمری  ١٣٣٨رجب  ٢٠
 .١٣٣. ی زن ايرانی، ص مبارزهها و  خسروپناه، هدف] ٤٦[
 .٩٨. السلطنه، ص السلطنه، خاطرات تاج تاج] ٤٧[
 .٢٧۴. آفاری، انقالب مشروطه در ايران، ص] ٤٨[
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  سوم فصل
  
 

  ١٣١۴ سال تا آغاز از  نسوان مدارس تاسيس به نگاهی
 

  سيحیمبلغان م - م ١٨٣۵مصادف با - ش ١٢١۴در سال : رباب حسيبی می نويسد 
  . تاسيس کردند  دخترانه را در اروميه آمريکايی، اولين مدرسه چهار کالسه پسرانه و 

  
ای را نيز در تهران گرفتند؛ مشروط به اينکه هيچ  آنها سپس اجازه تاسيس مدرسه دخترانه

به - ش ١٢۵۴در سال  - چهل سال بعد. نداشته باشد  راه دختر مسلمانی به آن مدرسه 
مسلمان هم به   که دختران ن وزيرمختار آمريکا، ناصرالدين شاه اجازه داد بنجامي  خواهش

خانم مريم اردالن و (ش، اولين دختران  ١٢٧۵به اين ترتيب، درسال . اين مدرسه بروند
  . التحصيل شدند از مدرسه آمريکايی فارغ) مهرتاج رخشان خانم 

های فرانسوی،  توليککا  مدرسه سن ژوزف، توسط مسيون) م ١٨٨٧(ش١٢۶۵در سال 
مدرسه بعدها به نام دبستان و دبيرستان   اين. پرداخت در تهران به خدمات فرهنگی 

از  - دستور دولت وقت طبق - ش ١٣٢٠شد؛ ولی در سال   منوچهری به رسميت شناخته
فرانسه آن برای   های ادامه کار موسسات خارجی جلوگيری به عمل آيد؛ در نتيجه کالس

به منظور هماهنگی مدرسه با   ش ١٣٣٢در سال . همچنان داير بودخارجی  اطفال 
خواهران راهبه فرانسوی، بخش فارسی آن نيز    مقررات وزارت فرهنگ و به خواهش

  خانم بدر الملوک به مديريت » دبستان و دبيرستان ژاندارک«گشوده شد و مدرسه با نام 
پرسان از ديگر مدارسی بود که مدرسه فرانکو. شروع به کار کرد) پازارگادی(مصفا 

به ) مودب الملک(به وسيله مسيو يوسف خان ريشارد ) م ١٩٠٨(  ش  ١٢٨٧در سال 
او را از   بود که ناصرالدين شاه پدر وی يکی از استادان مدرسه دارالفنون . وجود آمد

  . ويدازدواج کرد و به اسالم گر  فرانسه استخدام نموده بود؛ وی بعد با يک بانوی ايرانی
خصوصی در   يوسف خان به ريشارد مدرسه فرانکو پرسان را ابتدا به صورت کالس

يکی از بهترين مدارس دخترانه   بعد اين مدرسه به منزل خود تاسيس کرد و چند سال 
  . بود آزمايشگاه و لوازم سمعی و بصری نيز   اين مدرسه دارای. تبديل شد
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 ننسوا مدارس دشوار امور

 
عوام آموزش علم . بود  در آن زمان تاسيس مدرسه دخترانه کار بسيار سخت و دشواری

دادند دخترانشان به مدرسه  دانستند و اجازه نمی می را برای دختران، مغاير با مذهب 
را خانه فساد  داد؛ زيرا مردم آنجا  اش را برای مدرسه اجاره نمی کس خانه هيچ. بروند

آن را سنگ باران   کردند؛ حتی گاهی تابلوی عفتی متهم می به بی قلمداد و موسس آن را
در چنين . شاگردان و مديران مدرسه شوند  گماشتند تا مزاحم را می کردند و ديوانگان  می

شد و تمام  حمايتی از مدرسه نمی شرايطی، از طرف اولياي امور وقت هم هيچ گونه 
نيت جانی شاگردان با اوليا مدرسه حفظ و نگهداری انتظام مدرسه و ام  مسووليت

به وزارت معارف در تاريخ  - موسس مدرسه انائيه استرآباد - نامه اسدهللا اسفندياری . بود
  . تاسيس مدرسه نسوان است مويد مخالفت عوام با ) ٣٠/١١/١٣٠۵

 
 دوشيزگان مدرسه  ملی مدارس اولين تاسيس

 
الدوله بر مسند وزارت معارف تکيه  زمانی که صنع) ق ١٣٢۴(در اواخر دوره قاجاريه 

روشنفکر زمان، دبستان دخترانه دوشيزگان   يکی از زنان بی خانم وزيراف،  داشت، بی
خواستند  می  طوری که شد؛ به رو  ای روبه را بنيان گذاشت؛ اما اقدام او با مخالفت شديد عده

اما در جواب به او شکايت کرد ؛   بی خانم به وزارت معارف بی. مدرسه را ويران کنند
که مدرسه تعطيل شود و به اين ترتيب مدرسه دوشيزگان   شد که صالح در اين است گفته 

مجددا نزد   بی خانم بستن مجلس شورای ملی، بی مدتی بعد پس از به توپ . تعطيل شد
بر اينکه فقط  شد، مشروط   بار تقاضای وی پذيرفته اين. الدوله وزير معارف رفت صنع

تحصيل کنند و دوشيزه نيز از تابلوی مدرسه حذف   سال در مدرسه ۶تا  ۴بين  دختران
عنوان   کننده نوع جنسيت بود، مناسب برای را به علت اينکه مشخص واژه دوشيزه (شود 

   .)دانستند مدرسه نمی
 

 مدرسه ناموس
رغم شرايط بسيار سخت اجتماعی، دبستان ناموس توسط طوبی  ش به  ١٢٨۶در سال 

بينی  وی با اخذ تدابير الزم و با پيش. تاسيس شد - فرمانفرما در خيابان  - آزموده خانم
مجالس   چنانکه هر سال متناسب با افکار مردم، کار خود را شروع کرد؛   های برنامه
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آورد و  دعوت به عمل می  از اولياي شاگردان. داد خوانی در مدرسه ترتيب می روضه
وند در آنها آموختن به علم و دانش را از اهم وظايف مسلمانان قرآن را که خدا هايی از  آيه

  آشوب و جنجال و مزاحمت مردم جلوگيری نمود و به اين تدابير از  دانسته، گوشزد می
مدارس متوسطه  ترين ومجهزترين  مدرسه ناموس بعدها به صورت يکی از مهم. کرد می

  . تهران درآمد
 

 مدرسه فرحيه نوباوگان
 

نامه و التزام نامه از  ق وزارت معارف و اوقاف، پس از اخذ ضمانت ١٣٣۵در سال 
مبنی بر اجازه تاسيس يک باب مدرسه ابتدايی،  -   برده خانم فرح الملوک، با تقاضای نام 

نمود و امتيازنامه مدرسه  موافقت  - به نام فرحيه نوباوگان، در چهار راه حاج شيخ هادی
تحصيل نموده و   خانم فرح الملوک خود در تهران .مزبور را به نام وی صادر کرد

او قبل از تاسيس مدرسه، دوازده سال در . تصديق نامه وزارت معارف بود دارای 
   .  تربيت آشنايی کامل داشت مدارس ديگر تدريس کرده و با کار تعليم و 

  
 

 مدرسه حسنات
يق حاج ميرزا ق به مديريت خانم سکينه شهرت و به تشو ١٣٣۶اين مدرسه در سال 

در خيابان وليعصر، چهار راه معز السلطان تاسيس   - گذار مدارس ايران پايه- حسن رشديه
دوازده   مزبور دارای مدرسه . شد و پس از مدتی تغيير نام داده، به مدرسه ژاله موسوم شد

  . آمد به حساب می  ها در منطقه فوق از مدارس معتبر تهران کالس و سال
 

  مدرسه عفتيه
 

ش، در خيابان سيروس تهران،  ١٢٨٩مدرسه عفتيه از ديگر مدارسی بود که در سال 
معلمين و محصلين دبستان ) تصويرتصوير(شيخ دمحم  توسط خانم صفيه يزدی به تشويق 

که يکی از  - برده شمسی حسين يزدی شوهر نام  ١٣١۴دوشيزگان مالير درسال 
به عنوان حاکم شرع برای نظارت بر رفت و  به شمار می  روحانيون طراز اول تهران

ها نيز مدارسی در همان  در شهرستان. تاسيس شد- انتخاب شده بود مجلس   تصميمات
که در يک شرايط بسيار آشفته و  ترين آنها مدرسه فروغ بود  معروف  زمان داير شد که
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فروغ آذرخشی   توسط خانم- که يک شهر مذهبی بود- ومرج، در شهر مشهد پر هرج
توان نام برد که  ش می ١٢٩۶خانه شرعيات را در سال  در اصفهان مکتب. شد داير 

فارس نيز مدرسه عصمتيه شايان ذکر است  در . آبادی بود موسس آن خانم صديقه دولت
ش تاسيس   ١٣٠٠، در سال »حيا«زاده و به سرپرستی خانم  که توسط آقای خوشنويس

 ١٣١۴رسه شش کالسه بود که تا سال مد  مدرسه عصمتيه يک. شد و شروع به کار کرد
زاده در قسمتی  آقای خوشنويس. نامه رسمی از وزارت معارف بود ش هنوز فاقد امتياز 

مشکالت، زياد از   فدوی با هزارگونه«  : نويسد از نامه خود به وزارت معارف چنين می
محصالت  اي از  چهارده سال دبستان شش کالسه عصمتيه را تاسيس نموده وهرساله عده

سه سال به اسم اينکه دبستان عصمتيه هنوز . اند شده  نامه موفق به اخذ تصديق
های  ضميمه دبستان - موقع امتحانات ساالنه- اين دبستان امتيازدردست ندارد، محصالت 

با امتياز مدارس، خانم  در رابطه »... گرفته اند  ديگر شده و به اسم آن دبستان تصديق نامه
در «: نويسد در کتاب کارنامه زنان مشهور ايران می) ايار وزيریخش(فخری قويمی 

مستظرفه به نام   خورشيدی امتياز رسمی وزارت معارف و اوقاف و صنايع  ١٣١٠  سال
محموديه دوشيزگان به رسميت شناخته شد؛ تا  بانو عزت الشريعه صادر و مدرسه ابتدايی 

آن سال از  جازه رسمی نداشت و در فرهنگی احتياج به ا  تاريخ فوق، تشکيل موسسات
مدارس موجود به رسميت شناخته شد و تاسيس . وقت مقرراتی وضع شد  طرف دولت

اما اسناد موجود در سازمان اسناد » ...صدور امتياز رسمی گرديد مدارس جديد مستلزم 
موظف به - تاسيس موسسات فرهنگی برای - ملی ايران حاکی از آن است که افراد از ابتدا

گرفتن اين امتياز نامه مستلزم تهيه . از وزارت معارف بودند  اخذ امتياز نامه
مناسب، ارائه التزام نامه رعايت مواد پروگرام دولتی و ضمانت نامه اخالقی بوده    محل
  . است

  های اضافی افراد بدون امتياز نامه اقدام به تاسيس مدرسه و کالس  البته گاهی بعضی
قانونی  - قانون اساسی  متمم ٢٧به موجب اصل   - ش  ١٣٠٩هرماه م ٢٧در. کردند می

مشتمل بر يک   ش داير بودند، ١٣٠٩راجع به رسميت مدارس ملی که تاآخرخرداد سال
ماده و يک تبصره، از تصويب مجلس گذشت که در آن شرايط سنی و اخالقی مدير قيد 

تصويب ماده فوق مفتوح   ريختبصره اين قانون گفته شده مدارسی که در تا در . شده بود
داشته باشند؛ مگر وقتی که سوادقانون  دارند   اند حق ندارند کالسی اضافه از آنچه بوده

ای  نامه توان ذکر کرد،  از جمله ديگر اسنادی که در اين رابطه می. رسد فوق به نظر می
ر رابطه از قسمت دايره تعليمات عمومی اداره کل معارف است به وزارت معارف، که د

نوشته ٢۵/٢/١٣١٢اضافی مدارس ملی و امتياز نامه آنها در تاريخ  های  با تاسيس کالس
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مدارس ملی تهران،   کمک خرج به ش به منظور پرداخت  ١٣٠٨ درهفدهم اسفندماه.شده
رسيد  کميسيون معارف مجلس شورای ملی   ای مشتمل بر شش ماده به تصويب نظام نامه

بر اساس . ش به مورداجرا گذاشته شد ١٣٠٨ماه  شش بهمن  وبه موجب قانون مصوب
قالی بافی،   ، هنرهای يدی از جمله مدارس عالوه برسايردروس در اين   اين نظام نامه

   . شد خياطی و بافندگی نيز تعليم داده می
  

  دار المعلمات
 

قسمت در . شد تقسيم می  دوره تحصيل در مدرسه دار المعلمات سال بود که به دو قسمت
 - شرايط پرداخت اعانه به مدارس اناث نيز  متوسطه اناث اول مطابق پروگرام سه سالی 

اين نظام   به موجب. است مشخص شده  - ها و ميزان قبولی شاگردان براساس تعداد کالس
دارند، تعدادی از  دريافت می  ای که نامه، مدارس اعانه گير موظف بودند به نسبت اعانه

از . طور مجانی در مدرسه بپذيرند کند به می  وزارت معارف معرفیرا که  شاگردان 
کمک خرج مدارس   کرد، صورت تقسيم توان ذکر  ديگر اسنادی که در اين رابطه می

اسفندماه  در تاريخ بيستم - ملی ذکور و اناث و دستور پرداخت آن به اداره محاسبات
  .است - ش ١٣٠٨

 
 دولتی مدارس اسيست

 
پس از تاسيس اداره   الدوله صيرالدوله، وزير معارف کابينه وثوقش ن ١٢٩٧در سال 

مدرسه دولتی و يک مدرسه تربيت معلم به نام دار  تعليمات نسوان، اقدام به تاسيس ده 
و در نواحی ده  گذاری شده  نام ۴٠تا شماره  ٣١دولتی از شماره   مدارس. المعلمات کرد

پس از پايان - رسمی مدارس دختران نيز  شناولين ج. گانه تهران شروع به کار کردند
در فرانکو پرسان برگزار شد و از طرف وزير  - دار المعلمات  اول های قسمت  کالس

خانم حرمت (  شاگردان اول و دوم هللا مجيد به دو تن از  معارف، نصيرالدوله، دو کالم
جدا  انکو پرسان ش از فر ١٣٠٠درسال   اين مدرسه. اهدا شد) سپانلو و خانم بدر الملوک
ش دکتر  ١٣٠۴مديريت آن را به عهده گرفت؛ ولی در سال   و بانو فصيح الملوک مهام

نام داشت » هس  هلن«يک بانوی فرانسوی را که  - نسوان رييس تعليمات - صديق  عيسی
تعليم و تربيت و  تدبير منزل،   برای اداره امور دار المعلمات تعيين کرد و دروس

ميرزا علی اصغر خان حکمت در اين : آن افزود  را به مواد درسی شناسی کودک روان
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باشند؛ مشروط بر  شهريه معاف می  شاگردان اين مدرسه از پرداخت«  : نويسد باره می
دوره تحصيالت، به عده نسوانی که در  اينکه در موقع ورود ملتزم شوند که بعد از اختتام 

 - معارف   مطابق مقررات و دستورات وزارت - اند موظفا در مدارس دولتی بوده  مدرسه
  ».تدريس نمايند و اال مکلفند که مطابق نظام نامه شهريه را بپردازند

مدارس ملی در   ش مدارس نسوان فقط منحصر به ١٢٩٧طور کلی تا قبل از سال  به
اطالع دقيقی از تعداد آنها در دست نيست؛ ولی  تهران و بعضی از نقاط کشور بود که 

باب  ۴٩نيز  باب و تعداد مدارس ذکور  ۴٩اناث تهران   ش تعداد مدارس ١٢٩٧ل درسا
به علت ضعف  - مقايسه هنگامی به عمل آمده که تعدادی از مدارس ملی ذکور   اين. بود

در اين رابطه هيئت مديران مدارس . بودند  منحل شده - وزارت معارف مالی و عده توجه 
در «: نويسد ش چنين می ١٢٩٧درسال  - رف و اوقافوزارت معا  در نامه خود به - ملی
بالغ  ق مطابق راپورت رسمی وزارت معارف عده مدارس ذکور اين شهر  ١٣٢٩سنه 

باب فقط ملی، و به توسط موسسين خصوصی  ۶۴بر هفتاد و هشت بود که از اين عده 
. قی نماندهباب بيشتر با ٢۵تحقيقات، از مجموع مدارس ملی،  و امساله برحسب . دائر بود

«  
  

 مدارس های التحصيل فارغ تعداد
  
های  ش در دوره ابتدايی سه نفر، در سال ١٢٩١آيد، در سال  طوری که از اسناد برمی به

 ١٢٩۵چهل و سه نفر ، در سال  ١٢٩۴نفر، در سال  ده  ١٢٩٣پنج نفر، در سال  ١٢٩٢
پس از  ١٢٩٧  سال يک صد و سی و پنج نفر، در  ١٢٩۶هشتاد و نه نفر، در سال 

نفر،  يک صد و هفده ١٢٩٨تاسيس مدارس دولتی يک صدو چهل و يک نفر، در سال 
يک صد و پنجاه يک نفر، در  ١٣٠٠نفر، در سال   يک صد و چهارده  ١٢٩٩در سال 

 ١٣٠٣سيصد و نه نفر، در سال   ١٣٠٢يک صد و هشتاد نفر، در سال  ١٣٠١سال 
چهارصد  ١٣٠۵  هشتاد نفر، در سال سيصد و ١٣٠۴نفر، در سال  سيصد و سيزده

فارغ  ١٣٠٧ششصد و چهل و نه نفر، در سال  ١٣٠۶پنجاه و يک نفر، در سال  و 
التحصيالن دوره  و دو نفر و اولين فارغ  شصت التحصيالن دوره ابتدايی هفتصد و 

نه نفر و در  در دوره ابتدايی يک هزار و بيست و  ١٣٠٨  متوسطه چهل نفر، در سال
در دوره ابتدايی يک هزار و صد و  ١٣٠٩شصت و شش نفر، در سال   توسطهدوره م

در دوره ابتدايی  ١٣١٠نفر، در سال  دوره متوسطه چهل و هشت بيست و نه نفر و در 
متوسطه نود و پنج نفر، در سال  يک هزار و سيصد و هشتاد و چهار نفر و در دوره 
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نفر و در دوره متوسطه يک صد در دوره ابتدايی يک هزار و سيصد و چهار  ١٣١١
التحصيالن دوره متوسط به دويست و سی  تعداد فارغ ١٣١٢بيست نفر بودند و در سال  و 

   . و پنج نفر رسيد
  
 

 يافتند راه دانشگاه به که دخترانی گروه اولين
  

دختران که عبارت بودند   ش پس از تاسيس دانشگاه باالخره اولين گروه ١٣١۴در سال 
شمس الملوک مصاحب، بدر الملوک بامداد، سراج النسا  ی شاهزاده اسکندری، ها از خانم

، مهرانگيز )ايران آمد از هندوستان برای تحصيل در دانشکده ادبيات به   دختری که(
حائری، شايسته صادق، تاج   منوچهريان، زهرا بيات اسکندری، بتول سميعی، طوسی

به دانشگاه راه يافتند که همگی آنها از ) ریخانل(نخعی، فروغ کيا و زهرا کيا  الملوک 
  . روند شمار می زنان دانشمند، فعال و سرشناس معاصر به 

  ١٣٩١  آبان  ٣٠شنبه  - دنيای اقتصاد : منبع
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  چهارم فصل
  

  اول پهلوی دوران در زنان موقعيت به اجمالی بررسی
  

بررسی اجمالی به موقعيت زنان « عنوان ميعاد سيفی پور در مقالۀ پژوهشی خود  تحت  
مدرنسازي نظام قضايی و ترفيع نسبی موقعيت :  بر اين نظراست» در دوران پهلوی اول

زنان بر اساس الگوهاي ظاهري نظام غربی،که حاصل برداشت سطحی دولتمردان وقت 
وزه پهلوي از مدرنيسم جوامع توسعه يافته بود، نه فقط موجب تغييرات سازندهاي در ح

ـا بی توجهی به حقوق سياسی و مدنی  ـان ب                            ً                                                   هاي مذکور نشـ د، بلکـه مـثال  در حـوز ۀ زن
ايشان وسوق دادن مشکالت ايشان به سوي جريانات انحرافی مانند لزوم ترقی در نداشتن 
ن قانون، موجب دودستگی طيف  ـال کـردن اـي حجاب و سرکوب زنان سنتی براي اعم

ـان، کـه داراي تفکرات مذهبی زنان جامعه و تضعيف موقعي ـالبی از ايش ت گـروه غ
  .دبودند، ازمنظر بهره گيري ازآگاهيهاي آموزشی و اجتماعی شـ

  
  پهلوي عصر در اصالحات و مدرنيت

 
ترين شکل  ترين و درنتيجه بيدارکننده رويارويی آغازين ايرانيان، با آسيب زننده  

اصالحات در ساختار نظامی که  مدرنيت، يعنی امپرياليسم نظاميگرانه و ضرورت
ـاد اجتماعی، سياسی و فرهنگی مدرنيسم نيز شد، از همان ابتدا  ـاهی از ابع موجب آگ
ر  ه، يعنی توجه بيشتر به اصالحات نظامی ودقت ضـعيف ـت منجر به پيدايش بينش دوگاـن

ـاعی و سياسی جامعه شد  اين توجه .( ٥٩-  ٥٧: ١٣٨٢وحدت، (در کسـب، توسـعه اجتم
گانه و البته بسيار سطحی که بـه قول پژوهشگران حوزۀ تاريخ معاصر ايران ميتوان دو

ز تعبيرکـرد» شبه مدرنيسـم «از آن به  ،ازهمان ابتدا ) ١٤٧: ١٣٨١کاتوزيان،(  نـي
ـاي تغييـروتحـولی کـه . خواهان تغييروتحول درعرصه هاي مختلف اجتماع بود تقاض

ی و فکـري د ـا حمايـت عمـل ت مـردان و روشنفکران چندي، در عصر پيش هرچنـد ب وـل
ـا جديت بيشتري از سوي طيف  ـا وقـوع انقـالب مشـروطه ب از مشـروطه پيگيـري و ب
ـايتی و ناکارآمدي اغلب دولتمردان  وسيعی از مردم مطالبه شد، اما به داليلی چون بی کف

يابی در اقتباس عدم کام .عصر قاجار و دخالت بيگانگان به نتايجی مطلوب منجر نشد
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گسـيختگی کـه، در نتيجۀ جنگ داخلی پس از  مظاهر مدرنيسم، هرج و مرج و ازهم
آنچه که بخشی انقالب مشروطه و مداخله و اشغال نظامی بيگانگان پديد آمد، باعـث شد 

ازروحانيون، روشنفکران، فعالين سياسی وقشرهای سودجوی جامعه به آن پايبند نبودند، 
برخی برسردست . حقوق ملی و آزادی واستقالل، بود وهنوز نيز هستهمان عقيده به 

. نشاندگی وسرسپردگی با يکديگر مسابقه می دهند ونوکر مأبی خود را توجيه می کنند
ازپول گرفتن و مزدوری کردن و رشوه دادن برای تقرب جستن نزد دولت بيگانه، عار 

ضياء بوده اند وهستند اين عناصرو گروهها  جانبدارخط و مشی سيد . ندارند
وازآن زمان تاکنون درتاريخ سياسی و اجتماعی، همچنان درخدمت  ١٢٩٩ودرکودتای

  .  بيگانگان و کشورهای سلطه گرغرب بويژه انگليس و امريکا می باشند
بيانگرخالء رهبری نيروهای ملی » خاطرات آيرونسايد«اين نکته حائزاهميت است که  

ازبحران ايران وسازماندهی درخورآن بود که تضمين درتشکيل جبهه ای برای عبور
. کننده آزادی و استقالل، امنيت داخلی ودفاع از استقالل و تماميت ارضی ايران باشد

ازاين خالء رهبری ناشی از ناتوانی جانبداران استقالل و آزادی ايران، قدرت مسلط 
يران اهميت تعيين کننده امپراطوری دراستراتژی عمومی خود، به ا. انگليس استفاده کرد

آلترناتيو دلخواه خود را توسط عوامل خود ١٢٩٩لذا، با کودتای سياه سوم اسفند. می داد
درايران، که هيچ گونه پايۀ مردمی نداشتند، برضد اساس مشروطيت، برمردم ايران 

  ) ١٣- ١٤صص- جمال صفری. (تحميل نمود و مشروطيت را  تعطيل کرد
 
مهم بود که پيش ازخروج آخرين » برای کودچيان« وع اين موضبه بيان ديگر ، 

                                                                      ً سربازانگليسی دست به کارشوند، زيرا با خروج انگليسيان معلوم نبود که اصوال  
حضور نظامی انگليس برای «       ِ                   هرچند ا وری تأييد می کند که».اوضاع درکنترل بماند

ور نبودند انگليسيان مجب« ، اوادعا می کند که »ضياء ضروری بود   اجرای طرح های
  )P.Avery, p. 225( ».ضياء چه نقشه ای داشت               ّ بدانند که سي د

  
اسفند  ٣طراح کودتای    ملی به گفته ژنرال آيرونسايد   جامعه   در واقع زمينه داخلی   

چنان وضعيت موردنظری رافقط    وضيع:    و رضا خان   سيد ضياء طباطبايی١٢٩٩
را اداره » يک ديکتاتوری نظامی«بود يک رهبرقوی می توانست ايجادکند که قادر می 

که نظم کافی برنيروهای مسلح ايران اعمال می کرد تا مانع تهاجم شوروی «کند،
اين « :در واقع، آيرونسايد چنان امکانی را به وزارت جنگ پيشنهادکرده بود» .شود

بسياری از مشکالت را حل خواهد کرد و به ما امکان خواهدداد تا با صلح واحترام 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦٥                                                                ١٨        دق ، 

  

  

  )   Ironside , p. 384( ».رج شويمخا
آيرونسايد يک دهه بعد درنامه ای برای کاردارپيشين آمريکا، که درهمان زمان کوتاه 

را به مقام ) پياده( درتهران بود، تأييد کرد که وی کودتا را طراحی و يک نظامی ساده
آن . تشده اس   فکر می کنم انتخاب رضا خان در ايران موجه« : وزارت رسانده بود

روز را به خاطر خواهم داشت که به او اجازه ی رفتن دادم و او نيزکودتايی را درتهران 
اين بخش از نامه ی آيرونسايد را  (».رهبری کرد که لرد کرزن هرگزمرا به آن نبخشيد

      ً                احتماال ، آيرنسايد نامه . که درپی پينگ مستقر بود (Van Engert) انگرت زمانی فرستاد
فرستاده    شود   گزارش   به واشنگتن   ا کوتاه زمانی پيش ازآن کهی خصوصی خود ر

  )بود
توجه به کسب مظاهر مدرنيت و روند مدرنسازي جامعه، به عنـوان خواسـتۀ محـوري 
ري و  ـاي شـکل گـي ـال ه مردم و البته دولتمردان، موردي بود که از همان آغازين س

ـلطنت تثبيـت حکومت پهلوي مورد توجه قرار گرفت؛ به گ ـاي س ـال ه ونه اي که بايـد س
ـاه پهلوي را دوران پی ريزي يک نظام جديد دانست؛ زيرا وي پس از رسـيدن بـه  رضاش

ـلطنت در سال  با ايجاد و تقويت چهار پايۀ نگهدارنده اش، يعنی ارتش نوين،  ١٣٠٤س
داشـت براي تثبيت قدرت خودگام بر  وحمايت انکليس  بوروکراسی دولتی وپشتيبانی دربار

ـايی را کـه درسده هاي گذشتۀ اصالحگران و انقالبيون عصر  وآوري ه رـن و بـيش ـت
ـاي سـطحی و دوگانۀ خويش از مدرنيسم غربی پيشنهاد  مشروطه با توجه به برداشته

خود و تعطيل    غير قانونی                      ً                         کرده بودند، اما کامال  عملی نشده بـود، با دخالت
ـام رسانيد  مشروطيت نه اي که اين دورۀ تاريخی را به دليل همان برداشت به گو. بـه انج

سطحی و نگرش آمرانه ازصول مدرنيت وسعی دراجراي مظاهر آن دربعد وسيع را، 
؛آبراهيميان ١٤٥ :١٣٨١کاتوزيان ،. (دورۀ غلبۀ شبه مدرنيسم نيزنامگذاري کرده اند

،١٦٩ :١٣٨٣.(  
  

ه بايد گفت که اين غلبه و چيرگی شبه مدرنيسم دولتی و  غير دولتی در ايران بـر دو پاـي
ی کـه  ـاي ايراـن ـا و ارزش ه ـا، نهاده ده «استوار بود؛ نخست، نفی همۀ سـنت ه عقـب ماـن

ـان »  و سرچشمۀ حقارتهاي ملی محسوب مـی شـدند و دوم اشـتياق سـطحی و هيج
روحـی گروهی کوچک، اما رو به گسترش از جامعۀ شهري براي کسب مظاهر 

در همين راستا شاهد آنيم، که در عصر رضا شاه ).١٤٩: ١٣٨١وزيـان، کات(مدرنيت 
توجه ويژه اي به اصالحات و نوسازي صورت گرفت و اقداماتی از قبيل باال بـردن 
ـات، بانکداري و فعاليتهاي گمرکی، بهبود بخشيدن به  درآمـدهاي دولتـی از طريـق مالي
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ين راه آهن سراسري ايران، احداث جاده نظام ارتباطی از راه جاده سازي و احداث نخست
هاي تازه، ايجاد خطوط تلگراف و شبکه هاي تلفنی، اجباري کردن خدمت نظام وظيفۀ 
عمومی و سربازگيري که خود مستلزم سازماندهی دوبارۀ استانها بود، ايجاد نظام قضايی 

مشارکت                                                     ً              و نظام آموزشی که هر دوي اينها قدرت روحانيـت را شديدا  تضعيف ميکرد، 
ـاد و زنـدگی عمومی  ، )اما نه در انتخابات(دادن زنان در آمـوزش و پـرورش و اقتص

ـازي شـهرها و ايجاد نظم و امنيت با  ـانی ، و نوس ـاي بهداشـتی و درم توسعۀ شبکه ه
ـاي پرجمعيـت شـهرهاي بـزرگ صورت پذيرفت  ه ه کشيدن خيابانهاي پهن در محـل

  ).٣٣١: ١٣٧٨فوران، (
ـا  ـاي اوليه در ت ـامی کـه تقاض ريخ معاصر، در هنگام وقوع انقالب مشـروطه، هنگ

ـاري در برقـراري و  ون تأسـيس عدالتخانه، به دليل ناتوانايی حکومتگران قاج انقالبـي
درعصر مشروطه و وقايع بعد از آن . اجـراي عـدالت بـوده است، به وضوح شاهديم

ـايی، به عنوان يک ی از محوريترين خواسته هاي مردم، مسئله ا تغيير و اصالح نظام قض
ـامانی  ي بوده است که اغلب مورد توجـه دولتمردان وقت قرار گرفته و به دليل نابس

ـار  اجرای اين خواسته نيزبه عصر پهلوي  اول محول شد  .امـوردراواخـر حکومـت قاج
مت، به در عصررضاه شاه پهلوي، ازهمان آغازين بطور آمرانه سالهاي تثبيت حکو

داليل نابسامانی عظيم در سيستم قضايی و تصميم بر الگوپذيري ازنظامهاي غربی و 
ـانونی  محدود کـردن قـدرت روحانيون در امورات قضايی، وي مصمم شد که نظام ق

ـاي محاکم شرعی در کشور رواج دهد ـايی را بـه ج پهلوي اول در اين . سـبک اروپ
حقوق، از جمله علی اکبر داورو فيروز فرمانفرما،  مسيراز افـراد تحصـيل کـرده حـوزۀ

و نصرالدوله فيروزرا به . بعدها  علی اکبر داوررا مجبوربه خود کشی کرد( بهره برد
ـان نقـش داور بـه گونه اي برجسته مشهود است) قتل رساند داوررا بايد به . البته دراين مي

رد  ـام ـب آبراهيميان ،  ٣٢/  ٧: .١٣٨٨ی ،آور(عنوان بانی دادگستري نوين در ايران ن
ميتوان گفت که تحوالت نظام قضايی درايران عصر پهلوي درچهار ). ١٦٤؛١٣٨٩

ترکيب نيروهاي جديد، ايجاد تشکيالت جديد و تدوين : بخش ايجاد شـد که عبارت اند از
که البته به ) ٢٧٩-  ٢٣٣/ ١: ١٣٨٨زرينی وهژبريان، (قوانين وتحول درنحوۀ دادرسی 

ن چنـين مـی شـو د صـورت ن فعاليتها شامل مواردي اـي ی تـر اـي داور و : جزـئ
ـا يی دولتـی جديدي را جانشين دادگاه هاي سنتی، از جمله دادگاه  ـاختار قض ـارانش س همک

همچنين ايشان . هاي شرعی و همچنين دادگاهاي غيـر رسمی اصناف و اياالت، کردند
از علما گرفتند و به وکالي غير روحانی واگذار  مشاغل سودآور ثبـت اسـناد و امـالك را

کردند و سلسله مراتبی از دادگاههاي دولتی بـه شکل دادگاههاي بخش، ناحيه و استان 
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داير و يک دادگاه عالی ايجاد کردند و مهمتر ازهمـه اينکه مسئوليت تشخيص شرعی يا 
مچنين قضات ه. عرفی بودن موارد حقوقی را به قضـات دولتـی واگـذار کردند

ـايی  دادگستري را به دريافت مدرك از دانشکدۀ حقوق يا تطبيق خود با نظام جديد قض
زم کردنـد  ـان،(مـل ـان، ١٣٨٣:١٧٥آبراهامي ن سازماندهندگان ). ١٦٤: ١٣٨٩؛ آبراهامي اـي

نظام نوين قضايی، همچنين موفق به تصويب قوانينی مهم شدند که ميتوان مهمترين آنها 
تدوين قوانين مدنی در يک مقدمه و سه جلد، که درتدوين آنها از : ست برشمردرا از اين د

مراجع فقه شيعه، از قوانين کشورهاي اسالمی و همچنين از قوانين کشورهاي اروپايی 
تصويب قانون ثبت اسناد و امالكدر . مانند فرانسه، بلژيک و ايتاليا بهره گرفته شده بود

،قانون متمم قانون  ١٣١٢چک بی محل در خرداد  ماده، قانون مجازات کشيدن ٢٥٦
رزينی و (١٣١٠،و قانون ازدواج و طالق در  ١٣١٨اداري و کيفري ارتش در بهمن 

 ؛٣٢٫٧؛١٣٨٨؛ آوری ، ١٣٨٣، آبراهيميان،٢٥٢،٢٧٩- ٢٤٢؛ ١٣٨٨هژبريان ، 
بايد گفت که هرچند تحول در اين ساختار قضايی به طـور ). ١٥٢: ١٣٨١کاتوزيان ،

مالحظـ هاي از ايجـاد بيعدالتی و بيسر و سامانی در امور قضايی جلوگيري کرد و  قابـل
وي دوم به جز در موارد جزئی به همان شيوۀ تأسيسشده از  اين تغييـرات در دورۀ پهـل
جانب داور و ديگر بانيان تحوالت قضايی استوار ماند، اما اشکاالتی هم داشت که شايد 

ـاختار آن دانست؛ زيرا اين ساختار حداقل تا دهۀ بتوان مهمترين آن را در هم  ١٣٣٠ان س
                       ً                البته قوانين جديد لزوما  بيگانه نبودند، . بيشتر به درد فرانسه ميخورد تا ايران آن زمان

اشکال از . زيرا بيشتر قوانين مدنی و بسـياري از قـوانين جزايی به سنتها تکيه داشتند
ـار ود، کـه نظام قضايی جديد را پرهزينه، وقتگير ساختار کلی، سلسله مراتب و روال ک ـب
با اين همه، يکی از برجسته ترين و بادوامترين . و دوراز دسترس عامۀ مردم می ساخت

ود  ـان، (دستاوردهاي دورۀ مـذکور ـب  1381: 2/ 118- 123؛ زرنگ ؛٤٤٣: ١٣٨٠کاتوزي
هاي شايان توجهی بی ترديد سلطنت رضا شاه يادآور پيشرفت ) ١٣٨٨هژبريان و زرينی،

ـان ايـران درحيات عمومی داشته اند؛ زيرا در حوزۀ مربوط به امور زنان  است کـه زن
نيز شاهد تغييـرات چشـمگيري هستيم، که همانا تحت تأثير از همان برداشتهاي سطحی يا 

ـاي غربی است ـام ه ـان  .شبه مدرنيسـمی از نظ ميتوان گفت که اين پيشرفتها بيشتردرمي
ـان  ـاال ومتوسـط تحقـق يافت، اما زنان ايرانی رهايی از اجبارهاي تحميل شده زن ـات ب طبق

ـاي بسـياري  از سوي هنجارها و ارزشهاي سـنتی را تجربه کردند و همچنين فرصته
د پرستاري، آموزگاري و کار در کارخانه ها را  ـاغل جديـد مانـن بـراي اشـتغال در مش

ـان ايران بايد خود را با انتظارات نظم جديد  سياست رسمی اين بود. کسب کردند کـه زن
آنها مـی بايسـت در تعليم و تربيت، لباس پوشيدن و . پهلوي تطبيق دهند و آماده کنند
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به )  ٣٧/ ٧: ١٣٨٨آوري، (فعاليتهاي اجتماعی از خـواهران غربـی خـود پيـروي کنند 
ـان، در س ،بالفاصله پس از  1313ـال همين منظور، اقـدام بـراي بهبـود وضـعيت زن

ـال بـه اقـدام مشابهی دست زده  ديدار رضا شاه از ترکيه، که در آنجا نيز مصـطفی کم
مؤسسات آموزشی، به ويژه دانشگاه تهران، درهاي خـود را به روي . بود، آغاز شد

ـا و هتـل هـا در . دختران و پسران باز کردند اماکن عمـومی ماننـد سـينماها، کافـه ه
ـاي سـنگين پرداخـت کننـد  صورت تبعيض قائل شدن بين زن و مرد می بايست جريمـه ه

» کانون بانوان«سازمانهاي فرهنگی که درنهايت در زيرمجموعۀ کانون دولتی به نام  .
فعاليـت کردند و در ابتدا جانشين انجمن زنان وطن پرست و حزب سوسياليست شده 

ـاره به فعاليت پرداختن مهمتر از همۀ اين تغييرات، رضا شاه همچنين . دبودند، دوب
ـادر کـرد  ـاب و ممنوع شدن استفاده از چادر را ص  ١٣٨٣آبراهاميـان، (دستورکشف حج

، در اين زمان و همگام  1378: 130).٣، فرمانفرمائيان  ٣٧/ ٧: ١٣٨٨؛ آوري، ١٧٩:
ـان آن را باعـث آگاهی و ترفيع موقعيت  با اجرا و پيگيري اين تغييرات، که جنبش زن

همنوعان خويش می پنداشت، اين جنبش همچنين اميدواربـود که همگام با تحول در 
اما . سيستم قضايی، قوانينی حقوقی و سياسی در برابري زنان و مردان نيز صادر شود

ـائل حقوقی در جامعه اي  ـان در مس ـائل زن روند تصويب اين قوانين و بی توجهی بـه مس
ـانوادگی حاکم و قوانين آن که به شدت مردا نه و در آن مفهوم مردساالري و شرف خ

هنوز بازتابندۀ عقايد سنتی اسالمی دربارۀ نقش جنسيتها و روابـط ميان دو جنس بود، و 
در تصويب قوانينی مانند حق طالق و حق حضانت کودکان براي مردان و همچنين حق 

ر در ا يش ـت رث، در مقابـل محروميت زنان از انتخاب همسران متعدد، سـهم بـري ـب
بديهی ترين امتيازها در حوزۀ حقوقی و ازندادن حق رأي و نداشتن حق نامزدي در 
انتخابات عمومی در حوزۀ سياسی جلوه گر شد، بـه خـوبی ايـدئولوژي مردساالر حاکم 

بايد گفت که نابرابري حقوقی و سياسی در قوانين عصر  .بر مسائل زنان را تبلور داد
ـانون کشـف حجـاب  ـاه بـه همـراه سـرکوب پليسی زنان عمدتا  سنتی براي اعمال ق                                            ً                                   رضا ش
اجباري درکنار ممانعـت از فعاليتهاي گستردۀ زنان در زيرمجموعۀ جنبش زنان و 
                                                                           ً      محـدود کـردن ايـن فعاليـت هـا در کانون دولتی به نام کانون بانوان اجرا و عمال  باعث 

ش و تضـعيف موقعيت زنان سنتی از منظر بهره گيري از انحراف و رکود اين جنـب
ـاعی بـه دليـل مسـئلۀ کشف حجاب و دوگانگی و شکاف ميان  آگاهيهاي آموزشی و اجتم
ارکان جنبش شد که حتی اين موارد در فضاي باز سياسی بين سقوط رضاشاه و کودتاي 

ن همۀ اين موار ١٣٣٢مرداد  ٢٨ د و عنوان آنها نبايد همچنان مشهود است، با وجـود اـي
ـاهد بهبود منزلت زنان بود ـاه ش ـا ش دراين . اين واقعيت را نيز بپوشاند که سلطنت رض
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عصر نسل جديدي از زنان تحصيلکرده پديد آمدند که نقش پيوستۀ مهمی درحيات 
اقتصادي و فرهنگی کشور ايفا کردند و رفتهرفته چهـر ۀ آشـکارتري در حيات عمومی 

که به خصوص اين نقشها پـس از کودتاي ) ٣٨/ ٧: ١٣٨٨آوري، (ردند جامعه ايفا ک
  .بيشتر مشهود شد ١٣٣٢

  
  

  پهلوي دورۀ در زنان آگاهی و آموزش روند
  
وي توجه ويژهاي براي توسعۀ آن داشتند،    يکی از مظاهر مدرنيسم که دولتمردان پهـل

ـاه «راه اين تحول، از جمله اهداف برجسـته ی تالش در . تحول در نظام آموزشی بود کوت
ـان ريج،(»کـردن دسـت روحاني ـام آموزشی و ديگري به )١٣٧١:٢٨٦کمـب از نظ

ـا براي جذب شدن  خصوص در حوزۀ مربوط به زنان، آماده کردن هرچـه بـيش تـرآن ه
ـا آن کـه تفکـر طيـف وسـيعی از جامعه همچنان . در الگوهاي غربی بود در همين راستا ب
اد براي زنان به خصوص درسطح عاليه بود و آن را بـه نوعی بر عدم ضرورت سو

امين ، ( باعث انحراف و دورشدن زنان از وظايف همسري و مادري آنها ميپنداشتند
  ).١٣٧۶؛ کار ، 15 :١٣٨٢؛خسروپناه ، ٧٩  :١٣٧٨؛فرمانفرمائيان ،١٧٩: ١٣٨١

هرهاي حکومتگران وقت سعی ويژه اي در گسترش آموزش به خصـوص در سـطح شـ
به گونه اي که با مقايسۀ آماري موجود مربوط به سالهاي گوناگون . بزرگ کردند

ـال . حکومـت پهلوي شاهد گسترش کمی در حوزۀ آموزش هستيم بـراي نمونـه، در س
بالغ  ١٣٢٠نفر و در سال  ٧٥٠تعـداد محصالن دختر مدارس در تهران حدود  ١٣٠١

ر بـوده است ٨٨٠٠٠بر  از اجازۀ ورود به دانشگاه براي دختران از همچنين بعد . نـف
،شاهد  ١٣٣٠ش، و گسترش اين ورود، در سال  ١٣١٣همان آغاز تأسيس آن در سال 

ک سـوم دانشجويان اين دانشگاه دخترند  ً                                       اين آمار هستيم، که تقريبا  ـي زاهد و خواجه (                         
ان در گفتنی است که هرچند آموزش زنان به ارتقاي منزلت آن ). ١١٤: ١٣٨٤نوري، 

جامعه کمک زيادي کـرد و باعث ترفيع موقعيت آنان از منظر آگاهيهاي اجتماعی و 
آموزشی شد، اما اين مورد شامل طيف ضعيفی از زنان جامعه بود و اکثر اين قشر، 
متأسفانه، در بيسوادي و ناآگاهی بـه سـر ميبردند و تفکر غالب بر ذهن و رفتار ايشان 

ـاالي بيسوادي در قشر زنان که دليل اصلی . ـود همان تفکرات سنتی پيشين ب ـار ب آم
ناآگاهی آنان در بسياري از امور نيز بوده، هرچند کـه به علت نبود جامعۀ آماري رسمی 

ـا بـر اساس اولين آمارگيري رسمی که  ١٣٣٥تا  ١٣٠٠بين سالهاي  ـان نشـده اسـت، ام بي
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ر را باسواد اعالم کرده است، به درصد زنان کل کشـو ٨انجام شد و فقط  ١٣٣٥درسال 
درصد باالي بيسوادي ونبود آگاهی  ). ١٢٤: ١٣٨٣طغرانگار، (خوبی مشهود است 

. درقشر زنان را نيز به خوبی ميتوان در بـازخوانی اسناد قضايی مورد مطالعه اثبات کرد
توسعۀ سواد و آگاهی دربين طبقات مختلف زنان دورۀ تاريخی مـورد نظر روند 

وبی داشته است و تحوالت آموزشی اعمال شده از سوي دولتمـردان وقـت شامل نامطل
 .طيف وسيعی از زنان نميشده و فقط بخش کوچکی از ايشان را دربر می گرفته است

. 
   پهلوي عصر در زنان اقتصادي اجتماعی حقوق بررسی

  
ـادي،  فرهنگـی حقوق اجتماعی به مفهوم عام آن است که طيف گستردهاي از حقوق اقتص

                                        ً                                 را دربر گيرد؛ اما در مفهوم خاص، که غالبا  نيز حقوق اجتماعی اقتصادي ناميده  ...و 
                                                    ً                      ميشود، دامنۀ محدودي از حقوق را دربر ميگيرد، که عمدتا  دو مشخصۀ مهم براي آن 

خست، اشتغال يا ميزان حضورافراد در فعاليتهاي اقتصادي جامعه و دوم،  :ذکر ميشـو د
طغرا نگار، (ا ميزان برخورداري افراد از رفاه و امنيت اجتماعی تأمين اجتماعی ي

ـادي بـه  ). ١٠٦: ١٣٨٣ ــ اقتص ـاعی  شاخصه هاي خاص گفته شده در حقـوق اجتم
ه  ـايی از مدرنيسم غربی نيز از مواردي بود که در عصر پهلوي، ـب ۀ نماده منزـل

ت توجه خاصی در اجرا کردن آنها به عنوان مظاهري از  خصـوص در بـاب زنـان، دوـل
  .پيشرفت و براي بهره برداري تبليغاتی از انان داشت 

وي اول برقـراري امنيـت در جامعـه بـود، کـه در  يکی از تالشهاي برجستۀ عصر پهـل
ـان  راستاي اين سياست نيز موفقيتهاي بسياري کسب شد؛ اما در خصوص حضـور زن

رهاي قانونی براي جلوگيري از مزاحمـت در اجتماع براي فعاليتهاي گوناگون و راهکا
بـراي آنها و تقويت حس امنيت اجتماعی اين قشر نه فقط فعاليتهاي چنـدان  مؤثري 
را  صـورت نپذيرفت، بلکه خود دولت نيز با اجراي قانون کشف حجـاب، کـه بـه نـوعی ـب

ف وسيعی از زنان براي حضور در جامعه مانعی براي امنيت را ايجاد م ـی کـرد، ي طـي
ن نگرش مؤثر بود ـاد اـي ه  .در ايج گفتنی است که در جامعۀ در حال گذار از سـنت ـب

وي در حـوزۀ تاريخی مورد نظر پژوهش، که روح غالب برتفکرات  مدرنيتـۀ عصـر پهـل
ـاي پيشين سنتی، که نمونه اي ازآن قبح حضورزنان  مردمانش، همچنان همان انديشه ه

ـان تهمتهاي ناموسی بود درجامعه و قرارگـرفتن ا ـان درمظ با ) ٩: ١٣٧٦کار، (يش
ـاريخی نيز به خوبی شاهديم که زنان، به  وط آن دور ۀ ت بازخوانی اسناد قضايی مرـب
خصوص قشر بيسواد و ناآگاه ايشان، به محض قرار گرفتن در اجتماع، به ويـژه در 
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ـاي گونـ ـابرابر، مـورد آزار و اذيـت ه ـامطلوب و ن اگون و تهديدهاي جسمی و شـرايط ن
  .روحی قرار ميگرفته اند 

ـاده کـردن  وي آم همانطور که گفته شد، با آنکه يکی از سياستهاي برجستۀ عصر پهـل
بستر مناسب براي حضور زنان در جامعه در بخشهاي گوناگون بـود، و بـه همـين 

ايـن قـانون منظـور قانون کشف حجاب اجباري را اجرا کرد، اما در عمل شاهديم که 
اجبـاري کـه بدون توجه به بستر بومی جامعه تحقق پذيرفت، چيزي جز احساس ناامنی 
براي حضور در جامعه براي زنان سنتی و همچنين شکاف ميان آنها و نسل متجدد 
زنان و تضعيف موقعيت طيف وسيعی از زنان، براي بهره گيري از آگاهی هاي 

ـا نگاهی به شواهد . زار اشتغال را به بار نياورداجتماعی و آموزشـی و ورود بـه ب
تاريخی دورۀ مورد نظر نشان می دهد کـه هرچنـد اين اقدام که با زمينه چينی هاي قبلی و 
ـان متجـدد و روشنفکران مقلد غرب انجام شد، اما  د زن ـاص مانـن ـايی خ با حمايت گروهه

ديدي داشتند به مخالفت با آن در مقابل نيز بسياري از مردم که هنوز عاليـق مـذهبی ش
ـاالي چهـل سال تا مدتها از خانه بيرون  برخاستند و حتی زنان سنتی و به خصـوص ب
م تازه تأسيس را از بين بـرد  نيامدند و اين اقـدام بـه طـرز وحشـتناکی مشـروعيت رژـي

ـار، ١٥٩-  ١٥٨: ١٣٧٣فيـروز، ( ـاتن، ١٦: ١٣٧٦؛ ک وي، ٣٧٧: ١٣٢٥؛ س ؛ پهـل
ـاکس، ٢٦٤: ١٣٤٨ ــين از .) ١١٧، ١١٦: ؛ خواجـه٢١٤، ٢٠٦: ١٣٦٨؛ هـ همچن

ــر تبعات اين قانون اجباري، که همگام با سرکوب پليسی شديدي بود، مـی تـوان بـه  ديگ
انحـراف کشاندن جنبش زنان از ذکر مسائل حوزۀ اجتماعی و سياسی و حقوقی به 

يل شدن ايران به بازار مصرفی موردي سـطحی، شکاف بين زنان متجدد و سنتی و تبد
  )١١٨: ١٣٨٤زاهد و خواجه نوري، ( کاالهاي غربـی اشـاره کرد

زان  يکی ديگر از شاخصه هاي خاص حقوق اجتماعی  اقتصادي مربوط بـه رونـد و مـي
ـام بـرد، کـه  اشتغال است که از آن بايد به عنوان يکی از جنبه هاي مدرنيسم نيز ن

در دورۀ مذکور سعی شد تا . سعه و بهره برداري ازآن داشتحکومـت پهلوي سعی در تو
                                                                   ً         بـه گونـه اي نمادين از حضورزنان دربرخی از فعاليتهاي اقتصادي و عمدتا  برخی از 
ـاص ديوانساالري استفاده شود تا به صورت يکی از شاخصهاي اصلی  مشـاغل خ

 ١٣٨٣نگار، طغرا(حرکت جامعه به سوي نوگرايی و تجدد از آن بهرهبرداري شود 
ود کـه از يک سو تفکرسنتی جامعه درمذمت اشتغال زنان، ) ١٠٩: و اين در حالی ـب

ـان و همچنـين قانون کشف حجاب موانع جدي براي حضور زنان  بيسوادي وناآگاهی ايش
در همين راستا و در نگاهی به آمار اشتغال زنان  . درعرصۀ اشتغال عمومی تلقی ميشـد

ـان را فقط چهارده درصد بيان ميکند در عصر پهلوي، که ميز به ) همان(ان اشـتغال زن
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ـا پايان سال  ز ت ـاچيز آن را نـي بيان کرد؛ زيرا تا به  ١٣٣٢خوبی ميتوان درصد بسـيار ن
ـاي اصـالح ی پهلوي ها محقق شده بوده است و  آن زمان شايد فقط يک سـوم سياسـت ه

ال حرفـه اي زنان و سياست مبتنی بر همچنين ارادۀ رژيم نيز بـر ممانعـت از اشـتغ
وده اسـت   ١٣٥٤تکميـل همايون، (ترجيح مردان بر زنان در زمينۀ اشتغال برقرار ـب

:٤٦ .(  
  

  بررسی جايگاه و وضعيت زنان در نظام خانواده زنان در عصر پهلوي
  

ـاي پيشـين در چهارچوب نظام سنتی  ـازين آن، ماننـد دوره ه به خصوص در دهه هاي آغ
ـادر ايفـا ي نقـش ميکردند و نقش اصلی شان مح صور بودند و فقط در جايگـاه همسـر و م

زنان در اين نظام، که تفکرات سنتی ويژه اي بر . فقط در برابر خانواده معنی می يافت
 ١٣٦١غزالی، (فضاي آن غالب بود، در طی قرون متمادي فقط به عنوان بندۀ مرد 

طوسی، (ت شوهر و آمادۀ بذل نفس براي مرد باشد و  فردي که بايد در اطاع) ٢١٧:
همچنين در اين نظام بهترين پيشۀ زن بريدن و دوختن . شناخته شده اند)  ٢١٦: ١٣٥٦

و باالترين حسن وي پاکدامنی و دينداري معرفی شده بود ) ٢٧٣: کالنتر ضرابی(
اده، يعنی در اين تفکر در خارج از چهارچوب نظام خانو ). ٥٣: ١٣٧٨فرمانفرمائيان، (

ت معطله و جزء افراد بيکار می پنداشت که اليق و مصداق  سطح اجتماع، نيـز زن را آـل
ـانی چـون  ـا «و » عورت» منـزل«، »ضـعيفه «واژگ بـوده اسـت » مادر بچه ه

والك،(  1378: 52;؛فرمانفرمائيان ٧٧: ١٣٨٢؛ خسـروپناه، ١٥٨-  ١٣٦١:١٥٧ـپ
نان نيزبه دليل رشد دراين فرهنگ مردساالر و ناآگاهی متأسفانه اکثر ز). ١٣٦١بهرامی، 

د  ـا و تفکرات ديگر نيز اين نگرشهاي حقارت بار را دربارۀ خود پذيرفتـه بودـن ازموقعيته
ب ايشان خود را کمتر از حيوانات ميدانستند    ). ٤٤: ١٣٨٢خسروپناه، (و حتـی غاـل
ـازي جامعـ ـازين دور ۀ با توجه به اين مورد که سياستهاي مـدرن س ـاي آغ ه در دهـه ه

پهلوي، آنچنان به همۀ سطوح و قشرهاي جامعه رسوخ نيافته بود و همچنان فضاي 
ب، همان تفکرات پيشين و همان فضاي سنتی بود بنابراين در اين جامعۀ سنتی يا در . غاـل

حال گذار به سوي مظاهر مدرنيته، همچنان ازدواج مهمترين رويدادي بوده کـه در 
ران و پسران به وقـوع مـی پيوسـته اسـت زنـ ازدواجـی کـه بـه خصـوص . دگی دخـت

ران ضـرورتی اجتناب ناپذير و تحولی اساسی بوده است درهمين راستا شاهد . بـراي دخـت
ـانون مدنی مصوب و اصالحی سال  ر خـالف ق ،در مادۀ سه که ازدواج  ١٣١٦آنيم که ـب

: جايگاه زن در قانون(زده سال ممنوع ميداشته است با دختران را در سنين کمتـر از سي
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ازدواجهاي بسياري در کمتر از سن مذکور در شرايط نامناسب و نه بر اساس ) ٧١
ـاب و کتابهاي معين خانوادگی صورت                           ً                                       عشق و عاليق مشترك که معموال  با حس

ـائل حقـوقی مربوط به خانواده، که قا. ميپذيرفته است ـام و در مس نون مدنی در ايـن نظ
                                                           ً                عصر پهلوي اول نيز بـر آن صـحه مـی گذاشـت، طـالق امتيازي صرفا  براي مردان بود 

ـاد ۀ ( ـانون مـدنی، مصـوب  ١١٣٣م ـاه زن در قانون) (١٣١١ق چون از  )٦٠: جايگ
منظر قوانين مردساالرانه زن موجودي صاحب شعور و فکر و احسـاس تلقی نميشد که 

ايـن ويژگـی مخصـوص انسانها بود که . يا متنفـر باشـد  از چيزي يا کسی خوشش بيايد
بر اساس همين موضوع، موقعيت ). ٧: ١٣٨٨فارسانی، (زن از اين گروه تلقی نميشد 

زن در خانواده متزلزل و براي رسيدن به ثبات نسـبی، زنـان از راه کارهـايی چـون 
ـأمين خواسـته هـاي مـردان در هـر نـوعی و تحمـل و  توسل جستن به خرافات و جادو، ت

سازگاري مفرط بهره می جسته اند زيرا طالق شـرايط بهتـري را بـراي زن بـه همراه 
نداشت و در صورت بازگشت به خانۀ پدري به لحاظ عرف و اجتماع فضاي بسته تـر و 

ب زنـان آن روز . بحرانهاي روحی بيشتري در انتظار ايشان بود به خصوص که اغـل
را وسيله اي براي تأمين معاش و ضروريات اقتصادي خويش می  نيـز ازدواج

  .پنداشتند
ـازي  با استقرار و تثبيت حکومت پهلوي در ايران، از همان سالهاي اوليه، روند مدرنس
ه  بـر اساس الگوهاي غربی در سطح نهادها و طبقات مختلف جامعه شکل گرفت، که ـب

ونه تغيير و تحول در نظام قضايی و تغيير نگاهی به موقعيت زنان ايران در نم 0عنـوان
هرچند که روند . نسبی موقعيت زنان در جامعـه را از آن دسـت ميتوان برشمرد

ـان بـيش تـر بـه صورت جلوه گرشدن در  اصالحات در زمينۀ مسائل مربـوط بـه زن
مسائل ظاهري و نمادين صورت پذيرفت، با ناديده گرفتن حقـوق سياسی و مدنی ايشان 
                                                                    ً      و حفظ قوانين در بستري تبعيض آميـز و همچنـين سـرکوب پليسـی زنان عمدتا  سنتی 
براي اعمال قانون کشف حجاب و ايجاد کانون دولتی که انجمنهاي زنان بايد در آن حل 
           ً                                                            ميشدند، عمال  موجب رکود جنبش زنان و تضعيف موقعيت زنان سـنتی از منظر بهره 

  )١(.شد گيري از آگاهی هاي آموزشی و سنتی
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 - » بررسی اجمالی به موقعيت زنان در دوران پهلوی اول« ميعاد سيفی پور«دکتر -  ١

  ١٣٩٩ديماه  ٢۴
  
  منابع   

ايران بين دو انقالب، ترجمۀ احمد گل دمحمي، دمحمابراهيم ) ١٣٨٣(يرواند  آبراهاميان،
  .نشر نی :فتاحی، تهران

نشر : تاريخ ايران مدرن، ترجمۀ دمحمابراهيم فتاحی، تهران)  ١٣٨٩(آبراهاميان، يرواند 
  .نی

ريج ، )  ١٣٧١(آوري، پيتر  ـاريخ کمـب سلسلۀ پهلوي و نيروهاي مذهبی بـه روايـت ت
ـاس مخبـر، تهران   .طرح نو:ترجمـۀ عب

، از )از رضا شاه تا انقالب اسالمی(تاريخ ايران دورۀ پهلوي )  ١٣٨٨(آوري، پيتر 
  .جامی: ،تهران ٧از جلد  ٢اريخ کمبـريج، ترجمۀ مرتضی ثاقبفر، دفتر مجموعـ ۀ تـ

، فصلنامۀ زنان »آموزش دختران و زنان در زمان رضا شاه) ١٣٨١(امين، کامران 
ـاي فمينيستی( ،به کوشش نوشين احمدي خراسانی و با  ٢، ج )مجموعه آرا و ديدگاهه

  .همکاري پروين اردالن
، فرهنگ و »ررسی موقع و منزلت زن در تاريخ ايرانب)١٣٥٤(تکميل همايون، ناصر 

مشتمل بر قوانين معتبر از اول قانونگذاري (جايگاه زن در قانون  . ٢٠-  ١٩زندگی، ش 
انتشارات وزارت فرهنگ :دفترامورزنان رياست جمهوري،تهران). ١٣٧٢(تا پايان سال 

  .و ارشاد اسالمی
از انقالب مشروطه تا (زن ايرانی هدفها و مبارزه ). ١٣٨٢(خسروپناه، دمحمحسين 

  .پيام امروز :، تهران)سلطنت پهلوي
تاريخ معاصر دستگاه قضايی ايران و .) ١٣٨٨(زرينی، حسين، حسين هژبريان 

  .مرکز مطالعات توسعه قضايی : ،تهـران ٢و  ١تحوالت آن، ج 
الب حقوق سياسـي اجتماعی زنان قبل و بعد از پيروزي انق)  ١٣٨٣(طغرانگار، حسن 

  .مرکز انتشارت اسناد انقالب اسالمی : اسالمی ايران، تهـران
: دختري از ايران، ترجمۀ ابوالفضل طباطبايی، تهران).  ١٣٧٨(فرمانفرمائيان، ستاره 

 کارنگ
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تاريخ تحوالت اجتماعی ايران ازصفويه تا سالهاي (مقاومت شکننده ).١٣٧٨(فوران،جان

   .مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا: مد تدين، تهران، ترجمۀ اح)پـس از انقـالب اسالمی
انتشارات : خاطرات مريم فيروز، تهران).  ١٣٧٣(، مريم )فرمانفرمائيان(فيروز 

ـاتی و انتشاراتی ديدگاه(اطالعات    )مؤسسـ ۀ تحقيق
روشنگران و مطالعات : حقوق سياسی زنان ايران، تهران) ١٣٧۶(کار، مهرانگيز 

  .زنان
ـار و (دولت و جامعه در ايران ).  ١٣٨٠(علی همايون کاتوزيان، دمحم انقراض قاج

وي     .نشر مرکز: ، ترجمـ ۀ حسن افشار، تهران)اسـتقرار پهـل
از مشروطيت تا پايان سلسـل (اقتصاد سياسی ايران )  ١٣٨١(همايون کاتوزيان، دمحمعلی 

و ي   .نشر مرکز: ، ترجمـۀ دمحمرضا نفيسی و کامبيز عزيزي، تهران)ۀ پهـل
، جلد هشتم »مصدق، نهضت ملی ورويدادهای تاريخ معاصرايران«ال صفری جم
   ١٣٩۶آذر  - » فاطمی –انتشارات مصدق «

– P.Avery, Modern Iran (lodon, 1965), p. 218. 
  Ironside report  to War Office, December 8, 1920; copy  in  Ironside’s diary, 

quoted  in Ullman , The Anglo – Soviet Accord, p. 384. 
 Van Engert letter, November 28, 1931,USNA 891.00   
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   جمپن فصل

  
  ايران زنان نهضت وپرچمداران گذاران بنيان  از آبادی دولت صديقه

 
وآن . من موظفم به شما بانوان ياد آوری کنم که يک خطربزرگ ما را تهديد می کند«  

. کدام خطر؟ خطرمرگ استقالل و آزادی بانوان. وحشتناک استخطربسيار بزرگ و 
فردا به خطرمهيب مرگ استقالل ايران . اگرامروز ازاين خطر جلوگيری نکنيم

چرا؟ به دليل آنکه حفظ استقالل مملکت مربوط به حفظ شخصيت . گرفتارمی شويم
ترسو باشند، اگر افراد مملکتی بدون اراده ، بی تصميم و . وحيثيت افراد ممکت است

آنچه الزمۀ حيثيت بشری است ندارند و اگر فاقد اين مشخصات باشند، استقالل آن 
مملکت قابل دوام  و بقا نيست و ديگران به خود حق می دهند که برآن ملت قيموميت 

 ».داشته باشند
 

 :صديقه دولت آبادی  شرح زندگی   خود را  به اختصار  اينگونه بيان می کند
آخوندمالعلی مجتهد حکيم نوری  مقيم اصفهان بود که ازعلمای طراز  جدمادری من 

مرحوم آخوند شاگردان زيادی داشت و چون محل درس او . اول ايران  محسوب می شد
مرحوم آخوند دو . گنجايش آن همه شاگرد  را نداشت ، روزی سه مرتبه درس می گفت

 .ساله  ٢٣ساله و ديگری  ٢١يکی . دختر داشت
می ] پرده کرباسی وسط حياط يا اطاق [ آخوند ، با اجازه پدر، پشت تجيردخترهای 

( جزء شاگردان آخوند دو سيد محترم همدانی. نشستند و از درس  پدراستفاده می کردند 
اين دو برادر مدتی .  نام يکی از اين  برادرها سيد علی اکبر است. بودند) دو برادر 

روزی  که می خواستند . جه اجتهاد  رسيدنددرمحضر آخوند  درس خواندند و به در
من دو دختر  فاضله دارم که « اجازه اجتهاد بگيرند، آخوند  به آنها وساير شاگردان  گفت 

از تجير همدرس شما بوده اند و اينک هر يک از شما  که مايل  به وصلت با من هستيد 
آخوند که نظر . ا هم نگذاردند      ً                          اتفاقا  هيچ  يک از شاگردان کتاب ر» .کتابتان را هم بگذاريد

  خاصی به آن دو برادرسيد  
معلوم می شود شما هم نمی خواهيد با من وصلت « داشت ، خطاب به آنان  نموده ، گفت

  آن دو برادرکه شايد به واسطه  حجب و حيا يا تنگدستی  تا آن  وقت اظهار » .کنيد
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آخوند  . رأت پيدا کرده ، کتاب  را هم  گذاردندرضايت نمی کردند، از گفته مکرر آخوند ج
مطابق قواعد  شرع اسالم شوهر بايد  زن  خود را يک نظر ببيند و « به آنان  گفت که 

 » .شما هم پشت تجير  برويد و همسران آينده  خود را انتخاب کنيد.  عقد  کندبعد او را
برادر . ده بودند ديدنددو برادرپشت تجير رفتند و دو دختری که صورت خود را گشو

همانموقع  .  بزرگتر خواهر  کوچکتر و برادر کوچکتر خواهر بزرگتر را انتخاب  کرد
نام يکی  از اين برادرها آقای مهر علی اکبر و نام همسرش بيگم . صيغه عقد جاری شد

 .صاحب بود و مادر من نواده همين ميرعلی  اکبر و بيگم صاحب است
ميرزا هادی دولت آبادی ازعلماء ومالکين معروف اصفهان از  مرحوم حاج: و اما پدرم

خاندان سادات مرعشی که چندين قرن درمازندران حکومت داشتند ومادر شاه عباس 
به هر حال پدر و مادرم هفت پسر داشتند و من . کبيرازهمان خاندان سادات مرعشی بود

للۀ ای داشتم . گرامی بودميگانه دختری بودم که سرهفت پسر آمدم و ازهر جهت عزيز و 
همين که  به سن شش . که او را حاجی صفرعلی می گفتيم و خيلی به اوعالقه مند بودم

سالگی رسيدم  معلم سرخا نه ای  به نام  آقاشيخ دمحم رفيع  برای ما آوردند که تحصيالت 
او به عربی خود را در بيروت تمام کرده بود وشايد تا آن روز هيچ مرد معلمی  غير از 

 .بيروت نرفته بود
هر روز که من به اتاق معلم می . قرار شد شيخ دمحم رفيع به من قرآن و فارسی ياد بدهد

ـله  را نيز با خود  می بردم. رفتم  روزی پدرم  از اين واقعه  خبر .  حاجی  صفر علی ل
ـله  نزد شرط نبود که شما با ل« با کمال وقار و ادب  گفت . دار شد و مرا احضار نمود 

ـله بايد  به کار خود برسد ، شما هم مشغول درس خواندن خود . معلم برويد از اين به بعد ل
مقصودم از ذکر اين نکته آن بود که  جزوهای مهم قرآن را تمام کردم و همينکه » .باشيد

نزد پدرم امتحان دادم  پدرم يک قرآن خطی، که  می گفتند  هديه آن در آن روز ها صد 
بود، به آقا شيخ دمحم رفيع داد و مادرم  يک النگوی  طال توسط پدرم  به من  جايزه تومان 

 .داد
تحصيالت من نزد آقا شيخ دمحم رفيع و گاه هم نزد برادرم مرحوم حاج ميرزا يحيی دولت 

دراين اثنا پدرم  از مظالم . آبادی ادامه يافت و فارسی وعربی را نزد آنها تکميل کردم
و نامساعدی محيط  به ستوه آمده، به قصد زيارت مشهد از اصفهان حکومتهای وقت 

اما همين که به قم رسيديم از مقامات باال . حرکت کرد و من نيز همراه پدر و مادرم
دستور رسيد  که اگر آقا حاج  ميرزا هادی عازم  مشهد است بايد خانواده  خود را به 

پدرم بر ضد مظالم حکام اصفهان اقداماتی   اصفهان برگرداند و اين برای آن بود که مبادا
درهرصورت پدرم ناچار مرا که خردسال بودم به عنوان خانواده، در تخت روان . کند
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نشانيده، با دستگاه زياد، به اصفهان برگردانيد و پس از چندی خود او با مادرم به تهران 
، مرحوم  آقا ميرزا  يکی دو نفر از برادرهای  من. مراجعت  نموده و در تهران ماندند
برادر ديگرم حاج ميرزا مهدی دولت آبادی درتهران . احمد و ديگری، در اصفهان ماندند

به طور مخفيانه نزد يک خارجی فرانسه می خواند و همينکه من اين را دانستم با اجازه 
پدرم  پيش برادرم  زبان فرانسه خواندم و چون به اين زبان عشق و عالقه  داشتم  به 

 .ودی و بخوبی  پيشرفت کردمز
يکی از دوستان پدرم پسر خود را از قزوين  نزد پدرم فرستاده بود که با : ازدواج

اين شخص تحصيالت در طب را تکميل کرد و دکتر . مساعدت پدرم  درس طب بخواند
پدرم  نسبت به او آنقدر  محبت داشت که با وجود تفاوت  سن ، مرا  .  الحکماء لقب گرفت

د ر همان .  درآن موقع من شانزده ساله و داماد چهل و شش ساله  بود.  او عقد  کرد برای
پس از . اين امانتی نزد تو باشد«اوقات پدرم جزوه دان چرمی کوچکی به من داد و گفت 

و من امانتی را گرفته ، در کيسه ای گذاردم و سر آن را »  .مرگ من آن را باز کن
پدر آن را گشودم ، معلوم شد پدرم که چندان  اميدی به  دوختم و همينکه پس از مرگ 

ادامه  اين ازدواج  نداشته، اختيار طالق را ضمن عقد از شوهرم گرفته و به من واگذارده 
 .و سند آن را دردست من سپرده  که پس از وفات او در صورت  لزوم از آن استفاده  کنم

بخش نبود و پس از مرگ پدرم با زندگی زنا شوئی ما به واسطه اختالف سن رضايت 
مرحوم دکتر را بکار فالحت و احداث باغ مشغول داشتم، و . شوهر به اصفهان برگشتم

زبان « برای اولين مرتبه در اصفهان  روزنامه  هفتگی به نام  ١٢٩٨خودم در سرطان 
ه منتشر نمودم  و اين نخستين  نشريه ای بود  که درايران برای نهضت زنان و ب» زنان

مدتی در » زبان زنان« . مديريت يک زن ايرانی درچهل وچند سال پيش انتشار يافت
اصفهان به طور هفتگی وسپس در تهران به طورمجله ماهانه بازحمات  و مشقات بسيار 

 .انتشار يافت
پس ازوفات  پدرو دلتنگی از وضع محيط  و غيره تصميم  گرفتم برای :  سفرفرنگ

ليم وتربيت به اروپا بروم ، شايد با تحصيالت باالتردرمراجعت  ادامه تحصيل در رشته تع
بتوانم  برای تعليمات عمومی  بانوان، که در آنوقت بسيار مشکل بود، کمک بيشتری بکنم  
      ً                                                                          اتفاقا   موقعی هم که  پدرم حيات داشت اين فکر در سرم  بود و به پدرم می گفتم و حتی 

از من گذشته « ولی او می گفت که . الجه ب ببرماصرار داشتم  که پدرم را نيز برای مع
 ».است، ولی تو برو دنبال تحصيل  را بگير 

درهر حال ، موقعی که من می خواستم اروپا بروم قانون ايران فقط  به زنانی اجازه می  
داد تنها  اروپا  بروند  که سنشان از سی سال کمتر نباشد و يا اينکه مريض باشند، آن 
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دو برادرم مرحوم حاج ميرزا علی دمحم دولت آبادی و . و شش ساله بودم موقع من بيست
مرحوم . مرحوم  حاج  ميرزا يحيی آبادی اين موضوع  را در هيئت دولت مطرح  کردند

مستوفی الممالک رئيس الوزراء و مرحوم فروغی وزير  امور خارجه بودند و شادروان 
همه  مرحوم  فروغی و اعليحضرت اعليحضرت فقيد وزير جنگ  بودند و زودتر از 

اعليحضرت فقيد فرموده . فقيد با اين امر موافقت  کردند وهمينکه صحبت سن به ميان آمد
البته حاضربه چنين  فداکاری . خانمی که می خواهد برای تحصيل به اروپا  برود« بودند 

من حاضر به اين ترتيب تذکره » . خواهد شد که  سن خود را چهارسال زيادتر بنويسد
يک روز صبح چادر را از سر برداشته ، سوار اتومبيل شدم که از راه قصر شيرين .  شد

هم سفرهای من يک زن روسی، يک مرد فرانسوی و يک مرد . به فرانسه  بروم 
من نوکری به نام  حسن . سويسی به نام  مسيو ويتلی بود که هنوزهم در تهران است

 .راه  باشدهمراه  خود بردم  که تا سرحد هم
موقعی که به کرند رسيديم ،  قرار شد شب را در . مسافرت ما تاکرند به خوبی گذشت

آن موقع در تمام  ايران  حکومت نظامی بر قرار بود و همينکه افسر . آنجا توقف کنيم
فرماندار نظامی کرند از آمدن من خبردار شد، نوکرمرا حسبش کرد، تذکره مرا توقيف 

اين بود که چگونه يک زن ايرانی تک و تنها با مردهای خارجی به بهانه اش .  نمود
اروپا می رود؟ خواست خداوند با من ياری کرد و فرماندارغير نظامی آنجا آقای مسيب 
خان ، از آزاديخواهان مشهور و از اقوام مرحوم جهانگير خان صوراسرافيل و از 

شد به وسيله مخابره تلگراف دوستان خانوادگی ما بود، وهمينکه از واقعه خبردار 
حضوری و فوری به برادرانم دستور آزادی من ازتهران صادرگرديد و بعد از يک 

در آنجا هم خداوند  با من ياری کرد و آقای .  شبانه روز توقف ازکرند حرکت کردند
اسدهللا خان، فرماندار قصرشيرين، با زحمات زياد به وسيله تلفنهای متعدد به مقامات 

وسايل آزادی مرا فراهم ساخت و خالصه با مشقت فراوان خود را به پاريس عالی 
در ظرف . رساندم ودر کلژ فميئن  فرانسه در رشته  تعليم و تربيت مشغول تحصيل شدم

اين مدت هرچه از ارث پدرملک وعالقه داشتم فروختم و خرج تحصيل خود کردم و به 
اخير تحصيالتم  وزارت معارف آن روز  استثنای مبلغ  بالنسبه مختصری که در دو سال

 .به من کمک کرد ازهيچ جای ديگر هيچ نوعی همراهی با من نشد
پس از تکميل دورۀ کلژ و ورود به دانشگاه، رئيس دانشگاه گزارشی راجع به تحصيالت  

و رفتارمن به اعليحضرت فقيد رسانيد، که اين محصل درمدت هفت سال تحصيل از 
ايشان به برادرم، مرحوم حاج  . گاه يک روز غيبت نکرده استکالسهای کلژ و دانش

. اين گزارش موجب افتخار ما و شماست«ميرزا يحيی دولت آبادی، فرموده بودند که 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٨١                                                                ١٨        دق ، 

  

  

مرحوم  تيمور تاش » .بنويسيد  زودتر به ايران  بيايد  و به فرهنگ کشور خدمت کند
بودند که شصت ليره طال  اعليحضرت فقيد  به وی فرموده. دراين جلسه حضور داشتند

تيمورتاش . به عنوان خرج سفر برای خانم دولت آبادی بفرستند و بنويسند که فوری بيايد
آنچه من می . خير« شاه فرموده بودند » .ليره کاغذی و يا حواله می فرستم«  گفته بود 

و  شصت ليره طال  الی کيسه چرمی بگذاريد و بفرستيد تا معلمين. گويم انجام بدهيد
ليره . استادان  پاريس  توجه ما را  به ترقی زنان ببينند، دستور اعليحضرت فقيد اجرا شد

در آن  موقع هنوز زنان ايران حجاب  . من به ايران بازگشتم . های طال به پاريس رسيد 
مرحوم اعتمادالدوله وزير  فرهنگ بود و . ولی من بدون حجاب حرکت می کردم. داشتند

خوشمزه  اينکه برای  جلوگيری . به بازرسی مدارس دخترانه تعيين شدماز طرف  ايشان 
از قال و مقال آن روز، من اول  روز برای رفتن  به وزارت فرهنگ چادر سر نمی 

ولی دوبار برای رفتن به دو مدرسۀ  دور .  کردم، از آنجا  به تفتيش مدارس می رفتم
دامه  داشت  که در آن  موقع رفع  دی ا  ١٧اين جريان  تا . دست چادر به سر کردم 

حجاب شد و از آن موقع  تاکنون به اداره  کردن کانون بانوان  و تأسيس دبستان و 
 .دبيرستان و کالسهای بزرکساالن کانون بانوان مشغول هستم

اتفاق مهمی که دراين اواخر برای من رخ داد يکی آن بود که سالی  در ايام عيد به 
بازگشت عجله داشتم که هنگام باز شدن مدارس در تهران باشم و  موقع. مازندران رفتم

در سال . لذا ماشينی که به سرعت می آمد، ميان  راه برگشت؛ استخوان پايم شکست 
در آنجا  گفتند که معالجه پای  من  يک سال  تمام  .  برای معالجه  به سويس  رفتم ١٣٢۶

اين برنامه نداشتم، ناچار  بازگشتم و از آن چون سرمايه ای برای انجام  . وقت  الزم دارد
واقعه  مهم ديگر اينکه در آبان . موقع  تا به حال  با پای دردناک  مشغول  خدمت  هستم

سال  گذشته، نيمه  شبی شخص  ناشناسی از پشت  بام  خود را به عمارت کانون انداخت 
ی به اداره آتش نشانی فور. و حريقی  ايجاد کرد و ازهمان راهی که آمده  بود برگشت

با سرعت قابل تقديری آمدند و حريق را که  درکتابخانه کانون روی داده بود . تلفون کردم
ولی افسوس که  قسمتی از بهترين کتابها  و يادداشتهای من طمعۀ آتش .  خاموش کردند

ون  شده بود و از همه مهمتردورۀ تمام  تعليم و تربيت و پداگوژی از زمان راسين  تاکن
اينک با آنکه باز نشسته ام شب و روز . از دست رفت. صفحه  گرافون تهيه کرده  بودم

آرزوی من اين است . مشغول اداره  کردن دبيرستان  کانون وکالسهای اکابرکانون هستم 
عمارتی که نقشه آن را . که سال آينده  کالس دوازدهم  برای دبيرستان کانون  بگشايم 

.  زمين کانون  که شهرداری واگذار  کرده ، برای  کانون  بسازمطرح  کرده ام،  در 
سپس  اين مؤسسه  را به دست بانوان اليق جوان تربيت شدگان مدارس کانون بسپارم و 
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خود درگوشه ای بنشينم و از روی  يادداشتهای  چندين ساله خود کتابی برای روشن 
  )   ١. (کردن اذهان نسل معاصر و آينده  تأليف کنم

 
  »حجاب و اسالمی منسوجات پرستی، وطن :آبادی دولت صديقه

  
وطن پرستی، منسوجات : عنوان صديقه دولت آبادی«پری سکوتی در نوشته ای تحت 

روحيه وطن دوستی و  استقالل طلبی صديقه  دولت آبادی را  » اسالمی و حجاب
ته و فرسوده از مردادماه چهل و نه سال پيش، روزی که پيکر خس: اينگونه شرح می دهد

خاک سپردند در کسوت يکی از مبارزان کسب حق  بيماری صديقه دولت آبادی را به 
حق «سال بيشتر عمر ميکرد تحقق عملی رأی برای زنان، نمی دانست که اگر فقط يک 

پيروزی بزرگ را به جشن می  را بچشم خود می نگريست و اين »رأی زنان ايرانی
  . نشست

 مطبوعات در آبادی ولتد صديقه مرگ بازتاب
 

مطبوعات آن زمان، منجمله روزنامه اطالعات در مورد . صديقه دولت آبادی درگذشت
صديقه دولت آبادی، که بايد او را از پرچمداران نهضت زنان ايران «  : وی نوشت

در ) خورشيدی ١٢۶١دی ماه  ١٠(هجری قمری   ١٣٠٠صفر سال  ٢٠دانست، در 
و روزنامه تهران مصور در » .شد روشنفکر روحانی متولد اصفهان و در يک خانواده 

باوفاترين دوستانش  چگونه دو زنی که می خواستند او را بکشند از «مقاله ای با عنوان 
مبارزه با بی  دراين هفته صديقه دولت آبادی که چهل سال برای آزادی و «: نوشت» شدند

او که در . طوالنی درگذشت سوادی بانوان ايران فعاليت می کرد، پس از بيماری
های اخير از بيماری اش رنج می برد، از روی تخت بيماری، کانون بانوان و  سال 

کرد و خانه اش محل بست زن های آسيب ديده از خانه  مدرسه بانوان را اداره می 
خانه شوهرانی که زنان شان را زجر و  زنان فراری از ... شوهران ظالم و ستمکار، بود

دادگستری داشت اکثرا موفق می شد  او با نفوذی که در دستگاه های . ی دادندشکنجه م
که در خانه اش بودند،  از زنان متحصن در تمام مدتی . اين گونه زنان را نجات بدهد

در اين  سپس » .مجانا پذيرايی می کرد و حتا به آن ها لباس و لوازم زندگی می داد
  : از صديقه دولت آبادی درج می کندروزنامه يک خاطره فراموش نشدنی را 

در آخرين مالقاتی که خبرنگار ما با صديقه دولت آبادی کرد او شيرين ترين خاطره  » 
اين خانم را که «: زنی که در کنارش نشسته بود، دانسته و چنين گفت اش را با اشاره به 
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ز تاکنون از قبل می خواست مرا بکشد، ولی از همان رو سال  ٢۶در کنارم می بينيد 
دراوايل « : آبادی درباره آن واقعه چنين گفت خانم دولت » .صميمی ترين دوستانم است

از روزها از بازرسی يکی از  که مدارس تازه باز شده بود، در يکی  ١٣١۴شهريور ماه 
زنان چادری  مدارس پشت مسجد سپهساالر مراجعت می کردم، ناگهان با انبوهی از 

زنها که همين خانم باشد مرا شناخته به ديگران معرفی کرد  يکی از. مواجه شدم
آنها دست بردار نبودند و به ... بالفاصله همه دسته جمعی شروع به ناسزا گفتن کردند و 

کارآگاهی که آنجا مراقب بود به سرعت خود را به پاسبان خيابان . شدند من حمله ور 
که  ٢ری که محرک بودند به کالنتری دو نف. نجات دادند رسانيد و مرا از دست زنان 

کالنتری آنها را به جرم پاره کردم خز پشت  در . پشت مسجد سپهساالر بود جلب شدند
در همين . ساختن آنها صادر شد روپوش و فحش دادن توقيف کردند و دستور زندانی 

زن نمودم و از آن دو  وقت من وارد کالنتری شدم و خودم را به رئيس کالنتری معرفی 
کردم  االن با رياست کل شهربانی صحبت : سروان افسر نگهبان گفت. شفاعت کردم

گفتم آنها اشتباه کرده اند به . دستور توقيف و زندانی ساختن آن ها صادر شده است
حبس بايد آنها را راهنمايی کرد، به عالوه دندان جدم پيغمبر هم به دست مردم جاهل  جای 

ر دست از هدايت مردم کشيد؟ باالخره افسر نگهبان به تقاضای شد، ولی آيا پيغمب شکسته 
بعد من مدتی با آنها صحبت . که اين دو نفر زن را از زندان بيرون بياورند من دستور داد 

در آن ها موثر شد که هر دو شروع به گريه کرده مرا  صحبت های من چنان . کردم
يکی  ١٣١۴انوان شدند و در دی ماه کانون ب حتا پس از چندی هر دو زن عضو . بوسيدند

بينيد او يکی ازصميمی ترين  از کارگردانان فعال کانون بانوان گرديد، به طوری که می 
نوشته ها و يادها،  نامه ها، . (»دوستانم است که اکثرا در اينجاست و مرا تنها نمی گذارد

 ) ۶۴٣ – ۶٢٨. ص
 

           مبارزات وصف در :منوچهريان مهرانگيز تا وينسون مری از
  آبادی دولت  صديقه

 
خواندنيها در  پس از درگذشت صديقه دولت آبادی در مجله    مهرانگيز منوچهريان 

مرحوم صديقه دولت آبادی از بانيان نهضت زنان است «: وصف شخصيت او می نويسد
وی که زنان ايران بايد رفتاراو را سرمشق خود قرار دهند و برای اجرای مقاصد عالی  و 

در بردارد، از جان و دل بکوشند و يگانه پاداشی که پس از مرگ می  سعادت بانوان را 
ما زنان ايران آرزوهای اجتماعی و فردی او را از  توان به روح وی داد آن است که 
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 )  ۶٣١. همان، ص(  » صفحه تصور و خيال، به عرصه عمل و واقع درآوريم
از فعاالن جنبش زنان در آن دوره درباره صديقه شمس الملوک جواهر کالم، يکی ديگر

آن روزها نه کانون بانوان بود، نه دانشگاهی که دختران را بپذيرد، « :آبادی نوشت دولت 
مجلسی که زنان را درآن راه بدهند، اما بدون اغراق کوشش و فداکاری خانم  نه محفل و 

تن موانع، عامل موثری بوده بسياری از موسسات فرهنگی و برداش دولت آبادی درايجاد 
 )  ۶٣٠. ص.(»آنند واين قولی است که جملگی بر

  
ِ                  نوه برادری  صديقه دولت آبادی ( ناصر دولت آبادی مرگ صديقه را در شعری چنين )          

   : سرود
  
    بانويی با عز و شأن از دست رفت/ پيشوای بانوان از دست رفت    
    تان از دست رفتقهرمان داس/ نهضت نسوان ما افسانه شد     
    اختر اين آسمان از دست رفت/ شمع جمع بانوان خاموش شد     
   ....  

مری وينسون، از فعاالن جنبش حق رای زنان آمريکا بود که در کنفرانس بين المللی حق 
مری وينسون موسسه فيالدلفيا . زنان در فرانسه با صديقه دولت آبادی آشنا شد رای برای 

در سال . وينسون، موسس و رئيس جامعه حق رای محدود شده، بود . بودتحصيل کرده 
ميتينگ هايی که در مورد حق رای زنان انجام ميشد به  دو بار بدليل حضور در  ١٩١٧

  . زندان دو ماهه و ده روزه، محکوم شده بود
هنگاميکه صديقه دولت آبادی برای کنفرانس بين المللی حق رای برای زنان در سال  

رفت در آنجا با زنان مدافع حق رای، منجمله با مری وينسون، آشنا  به پاريس   ١٩٢۶
درسال » حقوق برابر«صديقه دولت آبادی را در مجله  در همان موقع وينسون، . شد

ما، مالقات صديقه «: و درباره او نوشت خطاب کرد » فمينيست ايرانی«با عنوان ١٩٢۶
اعضای سازمان ما به  . حزب ملی زنان ترتيب داديمدولت آبادی را با برخی از اعضای 

گوش فرا  داستان اين زن که برای آزادی و برابری و فرصت های برابر مبارزه می کند، 
دادند، آن هم مبارزه در چنين سرزمين دوری از ما، که در عين حال که از جهان غربی 

با جهان ما دارد و آن هم به  بسيار متفاوت است اما با اين حال شباهت های بسياری هم ما 
. است که نبرد زنان برای رهايی همين جهان هم هنوز به پايان نرسيده است خاطر اين 

ما، با آشنايان و با نمايندگان مذهبی شان، حکايت از تجارب  تجربه قهرمان ايرانی 
ن المللی يک نماينده ايرانی در شورای مشورتی بي و حاال ما .... مشابهی در همين جا دارد
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های زنان در آن سرزمين دور، قرارمی  مان داريم، کسی که ما را در تماس با پيشرفت 
 )    ۶٢٠. ص(» .دهد

صديقه دولت آبادی در اين کنگره که مری وينسون از آن ياد ميکند به نمايندگی از زنان 
در  ١٣٠۵متن سخنرانی دولت آبادی در اول دی ماه . سخنرانی کرد ايران در پاريس 

 :)  ٢۵۴. ص(  روزنامه ايرانشهر منتشر شد 
  ! خانم های نماينده و خانم های محترم

مقدمتا از طرف هموطنان خودم مقدم شما را تبريک گفته، سالم و تهنيت ايشان را تقديم و 
مسرت و خوشبختی فوق التصور خودم را از بودن در ميان شما، ممتازترين زنان  نيز 

طبيعی است که هموطنان من مسرت کامل دارند از داشتن نماينده  . دنيا، اظهار می کنم
می دانند که ايشان از حيث معرفی خودشان در کنگره  خودشان در مجمع شما و خوب 

ولی گمان نمی کنم آنان قابل مالمت . جنبيدند عمومی زنان حقوق طلب دنيا، کمی دير 
. ايران همه وقت اين طور نبوده اند باشند، زيرا که تاريخ به ما نشان می دهد که زنان 

تاريخ قديم ايران، . اند حوادثی علت تاخير ايشان شده، بلکه تاکنون به خود مشغول بوده 
می دانيد که ايران قديم دارای زنان فعال . زنان را اليق و قوی نشان می دهد

است که  منورالفکر، مانند دختران خسرو پرويز، شهربانو، دختر يزدجرد وغيره بوده و 
زمامدار مملکت شده و در عصر خود کارهای برجسته برای مملکت  بعضی از آن ها 

حوادثی از چندين قرن پيش، زنان در امورسياسی و  پس از پيش آمدن . خود نموده اند
به اين جهت زنان . رديف اول جا گرفتند اجتماعی جای خود را گم کردند و مردان در 

تقريبا موقعيت خود را گم کرده  و وقتی به خود آمدند که . ندرفته رفته خود را ضعيف جست
وجود نابود می کند،  در اين وقت فهميدند که ضعف آنان نه فقط آن ها را در عالم . بودند

تذکر به  . بلکه بيچارگی زنان سبب می شود که ايران از داشتن مردان اليق محروم بماند
داد و بدون فوت وقت مشغول به اصالح کار اين نکته تکان غريبی به احساسات ايشان 

پيشرفت کار ايشان فوق التصور بود و می توان گفت در ظرف پنجاه سال راه . شدند خود 
امروز زنان ايران دارای احساسات قوی، عزم ثابت قدم برای کسب . پيمودند صد ساله را 

] حق رأی[حق انتخاب گرچه ما هنوز . هم قديم ايران می باشند تربيت و معلومات جديد و 
مخاطراتی بوده يا در امور اجتماعی اشکاالتی پيش  نداريم ولی درمواقعی که برای وطن 

اقدامات جدی نموده و کار ايشان اثرات  آمده است زنان با يک احساسات قابل تقديری 
خود راجع به ايران اين نکته  چنانچه مستر شوسترآمريکايی در کتاب . خوب داده است

  . می کندو از اقدامات زنان قدردانی می نمايدراذکر
زنان ايران . دير زمانی است که ما دارای روزنامه جات ومجالت به قلم زنان هستيم
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تجارتی و ترقی پروردارند که پروگرام آنها را می بينيم و با پروگرام سوسيته  انجمن های 
ريکايی زنانه در طهران قريب پنجاه سال است که مدرسه آم. است های اروپايی مطابق 

محفل مخصوص و مجله . مدرسه، زنان برگزيده ما هستند داير و دختران ديپلمه از آن 
مغتنم شمرده، از موسسين آن اساس، تشکر می  من موقع را . ای به نام عالم نسوان دارند

وضع و ترتيب آن کامال . ساله است مدرسه ژاندارک فرانسوی در طهران پانزده . کنم
را در آن مدرسه فرا می  فق سليقه ما، و دختران ايرانی به آسانی زبان شيرين فرانسه موا

  . گيرند
راجع به صلح، زنان ايران در اين موضوع جديت کامل دارند و در هنگام جنگ بين 

اما مکرر ديده می شد که حقيقتا روح خانم های ايرانی . جنگ نبوديم المللی، ما داخل در 
در . داشتن مجامع عيش وعشرت دوری می جستند خسته و از  از طول مدت جنگ

اين مطلب آن قدر . جنگ را می کردند مجامع همه وقت خانم ها آرزوی تمام شدن 
خاطر دارم، وقتی که اعالن  به . عمومی شده بود که به اطفال خردسال هم اثر کرده بود

پيش آمد و گفت  ه ای متارکه جنگ منتشر شد روزی در يک اجتماعی يک دختر پنج سال
  .« خانم ها به شما مژده می دهم که جنگ تمام شد«

اکنون که زنان ايران يک « : چنانچه در ابتدای ورود من مادام هاشپی اظهار نمودند
کنگره عمومی هستند، ما اميدواريم که با تمام مقاصد خيريه ما  عضور از اعضای 

به بعد هموطنان من اتحاد معنوی خود را با است که از اين  طبيعی . »شرکت داشته باشند
 .  » داد زنان حقوق طلب دنيا عمال نشان خواهند 

    صديقه دولت آبادی مديره روزنامه زبان زنان    
 و نماينده ايران در کنگره عمومی نسوان    
  

 زنان حجاب از آبادی دولت صديقه تلقی
 

، وقتی که تحصيل »کشف حجاب«از  صديقه دولت آبادی، از اولين زنانی است که پيش
و چادر ) شبيه برقع(فرانسه به پايان ميرساند و به کشور باز ميگردد، روبنده  اش را در 

در آن موقع . من به ايران بازگشتم«: در اين مورد تعريف ميکند خود او . را کنار ميگذارد
او سپس می  ».من بدون حجاب حرکت می کردم هنوز زنان ايران حجاب داشتند، ولی 

نزد مرحوم سرتيپ کوپال رئيس  در روز دوم ورودم با لباس به شهربانی، «: افزايد
مشغول خدمت باشم، وگرنه  شهربانی وقت رفته، گفتم اگر اجازه می دهيد با همين لباس 

  .» ايشان نيز موافقت نمودند با اين لباس باشم. به اروپا بر می گردم
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شناخت و  خانم صديقه دولت آبادی را از کودکی می از کسبه قلهک که » حاج ناصر«
پدربزرگ و پدرش در خانه صديقه دولت آبادی کار ميکردند در مورد حجاب صديقه 

. بله، ايشان بی حجاب بودند اما نه بی حجاب جلف«: آبادی شهادت ميدهد و ميگويد دولت 
خانه خانم دولت آبادی از  من... سرشان باز بود ولی کاله می گذاشتند. بلند بود لباس شان 

  ) ۵٩۶همان، ص (» .هيچوقت هيچ کجای بدن اين زن را نديديم . صبح تا شب بودم
/ آتش حجاب«: می نويسد» زبان زنان«در مجله  ١٣٢٣صديقه دولت آبادی درخردادماه 

نزاع ميان . را در ميان طبقه بانوان منورالفکر و زنان نادان دامن می زنند بی حجابی 
شوهران برمی انگيزند، برای زنان بوالهوس راه بی  و دختران، و ميان زنان و  پدران

معايب ديگر به وجود آورده، ذره ای  عفتی را در زير حجاب صاف می کنند و هزاران 
کارهای الزم داريم که  بسيار . توجه به عکس العمل خود در انظار خارجی ها ندارند

يک قدم  از قبيل جلوگيری از فحشاء که خود . مودممکن است برای اصالح آن ها اقدام ن
حفظ نظافت اجتماعی، جمع آوری . موثر بزرگ برای حفظ بهداشت عمومی است

بی سرپرست، جلوگيری از اسراف کاری های بی مورد، محدود کردن اراذل و  کودکان 
در زدن، منع وافورکشی در تمام قهوه خانه ها و مشروب خوری  اوباش از دزدی و زخم 

رشوه گرفتن و دزدی های علنی و مخفی که  مالء عام، جلوگيری از رشوه دادن و 
گفت صفت ثانوی ايرانی شده  امروز چنان بازار آن ها به قدرت گرم شده که می توان 

تاريک بينان تمام اين  همه اين ها مخالف با مذهب اسالم است، اما کوتاه نظران و . است
در صورتی که . قط حجاب را مورد بحث قرار داده اندامور مهمه را روا داشته، ف

دين مبين اسالم آزاد بودن صورت و دست زن مجاز و زنان را به داشتن حجاب  در 
بديهی است که هر ذيعالقه به مقام مقدس زن از بی پروايی . اند عفت و عصمت امر داده 

   ّ             تدي ن، هر دو، به  به عالوه، تمدن و. راضی نيست بعضی از بانوان بی نظم و ترتيب 
عريان در معابر عرض اندام کنند و  بانوان اجازه نمی دهد که با موی پريشان، و نيمی 

مقام بانوان ارجمند  بايستی در نهايت نظافت و نزاکت لباس شرافتمندانه و مقتضی 
 )  ٣٣٧ص . همان(» .بپوشند

 
 »زنان زبان« نشريه در نو های ايده و مباحث طرح

 
هم » سوسياليزم«و » سوسيال دموکراسی«بادی، در نشريه زبان زنان از صديقه دولت آ
و سعی مينمود زنان ايرانی را نسبت به اين مباحث جديد روزگار نو، آگاه  بحث ميکرد 

گشاده و نگاهی متکثرودموکراتيک از طرح افکار  دولت آبادی با رويی . سازد
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ان کشورش استقبال مينمود و در زن تجددخواهانه و مسائل نظری مدرن جهان در ميان 
  . تالش ميکرد اين جهت، صادقانه و با تعهد عميق اجتماعی اش، بی خستگی 
به قلم خود » زبان زنان«محض نمونه ای از مکتوبات اش، مطلبی است که در مجله 

به ) ٢٠٨. ص(» سوسياليزم«با عنوان  ١٢٩٩تيرماه  ٢۶دولت آبادی در  خانم صديقه 
سوسياليست ها که اجتماعيون باشند تغيير نظامات و عادات «  : مينويسد. چاپ رسيده است

حتمی خواسته و استواری قوانين را از اين بابت می  کنونی دنيا را از راه مسايل اقتصادی 
سوسياليست های چند . متساوی الميزان باشد خواهند که خوشی زندگانی برای همه آدم ها 

يک قسمت . سوی انجام مقصود می روند از راهی به قسمت می باشند و هر دسته ای 
کال مراد سوسياليست ... شوند مهم از اجتماعيون سوسياليست دموکرات ناميده می 

هيچ چيز و هيچ  دموکراتها تمام امور و امتيازات را به دست عامه اهالی می سپارد و 
موقع  کاری در کشورهای سوسيال دموکراسی نمی تواند بدون رضايت عامه به

گذاشته شود و تمام خط حرکت سوسيال دموکراتها در آزادی عامه و سعادت  اجرا 
در اصول سوسيال دموکرات ها مديريت مملکت به طور . است زندگانی اوالد آدم 

درخشندگی . می گردد که اداره کننده کشور است انتخابی، به يک انجمن بزرگ محول 
دهندگان پيشرو اين جمعيت شناخته می  واری اين حزب در آلمان شده و مارکس از است

البته . عملی گرديده است شود و توسعه و قدرت حرکت مذکور در اروپای غربی 
ای از قطعات  سوسياليزم پس از جنگ بين المللی مقام بسيار بلندی را در اروپا و پاره 

وقت است که با احساسات «: او سپس اضافه می کند» . آسيا احراز کرده است
برخيزيم و چشم وگوش خود را باز کنيم و ازهر چيز بپرسيم، بسنجيم و خبر  آدميت 

بدانيم؛ راه علوم را توسعه بدهيم و اختالفات من ـ من و تو ـ را دور  بگيريم و بياموزيم و 
 ».جمع شويم» ما«  بريزيم و همه ملت در زير کلمه 

 
 در »زنان ماعیاجت حضور« با الزام و پيوند در »پرستی وطن« گفتمان

 آبادی دولت صديقه  ديدگاه
 

صديقه دولت آبادی، همراستا و همقدم با همتايان اش در روزگار خود، به مسائل مختلف 
خريد «. مسائل سياسی، اقتصادی و اجتماعی اززاويه زنان می پرداخت منجمله به 

دولت تقويت صنعت درون زاد، يکی از دغدغه های صديقه  بمنظور » منسوجات وطنی
منتشر شد و اين ايده ـ تحريم  ١٢٩٢سال  اولين نوشته او در اين زمينه در . آبادی بود

      َ                        نهايتا  به يک مفهوم عملی ـ عمل  کاالهای خارجی ـ نزديک به يک دهه به درازا کشيد تا 
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گروهی از  ١٣٠١در سال  يعنی . اجتماعی و دسته جمعی ـ در ميان جنبش زنان تبديل شد
. راه انداختند واه تحريم کاالهای خارجی را بعنوان کنشی اجتماعی به زنان مشروطه خ

در سخنرانی که صديقه دولت آبادی در مدرسه مخدرات اسالمی ايراد ميکند 
جمعيت «. اش از انجام اين عمل اجتماعی از سوی زنان، کامال آشکار است شادمانی 

و انجمن ديگری » ايع وطنترويج صن«از اهداف انجمن اش را  يکی » نسوان وطن خواه
يکی از برنامه های اصلی اش برگزاری  در شيراز نيز » مجمع انقالب زنان«بنام 

لذا مفهوم سازی از . است بوده » امتعه ميهنی«جلسات سخنرانی در جهت استفاده از 
کشور ما مفهومی  که در » خريد منسوجات وطنی«استقالل مالی و صنعت ملی و گفتمان 

کمک وسيع : محض نمونه(زمان نهضت مشروطه شکل گرفته بود  تازه بود از
و تا دوران ملی شدن صنعت نفت ادامه داشت ) داوطلبانه زنان برای تشکيل بانک ملی و 

  . مدت نيز در حوزه تئوريک و عملی، رشد و گسترش بسيار پيدا کرد و در همين 
لی است که در ميان نيز يکی ديگر از گفتمان های فعا» وطن پرستی«لذا گفتمان 

در اکثر گفتارها، سخنان و عملکرد . زنان در آن دوره وجود دارد کنشگران جنبش 
مشارکت «را يکی از انگيزه های » پرستی وطن «گوناوند فعاالن زن ميتوان ديد که 

ميدانند، به طوری که يکی از  » حوزه سياست«در حوزه عمومی و به ويژه در » زنان
     َ    مشخصا  بر ) »خواه جمعيت نسوان وطن «(ثيرگذار دوران مشروطيت انجمنهای مهم و تا

عنوان و نام  بازتاب اين گرايش حتی در . پايه گذاری ميشود» وطن پرستی«همين گفتمان 
  . اين انجمن نيز آشکار است

اما در روزگار صديقه دولت آبادی، گفتمان وطن پرستی و مراد از اين معنا، به گونه ای 
و با فاصله گذاری از ارزش های تعصب و غيرت مرسوم پدرساالرانه،  ک غيرايدئولوژي

در اين دوره، هدف . جنبش زنان جاری بوده است در زبان روزمره و مکتوبات فعاالن 
در واقع مشروعيت بخشيدن به ) ميشودـ  تلقی » مادر«ـ که (متکثرزنان برای حفظ وطن

بدون حضور سياسی و «باورند که  اين                                      َ    حضور اجتماعی و سياسی خود است و نهايتا  به 
لذاست که . دروغين است وطن پرستی، ناممکن و حتی شعاری  ۀ داعي» اجتماعی زنان

شدن صنعت نفت، و  از زمان مشروطه تا دوره ملی (برای صديقه دولت آبادی و همتايانش 
انگيزه ای  در عين تقويت بنيه مالی و توليدی مملکت، » وطن پرستی«مراد از ) بعد از آن

تا . برای به رسميت شناختن حضور زنان در عرصه سياسی نيز تلقی ميشده است
زنان و توسعه مدارس دخترانه کمکی نميکنند به » معارف«حتی کسانيکه به رشد  جاييکه 

          َ                                        لذا مطمئنا  يکی از گفتمان هايی که صديقه دولت آبادی . نزول مييابند» وطن خائن به «حد 
های فرهنگی و اجتماعی اش، بی خستگی دنبال ميکند ارتباط وثيق و   در مطالب و فعاليت
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  . است» وطن پرستی«با » معارف برای زنان«  متقابل توسعه مدارس و 
» شکوفه«خورشيدی که در نشريه  ١٢٩٢دولت آبادی در اولين نوشته های خود درسال 

و عادت آنها به خريد شد در نقد بی توجهی مردم به کاالها و توليدات ايرانی  منتشر 
منسوجات اسالمی که برای هر ايرانی، «: مينويسد) ١٧٠  . ص(منسوجات خارجی 

خود را به زر و زيور فرنگ آراسته می  بزرگ ترين زينت است پشت پا انداخته و 
فوايد آن ها را بی نهايت  کميته، قدر پارچه های وطنی را به خوبی می داند و . داريم

و با  که از دير زمانی است که قهرا پارچه های خارجه را متروک ادراک نموده؛ چون
خوشبختانه يک کمپانی . کمال افتخار لباس خود را از منسوجات اسالمی قرار داده

اصفهان داير است که قابل همه قسم تمجيد است، زيرا که پارچه های  اسالمی در 
ولی افسوس که اهالی اين . دکمال نظافت و قشنگی ترتيب می ده ابريشمی و ريسمانی در 

خيلی افسوس دارم که .... چه رسد به شهرهای ديگر ايران شهر هم توجهی به او ندارند 
هايی عمل می آورند که فرنگی ها هم باور  در يزد و کاشان و اصفهان و غيره پارچه 

ميت ايرانيان آنقدر همت و ح ندارند آن ها را بشود بدون کارخانه ترتيب داد وليکن ما 
بيچارگان شده، بر  نداريم که آنها را خريداری نموده رواج دهيم، بلکه باعث تشويق آن 

 )  ١٢٩٢بهمن  ٢٧، ١٣٣٢ربيع االلول  ٢٠شکوفه (» .زيبايی و لطافت آن بيفزايند
اوهم از فعاالن حقوق زنان در (» درةالمعالی«دولت آبادی درجلسه ای که در منزل خانم 

، در باره حمايت از توليدات و صنايع )رسه مخدرات اسالمی استمدير مد آن روزگار و 
منتشر  ١٣٠١دی ماه  ٩سخنرانی او در روزنامه بهارستان در  . داخلی سخنرانی ميکند

سخنرانی تاريخی، بطور مبسوط از ترويج کاالهای  وی در آن ). ١٧۵. ص(ميشود 
جات وطنی است و ترويج منسو مبحث کنفرانس امروز ما «: ايرانی سخن ميگويد

محترمات سوال می  ولی قبال از خانم های . عرايض بنده هم روی همين زمينه می بايد
که اين اوقات  کنم برای چه می خواهيم اقدام به اين کار بکنيم؟ البته خانم های وطن دوست 

اول ترقی صنايع ايرانی : برای اين مقصود قيام نموده اند دو مقصود در نظر دارند
عجب مرام و . صيل ثروت مربوط به آن است و دوم رفع احتياج از خارجهتح که 

اما در اين کار يک شرط الزم است و آن اين است . گرفته اند مقصود مقدسی را در نظر 
روز به روز اين اقدام خير را امتداد بدهند تا مثل  که اين جنبش وطن پرستانه، ثابت قدم و 

حاال که خانم ها ... خسته و سرد نشوند نماند، يعنی زود اقدامات گذشته عقيم و بی نتيجه 
رواج بدهند، البته اگر اين گفته  حاضر شده اند که صنايع و منسوجات وطنی خودشان را 

می کنند تا نواقص  ها را به فعل برسانند، صنعتگران ما هم تشويق می شوند و کوشش 
  » ... پارچه ها و صنايع خود را حتی المقدور رفع نمايند
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دشمنان، تفنگ می «در مطلبی با عنوان » زبان زنان«در ١٢٩٩مهر  ٢۵صديقه در
ما اينک با صدای بلند خطاب به همه مستبدين و دزدان و «: مينويسد) ٢١٨  . ص(» کشند

ما را عشق وطن، ما را آرزوی پرورش مشروطيت ايران و : گوييم دشمنان کرده و می 
ما برای . ستقالل با معنی ايران، به ميدان معارف دواندا ما را افتخارخدمت در نگهداری 

خواهران بينوای خود و برای ياری به  رستگاری ملت از روزگار تاريک و برای نجات 
راه خدمات علمی و اخالقی  ما با خدای يگانه عهد کرديم که از . وطن، قلم به دست گرفتيم

. ها مجاهد قلم هستيم ما نويسنده . ار کنيمو مقاله های قلمی، ايرانپرستی کرده و عوام را بيد
و پناه ما نيز  ما خداوند يگانه را می پرستيم و به محاکمه الهی او جل علی اعتقاد داريم 

ما از کشته شدن باک نداريم و بلکه فدا شدن در راه . همان پروردگار يکتا می باشد
نابود باد / نيست باد استبداد ! / زنده باد ايران. و ملت آزاد خود، افتخار می کنيم وطن 

 »دشمنان ايران
: بار ديگر مينويسد ١٢٩٨آذر  ٢٠در ) زبان زنان(صديقه دولت آبادی در همان نشريه 

نکبت که از چندين صد سال دور ما را زنجير بسته و ما را از حدود  فقر و فالکت و «
ه ما که اکثريت مردان اين مردان خودخوا. بايد خاتمه داد بشريت هم به خارج می کشيده، 

مروت را نمی توانند پيشه خود ساخته و اندکی  ايران را تشکيل می دهند هرگز انصاف و 
کشور ما هم آنقدرها نيستند که بتوانند  جوانان آزاديخواه دانشمند . به حال ما تفکر کنند

استبداد گرفتار جدال با عالم  گويا خودشان هم بيش از ما زنان و دختران . کاری بکنند
عالج کند همانا  بزرگتر درمانی که می تواند همه دردهای بدبختی نوع ما را . هستند

نکته  ما در اين موقع نمی خواهيم از اظهار يک «: او سپس ادامه ميدهد» .معارف است
از قراری که شنيده ايم بودجه اداره نظميه مملکت ما : مهم خودداری کنيم و آن اين است

بودجه وزارت معارف است و اين بودجه هم صرف ميز و صندلی های بيش از  ايران 
آيا يک چنين مملکتی می تواند ترقی کند؟ . پرطاووسی می شود سبز و سرخ و مرکب 

ملت آن : آيا نبايد فرياد کشيد و گفت! نه! خاموش بماند تا چه اندازه ! اوف، آدم تا کی نگويد
ل هايی که می دهد برای پرورش هيئت پو روح دموکراسی زحماتی را که می کشد و 

  .« بشود جامعه خود حق دارد و بايد در راه همين ملت صرف 
همچنين ديدگاه صديقه دولت آبادی نسبت به وطن پرستی و پيوندش با حضور فعال 

و افزايش معرفت و دانش آنان را ميتوان با وضوح بيشتری در مقاله  اجتماعی زنان 
. همان، ص(در روزنامه زبان زنان  ١٢٩٩تيرماه  که در » ايرانمادر ما «ايشان با نام 

   : منتشر شده، يافت) ١٩٩
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 مادر ما ايران

 
دانند و  آنانی که قدر مادر را می. مند به آن، عزيز است اين نام به گوش هر عالقه: ايران

ظت دانند که به واسطه وجود مادر که در دامن مهر او پرورش گرفته و در سايه حفا می
توانند  و حمايت او آسايش دارند به خوبی مقام ارجمند مادر وطن را تشخيص داده و نمی

 .بختی او شاد نباشند و در بدبختی پير مادر با عظمت، ناالن نگردند از خوش
 

. ای باشد به مادر خود همين عالقه را دارد هر کس از هر گروه و هر مرعی و يا هر جنبنده
شناسد و از دور به سوی آغوش او  ن انبوه زنان، مادر خود را میچه هر بچه در ميا چنان
ها و  جنگ. دود طوربچه هرسرزمينی به سوی آغوش مادر وطن خويش می دود وهمين می

 .ها همه برای حفاظت وحراست احترام دامن ناموس مادر وطن است رزم
و اشتراک داند  اصول سوسيال دموکراسی که دنيا را به منزله مادر بزرگ بشر می

خواهد باز هر قطعه از سرزمين را با آغوش باز  عمومی را در گيتی مساوی می
فرزندان همان سرزمين مهرانگيزانه آرزو می کند و در صورت کلی و اجتماعی، همه 

 .نمايد های جهان را در آغوش مادربزرگ گيتی، دعوت می بچه
 

ستم کشی و بدبختی مادر ناتوان  حالی و آری، ما فرزندان ايران تا کی و تا چند پريشان
خود را خواهيم ديد؟ آيا تا کدام سال، کدامين ماه، کدامين روز، کدامين ساعت، کدامين 
دقيقه و کدامين ثانيه در ماتم و سوگواری و غربت و کربت مادر، پير مادر پريشان 

دگر / چو عضوی به درد آورد روزگار «: فرمايد خواهيم نشست و ناالن بود؟ سعدی می
ايران که از نقطه نظر سوسياليزم يک عضوی از عضوهای . »عضوها را نماند قرار

ها دردمند و بيمار و مجروح باشد  طور قرن باشد و اگر همين می) جهان(مادربزرگ 
چگونه عضوهای ديگر ترقی خواهند داشت؟ اگر اين نقطه نظر را کنار بگذاريم و در 

ه کنيم ولی باز، مسووليت و غيرت محافظت آينه مطلق خودپسندی و خودخواهی نگا
ما چندين سال است که يکی از لغات . عفت مادری ما را نبايد ساکت بگذارد

 !واژه خيانت است: شنويم و آن کثيراالستعمال را در هر جا خوانده و می
های خائنين را بربندد؟ اگر خدای ناکرده خائنين  آيا وطن ما آن قدر خادم ندارد که دست

تر از خادمين باشند وانگاه چه بايد کرد؟ راه رستگاری کدام است؟ درمان درد مادر  بيش
 باشد؟ ناتوان چه می
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 !ای خواهر گرامی

 
دانيد که چندين قرن است برادران ما، ما را به خدمات مادر وطن نخواندند و بلکه  شما می

ز به افزودن شود و خودشان هم ج راه نداده و سکوت ما هم گناه عظيمی شناخته می
شکر خدا را که ما هم اينک خواهران دانشمند و تربيت شده بسيار . بدبختی کاری نکردند

گزاری مادر وطن را به کمر  کنيد وقتی آن نرسيده که دامن خدمت آيا گمان می. داريم
بزنيم؟ و در اطراف آن اجتماع نماييم؟ برای پرستاری و چاره بيچارگی او بکوشيم؟ همه 

های کوچک و بزرگ در  ترين درمان، ايجاد دبستان است، دبستان که بزرگدانيم  می
تر سعی کرده که مدارس مجانی و دولتی باشد و قانون  دهات و شهرها بايد گشود، بيش

تحصيل اجباری را که يکی از مواد قانون اساسی مشروطيت ما است از دولت خواست 
نی ما و يا شهرهای ديگر که برای آن خواهران دانشمند طهرا. که به موقع اجرا بگذارد

هايی که زنان و دختران عالمه ندارند  باشند بايد به شهرها و دهات شهرها بسيار می
جاها را فراهم  های تحصيل و تربيت برای بينوايان آن رهسپار شوند و وسايل آسانی راه

های معارفی  نجمنا. بايد مجامع اجتماعی استوار داشت که به اين کارها کمک کنند. نمايند
يابی  مختلفه بايد ايجاد کرد که هر کدام از راه خود چهار اسبه به سوی کام بتازند تا کام

ما هر قدر از حالت اجتماعی و عمومی برادران مان بدبينی داشته باشيم، . حاصل شود
ها  آن پرست هم داريم و از خواه وطن دانيم و اعتقاد داريم که برادران دانشمند آزادی باز می
بينی را  های خوش خواهيم که ندای ما را برای ياری مادر وطن بشنوند و فروغ هم می

پاک و تا به اميد پروردگار از روشنی اجتماعی و عمومی، گوی تجدد ايران را از خيابان 
 .معارف عبور داده و به ميدان مهر و سعادت و آزاد دنيا برسانيم

  
   مأخذ و توضيحات

  
وطن پرستی، : عنوان صديقه دولت آبادی«وتی در نوشته ای تحت پری سک(: پانوشت

در تهيه و تدوين اين منبع مورد استفاده نگارنده :  می نويسد» منسوجات اسالمی و حجاب
مهدخت : به کوشش» ها و يادها ها، نوشته نامه: آبادی صديقه دولت« مقاله، اثر سه جلدی 
بوده و صفحات ذکر شده در متن، ) آمريکا ،١٣٧٧تابستان (آبادی  صنعتی و افسانه نجم

 .صفحاتی است که مطالب مذکور در اين کتاب سه جلدی، قيد شده است
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  ششم فصل
  
 

 ملی نهضت و آبادی دولت صديقه مصدق، دکتر
   

، از طرفداران عقيده استقالل ١٣٣٢مرداد  ٢٨تا  ١٣٣٠صديقه دولت آبادی، در سال 
در هفدهمين سال تاسيس کانون بانوان  ١٣٣٠دی  ١٧لذا در . مصدق بود طلبانه دکتر 

را به جهت کمک به بنيه » قرضه ملی«اش خبر کمک به  ، در سخنرانی )٣٠۵ص، (
دارم محصل خردسالی بودم با پرستارم از  به خاطر «: مالی دولت، اعالم و چنين گفت

ی مجلس بانوان محترم در جلو جمعيت زيادی از . جلوی مجلس شورای ملی عبور کردم
. اليحه می خواند اجتماع کرده، خانم محترمی، نقاب بر صورت، روی سکويی ايستاده و 

ابريشمی و  ما زنان ايران با فروش جامه، حتی پادرهای : "اين جمالت به گوشم رسيد
زينت آالت خودمان، قرض دولت را می دهيم و راضی نمی شويم که دولت ما از 

اين ." لت خارجی بکند و گمرکات ما را به گرو ببرنداستيصال قرض جديدی از دو روی 
نفهميده بودم معنی گمرکات چيست، اما چنان مرا تهييج کرد که  جمالت در صورتی که 

گمرکات ما را به گرو ببرند يعنی چه؟ مادرم برايم  : اولين سئوال از مادرم اين بود
ره های عزيز خودم را در هم گوشوا از او خواهش کردم که اجازه بدهد من . توضيح داد

گوشواره هايت را چيده، از  قيچی بياور تا : مادرم مرا تشويق کرد و گفت. اين راه بدهم
شد که چندين  بعد شنيده . گوشت درآورم، و با نامه مختصری به انجمن خانم ها فرستاد

هزار گوشواره و انگشتر و دستبند طال و جواهر را بازرگانان بازار با قيمت 
اکنون نيز اين پيشنهاد را تقديم . خريداری نموده و به قرض دولت پرداخته اند ف مضاع

  ».متمکن وطن پرست زينت آالت را به مزايده بخرند می دارم که مردمان 
خانم دولت آبادی در سخنرانی ديگری که برای پخش در برنامه راديويی کانون بانوان 

ت لب فروبسته و به معنی دو صد گفته چون نيم مدتی اس«: گفته است                   َ ايراد نموده، ايضا  
اکنون در طی ... فرهنگی و معلومات هنری پرداخته بودم کردار نيست به خدمات 

برای تمام افراد ايرانی از عالی و دانی فرا  تحوالت اخير مطمئن شدم که مورد مبارزه 
است که می االن همان وقتی  رسيده و اگر مردم بخواهند به حق مشروع خود برسند 

سپس به شرح چرايی اين  ايشان » .توانند به نتيجه اعمال وطن پرستانه خودشان نائل شوند
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موقع آن رسيده  بنابراين «: که امروز زمان عمل فرارسيده می پردازد و نهايتا می گويد
که کانون بانوان هم با اين نهضت خداپسندانه قيام کند و هر اندازه ای که بتواند از 

اول اقدام، از شخص اين جانب . مک به خريد اوراق قرضه ملی، دولت را مدد نمايدک راه 
خدمتگزار کانون بانوانم و می توانم با لحن صيح و صديق عرض کنم هر چه  است که 

اکنون کانوان .... است برای خريد اوراق قرضه ملی تقديم می کنم اکنون در دسترس من 
اعضای رسمی کانون و نيز اعضای وابسته کانون يعنی  بانوان به بانوان هيئت مديره و 

ها متجاوز از دو هزار نفر می شوند اخطار  کسانی که بر طبق دفاتر موجوده آموزشگاه 
شده به بانک ملی رفته، به  و پيشنهاد می کند هر کدام در تهران هستند در روز تعيين 

ه خودشان اوراق قرضه ملی خريداری کنند ّ                                     اندازه قو  شهرستانها ساکنند  ی که در کسان.         
قرضه  می توانند در همين روز به بانکهای ملی رفته و به قدرت استطاعت خود از خريد 

در پايان عرايضم با اميد به فضل خدای متعال موفقيت افراد ميهن را در . ملی استفاده کنند
ا تحت استمداد عمومی آرزو و پايندگی دولت بی ريای نخست وزير محبوب ملی ر اين 

 )  ٣٠٨ص، (» .اعليحضرت همايون شاهنشاهی مسئلت می نمايم توجهات مخصوص 
 

 » زنان رای حق« درباره مصدق، دمحم با آبادی دولت صديقه تعامل *
 

که صديقه دولت آبادی نامه ای خطاب به دکتر دمحم مصدق  ١٣٣٠از ارديبهشت ماه 
ر قانون انتخابات را داد، تا درخواست گنجاندن حق رای برای زنان د نوشت و در آن 

همگرايی  »  که نامه ای سرگشاده توسط ائتالف بزرگ ) ١٣٨٨(ارديبهشت سال گذشته 
خطاب به کانديداهای رياست جمهوری    انتخابات جنبش زنان برای طرح مطالبات در 

در » حق انتخاب شدن برای زنان«کانديداها  نوشته شد و در آن، درخواست شده بود تا 
اعتراض » حق انتخاب شدن زنان«  ون به رسميت شناخته شود و نسبت به پايمال شدن قان

با حوزه سياست و  سال گذشته است و در اين نيم قرن، رابطه جنبش زنان  ۴٨کنند، 
يکی  . ، با فراز و فرود وچالشهای بسيار، همراه بوده است)دولت(نيروهای سياسی 

  . ولت آبادی استازدوره های چالش، در روزگار صديقه د
ما «: مينويسد» زبان زنان«صديقه دولت آبادی در مجله خود،  ١٢٩٩فروردين  ١٩در 

داريم که برادران ما وقتی انتخابات مجلس و انجمن های ايالتی و واليتی را  خيلی افسوس 
ما زنان حق رای نداشته باشيم و شرکت نجوييم ما را در رديف  می نوشتند برای اين که 

اگر اندکی دقت نظر می کردند گمان می رود که . نوشتند ها، مجانين و ورشکستگان  قاتل
مانند آن برادران با حق در انتخابات پارلمان و  تصديق می کردند ما زنان بی حق، هرگز 
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ملت رنجبر و کارگران و پيشرفت  را برای تعالی و سعادت .. غيره، مستبدين و مالکين
 ». آزادی انتخاب نمی کرديم

خورشيدی  ١٢٩٩صديقه دولت آبادی در شماره های بعدی زبان زنان در ارديبهشت ماه 
باز هم موضوع عدم حق رای زنان ) ١٨٧. ص(» انتخابات«تحت عنوان  در مقاله ای 

   : را پی ميگيرد و مينويسد
 

 انتخابات
 

به چنانچه شنيده ايم امر شروع انتخابات برای مجلس شورای ملی از وزارت داخله 
اگر چه ما زنان در آن سه دوره پيشين، چيزی از نتايج عقايد . رسيده حکومت اصفهان 

ولی اگر برادران ما ميل داشته . خدمات انتخاب شدگان نديديم انتخاب کنندگان و همچنان 
  : نصيحت زيرين خودداری نمی کنم                           َ          باشند از ما بشنوند، جسارتا  از اظهار 

  ! برادران وطنی ما
ما می دانيد که حکومت ايران ملی می باشد، يعنی کل اختيارات مملکت از کوچک البته ش

پس سرنوشت وطن، قوانين مملکت، به . در دست مجلس شورای ملی است تا بزرگ 
ماليات بندی، روش دولت، حيات، ممات و ناموس همه ملت به  خصوص دخل و خرج، 

ملت که از طرف ملت و به اختيار  نمايندگان مختار اختيار دو ساله وکالء مجلس يعنی 
  . آزاد از ملت انتخاب می شوند می باشد

يقين بدانيد که ... در اين صورت مثال اگر ما زنان حق شرکت در انتخابات می داشتيم
مستبده،، يک نفر متنقذ، يک نفر مالک، يک نفر اعيان، يک نفر  هرگز يک نفر 

چه که . ور آدمها انتخاب نمی کرديمکسان اين ج متشخص، يک نفر از بزرگان و يا 
آن ها ناچارند هستند قوانينی وضع  برحسب قاعده آنها همه چيز دارند و برای نگهداری 

است که هرچه رای بدهند  کنند که اعتبار و اقتدار آن ها زيادتر و محکم تر باشد و بديهی 
همين جهت  ه ما به و هر قانونی را وضع بکنند ناچار بايد در ضرر ملت باشد و به عقيد

وی اگر ما زنان اختيار . سال لذت مشروطه را ملت نديده است ١۴است که در مدت 
داشتيم که وکيل انتخاب بکنيم البته می گشتيم فقط از ميان خود ملت و يا از جنس  می 

هر کس عاقل، عالم، دانا، آزاديخواه، مشروطه پرور، وطن پرست، ملت  نزديک به ملت 
گفتار، فداکار و خداپرست بود انتخاب می کرديم تا به  کردار، درست دوست، راست 

اينها قوانين گذاری و نقشه کشی هايی  واسطه اين جور وکال که بی شک اولين فکر 
صنعتکار، بازاری فقير و  کارگر، کاسب، ) زارع(خواهد بود که ملت، يعنی رنجبر 
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مالياتی آن کم  وب باشد و بدهی دخل ملت خ. بيچاره ازذلت و فشارونکبت خالص بشوند
جمعيت  بشود و وسايل آسايش وتحصيل وزندگانی ملت و کودکان آن فراهم گردد که توده 

  . يعنی ملت ترقی بکند
صديقه دولت آبادی عليرغم حمايت صادقانه و متعهدانه اش ازعقايد ملی دکترمصدق، اما 

وی مصدق، نامه ای مشفقانه اعتراض به حذف حق رای زنان دراليحه انتخابات ازس در
  : به مصدق نوشت که متن آن چنين بود و هشداردهنده 

  
  مصدق دمحم دکتر به آبادی دولت صديقه تاريخی و مهم نامه

  
 ) خورشيدی   ١٣٣٠ارديبهشت ( 

 حضرت مستطاب آقای دکتر مصدق نخست وزير
ان، از محترما اجازه می خواهم در خصوص قانون انتخابات و موضوع محرومی زن

آيا عقيده شخص حضرت عالی اينست که زنان امروز . استفسار کند حضورتان محرمانه 
مشروطيت پست تر و محدوتر در انظار بيگانگان بايد معرفی  در مقابل قانون دوره اول 

مملکت چنين است، بنده اطاعت نموده؛ متجاوز از  شوند؟ چنانچه بفرماييد بلی و صالح 
منت آنها را بنا به مصحلت وقت،  درحوزه اين جانب هستند با دو هزار نفر زنی که 

مرحله به زنان داده اند توجه  اما به حقی که از نيم قرن پيش در سه . ساکت نگاه می دارم
  : فرماييد

قانون اساسی دوره اول مشروطيت زنان را در رديف ديوانگان و کودکان، جا داده   - ١ 
  . بود

زنان را ) که مجلس سنا زائيده آن بود( ١٣٢٨ر مجلس موسسان قانون مرمت شده د  -  ٢ 
ديوانگان و کودکان بيرون آورده، البته در ظاهر صورت بهتری به آنها داده، در  از ميان 

پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهی در همين موضوع به  صورتی که همان وقت از 
مجلس سنا اين _ جواب فرمودند _ تکليف نمودم  وسيله آقای جم وزير دربار وقت کسب 

  . خودشان خواهند رسيد قضيه را حل خواهد کرد و زنان به حق مشروع 
قانون کنونی که در دست مصلحت عموم است باز زنان را بدون هيچ دليلی نه تنها از  -  ٣ 

کردن محروم داشته، بلکه زير موضوع محرومين در سر لوحه جانی، فاسد  انتخاب 
آيا با آن همه . جنحه و جنايت، ورشکستگان و غيره قرار داده است ين به العقيده، محکوم

ايران در قضايا قائل شده اند به زنان سهمی داده می  اهميت که برای رشد و بلوغ ملت 
 شود يا فقط مختص مردان است؟
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حضرت آقای نخست وزير محبوب، بنده نمی خواهم وقت جنابعالی را بگيرم، بلکه می 
اگر رشد . را حالجی کنم تا بتوانم از عهده جواب به زنان حوزه خودم برآيم  خواهم مطلب

پس زنی وجود نخواهد داشت و در اين صورت بهتر  و نمو مخصوص مردان است 
چه مدت زنان را از حق خود محروم  که خدا می داند برای (است در قانون وضع شده 

چنانچه زنان هم جزو  . کوت بگذارنداسمی از زن برده نشود و کار آنها را مس) می کند
نوشته  ملت ايران هستند و از رشد ملی بهره دارند در قانونی که با امضاء حضرتعالی 

می شود بايستی بانوان را در رديف پست ترين و مجهول الهويه ترين مردمان بشمرند؟ 
  . شدندبود حضرتعالی دستور می داديد برای زنان نيز تا اندازه حقی قائل می  خوب 

اگر سئواالت اين جانب را سازمان بين الملل از جنابعالی بکند چه جواب می فرماييد؟ اگر 
در . جواب را بدانم بهتر می توانم اسکات بانوان باسواد را عهده دار شوم بنده قبال آن 

بنده که جزو همان زنان قيد شده . شخصی خود دفاع می کنم پايان به حکم وجدان از حق 
ساله فرهنگی گذشته، در مدت هجده سال برای اداره  ون هستم، از خدمات چهل در قان

زنان با ضيق بودجه تنها هدف عالی خود  کردن کانون بانوان و ترقی و تربيت فرهنگ 
بهترين وجهی پيروی نموده و با  را که تربيت مادران شايسته برای نسل آينده است به 

اجتماعی و نوع پروری  ظ کرده ام و خدمات کمک خداوند يک موسسه پر زحمت را حف
  . را هر سال متزايد بر سال پيش انجام داده ام

کدام يک . استدعا می کنم با يکی از متصديان صالح عالی رتبه اين کشور مقايسه فرماييد
بهترانجام وظيفه انسانيت کرده ايم؟ قضاوت اين مقايسه را به شخص جضرتعالی  بيشتر و 

و اگر امروزبنا به مصلحت، وقت و امر شخص نخست وزير محبوب  يم واگذار می نما
ساکت نگاه داشتم باز هم يک فداکاری نموده که دنيای آينده  ساکت ماندم و ديگران را هم 

  . آن را قضاوت خواهد کرد
ديگر عرضی ندارم و اگر جسارتی شده پوزش می خواهم و با نهايت بی صبری منتظر 

شنبه جمعی از بانوان بنده را مورد مالمت، بلکه تهديد نموده و شايد روز يک چون . جوابم
بانوان بعد از اين خالی از اشکال نباشد، مجبورم به ايشان  نگهداری رشته امور کانون 

 .   جواب قانع کننده بدهم
  )١( امضاء –با تقديم احترامات فائقه و ادعيه خالصه     
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 انتخابات در زنان شرکت و مصدق

 
می » با نگاهی به مقاله نوشين احمدی خراسانی: زنان و مصدق«  دمحم صفوی  درمقالۀ 

 : نويسد
با شروع يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و آغاز دوبارۀ فعاليت های منسجم  

تر کنشگران جنبش زنان در داخل کشور، به تازگی سه بخش بهم پيوسته از مقاله  نوشين 
نتشر شده است که من در ادامه به دومين بخش از اين مقاله تحت احمدی خراسانی م

در بخش دوم، که ادامه ی . می پردازم] ١[»مطالبات ما و منفعت عمومی زنان«عنوان 
مباحث بخش اول در مورد مطالبات زنان و هماهنگی روشمند اين مطالبات با خواسته 

نده به عرصه های مختلفی است نويس) مطالبات دموکراتيک مردم(های عمومی جامعه 
از جمله به تجربه مبارزات زنان در تاريخ معاصر ايران نقب می زند و به شرايط پيچيدۀ 

نوشين احمدی دو روش و . نگاهی گذرا و اشاره وار می اندازد ١٣٣٢تا  ١٣٢٠سالهای 
                                ُ                                       رويکرد عمدۀ زنان فعال در دوران پ رتالطم نهضت ملی شدن صنعت نفت را نسبت به 

، بر می )به عنوان کانونی ترين خواسته ی زنان در آن دوره(» حق رأی زنان« مسئله
شمارد که يکی روش و نگرش صديقه دولت آبادی است و ديگری، شيوۀ برخورد زنان 

نويسنده سپس در ادامه ی کندوکاو خود، عدم . حزب توده در بحبوحه آن سال هاست
را مورد چالش قرار می » أی زنانحق ر«ايستادگی دکتر دمحم مصدق نسبت به احقاق 

 :دهد و می نويسد
نمونه ديگری که می توان در شناخت نحوه هماهنگی ميان مطالبات عمومی و ... « 

مطالبات جنسيتی در تاريخ معاصر ايران ذکر کرد، دوران نهضت ملی شدن صنعت 
دکتر  در اليحه انتخابات دولت» حق رأی زنان«می دانيم که در آن برهه، . نفت است

و عدم (مصدق به دليل مخالفت های مذهبيون افراطی و غيرمذهبی های زن ستيز، 
 )احمدی خراسانی، نوشين، همان(» ...باالخره حذف شد) ايستادگی خود مصدق

در اين نوشتار کوتاه، قصد نقد نگرش نوشين احمدی خراسانی و يا بررسی راهکارهای 
                                    َ  ای دست يافتن به اين هماهنگی و نهايتا ، عملی و شدنی که درمطلب آموزندۀ ايشان بر

شکستن بن بست های موجود در راه فعاليت های جنبش زنان آمده را ندارم، بلکه در اين 
          َ                                                             نوشته صرفا  تالش کرده ام به موضع مصلحانه ی دکتر مصدق نسبت به حقوق زنان و 

ش از هرچيز پي. شرايط بسيار سختی که اين نخست وزير در آن قرار گرفته بود بپردازم
قانونی که مصدق » اعطای حق شرکت زنان در انتخابات « بايد به ياد بياوريم که 
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) ١٣٣٢مرداد  ٢٨تا  ١٣٣١از تيرماه (عرضه کرد در دور دوم زمامداری ايشان 
ماه طول کشيد  و بعد هم به کودتا و به  ١٣                    ُ               مطرح شد، يعنی دورۀ پ ر تالطمی که فقط 

او در تالش بود که به اصالحات . کتر مصدق انجاميد سرنگونی دولت منتخب و ملی د
پر دامنه ای ،ازجمله اعطای حق شرکت زنان در انتخابات همت گمارد و سلطنت 

 .مشروطه ی ايران را بر مدار دمکراسی واقعی قرار دهد
ايران ما با دوره ای از کشاکش های فرسايندۀ سياسی  ١٣٣٢تا  ١٣٢٠در طول سالهای 
و می شود که نمونه مشابهی ـ به جز تالطم های انقالب مشروطيتـ  و اجتماعی روبر

نداشته است يعنی دوره ای که دمحم مصدق به عنوان نخست وزير و نماد مبارزه برای 
می دانيم که بعد . ملی کردن صنعت نفت، با چالش های بسيار عظيمی روبرو بوده است

و با مشکالت فزاينده تری روبرو و بازگشت مجدد مصدق به قدرت، ا ١٣٣١از قيام تير 
شد که بخشی از اين مشکالت، ناشی از فشار قدرت های بزرگ استعماری بود و بخش 
ديگر، برآمده از جزم انديشان و متعصبين تنگ نظر بود که منافع خود را بر منافع ملی 

اگر بخواهم مجموعه موانع و مشکالتی که بر سر راه مصدق وجود . مرجح می دانستند
 :اشت را در اين مختصر بيان کنم می توانم به طور کلی به دو نکته اشاره داشته باشم د

در مورد فشارهای خارجی و نقش قدرت های استعماری  که در مقاله به آنها اشاره : يکم
معدودی از صاحب نظران مثل کدی "در مورد اين برهه پر تالطم ، . ای نشده است

تاکيد  –هردو  –تم بر اهميت عوامل داخلی و خارجی ،کاتوزيان و به درجه کمتری کا
تا آنجا که به عوامل خارجی مربوط است کمتر از يک سال پس از قيام ] ٢..."[کرده اند

، دولت بريتانيا که بازگشت مجدد دکتر مصدق به نخست وزيری را ١٣٣١شکوهمند
در آمريکا  .خالف منافع خود می ديد روابط ديپلماتيک خود را با ايران قطع کرد

آيزنهاور از حزب جمهوريخواه به قدرت رسيد و با يک چرخش به راست شديد، مخالف 
هر گونه استقالل خواهی کشورهای جهان سوم از جمله ايران شد زيرا او متوجه شده بود 
که تالش مصدق فقط برای ملی کردن نفت نيست بلکه مصدق خواهان خارج شدن از 

خواهان تغييرات و اصالحات بنيادی در ساختار اجتماعی  رابطه سلطه و تابعيت و نيز
يعنی کوششی که اگر به بار می نشست می توانست هم از نفوذ . قدرت در ايران است

از سوی ديگر . نادرست  قدرت خارجی بکاهد و هم ارتجاعيون داخلی را به عقب براند
م غول آسا به جلو و به چنين تالش آگاهانه ای می توانست برای عموم مردم ايران يک قد

است که طرح کودتا برای خنثا کردن  ١٣٣١بنابراين از سال . سوی دموکراسی باشد
                                َ                                      اقدامات  اصالح طلبانه مصدق، مشخصا  از طرف نيروی خارجی، آغاز می شود ، که 
هم اکنون خوشبختانه بخشی زيادی از  اسناد و مدارکی که مربوط به اين مداخالت است 
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از طرفی شوروی هم در زمينه اقتصادی با دولت « . قرار گرفته است در دسترس عموم
ميليون دالری را که ايران از جنگ دوم جهانی  ٢٠مصدق همکاری نکرد و حاضر نشد 

اين گونه فشارها و مداخالت سلطه ].  ٣[»...در آن کشور داشت به دولت باز پس دهد و
َ                          جويانه خارجی، طبعا  فشار مضاعفی را بر دکتر مص دق برای پيشبرد اصالحات                   

اين مستندات نشان می دهند که در . وارد کرد» حق رأی زنان«:اجتماعی داخلی از جمله
آن شرايط بغرنج و با وجود فشارهای داخلی و خارجی، مصدق نسبت به استقالل ملت 

بی تفاوت نبوده و عمال پيگير ) »حق رأی زنان«از جمله (ايران و اصالحات ساختاری 
ه بوده است، که اگر اين پيگيری و استقامت در مصدق وجود نداشت، قدرت اين قضي

 .های سلطه گر انگيزه و دليلی برای سرنگونی دولت ملی مصدق، پيدا نمی کردند
و اما در مورد نقش نيروهای عقبگرا و زن ستيز داخلی که نوشين احمدی خراسانی : دوم

.  ره کرده است با ايشان همراه و هم عقيده امدر مقاله اش با بيطرفی و منصفانه به آنها اشا
: برای اطالعات بيشتر، نکات زير را در تأييد نقش بازدارندۀ اين نيروها ذکر می کنم

تصور من اين است که اقدامات ترقی خواهانه و اصالح طلبانه مصدق برای بوجود 
شم و آوردن تغييرات ساختاری درون جامعه ايران بيش از هر چيز ديگر باعث خ

                                                            َ                   عصبانيت نيروهای زن ستيز و افراطيون مذهبی داخلی  شد، و اتفاقا  به همين داليل بوده 
است که به مرور، مذهبيون افراطی به صفوف کودتاچيان عليه مصدق پيوستند تا بتوانند 

 !همچنان ساختارهای قديمی قدرت را نسل به نسل حفظ کنند و تداوم بخشند
در دوره دوم زمامداری خود قانون حق شرکت زنان در دکتر مصدق عالوه بر اين که 

انتخابات را عرضه کرد، درعين حال، تالش های مهمی را در زمينه اصالحات 
در مورد بخشی از برنامه های اصالحی و ] ۴[دکتر مهدوی.  اجتماعی نيز به کار بست

ق ای مصد ماده ٩برنامه : اصالحات جامع و ساختاری«: گستردۀ مصدق می نويسد
، نظام قضايی، قانون )شرکت زنان در انتخابات(شامل اصالح قانون انتخابات 

بر . شوراها و اصالحات ارضی بود, مطبوعات، قانون کار، ماليات، آموزش، بهداشت
روستای کشور برخوردار از شوراهای نيمه انتخابی  ۴٠ ٠٠٠بيش از , اساس اين طرح

ای دربار را به دولت واگذار نمايد تا از آن ه وی شاه را مجبور ساخت تازمين. گشتند می
دانشگاه تهران را از نظر مالی مستقل از دولت اعالم . طريق به کشاورزان منتقل شود

استقالل کانون وکال را به رسميت . تحصيالت رايگان و اجباری را نهادينه کرد. نمود
. را کاهش دادبودجه ارتش . وزارت جنگ را به وزارت دفاع ملی تغيير داد. شناخت

ای از دول غربی فرمان داد تا  مصدق، نخستين نخست وزيری بود که حتی پيش از پاره
، از مجموع ١٣٣١در سال . مذاکرات مجلس شورا بطور مستقيم از راديو پخش شود
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. زدند نشريه موجود در ايران، هفتاد نشريه برعليه مصدق آزادانه قلم می ٢٧٣
تجلی » اقتصاد بدون نفت«ولت مصدق در شعار ترين اصالح ساختاری د بنيادی

 ٪١٣مصدق در بازسازی اقتصاد بدون نفت، صادرات ايران را   توفيق نسبی. يافت می
اين تراز مثبت تجاری . برای مدت زمانی محدود کاهش داد ٪۵٠افزايش و واردات آن را

ادی نشانه آشکاری برای يک شروع خوب در جهت تغييرات بنيادی در ساختار اقتص
از نظر سياسی، اقتصاد بدون نفت، گامی اساسی در مقابله با دولت رانتير و استبداد . بود

ويژگی دولت رانتير اين است که به سهولت، وابستگی خود به منابع . در ايران بود  نفتی
    ٔ شيوه  . داخلی درآمد را کاهش داده و از همين رو، متکی به طبقات اجتماعی نيست

در دولت رانتير، دولت را از جامعه، مستقل و در برابر شهروندانش مديريت درآمد نفت 
 )٣(]۵[».سازد غيرپاسخگو می

  
 

  انتخابات در زنان شرکت و مصدق  بارۀ در شاکری خسرو
 

 : خسرو شاکری در بارۀ  مصدق و شرکت زنان در انتخابات  اينگونه بيان می کند* 
برای  –شايد  نه مهمترين  آنها  –شانی می توان  بدرستی حدس زد  که يکی از داليل  کا

مخالفت دور دوم اختيارات قانونی مصدق اين بوده باشد که طی آن مصدق قانون برای 
حقی که از دوران مشروطه به  –نتخابات عرضه کرد ااعطای حق شرکت زنان در

داليل ارتجاع دينی، ازجمله نقش مدرس درمجلس دوم شورای ملی،  باآن مخالفت 
همين طرح قانونی مصدق بود که  با مخالفت ماليان رويرو شد و تحريکات  و . ورزيد

اهميت اين قانون چنان بود که سفارت فرانسه . همکاری آنان را با کودتاچيان افزايش داد
به وزارت  خارجه ی دولت متبوع   ١٣٣١در تهران گزارشی به تاريخ  پانزدهم  ديماه 

 .خود می نويسد
انتخابات که دکتر مصدق بزودی به آن قوت قانونی خواهد بخشيد ] قانون[ طرح اصالح 

                                                                        ً فرصتی است  برای کارزاری برای اعطای حق رأی به زنان ، امری که درايران کامال  
آزادی . در واقع در اين  کشورفمينيسم هنوز دوران کودکی خود را گذاراند. تازه است

داشتن حجاب و دفع حرم بود،  نسبی زن مسلمان ايرانی توسط رضا شاه محدود به ب
هرگز مسئله اين نبود که تا اعطای ] اما[ تغييرات مهم اجتماعی ديگری را موجب شد،

که درآن  - حق رأی به زنان  پيش رود، واگر يک کنگره ی فمينيست های خاور زمين  
در زمان پادشاه پيشين درتهران  - نمايندگان کشورهای عربی و ترکيه شرکت جستند
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ممنوع  ] در آن [ برگذاری گرفت ، به اين  شرط بود که هرگونه  مسئله سياسی  اجازه ی
 )  ۶( .باشد

 
  جدال «شوهانی مقاله ای تحت عنوان  عسگري وسياوش  ساره ديگراينکه،*

در فصلنامه پيام بهارستان » انتخابات در  شرکت زنان برای  رأی حق مخالفان  و   موافقان
حکومت مصدق که پيش نويس اليحه  تغيير قانون انتخابات  نوشته اند که در متن به 

حق رأی  برای «  تنظيم کرده اشاره نموده که  مراجع دينی  به  دليل  اينکه  پيش نويس 
 :در مقاله  آمده است.را به رسميت  شاخته  به مخالفت برخاستند» زنان 

 
ت موجب نشد که آن گروه اما مخالفتهای گسترده ای که با فعاليت سياسی زنان وجود داش

از زنانی که  خواستار مشارکت زنان در صحنه سياسی بودند از مواضع خود عقبنشينی 
و  ١٣٣١از جمله زنان پيش رو در اين عرصه صديقه دولتآبادی بود که در سال . کنند

پس از يک دهه از اظهار نظر مجلس درباره حق رأی زنان، در اعتراض به محروم 
ما خيلی افسوس داريم که برادران ما وقتی «: از حق رأی می نويسد بودن زن ايرانی

انتخابات مجلس و انجمن های ايالتی و واليتی و بلديه را مينوشتند، برای اين ]  نظام نامه[
که ما زنان  حق رأی نداشته باشيم و شرکت نجوئيم ما را در رديف قاتلها، مجانين و 

نظر می کردند که ما زنان بيحق، هرگز مانند آن اگر اندکی  دقت . ورشکستگان نوشتند
برادران با حق در انتخابات پارلمان و غيره، مستبدين و مالکين را برای تعالی و سعادت 

 » .ملت رنجبر، کارگران و پيشرفت آزادی انتخاب نمی کرديم
دولت وقت، پيش نويس اليحه تغيير قانون انتخابات را تنظيم کرد،  ١٣٣٠در ارديبهشت 

حزب زنان . که در اين پيش نويس حق رأی برای زنان را به رسميت شناخته شده بود
ايران به منظور تصويب اين  اليحه تالش زيادی نمود، اما متأسفانه با مخالفت احزاب و 
گروههای مختلف در جامعه، دولت حق رأی زنان را ار پيش نويس  اليحه انتخابات 

الفت ها به صحن علنی مجلس نيز کشيده  شد،  نمونه هايی از اين مخ.   حذف کرد
سيدشمس الدين قنات آبادی، نماينده شاهرود، از هر فرصتی برای مخالفت با اين اليحه  
بهره برد  وسيدباقر جاللی موسوی، نماينده دماوند، در نطقی طوالنی حضور زنان در 

ز اقدام دولت در حذف انتخابات را منافی با مشروطيت، قانون اساسی و اساالم دانست و ا
 .مواد حضور زنان در انتخابات حمايت کرد

ِ                         اسنادی که در ادامۀ اين مقالۀ آورده خواهد شد نشان از جدال  موافقان و مخالفان حضور                                                         
زنان در انتخابات، به عنوان شرکت کننده و کانديد، در اين سال و به دنبال طرح اليحۀ 
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نامه هايی  ٧تا  ١اسناد شمارۀ . جانب دولت استجديد قانون انتخابات و پس گرفتن آن از 
است که موافقان حضور زنان در امر انتخابات به مجلس  شورای ملی ارسال  داشته 

 . نامه های مخالفان اين حضور می باشد ١٠تا  ٨و اسناد شمارۀ  ۴ ٢اند،
صرف نظر ازادبيات و داليل هر دو سويۀ جدال، پايگاه اجتماعی و محل سکونت 

 ) ٧.  (قان و مخالفان که در برخی اسناد نمايان می باشد، قابل تامل استمواف
 

های دينی درباره  جدال«  در بارۀ مشارکت زنان درانتخابات ،  رسول جعفريان درمقالۀ 
واکنش برخی » ای مشارکت زنان در انتخابات، مروری بر مقاالت دمحم باقر مجتهد کمره

اصالح قانون انتخابات درحکومت  مصدق برای « از مراجع دينی و مخالفان برعليه 
آورده و رسول جعفريان  روحانی و پژوهشگر تاريخ   ايران و اسالم » حق رأی زنان 

ش  ١٣٣١جدی تر تحول در اين زمينه در جريان رويدادهای سال :   است و می نويسد
انتخابات طرح گرديد، زمانی که دولت دکتر مصدق در صدد بود تا قانون جديدی برای 

در اينجا بود که شماری از مخالفان و موافقان به ميدان آمده و مطالبی در اين . تدوين کند
ها و طومارها، سبب شد تا مسأله  طرح اين بحث در مطبوعات و نامه. باره ابراز کردند

ترين مطلب را  در اين زمينه مفصل. های پيش از دستور مطرح شود در مجلس و نطق
 ١٣٣١دی ماه  ١١ی موسوی به عنوان نطق قبل از دستور در روز سيد باقر جالل

دهد که در جريان قانون انتخابات جديد که دکتر مصدق  اين سخنان نشان می. مطرح کرد
با استفاده از اختياراتش مطرح کرد، کسانی به دنبال طرح بحث حق رأی زنان بوده و 

ها  ين باره مقاالتی هم در روزنامهدر ا. حتی تظاهراتی نيز در بهارستان برگزار کردند
در اين سخنرانی اشاره به صدور برخی از فتاوا نيز  شده است که در ادامه . انتشار يافت

ای از مسائل مطرح شده در اين  به هر حال، اين نطق، گوشه. به آن اشاره خواهيم کرد
 .دهد باره را در مجلس هفدهم نشان می

 
ازطرف مجلس شورای ملی بجناب آقای دکترمصدق  مطابق قانون اختياراتی که... «

داده شده است چند روزپيش قانون جديد انتخابات تدوين و برای اظهارنظرعمومی 
منتشرشده است و مسأله جديدی که در اثر انتشار آن بوجود آمده واز چند جهت واجد 

به  اهميت است بحث درباره حقوق بانوان وحق انتخاب به آنان است، چون اين بحث
مجلس شورای ملی نيز کشيده شده است و حتی استناد به اصل دوم وهشتم قانون اساسی 

 :دانم توضيحاتی دراين باره بعرض برسانم ومتمم آن بعمل آمده است الزم می
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ال آن طوری که من استنباط ميکنم منظور قانونگذار از جمله  ّ                                                       او  که در » قاطبه اهالی« 
گويد مجلس شورای ملی نماينده قاطبه اهالی  و می اصل دوم قانون اساسی مندرج است

مملکت ايران است که درامور معاشی وسياسی کشورخود دخالت دارند، کلمه رابط فيما 
بين جملتين کامال روشن است، زيرا در زمان تدوين اين قانون بلکه تاکنون هيچگاه از 

ند در امور انتخاباتی اند تا بتوان زنان ايران درامور سياسی کشورخود دخالت نداشته
                    ً                                                          مداخله نمايند، مضافا  به اينکه فرمان مشروطيت که مبنای مشروطيت ما و قانون اساسی 

 .است صراحتا بيان می نمايد که منتخبين بايد از طبقه مردان باشند
 

ثانيا اصل هشتم قانون اساسی نبايد برای کسی سوء تفاهم ايجاد نمايد، زيرا مقصود از اين 
حقوق اهالی مملکت درمقابل قوانين دولتی از قوانين حقوقی وجزايی می اصل تساوی 

باشد که تاکنون معتبر و مجری است و ناظر به انتخابات نخواهد بود و بهترين دليل بر 
ّ                                                                         صح ت اين مدعی عمل وسيره، ادوار قانونگذاری بوده که از بدو تدوين قانون اساسی   

نداشتند و اين تفسير عملی که ازدوره واضعين تاکنون جز مردان دخالت در امر انتخابات 
قانون اساسی باقيمانده است کاشف ازمنظور قانون گذارمی باشد، وبعالوه الاقل اگر در 
فهم اصل دوم قانون اساسی و اصل هشتم قانون متمم آن ابهام وترديدی ايجاد شود، بايد 

يعنی در چنين مواقعی مقررات موضوعه اصل دوم متمم قانون اساسی رفع ابهام نمايد، 
شود، نظر پنج نفرمجتهد  که مسائل پيچيده و غامضی ازنظر مذهب در مجلس مطرح می

طراز اول قاطع بوده وابهام وترديد را مرتفع سازد، ولی متأسفانه اين چنين اصل اساسی، 
حال که اين اصل برخالف منطوق صريح . سالها است که متروک وتعطيل شده است

                     ً                  گويد مشروطيت کال وجزءا  تعطيل بردارنيست،  قانون اساسی که میاصل هفتم متمم 
تعطيل شده است، از نظراصول حکومت کشور ايران در مسائل مذهبی بايد منتظر 

اند وبزودی در  فرامين مراجع تقليد صاحب نظر بود، چنانچه دراين زمينه فتاوی داده
 .دسترس عمومی قرارخواهد گرفت

 
درچنين موقعيت خطيری چرا ما نبايد بفکرچاره و درمان ! آقايان نمايندگان محترم

هزاران بدبختی وبيکاری وبيماری وفالکت مردم اين مملکت اسالمی باشيم و وارد يک 
بندد  مسئله پرجنجال که مسلما طرح آن بصالح کشور نيست و ملت ازآن طرفی نمی

) نم بخوانيدصفايی رونوشت فتاوی آقايان را دادم خدمتتان خواهش ميک(بشويم 
بسيارخوب، امروز روزی نيست که در مقابل مسئله پر اهميتی که با حيات جامعه 
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که روزپنجشنبه  ای  اين صحنه.                                  ّ               ومملکت ما بستگی دارد به موضوع تشن ج آوری بپردازيم
درجلوی بهارستان نمودارگرديده، ناقوس خطر بود و مسلما اگر اين هياهو و جنجال 

توانم به جرأت قسم بخورم که  دامنه آن توسعه پيداکند و می ادامه يابد بعيد نيست،
صفايی (شوند                                                   ّ             استعمارگران انگلستان فقط ازاين هياهو و جنجال وتشن ج بهره مند می

ورود زن در انتخابات، نه تنها باری از دوش جامعه ما برنمی دارد بلکه ). صحيح است
. لت ايران با آن دارند، خواهد افزودبر مشکالت ما با مخالفتی که اکثريت قريب باتفاق م

بنده در عين حالی که به پيروی از ديانت اسالم که مبنای آن برفطرت بشری قراردارد، 
کمال احترام را به مقام بزرگ مادری دارم و درعين حالی که زنان را مربی ومعلم 

عين حالی دانم، در  اخالق فرزندان يعنی مراحل اوليه رشد و زندگی دختران وپسران می
ّ                                            که عز ت و شوکت جامعه اسالم را در گرو آسايش زنان می دانم، بايد بگويم که دين اسالم      

ضامن وحافظ حقوق بانوان به بهترين صورت ممکن می باشد و با اين حال طرح مسأله 
ّ              شناسم وآن را مضر  به حال وحدت                                     ّ          شرکت بانوان را در انتخابات عامل تشن ج وآشوب می                

چرا به نام حقوق زن در مملکتی که هنوز ... دانم ه مخل به پيروزی میجامعه و بالنتيج
کنند، هيجان و عصبانيت  مردم آن با هيوالی استعمار سينه به سينه ايستاده و نبرد می

داريم و راهنمای ما جز  نماييم؟ اگر به دنبال حقوق زن قدم بر می وعصيان توليد می
ه فکرهزاران زن ديگر که در منجالب صداقت وراستی چيز ديگر نيست، پس چرا ب

صفايی صحيح (زنند نيستيم  سقوط و بدنامی و درگرداب عفن عفت فروشی دست پا می
ّ           در همين تهران هزاران زن به صورت موهنی که هر ايرانی متعص ب ومسلمان ). است                                                       

مگراينها زنان اجتماع نيستند وحق زندگی آبرومندانه . کنند را می لرزاند ارتزاق می
مگر دام راه آنان جز فقر و فساد وبيچارگی ونظامات غلط اجتماعای چيز ديگری . دارندن

بوده است؛ و بايد گفت بهتراست بيش ازهرکاری در صدد ازبين بردن اين عوامل شويم، 
 ]٨.[»عدالتی برآئيم يعنی بيکاری وفقر و بی

  
لی موسوی که جال ١٣٣١بر اساس گزارش روزنامه اطالعات در روز پانزدهم دی ماه 

نتوانسته بود در نطق پيشگفته روز قبل، متن نامه های حضرت آيت هللا بروجردی، آيت 
هللا صدر و آيت هللا حجت را قرائت کند، متن آن ها را روزنامه در صفحه هفتم روز 

  :مذکور درج کرده است
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 :نامه حضرت آيت هللا سيد صدرالدين صدر 

 
 .حاج مير سيد دمحم بهبهانی دامت برکاته خدمت حضرت مستطاب آيت هللا آقای

 
به عرض عالی می رساند همواره ازخداوند متعال سالمتی وعزت وجود محترم وتأييد 

دهد با آن که      ً         تلوا  تصديع می. وتوفيق را برای خدمتگزاری به اسالم ومسلمين خواستارم
معرض افکار                                    ً                          درطرح قانونی اليحه انتخابات که اخيرا  از طرف جناب نخست وزير در 

ً                                                     عمومی قرار داده شده، صريحا  اجازه مداخله درانتخابات به زنها داده نشده است و اين                            
هايی از بعض                     ً      باشد، ولی چون اخيرا  زمزمه امراز هر جهت مورد تحسين و تقديرمی

گردد، مقتضی است حضرت  شود و مطالبی در بعضی جرائد نشر می اطراف شنيده می
اين صحبتها ومطالب موجب تزلزل و ترديد جناب آقای نخست عالی متذکر فرماييد که 

وزير و مصادرامرنگردد، زيرا اين امريعنی مداخله زنها درانتخابات به جهاتی چند محرم 
و السالم . باشد ودرکشوراسالمی به حول و قوه الهی اجرا نمی گردد وغيرمشروع می

 .عليکم و رحمه هللا و برکاته
آيت هللا بروجردی، و همين طور آيت هللا حجت آمده و در انتها از  به دنبال آن نامه کوتاه

 :قول آقای بهبهانی آمده است
شود شرح فوق را به حقير مرقوم و صريحا عدم جواز شرکت  به طوری که مالحظه می

حقير هم بالصراحه . اند زنان را در انتخابات اعم از وکيل نمودن و وکيل شدن حکم فرموده
     ]اء امور رسانيدهبه اطالع اولي

توان در   ای از آن را می بحث شرکت و عدم شرکت زنان آن زمان داغ بوده و نمونه
خالصه . ، و دهم دی ماه همان سال مالحظه کرد١٣٣١روزنامه اطالعات هفتم دی ماه 

درج شده و وی به  ١٣٣١مقاله حاج سراج انصاری در شماره اخير يعنی روز دهم دی ماه 
دونامه طومار مانند نيز : همانجا آمده است. ف در اين باره سخن گفته استعنوان مخال

درباره مخالفت با شرکت زنان در انتخابات به اداره روزنامه رسيده که اولی را حجت 
ما ملت : اند االسالم آقای شهرستانی و چهارصد نفر ديگر امضاء کرده و درآن نوشته

نتخاباتی مخالف هستيم و تنفر خود را اعالم مسلمان ايران با شرکت نسوان درامور ا
ای داده و تأکيد  وران تهران نيز در اين باره اطالعيه اتحاديه بازرگانان و پيشه. »نماييم می

 .»حاضرند ثابت کنند که عدم دخالت نسوان در انتخابات به نفع کشور است«کردند که 
ها نيز به پايان  اين بحثماجرای اصالح قانون انتخابات دردولت مصدق منتفی شد و 

  )٩(رسيد
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 خواهی دموکراسی جنبش و زنان جنبش برای »مصدق دکتر« اهميت
 

کانون دوستداران فرهنگ «در اينجا چکيدۀ سخنرانی خانم دکتر نيره توحيدی را که در 
در تاريخ »   اهميت دکتر مصدق برای جنبش دموکراسی خواهی امروز«در »   ايران

   :اد شده است  در اختيار خوانندگان قرار می دهم اير ٢٠١٠ژوئن  ١٣
  : نيره توحيدی خصوصيات و شخصيت مصدق را اينگونه بيان می کند

هفت ـ هشت سال پيش دوست فرزانه ای از شرق آمريکا برای ديدار به منزل ما آمده   
عکس قشنگی «: بود و عکس دکتر مصدق را روی طاقچه اطاق ناهارخوری ديد و گفت

گفتم، آری، ديگر به اين قرار رسيده ام که از ميان مردان سياست که . »صدق استاز م
رفته اند تنها عکس او را بر ديوار خانه ام نصب کنم چرا که او را چهره ای موجه تر و 

آن دوست که فمينيست و پژوهشگر توانايی در تاريخ . وحدت بخش تر از بقيه يافته ام
ود که مصدق هم برای زنان کار چندانی نکرد و بر سر اما يادت نر«: زنان است، گفت

گفتم آره می دانم، اما من مجموع . »حق رای برای زنان تالشی در خور انجام نداد
عملکرد و ديدگاه های مصدق را در نظر می گيرم و معتقدم او طرفدار حق رأی زنان 

 .بود اما نتوانست در آن دوره تاريخی، اين حق را، قانونی کند
ل می خواهم در اين جا بر همين نکته انگشت بگذارم که چرا دکتر مصدق نه تنها در حا

مسير دموکراسی خواهی برای مردم ايران و منطقه خاورميانه چهره بسيار مهمی است 
و امروز جنبش سبز به نمادی چون مصدق بسيار نيازمند است، بلکه به طور مشخص و 

و جوانان نيز می تواند به پاس ديدگاه هايش  خاص، در جنبش زنان و جنبش دانشجويان
مورد احترام قرار بگيرد و اين جنبش ها نيز می توانند در ارتقاء مقام نمادين و الگو وار 

 .مصدق در جنبش های خود بکوشند
                                                        ُ                     اما پيش از اين می خواهم يادآوری کنم که من دکتر مصدق را ب ت نمی کنم و اگرچه او 

، يک دموکرات شاخص و تاثيرگذار، يک چهره ملی را به صورت يک مصلح بزرگ
بسيار قابل احترام و ماندگار می ستايم، ولی به خود و همه، حق می دهم ضعف ها و 

  .اشتباهاتش را نيز گوشزد کنيم و از آن ها عبرت بگيريم
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 اهميت دکتر مصدق برای جنبش دموکراسی خواهی امروز

 
نی دموکراسی خواهی ما يک الگوی مثبت، دکترمصدق هنوز و به ويژه برای جنبش کنو

مهم و يک نماد ضروری و مؤثر است، از همين روست که جنبش سبز که به نمايندگی 
از جوانان مبارز امروز، نمادهايی چون ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی، محسن روح 

و مادران را با خود حمل می کند، شايسته است که به نمايندگی از نسل پدران ... االمينی و
و پدربزرگ ها و مادربزرگ هايش نيز نمادهايی را بازپردازی و ترويج نمايد، نمادهايی 

و احتماال افراد ديگری همچون طالقانی، بازرگان، خيابانی، ستارخان، (همچون مصدق 
پوينده، پروين اعتصامی، فروغ فرخزاد، مهرانگيز  روزبه، فاطمی، مختاری،
 ...).دی ،سيمين بهبهانی، شيرين عبادی، مهرانگيز کار و منوچهريان، صديقه دولت آبا

اما چه عواملی اين مشروعيت، حقانيت و مقبوليت را بيش و پيش از همه به نماد مصدق 
می بخشد؟ اگر سه جنبه اززندگی دکتر مصدق، يعنی شخصيت و منش، شيوه کار و 

م، شايد به راحتی روش، و باالخره ديدگاه ها، باورها و نگرش مصدق را بررسی کني
  .بتوانيم به اين پرسش پاسخ دهيم

 
فمينيسم در . بررسی خصوصيات شخصی افراد می تواند يکی از معيارهای مهم باشد

به درستی نشان داده که زندگی » هر چيز شخصی، سياسی است«همان شعار معروف 
 .خصوصی با زندگی عمومی و سياسی افراد ارتباط دارد

شخصی و خصوصی اش، به طور کلی شخصی سالم، صادق، دکتر مصدق در زندگی 
از قول يکی از دستيارانش می خواندم . متعهد به اخالق، شرافت و دارای عزت نفس بود

که مصدق از امکانات دولتی هرگز به سود منافع شخصی اش استفاده نکرد، از چاپلوسی 
به همسر و  و رشوه گريزان بود، از مردان چند زنه خوشش نمی آمد، از خيانت

مصدق دو يتيم را به خرج خود بزرگ می کرد . همينطور از صيغه ابراز نفرت می کرد
 .او به رغم آن که از خانواده طبقه باال و مرفه بود، اما هميشه ساده زيست بود... و

از سوی ديگر مصدق دارای توانايی ها، دانش، اعتماد به نفس و مهارت های بسيار هم 
. مصدق شخصيت محکمی داشت. رانی بود که دکترای حقوق گرفتاو اولين اي. بود

او فردی ... همچنين در فن بيان و خطابه، مهارت و خالقيت بسياری از خود نشان می داد
بود، چرا که » اقتدارگرا«البته منظورم اين نيست که او فردی . مقتدر و قوی بود

نظامی بود، نه  مصدق نه. شخصيت مقتدر با شخصيت اقتدارگرا متفاوت است
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بود و دغدغه اش به جز دفاع ) وکيل مجلس(ايدئولوژيک و نه پارتيزان، بلکه وکيل مردم 
 .از منافع مردم نبود

گذشته از سلوک روحی و شخصيتی اش ، شيوه و روش کار و مبارزه اش نيز، قابل 
به شيوه او فرا ايدئولوژيک، فرامسلکی، فراحزبی، عمل گرا، فراطبقاتی و . اطمينان بود

پراگماتيسم او به معنای زير پا گذاشتن اصول نبود، او وقتی در . ائتالفی عمل می کرد
جبهه ملی را تشکيل داد با نيروهای گوناگون مانند سوسياليست ها، سکوالرها و  ١٩۴٩

 .مذهبی ها از گرايش های مختلف بر سر اهداف ملی، ائتالف تشکيل داد
. نيز، نشان دهنده جنبه مثبت ديگری از زندگی اوست باورها و ديدگاه های دکتر مصدق

زيرا مصدق يک دموکرات ليبرال وسکوالر بود و در عين همکاری با نيروهای مختلف 
سياسی، در مسير استقرار و تحکيم يک دولت ملی، دموکراتيک و سکوالر نيز صادقانه 

نهای ملی گرايی به در حقيقت هر چند دمحم مصدق از لحاظ اخالقی و آرما. تالش می کرد
مهدی بازرگان شباهت داشت اما امتياز مصدق نسبت به بازرگان اين بود که سکوالر 

 .بود
او به لحاظ نظری، فردی عمل گرا،مدرن، قانون مدار و به دور از تعصبات ايدئولوژيک 

از اين رو تنها در دوران مصدق بود که حتا احزاب کمونيست مثل حزب توده هم . بود
 ...ستند به طور قانونی فعاليت کنند و در خيابان تظاهرات ترتيب بدهند ومی توان

در اين ميان به نظر می رسد که برای شناخت دقيق تر دکتر مصدق بايد به ديدگاه های 
ناسيوليستی و تجددخواهی ومبارزات ضداستعماری ايشان نيز با ظرافت بيشتری 

اول : يسم متفاوت را از يکديگر تميز دادچرا که می توان سه نوع ناسيونال. برخورد کرد
ناسيوناليسم دولت مدار، اقتدارگرا واستبدادی است که آن را می توان در ديدگاه های 

 .رضاشاه و دمحمرضاشاه يافت
ناسيوناليسم نوع ديگر، ناسيوناليسم پوپوليستی و مذهبی است که ضديت اش با استعمار 

ناسيوناليسم، تفاوتی بين مدرنيت و استعمار قائل اين نوع . از زاويه ترقی خواهانه نيست
نيست و با غرب و دموکراسی ليبرال خصومت دارد نمونه آن نومحافظه کاران حاکم بر 

 .ايران است
اما ناسيوناليسم مصدق، ماهيت ضديت با مدرنيت و يا غرب را نداشت، بلکه مصدق می 

گسترش دموکراسی ليبرال و  خواست مانع استثمار و سوء استفاده غرب شود و خواهان
او دموکراسی ليبرال را تبديل به بديل در مقابل استبداد و استعمار . تجدد در ايران بود

اما افسوس . البته او، هم با استعمار مشکل داشت و هم با کمونيسم و خطر شوروی. کرد
وده که غرب اين تفاوت او را درک نکرد و از اين رو آمريکا از وحشت اين که حزب ت
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دارد قوی می شود و با اين توهم که مصدق دارد به طرف حزب توده و شوروی کشانده 
 .مرداد را مهندسی نمود ٢٨می شود، با انگليس همکاری کرد و کودتای 

در هر صورت، تفاوت اين سه نوع ديدگاه های ناسيوناليستی بسيار است، به طوری که 
هرچند . اسيوناليسم ديگر، کامال مجزا می کندنام دکتر دمحم مصدق را از نمادهای آن دو ن

همه حاکمانی که در ايران حکم رانده اند هيچ گاه سر سازگاری با مصدق را نداشتند به 
طوری که حتا يک خيابان و پارک و يا حتا يک سالن را به نام مصدق نگذاشتند، درحالی 

مصر، خيابانی را در  که به اسم خالد استامبولی، يعنی قاتل انور سادات رييس جمهور
 .تهران نامگذاری کردند

در اوايل انقالب خود مردم به طور خودجوش و ابتکاری، نام خيابان پهلوی را به خيابان 
. مصدق تغيير دادند اما دولت با فاصله کوتاهی آن را تغيير و نام ولی عصر بر آن نهاد

دکتر مصدق را پاس داشته  اما به رغم عنادورزی حاکمان، مردم ما همواره ياد و خاطره
يک ميليون نفر در احمدآباد  ١٣۵٨اسفند  ١۶اند به طوری که به گفته شاهرخ اخوی در 

برای بزرگداشت مصدق جمع شدند ولی هيچ کس بزرگداشتی برای آيت هللا کاشانی 
هرچند در آن . برگزار نکرد، جز عده معدودی در منزل يکی از دوستان آيت هللا طالقانی

نام دکتر مصدق همان «: خود آيت هللا طالقانی به صراحت و روشنی اظهار کرد مراسم 
اندازه که برای هشياری، بيداری، نهضت مقاومت و قدرت ملی خاطره انگيز است، به 
همان اندازه برای دشمنان ما، دشمنان داخلی و خارجی، استعمار خارجی و عوامل 

شايد از همين رو بود که سال گذشته » .استعمار داخلی وحشت آور و نگرانی آور است
، پس از انتخابات حتا اجازه برگزاری سالگرد کوچکی برای دکتر مصدق را )١٣٨٨(

ندادند، چرا که به نظر می رسد آن ها حتا از نام مصدق گريزانند تا چه برسد که برای او 
 .سمينار و کنفرانس و يا بزرگداشت برگزار کنند

  
 مصدق و حقوق زنان

 
، ايران تجربه دموکراسی پارلمانی را به ١٩۵٠و اوايل دهه  ١٩۴٠رايط دهه در ش

در اين دوران تحرکات سياسی و حزبی گسترش يافته بود . شکلی کوتاه از سر می گذراند
در اين دوران با توجه به فضای . و احزاب مختلف به صورت رسمی فعاليت می کردند

های زنان و نشريات زنان به سرعت افزايش باز نسبی که ايجاد شده بود، شمار انجمن 
در همين دوران فعاليت داشت که آن را بدرالملوک بامداد » جمعيت زنان ايران«. يافت

را هم منتشر می » زن امروز«بدرالملوک بامداد در همان دوره نشريه . هدايت می کرد
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اپ می رسيد به چ ۴٧تا  ١٩۴۴نيز که بين سال های » بانو«از سوی ديگر، نشريه . کرد
 ١٩۵١که در سال » حقوق زنان«توسط نيره سعيدی منتشر می شد و نيز انتشار نشريه 

 .صورت می گرفت
 

با هدايت صفيه فيروز و فاطمه سياح به راه افتاد و » حزب زنان ايران« ١٩۴٢در سال 
به سردبيری دکتر فاطمه سياح و نويسندگانی همچون فروغ » زنان ايران«نشريه 

 .در ميان نشريات زنان می درخشيد... ا خانلری، سيمين دانشور، وحکمت، زهر
 

» حق رای برای زنان«می دانيم که در اين دوره محور فعاليت جنبش زنان، درخواست 
بنابراين اکثر سازمان ها و نشريات زنان برای گرفتن اين حق، تالش می کردند و . بود

اين درخواست را مورد حمايت قرار می البته در اين ميان، برخی از احزاب سياسی نيز 
اما بخشی از . از جمله حزب دموکرات به رهبری احمد قوام و نيز حزب توده. دادند

 .روحانيون محافظه کار مخالف حق رای برای زنان بودند
 

برای تصويب حق رای  ١٩۴۶حزب توده و يا در واقع بخش زنان حزب توده در سال 
، مصدق که نماينده ١٩۴٩در . اين تالش به نتيجه نرسيدزنان در مجلس تالش کرد، اما 

مجلس بود کوشيد تا يک اليحه اصالحی در زمينه قانون انتخابات را در مجلس به 
در اين دوره . تصويب برساند که اين قانون در ابتدا شامل حق رای برای زنان هم می شد

افکار عمومی و نيز البی با انجمن های زنان تالش بسيار کردند تا با طرح اين مسئله در 
نمايندگان مجلس، حق رای برای زنان را در مجلس شورای ملی به تصويب برسانند، اما 
مخالفت بخش مذهبی جبهه ملی و نيز روحانيون محافظه کار مانع اين کار می شد، به 

و در قم، عليه . طوری که حتا يک نماينده مجلس، حق رای به زنان را ضد اسالم دانست
بعد از . نفر زخمی شد ند ١۵رای زنان تظاهراتی به راه افتاد و يک نفر کشته و  حق

 .مخالفت های گسترده، بند مربوط به حق رای برای زنان از اليحه اصالحی حذف شد
 

 .در حقيقت در اين دوره ما شاهد اتحاد سکوالرها و مذهبی ها، عليه حقوق زنان هستيم
 

سال بعد در مخالفت با جمهوری اسالمی  ٣٠ر بود وحسن نزيه که يک ملی گرای سکوال
نقش مهم و فعالی باز کرد يکی از کسانی بود که در آن زمان با دادن حق رای به زنان 

چنان که می دانيم زنان ظرفيت های روانشناختی الزم برای «: مخالفت کرد و گفت
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هوی و هوس ها زنان بيش از مردان اسير ... تصدی مقامات و امور سياسی را ندارند
حال . جاه طلبی و حسادت و غرور در ميان زنان بيش از مردان يافت می شود. هستند

اگر آن ها مجاز گردند که در امور سياسی شرکت کنند و در انتخابات رای دهند هرج و 
زنان خواهند توانست که مردان را به . مرج باور نکردنی در دنيای زنان ايجاد خواهد شد

خواهيد ديد که حتا دختر . و در عين حال ثابت کنند که برتر از مرد هستند خود جذب کنند
برای آن ها . مدرسه ای ها خواب و رويای وکيل مجلس شدن را در سر می پرورانند

وظايف طبيعی زنان، نظير مادريت و امثال آن، يا کامال فراموش می شود و يا بی 
احت، مجموعه مقاالت و تقريرات فاطمه ، نقد و سي١٩٧۵دمحم گلبن، (» اهميت خواهد شد

 ).١۴۴سياح، انتشارات توس، ص 
 

، باز هم عده ١٩۶٢سال ها بعد از کودتا هم در دوره نخست وزيری علی امينی در سال 
ای از سکوالرها، با روحانيون مخالف حق رای زنان و تغيير در قونين خانواده، همزبان 

ان و نيز در نقاط ديگر جهان، ما معموال در حقيقت در طول تاريخ معاصر اير. شدند
اما آنچه می خواهم در . شاهد آن بوده ايم که حقوق زنان وجه المصالحه قرار گرفته است

اين جا تاکيد کنم آن است که مصدق به رغم آن که مدافع حق رای زنان بود، اما در آن 
او . ل مخالفان واداشتزمان در موقعيتی قرار گرفته بود که او را به عقب نشينی در مقاب

نمی خواهم در چندين جبهه جنگ کنم، : خودش دليل اين کار را چنين توضيح می دهد
  .حقوق زنان جبهه های چالش را بيش از حد امکانات موجود، گسترش می دهد

  
 

 مصدق و مسئله اقوام
 

سم عالوه بر مسئله حقوق زنان، مسئله اقوام، و بحث خودمختاری و فدرالي ١٩۴٠دردهه 
درآن دوره تحرک های قومی و . نيز يکی ازمحورهای چالش درجامعه ايران بود

مبارزات درجهت خودمختاری ـ و حتا جدايی طلبی ـ مطرح بود به طوری که جمهوری 
 .مهاباد و اتفاقات آذربايجان دو واقعه مهم آن دوره محسوب می شود

 
دموکراتيک بود و از ترس دکتر مصدق اولويت اش ايجاد ايرانی يک پارچه، نوين و 

نفوذ شوروی و دستکاری های اين کشور در مسئله قومی، ناچارا به مسئله اقوام اولويت 
هرچند او معتقد به مجالس ايالتی و واليتی بود که خود می توانست زيربنای محکم و . نداد
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ُ      به ياد دارم آقای يوسف بنی ط رف، د. مناسبی برای برقراری نوعی فدراليسم باشد ر                           
تحقيق اش در مورد دکتر مصدق نوشته است که مصدق هيچ گاه با فدراليسم مخالفت 

البته عمر صدرات دکتر . نکرد ولی او آن زمان را مناسب حرکت به آن جهت نمی ديد
 .مصدق کوتاه تر از آن بود که بتوانيم انتظارات زيادی از آن داشته باشيم

  
 سخن پايانی

 
تاريخ معاصرمان می بينيم مخالفت با حقوق زنان و يا اقوام با توجه به آنچه که در طول 

به گروه و دسته خاصی مختص و منحصر نيست و افراد اعم از سکوالر يا مذهبی می 
توانند در جبهه مخالف حقوق زنان حرکت کنند، بنابراين می توان نتيجه گرفت که معيار 

است و نه مذهبی » روندیحقوق شه«و پايبندی به » دموکرات بودن«اصلی ما امروز 
چه بسيارند سکوالرهايی که ضد حقوق زنان، ضد حقوق اقوام و . بودن يا سکوالر بودن

اقليت ها و به طور کلی ضد دموکراسی هستند و بسا مذهبی هايی وجود دارند که 
بنابراين معيار و محک ما برای سنجش . دموکرات اند و حقوق زنان را می پذيرند

اگر بر دموکرات بودن تاکيد نداشته باشد می تواند به راحتی به کژراهه نيروها و افراد 
بدون . برود چرا که امروز سکوالر بودن وقتی ارزش دارد که فرد، دمکرات هم باشد

 )٨(.شک مصدق نمونه روشنی از چنين معياری بود، پس می توانيم او را پاس داريم
.  

. پشتيبانی کنند، اما حمايتی ديده نشد سخنران از علماء خواست ازو. ای جدی اظهاريه
                                                                ً             مجتهدی که وی با دست به او با اشاره برد از جای خود بلند شد و رسما  اعالم کرد که 

هايش با چنين اظهارات ناپاکی مورد حمله قرار  اش گوش بختانه هرگز در زندگی نگون
  )١٠(…نگرفته بودند
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  مآخذ و توضيحات

 
ويراستاران مهدخت صنعتی  و  ٠)نامه ها و نشته ها ، و يادها (  صديقه دولت آبادی -  ١ 

نگرش و نگارش « سلسله  انتشارات  – ١٣٧٧چاپ اول ،  –جلد سوم - آبادی  افسانه نجم 
   ۶١٣   – ۶١٧صص   - »زن

می »  حيات يحيی « يحيی دولت آبادی برادر بزرگ  صديقه دولت  در خاطرات خود 
از روحانيان و دانشمندان بزرگ  معروف ايران ] دولت آبادی هادی [ پدر  من«  : نويسد

است  از احفاد قاضی  نورهللا شوشتری ، پدر  و اجداد  وی همه در زمرۀ  روحانيان و  
 .از جمله  اخيار  بوده اند

جد اعالی من ميرعبدالکريم از شوشتر  به اصفهان  آمده در دولت آباد برخوارکه  بدو 
ال شهر اصفهان است اقامت گزيده کتاب غنبۀ العابدين را در فرسنگ  مسافت در شم

اخبار و آثار ديانت اسالمی امامی  مشتمل  بر دوازده جلد آنجا تأليف نموده است، اجداد 
من بطول زمان در دولت آباد مختصر عالقۀ ملکی  تحصيل کرده امورشرعيه  آن آبادی  

بدالکريم  دوم جد من در دولت  آباد ميرع. را با دهات اطراف آن تصدی می نموده اند
عالقۀ ملکی خود را زياد  کرده  ئائرۀ معيشت خويش را وسعت  داده  برياست  شرعی  
برخوار قناعت نکرده در اواخرعمر در شهر اصفهان هم خانۀ ملکی تحصيل نموده 

 .مرجعيت مختصری يافته است
  ١١ص  –١٣۶١ –ت عطارانتشارا –جلد اول - »حيات يحيی« يحيی دولت آبادی: منبع

 - »وطن پرستی، منسوجات اسالمی و حجاب: صديقه دولت آبادی« : پری سکوتی  -  ٢ 
       ١٣٨٩مرداد  ۵- : مدرسه فمينيستی سايت  

http://www.feministschool.com/spip.php?article5373  
سايت  - »با نگاهی به مقاله نوشين احمدی خراسانی: زنان و مصدق« دمحم صفوی :  -  ٣ 

       ١٣٩٢شهريور  ١٣- فمينيستی   مدرسه 
 http://www.feministschool.com/spip.php?article7366ـ 

مقاومت شکنندۀ تاريخ تحوالت اجتماعی ايران از صفويه تا . جان فوران -۴ 
 ۴۴٠ص. ترجمه احمد تدين. سالهای پس از انقالب

 ۴٣٩پيشين،ص - ۵
 
http://www.feministschool.com/spip.php?article7371  
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» غروب شوکت جناب اشرف احمد قوام السلطنه«در کتاب ) زند(دکترخسروشاکری -  ۶
     ٨٧ص  - پادزهر / انتشارات مزدک  –دوم  جلد  - 
زنان   رأی حق مخالفان  و موافقان  جدال «شوهانی عسگري وسياوش  ساره - ٧ 

،   ١٣٨٩دفتر هشتم، تابستان  –ن پيام بهارستا فصلنامه » انتخابات  در   شرکت  برای
  ۶۴٢ -  ۶۴٣صص

  
دمحمباقر مجتهد کمره : ،نويسندگان» جدالهای دينی درباره مشارکت زنان در انتخابات« - ٨ 

   ٣٢ – ٣٣، صص  ٩شماره  ١٣٨٩ای رسول جعفريان  پيام بهارستان سال سوم پاييز 
 
 ص ، 7993 ش ، 1331 ماه دي پانزدهم اطالعات، روزنامه  - ٩
 

اين مقاله، متن تحرير شده ی نکات اصلی سخنرانی دکتر نيره توحيدی است که  -   ١٠
  .ايراد شده است ٢٠١٠ژوئن  ١٣در تاريخ » کانون دوستداران فرهنگ ايران«در 

  
  
تاريخنگاری جايگاه زنان در .  خسرو شاکری،استاد بازنشسته تاريخ ، پاريس  – *

    ّ                           و رد  آن در مجلس دوم شورای ملی،  جنبش مشروطه، پيشنهاد حق رأی برای زنان
، حاميان حق رأی زنان بايستی ١٦١٩١١اوت  ٩گزارش خبرنگار تايمز از تهران، 

                       ُ  ُ                                                  ممنون باشند که حتی در ب حب حهء دشواری ها و گرفتاری های ايران در حال حاضر، که 
جنگ داخلی در جريان است، يک حامی پرچم افراشته و ] دمحم علی شاه[پادشاه پيشين 

او کسی جز حاجی وکيل الرعايا، نمايندهء . ق زنان در مجلس ايران پيدا شده استح
همدان نيست که در سوم اوت مجلس را با دفاع جانانهء خود از حقوق زنان در شگفتی 

بعدی بود که بايد در پائيز انجام ] انتخابات[مجلس در حال مذاکرهء آرام نظامنامۀ . کرد
مذاکره بر سر مسئله ٠حروميت زنان از حق رأی رسيده بود گيرد و به مادهء مربوط به م

ای به اين روشنی غيرضروری به نظر می رسيد، و هنگامی که وکيل الرعايا به پشت 
                  ً                                                      تريبون رفت و صريحا  اعالم کرد که زنان صاحب روح و حقوق اند و بايستی حق رأی 

وکيل الرعايا سياستمداری آری، تا کنون . داشته باشند، لرزه به تن مجلسيان افتاد] هم[
و  ١٨مجلس به نطق جنجالی او با سکوت مرگباری گوش داد ] اما[جدی بوده است، 

سخنران از . نمی توانست بداند که آيا اين يک شوخی بيموقع بود يا اظهاريه أی جدی
مجتهدی که وی با دست به او با . علماء خواست ازو پشتيبانی کنند، اما حمايتی ديده نشد
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                               ً                                         ه برد از جای خود بلند شد و رسما  اعالم کرد که هرگز در زندگی نگونبختانه اش اشار
 ...گوش هايش با چنين اظهارات ناپاکی مورد حمله قرار نگرفته بودند

  
  
  »با نگاهی به مقاله نوشين احمدی خراسانی: زنان و مصدق« دمحم صفوی : پی نوشت- 
  

 :پی نوشت ها
  

 
 http://www.feministschool.com/spip.php?article7366ـ ] ١[
مقاومت شکنندۀ تاريخ تحوالت اجتماعی ايران از صفويه تا . جان فوران -] ٢[ 

 ۴۴٠ص. ترجمه احمد تدين. سالهای پس از انقالب
 ۴٣٩پيشين،ص -]٣[
مهدوی ، استاد علوم سياسی و مطالعات خاورميانه در دانشگاه   ـ مجتبی] ۴[

 .آلبرتا، کانادا 
 .ی مهدوی، دمحم مصدق و تجربه اصالح انقالبیمجتب -] ۵[
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  هفتم فصل
  
  

 ايرانی پيشگام زنان اولين از يکی آبادی دولت صديقه
 

مقاله ای در مورد » دهم دی ماه، سالروز تولد صديقه دولت آبادی«الهه باقری به مناسبت 
ه که در زير می کودکی و جوانی و ازدواج صديقه دولت آبادی به نگارش در آورد

 :خوانيد
در شرايط چالش برانگيزي، صديقه دولت آبادي نيز جزء زناني بود كه براي دستيابي به 

مسير اين زندگي سياسي ـ اجتماعي، سرنوشتي را برايش رقم . تغييرات، وارد عمل شد
         ً                          شان عمدتا  با مسايل و حوادث روزمره،  زده كه از سرنوشت آن دسته از زناني كه زندگي

اي كه  در عصر و زمانه. نمايد شان مرتبط بوده است، متمايز مي خصي و خانوادگيش
ها نيز عقيده داشتند كه اگر دختر باسواد شود شب و  اكثر مردم، خاصه گروهي از زن

نويسد و در دنيايي كه زن در چهار ديواري  ي عاشقانه مي نشيند و به مردها نامه روز مي
يقه دولت آبادي در راه مبارزه با جهل، خرافات و ارتقاي حرمسرا زنده به گور بود، صد

ي دخترانه  در چنين شرايطي بود كه مدرسه. فكري و فرهنگي زنان كشور بسيار كوشيد
ها، ناسزاها و تهديدهاي  ها، اهانت     َ                     چه ب سا در اين راه با سختي. و روزنامه منتشر كرد

بسياري در پيش بود و راه بسيار هاي  بسياري مواجه شد، چرا كه در آغاز راه دشواري
 .مخاطره آميز بود

  
 آبادي دولت صديقه ي خانواده و  َ   ت بار

 
صديقه دولت آبادی هفتمين فرزند خاتمه بيگم و حاج ميرزا هادی و از نوادگان آخوند 

 ٢٠وي پس از شش برادر، در اصفهان در] ١.[مالعلی مجتهد حکيم نوری بود
] ٢.[به دنيا آمد. م١٨٨٢مطابق با / ش. هـ ١٢۶١دي ماه  ١٠/ق.هـ ١٣٠٠صفر
دمحمعلی نوری حکيم معروف درحکمت و اشراق بود و زنی فاضل  بيگم دختر خاتمه  مادر

بيگم هم پس از شش دختر ديگر به دنيا آمده بود و با گذاشتن اين  خاتمه. رفت به شمار می
اسم ايشان را خاتمه ]. ٣[اند به کائنات بگويند که دست از اين شوخی بشويد خواسته نام می
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ميرزا هادي دولت آبادي با خاندان ميردمحم . گذاشته بودند كه ديگر زادن دختر ختم بشود
خاتمه بيگم از . ي بيدآباد اصفهان ساكن بودند، وصلت نمود صادق واعظ كه در محله

ي مال علي حكيم نوري است كه در  طرف پدر از اين خاندان و از طرف مادر نوه
وي زني بود، قد بلند با اندامي الغر، ] ۴.[ود اول حكيم متشرع بوده استروزگار خ

داشت و در ضمن  بسيار باسواد و عالوه بر قرآن، اغلب اخبار و احاديث را در حافظه 
صديقه دولت آبادی نيز در بازگويی از اوضاع ] ۵.[كرد ها استناد مي سخن به آن

و همدرس » دختری فاضله«کند که  می ي مادری خود بيگم ياد خانوادگی خود از جده
های خود منتقل کرده  به نوه) نوری مالعلی(ي خود بوده و حکمت را از پدر  شوهر آينده

وي همچنين از جد مادري خود آخوند مالعلي مجتهد حكيم نوري، كه از ] ۶.[است
ردان مرحوم آخوند شاگ. برد علماي طراز اول ايران و مقيم اصفهان بود به نيكي نام مي

زيادي داشت و چون محل درس او گنجايش آن همه شاگرد را نداشت، روزي سه مرتبه 
نشستند و از  ي پدر در پشت در اتاق مي وي دو دختر داشت كه با اجازه. گفت درس مي

ساله بوده  ٢٣ساله و ديگري  ٢١كردند كه يكي از اين دخترها  درس پدر استفاده مي
  بودند،) دو برادر(ان پدر خود كه دو سيد محترم همداني اين دو دختر با شاگرد] ٧.[است

علي اكبر است و نام همسرش بيگم صاحب  نام يكي از اين برادرها سيد. ازدواج نمودند
] ٨.[صاحب بود ي همين مير علي اكبر و بيگم دولت آبادي از نواده بود و مادر صديقه

خاتمه بيگم نيز به عنوان زني صديقه دولت آبادي عالوه بر مادربزرگش از مادر خود، 
 ]٩.[کند اديب ياد می

حاج ميرزا هادی دولت آبادی پدر صديقه، که از روحانيون روشنفکر و متجدد زمان 
وي فرزندعبدالكريم فرزند ميردمحمهادي فرزند ميرعبدالكريم از علماي معروف . خود بود

ساكن ] ١٠[و در دولت آبادبوده كه درزمان مالدمحم باقرمجلسي از شوشتر به اصفهان آمد 
هاي فرهنگي خود  هرچند كه حاج ميرزا هادي دولت آبادي به منظور اجراي برنامه. شد

اصفهان را ترك گفت و در تهران ساكن شد، اما فرزند ارشد او حاج ميرزا احمد، كماكان 
حاج ] ١١.[ها مشغول شد در اصفهان بر مسند شرع نشست و به ارشاد و هدايت اصفهاني

ـ ١٣٢۶رزا هادي در سال مي سالگي در تهران درگذشت و در  ۶٩در سن . م١٩٠٨./ق.ه
 ]١٢.[شهر ري در ابن بابويه به خاك سپرده شد

خاندان آنها به سادات مرعشی . ميرزا هادی ازعلما و معاريف زمان خود در اصفهان بود
رزا احمد، مي: او شش پسر داشت. حکومت داشتند  رسيد که چندين قرن در مازندران مي

پسرهاي ] ١٣.[دمحمعلی و ميرزا رضا  دمحم، ميرزا مهدی، ميرزا ميرزا يحيی، ميرزا علی
ميرزا هادی و يك دختر . حاج ميرزا هادي همه در علم و هنر و دانش صاحب نامي بودند
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 .نام صديقه كه در اصفهان متولد شد  داشت به
گير شد، دختر  مريض و زمين حاج ميرزا هادی در اواخر عمر، هنگامی که همسر اولش

از آن جا که طبق . خردسالی به نام مرضيه را برای انجام کارهای شخصی انتخاب کرد
ي محرميت  محرم باشد، صيغه» آقا«رسم و رسومات آن زمان، اين دختر بايد با 

نام گرفت و » مونس آغا«ی محرميت، اين دختر پس از اجرای صيغه] ١۴.[شد خوانده 
 .فخرتاج و قمرتاج به دنيا آمدندپس از چندی، 

. م١٩٨۴./ش.هـ ١٣۶٣متولد شد و در سال  .م١٩٠۶./ق.هـ  ١٣٢۴فخرتاج در سال 
صديقه از همسر فخرتاج راضی نبود و به . شکستگي ازدواج كرد او با سر. فوت كرد
رسد خود او نيز با اين ازدواج سر سازگاری نداشته است، چرا که باالخره بعد  نظر می

رئيس نظميه معروف (همسر اول او شاهپور مختاري . سال از شوهرش جدا شد از ده
هر . از اين ازدواج فرزندی نداشت و پس از چند سال، جدا شد] ١۵.[بود) زمان رضاشاه

. گذراني بود چند كه فخرتاج زن كدبانويي بود، اما شاهپور، اهل عيش و نوش و خوش
دومين ازدواج با . زارت دارايي شاغل بودفخرتاج در و. اين ازدواج سرانجامي نداشت

اميرفريدي يكي از همكاران اداري او بود و سومين ازدواج با وزيري بود كه وي زودتر 
 ]١۶.[از فخرتاج فوت نمود

از دنيا . م١٩٩٢./ش.هـ ١٣٧١متولد و در سال. م١٩٠٨./ق.هـ ١٣٢۶قمرتاج درسال 
شش ماه پس . زند ميرزا هادي استاو آخرين فر) سال بوده ٢۶زماني كه صديقه . (رفت

سالگي با عبدالحسين صنعتي  ١۴قمرتاج در سن . كند از تولدش، پدر خانواده فوت مي
هاي ماندگار كرمان بود،  ازدواج كرد وي پسر حاج علي اكبر صنعتي، از چهره

. گذراند هاي يتيم مي پرورشگاهي در كرمان داشت كه بيشتر اوقات خود را در كنار بچه
 .همايون، فريدون و مهدخت صنعتي بود: هاي نام اين ازدواج، سه فرزند به حاصل

   
 آبادي دولت صديقه جواني و كودكي

  
دولت آبادي در   صديقه. گو و مهربان است صديقه، در كالم فارسي به معناي زن راست

من تنها دختر خانواده بودم كه بعد از هفت پسر «: نويسد شرح احوال خانوادگي خود مي
 .».به دنيا آمدم و از هر جهت عزيز و گرامي بودم

صديقه، من آرزو نداشتم كه در «: ميرزا هادي در سن شش سالگی به صديقه گفته بود
اين محيط آلوده به جهل و تبعيض صاحب دختري بشوم، اما حاال که پس از هفت برادر 

مانند برادرانت درس  اگر: گويم ای، به تو می در محيطی پراز جهل و تبعيض به دنيا آمده
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را از ارث محروم خواهم   وگرنه تو. بخوانی، مانند آنها از من ارث خواهی برد
صديقه از روز بعد همراه هفت برادرش در منزل زير نظر پدر و استادان، ] ١٧.[».کرد

تحصيل اساسي و پايه خود را آغاز كرد و خيلي زود نشان داد كه دختري است كه پيش 
ي مردم  ي پيشرفت دارد و در عصري كه عامه ان و مكان خود، مايهتر از سن و زم

اعتقاد به آزادي زن نداشتند و معتقد بودند اگر دختري سواد بياموزد، شب و روز، وقتش 
شود، صديقه دولت آبادي، يكه و تنها در شهري مانند  هاي عاشقانه مي صرف نوشتن نامه

 ]١٨.[كردهاي اجتماعي خود را آغاز  اصفهان، فعاليت
ـله« : كند ي شرح احوال خانوادگي خود اشاره مي وي در ادامه اي داشتم كه او را حاجي  ل

گفتند و خيلي به او عالقه داشتم همين كه به سن شش سالگي رسيدم معلم  صفرعلي مي
داشتم كه تحصيالت عربي خود را در بيروت تمام ] ١٩[اي به نام شيخ دمحم رفيع سر خانه

زنان ] ٢٠.[».ايد تا آن روز هيچ مرد معممي غير از او به بيروت نرفته بودكرده بود و ش
     َ      هاي ا شرافي  بعضي خانواده. شدند باسواد آن زمان نزد پدر يا شوهر خود باسواد مي

. داشتند دختران خود را نزد معلمان خصوصي قابل اعتماد، در خانه به تحصيل وا مي
داشتن خط . شد كل مانند مثنوي و سعدي ميهاي مش اهتمام بسياري صرف خواندن كتاب

آبادی  بدين ترتيب صديقه دولت. آمد هاي بزرگ به شمار مي خوب، هنر دختران خانواده
ی متوسطه را  تحصيالت عربی و فارسی را نزد شيخ دمحم رفيع طاری و دروس دوره

ـله در كالس درس حاضر . نزد معلمين خصوصی فرا گرفت به اتفاق حاجي صفرعلي ل
روزي پدر صديقه از اين واقعه خبردار شد و وي را احضار كرد و با كمال وقار . شد مي

ـله«: و ادب گفت ـله بايد به كار خود  شما نبايد با ل ي خود نزد معلم برويد، از اين به بعد ل
مقصود از ذكر اين نكته طرز مراقبت . ».برسند و شما هم مشغول درس خواندن باشيد

هاي  وي هفت ساله بود كه جزوه. باشد ادي در امر تحصيل دخترش ميآب دولت پدر صديقه
پدرش يك قرآن خطي در آن روزها صد . مهم قرآن را تمام كرد و نزد پدرش امتحان داد

وي تحصيالت فارسي ] ٢١.[تومان بود و مادرش يك النگوي طال به صديقه جايزه دادند
در آن هنگام . كرد آبادي تكميل و عربي خود را نزد برادرش حاج ميرزا يحيي دولت 

وقت و نامساعدي شرايط آن زمان به ستوه آمد و به قصد   پدرش از مظالم حكومت
صديقه همراه پدر و مادر خود در اين سفر بود اما . زيارت مشهد از اصفهان حركت كرد

 همين كه به قم رسيدند، از مقامات باال دستور آمد كه اگر ميرزا هادي عازم مشهد است
اين براي آن بود كه مبادا ميرزا هادي دولت . ي خود را به اصفهان برگرداند بايد خانواده

در هر صورت وي دختر . آبادي بر عليه مظالم حكام اصفهان در مشهد اقداماتي كند
خردسال خود را به عنوان خانواده در تخت رواني نشاند و با دستگاه زياد به اصفهان 
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حاج ميرزا هادي دولت آبادي به تهران آمدند و در آنجا برگرداند و پس از چندي 
  ]٢٣.[ي دولت آبادي در تهران درخيابان شاه آباد زندگي مي كردند خانواده] ٢٢.[ماندند

 
 :ازدواج صديقه دولت آبادي * 
 

يكي از دوستان ميرزا هادي دولت آبادي از قزوين نزد وي آمد تا با مساعدت او درس 
حصيالت خود را در طب تكميل كرد و دكتر اعتضاد الحكماء طب بخواند اين شخص ت

ميرزا هادي آن قدر نسبت به وي محبت داشت كه با وجود تفاوت سن، . لقب گرفت
 ]٢۴.[آورد دخترش را به عقد او در

صديقه در سن هجده سالگی در تهران با طبيب خانوادگی «: در روايتی ديگر آمده است
در ] ٢۵.[».با اختالف سنی زيادي داشت، ازدواج کرد الحکماء كه  خود دکتر اعتضاد

در آن زمان ازدواج اجباری ] ٢۶.[منابع مختلف سن ازدواج او متفاوت ذکر شده است
هر مرد . طالق نيز برای مردان بسيار آسان بود. دختران و كودكان بسيار رايج بود

ي اختيار كند تا جايي ا اجازه داشت چهار زن داشته باشد و نيز هر قدر بخواهد زن صيغه
از كودكي به . توانستند به هيچ منصب سياسی دست يابند زنان نمی. كه بتواند اداره كند

دختران، ساکت نشستن و تحرک کم، پرسش نکردن، فضولي نكردن و اطاعت کردن از 
ها به  گرچه ثبات و دوام ازدواج. شد تر خود آموخته می مردان حتی برادر کوچک

همين كه دختر به . محض و تحمل اجباري زن، بيشتراز امروز بود ي اطاعت واسطه
ممكن بود طفل از . داد يي بر او دست مي ا شد، تشويش و نگراني تازه سن بلوغ نزديك مي

دانست  حتي نمي. ي شوهر برود و زير دست مادر شوهر قرار بگيرد  ُ               ن ه سالگي به خانه
ي خيالي او را در  توانست حتي چهره كه سرنوشتش به دست چگونه مردي افتاده و نمي

يافت در پايان جشن و سروري كه  آمد و درمي يك وقت به خود مي. نظر مجسم كند
ي پدر به بندگي و اسارت مرد  اند، از حبس خانه ديگران از آن لذت برده و تفريح كرده

در ] ٢٧![ديگري به نام شوهر در آمده است، يعني از چاله در آمده، به چاه افتاده است؟
دان چرمي كوچكي  ی صديقه، پيش از ازدواج، جزوه چنين فضايي بود كه پدر فرهيخته

. ».اين امانتي نزد تو باشد، پس از مرگ من آن را باز كن«: به او داده بود و گفته بود
همين كه پس از مرگ . اي گذاشت و سر آن را دوخت صديقه امانتي را گرفته و در كيسه

معلوم شد كه اختيار طالق را از داماد گرفته و به وکالت به دخترش پدر آن را باز كرد 
ي تنها دخترش بوده  شود كه ميرزا هادي دولت آبادي نگران آينده معلوم مي] ٢٨.[داده بود

ي اين ازدواج نداشته، اختيار طالق را ضمن عقد از  و از آنجا كه چندان اميدي به ادامه
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وي نسبت به ] ٢٩.[صورت لزوم از آن استفاده كند داماد گرفته تا پس از وفات وي در
گيرانه و منفي روزگار خود را نداشته است و اين مسأله حاكي از  طالق، نگاه سخت

صديقه از اين وصلت صاحب . باشد هاي فرهنگي خانواده مي هاي روحي و قابليت تفاوت
دي در دست آبادي اطالعات زيا در مورد ازدواج و جدايي صديقه دولت. فرزند نشد

دليل جدايي در جايي ازدواج دوم شوهر و در جايي ديگر اختالف سني و عدم . نيست
شود،  آخرين نوشته از او كه به اين مبحث مربوط مي. است وفق خلق وخو گزارش شده

 » يادي از مرحوم دكتر اعتضاد قزويني«
صديقه ] ٣٠.[».داد براي به دست آوردن اوالد، عشق آميخته به جنون نشان مي«: است

جد . كند ضمن شرح احوال خود، علت ناكامي زندگي زناشويي را اختالف سن بيان مي
مادر . او يگانه فرزند خانواده بود. دكتر اعتضاد، آقا شيخ هادي مجتهد قزويني بوده است

سالگي براي تحصيل  ٢٠كه بيان شد در سن  خود را در كودكي از دست داده بود و چنان
خواست تنها  پدرش او را به ميرزا هادي مجتهد سپرده بود و مي. مده بودطب به تهران آ

پس از مرگ ميرزا هادی، ] ٣١.[فرزندش تحت سرپرستي او، به تحصيل طب بپردازد
مرحوم ميرزا هادي، دكتر را به كار . صديقه به همراه شوهرش به اصفهان آمد

پدر از اعتضادالحكماء  صديقه پس از فوت. كشاورزي و احداث باغ مشغول كرده بود
از اصفهان به تهران آمد و سپس عازم اروپا . هاي اجتماعي پرداخت جدا شد و به فعاليت

، پيوند )همسر دوم ميرزا هادي(اعتضادالحكماء با ازدواج با خواهر مونس آغا . شد
. شد) فخرتاج و قمرتاج(ي خواهران صديقه  اي با صديقه پيدا كرد و شوهرخاله تازه
هاي اجتماعي او  ت صديقه دولت آبادي در شكوفه و بهارستان، همچنين آغاز فعاليتمقاال

و » شركت خواتين اصفهان«و » ي شرعيات مكتب خانه«در اصفهان، يعني گشايش 
 )    ١] (٣٢.[ي نخست زبان زنان مربوط به دوران ازدواج اوست انتشار دوره

  
  آبادی دولت صديقه درگذشت سالگرد ماه مرداد ششم

 
ششم مرداد ماه سالگرد درگذشت صديقه دولت آبادی : سايت مدرسه فمينيستی می نويسد  

زنان در دوران مشروطه و سال  يکی از اولين زنان پيشگام ايرانی در عرصه حقوق 
های پس از آن است که با تأسيس  انجمن ها ، مدارس زنان و انتشار مجالت زنان 

به همين مناسبت الهه باقری .  ر آن دوران داشتبزرگی در راستای حقوق زنان د نقش 
بار در زمينه ی حقوق زنان توسط صديقه  مقاله ای در مورد نشريه زبان زنان که اولين 

  .  دولت آبادی منتشر شد، را  به رشته ی تحرير در آورده است
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ران تا پيش از انقالب مشروطه نشرياتی مانند صوراسرافيل، حبل المتين، مساوات، اي   
هايی از  شد،آنان در بخش مردان منتشر می نو، ندای وطن ومالنصرالدين که توسط 
منتشر  هايی از زنان را  پرداختند و يا نوشته مطالب خود به مسائل مربوط به زنان می

. های مطبوعاتی، اغلب به قشر خاصي از اجتماع تعلق داشت ولي فعاليت] ١.[کردند می
در درجه :                    ِ              ها وارد شدند چند وي ژگی خاص داشتند فعاليت ن گونه از اين رو زنانی که به اي

انتشار روزنامه و  ی اول، به مردان سياسی و فرهنگی و يا مردانی که خود دستی در 
شد که در نخستين گام ازحمايت  مجله داشتند وابسته بودند و همين وابستگی سبب می

ستم آموزش سواد تنها محدود به طبقات دوم اينكه، از آن جا که سي مردان برخوردارشوند، 
اغلب  متعلق به همان طبقات  مند بودند كه  شد، تنها زناني از سواد بهره باالی جامعه می

] ٣[ها و شب نامه اعالميه] ٢.[خاص بودند و توانسته بودند وارد اين عرصه شوند
اعی پخش دستنويسی که گاه از سوی زنان و در واکنش به مسائل سياسی ـ اجتم های 

های زنان  نخستين انجمن. توسط آنان بود ی تمرينی برای چاپ نشريه  شد، به منزله می
  ]۴.[نگاری زنان کمک نمود همچون انجمن آزادی به رشد و تسريع روزنامه

اي به اسم وزارت معارف و  در واقع در سه سال اول مشروطيت هرچند وزارت خانه   
ي پيش از مشروطيت ترقي  ولي نسبت به دوره بود  اوقاف و فوايد عامه تشكيل يافته

] ۵.[نگشت اي حاصل نشد و برتعداد مدارس وتشكيالت وزارت خانه چيزي افزوده  عمده
. م١٩٠٧./ق. هـ ١٣٢۶با تصويب قانون مطبوعات در مجلس در روز شنبه پنجم محرم 

يز از اين زنان ن] ۶[مطبوعات ايران به درجه كمال برسد، موجب گشت تا شماري از 
  .آزادي استفاده كرده و در همين زمان است كه نشرياتي منتشر كردند

بي شك اين نشريات در تحوالت جامعه زنان ايران به خصوص در ارتباط با فراگيري      
مدارس جديد دخترانه، تساوي بين زن و مرد،  علم و دانش و شناساندن فوايد آن، ايجاد 

زنان به  خالقي و تربيت دوشيزگان و همين طور آشنايي جايگاه زنان ايران، تصفيه ا
  .حقوق خويش و از بين بردن خرافات قديمي نقش موثري داشتند

ی مختص بانوان ايران در دست است، مربوط به  ای که از انتشار نشريه اولين نشانه        
رسد که کار زنان  اين ترتيب به نظر مي به . است. م١٩٠٩./ق.هـ ١٣٢٨سال 

] ٧.[نگارازديگرزنان هنرمند وفعال به مراتب اهميت بيشتری داشت روزنامه
بخواهيم به طور اجمال از جرايد و مجالتی که در ايران به همت و قلم بانوان تأسيس  اگر 

است که خانم دکتر کحال آن را در » دانش«  و منتشر شده نام ببريم، اولين مجله به نام 
دانش  ی  بعد از مجله. هران تأسيس و منتشر نموده استدر ت. م١٩٠٩./ق.هـ ١٣٢٨سال 

عميدسمنانی ملقب  ی شکوفه که به صاحب امتيازی و سردبيری مريم بايد به روزنامه
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ی شکوفه  سه سال پس از تعطيلی روزنامه] ٨.[کرد در تهران اشاره » مزين السلطنه«به
ترتيب انتشار  تشر کرد و را در اصفهان من» زبان زنان«ی  بود که دولت آبادی روزنامه

  .آن پانزده روزه بود
  

  : زنان زبان ي مجله و روزنامه 
  
از طرف وزارت فرهنگ صادر شده و صاحب » زبان زنان«ي  امتياز انتشار روزنامه    

. را در سه دوره منتشر كرد» زبان زنان«ي  نشريه وي . آبادي بود دولت امتياز آن صديقه
 در اصفهان به صورت . م١٩١٩./ش.هـ ١٢٩٨تيرماه  ٢٧در 

اي يك بار از افق تاريك اصفهان در پشت ابرهاي تيره، با نور  يك ورقي، هفته ي  روزنامه
كه سال دوم روزنامه به . م١٩٢٠/ش.هـ   ١٢٩٩ضعيفي منتشر گرديد و در دي ماه سال 

ـ   ١٢٩٩و پيش آمدن كودتاي اسفند . م١٩١٩آمد، به علت مخالفت با قرارداد  حساب مي ه
 بعد از . م روزنامه در اصفهان توقيف شد١٩٢٠/ش.

منتشر . م١٩٢١/ش.  هـ ١٣٠٠ماه توقيف، در تهران به صورت مجله در سال  ١٣
صورت آن هم به حروف سربي مطبعه حبل المتين اصفهان به خط نستعليق ملك .شد

شماره به چاپ  ي دوم اين مجله بيشتر از يازده دوره. سنگي تبديل شد الخطاطين و چاپ 
براي ترك خاك ايران بود ـ  نرسيد و جز يك شماره آن ـ كه در مورد دعوت از متفقين 

هاي ايجاد شده از  ي سياسي نداشت، ولي به علت محدوديت هايش جنبه هيچ كدام از شماره
                                                                     ً معارف و هم چنين مسافرت صديقه دولت آبادي به اروپا به چاپ نرسيد و مجددا   وزارت 
در تهران به طور . م١٩۴٢./ش.هـ ١٣٢١  ازگشت از سفر اروپا خرداد ماه سال بعد از ب

  ]٩.[ي زنان بود ي ماهانه پراكنده منتشر گرديد و يك مجله
 
   :در اصفهان» زبان زنان«ی  روزنامه 

 
ای به نام  ی انتشار جريده تقاضانامه. م١٩١٩/ق.هـ ١٣٣٧صديقه دولت آبادی در سال    

مه همان سال، مجوز آن  ١٨/شعبان ١٧که در  به وزارت معارف داد را » زبان زنان«
 به عنوان مجله صاد  ر شد، اما صديقه دولت آبادی بی 

را در چهار صفحه به قطع وزيري با چاپ سربي به » زنان زبان «اعتنا به آن مجوز، 
  ]١٠.[صورت روزنامه منتشر کرد

و آخرين .  م١٩١٨/ ق. هـ  ١٣٣٧شوال  ٢٠ی زبان زنان در روز  اولين شماره   
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قيمت . منتشر شد. م١٩٢٠/ق. هـ  ١٣٣٩  ربيع الثانی ٢١در ۵٧ی  ی آن شماره شماره
ها  دبستاني قران وبراي دختران  ٣٠قران ودرسال دوم١٢اشتراك روزنامه درسال اول

تك نمره . شود تمبر پست افزوده مي» كشور دروني وخاك بيگانه«قران ودر ٢۴
  .دهشاهي

شود، اين نشريه  ي اختصاصي زنان ايران محسوب می سومين نشريه» زبان زنان«    
ي زنان، از سياست و مسائل  مباحث ويژه ي پيشين، عالوه بر  برخالف دو روزنامه

آغازی  برخی آن را . يی نو در روزنامه نگاری زنان بود راند و تجربه جامعه سخن مي
آبادي براي اينكه كاري  دولت صديقه. کنند مینگاری زنان عنوان  واقعی برای روزنامه

ي تربيت و پرورش آنان انجام بدهد، اين روزنامه را  زمينه براي زنان و به خصوص در 
همچنين به منظور آشنا كردن  ي شخصي خود داير نمود و به نام و به قلم زن و  با سرمايه

روزنامه اي بوده كه اول «: نويسد وي خود مي] ١١.[شان انتشار داد زنان به حقوق
زن به خود بگيرد و با فكر زن و قلم زنان نوشته شود و اهميت موقعي داشته  توانست اسم 

  ]١٣.[».رسيد ، به طبع مي]١٢[فناتيك باشد، چون كه در آن تاريخ، در اصفهان 
ی دولت آبادی بلکه درجنبش زن ايرانی از اهميت بسيار  اين روزنامه نه تنها در کارنامه  

ايرانی برای نخستين بار توانست روزنامه منتشر کند و  زيرا زن . يادی برخوردار استز
مشارکت زنان در  آبادی  صديقه دولت.از طريق آن مواضع و نظريات خود را ارائه نمايد

                                    ّ  آنان و احقاق آن را ضرورتی جهانی و مل ی » حق طبيعی«زندگی سياسی و اجتماعی را 
  .دانست می

ي زبان زنان را در محيط متعصب مذهبي آن روز اصفهان،  روزنامهدولت آبادي    
عليه خرافات و جهل، پرداختن به حقوق  منتشر كرد و از اهداف اين روزنامه مبارزه 

. است بحث اصلي مقاالت مربوط به زنان ] ١۴.[زنان و مبارزه با استبداد عليه زنان بود
مانند شرايط انتخاب (زنان و دوشيزگان اين روزنامه ابتدا به بحث در امور مربوط به 

پرداخت ولي سپس به  می...) اصول خانه داری و همسر، روابط زن وشوهر، 
روزنامه  که در نتيجه . ي قلمي با مردان پرداخت موضوعات ديگری هم چون مناقشه

ی جنجالی پيدا کرد و موضوع آزادی و استبداد را پيش از مرد و زن و مسايل  جنبه
  ]١۵.[داد   زن، هدف بحث قرار مختص به 

آشكارا «: گويد كه افسانه نجم آبادی می برای روزنامه نيز چنان» زبان زنان«انتخاب نام    
بايد » زبان زن«چرا که در طرح غالب .غالب بود سنت شكني و وارونه سازی مفاهيم 

با ناميدن  دی اما صديقه دولت آبا. کوتاه باشد و زبان درازی برای زنان بار منفی دارد
طرح غالب را نه تنها به بازی گرفت، بلکه به آن » زبان زنان«عنوان روزنامه به نام 
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  ]١۶.[».باری مثبت داد
ها را كف اطاق رديف كرده  روزنامه: گفتند ي كار مطبوعاتي بود، مي دولت آبادي شيفته 

  .شد آن مشغول مي ها به تماشا و خواندن مطالب  و ساعت
به عنوان نام مجله، طرح غالب را » زبان زنان«حيط فرهنگی انتخاب در چنين م 

کردن آن، مفهومی بس منفی و زن ستيز را  تصاحب کرده، با به بازی گرفتن و وارونه 
دولت  با اين انتخاب، .              ً                                           به باری عميقا  مثبت و برای خلق فضايی به نفع زن به کارگرفت

ای برای  گسسته با آگاهي آن را به وسيله را از تهديدی عليه مردان»زبان زنان«آبادی
  ]١٧.[بهبود وضع زنان تبديل كرد

هفت عنوان نشريه در مشهد، شش عنوان در اصفهان، . م١٩١٨/ق.هـ  ١٣٣٧در سال  
تبريز، دو عنوان در همدان، يک عنوان در  چهارعنوان در شيراز، سه عنوان در 

نشريات  مجموع تيراژ . ی منتشر شدقزوين، يک عنوان درکرمانشاه و يک عنوان درانزل
ي شهرستانی در اين  پرتيراژترين نشريه. نسخه برآورد گرديده است ٩۴٠٠شهرستانی
نسخه  ١٢٠٠است که به مديريت شيخ احمد با تيراژ ي بهار، چاپ مشهد  سال جريده

زنان چاپ  ي زبان  ي شهرستانی نيز متعلق به مجله توزيع شده و کم تيراژترين نشريه
  .بوده است ]١٨[نسخه ١٠٠فهان به مديريت صديقه دولت آبادی است باتيراژ اص

در سال اول ماهی دو شماره و در سال دوم به صورت هفتگی انتشار » زبان زنان«    
زن «و » زنان و علوم«: ی اول از قبيل شماره مندرجات آن در چند ] ١٩.[يافت مي

داخلی،  ولی سپس مقاالت مختلف و اخبار  و مقاالتی مربوط به زنان بود» بيچاره نيست
هاي اول، داستاني به عنوان  از همان شماره] ٢٠.[خارجی و سياسی به آن اضافه شد

ي پرنفوذي بود كه  زبان زنان نشريه. روزنامه چاپ شد در پاورقي » داستان رقت انگيز«
ي زنان  نشريهاولين  داد و  وضعيت زنان را در ايران به صراحت مورد انتقاد قرار مي

تا آن زمان . ي آن، يعني صديقه دولت آبادي مجوز انتشار گرفت بود كه به نام منتشر كننده
اي دراز مدت  انتشار اين نشريه آغاز مبارزه. نام زنان صادر نشده بود نشريه،به مجوز 

هاي اجباري  ي ازدواج كه مشاهده دولت آبادي اظهار داشته . براي حقوق زنان بود
  ]٢١.[هاي او بوده است ي مهمي براي فعاليت ساله در اصفهان انگيزه ٩يا  ٨ دختران

ي  شد و تا شماره اي يك بار روزهاي شنبه چاپ و پخش مي در سال دوم، روزنامه هفته 
نسخه از  ٢۵٠٠هر شنبه . است منتشر گرديده  ۵٧آن » ي پياپي نمره«سال دوم كه  ۴١

دولت آبادي  .  ي ثابت آن بودند ش از زنان خوانندهشد و مردان بي زبان زنان فروخته مي
هاي آنان  اش فعاليت دهي كرد و تالش كرد تا از طريق نشريه زنان را در محالت سازمان

يكي . كرد زنان از آموزش و استقالل اقتصادي زنان حمايت مي زبان . را هماهنگ سازد
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هاي شان براي ايجاد  سرمايه  زن به منظور استفاده از ۴٠از اقدامات او متقاعد ساختن 
تعداد . هاي كوچك بافندگي در يزد، كرمان و اصفهان و استخدام زنان در آن بود كارگاه

  ]٢٢.[گروه به هفتاد نفر رسيد زنان در اين 
نوشت و انتشار  الزم به ذکر است که اکثر مقاالت زبان زنان را صديقه دولت آبادي می      

پس از نشر چند . به دوران پس از ازدواج  او است يز متعلق ی نخست زبان زنان ن دوره
و اخبار  شماره مندرجات آن از مطالب مربوط به زنان خارج شده و مقاالت مختلف 

   .شود داخله و خارجه نيز در آن ديده مي
 
   :»زبان زنان«ي  نگاهي به محتواي روزنامه   

 
های رايگان از طرف  أسيس دبستانت» زبان زنان«ی  هاي جدی روزنامه يکی از هدف   

به . آموزش، پرورش زنان و ترويج معارف بود دولت برای دوشيزگان،سوادآموزی، 
اندک و  سامانی داشت و شمار باسودان و شاگردان مدارس  طور کل، معارف وضع نابه

وضع باال را به شدت انتقاد کرد » زبان زنان«ی  روزنامه.امر فراگيری علوم محدود بود
ترين درمانی  بزرگ] ٢٣.[».دانشی است از بی. علمی است بی بدبختی از «: تأکيد نمودو 

بايد از دولت ... است  تواند همه دردهای بدبختی ما را عالج کند همانا معارف  که می
  ]٢۴.[».           ً                                       در مرکز اقال ، يک دبستان فنی برای دختران تشکيل نمايد...  بخواهيم 

لزوم دبستان «کند که ما از تکرار  تأکيد می» نويسيم بازهم می«ی  او در نوشته   
به ...   شويم ها خسته نمی دولتی بودن آن ها و مجانی و  و افزودن اعداد آن...  دخترانه 

  ]٢۵[»!مدرسه! مدرسه! مدرسه... گوييم  می...   دهيم مجاهدت خود ادامه می
ربيت کودکان به زنان ايرانی ارائه ی در رابطه با ت ا ، ديدگاه تازه»زبان زنان«ی  روزنامه

دوستی  ي وطن مادر در تربيت سالم کودکان با روحيه کرد و به نقش معـنوی و تربيتی 
اند، محبت  نچشيده اگر اطفال شيرينی محبت مادر را «: نويسد او می. توجه جدی نمود

ی محبت مادر وطن  محبت مادر نمونه... ها صدايی است مادر وطن به گوش آن
  ]٢۶.[».تاس

  
به همت درة المعالی مدير . م١٩٢٢/ش.هـ  ١٣٠١ي مجاني زنان در سال قرائت خانه   

» زبان زنان«ي  صديقه دولت آبادي در روزنامه . ي مخدرات اسالمي تأسيس شد مدرسه
استفاده از آن  را به » خواتين محترمات شرافتمند«ضمن تاكيد بر اهميت اين قرائت خانه 

درة المعالی را به خاطر هجده سال خدمات جاني و مالي در استواري  كند و تشويق مي
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 .نمايد قدمي درتأسيس قرائت خانه براي نسوان ستايش مي مدرسه وربودن گوي پيش 
]٢٨[  
توان به ساده نويسی و استفاده از کلمات اصيل فارسی  از لحاظ ويژگی محتوايی می     

کوشش ما اين «: کند ين رابطه چنين بيان میا روزنامه موضع خود را در . اشاره کرد
کم  کم است هميشه فارسی را ساده نوشته و از لغات غير فارسی کمتر به کار آورده، 

های فارسی را در نگارش افزوده و تا خرد خرد به آنجا برسيم که هم نوشتن فارسی  واژه
صديقه ] ٢٩.[».شده و هم برای خوانندگان دشوار نيايد خالص برای ما عادت و آسان 

. كرد روزنامه پرهيز مي ها و اصطالحات عربي در محتواي  دولت آبادي از كاربرد واژه
ي ششم سال اول به جاي بعضي كلمات و لغات، فارسي سره گذاشته شده بدين  از شماره
مديروصاحب (آباد اسپهان، پرهوند و سردبير شمس) محل اداره(پرهونگاه «  : باشد قسم مي

  ]٣٠.[»).اعالن (، آشكار نامه )تأسيس( پايست آبادي، نخستين سال  يقه دولتصد) اداره
            َ                                آبادی که از  فعاالن سياسی و تندروی تساوی حقوق  پس از مدتي نگرش صديقه دولت   

                                        ّ   حوزه سياست و مسايل روز از جمله استقالل مل ی،  زنان بود، روزنامه را به تدريج به 
... استبداد، فقر  کاالهای وارداتی، انتخابات، مبارزه عليه مبارزه با نفوذ بيگانگان،تحريم 

  .تر شد کشانيد و بار سياسی نشريه پررنگ
يافت موجب نگرانی فعاالن حقوق زن  چون اين روزنامه در خارج از تهران انتشار مي   

مذهبی آن روز اصفهان منتشر گرديده و برای مبارزه  گرديد، چرا كه در محيط متعصب 
  ]٣۴.[استبداد بود ی حقوق زنان و مبارزه با  رافات و جهل مردم ايران و دربارهعليه خ

ی زبان زنان  امتياز مجله«: ای اين گونه نگرانی خود را نوشته ممتاز الدوله در نامه
ای است که به نام زنان منتشر  چون اول نامه صادر و ارسال؛ ولی ناگزيرم تذکر دهم، 

طفل نوزاد  توانيد، اين  باشد، اگر می در هر کشور ذی قيمت میشود و اقدامات بانوان  می
در انتشارش کوشش کنيد؛ واال اين اقدام به وقت . را پايدار کرده تا به حد رشد برسانيم

زيرا که ضرر . زنان را در شهر آزادتری به چاپ برسانی تری موکول و زبان  موافق
  ]٣۵.[».يک قدم عقب افتادن بيش از دو قدم جلوتر است

: كند ي كتاب سرگذشت موسيقي ايران، ضمن شرح اولين سفرخود، اشاره مي نويسنده   
آبادي وارد شديم و اين بانو، خواهر حاج ميرزا  ي دولت  در اصفهان به منزل صديقه«

كرد و در  مي                                                 ِ                يحيي و از زنان باسواد متجددي بود كه براي آزادي ن سوان بسيار كوشش 
داد و اين دختر با روبنده و چادر،  را انتشار مي» بان زنانز«ي  آن وقت روزنامه

خواست راه تربيت  دست داشت و از جمله كساني بود كه مي ي زبان زنان را به  روزنامه
. مردان، پيشرفت كنند ها بتوانند دوش به دوش  و ترقي، براي خواهرانش باز كند و تا آن
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پرداختند ولي دست از  ن با او به مخالفت ميالبته زمينه مساعد نبود و بسياري از مرتجعي
  ]٣۶.[».داد هاي خود ادامه مي خود برنداشت و به فعاليت هاي  كوشش

را به مدت دو سال در اصفهان » زبان زنان«ي  با اين حال صديقه دولت آبادی روزنامه   
ار نخستين بار در تاريخ مطبوعات ايران براي انتش اين روزنامه برای . منتشر کرد

نشريه را تنها به  هاي  ها و مطالب، قائل به محدوديت جنسی شد و هم چنين صفحه مقاله
های  ی تمام شماره هاي زنان و دختران اختصاص داد به طوري كه درسرلوحه نوشته

هرگاه . شود می» های دختران و زنان پذيرفته تنها نوشته«: شده بود تصريح » زنان زبان«
ضمن اعالم دريافت آن تذکر  رسيد دولت آبادی  اين روزنامه میای از مردان به  مقاله
ي  روزنامه}لوحه سر{البته در سرنوشت . نگارش شما را چاپ نخواهيم کرد«: داد می
شود نه  های زنان و دختران پذيرفته می ايد که مطلق نوشته خوانده» زنان زبان «

بوعات ايران اطالعي در تاريخ مط در مورد اجرای چنين محدويتی در ] ٣٧.[»مردان
ی بانوان بود که  درتاريخ مطبوعات اختصاصی زنان ايران، تنها نامه. دست نيست

ً                  ً                                     محدوديتی را رسما  اعالم کرد؛گرچه عمال  نتوانستند به آن پايبند باشند چرا كه  چنين                  
ي  از ميرزاده» کفن سياه«شعر . ) م١٩٢٠/ش.  هـ  ١٢٩٩اول مرداد (ي اول آن  درشماره

  .ی به چاپ رسيدعشق
زبان زنان، نه تنها به عنوان . توجه به نقش مادري و همسري، پيام اصلي اين نشريه بود   

» راجع به حقوق زن، راجع به پيشرفت زن اش  همه«اي كه مطالب آن  نشريه
داري و  بچه تمام مباحث آن مربوط به شوهر داري، «اي كه  كه به عنوان مجله]٣٨[بود،

در يادها مانده است در واقع دولت ] ٣٩[».داد آداب و رسوم را ياد مي. ودآداب معاشرت ب
  .داده است ها آموزش مي به خانم آبادي، نوعي نوگرايي را 

                        ّ                                             از دور اول مجلس شورای مل ی به بعد که امکان مشارکت عمومی در قدرت سياسی    
مستقل خود را ايجاد بر آمدند تا تشکل سياسی  فراهم شد، هرگاه زنان تجدد طلب درصدد 

و  کنند يا در امور سياسی به رأی و صالحديد خود مشارکت نمايند با واکنش سريع 
ق . هـ ١٣٣١حتی در سال . ي مجلس شورای ملی يا وزارت معارف مواجه شدند قاطعانه

ي سوم  به اين دليل که از بين کانديداهای نمايندگی دوره ي شکوفه تنها  روزنامه. م١٩١٣/
خواست که به آنان  ای را به عنوان منتخبين خود برگزيد و از مردان  ورا عدهمجلس ش

عالوه بر چنين ] ۴٠.[رأی بدهند، از سوی وزارت معارف چند روزی توقيف شد
ملتزم شده بود که راه و » زبان زنان«در هنگام تقاضای امتياز  پيشنهادی، دولت آبادی 
و نشر آثار ادبی و  ي خود  ف مشروعهآگاهی زنان بر وظاي«                 ً روش اين مجله صرفا  

  ]۴١.[باشد» اخالقی در ميان ايشان
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به » قلم در دست مردان بود«ای با عنوان  در مقاله» زبان زنان«ی  بعدها نيز روزنامه   
اعتراض نمود و نوشت اگر زنان حق رأی داشتند به  محروم کردن زنان از حق رأی 

و پيشرفت  رسيدگی به امور ملت ستمديده  عکس مردان، مستبدان و مالکان را برای
صديقه دولت آبادی در برخورد با اين وضعيت پيش از ] ۴٢.[کردند آزادی انتخاب نمی

او خطاب به فعاالن سياسی کشور . انديشيد تماميت ارضی ايران می هر چيز به استقالل و 
وطن نشسته باشيم  و ارتقاء توانيم کار بکنيم که در دامن استقالل  ما وقتی می«: نوشت

توان دامن خدمات را } می{ورنه اگر خدای نکرده اصل نباشد، در فرع با کدام جان و دل
اش  صديقه دولت آبادی که بنيان انديشه سياسی و اجتماعی] ۴٣.[».و کار کرد به کمر زد 

را »زبان زنان«ي  َ                 م شی سياسی روزنامه . مبتنی بر ناسيوناليسم و احقاق حقوق زنان بود
زبان  ي  روزنامه«: نوشت او دراين باره . ه نحوی تعيين کردکه درخدمت اين وظيفه باشدب

زنان از هيچکس مالحظه ندارد و تنها برای منافع ايران و ايرانيان و سعادت اجتماعی و 
پول خود و فکر آزاد خويش به اميد يکتا پروردگار، روی  ترقی عالم زنان قيام کرده و با 

گوئيم و آنچه  ديده بد می در مرام خود آنچه را عليه ايران ... ستوار است پاهای خويشتن ا
  ]۴۴.[».خوانيم را بر منافع وطن ديده، خوب می

؛ »قانون اساسی«های متعددی از جمله زير عنوان  در مقاله» زبان زنان«ی  روزنامه   
ها را بايد  گفتنی«؛ »کابينه آقای مشيرالدوله امروز ما «؛ »الدوله افتاد ي وثوق کابينه«

سياسي  رويدادها و تحوالت ... و» ايران دريک سلسله حوداث سياسی وتاريخی«؛ »گفت
کشد  هاي موقت را به بررسی و نقد می گيرد،عملكرد دولت  ايران را به طور جدي پی مي

زنان تجددطلب و آزادانديش را بيان كند و راه را براي  كوشد مواضع سياسي   و مي
  .نان در عرصه سياسي هموار نمايدمشاركت ز

» سوسياليزم«و » سوسيال دموکراسی«ي زبان زنان از  صديقه دولت آبادی، در نشريه   
ايرانی را نسبت به مباحث جديد روزگار نو، آگاه  نمود زنان  کرد و سعی مي هم بحث مي

واهانه و تجددخ وي با رويی گشاده و نگاهی متکثر و دموکراتيک از طرح افکار . سازد
نمود و در اين جهت،  مسائل نظری مدرن جهان در ميان زنان کشورش استقبال مي

  .کرد خستگی تالش مي اش، بی اجتماعی صادقانه و با تعهد عميق 
تيرماه  ٢۶در » زبان زنان«ي  اش، مطلبی است که در مجله ای از مکتوبات نمونه     

: نويسد ه چاپ رسيده است،ميب» سوسياليزم«  باعنوان . م١٩٢٠/ش.هـ  ١٢٩٩
راه مسايل  سوسياليست ها که اجتماعيون باشند تغيير نظامات و عادات کنونی دنيا را از «

خواهند که خوشی زندگانی  اقتصادی حتمی خواسته و استواری قوانين را از اين بابت می
و هر  باشند ها چند قسمت می سوسياليست. الميزان باشد ها متساوی  ي آدم برای همه
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اجتماعيون،  يک قسمت مهم از .روند ای از راهی به سوی انجام مقصود می دسته
ها تمام امور و    ً                       کال  مراد سوسياليست دموکرات...شوند سوسياليست دموکرات ناميده می

سپارد و هيچ چيز و هيچ کاری در کشورهای  ي اهالی می عامه امتيازات را به دست 
گذاشته شود و تمام خط  ون رضايت عامه به موقع اجرا تواند بد سوسيال دموکراسی نمی

در . ها در آزادی عامه و سعادت زندگانی اوالد آدم است حرکت سوسيال دموکرات
ها مديريت مملکت به طور انتخابی، به يک انجمن بزرگ  دموکرات اصول سوسيال 

شده و  اين حزب در آلمان درخشندگی . ي کشوراست کننده  گردد که اداره محول می
شود و توسعه و قدرت  مارکس از استواری دهندگان پيشرو اين جمعيت شناخته می

البته سوسياليزم پس از جنگ بين . اروپای غربی عملی گرديده است حرکت مذکور در 
  . ».آسيا احراز کرده است ای از قطعات  المللی مقام بسيار بلندی را در اروپا و پاره

به افشاگري عليه نمايندگان سياسى » زبان زنان«ی  وزنامهر. م١٩١٩در جريان قرارداد
با  ۵۵ي  ي در شماره ا ها پرداخت و با درج مقاله آن دولت انگليس در ايران و طرفداران 

مجلس شوراي  . م١٩٢٠/ش.هـ ١٢٩٩آذرماه  ١٢، جلسه »مجلس عالى بادگير«عنوان 
انتخاب آزاد نمايندگان توسط مردم در اين مقاله بر .ملي را مورد نقد و ارزيابي قرار داد

هاي مأموران آن در  ی انگلستان و فعاليت گرانه نقش مداخله تأكيد شده و در ضمن از 
انتشار اين مقاله بود كه  به دنبال . کند ايران براي تسلط بر نيروهاي قزاق ابراز نگراني می

ماه   دي ١۵اف رئيس الوزراي وقت، دستور توقيف روزنامه را صادر كرد و در تلگر
ي  روزنامه زبان زنان بدون اجازه«: به حاكم اصفهان نوشت. م١٩٢٠/ش.  هـ ١٢٩٩

اندام كرده است و برخالف سياست                            ً               وزارت داخله و معارف، جديدا  در اصفهان عرض 
  ]۴۶.[».البته توقيف كرده اطالع دهيد. كند        ُ         دولت د رفشاني مي

و حتي ] ۴٧[شد وقت، باعث مخالفت با او مي هاي اينگونه نقد و بررسي عملكرد دولت   
ی مسکونی و آتش زدن دفتر روزنامه،  خانه اي با سنگ باران  موجب گشت كه عده

  ]۴٨.[كنند خودش را هم مورد ضرب و شتم قرار داده و او را مجبور به ترک اصفهان 
ها و  ي وي هر چند با اعتراض روزنامه ي زبان زنان و خانه حمله به دفتر روزنامه

هاي  رو شد،اما علي رغم پيگيري روبه... آسايش و ي بانوان،حالج،  هايي مانند نامه مجله
صديقه دولت  ها بعد  سال.                                          ً            وي به نتيجه نرسيد و عامالن و محركان آن رسما  معرفي نشدند

. م١٩۵١/ش.هـ ١٣٣٠آبادی طی سخنرانی راديويي در کانون بانوان در بهمن سال
بوده است . م١٩١٩به علت مخالفت زبان زنان با قرارداد  حرکات  مدعی شد که تمام اين

ی دولت  روزنامه و خانه ای به تحريک کنسول دولت انگلستان در اصفهان به دفتر  و عده
با جديت شهرباني سه نفر «: ها اوگفت كه در يكي از اين حمله] ۴٩.[اند آبادی حمله کرده
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ي قنسول اصفهان بود و بعد از چند ساعت ها نوكر شخص كه يكي از آن دستگير شدند 
ها را با قيد اينكه نگذارند  نظميه آن     ً                                           رسما  آن سه نفر را از قنسولگري اصفهان خواستند و 

  ]۵٠.[».از قنسولخانه خارج شوند،تسليم قنسولگري داد
زبان زنان از . سرانجام همين حوادث صديقه دولت آبادي را مجبور به ترك اصفهان كرد 

شد با اين  ي ماهانه منتشرمي تهران به صورت مجله به بعد در . م١٩٢١/ق.هـ١٣٣٩سال 
قرار داد  به دليل مخالفت با . شرط كه از پرداختن به مسائل سياسي خودداري كند

وثوق الدوله، تحت فشار قرار گرفته بود و تهديداتي حتي عليه مدير روزنامه . م١٩١٩
و ] ۵١[انتشار آن در اصفهان پايان يافت. م١٩٢٠/ش.هـ ١٢٩٩  با كودتاي . انجام گرفت

  .ي بعدي انتشار آن در تهران پي گرفته شد دوره
 
  :ي زبان زنان  نگاهي به مجله *   

 
. م١٩٢٢/ش. هـ  ١٣٠١ی زبان زنان را از فروردين ماه سال  صديقه دولت آبادی مجله   

ـ ١٣٠١م داشت و در آخر سال پايان همان سال دوا در تهران منتشر كرد و انتشار آن تا  ه
اروپا رهسپار  زبان زنان به علت غيبت مديرـ كه براي تكميل تحصيل به . م١٩٢٢/ش.

از اروپا مراجعت و قصد داشت تا . م١٩٢٧/ش.هـ ١٣٠۶در سال . بودـ تعطيل شد
پس از . سرگيرد كه به داليلي پانزده سال اين نشريه منتشر نشد انتشار مجله را دوباره از 

  .كار كرد ي آن دوباره شروع به  سال از زمان انتشار، اولين شماره ٢٣
در «: خوانيم ي زبان زنان مي از زبان مدير مسئول، خانم دولت آبادي در مورد بودجه   

اول هزينه و درآمد تطبيق و سيزده لایر و يك  ي اول در اصفهان پايان سال  انتشار دوره
سرمايه  در پايان سال توقيف نشده بود،ده هزار لایر سال دوم؛ اگر . شاهي اضافه داشت

داشت ولي چون حق اشتراك را مشتركين نپرداخته، زبان زنان از پا درآمد و نصف  مي
سال سوم؛ در تهران به شكل مجله منتشر ولي حسابش  . ي اوليه را از دست داد سرمايه

اول پس از  ي  شماره ٢٣اين دفعه در سال . روشن و درآمد و خرجش مساوي بود
زنان مثل پيش تنها با  ي زبان كه اين بار مجله: ي بسيار چنين تصميم اتخاذ شد انديشه

. تري بوده باشد ي كارزار نگذارد تا بر پايداريش اميد بيش عرصه ي كوچك پا به  سرمايه
 رسمي كانون بانوان مايل به بنابراين سهامي چاپ و يك عده از بانوان دانشمند كارمندان 

اين دو كمك . است شركت شدند و نيز بنگاه پروين حاضر به كمك در انتشار مجله شده
دهد كه اگر مؤسس هم از بين برود، زبان زنان به اتكاء يزدان پاك و  اميدواري تام مي مهم 

باب شركت به روي . نسوان، برقرار خواهد ماند كمك بانوان و آقايان طرفدار ترقي عالم 
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  ]۵٢.[».باشد ز است و هر سهمي فقط يكصد لایر ميها با ي خانم همه
بنابراين سال تاسيس مجله همان . ی زبان زنان است ی روزنامه ی زبان زنان دنباله مجله   

. يافت اين مجله به صورت ماهنامه انتشار ] ۵٣.[شود می سال تاسيس روزنامه محسوب 
] ۵۴.[باشد می ه در تهران سال چهارم حيات آن در واقع دومين سال انتشار اين نشري

های حقوق  از بانفوذترين ماهنامه. بود] ۵۵[ي اين مجله با چاپ سنگی های اوليه شماره
آموزش، استقالل : برای آشنا کردن زنان با حقوقی همچون » زبان زنان«. زنان بود

توسط چاپ رنگين تحرير  صفحه در تهران و  ٣٢اقتصادی و حقوق خانوادگی بود و در 
هاي  هايي در شهرستان مجله عالوه بر دفتر تهران، نمايندگي] ۵۶.[شد پ میو چا

ي اول  دوره: دو دوره انتشار يافته است. دماوند، اهواز وتبريز داشت اصفهان، شيراز، 
ي دوم پس از  بوده و دوره كه ارگان كانون بانوان . م١٩٣١/ش.هـ ١٣١٠ي  در دهه
  .بانو اختر معدلي بوده است كه سردبير آن.م١٩۴١/ش.هـ  ١٣٢٠شهريور

ي ايراني است و به طوري  هاي تحصيلكرده اين مجله اثر ديگري از استعداد و ذوق خانم   
سال قبل، زندگي خود را  ٢۵ي مزبور  مجله«است، ي آن نوشته شده  كه در سر لوحه

ما حاال ا. باشند آغاز كرده، ولي توقيف طوالني سبب شده كه مردم كمتر به وجود آن آگاه 
         ّ                 ي بانك مل ي ايران منظم چاپ  كه سال سوم انتشار حقيقي خود را آغاز كرده و در چاپخانه

ها واقع شده، عالقمندان به فرهنگ، نه  به زودي مورد اقبال خانم شود، اميد است كه  مي
. خود را براي آن مجله بنويسند ي انتشار آن بكوشند، بلكه عقايد و نظريات  فقط در توسعه

ي آينده در  تنوع مطالب آن زيادتر شود و در عالم مطبوعات، زنان جايگزين مجلهتا 
زيرا هر قدر راه نو يا بانو از لحاظ روش، يعني اقتباس . عالم مردان بشوند مطبوعات 

كنند، زبان زنان و  خارج، همپايي مي ي اجتماعي اروپايي و عالم  افكار و آراء پسنديده
كار فضال و دانشمندان است كه بيشتر آراء و افكار خود را مجله آينده آثار ترشح اف

دارند و اگر انصاف بدهيم هر دو روش مقبول و حفظ آن با تأكيد ضروري و  مي اظهار 
  ]۵٧.[».را از دست ندهند بلكه واجب است تا هر يك رونق و جاه خود 

باقي مانده، » تربيت مادر«هم چنان » مرام مجله«ي سوم انتشار زبان زنان  در دوره 
پس از انتشار . ي آن نقش بسته بود هر شماره بر » بهشت زير پاي مادران است«عبارت 

اي  مقاله ي زبان زنان مدت هجده ماه به علت چاپ  ، بازهم مجله٢٣اولين شماره در سال 
تا اينكه سرانجام . تعطيل شد» زنان و دكان نانوايي و رشوه گرفتن ترازودار«در مورد 
و مجله از محبس شهرباني بيرون آمد و دوباره پس از اين  زير وقت عوض شد نخست و

  .منتشر شده است ١٣٢٣ي دوم در خردادماه  مدت، شماره
ضمن توضيح » متحدالمآل«با انتشار يك . م١٩٢١فوريه/ ش..هـ١٣٣٩در جمادي االول    
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دانم  مي«: اعالم كردهايش براي رفع آن  زنان و تالش داليل غيرقانوني بودن توقيف زبان 
دولتي شكايت كرد؛  حسابي و تعدي به يكي وارد شود بايد به مقامات  اگر در مملكت يك بي

گناه زبان زنان به جز حق نويسي و داد ! دانم به كجا و به كي داد ببرم ولي اكنون نمي
  .»بوده است؟ وطن پرستي چه 

خواند و نقش خود را با طبيب  ی مي    ّ  ی سي ار را مدرسه» زبان زنان«صديقه دولت آبادي    
اين تشبيهات و استعارات فراتر نهاده و در  او حتي پا را از ] ۵٨[دانست يكي مي
آموزش علم طب و پرستاري را از نيازهاي اساسي » زبان زنان«ي  روزنامه

، تعليم و تربيت، راهي براي دستيابي آنان به »زبان زنان«ي  در مجله. داند مي زنان 
انگاشته شده و در ] ۵٩[وجود آمده است، كه در زنان آمريكا و اروپا به   ّ      ل ي چنانتعصب م

در  بيداري خواهران هموطن با كسب معارف، حتي «شود كه  ي ديگر، متذكر مي شماره
و همچنين ] ۶٠.[».علوم فني كه فقط مردان بدان اشتغال دارند، به دست خواهد آمد

  ]۶١.[داند ضروريات مي تحصيل علم معاش را براي بانوان از 
توان به مقاالتي در حمايت از اسالم اما  مي» زبان زنان«ي  اما با خواندن دقيق روزنامه 

صديقه دولت آبادی در خردادماه ] ۶٢.[يافت ي سنتي ايران دست  انتقاد از جامعه
حجابی را  بی / آتش حجاب «: نويسد می» زبان زنان«ي  در مجله. م١٩۴۴/ش.هـ ١٣٢٣

نزاع ميان پدران و . زنند ي بانوان منورالفکر و زنان نادان دامن می ميان طبقهدر 
انگيزند، برای زنان بوالهوس راه بی عفتی را در  شوهران بر می دختران، و ميان زنان و 

ای توجه به عکس  آورده، ذره کنند و هزاران معايب ديگر به وجود  زير حجاب صاف می
بسيار کارهای الزم داريم که ممکن است برای . ها ندارند العمل خود در انظار خارجی

از قبيل جلوگيری از فحشاء که خود يک قدم موثر بزرگ برای . ها اقدام نمود آن اصالح 
  .حفظ بهداشت عمومی است

 
  :زبان زنان و پيگيري حق راي براي زنان *  
  

هايش، پيگير  فعاليت صديقه دولت آبادي از معدود زناني بود كه از همان دوران شروع
ای  که نامه. م١٩۵١/ش.هـ ١٣٣٠ارديبهشت ماه  از . ايجاد حق راي براي زنان بود

برای زنان در  خطاب به دکتر دمحم مصدق نوشت و در آن درخواست گنجاندن حق رای 
صديقه دولت آبادی در . م١٩٢٠/ش.هـ ١٢٩٩فروردين  ١٩در . قانون انتخابات را داد

ما خيلی افسوس داريم که برادران ما وقتی «: نويسد مي» زنان ن زبا«خود،   نشريه
اين که ما زنان حق رای  نوشتند برای  های ايالتی و واليتی را می انتخابات مجلس و انجمن
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اگر . ها، مجانين و ورشکستگان نوشتند نداشته باشيم و شرکت نجوييم ما را در رديف قاتل
حق، هرگز مانند  کردند ما زنان بی ود که تصديق میر کردند گمان می نظر می اندکی دقت 

را برای تعالی و ... مستبدين و مالکين  آن برادران با حق در انتخابات پارلمان و غيره، 
  ]۶۴.[».کرديم سعادت ملت رنجبر و کارگران و پيشرفت آزادی انتخاب نمی

سلم هر زن شركت در انتخابات حق م«با اين تيتر كه ] ۶۵[در اطالعات بانوان 
ي  روز پنچ شنبه«: نوشت» !آمادگي پيدا كرد است، اما براي دريافت اين حق، بايد  ايراني 

ي  اعالميه هاي بانوان ايران  انتخاباتي،جمعيت هاي  ي فعاليت ي گذشته در بحبوبه هفته
اساسي راه را  ي دوم قانون  ماده«مشتركي صادر كردند و طي آن اعالم داشتند كه چون 

ي  انتخابات باز گذاشته و منشور سازمان ملل متحد و اعالميه شركت زنان در  براي
رسميت شناخته، مورد  حق شركت در انتخابات را براي همگان به  جهاني حقوق بشر كه 

خواهران مسلمان و غير مسلمان  تأييد دولت ايران قرار گرفته، به زنان ايران نيز مثل 
أي داده شود تا نيمي از مردم وطن ما در كشورها بايد حق ر شان در ساير 

اطالعات . ».گام بردارند سرنوشت شان شركت كنند و همراه با كاروان ترقي زنان  تعيين 
: آبادي را درباره ي اطالعيه مذكور پرسيده بود بانوان در ادامه، نظر صديقه دولت 

ها بايد به مجلس  خانم اني            ً                                 اعالميه كامال  موافق هستم، اما عقيده دارم كه زم من با اين ..«
خارجي داشته باشند و صالح مملكت را  راه يابند كه اطالعات كافي از اوضاع داخلي و 

شكيبايي  تشخيص دهند تا موقعي كه اين امر تحقق نيافته است، ايشان بايد صبر و  بتوانند 
د عدم دولت آبادي سپس در مور» .مناسب به سر برند پيشه سازند و در انتظار فرصت 

وقت باعث عدم توفيق خانم  مقتضيات «: تا آن زمان گفت توفيق زنان در مورد حق رأي 
هم زنان دارند كه  و افزود كه وظيفه ي مهم تري » ...ها در مورد حق رأي بوده است

كوشش همه جانبه براي با سواد كردن زنان ايراني است، زيرا مهم ترين عامل عقب «  آن 
ايراني از حقوق سياسي و طبيعي، وجود بي سوادي است  نبودن زن  برخوردار ماندگي و 

را بايد مبارزه با بي سوادي  هدف خود  و بدين جهت جمعيت هاي متشكل بانوان اولين 
  . ».قرار دهند

در واقع ديدگاه دولت آبادي نسبت به حق رأي زنان به رغم موافقت او با اعالميه زنان     
هـ  ١٣٣٠و . م١٩٢٠/ش.هـ  ١٢٩٩سال هاي  چه او طي بود  تا حدودي عوض شده 

كرده بود از  ايالتي و واليتي را نقد  كه قانون انتخابات مجلس و انجمن هاي . م١٩۵١/ش.
سواد  فعاالن كسب حق رأي براي زنان به شمار مي آمد اما اين نياز زنان به آموزش و 

   . انستنيازهاي زنان در اولويت مي د آموزي را نسبت به ديگر 
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   :گيري  نتيجه*  

 
ي سنتي آن روز  در جامعه. اي فرهيخته، پرورش يافت آبادي در خانواده دولت  صديقه 

خارج از كشور ادامه داد،وي عقيده داشت رنجي كه  ايران به تحصيالت خود در داخل و 
. آموزش است شوند ناشي از عدم  ي خود متحمل مي زنان در خانواده همچنين در جامعه

بنابراين عقيده، آموزش و تغييرات را از شخص خود همچنين زنان خانواده آغاز كرد، 
روز تا   از اصفهان آن. جهت تأسيس مدارس براي دختران بود نخستين اقدامات وي در 

مختلف از جمله روحانيون،  هاي شديد اقشار  شد با مخالفت تهران كه پايتخت محسوب مي
ها و  اقدامات  نان مواجه شد اما با وجود تهديدات، اهانتسياسيون و حتي گروهي از ز

ي  در راستاي آگاهي دادن به زنان، روزنامه. بستن مدارس از پاي ننشست جدي براي 
. هاي مختلف، به انتشار آن ادامه داد كارشكني زبان زنان را تأسيس كرد و باز هم با وجود 
انتشار زبان  از رموز مؤفقيت وي در  يكي. گرچه در خالل انتشار آن بارها دستگير شد

طور،  ي آن روز ايران، همين زنان، نوشتن و تنظيم مطالب براساس مقتضيات جامعه
گاه ازدواج، تشكيل خانواده و مادر  هيچ: به عنوان مثال. بود ديگر مقتضيات طبيعي انسان 

در كنار . كردزناشويي تالش  شدن را  نفي نكرد  بلكه در جهت هر چه بهتر شدن زندگي 
انتقاد . ـ اجتماعي نيز فروگذار نكرد  هاي خانوادگي، از اطالعات سياسي ها و آگاهي بحث
قراردادهاي مختلف بسته شده با دول خارجي، حمايت از دولت دكتر مصدق و انتقاد  از 

در . ي زبان زنان بود نوشته شده در روزنامه از عملكرد كلي دولت نيز از نكات بارز 
ترين  مهم هاي مختلف زنان، از  اجتماعي نيز تأسيس و عضويت در انجمن ي عرصه
  )٢(  .هاي او بود فعاليت

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٣٨                                                                ١٨        دق ، 

  

  

  
  

 مآخذ و توضيحات
 
دی  ١١-مدرسه فمينيستی - »به مناسبت سالگرد تولد صديقه دولت آبادی«الهه باقری  - ١

١٣٩٢   
، »زبان زنان«: دیبه مناسبت سالگرد خاموشی صديقه دولت آبا«باقری  الهه   -  ٢

    ٢٨ مدرسه فمينيستی » ی روزنامه نگاری زنان متفاوت در عرصه ای  نشريه
  

 
 به مناسبت سالگرد تولد صديقه دولت آبادی«الهه باقری  لهپی نوشت ها مقا

 
  :پانوشت ها* 

  . ١۵٨دژم ، عذرا و همکاران، اولين زنان، ص] ١[ 
 
ها و يادها، به کوشش افسانه نجم آبادی  ، نوشتهها ، نامه)١٣٧٧(دولت آبادی، صديقه،] ٢[ 

 ۵صنعتی، ج اول، چاپ اول، شيکاگو ، انتشارات نگرش و نگارش زن، ص و مهدخت 
، تهران،انجمن  ٣، اثر آفرينان، ج)١٣٧٨(جوادی،کمال، :به و جهت کسب اطالع بيشتر 
چاپ سوم، ، ۵،فرهنگ فارسی، ج )١٣۵۶(دمحم،  معين، .  ۵٠آثار و مفاخر فرهنگی، ص

، بخش دوم دا، ٢٢ی دهخدا ، ج نامه ؛ دهخدا، علی اکبر، لغت  ۵۴٣تهران، اميرکبير، ص
،فرهنگ شاعران و )١٣٨٧(داريوش ؛ صبور، . ۴١۶تهران، دانشگاه تهران، ص 

   . ٢٢٨نويسندگان معاصر سخن،تهران، سخن، ص
 
   .۵ها و يادها، پاورقی ص ها، نوشته دولت آبادی، صديقه، نامه  ]٣[
 
   .١١، ص١دولت آبادی، يحيی، حيات يحيی، ج] ۴[
 
ها و يادها ، اطالعات و خاطره از آقای ناصر  ها ، نوشته دولت آبادی،صديقه، نامه] ۵[

   .۵، ص)ناصرفرزند نصرهللا و مهدی فرزندحسام الدين(  دولت آبادی 
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   .۶١۴-۶٣١، صص ٣ها و يادها، ج ها، نوشته دولت آبادی، صديقه، نامه] ۶[
 
، زنان نامی اسالم و ايران، ج اول، تهران، )١٣٣٨(جواهرکالم، شمس الملوک، ] ٧[

   .٣۵ص ناشر،  بی
 
   .٣٧، زنان نامی اسالم و ايران، ج اول، ص  جواهرکالم، شمس الملوک] ٨[
 
های برخی ديگر از زنان اين دوره  ؛ اين گرايش مادرتبارانه را در نوشته.جا همان] ٩[

دانست و در  خانم استرآبادی تحصيل خود را به پدر که مديون مادر می بی بی . يمياب نيز می
زبان دخترش خانم افضل وزيری نيز اين تحصيل به مادر او و به  داستان زندگی او از 

خانم .و ديگر زنان حرم قاجار نسبت داده شده است) شاه مظفرالدين  مادر(شکوه السلطنه 
: جهت کسب اطالع بيشتر به. (شمارد می بر خانم  بی رش بیافضل نيز خود را مديون ماد

خانم استرآبادی، آمريکا،  بی بی ، ) ١٣٧۵(وزيری،افضل، مهرانگيز مالح، نرجس، 
   .) .١١-١٧نگرش و نگارش زن، صص

 
   .کيلومتری شمال اصفهان واقع شده است ٢٠دولت آباد در  ]١٠[
 
ی  ، مجله»ا يحيی دولت آبادیحاج ميرز«، )١٣۴۶(سعادت نوری، حسين،] ١١[

  .٣٣٩ی سی و ششم، ص دوره ، ٧ی ارمغان، شماره
 
   . ٢١۵و  ٢١۴همان،صص] ١٢[
 
و جهت  ٢٧٨، شجره خاندان مرعشی، ج اول، ص)هوشنگ(اکبر مرعشی،علی] ١٣[

   ١١اول، ص دولت آبادی، يحيی، حيات يحيی، ج: به . ک.بيشتر ر کسب اطالع 
 
، منزل )ی صديقه دولت آبادی خواهرزاده(مهدخت صنعتی مصاحبه نگارنده با ] ١۴[

   . ١٧/۶/٨٩کرمان، شخصی در 
 
   .١۴۶ها ، ص  ها، يادها و نوشته دولت آبادی، صديقه، نامه] ١۵[
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   .مصاحبه با مهدخت صنعتی ] ١۶[
 
، ساالر زنان ايران، اياالت متحده آمريکا، انتشارات مهر )١٣٧۴(پيرنيا،منصوره،] ١٧[

   .۶٨  ص  ايران،
 
   .۶٨ص  پيرنيا،منصوره، ساالر زنان ايران، ] ١٨[
 
يکی از شاگردان وی صديقه دولت .شيخ دمحم رفيع که اهل طرق و طار نطنز بود] ١٩[

های خصوصی خود به شيخ دمحم رفيع عمليات برخی از  در يکی از نامه آبادی بود 
به . اند و ايرانی را فراهم ساخته کشور را که موجبات بدنامی ايران هموطنان در خارج از 

جمله نوشته است ما با سوابق درخشان تاريخی و نيکنامی  نحو مطلوبی يادآور گرديده از 
هستيم در ميان اين مردم و بلکه بدنام هستيم بواسطه  ايم امروز خيلی گمنام  قديمی که داشته

جهت کسب . (اند گذاشتهآور از خود باقی  ننگ ها که هرکدام يادگارهای  عمليات هموطن
ّ       طارمی،محم دباقر، رفيعی  : به کتاب. ک.اطالع بيشتر ر ،ذکربديع شيخ دمحم )١٣۵٠(        

   ] .نا بی[، ] جا بی[رفيع،
 
   .٣٧جواهر کالم، شمس الملوک، زنان نامی اسالم و ايران، ج اول، ص] ٢٠[
 
   .٣٩ص جواهرکالم، شمس الملوک، زنان نامی اسالم و ايران، ج اول، ] ٢١[
 
   .٣٩جا ، ص همان] ٢٢[
 
   .١٠۶،ص  ١ها، يادها و نوشته ها، ج دولت آبادی،صديقه، نامه] ٢٣[
 
   . ۵٨۶، ص  ٣ها، يادها و نوشته ها، ج دولت آبادی،صديقه، نامه] ٢۴[
 
ی  عکس پيوست شماره: بنگريد به . (۶٨پيرنيا، منصوره، ساالر زنان ايران، ص ] ٢۵[
٨ (   
 
، برای ازدواج او سن )ی صديقه دولت آبادی خواهرزاده(صنعتی،  خانم مهدخت] ٢۶[
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، نشريات )١٣٨١(در کتاب؛ببران، صديقه،. داند تر می به حقيقت نزديک سالگی را  ٢٠
، تهران، انتشارات )نشريات زنان در ايران معاصر سير تاريخی (ی زنان  ويژه

ها،يادها و  ی و در کتاب نامهسالگ١۶را  ؛ که سن ازدواج او .روشنگران و مطالعات زنان
کند در  خودش بيان می هر چند . اند سالگی ذکر کرده ٢٠ها سن ازدواج او را  نوشته

  .ساله بود خاطراتش از اين که در سن شانرده سالگی ازدواج کرد و داماد چهل و شش 
 
يد، ، زن ايرانی از انقالب مشروطيت تا انقالب سف) ١٣۴٨(بامداد، بدرالملوک، ] ٢٧[ 

   . ۵٨و  ۵٧سينا، صص ابن ، تهران، ٢ج
 
، ١ساز ايران و جهان، ج ی زنان فرهنگ ، دانشنامه)١٣٧٨(زاد، پوران،  فرخ] ٢٨[

الملوک، زنان نامی  و جواهرکالم، شمس ٨٧۵تهران، انتشارات زرياب،ص چاپ اول، 
   .٣٩ص اسالم و ايران، ج اول، 

 
   .۴٠و ٣٩سالم و ايران، ج اول، صصالملوک، زنان نامی ا جواهرکالم، شمس] ٢٩[
 
   .۵٨٧،ص  ٣ها و يادها، ج ها، نوشته دولت آبادی، صديقه، نامه] ٣٠[
 
   .۵٨۶همان ،ص ] ٣١[
 
    .۶٧٨همان،ص ] ٣٢[
 
به مناسبت سالگرد خاموشی صديقه دولت «باقری  منابع و پانوشت ها ی مقالۀ الهه  

 »ی روزنامه نگاری زنان رصهمتفاوت در ع ای  ، نشريه»زبان زنان«: آبادی
 

   :منابع و مأخذ
 

   ی راه نو مجله/ ی اطالعات بانوان  روزنامه/ ی زبان زنان  روزنامه: ها روزنامه) الف
 

  :ها کتاب) ب
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،ادبيات نوين ايران از انقالب مشروطيت تا انقالب اسالمی، )١٣۶٣(آژند، يعقوب،
  .تهران، اميرکبير

بازخوانی تاريخ تحول (، زن ايرانی و عصر روشنگری )١٣٨٧(اسکندری نژاد،نازلی،
  .، تهران، زيبا)ايرانی اجتماعی زن 
سير تاريخی نشريات زنان در ايران (،نشريات ويژه زنان )١٣٨١(ببران،صديقه،

   .مطالعات زنان انتشارات روشنگران و  ،تهران، )معاصر
 

ن از مشروطه تا پهلوی، ، اسنادی از مدارس دخترا)١٣٧٨(ترابی فارسانی، سهيال، 
   ّ       مل ی ايران   اسناد سازمان   تهران،

 
،سرگذشت موسيقی ايران،جلداول، چاپ ششم، تهران، )١٣٧۶(خالقی،روح هللا،
  .عليشاه انتشارات صفی 

 
ها و مبارزه زن ايرانی از انقالب مشروطه تا  ، هدف)١٣٨۴(خسرو پناه، دمحم حسين، 

  .امروز ام پهلوی، چاپ دوم، تهران، پي سلطنت 
 

ها و يادها، به کوشش؛ افسانه نجم آبادی و  ها، نوشته ، نامه)١٣٧٧(دولت آبادی،صديقه، 
سوم ، چاپ اول، شيکاگو، انتشارات نگرش و نگارش  صنعتی، جلد اول، دوم و  مهدخت 

  .زن
 

  .، سازمان زنان، تهران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر)١٣٨۵(رنجبرعمرانی،حميرا،
 

، زنان روزنامه نگار و انديشمند ايران، تهران، انتشارات )١٣۵١(سالمی، پری، شيخ اال
  .زرين

 
، تاريخ جرايد و مجالت ايران، جلد دوم، سوم و چهارم، ) ١٣۶۴(صدر هاشمی، دمحم، 

  .اصفهان، انتشارات کمال چاپ دوم، 
 

داول، ی زنان فرهنگ ساز ايران و جهان، جل ، دانشنامه)١٣٧٨(فرخ زاد،پوران، 
  .زرياب تهران، انتشارات 
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، راهنمای مطبوعات ايران عصر قاجار،تهران،مرکز مطالعات و )١٣٧۴(قاسمی،فريد،

  .ها رسانه تحقيقات 
 

،جلد )مجموعه مقاالت(نگاری ايران  ،تاريخ روزنامه)١٣٧٩(قاسمی، فريد،
  .اسالمی وزارت فرهنگ و ارشاد  اول،تهران،انتشارات 

ی زنان مشهور  ، کارنامه)١٣۵٢(، فخری، )ریخشايار وزي(قويمی
  .آموزش و پرورش ايران،تهران،انتشارات وزارت 

 
  .، تاريخ تحليلی مطبوعات ايران،تهران،انتشارات بعثت)١٣۶۶(محيط طباطبايی،دمحم، 

 
   .، زنان ايران در جنبش مشروطه، تبريز، نشر احياء)١٣۶٠(ناهيد،عبدالحسين، 

 
  : پانوشت ها* 
 
رنجبر عمرانی، حميرا، سازمان زنان ايران، تهران ، موسسه مطالعات تاريخ ، ] ١[  

  ۵۴ص ، ١٣٨۵
 
های پايانی  های تک ورقی ايران هستند که در دهه هايی از روزنامه ها نمونه شب نامه] ٢[ 

شبنامه نويسی که در آغاز جنبش مشروطه . گرفتند ناصرالدين شاه قاجار شکل  حکومت 
   .صغير رواج بسيار داشت ستبداد و در دوران ا

 
   .٧۵شيخ االسالمی، پری، ص] ٣[
 
ترابی فارسانی، سهيال، اسنادی از مدارس دختران از مشروطه تا ] ۴[

   .۵، ص١٣٧٨  ّ        مل ی ايران، پهلوی،تهران،سازمان اسناد 
 
   .۶همان، ص] ۵[
 
   .١١۴اسکندری نژاد، نازلی، پيشين، ص] ۶[
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تاريخ جرائد و مجالت ايران ، ج اول ، اصفهان ،کمال ، صدرهاشمی ، دمحم ؛ ] ٧[

   .٧، ص  ٣جرائد و مجالت ايران ، ج صدرهاشمی، دمحم؛ تاريخ  و . ٢۶۶ص
 
قاسمی، فريد، راهنمای مطبوعات ايران عصر قاجار، تهران، مرکز مطالعات و ] ٨[

   .١۴٩ها، ص رسانه تحقيقات 
 
؛ . ٢٨٩نقالب مشروطيت تا انقالب اسالمی،صآژند،يعقوب، ادبيات نوين ايران از ا] ٩[

،تهران، ١٣٢۶تا  ١٣٢٠،مطبوعات ايران از شهريور)١٣۶۶(  حسين،  ابوترابيان، 
ی کل  ؛ اداره) ش.هـ ١٣٢٠  - ١٣۴٠(از مطبوعات ايران  ؛ اسنادی . ٩٨اطالعات، ص

،تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد )١٣٧٨(  ،  جمهور آرشيو،اسناد و موزه دفتر رئيس
؛ . ١٧۴مطبوعات ايران، ص ؛ محيط طباطبايی، دمحم، تاريخ تحليلی . ٢۴٨ص سالمی، ا

   . ٩١انديشمند ايران، ص شيخ االسالمی،پری، زنان روزنامه نگار و 
 
اسناد : ، به نقل از١٣٠٠مرداد ٢۶ی صديقه دولت آبادی به وزارت معارف  نامه] ١٠[

وشش کاوه بيات، مسعود کوهستانی ، به ک١، ج)ش.  هـ ١٢٨۶-١٣٣٠(ايران  مطبوعات 
دولت آبادی  ی صديقه  ، و نامه۵٨۴تهران،سازمان اسناد ملی ايران،ص  ، )١٣٧٢(  ِ    ن ژاد،

، در همان منبع، ١٣٠٠خرداد ٩معارف اصفهان،  ی  به وزارت معارف به اداره
   .۶، ٣مجالت ايران،ج تاريخ جرايد و  ؛ صدر هاشمی، دمحم،  ۵٨٢ص

 
   ١٠٩ی زنان مشهور ايران ، ص  کارنامه قويمی، فخری،] ١١[
 
  متعصب،خشکه مقدس] ١٢[
 
ها و  ها، نوشته و دولت آبادی، صديقه، نامه ٣، ص ۴زبان زنان،سال دوازدهم،ش] ١٣[

   .٢۵٩ص ، ١يادها، ج
 
   .٧۶نگار و انديشمند ايران، ص شيخ االسالمی،پری، زنان روزنامه] ١۴[
 
و محيط طباطبايی، دمحم، تاريخ  ۴٩زنان، ص  ببران، صديقه، نشريات ويژه] ١۵[
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   .١٧٣مطبوعات ايران، ص تحليلی 
 
   .۶۶،ص ١ها و يادها،ج ها، نوشته دولت آبادی، صديقه، نامه] ١۶[
 
ها و مبارزه زن ايرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت  خسرو پناه،دمحم حسين، هدف] ١٧[

   .٢٣٧ص پهلوی، 
 
   . ٢٩٧مجموعه مقاالت، ص(نگاری ايران  نامهقاسمی،فريد، تاريخ روز] ١٨[
 
ها و مبارزه زن ايرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت  خسرو پناه،دمحم حسين، هدف] ١٩[

   .٢٣۶ص پهلوی، 
 
   .۶، ص ٣صدرهاشمی، دمحم،تاريخ جرايد و مجالت ايران، ج] ٢٠[
 
   . ٩٧-٩۶نگار، صص شيخ االسالمی، پری، زنان روزنامه] ٢١[
 
   .۵٨حقوق زنان در ايران، ص ساناساريان، اليز،جنبش] ٢٢[
 
  .٢ق،ص.هـ ١٣٣٩،  ٢٣ی زبان زنان ،ش روزنامه] ٢٣[
 
   .٣ق ،ص.هـ ١٣٣٨، ١١زبان زنان، ش  ی روزنامه] ٢۴[
 
   .٢ق، ص.هـ ١٣٣٨، ۵٢، ش زبان زنان] ٢۵[
 
   ۴ق، ص.هـ ١٣٣٨، ۶زبان زنان، ش] ٢۶[
 
  .١-٢ق،ص.هـ ١٣٣٩، ٢۵زبان زنان، ش] ٢٧[
 
   .۴ق، ص.هـ  ١٣٠١،ربيع االول  ۴زبان زنان، ش] ٢٨[
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   .٣ق، ص.هـ ١٣٣٩، محرم ٣٠زبان زنان، ش] ٢٩[
 
  .۶، ص ۴صدرهاشمی، دمحم، تاريخ جرايد و مجالت ايران، ج] ٣٠[
 
   .٣، ص ١٣٣٨رمضان ٣، شنبه ٢، سال ٩ی زبان زنان،ش روزنامه] ٣١[
 
   .٣صق، .هـ١٣٣٩، ۴٢زبان زنان، ش] ٣٢[
 
   .۴ق ، ص .هـ ١٣٣٩، ١٨زبان زنان،ش] ٣٣[
 
   .٧۶شيخ االسالمی، پری، زنان روزنامه نگار و انديشمند ايران، ص ] ٣۴[
 
ها و مبارزه زن ايرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت  خسرو پناه،دمحم حسين، هدف] ٣۵[

   .٢٣۶ص پهلوی، 
 
   .١٧٧و  ١٧۶خالقی، روح هللا، سرگذشت موسيقی ايران، صص] ٣۶[
 
   .١-٣ق، ص.هـ  ١٣٣٨، دوم رمضان ٢، سال ٩روزنامه زبان زنان،ش] ٣٧[
 
   . ۶٠٨،ص ٣ها، ج ها ،يادها و نوشته دولت آبادی، صديقه، نامه] ٣٨[
 
   .۶٠٠همان، ص] ٣٩[
 
ها و مبارزه زن ايرانی  دمحم حسين خسروپناه ،هدف: برای اطالع بيشتر بنگريد به] ۴٠[

   . ١٣٢-١٣٠پهلوی،صص روطه تا سلطنت مش از انقالب 
 
ی صديقه دولت آبادی از وزارت معارف به اداره معارف اصفهان،  نامه] ۴١[

  مطبوعات اسناد : به نقل از ١٣٠٠}خرداد{  جوزا 
 
   . ٢-٣، صص ق .هـ  ١٣٣٨رجب ٢٠، سال دوم،  ٣زبان زنان، ش] ۴٢[
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ـ  ١٣٣٨سال دوم، ذی الحجه  ٢۴،٢٠زبان زنان، ش] ۴٣[    . ٢ق ، ص.ه
 
   . ٢-۴، صص  ق .هـ  ١٣٣٨ذی الحجه ۶، ٢٢زبان زنان،ش] ۴۴[
 
، .)م ١٩٢٠ژوئيه  ١٣( ١٣٣٨شوال  ٣٠، ٣۴ی اول، ش زبان زنان، دوره] ۴۵[

   . ١-٣صص
 
اسناد : ، به نقل از١٣٠٠مرداد ٢۶ی صديقه دولت آبادی به وزارت معارف، نامه] ۴۶[

   .۵٨۴، ص١ايران ،ج مطبوعات 
 
صدر هاشمی، : به . ک. جهت کسب اطالع بيشتر راجع به ؛ دشمنان و مخالفان ر] ۴٧[

   . ٧-١٠، صص ٢ج تاريخ جرايد و مجالت ايران،  دمحم، 
 
   .٨٧۶، ص  ١فرخ زاد، پوران، دانشنامه ی زنان فرهنگ ساز ايران و جهان ، ج ] ۴٨[
 
انقالب مشروطه تا سلطنت  ها و مبارزه زن ايرانی از خسرو پناه، دمحمحسين، هدف] ۴٩[

   .٢۴٣ص پهلوی، 
 
، نقل »ی ملی در موضوع خريداری اوراق قرضه«صديقه دولت آبادی،  سخنرانی] ۵٠[

   .٣٠٨، ص٢ها، ج ها،يادها و نوشته نامه دولت آبادی،صديقه،  : شده از
   . ٩٨نگار و انديشمند ايران، ص شيخ االسالمی، پری، زنان روزنامه] ۵١[
 
، )١٩۴٢دسامبر (ش .هـ  ١٣٢١، آذرماه  ٢٣ن زنان ، ش اول ، سال زبا] ۵٢[

   . ٢-۵صص
   .١٠، ص ٣صدرهاشمی، دمحم، تاريخ جرايد و مجالت ايران، ج] ۵٣[
   .١۴٩قاسمی، فريد، راهنمای مطبوعات ايران عصر قاجار، ص] ۵۴[
   .٧٣ببران،صديقه،نشريات ويژه زنان، ص] ۵۵[
؛ محيط .  ۶-١٠، صص ٣جرايد و مجالت ايران، ج صدرهاشمی، دمحم، تاريخ] ۵۶[

؛ خسرو پناه، دمحم  ١٧٣-١٧۴مطبوعات ايران، صص دمحم، تاريخ تحليلی  طباطبايی، 
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  .٢٣٩پهلوی، ص مبارزه زن ايرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت  ها و  حسين، هدف
يقه ، و دولت آبادی، صد ٨٨ش، ص.هـ  ١٣٢۴، خرداد ٣ی راه نو، سال مجله] ۵٧[ 

   .۶۴٨، ص٣ها، ج نوشته ها،يادها و  نامه
]۵٨[   
   . ١-٢ق ، صص. هـ  ١٣٣٨محرم  ٢٠، ٧زبان زنان، ش] ۵٩[
   . ١، ص١١همان، ش] ۶٠[
 
   .٢-٣ق، صص. هـ  ١٣٣٨شوال  ٩سال دوم،   ، ١۴همان، ش] ۶١[
 
   .٩۵نگار، ص شيخ االسالمی، پری، زنان روزنامه] ۶٢[
 
،صص . )م١٩۴۴ژوئن ( ١٣٢٣ی سوم،خرداد  دوره ، ٢۴سال   ،٢زبان زنان، ش] ۶٣[

۴-٣.   
   .١، ص.)م١٩٢٠اوريل ٢٧( ١٣٣٨شعبان ١٢، ٢٣زبان زنان، ش] ۶۴[
 
   . ٣،ص١٣٣٩مرداد  ٣١، دوشنبه  ٢ی دوره  ،٣٧اطالعات بانوان، ش] ۶۵[
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  هشتم قصل
  

 دیآبا دولت صديقه از مقاله يک و  دوسخنرانی ، نامه يک
 

در اينجا يک نامه، دوسخنرانی و يک مقاله ازصديقه دولت آبادی از مجموعه مقاالت  و  
 :  سخنرانی ها او در اختيار خوانندگان گرامی قرار  می دهم

 
صديقه   .ها به قمرتاج خواهر  ناتنی اش است خوانيد متن يکی از اين نامه آنچه می * 

اج و قمرتاج، دختران حاج ميرزا هادی دولت دولت آبادی برای خواهران ناتنی اش فخرت
مادر هم بوده است و در تربيت آنها  نقش اساسی داشته . آبادی و همسر دومش مونس آقا

  :است 
  
  ٢۶ژوئن  ٩ 
 .دختر نازنينم، قمر عزيزم ، قربان تو ثمره زندگی ام بگردم 
 

دانم چرا  نمی .ارديبهشت تو را در يک وقت دريافت کردم ١٧فروردين و  ١٩کاغذهای 
سالمتی تو، شوهر و فرزند عزيزت شکر خدا را به  آنها اينقدر در راه مانده بودند؟ از 

چه کنم؟ اين . فشارم عزيزم برای ديدن و اشتياق در برگرفتن تو هر آن در . جای آوردم
! تکليف است که مرا از تو جدا کرده و ادای وظيفه اين قدر مدت فراق را طوالنی نمود

وظيفه و انجام تکليف چقدر مهم است در دنيا که مادر از فرزند جدا  ين ادای پس بب
دارد، اما هر کدام باز دنبال تکليف خود  شود، فرزند آرزوی بوسيدن مادر در زحمتش  می

زندگی با  هايی که در مدت  خانه بوديم و يکی از گوشه ما اگر تمام وقت با هم می. هستند
من کی  - اکبرخان را تا حال ول نکرده بوديم ن با خانه ميرزا علیمثال باغ کرباليی خا - هم
ايران را در کنگره انترنسيونال دنيا جا بدهم و بيرق ايران را مابين  توانستم زنان  می

توانستی  زنان ايران بزنم؟ تو کی می های چهل دولت باالی سريک زن ايرانی به نام  بيرق
هستی  ربيت کنی؟ عزيزم، روح روان من، تو مادر بشوی و يک پسر خوب برای وطن ت

هايت که  توانی به وسيله آن دست که بايد يک ايرانی شريف تربيت کنی، تويی که می
خدمت من . خدمت کنی و نام نيک از خودت باقی بگذاری گهواره را می جنبانی به ايران 
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اين کاغذ مرا . نیتربيت ک تو هستی که بايد يک پسر برای فدايی بودن به واقع برای وطن 
نگاه بدار وقتی او به حد رشد رسيد اگر من زنده بودم اين را به او نشان بده و بگو مربی 

  .مرا برای خدمت يک چنين پسری تربيت کرده است من 
اگر تو با . ترين است ترين ممالک عالم بوده است و اکنون گمنام دختر جان، ايران نامی

گره شدم و اسم خودم را ثبت کردم به عنوان نماينده زن کن روزی که وارد ] و[من بودی 
در . کردی خون گريه می ديدی  های آمريکايی را نسبت به من می ايران، احساسات خانم

آور بود؛ اما در معنا هر کلمه آنها از دو هزار فحش به من  التصور خوشحالی ظاهر فوق
يک خانم ايرانی به سمت نمايندگی  وقتی کاغذ شما رسيد که»  :گفت مثال می. بود تر  سخت

اين مدال و اسبابی که . کنگره با هم خوشحالی کرديم حاضر است، ما اعضای خصوصی 
مملکت که رفتيم برديم و  کنم، اين دفعه پنجم است که ما با خودمان به هر  به شما تقديم می

ال جای خودش را الحمد که حا. منتظر نماينده ايران بوديم باالخره بی ثمر پس برديم
دقيقه دير كردم چون که ترن رتار  ۵مرا به نهار دعوت کردند، وقتی رفتم  » .گرفت

در صورتی که مدتی است زنان مملکت  از آنها معذرت خواستم، گفتند . داشت] تاخير[
د(در . دقيقه شما را منتظر باشيم نقلی نيست ۵شما را منتظريم  کاردر  ُ  تير       ُ مجمع  در يک )   

پرسيدند شما  ديدند، می مرا که با بيرق ايران می. م نمايندگان معرفی شدندعمومی تما
ام، خيال  گفتم ايرانی وقتی می. بيرق آنها هم مثل مال ماست ايتاليايی هستيد؟ چون رنگ 

بودم برای هر کدام شرحی  مجبور . ام ام نماينده زنان ايران شده کردند يک زن اروپايی می
باالخره يک انگليسی بدجنس . چنين و چنان. فاضله هوشمند داردبخوانم که ايران زنان 

شناسيم، مردهاشان هنوز داخل  شما اهل کدام مملکت هستيد؟ ما ايرانيان را خوب می گفت 
ايد؟ من خيلی متغير شدم و به قدر نيم  ايرانی کرده در اين چيزها نيستند يقين شما شوهر 

حاال . زدم به طرز جديد و غيره حرف  ساعت راجع به ترقی زنان ايران و مدارس
. فايده برد و فايده رساند. گويم؟ آری عزيزم، بايد در دنيا کار کرد فهمی که چه می می

دهم  که ما به هم بربخوريم و انشاءهللا باز من به تو کمک می اميدوارم باز روزی برسد 
و در جاده تکليف قدم حاال هر د . که در ادای وظيفه مادری و تربيت خودت کوتاهی نکنی

من اگر عمری . زنيم و بايد خودمان را برای روزهای آينده بهتر حاضر کنيم می
باشم تقريبا نصف بيشترش رفته است؛ اما تو اول عمرت است و بايد از کوشش  داشته 

اش را داری و طبيعت هم  حاضر کنی؛ چون که مايه خودت، خودت را برای آينده بهتر 
  . يت فراهم کرده استوسايل آن را برا

 
هنوز ميکروب . حالت مزاجی  من بعد از ده  روز  تب و نوبه  سخت حاال بد نيست
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اما ما ايرانيان . در صورتی که اينجا نوبه وجود ندارد. ماالريا در خون  من کار می کند
 بی اندازه خسته ام از کار رفت و آمد. از بس با وفا هستيم ميکروب هم مارا ول نمی کند

حاال تمام شد ولی هفته ای  دو روز  باز  برای .                ً                به شهر ، مخصوصا  برای کار کنگره 
اميدوارم اين سال هم بگذرد و . درسهای خصوصی که اينجا نيست به پاريس می روم

 .اگر پول  به من برسد. خودم را در ايران ببينمسال آينده 
خيلی اميدوار   اين کاغذ  تو مرا: می پردازم ١٧حاال به جواب کاغذ   

پيش از آنچه اميد داشتم  به تو، فمرجان تو مايه اميد من و نتيجۀ . کرد
هر وقت افسوس می خورم که عمرم  و جوانی . زندگی گذشته من هستی

ً                      فورا   به يادم  می رسد  که . ام بدون داشتن ذره لذت جسمانی گذشت     
من می حاال  لذايذ روحانی دارم، از داشتن يک دختری مثل تو که 

خواستم الاقل يک مادر فاميل خوب تربيت کرده باشم که اخالق  او 
می گويی هيچ  وقت من مخل آزادی  شوهرم « . ازهر حيث  مبرا باشد

من نمی دانم تو چه می خواهی بگويی؟  اگر .  البته نبايد بشوی» .نيستم
مگر ميان  تو و او . مخل آزادی او بشوی مخل آزادی خودت شده ای 

و و اويی هست؟ اگر تو ازخودت می توانی ظين بشوی، از او هم يک ت
هزار دفعه گفتم باز هم می گويم زن و .  ممکن است ظن پيدا کنی

پس چطور . شوهری آن قدر مقدس است که خالق وجود يک يکی هستند
می توان حمل کرد که ميان اينها ذره ای نفاق يا ناموافقی هست؟ آن 

. ندارد ازآن زن نمی توان اطمينان داشت زنی که از شوهرش اطمينان
چطور ممکن است يک زن شرافتمند در صورتی  که از يک  مرد 

اطمينان  کامل  به محبت او ، به صداقت او،  به يکرنگی او و به عمل  
او ندارد بتواند با او بخوابد؟ بتواند او را  پدر فرزند خود بداند؟ آن 

طور که مرد اگر از زنش گمان   دقيقه که از شوهرش ظنين شد ، همان
يعنی  درجۀ اطمينان خود را روی  .  بد پيدا کرد ، بايد او را ترک کند

پايۀ محکمی بگذارد  که اگر وقتی از او ظن پيدا کرد بايد او را  ترک 
زيرا که مرد وجودش قوی . هرگز در کار مرد نبايد  کنجکاو شد. کند

اگر ديد  يکی او .  رور استتر از زن و به همين جهت هم به خود مغ
ً    طبيعتا  می )  هر کس باشد ولو عزيز ترين کسانش ( را  می پايد،        

آنوقت رفته رفته رنگ . خواهد کار و اسرار خود را  از او پنهان کند
و بعد کار به جدال می . نفاق ريخته ،  بعد تخم عداوت کاشته می شود
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 .  کشد
ۀ  بيست سال تجربه است، در عزيزم اينها که بتو می نويسم ، در نتيج

پس  کوشش کن هميشه خوشبين باشی . زندگی شخصی و اجتماهی 
هرگز دقيق . هرگزهيچ چيز از او پنهان نکن. نسبت به کار شوهرت

هرگز از او نپرس . نشو که چقدر پول داری و خرج آن چه بوده است
ً              آنوقت طبيعتا  او چيزی از تو. چيزی را که خودش به  تو نمی گويد              

که من هنوز بچه ام درست پخته نشده ام و : می گويی. پنهان ندارد
» .گاهی خياالت واهی می آيد  پيش من و انديشه های فاسد می کنم

عزيزم ، درست است  که تو هنوز پخته نشده ای ، اما همين  که می 
ً                        فهمی که هنوز بچه ام  يعنی  کامال   دانستنيها  را نمی دانی از همين  .                                

آنکس  که نداند و بداندکه نداند    اسب خرد خويش «  ام ؛  من  راضی
 ».به منزل برساند

اينکه می گويی شوهرت تو را از صميمی قلب دوست دارد اما خيلی  
آيا يک رنگ جوهری  تند بی . ظاهر نمی کند، من اين را هم  می پسندم

ست ثبات بهتر است  يا رنگ ثابت  ماليم؟ طبيعی ثابت ماليم ؟ بديهی ا
ً        ، رنگ جوهری از آفتاب، هوا و آب فورا   می پرد اما رنگ ثابت .                                     

از  همايون عزيزم  . طبيعی تا آخر عمرهر شيئی با او وفادار است
اين اول چيز . نوشته ای ، خيلی خوشحالم که او سالمت مزاج دارد

بر فرض زشت . نه ، تو دلتنگ نباش از اينکه گفتم او زشت است . است
من برای او سالمت .  و را چون جان شيرين دوست دارمهم باشد من ا

. مزاج ، روح قوی، ذوق فطری، هوش سرشار و سليقه خوب می خواهم
اگر هم وجاهت هم داشته باشد آن نورعلی نور است و اال آخری فرع و 

عزيزم ، کوشش کن  که حاال به زودی بچه  پيدا  –ديگران  اصل اند 
دوم ، . مزاج خودت ضعيف می شود    ً اوال  . چندين عيب دارد  –نکنی

. نمی توانی از عهده پرستاری و تربيت دوتا تا سه تا مثل يکی، برآيی 
بهترين راه اينست که يک دوش بخری و هميشه مواظب باش بعد از 

از هر حيث خوب .  موقع ، خودت  را با آب جوشيده  نيم گرم بشور
 است ولی  بايد بالفاصله شست و شو داد و اين 

ک کاريست که هيچ  ضرر ندارد و هر وقت  نشستی و خواستی آبستن ي
تمام زنان اروپايی همين کار را می کنند که يکی دو . بشوی می توانی
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اگر مثل ايرانی بدبخت بخواهند يک زن  نود ونه . تا بچه بيشتر ندارند
تا بچه بزايند از کجا می توانند آنها را با اين تربيت مدرن  پرستاری  

 .دکنن
خدمت سرکار آقای حاجی و سرکار خانم محترمه شان هر وقت نوشتی  

اين . اميدوارم  سفر شماها به خوبی  گذشته باشد.  سالم مرا  ابالغ  کن
 .کاغذ را به طهران می فرستم

آقای صنعتی زاده عزيز مرا قربان  می روم، اميدوارم به مقصود 
رچه من همه اينها  را رسيده باشند و به وکالت منتخب  شده باشند، گ

 ] .دانم [ شعر  می دارم 
 خانه از پای  بست ويران است    خواجه  در بند نقش  ايوان است؟ 
 .همايون را عوض  من ببوس . باقی فدای دختر عزيز خودم  

  )١(امضاء
 
اين سخنرانی  برای پخش در برنامۀ راديويی کانون  بانوان نوشته  «  

، تصويب طرح »خلع يد « ولی تاريخ . دارداوراق تاريخ  ن. شده بود
اسفند   ٢٩ملی شدن صنعت نفت توسط مجلس شورا و سنا ، 

کليه کارکنان انگليسی آبادان ايران را  ١٣٣٠درمهر ماه . است١٣٢٩
ً       قاعدتا  متعلق .  است ١٣٣٠تاريخ اوراق قرضۀ ملی ديماه . ترک کردند       

  ١٣٣٠به اواخر
 

 کانون بانوان
 تهران   –ايران  
 

  اوراق  خريد  موضوع در  آبادی دولت صديقه  سخنرانی
 ملی قرضۀ

 
 شنوندگان  محترم

خانم دولت آبادی درسخنرانی ديگری که برای پخش در برنامه راديويی 
َ         کانون بانوان ايراد نموده، ايضا  گفته است مدتی است لب فروبسته و «:                               

نگی و به خدمات فره» دو صد گفته چون نيم کردار نيست«به معنی
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اجازه می خواهم اينک علت مزاحمت و . معلومات هنری پرداخته بوديم
اشغال  وقت شريف  شنوندگان را بيان کنم  تا با نظر دقيق به عرايضم  

 .توجه فرمائيد
شايد ثابت شده باشد که شخص خدمتگزار و مبارزی هستم و کوشش 

از ميان  داشتم هميشه مبارزه را با جهل  به کاربرده و حتی المقدور
 .چرا؟ دليلش را به فکر نکته سنجان محترم وا می گذارم. دوره باشم

اکنون در طی تحوالت اخيرمطمئن شدم که مورد مبارزه برای تمام  
افراد ايرانی ازعالی و دانی فرا رسيده و اگر مردم بخواهند به حق 
مشروع خود برسند االن همان وقتی است که می توانند به نتيجه اعمال 

چون آدم استداللی هستم با دليل . طن پرستانه خودشان نائل شوندو
سابق براين دست به هرکاری زده می شد در مقابل عدم  . عرض می کنم

و شايد  تا اندازه ای » نمی خواهند و نمی گذارند« موفقيت جواب اين 
ولی اکنون با تحوالت غير قابل قبول فعاليت . اين جواب قابل قبول بود

بايد تا کار  از پيش برود و خودمان بايد بخواهيم و آرزوها  را و جديت 
به چه دليل عرض می کنم  تحوالت غيرقابل . به موقع عمل بگذاريم 

تغيير به وجود آمده ؟ شايد بعضيها گويند اگر دولت عوض شد تحوالت 
اما برای وضعيت . برای کارهای عادی ممکن است. هم تغييرمی کند

وآنچه شده غيرقابل تغيير است و به  صورت اول  »خلع يد«آبادان و
 ]چند نقطه دراصل....[ هرگز بر نخواهد  گشت؛ مگر خدای نخواسته

اما مسئله دوم که غير قابل تغيير است کنسولگريهای انگلستان  که 
برفرض  ايران قبول  کند که دوستانه درحد لزوم  .  عذرشان خواسته شد

دا  کند غير قابل قبال است  که به کنسولگری درمحل معينی وجود پي
برای . صورت اول در بيايد و معنی اعمال روزهای گذشته را بدهد

اينکه ذکر گوشه ای از تاريخ  شنوندگان را از کسالت بيرون آورد 
 . بيان کنم»  زبان زنان« اجازه می خواهم مختصری از روزنامۀ 

وسال بود د» زبان زنان«شمسی موقعی که روزنامۀ  ١٢٩٩در سال 
.  دراصفهان به چاپ می رسيد  ماجرای قرارداد وثوق الدوله برپا شد

در صورتی  که مرامش تعليم وتربيت  و احقاق » زبان زنان« روزنامه 
حق تساوی حقوق زن و مرد از حيث فرهنگ بود چون به مواد قرارداد 
وثوق الدوله پی برد  وظيفه خود دانست که عين قرارداد را به چاپ 
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اند و مضرات اجرای هر کدام از آن فصول را برای استقالل مملکت رس
هفتگی بود و بازرگانان جوان » زبان زنان« روزنامه . بيان کند

درهمان وقت با دخالت غيرمستقيم  . اصفهان طرفدارآن بودند
نام سرقنسول بود،  بازاريان " مسترهيک"قنسولگری اصفهان، که 

در تلگرافخانه مجتمع شده امضای  جوان را اغوا  کرده  بودند که
در تلگرافخانه چادرها زده . قرارداد را از مرحوم احمد شاه  بخواهند

شده بود و ديگ آش و پلو  با ر و کاسه ليسان به دورش جمع وغوغا 
درهمان وقت قريب به ظهريکی از بازرگانان يک برگ . می کردند
گوش بدهيد  « زد را به دست  گرفت و فرياد » زبان زنان« روزنامه 

ببينيد  اين روزنامه چه می نويسد و يقين داشته باشيد که هر چه نوشته 
چونکه نويسنده اش نه می خواهد وکيل بشود و نه وزير . است حق است

بعد ازآنکه  » .و جز درد وطن پرستی و فرهنگ دوستی مرضی ندارد
داد وثوق نوشته های روزنامه به پايان رسيد و مردم فهميدند که قرار 

الدوله به ضرراستقالل مملکت و به تبليغات قنسولگری اصفهان برای 
اغوای مردم ساده لوح آن سامان است، به ظهرنرسيده  اثری از چادرها 

ا روز بعد راه دزد بازی  . و حتی خاکسترديگهای آش و پلو باقی  نبود ّ                         ام   
 ١٢٩٩مهر  ٣٠فردای آن روزشنبه . بازشد»  زبان زنان« به اداره 

» زبان زنان« مقاله ای در» دشمنان تفنگ می کشند« تحت عنوان 
سه گروه يعنی مستبدين و « سرمقالۀ آن اين جمالت بود . انتشار يافت

البته مستبدين برضد . دزدان ودشمنان ايران يک روش هستند
آزاديخواهان و دزدان برعليه پاکان و دشمنان به نابودی وطن پرستان 

و روز  پنجشنبه  پنج  آبان ماه ساعت هشت » ر کوشش دارند اال آخ
به وسيلۀ  آژانها  درحال دفاع  » زبان زنان« شب در حاليکه  اداره 

بود عده ای اداره را گلوله باران کردند و آن شب تا صبح هفتاد و دو 
ّ        تيرتفنگ رد  وبدل شد در روشنائی روزسه نفر از کمينگاه  فرار .           

ار شد و با جديت  شهربانی  سه نفر شب  بعد اين بازی تکر. کردند
دستگيرشدند که يکی از آنها  نوکرشخصی قنسول اصفهان  بود و بعد 
ً                                         ازچند ساعت  رسما  آن سه نفررا ازقنسولگری اصفهان خواستند و                  

نظميه آنها را با  قيد اينکه نگذارند از قنسولخانه  خارج  شوند  تسليم  
زبان « دش در کتاب روز نامهاين  قضايا با تفصيل خو. قنسولگری داد
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که در چاپخانه حبل المتين اصفهان منتشرمی شد درج ، همچنين »  زنان
کتابخانه کانون بانوان بوده و در دسترس ) ١( کتاب امروز به شماره 

 . خوانندگان می باشد 
غرضم از اين تاريخ  نويسی  تذکر به اين  نقطه  می باشد که 

بنده به خاطر دارم  اين نوع  دخالتها  سال پيش که ٣٢قنسولگريها از 
بنابراين موقع آن رسيده . در کار مردمان  وطن پرست ايران می کردند

که کانون بانوان هم با اين نهضت خداپسندانه قيام کند و هر اندازه ای 
. که بتواند از راه کمک به خريد اوراق قرضه ملی، دولت را مدد نمايد

است که خدمتگزار کانون بانوانم و می  اول اقدام، از شخص اين جانب
توانم با لحن صريح و صديق عرض کنم هر چه اکنون در دسترس من 
است برای خريد اوراق قرضه ملی تقديم می کنم که عبارت  باشد از 

که در   ۴٢٠۴٢لایر در دفتر پس انداز شماره  حساب   ٨۵٠١مبلغ 
وده، برای منظور در بانک مرکز باز نم ١٣١٩مرداد ماه   ٢۶تاريخ  

پس انداز تا در موقع  کفن و دفن  مزاحم بازماندگان نشده باشم و اين 
مبلغ  با ارقام پنجاه لایر و يک صد لایر و دويست لایر به اين مقدار 

خدمت ديگر که می توانم انجام بدهم  و آن را رهين منت . رسيده است
مت وآموزگاران  کارمندان  دبستان و هنرستان کانون از ناظمه با شها

ديماه   ٢١دانشمند می باشم  که آنها درجلسه  شورای  معلمی روز شنبه  
در اطاق محقر من پيشنهاد  کردند  که حقوق يک ماه خودشان  را به  

دراين صورت اين افتخار نصيب .  مصرف خريد  قرضه ملی  بگذارند
ادی که من شد که رقم بزرگتر  اول اين ليست به نام صديقه  دولت آب

لایر می باشد  اضافه بر آن مبلغ اولی اوراق قرضه ملی  ۵۴٣٣مبلغ 
 .خريداری کنم

حاال توجه می فرمائيد که حقوق اين آموزگاران شجاع و زحمتکش  
. ناگزيرم  جمع  ليست را به عرض تان برسانم. فرهنگ چه مقداراست

  لایر  ١۶٠۶٣                      ً دبستان  کانون درماه کال   ۶۶مجموع ليست  شماره 
حقوق بنده  که از آن تفريق شود سهم خانم ناظم و هشت . است

. لایر  می شود ۶٣٠ ١٠نفرآموزگار و دو نفرهنر آموز هنرستان کانون 
با اين مقدارکم  درصورتی که همه آنها  کارمند وزارت  فرهنگ هستند 
و چهارنفرشان دانشرا تمام  کرده  می باشند از روی رضا و رغبت 
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يک ماه حقوق ناچيز خود، درصورتی که احتياج مبرم  حاضرشدند که از
 .صرفنظر نمايند. بدان دارند

افتخار دارم که شاگردان بزرگسال کانون به مربيان خود تأسی کرده و 
بنده  ازاين استقبال شکرگزارم  و گزارش . داو طلب خريداری شده اند

د و اجازه کارآنها را به وزارت فرهنگ تقديم داشته، چنانکه صالح بدانن
فرمايند کانون بانوان از کليه بانوان کارمندان وزارت فرهنگ دعوت 
کند که دريک روزمعين سه شنبه هشتم پهن ماه برای خريداوراق قرضه 

 .ملی هرکس به فراخور کرم خودش با کانون  همکاری کند
اکنون کانوان بانوان به بانوان هيئت مديره واعضای رسمی کانون و 

آموزشگاه  سته کانون يعنی کسانی که برطبق دفاترموجودهنيزاعضای واب
هرکدام  ها متجاوزاز دو هزارنفر می شوند اخطار و پيشنهاد می کند

ه  ّ   درتهران هستند در روز تعيين شده به بانک ملی رفته، به اندازه قو                                                              
کسانی که درشهرستانها . خودشان اوراق قرضه ملی خريداری کنند

روزبه بانکهای ملی رفته وبه قدرت استطاعت ساکنند می تواننددرهمين 
 . خود از خريد قرضه ملی استفاده کنند

در پايان عرايضم با اميد به فضل خدای متعال موفقيت افراد ميهن را 
 دراين استمداد عمومی آرزووپايندگی دولت بی ريای نخست وزير

محبوب ملی راتحت توجهات مخصوص اعليحضرت همايون شاهنشاهی 
  )  ٢(پاينده  ايران کهن»  .ی نمايممسئلت م

  
 آبادی دولت صديقۀ بانو  سخنرانی  

  
 روزيکشنبه مهر ماه  در موضوع  حجاب

  
 در کانون بانوان  

از حضارمحترم تمنا دارم سپاسگزاری مرا از طرف کانون بانوان و به 
 .سهم خودم بپذيرند

  ، در» احتياج است« موضوعی که درپيرامون آن سخن می رانم 
 .»اخالق  عمومی و برگشت حجاب« : زمينۀ دوموضوع مهم

تاريخ به ما می فهماند که احتياج يک عامل بزرگ ترقی است و همان 
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احتياج است که انسان وحشی  باديه نشين ديروزی را کاخ نشين 
وقتی . (اغلب اوقات احتياج از احتياج توليد می شود. امروزکرده است

اق الزم است ودر تنظيم اطاق پی به احتياج خانه ساختيم، می فهميم که اط
گاهی می شود که مورد احتياج به قدری حساس .) گنجه واثاثيه می بريم

است که با حيات وممات ملتی برابری می کند ، واگر در صد د رفع آن 
افکار و رفتار سران اصالح طلب . نشوند با حيثيت آن ملت بازی کرده اند

م و می بينيم که هر کدام در زمان و مکان خود دنيا  را که  در نظر بگيري
يا مرگ يا «، وقتی بوده که  درجۀ احتياج قضيه .به هر کاری قيام کردند

درايران هم ازاين قبيل  اشخاص . را به گوش آنها خوانده است» استقالل
داشته ايم که می شود کاوه آهنگر را به طور مثل از ميان آنها بيرون کشيد 

اريخ  تشخيص  داد که موقع و مورد قيام او بسيار باريک و با دقت در ت
البته فکر و فداکاری از او بوده ، ولی همت وپشتکار از مردم . بوده است

 .تا به مقصود رسيدند
اکنون کمی فکرمی کنيم آيا ما مردم احتياج داريم يا بی نيازيم؟  به طور 

 .  م محتاجيمو چه جوره. حتم هرکس خواهد گفت احتياج فراوان داريم
بديهی است احتياج درجات دارد واول احتياج عمومی ما، فقراخالقی 

من وقتی مهيج . است، که مسبب آن بی خبری و زود باوری می باشد
ترين مقاالت را درروزنامه ها، راجع به قبيح ترين اعمال  اشخاص 

چرا؟ چونکه . منفعت پرست از جلو نظرم می گذرانم تعجب نمی کنم
دانم کسی که فاعل آن عمل بود، هيچگونه حسی غير از خود خوب می 

پرستی پيش او يافت نشده است و درهرمکتبی بوده، همين روش را به 
نيزمحيط  زندگی هم همين رويه را خاطر نشانش کرده . او ياد داده اند 

 پس چه انتظاری غير ازاينکه هست ازاو خواهد بود؟. است
مروز در موضوع آن صحبت می کنم تصورنفرماييد احتياجی که من ا

 .نه ، بلکه احتياج معنوی است.  احتياح مادی است
در ظرف سه سال آزادی قلم، نويسندگان مبرزما نوشتند  آنچه که  

گنجه .  خوانده ايد و گفتند هرچه معايب و نواقص ايران و ايرانی بوده
. لم  ايرانیها وقفسه ها پرشد از اسناد تاريخی در پی لياقتی ايرانی به ق

گوشها الحق و االنصاف کر شد، از شنيدن و چشمها کورشد ازخواندنش 
من که يک زن  ايرانی و پا بست به هيچگونه سياستی ، جزاستقالل . 
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آنجا که . ايران نيستم، از آن مقاالت هرچه بدستم افتاد با دقت تمام خواندم 
. صه خوردمحقيقت بود، تأسف و آنجا که تلقين ومفعت پرستی بود، غ

خانمها وآقايانی . هرجا اشتباه می روم مرا برگردانيد. خوب توجه فرماييد
که سابقه دارند می دانند سخنرانيای کانون بانوان مثل مجلس مباحثه است 
و من افتحار دارم که هر کسی در اين مجلس با نهايت آزادی می تواند در 

 .موضوع سخن اظهارعقيده کند
طر دارم و اوضاع زمانه را تشخيص داده ام متعتقدم از زمانی که به خا  

تفاوت زياد دراخالق عمومی  حاصل شده است و امروز فقر اخالقی 
حاال . واحتياج معنوی ايرانی از سی چهل سال پيش يک پرده تفاوت  کرده

از کجا سرمنشا ء گرفته وچه عواملی سبب اصلی شده ، از موضوع کالم 
ضوع سخن خارج نيست  که سه صفت ممتاز اما نکته از مو. خارج است

ايرانی، شجاعت و تصميم و راستی وبوده و بدبختانه امروز بسيارکم 
چقدراحتياج به اتحاد همان عدۀ کم . (اشخاص با اين صفات باقی هستند

پندارنيک، گفتار نيک و کردارنيک، دستور دو هزار سالۀ ما و .) داريم
راستی . نتيجۀ پندار نيک می باشد که گفتار نيک وکردار نيک. مسلم است

برای رفع احتياجات شخصی اين قدرها . وتصميم مولد شجاعت است
گرچه همان احتياج افراد است که منجر به احتياج . (تشريفات الزم نيست

البته احتياجات عمومی  را با  کمک جمعيت بايد رفع  .)  عمومی می شود
خيال می کنيد آن . الزم است نمود و برای اين منظوريک پشتيبانی کامل 

حزب بازی . هو وجنجال است؟ نه. پشتيبانی  دسيسه و انتريک است ؟  نه
پس چيست؟ شجاعت وراستی و تصميم است و تا اين . ودسته بندی است؟نه

سه را نداشته باشيم  فقراخالقی ما مرتفع  نمی شود وتا ازحيث اخالق غنی 
 .نباشيم، هر روزگرفتاراين و آن هستيم

برای رفع خستگی حضارعزيزحکايت کوچکی از ژاندارک دخترک  
 .دهقانی فرانسوی عرض کنم

وقتی آن دخترشانزده ساله فرانسوی درکوه  ودشت گوسفندان مردم را  
.  اشعار وطن پرستانه را با صدای بلند می خواند. آهسته آهسته می راند

.  گاه کرداطراف را ن» .وطن درخطر است« : اين ندا به کوشش رسيد
وطن در « . ندا مکرر شد.  باز به کار خود مشغول شد. چيزی نديد
در اين دفعه  بيشتر کاوش کرد وکمتر اثری از صاحب صدا »  .خطر است
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وقتی که متوجه گوسفندان شد، ديد . درمرتبۀ سوم ژاندارک لرزيد. جست
ميشها و بژها همه متوجه او هستند وهرکدام به يک وضع مخصوصی راه 

اين منظره  چوپان را متذکر کرد؛ با . ود را ترک و دور او جمع شدندخ
شايد من بايد ندای حق را لبيک گويم و برای نجات وطن « خود گفت 

وشايد من بايد درشهر پاريس درميان خواهران بالکشيده خود . بکوشم
 »!باشم

اينطورتاريخ حکايت می کند که آن روز فرانسه هم مثل جنگ کنونی ( 
ژاندارک که يک دختر .) رضعيف و درشرف  اضمحالل بوده استبسيا

. راست و درستی بود،  اول گوسفندان مردم را به دست صاحبانش رسانيد
وطن « :گفت»چرا بی موقع ازصحرا مراجعت کردی؟« چون ازاوپرسيدند

 ».درخطر است
وطن در « : از دخول او به شهر ممانعت کردند گفت. روانۀ شهر شد

زنان پاريس که از ترس جنگهای تن به تن  در گوشه  » !خطر است
. دورش جمع شدند.  های خانه ها خزيده بودند، صدای او را شنيدند

پيرزنی »  !وطن درخطراست« :درپاسخ هرسئوالی ژاندارک گفت
روسری کهنه وسفيد خود را به . دراثراين صدا از خانه  بيرون دويد

» .گيراين علم نصرت  تستب« چوب بست وبه دست ژاندارک داد وگفت
آن دختر با عزم راسخ  و شجاعت فوق طاقت بشر رفت و فتح بعد از 

 .شکست نصيب او شد
تاريخ هرگزفراموش نمی کند که ژاندارک يک دختردهقانی تاج  

سلطنت را دو باره برسرسلطان  فرانسه گذاشت و باالخره در پايان 
خت و تا آخرين  همين داستان آن دختر وطن پرست درخرمن آتش سو

زنده  باد « :نفس فرياد او از ميان شعله آتش شنيده  می شد که می گفت
 »!فرانس

درنتيجه اين فداکاری، مجسمۀ ژاندارک، سواراسب وبيرق سفيد به 
روز قيام ژاندارک . دست ، درميدان ژاندارک درپاريس برقراراست

جسمۀ او هرسال ملت فرانسه جشن بزرگی می گيرد و آنقدر گل نثار م
می کنند که فقط  بيرق ژاندارک ازميان تل گل  ديده می شود و دراين 

  .وقت قشون فرانسه از جلو مجسمۀ او دفيله داده عبور ميکند
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آيا غيراز درک حس احتياج چيزديگری آن دختر شجاع را به اين  
فداکاری واداشت؟نه، پس به اين  نکته رسيديم که احتياج فداکاری 

ً                                        مخصوصا  اگرمورد احتياج مربوط به حفظ استقالل وطن  ايجاب ميکند،       
امروز بزرگترين احتياج اتحاد برای حفظ آزادی . يا حيثيت مليت باشد

پس من موظفم به شما بانوان ياد آوری کنم که يک . بانوان است 
. وآن خطربسياربزرگ و وحشتناک است. خطربزرگ ما را تهديد می کند

اگر امروز از اين خطر .  و آزادی بانوانکدام خطر؟ خطر مرگ استقالل 
فردا  به خطر مهيب مرگ استقالل ايران گرفتار می . جلوگيری  نکنيم

چرا؟ به  دليل آنکه حفظ استقالل  مملکت مربوط به حفظ . شويم
اگر افراد مملکتی بدون اراده  ، بی . شخصيت وحيثيت افراد ممکت است

بشری است ندارند و اگر فاقد  تصميم و ترسو باشند، آنچه الزمۀ حيثيت
اين مشخصات باشند، استقالل آن مملکت قابل دوام  و بقا نيست و 

. ديگران به خود حق می دهند که بران ملت  قيموميت داشته باشند
اکنون  روزبه روز تحريکات درموضوع برگشت حجاب بيشتر است و 

دامهای تند مرتجعين دارند به مقاصد شوم خود می رسند نمی دانند به اق
 .روبه کجا می روند

بدبختانه زنان ازهمه جا بی خبر کورکورانه به جای پای آنها قدم  می 
به شما قول می دهم  که اشخاص مختلف درمکانهای مختلف برای . گذارند

خفه کردن زنان، يعنی نيمی از بدن افراد ايرانی، آستينهای فراخ را باال 
ه  اند که شما و مرا خفه کنند و بعد زده و در جيبهای گشاد  را باز کرد

ازآنکه  حق استقالل و آزادی ما را کشتند وبه  ثبوت رسيد  که  نصف بدن 
ايرانی فلج است، در پای  ميز صلح  عمومی هم قلمی  روی حق استقالل 

و حق هم دارند ؛ زيرا يک ملت که نيمی .  ايران و ايرانی کشيده می شود
ديگرافتاده و نيمی ديگر حکم  اين  ميز را  دارند  با قلم  و قدم  به جان  يک

که روزی من که بر آن مسلطم  ميل دارم  اين رو ميزی را از روی  آن 
برمی چينم  و روزی ديگر به  روی آن پهن می کنم،  چه حق  دارند و با 
چه لياقتی می خواهند در رديف مردمان  زندۀ دنيا باشند؟ فقط  برای اينکه 

. ما  چنين  حق بزرگ  را داريم ؟ نه . هرو  جنگ بوده استخانۀ  ما را
اگر ما به ! هم به جايی ندارد؟  از بيابان خدا هر کس عبور می کند وحقی
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حقوق خودآشنا نباشيم وسند بيماری و بی لياقتی ما ثبت شده باشد، آيا 
در بارۀ  ما اجرا نمی » رأی وعليل وعليل را« درانجمن صلح دنيا مفاد 

 کنند؟
حاال تصديق می کنيد که ما  احتياج  مبرم  و هم . خانمهای محترم وعزيز

. و رفع احتياج منوط به يک اتحاد  واقعی است. يک  وظيفه سنگين داريم
تا وظيفه خود را انجام  دهيم و نگذاريم ما را در دنيا به منزلۀ  يک ميز 

و آن اتحاد بازهم يک احتياج ديگر داريم  . و يک در چوبی  معرفی  کنند
و واجب است که . واال يک دست صدا ندارد - مردان منورالفکراست با ما

ً                                                          متحدا   قدم به ميدان مجاهدت  بگذاريم و با هيکلهای مهيب و مردهای       
 . کفن پوش و متحرک مبارزه کنيم

امروز عدۀ ما بسيار . چه طور مبارزه ای ؟  مبارزه عقالنی ، نه هياهو 
آيا  شما حاضريد  . ت و فريب خورده  زياد استکم و عدۀ زنان کهنه پرس

 زير پای  جهال خرد شويد؟
می گويند آنهايی که تملق گويی ، کيسه پرکردن  و عوام فريبی را پيشه 
خود دارند منتظرند تا از مقامات مربوط اطمينان حاصل کنند که وقتی 

ً  علنا   آن  وقت . آنها شروع به عمليات کردند، اينها هم سکوت  خواهندکرد     
حاال می . بر بانوان محترم  بی حجاب توی کوچه وخيابان حمله کنند 

 .خواهم  از عرايضم  نتيجه بگيريم
   ً                                                     اوال  مطمئن باشيد که عرايض و اطالعات  من بی مورد و بی مأخذ 

ً                                             ثانيا  برای شما خانمها من تکليفی نمی توانم معين کنم. نيست فقط  وظيفه .      
و حقوق اجتماعی بانوان  اقداماتی   من است اگر برعليۀ شخصيت زن

خانه کوچکی  که اسمش  .  باشد، بازرسی  نموده،  شما را مستحضر  کنم
هربانوی ايرانی بدان حق دارد و تاکنون جز راه . کانون بانوان  است

اما در مواقع . صواب  نپيموده  و هرگز آشوب طلبی شيوۀ  آن نبوده است
ختيار کند وبازهم به عهد شاه سلطان بسيار تاريک و باريک اگر سکوت ا

بهتر است درآن » ما از شهر اصفهان  بس « حسين رجعت کرده، بگويد 
باز هم به شما عرض . بسته شود و يک اسم بی مسما  وجود نداشته  باشد

می کنم  من برای  شما تکليفی تعيين نمی کنم، ولی آنچه  وظيفه خودم 
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ه تاريک نشينان و پست طينتان می دانم  آن است  اگر روزی رسيد  ک
ً                                                        بخواهند علنا  بر ضد  ترقی و تعالی زن قيام  کنند و آزادی  ده سالۀ  ما              

باور کنيد  بدون . را برگردانند  و حيثيت زن ايرانی  را لکه دار  نمايند
اينکه پشت سرم  را نگاه  کنم يا در خانه ام  را پيش  بکشم، بی درنگ 

آزادی زنان در ميان جمع مردان که نمی با يک عالمت  سفيد به نام 
فهمند کور و کر کردن مادر، خواهر ، زن و دخترشان جنايتی عظيم 
است ولی  نمی خواهند بفهمند  که مادران  آنها عاقل و تربيت شده 

نباشند، عفت اسالم محفوظ نمی ماند و اين چادر بی عصمتی  که می  
ه به روی اعمال فواحش می خواهند بر سر زنان بکنند پردۀ عفتی است ک

درميان همان . بله...کشند، نه آنچه آنها برای خودشان مذهب ساخته اند 
مردان برخواهم خاست و با صدای رسا به دنيا  می فهمانم که ايراد خالی 

افتخار ابد را خواهم . و بر فرض در اين راه  کشته  بشوم. از زن نيست
آن وقتی که در . وت رسيده است داشت و بدانيد که اين ادعای من به ثب

موقع چادر برداری در قم  بعد از قضايای خراسان ، روی قبرستان در 
مقابل حرم مطهر  حضرت  معصومه  باالی کرسی به پا ايستادم  وزنان 
را به وظيفۀ خودشان آشنا  ساختم، عدۀ کثيری  آخوند دراينجا حاضر و 

ميد  به اينکه از کرسی خطابه و من شهدهللا  ا. سخنان مرا گوش می دادند
نيزاولياء . زنده  به زير می آيم نداشتم و از کشته شدن هم هراسان نبودم
اکنون هم . اموردوائر آنجا  اين کار مرا خالی از احتياط می دانستند

مطمئن باشيد که مرگ آنی  را به مردن تدريجی که در اثربی حسی  و 
و بيان خودم  را به چند  اندرز   بی لياقتی زن ايرانی است ترجيح داده 

 .از برادر  فقيدم  خاتمه می دهم
 اثر طبع از يحيی دولت آبادی *
 ستمکاری چنان پرچم  برافراشت 

 که ويران خانۀ آزادگان کرد
 چه تقصيراست برهمسايه آنجا 
 که صاحبخانۀ  خود بی  خانمان کرد 
 ببايد دست وحدت داد و شد جمع 
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 کودک  فغان کردنه تنها ماند و چون  
 ز پا  خيزيم  پيش از آنکه  ما را  
 تواند دست گردون  ناتوان کرد  
 به کار آخرين  بايد زدن دست 
 ) ٣(که نتوان تا قيامت امتحان کرد 

  
  ايران زنان حال و گذشته احوال  شرح از مختصری

 
مقالۀ ذيل را سرکارخانم دولت آبادی برحسب تقاضای آقای دکتر تاگور 

ستحضار برحال گذشته  و کثرتی زنان ايران با رعايت حقيقت برای ا
 .گويی و آبرومندی مرقوم داشته اند

جای ترديد نيست که از چندين قرن پيش زنان ايران در پشت سر مردان 
جا داشتند؛ نه تنها از حيث  مقام و رتبه، بلکه ازهرجهت که اعظم آنها 

 .بی حق بودن به معاشرتهای اجتماعی بود
شک هم اين علت عقب ماندگی ايشان از اخذ معلومات صوری و  بدون

دانشمندان و تاريخ شناسان به خوبی زمان انقالب . معنوی می باشد
مذهبی ايران را می دانند که يک بدبختی بزرگ دراثر آمدن عربها  به 

در واقع ازآن موقع  ايران ! اين سرزمين از آن زمان نصيب ما گشت
يکی از . نه متوقف بلکه سير قهقرايی نمود ويران و ترقی ايرانی

مهمترين بدبختيها همانا جا گرفتن زنها در حرمسرا  و تأسيس بيرونی 
و اندرونی بود که تاکنون بعد از هزار و کسری سال هنوز آن قانون 

جاری و چنان  جزء طبيعت ثانوی ايرانی شده که با داشتن آزادی کامل  
دت  برای هزار يک زنان ايران  کنونی جرأت و جسارت ترک آن عا

بنابراين عدم  موفقيت کامل تنها روی همين اصل است که ترک  ! نيست 
علت . عادت ديرينه گفتن ، خود توليد امراض گوناگون انقالبات می کند

اصلی باز از خود مطلب است که موانع  مذکور سبب  شد تا ايرانيها 
ً                  عموما   و زنان خصوصا   نتوانسته اند  مع               ً لومات کافی  از راه علم  و      

بايد . تربيت بدست آرند تا در اول ازمنه امکان احقاق حق خود  نمايند
اعتراف کنيم که خمودی و بيچارگی عموم را بيشتر زنان سبب واقعند؛ 

تنها وجوه . چون فقط مادر است  که می تواند تربيت به اطفال  دهد
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 .کو بايستی  باشندزنان است که عامل اخالق نيکو و ناشر رفتار ن
زمان بعيدی نمی گذرد که افکار تجدد پروری در مغز  دانشمندان ما 

 :زنده  و پی به اين معنی ببردند و با خود گفتند
زنان که ما آنها را در پشت پرده خفا در حال خاموشی نکاه داشتيم 
مربيان اوالد ما هستند و اگر  مادران ما دراندرون جهل پشت خيمه 

امروز تفاوت ما با ديگران از زمين تا . دگی نکرده بودندبدبختی زن
آسمان نبود و در حالی که ديگران با سريعترين وسايل سير هوانوردی 

 !می کردند ما روی شتر استراحت نمی نموديم؟
. بدين سبب از سی سال قبل  درب دبستانها  را به روی دختران گشودند

به مشکالت عديده  بر خوردند   البته در خم و  پيچ اين راه  عقب مانده
اما خوشبختانه  افتان وخيزان طی طريق نمودند تا به منزل  آرزوی . 

 .رسيدند
 ميان مادران  ديروز و زنان امروز چه تفاوت ؟ 

و شناسائی ايشان فقط  در مهمانيهای مردانه  ! زنان قديم  ديده نمی شدند
ان  به خود اجازه می آنهم  نه به صورت، بلکه به تصور که مهمان. بود

دادند در موقع خوردن غذاهای مأکول کدبانوی خانه  را تمجيد کنند ، 
نيز شوهر او را در ضمن  تعريف از غذاها و مرتب  بودن  طرز 

يا در معنی او را . مهمانی از داشتن زن اليق به اشاره  تبريک بگويند 
زنان  امروز! از نصيب شدن يک خدمتگذارکافی خوشبخت تصور کنند

در گوشۀ جامعه جای کوچکی  جسته  و روی کرسيهای امتحانات علوم 
اما درعين حال  تحصيالت آنها محدود و باز هم . مقدماتی  مقامی دارند

  .در مقابل  پروگرام تحصيالت ذکور رتبۀ  پائين تر را حايزاند
  

  زنان  استعداد  
 
و يک صفت  زنان و دختران ايران دارای هوش و ذکاوت فطری هستند  

هنرهای دستی را . » تقليد« : به نظر قاصربنده مختص ايشان است
اغلب آنها به محض ديدن فرا می گيرند و احتياج زياد به علم و 

. از اين رو تفاوت زياد با زنان مغرب زمين دارند. طرزتعليم ندارند
کارهای دستی ازقبيل نقاشی، خياطی،  گلدوزی، . چنانچه خودم  ديدم
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افی ، توالت و غيره  را ايرانيها به آسانی ياد گرفته و اکثرشان طوری ب
همانها  را در اروپا  برای تحصيل آنها . به خوبی از عهده  بر می آيند 

وقت زياد مصرف کرده،  اهميت بزرگ به کارهای کوچک می دهند، 
بلکه  نمی توانند باورکنند که يک خانم با فکر و عمل خود بدون خود 

يک  لباس . ودن راه مدرسه يک هنری را به حد  کمال برساند سالها پيم
 .بی عيب  نمی توانند به اندام  خود بپوشانند

در قسمت تحصيل علوم ، با  وجودی که هنوز وسايل کار تا حدی که 
برای ذکور مهياست برای اناث  نيست  ديده  می شود  که جد و جهد و 

 .ان جلو افتاده استموفقيت دختران درامتحانات نهايی از ميز
 :مدارس اناث 

مدارس دولتی وملتی کوچک و بزرگ درطهران قريب به شصت باب  
دايراست و درهر سال متجاوز  ازهزار دختر داوطلب امتحانات نهايی 

در .  وزارت معارف از کالس ابتدايی تا دورۀ دوم متوسطه می باشند
  .ميان ايشان محصالت خوب اليق  يافت می شود

  اروپا در ايرانی محصالت
  
سابق براين وجود دختری در خانواده  شناخته  می شد فقط  هنگامی که  

پدر او تنها  وقتی  که مکدر نمی شد  از .  به  نکاح  مردی در می آيد 
ذکر وجود دخترش در جامعه ، همانا موقع عروسی او بود و شايد اغلب 

دختر محرومند تا  خانواده ها را گمان  می رفت  که از داشتن  اوالد
ولی !! موقعی که مردی او را  برای خدمتگذاری انتخاب می کرد

امروز دختران ايرانی مانند پسران دراروپا مشغول  تحصيالت معلمی ، 
البته اکثر آنها  به خرج . موزيک ، قابلگی، طبايت وغيره می باشند

در اثر ولی  باز هم . اوليای خود و کمتر به خرج  دولت زندگی می کنند
تقويت نمودن و آزاد  گذاشتن از طرف مقام  منيع دولت است و شکرانه 
دارد  که بگويم  بعضی از آنها از رشتۀ تحصيليۀ خود خارج گشته ، به 

( وطن مراجعت و در انتظار موقع اند  که وظايف محوله را انجام دهند 
 :فکر خانمها  در ادبيات)  تا کی به اين آرزو رسند خدا داناست

ً                                             زنان ايران  طبيعتا  ادبيات و اشعار  را دوست  می دارند و ديده می                     
شود  در مدارس  خواندن و ياد گرفتن اشعار کتب فارسی را از ساير 
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نگارشات آن بيشتر رغبت  دارند و حافظه ايشان برای ضبط  آنها 
نيزاگر مسابقه ای در جرايد منتشر شود زنان  و .  حاضر و فوری است

اما از نقطه نظر اينکه . شتر درآن شرکت می نماينددختران بي
هنوز .  درهرکاری ابتدا عجول  ولی تعقيب و پشتکارشان کم است

شعرای متخصص فن  شاعری در ميان خانمها به ندرت  ديده  می 
  .شوند

 
  اجتماعات خانمها

 
سوسيته های ادبی ، تجارتی ، و اخالقی و صنعتی به فکر  خانمها  

يک مدرسۀ اکابر .  نتيجه کارايشان  مطبوع بوده استتأسيس شده و  
انجمن  نسوان  « نسوان برای خانمهای خانه دار و من از  طرف 

 .مدت  ده سال است داير  می باشد»  وطنخواه
 :ميل  و آرزوی  زنان ايران

ً                                زنان و دختران شهری ايران عموما   به هنرهای دستی مايل  و چنانچه                                
اقدام ايشان به ياد گرفتن . آنها يد  طولی دارندذکر شده در فرا گرفتن 

صنعت و کارهای اجتماعی فوری و قوی است،  ولی قوت نفس  برای 
امتداد  دادن  آن ندارند و همين صفت ايشان  را از ترقی  کامل بازمی 

البته اين نقص بزرگ را زنان دانشمند  فداکار بايستی با تدابير . دارد 
برای انجام کارهای  مشکله در ميان جامعه  علمی و عملی و پافشاری

از روح رنجه و خسته  شدۀ  خانمها رفع و بر طرف نمايند و اميدواری 
است  که در آيندۀ نزديک موفقيت کامل حاصل  شود،  چونکه  خود  پی 

 .به درد خود برده ايم
زنان دهاتی از اينرو بر زنان شهری  توفق  دارند، چونکه هنرمندند و  

خانمها آرزمندند که  تساوی حقوق با مردان داشته  . تکار را دارندهم پش
باشند و اگر هنوز  پشت در اين  آرزو مانده اند برای اينست که يک 
عده ای می دانند چه می خواهند ، ولی  جرأت اظهار ندارند ؛ يک عده 
می دانند  و جرأت دارند، ولی همه چيز  را يک  دفعه می خواهند و 

يک عده  که خير انديش و راه  صالح پيما . ممکن  است اين غير 
هستند، هنوز عده شان به حدی نيست که بتوانند افکار خود وصدای  
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خودشان را به عموم  برسانند يا موانعی آنها را از بروز لياقت 
خوشبختی اينجاست  که مأيوسی در پيش نيست ودر !  بازداشته  است 

  .گشته ، به تدريج  پيش می روندعين حال  به اصالح  همآغوش  
 

   :نگارشات زنان
از بيست سال پيش خانمها به  فکر نوشتن  مقاالت  و روزنامه ها  

نام داشت و در طهران به طبع می »  شکوفه«افتادند که اولين آنها  
  ١٩١٩را نگارنده  در »  زبا ن زنان« بعد از آن روز نامه . رسيد

نامه ای بوده که  توانست  اسم زن به خود  زبان زنان اول  . منتشر نمود
بگيرد و با فکر زن و قلم زنان نوشته شود و  اهميت  موقعی داشته 

بعد از !! باشد؛ چونکه درآن تاريخ در اصفهان فناتيک به طبع می رسيد
به همت کالس عالی ( » عالم نسوان«: آن جرايد ديگرمنتشرشد

به طبع  رسيد سپس   )محصالت مدرسه اناث آمريکايی در طهران 
سعادت    پيک" [ مجلۀ سعادت"و " جهاد زنان"، " نامۀ  بانوان"

دختران . در رشت و انزلی  چاپ  می شد" نسوان شرق"و]  نسوان
مجالت فوق الذکر به طور هفتگی و .  ايران در شيراز به طبع  می رسد

ی  می ماهانه  از طبع  خارج  و قلم آنها   علمی، ادبی، اخالقی و صنعت
  .باشد

 
  آزادی  زنان  ايران 

 
زنان  ايرانی  يک نوع  آزادی  از قديم  االيام  داشتند  که زنان  اکثر  

اين آزادی و حق  . از ممالک  اروپا  از  داشتن آن محروم  بوده وهستند
را قانون  اسالم  هم برای  زنان  ايران منظور  داشته که زنان مانند 

وت  و مال  خود  می باشند؛  برعکس زنان مردان فاعل مختار در ثر
فرانسه وبلژيک   را که به طور حتم  اطالع دارم  از داشتن اين نعمت 
مادی و معنوی محروم ، بدين  طريق  زن هم که   به ازدواج  تن در 
داد  شوهر مالک  دارايی اوست و به طوری سلب حق  از زن می شود 

ن  معامله در خطر افتد زن  بدون  که اگربا پول زن معامله شده باشد وآ
البته طرز . حضور شوهر خود حق دافع با طرح دعوا درعدليه ندارد
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که با شرط اختيار داشتن زن دراموال . ديگرازدواج هم وجوددارد
ً      ولی اين طريق به طور استثنا وعموما  طريق . خودعروسی می کنند                                  

  .اولی حکمفرما است
 

می خواهم با جرأت  . شف حجاب اکنون آزادی زنان ايران ازحيث ک
چونکه وقتی . بگويم که با معنی  ترازساير ملل، مخصوص ترکيه است

زنان را مجبور به .  در ترکيه اعالن  کشف حجاب از طرف  دولت  شد
البته در ميان آنان نارضايتی بسيار بود وشنيدم که . بی حجابی نمودند

برای  داشتن  آزادی اکثر از نارضايان يعنی زنان متعصب به مذهب  
از حجاب آزادی زندگی  را بدوردگفتند و با خود عهد کردند  که تازنده 

 .اند به خانه بمانند واين آزادی اجباری را قبول  نکنند
اما برای ما آزادی و کشف حجاب به طور خيلی طبيعی پيش آمده،  که  

 دولت و افکار منور روی اين زمينه زنان را در کشف حجاب مختار
گذاشته اند ، تا هرکس ميل دارد با حجاب وهرکس مايل است بی حجاب 

بنابراين دوم آزادی است که ما ازاروپاييان کامل تر . معاشرت کند
 .داريم

با .  ناگزيرم از قناعت فطری خانمهای مسن ومتعصب ايرانی تشکر کنم
ً                        وجودی که حجاب برای زنان ايران تقريبا  يک قانون  مذهبی  شده ،                                      

مهای مخالف اين عقيده با کشف حجاب کنونی ضديت ندارند و دليل خان
مهم ترين  چيزی که زنان را . آن اين است که آزادی درعمل دارند

ازداشتن آزادی  معنوی محروم و روح مقدس ايشان را خسته و کسل 
کرده بود، همانا  تکرار ازدواج مردان وعدم  تساوی حقوق در طالق  

نگارنده به اندازه فکر کوچک خود پی به مفاسد درچند سال پيش . بود
آن پرده و مکرر در جرايد اثرات بد آن را که شامل حال واخالق کنونی 
ايرانی است  گوشزد نمود، تا اينکه درسال گذشته  دولت و عدليۀ اعظم 

قانون ازدواجی مقتضی با وضعيت زمان گذرانده وبه موقع  اجرا  
ايۀ آن يک قسمت ازحقوق تلف  شدۀ خود گذاردند که ما می توانيم درس

را  به دست  آورده، اميدوار باشيم که در آتيۀ نزديک متمم آن قانون به 
 .ما عطا  شود

در خاتمه افتخار می کنم  که با قلم شکسته اين اطالعات مختصر را به 
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عرض حضرت فيلسوف بزرگوارآقای دکترتاگورهندی رسانيده ، 
قيات آتيه  نسوان ايران تقديم و تشکرات  اميدواری  خود  را برای تر

صميمانه از توجه مخصوص ايشان نسبت  به جامعه زنان  و تمايلشان  
لت دو.  به استحضارازاوضاع گذشته و حال خانمها  برگذار می داد

  )۴(آبادی
    

   مآخذ و توضيحات
 

ويراستاران  ٠)نامه ها و نوشته ها ، و يادها ( صديقه دولت آبادی  -  ١
 ١٣٧٧چاپ اول ،  –جلد اول    - نجم آبادی  دخت صنعتی  و افسانه مه
 ١١٠ -  ١١٣صص  - » نگرش و نگارش زن« سلسله  انتشارات  –
ويراستاران  ٠)نامه ها ونوشته ها، ويادها (صديقه دولت آبادی - ٢ 

 -  ١٣٧٧چاپ اول ،  –جلد دوم   - نجم آبادی  مهدخت صنعتی وافسانه 
    ٣٠۶ – ٣٠٩  صص  

    ٣٧٣ – ٣٧٨  صص  - همان  –٣
ويراستاران  ٠)نامه ها و نوشته ها ، و يادها ( صديقه دولت آبادی  -  ۴ 

 – ١٣٧٧چاپ اول ،  –جلد اول - نجم ابادی  مهدخت صنعتی  و افسانه 
تير  ۴، شماره ١٢و نگاه کنيد به عالم نسوان، سال  ٢۵۶ – ٢۶٠  صص 
   ١٣۵ – ١۵٢  صص )  ١٩٣٢ژوئيه (  ١٣١١
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  نهم فصل
  

 »نو « ايران  زنان برای  گسترده   برنامه
  

برنامه   گسترده  برای زنان  ايران « در نوشته تحقيقی تحت عنوان   ياسمين رستم کالبی 
  :  در دوران پهلوی اول را  اينگونه  بررسی می کند» نو« 

برندگان    سود  برای نخستين بار در تاريخ  ايران ، زنان از مهمترين ١٣١٠در دهه 
زنان  جهان  « به معنای ( مجله عالم نسوان. اصالحاتی شدند که رضا شاه پهلوی انجام داد

و روشنفکران  ايرانی   گرچه نماينده طرز تفکرهمه اصالح طلبان )  ١٢٩٩ – ١٣١٣» 
همان گونه که از .  بين اصالحات رضا شاه  بود  نبود، ولی طرفدار پر شور و خوش 

مجله می دانستند که در   شده  در باال پيداست، نويسندگان و سر دبيران اين  قطعه نقل
بوده  اصالحاتی  آنان و ديگران هوادارش  عليه  گذشته ، دولت ، مردها، و افکار عمومی 

دولت . که وضع  فرق کرده است رسيده بودند  اما اکنون به اين باور . کار می کرده اند اند 
يارو پشتيبان زنان اصالح  می کرد که  ف خود سلسله  قاجار ، وانمود سل بر خالف  پهلوی 

طلب ايرانی   که اين  زنان اصالح  سرگذشت مجله عالم نسوان نشان می دهد  . طلب است
سرانجام  خود  و تجدد طلبانه ای حمايت  کردند   که  فعاالنه ازبرنامه خاص ناسيوناليستی 

  .آن شدند گروگان 
و تغييرات اجتماعی برجسته ستوده              ً                    اه را غالبا  به عنوان عصراصالحات دوره رضا ش  

زنان از قيد   حقوق زن از اين دوره به عنوان دوره ای که   بيشتر هواداران غيرمذهبی . اند
درعين حال،  ٢.و آن را گرامی می دارند                ّ                           عقب ماندگی وسن ت آزاد شده اند ياد می کنند 

. سرکوب سياسی ياد شده و برآن تأسف خورده اند  خشونت و ازاين دوره به عنوان دوره 
     ً                       شديدا  مخالف رضا شاه بودند و   برخی متفکران اصالح طلب وغيرمذهبی آن زمان، 

                    ّ                 و بسياری از زنان متد ين طبقات گوناگون ٣داشتند،   ازماهيت مستبدانه رژيم او بيم 
در يافت ما از  ۴.بخشيدنددرانظار عمومی  ن  هرگزاو را به خاطر ممنوع کردن چادر 

بارۀ دوره رضا شاه چيست؟ چرا هيئت تحريريه عالم نسوان   برداشت های گوناگون در 
اميدوار و عالقه مندبودند که در   به اصالحات  وضع زنان توسط  دولتی   تا اين اندازه 

کرده بود؟   نشريات و سازمان های ديگر  زنان  را تعطيل   ١٣٠٠   سراسر  دهه 
اصالح طلب ايرانی آن دوره افراد   ويسندگان وخوانندگان اين مجله و به طور کلی زنان ن



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٧٢                                                                ١٨        دق ، 

  

  

 » .متوسط  و باالی   شهری بودند   تحصيل کرده  طبقات  
مجله عالم نسوان درهواداری از اصالحات  « :ياسمين رستم کالبی در ادامۀ آن می نويسد 

خصوص اعضای حزب تجدد مانند  ، به اصالح طلبان ديگرآن دوره . رضا شاه تنها نبود
دمحم تقی بهار، دمحم علی  فروغی و احمد   حسن تقی زاده، ] ونيز [علی اکبر داور، 

آنان اعتقاد داشتند که . دولت  نيرومند و متمرکز بودند کسروی نيز طرفدار تشکيل يک 
کام مانده بود اصالحاتی را که  انقالب مشروطه  در انجام آنها نا چنين دولتی می تواند 

جدا کردن دين ازسياست ؛ ايجاد يک ارتش و ديوان ساالری نيرومند؛ :  تحقق بخشد مانند
پايان دادن به وابستگی به بيگانه؛  صنعتی کردن کشور؛  توسعه  آموزش و پرورش  

 ۶.مردان و زنان ؛  و ايجاد  وحدت ملی از طريق زبان فارسی به عنوان  زبان مسلط 
ِ   اصالحات و پيشرفت بايک دولت نيرومند بسيار زودتر با بر آمدن     همذات  انگاری                                                        

انديشمندان قرن نوزدهم  ايران مانند  ميرزا فتحعلی آخوند زاده ، ميرزا آقا خان کرمانی  
و ميرزا ملکم خان  شروع  شده بود  که به  ضعف  و فساد  قاجارها  انتقاد  می کردند و 

  ٧. ی در خانواده و جامعه  بودندنگران  وضع  ئ نقش  زنان ايران
به زيان  »  اصالحات از باال«  ١٣١۴تصوير مترقی حکومت  رضا شاه ، وقتی  از  

هر گونه ابتکار  مستقل فردی  برصحنه کشور مسلط شد ،  ديگر  به خوبی  سابق  حفظ 
خرين  رضا شاه  به محض  آنکه پايه های قدرت و اقتدار خود را  استوارتر  کرد،  آ. نشد

را که »  کانون  بانوان « نشريات  و  سازمان  های باقی مانده زنان ممنوع  کرد و  خود 
ساختۀ  دولت بود تأسيس  کرد با  بيشترشدن قدرت دولت ، حتی زنان اصالح طلب 
طرفدارحکومت نظير نويسندگان عالم  نسوان توانايی هدايت  اصالحات  را از دست 

قتی دولت ضعيف بود،  زنان اصالح طلب، همانند  دوره  تا و. دادند و خاموش شدند
اما وقتی . قاجار، می توانستند خواسته های خود را از طريق نشريات زنان بيان کنند

دولت در زمان رضا شاه  قدرت يافت و خواسته های زنان تا اندازه ای بر آورده شد، اين  
 .آزادی بيان  نيز بطور کلی به حالت تعليق در آمد

ر دورۀ سانسور فعال ، و گاه خشن ، مطبوعات از سوی دولت ، نشريۀ عالم نسوان د
توانست ماهرانه  با دستگاه  ديوان ساالری سلطنتی کنار بيايد و از آزادی  نسبی در دو 

( و اوايل  سلطنت  پهلوی )  ١٢٩٩ – ١٣٠۴( اواخر قاجار  - رژيم  سياسی پياپی 
ين نشريه از حمايت مادی و معنوی دانش ا.  برخوردار شود - ) ١٣٠۴ – ١٣١٣

آموختگان مدرسه  دخترانه  بتل در تهران  که از سوی مبلغان مذهبی  آمريکايی  اداره  
می شد بر خوردار بود، در ميان مطبوعات ادواری ايران از موضعی مستقل ونيمه 

يک بار اين  مجله موفق شد در يک دوره چهارده ساله هر دو ما . رسمی بهره مند بود
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و حتی  بيشتر  ١٣١٠و  ١٣٠٠انتشار يابد و بيشتراز هر نشريه ديگر زنان در دهه های 
 ٨.ازاکثر نشريات ادواری آن دوره عمر کند

عالم نسوان اولين مجله ای  نبود  که انحصار با مسائل زنان اختصاص داشت ،  چون 
 ١٢٩٠تهران ، ( دانش : يک دهه قبل از  او نشريات متعدد ديگری نيز وجود داشتند مانند

  ١٣٠۶تا   ١٢٩٧ميان  سال های ) .  ١٢٩٢ – ١٢٩۵تهران ( و شکوفه ) ١٢٨٩ –
در نتيجه ، مجله  عالم . نشريات و انجمن های بسياری توسط  زنان ايرانی تأسيس شدند

نسوان هنگامی  که پا به عرصه  وجود گذاشت، از همراهی  نشريات زنانه ديگری  
، نامه )  ١٣٠٠مشهد ، (جهان زنان ) ١٢٩٨ – ١٣٠١اصفهان  (  مانند زبان زنان

)  ١٣٠۴ – ١٣٠٧رشت ، ( و پيک  سعادت نسوان )  ١٢٩٩ – ١٣٠٠تهران ، ( بانوان 
عمرانتشار کوتاه اين نشريات زنان نه تنها معلول مشکالت  مالی  و مواد  . بر خوردار شد

عمال سانسور دولتی مطبوعات                                              ِ و مطالب برای گرداندن  يک نشريه بلکه ناشی از ا  
پتر آوری معتقد  است که  قتل ميرزا ده  عشقی  شاعر و روزنامه نويس  .  ادواری بود

که اشعارهجويه اش عليه رضاخان  معروف  بود، تاريخ  مطبوعات ايران    ١٣٠٣در 
و را وارد  مرحله ای  تازه کرد، چون روزنامه نگاران در برابر ماهيت مستبدانه رژيم  ن

بدين ترتيب  تعداد  .  خاسته پهلوی  شروع کردند به محافظه کاری و زبان در کام کشيدن
توانائی  ٩.نشريه کاهش يافت ۵٠به  ١۵٠از حدود   ١٣٢٠تا  ١٣٠۴نشريات  در دوره  

بر پا ماندن عالم نسوان در چنين فضای سرکوبی در خور توجه است و رابطه ميان 
 .وشن  می سازد مطبوعات  زنان  و دولت  را ر

عالم نسوان با ورود  به دهه  دوم انتشار خود،  احساسات پهلوی دوستانه شديدی نشان   
 ١٣١٠و اوايل  دهه   ١٣٠٠دراين  ضمن  با تحکيم رژيم پهلوی در اواخر دهه . می داد

، عالم نسوان خواسته های  متعدد تازه و مهمی  برخواسته های پيشين خود درباره 
: اين خواسته های جديد عبارت بودند از. هداشت و تندرستی زنان افزودتحصيل ،  ب

اصالح قانون خانواده ، اشتغال زنان و کشف حجاب که بحث های  زنده  و پرشوری 
در اين زمان نويسندگان نشريه ديدگاه  بازتر . ميان نويسندگان وخوانندگان مجله ايجاد کرد
لت پهلوی پيدا کردند و خواسته های خود را و استوارتری برای مخاطب  قراردادن  دو

مطرح  می » يک زن  می پرسد «        ً               ً                       مستقيما   و صادقانه مثال   ازطريق ستونی  به نام 
 .کردند

با » پيشرفت زنان« اين فصل نشان خواهد داد که چگونه برنامه کارعالم نسوان برای  
سی سه موضوع مورد برر.  رضا شاه  تداخل و همپوشی يافت» بيداری زنان «برنامه 

اصالح  قانون خانواده ،  -  ١٣١٠و اوايل  ١٣٠٠عالقه اين نشريه طی اواخر دهه 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٧٤                                                                ١٨        دق ، 

  

  

نقش عالم نسوان را درآغازگری و کمک مستقيم به  - اشتغال زنان، وکشف حجاب
اصالحات  و واکنش نشريه به خط مشی دولت درآغاز دوره رضا  شاه را روشن می 

 . سازد
  

 خانواده قانون  اصالح و » گمراه زن «
  

خانواده به مهمترين موضوع  اجتماعی و کانون اصالحات  برای نويسندگان عالم نسوان 
اين نشريه  حياتی ترين مسائل زندگی خانوادگی  را ازدواج  دختران  خردسال .  تبديل شد

وساير ) بيماری های آموزشی( ، چند زنی، امراض مقاربتی) صيغه(، نکاح موقت
نشريه می خواست . به سالمتی زنان، و غيرمستقيم ، فحشاء می دانستتهديدات نسبت 

عالوه براصالحات آموزشی و بهداشت عمومی، برای بهبود پايگاه زنان در خانواده و 
در ايران آغازسده بيستم ،  ازدواج  . روابط  زناشويی تغييراتی در قانون انجام  گيرد

تا ( داشتن چند زن . ی مرسوم بوددختران خردسال هنوز در نواحی  شهری روستاي
                                                            ً و تعداد نامحدودی صيغه  که بر اساس احکام  شرع مجاز بود، غالبا  ) چهار زن عقدی 

نويسندگان  اصالح سلب  سده نوزدهم  اين . درميان طبقات ثروتمند تر رواج داشت
و  ١٣٠٠زناشويی  را نکوهش  کرده بودند  و در دهه های »  عقب مانده« رسوم 
اين گونه  وصلت ها به نحو گسترده تری  به عنوان  تهديد  برای زندگی زنان  ١٣١٠

بدين ترتيب بحث های  مربوط  به روابط جنسی  و اخالقيات  . مورد انتقاد قرارگرفت
 .وارد  مباحث  مربوط   به ازدواج  زودرس  و بيماری های آميزشی شد

از زنان جوانی را که دراثرنزديکی مجله عالم نسوان  داستان ها  و گزارش ها ی تلخی  
 .جنسی با شوهران مبتالی خود بيمارشده بودند چاپ می کرد

به کسی شوهر دادند که ] کنيز[ والدين من باعث بدبختی من شدند و مرا مثل يک برده « 
آنها می دانستند که من مخالف اين ازدواجم ، . هرگزنديده بودم نامش را هم  نمی دانستم 

من دختر جوان ، تيره  روز  و ... يا مخالفت من برايشان اهميتی نداشت  اما موافقت
قربانی  شده يا  بودم ،  دخترهجده ساله ای  با قلبی پرازاميد که تنها پشتيبانان من يعنی ،  

اولين شب تحقيرشدنم  يعنی شب عروسی ام گذشت و ...  پدرومادرم مرا قربانی کردند
 » ١٠.ظرف پانزده روز سفليس گرفتم

طرح کلی روايت ها . اين گونه قصه گوئی روال عادی کارمجله عالم نسوان شده بود  
اين بود که  دخترجوانی را خانواده اش درسنين پايين  به زور شوهر داده بودند  که از 
شوهرش که قبل يا شايد در زمان زناشويی با روسپيان رابطه داشت بيماری آميزشی 
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اين گونه . دستی وبيماری  نهايی، اين زنان را به ستوه آورده بودطالق ، تهي. گرفته  بود
يا به علت نازايی يا مرگ بچه ها ، به علت عوارض ناشی .(           ً            زنان معموال  بچه نداشتند

طبق  قانون خانواده درشرع ) سرپرستی(ازامراض مقاربتی ، يا ازدست دادن حضانت 
آنان  مجبور  . زندانشان تهيدست می شدند        ً                            ، وغالبا  به عنوان يگانه حامی مالی فر)اسالم 

روی ) کلفتی(بودند برای ادامه حيات به مشاغل تحقير اميزی مانند خدمتکاری درخانهها 
  ١١.آرند

اين تصويرهای نگران کننده از زندگی خانوادگی درايران با تصاويرآرمانی ازعشق رو  
ع  طالق می شود مغايرت  مانتيک  مدرن  که گفته می شد  باعث شادی و احترام  ومان

 .داشت
عالم نسوان از خانواده  جديد تک همسری، وصلتی ميان زن وشوهر مبتنی بررضايت 

دراين تصوير آرمانی، زوجين از لحاظ  فکری و  ١٢. وعالقه متقابل  پشتيبانی می کرد
ازدواج « . عاطفی مناسب يکديگر بوده و می توانستند شرکای خوبی برای زندگی باشند

ُ     ازدواجی نظيرازدواج عادل خلعت بری سردبير روزنامه  با فخری ع ظما » اسب من                                                          
هر دو تحصيل  کرده ، از طبقه  متوسط  باال ، از لحاظ   ١٣مديرمدرسه  دخترانه  بود 

اين نوع  ازدواج  با .  اجتماعی  فعال وافراد شهری کارشناس در رشته خود بودند
سالمند با دختری جوان که عالم  نسوان او را به ازدواج سنتی ميان يک مرد ثروتمند و 

ازدواج مبتنی برعشق به عنوان . عقب ماندگی محکوم  می کرد، مغايرت و تضاد داشت
متن يک .  ازدواجی ارمانی به طبقات متوسط  باال و متوسط جديد معرفی می شد

             ً  اد شده و بعدا   اير» ايران بتل« سخنرانی  که در مراسم فارغ التحصيلی  مدرسه  دخترانه 
در نشريه به چاپ رسيد ، اعالم می کرد که عشق  و احترام  متقابل شالوده ی هر 
ازدواج  سعادتمندانه است ، ضمن  اين  که شعری هم در مجله چاپ شد که  درآن عشق 

 .واحترام  و نه کسب مال می بايست اساس تصميم گيری برای زناشويی باشد
ً ازدواج هايی بودند که غالبا   می «والدين دختران جوان خود را به مردی مسن تر                           

، اين   ازدواج ها باعث گسترش امراض مراقبتی می شد و زنان ازحقوق خود »فروختند
از آن جا که اکثرزنان نمی دانستند قانون . چه پيش وچه پس ازازدواج  خبری نداشتند

عالم نسوان به آنان توصيه  شيعه اجازه  داده که آنان شرايط خود را در عقد نامه بنويسند،
. می کرد  که چگونه از اين اهرم به سود خود برای داشتن  يک شوهرخوب استفاده کنند

هما محمودی يکی از نويسندگان مجله به خوانندگان  اندرز می داد که در  ١٣٠٢درسال 
 مذاکرا ت مربوط  به ازدواج  محتاط  باشند و در خواست ها و شرايط متعدد  مهمی را

خانواده  ) ١:  (توافق يک ازدواج خوب بايد تضمين می کرد که. برتازه داماد تحميل کنند 
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به آزمايش پزشکی )  ٢( داماد محترم و آبرومند و خود داماد خوب و خوش ذات باشد، 
منظور سالمتی از لحاظ ابتال به بيماری ها آميزشی  . ( ازنظر سالمت جسمانی تن دردهد

داماد ازحق ازدواج  دوم ) ۴(معادل نيمی از دارايی داماد باشد، و مهريه )   ٣(، )بود
نويسندگان  دثيگر نشريه از توصيه خانم محمودی در مورد سالمت  ١۵. چشم  بپوشد

 ١۶. جسمانی  داماد به شدت حمايت کرده بودند
دولت . نويسندگان وهمکاران مجله نسوان از تصويب قانون خانواده  بسياردلگرم شدند 

قانون خانواده را با الحاقيه هايی تکميل   ١٣١٠و سراسر دهه   ١٣٠٠اواخر دهه   در
به تصويب مجلس رسيد،  دارای  ١٣٠٧قانون مدنی ايران که برای اولين بار در . کرد

قانون ازدواج  وقانون مربوط   ١٧در باره خانواده بود) ماده  ١٣٣۵غيرازکل (ماده  ١٠٠
افزوده   ١٣١٧و  ١٣١٠نگام  عقده ، به ترتيب درسال های  به ارائه گواهينامه پزشکی ه

 ١٨.شد
در باره ازدواج و طالق  ١٣٠٧در قانون ازدواج  بسياری از مواد قانون مدنی سال 

سال افزايش    ١٨و پسر را  به  ١۵سن  ازدواج  دختر را به  ١٠۴١ماده . تکرارشده بود 
در . هر دو بايد به ازدواج   راضی باشند قيد  می شد  که زن و مرد  ١٠۶٣در ماده  . داد

آمده بود که زن  بايد برای اولين ازدواج  خود  از پدر يا پدر  ١٠۴٣و  ١٠۴٢مواد 
 . بزرگش کسب اجازه کند

                                                       ً                         قانون مدنی نيزسنت تعدد  زوجات را حفظ  کرد، گرچه مستقيما  از آن نام برده نشده بود  
شوهر  را رئيس خانواده و   ١١٠۵ماده .  نجيد          ً                          ولی تلويجا   در چارچوب امرازدواج می گ

 ١٠٧٧تا    ١٠٧۵در مواد .  می دانست)  يا  پرداخت نفقه( مسئول تأمين معشيت  همسر 
طالق  ١١٣٣ماده   ٢٠. تصريح  شده بود که مرد می تواند   تعدادی صيغه  بگيرد

نيازی حال آن که  به حضور  و حتی اطالع  زن . حضور دو شاهد مذکر الزم است
شرايطی که زن می توانست تقاضای  طالق کند   ١١٣٢تا  ١١٢١در مواد  ٢١. نبود

ازسوی شوهر؛ جنون شوهر ؛  ) خرجی  روزانه ( عدم پرداخت  نفقه : ذکر شده بود
اين حق  را به زن   ١١٢٧ماده . ناتوانی جنسی شوهر؛ و بد رفتاری او با همسر خويش 

ری که بيماری آميزشی دارد خود داری کند ، گرچه  می داد که از آميزش جنسی با شوه
 ٢٢. در اين صورت تقاضای  طالق نمی توانست بکند

در حالی که اکثر موارد .                                                    ً          مفاد کنونی قانون مدنی در باره  قانون خانواده ، کامال  تازه نبود
 ديگرقانون  مدنی مبتنی برقوانين فرانسه و وجود دادگاه ها و قضات عرفی بود، قوانين
جديد خانواده قوانين اسالمی موجود واختيارات محاکم و قضاوت مذهبی را حفظ می 

.  بارديگر تصويب  قانون ازدواج درمجلس کانون بحث های عالم نسوان شد ٢٣. کرد
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قانون اصالح طلبانه رضا شاه  در  ١٣١١تا  ١٣١٠      ً                          تقريبا   درتمام شماره های مجله از
عالم نسوان اعالم  کرده بود که يکی ازهدف .  تمورد ازدواج و طالق ستوده  شده اس

هايش تقويت ازدواج ازطريقارتقای آموزش وتحصيل زنان ، ازدواج براساس عالقه و 
بدين ترتيب زنان . تفاهم و شراکت ، کشف حجاب و از بين بردن روسپی گری است 

و  مبتال به بيماری و بدون بچه در صفحات نشريه پس ازتصويب قانون مدنی جديد
                         ً                                                    الجاقيه های بعدی آن لزوما   با رفتاری از نوع ديگرو متفاوت ترسيم نمی شدند، چون 

با اين حال مقاالت .                  ً                                         همه مفاد آن عمدتا  همان احکام واعمال موجود اسالمی و شرعی بود
متعدد عالم نسوان به ستايش از قانون جديد رضا شاهی در مورد  ازدواج  و طالق 

»  دلشاد  خانم « تونی که به شخصيت خيالی وشوخی به نام    ً         مثال  درهمان س. پرداخت
. اختصاص داشت محدوديت های اعمال شده بر صيغه و تعدد زوجات ستوده  می شد

 .حال آن که  قانون جديد مدنی هيچ تغييری در احکام  شرعی پيشين آن  نداده بود ٢۴
سانسورچی های . شتندزنان اصالح طلب عالم نسوان زيرذره بين مقامات دولتی قرار دا

حکومت  مجله  را زير نظر داشتند، زيرا اين مجله  حتی از طريق زنان درباری و 
 .خويشاوند که مشترک آن بودند  به درون کاخ رضا شاه  نيز راه يافته بودند

کارمندان دولت نيز گهگاه مقاالتی درعالم  ١٣٠٠به عالوه  از اواسط  تا اواخر دهه  
در سال . دادند وبدين ترتيب منزلتی نيمه رسمی به آن بخشيده بودند نسوان انتشار  می

به مجلس پيشنهاد کرده ] زنان [ بارها انجمنی ميهنی «:مستوره افشارچنين نوشت ١٣١١
که قانونی بگذرانند ... و اکنون  نيز تکرار می کنيم و از نمايندگان محترم تقاضا داريم  - 

ازلحاظ پاک بودن از بيماری حق ازدواج  نداشته  که مردان بدون ارائه تصديق پزشکی
مجلس قانون ارائه گواهنينامه پزشکی  پيش ازازدواج  را تصويب  ١٣١٧در  ٢۶».باشند

اشخاصی  که می خواهند ازدواج کنند بايد گواهينامه « :کرد که درآن ذکرشده بود
و تأييد  وزارت  پزشکی مبنی براين که هيچ گونه بيماری مسری مهمی ندارند وبه اطالع

 ٢٧» .دادگستری رسيده  باشد ارائه  دهند
چرا  مجله عام نسوان  برای قانون مدنی  و قانون ازدواج  اين همه شور و اشتياق نشان   

می داد؟ سن ازدواج برای دختران و پسران افزايش يافته بود و ازدواج  دختران خردسال 
چنان که .  صالح طلب محسوب می شدممنوع شده بود ، که  دستاوردی  برای زنان ا

ً                                 پيش از آن اشاره شد، نويسندگان  نشريه غالبا  به ازدواج دختران خردسال خرده می                                            
گرفتند، گرچه  می دانستند  که با دسترسی بيشتر  دختران به آموزش و پرورش  و نيز 

ری قانون ديگ ٢٨. تغييراتی در قانون ازدواج ، سن ازدواج دختران باال خواهد رفت
اهرم بيشتری درطی مذاکرات برای ازدواج دراختيار زنان قرارمی داد ودر درون همان 
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                                                         ً                        بافت پيشين چند همسری ، مرد ملزم شده بود هنگام عقد اگر قبال  ازدواج کرده بود آن را  
به همسر آينده و احتمالی خود اطالع  دهد ودختر می توانست درآن صورت ازازدواج 

طبق قانون جديد اگرهر يک ازطرفين هنگام مذاگره برای  همچنين. خود داری کند
زناشويی اطالع نادرستی درباره خود اظهارمی داشت که طرف مقابل درصورت داشتن 

» شش ماه تا دو سال « اطالع درست می توانست از ازدواج خود داری کند، خالفکاربه 
زنان به اين دليل از دادگاه   نحوه ی انجام اين قانون، براينکه آيا ٢٩. زندان محکوم می شد

 . تقاضای طالق کرده  باشند روشن نيست 
نشريه عالم نسوان ازقانون ثبت اجباری همه ازدواج ها وطالق ها دردفترخانه های 
رسمی دولتی نيز بسياراظهارشادی می کردند  و آن را جزو حقوق جديد زنان می 

و طالق ) از جمله  نکاح  موقت(  بخش يکم قانون ازدواج ثبت هرگونه ازدواج. شمردند
درنواحی  تعيين و تأييد شده وزارت  دادگستری  باشد و در يک : را اجباری می ساخت

 . دفتر خانه رسمی ثبت  شود
بدون ثبت ] همسر خود[درنواحی فوق الذکر، هرکس به ازدواج، طالق يا احضار 

. مجازات  فوق خواهد بود بپردازد نيز مشمول همان] ازدواج و طالق [دردفترخانه ثبت 
٣٠  

يکی از نويسندگان عالم  نسوان به نام اميرارسالن خلعت بری  که وکيلی تحصيل کرده 
با شورو حرارت به حمايت از قانون جديد  پرداخت و آن را باعث    ٣١فرانسه بود، 

دی او اين افزايش قدرت دو لت  را به منزله آزا. افزايش قدرت زنان در ازدواج  دانست
زنان تلقی کرد، چون مانع از آن می باشد که مردان از زيربار مسئوليت های زناشويی 

پيش از آن  چون هيچ  گونه سند رسمی   ازدواج  وجود  نداشت ، اگر .  شانه خالی کنند
شوهری پس از کامجويی زن خود  را ترک می کرد  آن زن نمی توانست  وقوع عقد را 

قانون  . فت مهريه يا ارث برای فرزندی که درشکم داشت  نمايد اثبات کند يا تقاضای دريا
جديد ازدواج به زنان قدرت می داد که مردان را به جرم تخلف از قانون به دادگاه بکشانند 

خلعت بری . وحقوق خود را  مطالبه  کنند و مردان  را به انجام  تعهدات خود وا دارند 
به زودی ازبين ) صيغه( جديد، نکاح موقت پيش بينی کرد که به علت  وجود قانون 

با توجه به ننگ و بدنامی  صيغه گرفتن درميان طبقات متوسط  باال . خواهد رفت
ومتوسط  جديد ، کمتر مريد  در صورت اجبار به ثبت علنی نان خود حاضرمی شد به 

در اوعقيده داشت که هم اکنون ظرف يک سال موارد نکاح  موقت  . اين کاراقدام کند 
تعدد  زوجات در ميان طبقات باال نيز   ٣٢.تهران حدود  ده در صد  کاهش يافته  است

  ٣٣.دراين دوره  کاهش يافت
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و  ١٣٠٧اما سرانجام به رغم  دستاوردهای مهم برای زنان ، قانون مدنی ايران در  
تغييری بنيادی در وضعيت قانونی زنان درازدواج وطالق  ١٣١٠قانون ازدواج  سال 

گرچه قانون جديد  سن ازدواج  را افزايش داد و ملزم کرد  که هر دو . جاد نکردنداي
                                                      ً                          طرف بايد  به ازدواج  راضی باشند و همه زناشويی ها  رسما  به ثبت برسند ، اما برخی  

از آن . اعمال  که مورد  انتقاد مجله  عالم نسوان  نيز قرارداشت به جای  خود باقی ماند
موجود در قوانين جديد گنجانده شده بودند، زنان درمورد  مسائل  جا که احکام  شرعی

 .پيش از ازدواج ، زمان ازدواج و پس از ازدواج ، توان و حقوق ناچيزی کسب  کردند
يگانه نکته ای را که می توان بزرگ ترين  پيروزی هواداران تغييرات قانونی درمجله  

م ارائه گواهينامه سالمت جسمی ازسوی عالم نسوان  دانست تصويب ماده ای درباره لزو
متوقف شد، از ١٣١٣از آن جا که انتشاراين نشريه درسال . داماد پيش از وقوع عقد بود

محتوای قانون خانواده  . واکنش  نويسندگان و دبيران آن در برابراين قانون اطالعی نداريم
ن از آن پس همچنان به بی تغيير ماند و نهضت زنان ايرا  ١٣١٠تا اندازه  زيادی دردهه 

   ٣۴. مبارزه  خود در مورد  خانواده  ادامه داد
  
  

  زنان اشتغال و کار  گسترش : داری خانه و  آموزگاری فراسوی
 

نشرياتی نظيرعالم نسوان نه فقط از لحاظ  مطالبی که می نوشتند بلکه فی نفسه  وجود  
شاغل تازه ای مانند روز خودشان سندی  بود گواه براولين مشارکت زنان ايرانی درم

انتشارگزارش ها و . نامه  نگاری  به عنوان سردبير،  نويسنده، مترجم يا مديراموراداری
واکنش خواسته های زنان برای توسعه  مشارکت ايشان درحيات اقتصادی ، درونمايه 

تا آن زمان .  را تشکيل  می داد ١٣١٠مهم و اصلی نشريه عالم نسوان دراوايل دهه 
. ه های شغلی اندکی برای زنان شهری طبقه متوسط باال و متوسط  وجود داشتگزين

زنان و دختران تهيدست شهری درحرفه هايی مانند دوزندگی، ريسندگی ، بافندگی ، 
، درمانگری ، ) مامايی( ، قابلگی ) پرستاری از بچه(خدمتکاری درخانه ها، دايگی

گی ( ارگری در حمام های عمومیواعظی ، واسطگی  برای ازدواج ، فروشندگی، ک   ّ   دال 
همچنين  به   ٣۵.، مرده شويی، آوازخوانی، رقاصی  و نوازندگی  کار می کردند)

روسپيگری می پرداختند،  حرفه ای  که عالم نسوان  آن را نکوهيد ومی کوشيد ريشه  
 ٣۶. کن سازد

، اداره و  در اوايل قرن بيستم گروه  کوچکی از زنان تحصيل کرده شروع به افتتاح
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( با افزايش تعداد مدارس  دخترانه . تدريس در مدارس دخترانۀ خصوصی کردند
به نوشته . ، زنان آموزگار کافی برای تدريس درآن ها وجود نداشت) خصوصی و دولتی

غيراز کلفتی درخانه ها و معلمی درمدارس «  ١٣٠٠يک ناظرخارجی ، در اوايل دهه  
   ً                          عمال  هيچ  شغل ديگری برای آنکه ) ن بسيار محدود استکه اکنون امکان  آ( دخترانه 

                                                  ً                             زنی بتواند امرار معاش  کند وجود  ندارد، چون تقريبا  هر کار ديگری مستلزم تماس با 
چنين باورهايی، که  مجله   ٣٧» .مردان است که  برای زنان مسلمان ممنوع  شده است

ّ                عالم نسوان نيز در آن شريک بود، معر ف ديدگاهی بود ک ه  فقط  به زنان شعری توجه                                  
اين نشريه غيراز احترامی که برای تصوير آرمانی شدۀ زنان روستايی قئل بود،  .   داشت

                        ّ                                                    ازهرگونه توجه يا بحث  جد ی در مورد زنان کشاورز يا عشايری که به طور مختلط  در 
 ٣٨.کنار مردها  کارمی کردند پرهيز  می کرد

نظير   - مان دراروپا و آمريکا  برعهده زنان بود آن مشاغلی که در آن ز ١٣٠٠تا دهه 
در ايران  توسط  مردان  انجام   –کارهای  دفتری و منشی گری، آموزگاری و پرستاری 

« يگانه  مؤسسه آموزش عالی که درهايش  به روی زنان  گشوده  بود  ٣٩.می گرفت
درتهران  ١٣١٨درسال  بود،  و اين در واقع  دبيرستانی  بود که» کالج  تعليم معلمان زن

با اين حال ، تعداد اندکيازخانواده های ثروتمند ، دختران خود را برای . افتتاح شده بود
تحصيل به خارج فرستاده بودند و در نتيجه شمار بسيار ناچيزی از زنان درتهران مدرک  

 ۴٠.تحصيلی برای کاردراختيارداشتند
دانشگاه  تخصصی برای  ضرورت وجود يک ١٣٠١نشريه نسوان ازهمان سال 

زيرا درايران امروز، ما حتی « پرورش زنان تا درجه  دکتری را تشخيص داده بود، 
 ۴١» .يک زن دکتر ، وکيل ، حقوقدان ، پزشک ، دندان پزشک ، خياط، يا ماما نداريم

فقط سه زن  ۴٢»پزشکان با معلومات و مشهور تهران « در ميان  ١٣٠٧در سال 
کارمند » کالج معلمان« سه نفر از اولين فارغ التحصيالن . داشت پزشک ايرانی وجود 

بيشترزنان طبقه  متوسط . دولت شده و به عنوان بازرس مدارس دخترانه کار می کردند
باال و متوسط  که در اين زمان مشغول  به کار بودند در عرصه آموزش و پرورش به 

عالم نسوان به   ۴٣. می کردندعنوان  آموزگار، مدير، و بازرس مدارس دولتی کار 
بنيادگذار مدارس  ١٣٠٠طور مستند نشان می داد که فارغ التحصيالن اين کالج  در دهه 

زنان تحصيل کرده با مجوز وزارت آموزش و . دولتی دخترانه درشهرستان ها بوده اند
فاطمه و کيل : پرورش درمناطق مختلف کشور به تأسيس مدارس دخترانه همت گماشتند

ساری؛ مهرتاج رخشان همکار مجله عالم نسوان و بازرس  وزارت آموزش و در
  ۴۴. پرورش در انزلی ؛ و مريم اردالنی در کردستان
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آموزش  يکسان و استاندارد . زنان برای مشاغل وحرفه های ديگرنيزآموزش می ديدند
فهرست فارغ .  برای تحصيالت مامايی نخست درعصر رضا شاه  انجام  شد

نشان می دهد که اکثر آنان از اقليت های   ١٣٠٩ن مدرسه جديد مامايی در التحصيال
در بحث انگيزترين حرفه های جديد  نظير هنرپيشگی  ۴۵. قومی ايران بوده اند - مذهبی 

 .بودند ۴۶تئاتر، زنان برجسته مانند لورتا يرپتيان و وارتو تاريان ازايرانيان ارمنی
و آ موزگاری الگوهای ) خانم  خانه(  خانه داری عالم نسوان غيراز  ١٣١٠پيش از  

صفحه تازه ای  درنشريه  به نام  ١٣١١در . چندان زيادی  برای معرفی به زنان  نداشت
گشوده شد که  به معرفی و بحث درباره مشاغلی که زنان برای آنها »  مشاغل  زنان« 

خانه و خانواده بود، اما  نخستين  اولويت زنان هنوز اداره.  مناسب تر بودند می پرداخت
اکنون عالوه  براين ها تشويق می شدند که پزشک ، دندان پزشک ، پرستار، آموزگار، 
مدير مدرسه ، دفتردار، ماشين  نويس ، تندنويس ، مديرشرکت ، مترجم ، روزنامه نگار 

ُ                          مريم س هرابی از شهرک ناصری   به .  ، کاسب ، مددکار اجتماعی  و خياط  شوند      
عالم  ۴٨.دگان مجله نوشت که درکنار شوهرش به کار فروش  پوشاک اشتغال داردخوانن

]  تومان[اگر  يک ميليون «  اين پرسش را مطرح  کرده بود که   ١٣١٠نسوان که در 
چه می کردم ، از ميان  پاسخ های رسيده ، پاسخ  مقاله نويسی را چاپ  کرد که »  داشتم

که مهندس معدن شود، پسر ]  به اروپا[ ی فرستادم بزرگترين پسرم را م« : نوشته بود
کوچکترم را که ادبيات تحصيل کند، اولين دخترم  رشته آموزگاری  بخواند و دومين 

اين مشاغل  جديد  برای زنان  به  ۴٩».دخترم  در رشته پرستاری به تحصيل بپردازد
که برای  توجيه منزله ادامه  و گسترش کار زنان در خانه  تلقی می شد ، راهبردی 

برای نمونه ، خانم . گسترش اشتغال زنان در مشاغل جديد  مورد استفاده  قرارمی گرفت
اشرف صادقی مديريت خانه توسط زنان را با مديريت يک بيمارستان ، يک ضيافت ، 
. يک  باشگاه ، يک هتل  يا يک مدرسه قياس می کرد  و آنها را شبيه  به هم می دانست

اکثر   ۵١. ی شد  که ماری کوری  هم دانشمند  بوده است و ههم  خانه داراستدالل م  ۵٠
اين حرفه ها گرچه  به عنوان توسعه  وادامه  وظايف  زنانگی درخانه  به عنوان مادر و 
خانه دار وانمود می شدند، ولی در واقع  به زنان امکان می دادند  وارد  اجتماع  بشوند و 

 .در خارج  از خانه کار کنند
را درمان آسيب های اجتماعی  » مشاغل  آبرومند« بسياری از نويسندگان کار زنان در  

فقدان شغل برای زنان  باعث  فساد : دمحم علی ايروانی  می گفت. و نشانه تمدن می دانستند
که »  کنگرۀ زنان شرق « خانم ايران ارانی ضمن سخنرانی در  ۵٢.اجتماعی می شود

برگزارشد اظهار داشت اولين گام به سوی آزادی زنان ورود   در تهران ١٣١١درسال  
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همچنين اين مفهوم که کار زنان  نشانه تمدن است، شالوده  بسياری .  به نيروی کار است
  ۵۴. از مقاالت درعالم نسوان  را تشکيل  می داد

 يک. برای اشتغال د ر خارج از خانه ، زنان خارجی  به عنوان  الگو مطرح می شدند 
زن انگليسی  بانکی تأسيس کرده بود؛  زنان مصری  به تند نويسی و ماشين نويسی برای 
دولت می پرداختند؛ زنان آمريکايی خودشان  کسب و کار به راه  می اندختند؛ زنان 

« رضا خليلی در مقاله  ۵۵. ترکيه ای درپی شغل های خاص بودند و  پستچی می شدند
 :نوشت» زنان بايد کار  کنند

از جمله تک همسری ، باال رفتن سن ] در ايران[ بعد ازاشاعه  فرهنگ اروپايی  «
، ما اکنون ) که اميدواريم  در آينده گسترش بيشتری يابد ( ازدواج و پرهيز  از طالق 

در غير اين صوررت مردها نمی توانند از . درايران ناچار به کمک مالی زنان  نيازداريم
ه از زنان اروپايی تقليد می کنند، بدون انکه  که کارهای پس مخارج زنانی برآيند  ک

هر زنی  الزم است ازطريق درآمدی که کسب می کند درهزينه ... ايشان را انجام دهند
های خانه سهيم شود، درست همان طور که مرد تالش معاش برای تأمين  هزينه زندگی 

د بگيرند  و بتوانند شغلی داشته زنان بايد کارکنند ، مهارت وحرفه ای  يا...خانواده است
.      ً                                              لزوما   کار اداری ، تجاری  يا کار در کارخانه ها نيست»  شغل « منظور ما از ... باشند

منظور اين است که زنان  بايد  حرفه ای  بياموزند  يا داد ستد  را ياد بگيرند تا در 
گی  خود را تآمين  صورتی  که نتوانستند شوهر کنند يا در  خانه بمانند، بتوانند زند

هم اکنون شغل هايی خاص زنان وجود دارد که متأسفانه توسط  مردان  اشغال  .. نمايند
آموزگاری در مدارس ابتدايی ، مامايی ، پرستاری ، خياطی : شده اند و اين ها عبارتند از

 بعضی زنان شهری  به کار... اين گونه  شغل ها بيشتر برای زنان مناسب هستند. و غيره
عالوه  بر منافع مالی و غلبه  بر بيکارگی .  جوراب  بافی و قالی بافی اشتغال دارند

وتنبلی ، کار اين طبقات  به روشنی  نشان  ميدهد که هيچ  آسيبی به کار خانه داری بچه 
 ۵۶» .داری ايشان  وارد  نيامده است
کرد که در جامعه به  توصيف می» شغل  آبرومندانه ای «                 ً             عالم نسوان غالبا  کار زنان را 

 ١٣١٠دردهه . با اين حال واقعيت چيز ديگری بود. ايشان  حيثيت  واعتبارمی بخشد
بيشتر زنان به کارکار آموزگاری و پرستاری می پرداختند، اما خيل عظيم نان ايرانی در 

زنان معلم ، ماما، پرستار، پزشک ، حتی در . نواحی روستايی کار کشاورزی  می کردند
شهری ، استثناء بودند، زيرا بيشتر زنانی  که کار می کردند به تحصيالت عالی   نواحی

بيشتر زنان ايرانی که در خارج از خانه .  يا آموزش های حرفه ای دسترسی نداشتند
کارمی کردند مجبور بودند  به کار ناخوشايند در کارگاه های قالی بافی  يا کارخانه های 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٨٣                                                                ١٨        دق ، 

  

  

 .ن دررده کارگران فقير قرار می گرفتندنساجی بپردازند  و بنابراي
نوع کاری که نشريه برای زنان  تهيدست  شهری پيشنهاد  می کرد نيازی  به تحصيالت 
. باال نداشت، زيرا در کارگاه يا کارخانه  انجام می گرفت و نياز آموزش حرفه ای داشت

اساسی  از آنجا که ناسيوناليست ها و اصالح طلبان ايرانی رشد صنعت را عامل
اقتدارملی و بی نيازی به کاالهای خارجی می دانستند، نويسندگان نشريه توصيه می 

درنتيجه . کردند که زنان فقير می توانند در کارخانه های ريسندگی و بافندگی کار کنند
بدين  ترتيب دو . استدالل می شد  که هم ملت و هم زنان زندگی شان رونق  می گرفت

صديقه دولت .  ان تنگدست وزنان طبقه متوسط  پيشنهاد  می شدمسير متفاوت برای زن
« : آبادی ضمن هواداری از اجباری کردن تحصيل عمومی برای دختران نوشت

منظورم اين نيست که همه دختران بايد هندسه وزبان های خارجی ياد بگيرند، بلکه بايد 
ايد به مدارس فنی بروند پس ازآن ب. خواندن ونوشتن فارسی را درسطح ابتدايی بياموزند

اين نکته درک شده بود که  ۵٨» .و به آموختن صنايع دستی نظيرجوراب بافی بپردازند
همه زنان نمی توانند والزم نيست برای حرفه هايی مانند آموزگاری يا پرستاری  

 .تحصيالت  عاليه  داشته  باشند
به عنوان کارگر در   به طور کلی  توصيه  می شد  که زنان طبقات  تهيدست  شهری 

» فريب خورده « برای زنان» متمدنانه « همچنين راهی . صنايع  جديد به کار بپردازند
 .      ً                                                                     وغالبا  ازدست رفته ای که گاه  ناچارمی شدند تن به فحشاء بدهند پيدا کرده بودند

  
  

 ١٣١٠ دهه در  حجاب بی و  حجاب  معنای
 

وقتی در . لب زياد نوشته شده استدر باره سياست کشف حجاب رضا شاه درايران مط
باره بی حجابی بحث می کنيم بايد دقت کنيم تا ميان انواع متعدد حجاب که در آن زمان 
. درايران مرسوم بود ومعانی  گوناگون اين واژه و مفهوم حجاب تمايز قائل شويم

بيشتربحث های محققانه در باره کشف حجاب در دوره رضا شاه از لحاظ مفهوم حجاب 
اغلب پذيرفته شده که  بی حجابی به معنای بازکردن و   ۵٩.و بی حجابی مبهم هستند

به سبک ايرانی » چادر«يا  برداشتن پوشش صورت و. نشان دادن سر و موی زن است
                                                ً                              پارچه بزرگی که سرا پای زنان را می پوشانده وغالبا  با همان چادر نيز رو می گرفته (

يعنی بدون روسری [بودن تا بازکردن کامل سر) ه انداند، يعنی صورت را نيزمی پوشاند
اين تفاوت درگزارش های  تاريخی روشن نيست و روشن کردن آن برای ] يا کاله
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ّ                        پژوهش های بعدی وج روبحث های سياسی درباره  در ايران وجاهای ديگر » حجاب «                 
 .اهميت  دارد

دهد که وقتی نويسندگان  مطالعه  نشريه عالم  نسوان و ساير منابع  آن زمان  نشان می
و » حجاب « دراين باره سخن می گفتند از واژه های  ١٣١٠و ١٣٠٠ايرانی دهه های 

بی حجابی دردوره رضاشاه بنا به برداشت اصالح طلبان . استفاده می کردند» چادر« 
روبنده ای که از موی (» پيچه« و » چادر«ودولت به طورکلی به معنای کنار گذاشتن 

/ نقاب« يا ۶٠)بافته می شد و در زيرچادربا بند يا نواری به سر می بستندسياه  است 
پوشش چهره ازپارچه سفيد مستطيل با قاب بازشبکه  گونه ای  در برابر ( » روبنده

 .بود ۶١) چشمان برای ديدن 
اکثريت عظيم زنان ايرانی که ياد در روستاها زندگی می کردند يا به عشاير گوناکون 

. ، حجابی به معنای چادر سرکردن يا روی خود را از مردم  پوشاندن نداشتندتعلق داشتند
به طور کلی حجاب در ايران و خاورميانه  پديده ای شهری و بيشترخاص طبقه باال 

 ۶٢.بود
حجاب مرسوم نبود، ولی کمترمسافريا جهانگردی به پوشش و پوشاک زنان روستايی 

لتی در مناطق روستايی آذربايجان طی دوره مقامات دو ۶٣.وعشايری  اشاره کرده است
زنان  دهقان و کشاورز همانند  گذشته بی حجاب هستند و به «رضا شاه نظر داده اند که 

چارقد ابريشمی  [ » کالغی « کار می پردازند وهنگامی که غريبه ای را می بينند با 
  ۶۴» .نيمی از صورت خود را می پوشانند» دستمال« و] بزرگ

ک های گوناگون لباس بانوان شهری ايرانی در خارج از خانه در اوايل سدۀ بيستم با سب  
استوکينک "يکی ازاعضای هيئت مبلغين مذهبی آمريکايی به نام خانم آنی .  آشناتر هستيم

 ١٣٠٠         ً                                                          که تقريبا  مدت  پنجاه  سال در ايران اقامت داشته است ، در حدود  سال  " بويس
 :بقه  باال و متوسط  رو به باال را چنين  توضيح  می دهدعناصر پوشاک زنان شهری  ط

درايران، حجاب با چادرعبارت است از پارچه ای سياه از ] مسلمان[ برای زنان دمحمی « 
يا ابريشم، بسته به امکانات ] نوعی پارچه از پشم شترآلپا[ ، آلپاکا ] اطلس[جنس ساتن 
صورت با تکه بزرگی بافته ازموی . اند        ً                     چادرکامال  تن و  بدن را  می پوش. مالی هرکس
اما درعين حال . که تمام چهره  را در بر می گيرد پوشانده می شود»  پيچه« اسب به نام 

در شهرهای کوچکتر و روستاها زنان . زن ميتواند به خوبی از البالی آن بيرون را ببيند
چشمان شکاف چادربه سرمی کنند که پارچه بلند وبارکی است درست جلوی « همچنان

به سرمی کنند که پارچه بلند وباريکی است که درست درجلوی چشمان » می خورد
زنان . شکاف می خورد وبه جای اين شکاف توری گلدوزی شده ای دوخته شده است
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           ً                                                               قديمی معموال  زير چادرشلوالری تنگ و بارک و بلند و چسبان و روی شلوارچند دامن  
وقتی ازخانه بيرون می آيندعالوه برچادريک شلوارسه  ...بسيارکوتاه  چين دارمی پوشند

بعی پ ف داراطلسی . که در قسمت قوزک پا جمع می شود و به پا می کنند ]  چاخچور [ ُ      ُ          ر 
اينان درزيرچادر پيراهن اروپايی می . فقط زنان شهرنشين هستند که عوض شده اند

دارديده می شود ، زيرا                                                          ُ پوشند و درکوچه و خيابانهای تهران به ندرت زنی با شلوارپ ف
ً                      چپاندن يک دامن بلند درتوی شلوارپ ف دارتقريبا  غيرممکن و نامناسب است سبک .                                 ُ           

قديمی آرايش موهنوز وجود دارد  که عبارت است ازشش يا دوازده رشته گيس بافته 
جنس .       ً                       تقريبا  تمام آنها را می پوشاند»  چار قد« باريک و بلند که از پشت می آويزند که

يا موسلين [ قدها از لطيف ترين و قشنگ ترين پارچه های قابل تصورمانند مشمش  چار
ً عينا  [، تور، دانتل ، حرير، يا پوينت دسپری]ظريف       ً                         ومعموال  سفيد و بيشتربا سايه های ]      

  ۶۵» قشنگی از رنگ های صورتی ، سبز،  بنفش روشن  و سرخ است
رسمی دولت در باره لباس زنان اسناد دولتی دوره رضا شاه مربوط  به خط  مشی  

معروف شده نشان » کشف حجاب « که به  مبارزه برای  ١٣١۵و  ١٣١۴درسال های 
می دهند که اين سياست به تدريج و با درجات متفاوت اجبارکه بستگی به هر منطقه و 

به عالوه ، کشف حجاب درهمه اياالت   ۶۶.ميزان مقاومت محلی داشت اعمال گرديد
   ً    مثال  در . نه يک جوراعمال می شد ونه برداشت  يکسانی از آن داشتند وشهرستان ها

آذربايجان به علت شرايط اقليمی مانند سرمای شديد زمستانی يا کرمای تابستان بر 
تا وقتی روسری مانند چادر و پيچه  صورت  را  نمی . اجباری نبود» روسری « داشتن

 ۶٧.را داشت» ن اين نوع حجاب ازسرخشن برای برداشت« پوشاند پليس  اجازه دخالت 
چون برخی از زنان  فقيردر آذربايجان هنوز چار قد به سر می کردند،  مقامات  محلی به 

    ً                      اصوال   دولت ترجيح  می داد    ۶٨. اين نتيجه  رسسيدند که برای ايشان  کاله  بخرند
ا دولت توانايی زنان کاله به سر بگذارند، اما چون چنين کاری در همه جا مقدورنبود  ي

گزينه های موجود به  –مانند  نواحی روستايی  –اجرای  کامل  قانون  خود را نداشت 
 .جای  چادر و پيچه  قايل  قبول بود

بدرالملوک بامداد ازهواداران سرسخت رضا شاه  گواهی می دهد  که کشف  حجاب تا 
صورتشان  را نشان  « و » رويشان  را نپوشانند« جايی برای زنان  بی خطر است که 

 . »دهند 
پوشيده  نبودن « افزون براين، نويسندگان عالم نسوان کشف حجاب را به عنوان  

در .  توصيف ومعنا می کنند ٧٠» صورت ها بازباشد« و اين که » صورت و دست وپا
 ٧١روزنامه که شخصيتی خيالی بود، »  دلشاد  خانم «ستون معروف و محبوب  ١٣١١
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ويژگی های . »خوشحالم که پيچه نمی زنم«رامی داشت و اعالم کردکشف حجاب را گ
  ٧٢بود» رها کردن چادر و ظاهر شدن مالء عام با لباس اروپايی« ديگر کشف حجاب 

                                              ُ                              و منظور از لباس اروپايی، پيراهن ، نيم تنه يا ک تی  روی آن، يک جفت دستکش و يک 
 . کاله بود

درجشن فارغ التحصيلی کالج تربيت معلم  ١٣١۵بالفاصله پس ازاعالم کشف حجاب در 
زنان در تهران، دولت به صدوراعالميه يی در باره چگونگی رفتار زنان درمالء عام 

دراين اعالميه به زنان  توصيه شد که حتی در خانه وقتی . ومجامع خصوصی  پرداخت
اين  ٧۴.ورندمرد غريبه ای هست نبايد کاله  خود را بردارند و نيم تنه و دستکش را دربيا

چون همه موها و گردن .  لباس جديد نو آوری و بدعت کاملی برای اکثر زنان شهری بود
با اين حال اين . را نمی پوشاند و بيش از گذشته ساق پا و شکل  بدن را نشان می داد

از شوخی روزگار، آن  چه در آن زمان . جامعه غيراز صورت بيشتربدن را می پوشاند
ً                                  محسوب می شد، تقريبا  همان چيزی است که امروزه به عنوان »  کشف حجاب «                      

درجمهوری اسالمی ايران با تفاوت اندکی پذيرفته واجباری شده » حجاب اسالمی«
زنان شهری  طبقه متوسط ايران امروز همان  لباس رسمی جمهور يا سالمی را . است

« روی باز تا چادر وبيشتر ترجيح ميدهند که عبارت  است از روپوشی بلند،  روسری و 
بدين ) . روسری مخصوصی که درست  قالب صورت است وبه آن می چسبد( » مقدمه

به معنای  روی باز، نيم تنه ای به   ١٣١٠و ١٣٠٠قرارکشف حجاب سال های دهه 
سبک غربی و پوشش نسبی سر بدعت  تمام عياری  برای آن روزگار  محسوب  می شد 

 .وری اسالمی  نتوانست  آن را بد و غيراسالمی بداندو تغيير مهمی بود  که حتی جمه
از بيم  برانگيختن خشم  سانسور برانگيختن خشم   ١٣٠٠نشريه عالم  نسوان در دهه  

نشريه جهان  زنان  که .                           ً                         سانسوردولتی و روحانبون عال  در باره حجاب بحث نمی کرد
وقيف شده و مدير آن به قم گستاخی کرده  و به اين عرصه گام  نهاده  بود،  مدتی پيش ت

آن هم به صورت  ١٣٠٧بحث  جدی  تر در باره حجاب  پس از سال . تبعيد  شده بود
 ١٣١٠در. اشاراتی غير مستقيم به تغيير لباس زنان درعثمانی درعالم نسوان  آغاز شد

عالم نسوان به بحثی علنی  در باره پوشش و جامه زنان پرداخت واستوارانه عليه چادر و 
 .چه  موضع گرفت،  و اين موضعی  بود که سپس  تبديل به سياست رسمی دولت شدپي

در « مباحثات مربوط به کشف حجاب دربخشی با عنوان  ٣١١و  ١٣١٠درسال های 
که درهرشماره منتشرمی شد درمجله عالم نسوان به اوج خود رسيد، » بارۀ حجاب 

دند، گرچه نشريه نظريه بيشترهمکاری و نويسندگان مجله هوادار کشف حجاب بو
طرفداران کشف حجاب عقيده داشتند که چادرجلوی . مخالفان را نيزچاپ می کرد
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پيشرفت زنان را می گيرد و دسترسی آنان  به تعليم و تربيت و مجامع عمومی را محدود 
از آنجا که حجاب با انزوای زن همراه بود و پديده ای شهری مربوط به طبقات . می سازد
غير « تلقی می شد، نويسندگان عالم نسوان به حجاب به عنوان محدوديتیثروتمند 

     ً     غالبا   با » دلشاد خانم« ستون. که به زنان شهری تحميل شده حمله می کردند» طبيعی
زنان عشايری و «  : همين استدالل به اين موضوع می پرداخت و روزی  نوشت

ز دم  در گاه  خانه شان  فراتر روستايی آزاد هستند ، ولی برای زنان شهری آزادی  ا
»  .         ً                                                    آنان کامال  در بيم و ترس هستند و حتی ازسايه  خودشان هم می ترسند... نمی رود

دلشاد خانم توصيه  می کرد با لباسی  بيرون بروند  که همه بدنشان غيراز  صورت و 
آن گاه از . ددست ها را  بپوشاند ، زياد آرايش نکنند  و شأن  و منزلت  خود را حفظ  نماين

خوانندگان درخواست  کرد  به او کمک  کنند  تا ببيند  کدام  سبک  و رنگ  جامعه ای 
در شماره بعد  خوانندگان زن از شهرهای  کرمانشاه ، دزفول  ٧۵مناسب تراست ؟ 

،شيراز و رفسنجان  به او پاسخ  دادند،  گرچه  چندان  اهميتی  به رنگ  لباس  نمی دادند 
اما گروهی . که عده ای عقييده  داشتند همه بايد يک رنگ لباس بپوشند، ضمن اين 

نيزمسئله رنگ را ناديده می گرفتند و روی هم رفته هدف  گسترده تر ترک کلی حجاب 
را دنبال می کردند به شرطی که جای آن را لباسی نگيرد  که زنان  تنگدست قادر به تهيه 

  ٧۶. آن نباشند
حجاب درعالم نسوان نيز استدالل های خود را در پس هدف هايی مهم اين بود هواداران 

مانند وحدت ملی،  پيشرفت اجتماعی  وآزادی حجاب ، برخی نويسندگان ارتباط ميان 
عده « : نوشت ١٣١١فاطمه انصاری در. آزادی زنان با کشف حجاب را رد می کردند

چادرآزادی می آورد ونه  ای از مردم ، ازجمله خود من ، عقيده داريم  که نه برداشتن
که ... آيا به سينما و تئاتر رفتن... داشتن حجاب و چادرمانع از فساد اخالقی می شود

دکترسعيد  جمال الدين  ٧٧»      ً                                               لزوما  به تمدن نمی انجامد يگانه هدف برداشتن چادر است؟
از بوشهرعقيده داشت اين ساده لوحی است که باورکنيم کشف حجاب فساد اجتماعی را 

يشه کن خواهد ساخت، زيرا نوع لباس شاخصی سطحی برای پيشرفت وتمدن يک ر
بهتر است به جای تقليد سطحی ار لباس اروپايی وفکل و . ملت محسوب می شود 

کراوات و بی حجابی ، تقليد از صنايع، کارخانه ها ، هواپيما ها و کشتی  های ايشان  
 ٧٨.بپردازيم

در بارۀ  خصلت  پيچيده  و نتايج  فرهنگی  بی حجابی    مقاله  ديگر دلشاد  خانم  به بحث
دلشاد  خانم  در يک اجتماع  خيالی زنان  برای تدفين و . در آن دوره  اختصاص  داشت

                      ً                                          شرکت  کرده بود  که مثال   در يکی از گورستان های تهران برگزارشده و »  بزرگداشت
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 .زنان درآن مراسم چادرهای خود را برداشته بودند
که در ... ن با چهار زن ديگر که نقاب  زده بودند سوار ماشينی شدم  و به باغی  رفتيمم« 

« يکی اعالم  کرد ... دويست  زن جمع شده بودند. آن  جا ميزو صندلی  چيده بودند
مراسم  برگزارخواهد شد، يکی  تدفين و ديگری بزرگداشت ، چون  امروز دشمن 

َ                    را دفن می کنيم و از ش رديو سياه  خالص  می پيشرفت خود، دشمن تمدن و انسانيت                      
              ً                                                    گور آن  را قبال  مردان ميهن پرست کنده اند و اکنون بايد آن را به خاک ... شويم

سپس به . زنان شروع  به آوازخواندن  کردند. در ته باغ  گودالی کنده شده بود» .بسپاريم
اين .  در گودال دفن  کردند هيجان آمدند و به چادرها و پيچه ها  حمله بردند و آنها  را

را لکدکوب کردند و سپس سنگی برآن ] گور[کارطريف ده دقيقه تمام شد و روی خاک 
اين جا محل دفن کفن سياه  يعنی زشت ترين ، « گذاشتند  که رويش نوشته شده بود 

آن گاه جشن گرفتيم » .منفورترين و تيره ترين  موجودی است که حاال به جهنم رفته است
 ٧٩».چنان  عوض شده بوديم که همديگر را نمی شناختيم. اله به سر گذاشتيم و ک

دلشاد خانم سپس به شرح احساس  خود بدون چادر قديمی و تبديل خويش به زنی جديد 
 :می پردازد

از اين که با کاله بيرون رفته ام  نگران وعصبی بودم ، اما هيچ کس حتی به من نگاه « 
ّ      سانيد يک توه م بودنمی کرد؛  آن چه مرا تر آن اعتماد به نفس پيدا کردم و با مردم حرف .            

 . خطاب کرد» مادام « و او به من ... زدم و از دکان دار سئواالتی پرسيدم
از فکر اين که مادام  شده ام . شده بودم» مادام « من با آن که زبان خارجی نمی دانستم  

« بود که مرا ] چادر[که پارچه سياه اين ت. خوشحال  بودم وحتی خودم را نمی شناختم
فهرست القاب تحقيرکنندۀ  زنان ايرانی [ » ناقص عقل « و» نازک نارنجی « ، »ضعيفه

من شما را نمی شناسم، آيا تازه به اين خيابان آمده « : آن گاه مغازه دار  گفت. کرده بود] 
انه می خواهيم پيش ما داو طلب. ميرزا علی زمان بربريت  گذشته است« گفتم ... »ايد؟

زن ومرد بايد متحد باشند وبه کشورشان خدمت . افکار قديمی رابايد کناربگذاريم. برويم
به عيالم بگوييد « : ميرزا با قبول اين که درمغازه اش به کمک احتياج دارد  گفت» .کنند

بنابراين با حرف زدن  با او » .لباسش را عوض کند ودرمغازه کمک کارمن  باشد
تم  که روح آزادی براکثرمردم  غلبه  کرده و کسانی را که  پيش از ما اين سدها را درياف

 ٨٠».ما سومين يا چهارمين گروهی بوديم که چنين  کرديم.  شکستند تحسين می کنم
اين ماجرای خيالی به مسائل گسترده تر هويت ملی ، اعتماد به نفس ، دسترسی زنان به 

ابط زن و مرد، و تاريخچه  نهضت زنان ايران اشاره اجتماع عمومی و جهان کار ، رو
                                                                ّ     براساس اين داستان ، حجاب  نه تنها نماد منفورعقب ماندگی ، بلکه سد ی در . دارد
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کنارگذاشتن حجاب تأثيردگرگون کننده ای . برابرعزت نفس و خود شناسی زنان بود
را به فردی »    ّ  سن تی« داشت و  بی درنگ  دلشاد خانم طبقه متوسط  رو به پايين و 

مشارکت جوتر در امور روزانه خود تبديل کرد ، هويت نوينی با جسارت و اعتماد به 
او در .  نفس به او بخشيد  و او را  الگويی  برای زنان  ديگر نظيرهمسر دکاندار کرد

ّ         اکنون  که س د  حجاب .  مادام  يعنی  يک زن شريف  اروپايی  گونه شد« عين  حال            
می توانست در مالء  عام  با مردان  سخن بگويد و از منزلت واحترام  شکسته بود  او

 .او با يک ضربه  متمدن شده بود. اجتماعی واالتری نظير زنان اروپايی برخوردار شود
افزون بر اين،  همان  طور که ميرزا علی دکان دار به او  فهماند ، بی حجابی زنان 

و به آنان امکان می دا د و در زندگی  شهری  را از بيکارگی و بطالت می رهانيد
.  اجتماعی و اقتصادی شرکت کنند  و در تحمل بار تأمين معشيت با مردان سهيم شوند

کنار گذاشتن  کامل چادر و پيچه  به معنای دور کردن کل نظام انزوای زنان شهری و 
قتصادی فراهم  کردن امکان بيشتری  برای مشارکت ايشان درفعاليت  های اجتماعی وا

. اشاره  ديگر داستان آزادی دلشاد خانم ، آگاهی به استمرار بی حجابی  در ايران بود. بود
رجبعلی .  اولين اقدام  برای کنار گذاشتن حجاب  نبود ١٣١٠جمع شدن خيالی زنان در 

خان، نويسنده اصلی دلشاد خانم ،  به فعاليت های پيشين زنان ايرانی آگاهی داشت،  چه 
ن  زن شاعره و رهبر بابی که گفته شده  در ميانه قرن نوزدهم ، بی حجاب در قرۀ العي

چه تهرانی های طبقه باالی متوسط  شمال شهرنشين  که  ٨١ميان مردم ظاهر می شد، 
همانند دلشاد . خطر می کردند و بی حجاب از خانه خارج می شدند  ١٣١٠دراواخر دهه 

وان دراين اميد و  خوش بينی بزرگ سهيم  بودند خانم خيالی ، نويسندگان ديگر عالم  نس
که بی حجابی همه مسائل اجتماعی  را حل  خواهد  کرد و  به سعادت  ملی خواهد 

مردان مسن ديگر با زنان خيلی جوان تر از خود ازدواج نخواهند کرد،  پايه . انجاميد
مردان  . نجاميدهای زندگی زناشويی  استوارتر خواهد کرد و به سعادت  ملی خواهد  ا

مسن  ديگر با زنان  خيلی جوان تر از خود  ازدواج  نخواهند  کرد، پايه های زندگی 
زناشويی استوارتر خواهد شد، طالق  کاهش خواهد يافت، زنان در امرار  معاش  به 
شوهران خود کمک خواهند کرد،  از وابستگی ايران   به واردات خارجی  کاسته  شد و 

  .روشی  زنان ريشه  کن خواهد گريددفحشاء  و خود ف
 

قبل از ممنوعيت رسمی  چادر و   ١٣١۵گزارش های حاکی از آن است  که در سال  
[  دولت نظميه   ١٣٠۶در .  پيچه  برخی از زنان نخبه بی چادردر انظار ظاهر می شدند

يعنی  ( » بی حجاب « بخشنامه کرد که حق ندارند درخيابان ها مزاحم  زنان ] شهربانی 
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                     ً       بشوند ، حال آن که قبال   پليس ) زنان ايرانی که به سبک  زنان اروپايی لباس پوشيده بودند
«  ١٣٠٠ناظری  می نويسد که در اواخر دهه  ٨٢. اين گونه زنان را بازداشت می کرد

دو يا سه  زن و نيم دوجين دختر مدرسه ای شجاعت آن را دارند  که با رضايت  خانواده 
می گويند  شب ها خيلی  از زن ها بی حجاب  ... جاب درانظار  ظاهر شوندای خود بی ح

در ميان زنان  ثروتمند  با حجاب  تهرانی ، تغييراتی در سبک   ٨٢»بيرون می روند
ُ                       پوشش رخ داد  که آميزه ای بود از م دهای آريانی و اروپايی  چادرها و پيچه های  کوتاه :                                 

پاشنه  بلند  ، موهای  کوتاه تر و استفاده  از  تر ، جوراب های روشن تر و کفش های
  ٨۴.پودر  و ماتيک

بدون چادر   ١٣٠۶در قم  در اسفند ) س ( ديدار ملکه مادر از حرم  حضرت معصومه 
مشکی  و با چادر  روشن  و روی عملی بازعمله ريشه ای و تند درکنارگذاشتن  چادر 

دشاه  افغانستان و ملکه  ثريا  ضمن امان هللا  پا  ١٣٠٧درخرداد ماه .  مشکی  بود
بازگشت از اروپا  يک توقف رسمی  در تهران داشتند که تأثيری عميق بررضا شاه 

امان هللا  سپس .                                   ُ                        نهاد، چون ملکه با روی باز و بدون ب رقع درانظارعمومی ظاهر شد
فغانستان را در ا) تکه ای بزرگ پارچه  که سراپای زنان را می پوشاند(             ُ    استفاده از ب رقع 

ممنوع  کرد گرچه اصالحات او در زمينه تغيير لباس زود گذر بود زيرا سال بعد ، از 
 ٨۵.سلطنت خلع شد

سياست کشف حجاب رضا شاه محتاطانه و به تدريج همراه با تبليغات عمومی انجام  
بامداد . گرفت و نخست در مورد معلمان،  دانش آموزان و کارمندان دولت اجرا شد

بود که رضا شاه کبيربه ) سال برگزاری کنگره زنان شرق( ١٣١١     ً   ظاهرا  در «: نوشته
 ٨۶» .اين نتيجه رسيد که برای پيشرفت زنان در ايران بايد گام های بلندتری برداشت

نقشی قطعی درشتاب  ١٣١٣ديگران گفته اند که مسافرت رضا شاه به ترکيه در تابستان  
 ٨٧.لباس درايران داشته است بخشيدن به برنامه اصالحات او درزمينه 

مدارس نوبنياد دخترانه اولين مؤسسات عمومی بود که برنامه کشف حجاب به نحوی  
ما درحال کشف حجاب به « :دريک گزارش دولتی نوشته شده. منظم تر در آنها اجرا شد

ما درحال کشف « :دريک گزارش دولتی نوشته شده. نحوی منظم تردر آنها اجرا شد
درمدارس دخترانه ميان زنان آموزگار و خانواده های تحصيل کرده حجاب نخست 

زنان آموزگار و دانش آموزان دختر نخست داوطلبانه وسپس با  ١٣١٣در  ٨٨» .هستيم
( وزارت آموزش و پرورش  ٨٩.دستوردولت چادرهايشان را درمدرسه ازسر برداشتند

ان و هم  به معلمان محاسن  زنان بازرس را به مدارس فرستاد تا هم به شاگرد) معارف 
 ١٣١٣با اين حال به نظرمی رسد که حتی پيش ازسال  ٩٠.بی حجابی را تفهيم کنند
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بيشتر دختران  شهری باالی هشت يا نه سال و به ويژه  دانش آموزان چادر به سر 
دختران چهار  مدرسه امريکايی و مدرسه زرتشتيان چادر را کنار گذاتشه « ٩١.انداختند
ُ                      ه و ک ت به خيابانها می روندو با کال     . «٩٢ 

دی  ١٧گام های تدريجی دولت درجهت تغييرلباس به اعالم رسمی کشف حجاب  در 
در اين تاريخ  رضا شاه  که در مراسم  فارغ التحصيلی يک مدرسه  . انجاميد ١٣١۴

                                 ً                                          عالی دخترانه شرکت  کرده بود و قبال  دستور داده بود تمام زنان حاضر بايد  بدون 
اب  باشند، طی سخنانی در حضورفارغ اتحصيالن  و معلمان  و همسران  کارمندان  حج

 :دولت  اظهار داشت
, ها در نتيجه دانايی و معرفت به وضعيت خود آشنا بينم خانم بی نهايت مسرورم که می“[

 .و به حقوق و مزايای خود پی بردهاند
ربه واسطه خارج بودن از همانطورکه خانم تربيـت اشاره نمودند، زنهای اين کشـو

ــروز دهند بلکه بايد بگويم که  نمی, اجتماع ـاقت ذاتی خود را ب توانستند استعـداد و لي
توانستند حق خود را نسبت به کشور و ميهن عزيز خود ادا نمايند و بالخره خدمات و  نمی

ـاز رونـد عالوه بر  فداکاری خود را آنطور که شايسته است انجام دهند و حاال می امتي
 .باشند از مزايای ديگر اجتماع نيز بهره مند گردند برجستـه مادری که دارا می

ـا نبايد از نظر دور بـداريم که نصف جمعيت کشور ما به حساب نميآمد يعنی نصف  م
شد مثل اينکه  هيچوقت احصائيه از زنها برداشته نمی. قوای عامله ی مملکت بيکار بود

آمدند،خيلی جای تاسف  ند و جزو جمعيت ايران به شمار نمیزنها يک افراد ديگری بود
است که فقط يک مورد ممکن بود احصائيه زنها برداشته شود و آن موقعی بود که 

خواستند  کردند و می افتاد و درآن موقع سرشماری می وضعيت ارزاق درمضيقه می
 .تامين آذوقه نمايند

ماتی که شده است اظهار خوشوقتی کنم و خواهم از اقدا من ميل به تظاهر ندارم و نمی
خواهم فرقی بين امروز با روزهای ديگر بگذارم ولی شما خانمها بايد اين روز را  نمی

 .هايی که داريد برای ترقی کشور استفاده کنيد يک روز بزرگ بدانيد و از فرصت
 .من معتقدم که برای سعادت و ترقی اين مملکت بايد همه از صميم قلب کار کنيم

ولی هيچ نبايد غفلت نمايند که مملکت محتاج به فعاليت و کار است و بايد روز بروز 
 .بيشتر و بهتر برای سعادت و نيک بختی مردم قدم برداشته شود

شما خواهران و دختران من، حاال که وارد اجتماع شده ايد و قدم برای سعادت خود و 
ست که بايد در راه وطن خود کار کنيد، بدانيد وظيفه ی شما. وطن خود بيرون گذارده ايد

های دانشمند اين است  شما تربيت کننده ی نسل آتيه خواهيد بود، انتظارمان از شما خانم
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سعادت آتيه در . که در زندگی قانع باشيد وکارنمائيد و از تجمل و اسراف به پرهيزيد
  ٩٢] ”دست شماست

               ً                    ايی  است که قبال  عالم  نسوان  تکيه  در اين جا سخنان رضا شاه  تکرار کلمۀ استدالل ه
تکيه  بر نقش زنان به عنوان مادران معلمان نسل آينده ، به عنوان اندازه سنج . می کرد 

پيشرفت ملی و مديران خردمند خانه ومحل کار همان چيزهايی بود که زنان اصالح 
 .طلب واصالح طلبانی دولتی جديد در پی آن بودند

وبالفاصله  پيش از آغاز کشف حجاب  ١٣١٣عالم نسوان  در سال از آن جا  که انتشار 
متوقف شد، از واکنش دبيران و نويسندگان آن نشريه در باره  ماهيت اجباری کشف 

اما مدارک  نشان می دهند که هوادران کشف  حجاب  روی هم  . حجاب اطالعی نداريم
صديقه دولت آبادی در .  درفته  نه خواستار و نه منتظر ممنوعيت اجباری  حجاب بودن

خود در عالم  نسوان از اجباری بودن بی حجابی در ترکيه انتقاد  ١٣١١مقاله  تير ماه 
. خوشبختانه در ايران چنين نيست ، چون آزادی عمل مراعات  می شود« کرد و افزود

کسانی که می خواهند حجاب داشته باشند  و می توانند، و کسانی  که می خواهند بی 
با نگاه  به گذشته می بينيم  که از   ٩۴» .باشند کسی  آنها را مجبور نمی کند  حجاب

                  ً                                                        شوخی روزگار اتفاقا  مصطفی  کمال آتا تورک در ترکيه  هيچ قانونی برای ممنوعيت 
 .حجاب به تصويب نرسانيد ولی رضا شاه  سرانجام چنين کرد

نبودند، بلکه ترجيح می  اصالح طلبان عالم نسوان موافق ممنوعيت  تند روانه حجاب 
دادند  می دادند  دولت  نسبت  به اين موضوع  مدارا  داشته باشد  و فقط  از زنانی  که 
می  خواستند بی حجاب باشند  حمايت کند ، به اميد آن که با گذشت زمان زنان بيشتری 

اصالح طلبان ايرانی « : يک ناظر آمريکايی می نويسد. به بی حجابی روی آورند
اگرمی خواهيم از وقوع انقالبی در کشورمان اجتناب شود بايد ] ايرانيان[ما« تقدند که مع

وقتی بی حجابی بيايد اجباری نخواهد بود و بی ترديد  بسياری از ... آهسته تراقدام کنيم
   ٩۵» .زنان  نسل گذشته هرگز دست ازچادر برنخواهند  داشت

  
  

 عمومی های مکان به ورود برای پوشيدن  لباس  سرکوب شيوه
 

همراه با بی حجابی مناسبات متقابل اجتماعی ميان زنان و مردان در مجامع عمومی و 
خصوصی  شهری نظيرخيابان ها، باغ های عمومی، درشکه ها واتومبيل ها، کافه ها و 

در نيمه دوم  دهه  ٩۶.رستوران ها، مهمانی ها،  تماشاخانه ها وسينماها افزايش يافافت
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کارمندان دولت موظف شدند در مجامعی که اقتضا می کرد با همسران خود اکثر  ١٣١٠
با   ٩٧. همراه ببرند) و با لباس سبک اروپايی( شرکت کنند،  آنان را بدون  حجاب 

شروع  اختالط  مردان و زنان طبقۀ متوسط  باال در برخی محافل  دولتی يا مکان های 
ُ                           کمتر رسمی، م دهای اروپايی، آرايش و لواز م آرايش چهره و شيوه آرايش موها  به            

سبک اروپاييان رفته رفته در آگهی های تبليغاتی و مقاالت عالم نسوان و انتشارات دولتی 
 .ظاهر شد  ١٣١٠و  ١٣٠٠دهه های 

 
ُ                                         اين توجه جديد به شيوه  لباس  پوشيدن  و م د  ارتباط  مستقيمی  با ناسيوناليسم  داشت                                           .

در دفاع از شيوه ها و الگوهای »  يک زن  می پرسد« تون دبيران عالم نسوان  در س
 :جديد پوشاک و آرايش ، دولت  را به توسعه  صنعت  ملی فراخواندند

چرا  کاله های زنانه  سبک اروپايی را در ايران  نمی سازيم؟ مگر نه اين  که انواع  « 
ش های چرمی و می توانيم به جای وارد کردن دستک. کاله های مردانه را می سازيم 

اگر . پشمی و ابريشمی از خارج ، خودمان کارخانه دستکش سازی در ايران داشته باشيم 
يزد  خودمان را بهتر » تافته« می خواهيم ازمحصوالت ساخت  ايران استفاده کنيم،  چرا 

 ٩٨»نمی سازيم  که رنگ آن با شستن نيز نمی رود؟
مشغولی ملی شد که  از منزلت فرضی  آن بدين ترتيب مد لباس و آرايش غربی به يک دل

در محافل  خصوصی و عمومی، جهان سياست، صنعت و پيشرفت ملی مايه  می 
 .گرفت

 
مجله عالم نسوان ازهمان سال های آغازين انتشارخود،  بخشی را به لباس و پوشاک  

ُ               شماره های بعدی مجله توضيحات عميق درباره م دهای اروپايی و. زنان اختصاص  داد                                          
نشريه می توانست نسبت به گذشته  ١٣٠٠امريکايی را کنار گذاشت، چون ازاواخر دهه 

با اين حال، پيش از آن ، . به بحث آزادتر و آشکارتری در باره لباس زنان ايرانی بپرازد
                                                                 ُ             همکاران ايرانی مجله به ترجمه مقاالت زنان آمريکايی در باره آخرين مد  های اروپايی 

وطراحی پيراهن ها ولباس های زنانه و بچگانه ونيز چگونگی و آمريکايی، خياطی 
ُ                                             تعميريا مطابق م د روزکردن لباس های کهنه و قديمی می پرداختند  چاپ تصاوير لباس .               

ادامه داشت واز آن تاريخ  ١٣٠٢های زنان و کودکان از اولين شماره های نشريه تا 
درعين حال ، حمايت  ٩٩.ی بردنشريه به اين نتيجه رسيد که چاپ آنها هزينه زيادی م

غيرمستقيم نشريه از بی حجابی در اين دوره از چاپ تصاوير لباس های زنانۀ  بيرون از 
ُ                                                                   منزل نظير ک ت،  کاله،  پيراهن های آخرين مد بلند و گشاد به سبک اروپايی معلوم می            
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 پس ١٠٠. می کردند» گوپ« زنان بی حجاب موهايشان را کوتاه و به اصطالح . شود
از آن که مجله مدت کوتاهی  فقط به چاپ اين گونه عکس ها پرداخت، گزارش هايی 

ُ      توصيفی در باره تازه ترين م دهای  ی فرانسه ، پاريس و نيويورک از »ری وی يرا«                          
با   ١٠١..                       ُ                                        لحاظ شرح جزئيات طول ، ب ش، پارچه، بافت و رنگ لباس ها را آغاز کرد

ود باال می برد و می افزود که گرچه اين اين حال نويسنده هميشه سطح بحث های خ
ُ      نشريه همه م دهای خارجی را چاپ می کند اما اين لزوما  به معنای تأييد همه اين م دها                           ً                                       ُ           

  ١٠٢.نظير پيراهن های تنگ و چسبان نيست
ُ   ّ                                                     عقايد و تلقينات هيئت های م بل غ  مذهبی امريکايی  در ايران  نيز در مجله  عالم نسوان                            

ُ      ازم دهای ساده و پوشيده عملی برای لباس های زنان حمايت و ازم دهای  تأثير داشت  که                                                       ُ   
با اين همه، هدف راهبردی جذب زنان . پرزرق و برق و تا حدی زننده انتقاد می کرد

اقتضا می » مد روز« ايرانی به سوی فرهنگ اروپايی و آمريکايی، از جمله  لباس های
ُ                    کرد که در باره همه م دها بحث شود و مزايا  .و معابی آنها بررسی گردد                    

نشريه را تشکيل می » لباس« عملی واقتصادی بودن درونمايه اصلی مقاالت متعدد بخش
داد که  پيوسته  از اقدامات کم هزينه، مانند  اين که بهتر است بانوان خودشان لباس های 

يبانی می خويش  را در خانه بدوزند يا همان لباس های قديمی را به جديد تبديل کنند پشت
آموزش ها و الگوهای خياطی ضميمه مجله  می شد  تا بدين  ترتيب زنان   ١٠٣. کرد

چرخ . طبقه  متوسط  بتوانند  بدون پرداخت  دستمزد خياط لباس های آخرين مد بپوشند
ُ                              خياطی به سرعت بر توليد اين گونه  پيراهن  های آخرين م د می افزود و آنها را بيشتردر                                                     

خانم قمر بانو  شيوايی که در   ١٣١٠در سال   ١٠۴. ان قرار می داددسترس عموم  زن
مدرسه  دخترانه  زرتشتيان  معلم  خياطی  بود در مجله آگهی  داد که  کالس های  تعليم   

همچنين  برای کسانی که قادر  به   ١٠۵. دوزندگی را برای عموم افتتاح  کرده است 
وش پيراهن ها و کاله های آخرين مد پاريس و پرداخت هزينه آن بودند، آگهی  های فر

  ١٠۶. لندن در نشريه  چاپ  می شد
يک مدير و خانه دارمتجدد بودن مستلزم آن بود که خانم خانه مسئوليت تنظيم بودجه، 

فلسفه مجله عالم نسوان درمورد پوشاک زنان . هزينه ها و صرفه جويی را برعهده بگيرد
زل پيوند داشت و نويسندگان پيوسته به خواننندگان خود با اخالق صرفه جويی و تدبيرمن

سر دبيران بيشتر به جای تشويق به . عادت درست خرج کردن را يادآور می شدند
لباس هايتان را خودتان  بدوزيد در پول « ولخرجی در زمينه پوشاک، هوادارآن بودند که 

» ات  خود خرج  نکيند و و برای هم چشمی با ديگران بيش از امکان... صرفه جويی کنيد
ُ                                                                   پيروی  از م دهای  جديد  نبايد  پيش از خريد کتاب های درسی بچه ها و کمک به فقرا «            
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علی اصغر شريف نوشت  که مقاالت نشريه در باره تنظيم بودجه  ١٠٧» .انجام گيرد
را   مهم  می داند که زنان بياموزند  که چگونه  پول« خانواده را تاييد می کند  و اين را 

ُ                                          خرج  و پس انداز  کنند و آن را برای م دهای  مختلف لباس که هر فصل تغيير می کند                                      
  ١٠٨» .به هدر ندهند

ُ                                      عالم نسوان در کناربحث های مربوط به م د  لباس و آرايش مو، براهميت بهداشت و                                      
زن « تندرستی  شخصی و دارا بودن يک ظاهر جذاب در يک سلسله  مقاله  با عنوان 

خوانندگان می آموختند  که زن متجدد زنی است  که خوش تيپ .  تأکيد می کرد» محبوب
ّ               و برازنده ، تندرست ، خوش لباس ، اجتماعی ، شاداب و سرزنده ، ولی ج دی و با وقار،                                                                 

ً                                 چنين زنی مطمئنا  حمام می کرد و چهره گيسوان خودرا . با قلب و ذهنی جوان باشد                 
در حفظ سالمتی خود می کوشيد وهرروز ورزش  ضمن اين که . پاکيزه نگه می داشت

ُ                                زنان ايرانی آغاز قرن بيستم ازحنا، س رمه وعطراستفاده  می کردند، اما  ١٠٩.می کرد                                   
هر زنی  اين توانايی بالقوه را . اکنون  لوازم  آرايش جديد از اروپا و آمريکا وارد می شد

ستفاده از پودرها ، کرم  ها و به عالوه ، ا. داشت که با کمک کمی لوازم آرايش زيبا شود
زنان هنگام « مواد محافظ  پوست عملی  جلف و غير اخالقی  تلقی نمی شد، چون 

 ١١٠».انقالب های فرانسه و آمريکا  نيزاز لوازم  آرايش استفاده می کردند
با پيروی از روشی که مجله  ١٣٢٠تا سال   ١٣١٠سالنامه های دولتی از اواخر دهه  

ُ                    آغاز  کرده بود ، به انتشار  و نمايش  م د های غربی پرداختندعالم نسوان   وقتی دولت  .                                      
خود را آغاز کرد، نشريات دولتی نيز » بيداری زنان« اجرای  برنامه  ١٣١۴در سال 

درسالنامه های دولتی . توصيه های قبلی زيبايی و سالمتی  مجله نسوان  را پذيرفتند
ُ             جود داشت  که قواعد جديد بهداشت و م دهای  مدرن  و»  هزار راز زيبايی« بخشی به نام                                   

در اين مقاله  به خوانندگان  تأکيد  می شد که  زيبايی  را می توان کسب . را چاپ می کرد
هرکس می   ١١١. و بايد آن را حفظ  کرد؛ زيبايی فقط  از بدو با انسان زاده نمی شود

   ً      مثال  شخصی . جديد بهبود بخشدتوانست طبيعت مادرزادی خود را با وسايل و ابداعات 
به نام  دکترحسين رياضی چين و چروک های پوست، مشکالت مربوط  به رنگ پوست 

بر طرف سازد ] برق درمانی [ و داشتن موهای زائد را می توانست با الکتروتراپی 
بانوانی  که «  چنانکه درمقاله ای در باره بهداشت  شخصی توضيح داده شده بود ،  ١١٢
بايی طبيعی محروم هستند می توانند  به کمک صنعت ،طبيعت واقعی خود را از زي

تا جايی که هر  ١١٣» .شکوفا کنند و از سعادت و موفقيت درخانواده برخوردار  شوند
ُ                                                                     زن امکانات م د جديد را دراختيار داشت ، انتشارات  دولتی  نيز انديشه های مطرح  شده             

                       ً                    ا به کار می بستند و مثال   آموزش می دادند که مجله عالم نسوان ر» چگونه« درستون 
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شما در ساعات « به زنان  گفته می شد . کيف و کاله  زنانه را چطور می شد ساخت
کيف اسپرت برای صبح؛ يک کيف تيره : مختلف روز به کيف های متفاوتی نياز داريد 

وچک وچرمی برای استفاده مرتب؛ يک ابريشمی برای مهمانی چای ؛ و يک کيف ک
انتشارات دولتی تحت تأثير  ١١۴» .گالبتون آراسته به سنگ های گرانبها برای شب 

بهترين و « روحيه ناسيوناليستی حاکم برآن دوره، تأکيد می کردند که اين نمونه های
درايران و کارخانه های وطنی با پوست جانوران  » زيباترين جامه ها وآرايش زنانه 

 ١١۵.ايران ساخته می شوند
در نشريات دولتی ١٣٠٨ – ٩بليغات بری رنگ موی زنان ازهمان سال های آغازين ت

به علت کشف حجاب مراقبت از مو تبديل  ١٣١۵تا  ١٣١۴در سال های   ١١۶آغازشد
يک سالنامه دولتی مقاله ای طوالنی با ذکرجزئيات در باره . به يک اولويت ملی شد

نواع  مدل های آرايش مو برای خانم ها چگونگی اصالح ، پاکيزه نگه داشتن، رنگ  و ا
در اين مقاله دستور تهيه شامپو، رنگ  و مداوای برخی عوارض مو نظير . چاپ کرد

« شوره سر،  موخوره ، و ريزش مو دراختيار خوانندگان نهاده  شده بود که مدل موی
مدل لباس  ١٣١۵به خصوص پس از سال  ١١٧.»آالگارسون اروپايی بهتر است

اين دوره ، دوره «. رايج درميان زنان طبقات متوسط روبه باال محبوبيت يافتاروپايی 
يکی ديگر ديگر از ويژگی های آن . رونق فراوان کارخياط ها وسلمانی های زنانه بود

زمان  ظهور کاله  فروشی های زنانه در خيابان های اصلی  تهران و شهرستان ها 
 ١١٨» .بود

  
 گيری نتيجه

 
ن متذکر شده اند در زمان  رضا شاه  موانع عمده پيشرفت زنان  چنانک پژوهندگا 

ايجاد يک  قدرت اجرايی نيرومند به راستی کوشيد  تا اصالحات   ١١٩برطرف نشد
با اين . درآموزش و پرورش زنان  را که مدتی طوالنی به تأخيرافتاده بود تحقق بخشد

ع بحث های گسترده درباره حال، زنان دردوره رضا شاه  زيرسلطه  حکومت بود و مان
عالم نسوان برای مدتی طوالنی يگانه  نشريه زنان در دوره رضا . شد» مسئله زنان« 

شاه بود و مقاالت و عقايد آن بسياربه نظرات دولت و ساير نشريات اصالح طلب آن 
عالم نسوان به عنوان نشريه ای که ميان يک نشريه مستقل و يک . زمان نزديک بود

. رسمی نوسان داشت، دارای رابطه ای مردد و پرنوسان  نيز با دولت بود نشريه نيم
پشتيبانی شديد آن از برنامه  کار دولت  واکنش مستقيم  ناماليمات  و مخالف ها و 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٩٧                                                                ١٨        دق ، 

  

  

با اين .  مصيبت هايی بود که زنان اصالح طلب در اواخر دوره قاجار تحمل کرده  بودند
ه  خو از  اصالحات دولتی، رفته رفته شروع  به حال اين نشريه  در پی تأييد شورمندان

گسترش . اين استدالل کرد که پيشرفت بيشتر زنان مستلزم تالش های خود ايشان است
برنامه  کار ازطريق اصالح  قانون خانواده ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و کشف 

جامد، اما حجاب در سال های اخرعمر عالم نسوان می توانست به مسيری مستقل بين
 .                  ُ                                       دولت درست در اين ب رهه زمانی،  حرکت اين مسير را متوقف ساخت

با اين همه، نشريه عالم نسوان نمونه ديگری است که نشان نمی دهد چگونه اصالحات  
                                           ً                       رضا شاه  براساس برنامه ای انجام گرفت که قبال  بخش خصوصی واصالح طلبان 

 ١٣٠٠نه نشريه مجاز زنانه دردهه هایعالم  نسوان به عنوان يگا. مطرح کرده بودند
» بيدارکردن زنان ايرانی ازخواب«کمک کرد تا برنامه بزرگ رضا شاه برای ١٣١٠و

فضای « بدان معنا  بود  که  ١٣١٣اما تعطيلی اسرار آميزعالم نسوان  در. تحقق يابد
ابتکارات خصوصی وغيردولتی در زمينه  ديگری از اصالحات اجتماعی به » مستقل
را » کانون بانوان «  ١٣١۴رضا شاه در ١٢٠.کامل تحت اختياردولت درآمدطور

مجمع « جايگزين طرح های انجام شده عالم نسوان وسايرسازمان های مستقل زنان نظير
مجالس سخنرانی وآموزش زنان را در » کانون بانوان« . کرد» زنان  ميهن پرست 

می داد و يک مدرسه برای زنان  زمينه بی حجابی و مشاغل با برچسب خاص خود انجام
دراساس اين کانون مهاربرنامه وفعاليت هايی را که زنان .  بزرگسال را  اداره می کرد

هرچه دولت . اصالح طلب ايران از چند دهه  پيش هوادارای کرده بودند به دست گرفت
جام متجدد رضا شاه  نيرومند تر شد ، نهضت  مستقل زنان ايران  ضعيف تر گرديد سران

توسط دولت منحل شد ، همان دولتی که اصالح طلبانی  نظير نويسندگان عالم  نسوان با 
 )  ١(».پشتيبانی کرده بودند« شور و اشتياق ازآن
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  ۴٨خشونت  و فرهنگ ، ص اشنا ،   -  ۶۴ 
   ۴ – ۵، صص  ۵بويس ، فصل  – ۶۵ 
 آشنا، همان – ۶۶ 
  ٢۶ – ٢٧، صص  ۴۴همان ، شماره    -  ۶٧ 
   ۴۵، ص  ٧٧همان ، شماره   – ۶٨ 
   ٩۵و  ٩٢بامداد ، از ظلمت  به روشنايی ، صص   -  ۶٩ 
دی  (  ١نسوان  عالم  »  حجاب در ايران«  هزارف .ر.م:     ً               مثال  نگاه کنيد  به  – ٧٠ 

(  ٢،  عالم  نسوان» در باره حجاب « و دکتر سعيد  جمال الدين ،   ١٩   – ٢٣) :  ١٣١٠
  ۶٨ – ٧٢) :  ١٣١٠اسفند  

  .نام مستعار آقای رجبعلی  خان بود» دلشاد خانم «  -  ٧١ 
  ٩):  ١٣١٠دی  (  ١،  عالم نسوان ، » بيماری رقص «  دلشاد  خانم   -  ٧٢ 

 73 – Boyce; Moslem Women in the Capital of Persia ; The Moslem World 20,3 
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(July 1930): 266.  
 74- baker; Politics of Dress; p. 186  

    ٨- ٩) :  ١٣٠٩دی (  ١، عالم  نسوان »هيپوتيزم « دلشاد  خان ،  -   ٧۵ 
و  ٨١):  ١٣٠٩اسفند (  ٢،  عالم نسوان »در باره  موضوع مقاله دلشاد خانم «  -  ٧۶ 

٩٨  
، عالم نسوان، »من آزادی را در لباس وظيفه شناسی می پذيرم« فاطمه انصاری،  – ٧٧ 

   ٢٢٠):  ١٣١١  شهريور (  ۵
  »در باره حجاب «  جمال الدين ،  – ٧٨ 
  ٩٧ – ١٠۵) :  ١٣١٠ارديبهشت  (  ٣، عالم نسوان »دلشاد خانم ، گزارش واقعه   -  ٧٩ 
   ١٠۵همان ، ص   -  ٨٠ 
عباس امانت ، رستاخيز و تجديد : در باره  قرۀ العين وبی حجابی او بنگريد به  – ٨١ 

انتشارات  دانشگاه  کورنل ، : ايتاکا، نيويورک ( نهضت بابی درايران بنای : حيات 
صداهای برخاستۀ نويسندگان زن ايرانی : حجاب وکلمات  ؛ و فرزانه  ميالنی ، )  ١٩٨٩

  ) ١٩٩٣  ت  دانشگاه  سيراکوز، سيراکوز، انتشارا( 
 82 – mary Park Jordan; Persian Women Move Forward ; The Moslem World 
25,3 (July 1953): 301 , and  Mamdad , Form darkness into Light,p. 94.  
 83 – Boyce ; Moslem Women ; pp. 266-267.Mary Park Jordan reported that ; 
some hundreds ; took  advantage of this directive and ;many others  used either 
constume , as circumstance or convernience  demande.’ See Jordan; Persian 
Women Move Forward ; p.301.  
 84 – Boyce ; Moslem Women; p.267.  
 85- baker; Politices of Dress; pp. 180 , 182 , and Chehabi; Staging the Emperor’s 
New Clothers;p.213.  

  ٩١بامداد ، اط ظلمت  به روشنايی ، ص  – ٨۶ 
  ٢١۵، ص »به صحنه آمدن لباس های جديد شاهنشاه« هوشنگ شهابی،  – ٨٧ 
   ١-  ٢آشنا ، خشونت  و فرهنگ ، صص   -  ٨٨ 

 89- Roger savory ; Social Development in Iran During the Pahlavi Era;in George 
Lenczowski, ed ., Iran  Under The Pahlavis (Stanford, Calif: Hoover Institution 
Press, 1978),p. 97.  

   ٩٢بامداد ، از ظلمت تا روشنايی ، ص   -  ٩٠ 
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 91 – See Boyce ; Moslem Women ; p. 267: Jordan ; Persian Wmen ; p.301 ; and 
Chehabi ; Staging the  Emperor’ New Clothers’pp. 216.218.  
 92- Boyce and McDowell; Social, Moral, Economic, and Industrial 
Movements;p.1  

به نقل از، جاهد، سالنامه ١٣١۴دی  ١٧رضا شاه پهلوی، سخنان ايراد شده در – ٩٣ 
   ٩۴ – ٩۵صص  ،  ١٣١۵پارس ، 

، عالم »گذشته و حال : تاريخچه  وضع زنان در ايران « ادی ، صديقه دولت آب – ٩۴ 
  ١۴۵-  ١۵٢ک  ) ١٣١١١  تير  (  ۴نسوان 

    95 - Boyce ; Moslem Women ; p. 266  
 96. Jordan; Persian Woomen ; p. 300;  Boyce ; Moslem Women ; p. 265; and 
Boyce  and  McDowell;  Social, Moral, Economic, and Industrial Movements;p.1  

 
تهران که همسرش را با چادر به کافه ای در ] شهربانی[ بويس ماجرای رئيس نظميه 

برد تا بدين ترتيب از ساير زنان بخواهد که با مردان درانظارعمومی   شمال تهران می 
کنار هنرپيشه ارمنی ايرانی در نمايش ها در » لورتا  « .ظاهر شوند  را نقل می کند

   ٢٠۵، ص  ١٣١١،  جاهد ، سالنامه  پارس : مردان بازی می کرد، نک 
 97- Chehabi; Staging the Emperor’s New Clothes; pp. 216, 218, and Baker ; 
Politics of Dress; p.186   

  ۵٠) :  ١٣٠٩اسفند  (   ٣، عالم نسوان » يک زن  می پرسد«   -  ٩٨ 
مخارج « ،  و )  ١٣٠١شهريور  (  ١،  عالم نسوان » يه قدردانی  و اطالع«  -  ٩٩ 

   ۴ – ۶) :  ١٣٠١آبان  (   ٢عالم  نسوان   ،  » کافی است 
،  ١٩،  ١٨) :  ١٣٠٠اسفند (۴؛ ٢٢،  ١٩،  ١٨) :  ١٣٠٠دی  (  ٣عالم  نسوان  –١٠٠ 

،  ١٠): ١٣٠١تير (  ۶؛  ٢٣،  ٢٢،  ١٩،  ١٨): ١٣٠١ارديبهشت  (  ۵،  ٢٣،  ٢٢
   ١۵، ص ١١،١۴

شهريور (  ١ترجمۀ طوبی ضرغامی ، عالم  نسوان » ُ          م د  بهاره « ميس يانگ،   -  ١٠١ 
،  ترجمه طوبی ضرغامی ، » لباس روزی « ، و خانم  ويشام ،  ١۶ –   ١٨) :  ١٣٠١

ُ                              ، تصاوير  م دهای لباس  در شماره های بعدی  ١۶ – ١٧  ):  ١٣٠١دی ( ٣عالم نسوان             
  .کيفيت  چاپ  سنگی  آنها راضی  نبوده اند چون دبيران  نشريه  از   نشريه حذف شده اند

 همان -   ١٠٢ 
نوکردن لباس ها ی « ، و خانم  يانگ  ۴ – ۶، صص » مخارج کافی است«  -   ١٠٣  
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   ٢۴ – ٢۵، )  ١٣٠١آبان (  ٢ترجمه طوبی ضرغامی ، عالم نسوان   ، » قديمی 
  ١٨٩، ص  ١٣٠٩جاهد ، سالنامه  پارس ،   -  ١٠۴ 
   ۵٢): ١٣٠٨دی ( ١، عالم نسوان»اطالعيه« نک، – ١٠۵ 
، ١٨):١٣٠٠دی ( ٣و ٢٢،  ١٩،  ١٨):  ١٣٠٠شهريور(٢نک، عالم نسوان – ١٠۶ 

١٩،٢٢  
   ۴ – ۶، صص » مخارج  کافی است«  - ١٠٧ 
  ٣٠ – ٣٢) :  ١٣٠١دی (  ٣، عالم نسوان »هزينه ها «  علی اصغر شريف،   -  ١٠٨ 
): ١٣٠٩اسفند (  ٢جاللی، عالم نسوان . ترجمه  خانم  م » يک زن برازنده «  -  ١٠٩ 

ابان  (  ۶؛ و همان ،   ١١٨ – ١٢٩) :  ١٣١٠اريبهشت (   ٣،  ؛ همان  ۵١ – ۵٧
٢٨٢ – ٢٨٨):  ١٣١٠  

اريبهشت ( ٣رهنمای خانواه ها، ترجمه خانم جاللی، عالم نسوان: فصل ششم«  - ١١٠ 
١٢) :١٣١١۴ –   ١١٣   

  ٨٧، ص  ١٣١۵سالنامه پارس، » زيبايی بدن« جاهد،  -  ١١١ 
   ٢-  ٣، صص ١٣١٩، سالنامه پارس، » آرايش با جراحی« جاهد، - ١١٢ 
  ٧٢، ص ١٣١٩، سالنامه پارس،»پاکيزگی بدن ونظافت« جاهد  –١١٣ 
« و ٨٢ – ٨٣، صص١٣١۵، سالنامه پارس، »ساختن کاله های زنانه«جاهد - ١١۴ 

  ٧٨ – ٨١، صص ١٣١۵سالنامه پارس ،   ،» کيف های زنانه 
  ٧٢ – ٨٣، صص  ١٣١٩، و٧٢ – ٧۵، صص ١٣١٨جاهد ، سالنامه پارس ،  – ١١۵ 
   ١٣٠٨جاهد ، سالنامه پارس ،  – ١١۶ 
  ٧٠ – ٨۵، صص  ١٣١۴، سالنامه پارس ، » هزار رمز زيبايی« جاهد   -  ١١٧ 
  ٩۶بامداد ، از ظلمت  به روشنايی ، ص  – ١١٨ 

 119 – See Eliy Sanasnsarian, The Women‘ s Rights movement in Iran ( New 
York: Praeger , 1982);  Najmabadi; Hazards of Modernity ; and Paidar, Women 
and the  Political Process.  

افسانه  نجم آبادی  اين تيپ شناسی  را مربوط  به دوره  دمحم رشا  شاه  می  – ١٢٠ 
اما من  معتقدم  که در مورد  دوره  رضا  شاه        ( Hazards of  Modernitz”, p.674 داند  

  .نيز صدق  می کند
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   دهم فصل

  
  

 شاه رضا حکومت دورة در زنان های فعاليت بازبينی :نمايندگی و اقتدار
  

اقتدارو « بررسی  وضعيت زنان در دورۀ رضا خان تحت عنوان افسانه نجم آبادی در 
اينگونه به نوشته آورده » های زنان در دورة حکومت رضا شاه بازبينی فعاليت: نمايندگی

  : است
  

 مقدمه
 

های بانوان در بين زنان مسلمان ايرانی در  ظهور يک هويت آشکارا فمينيستی و فعاليت
. بود)        ً                       و غالبا  آميخته با شک و ناباوری(برای بسياری از ناظران تعجب آور  ١٩٩٠دهه 
رای تاريخ دانان و مطلعان از تاريخ ايران در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم اما ب

شباهت . آوری وجود داشته باشد در واقع اگر مسئله تعجب. انگيز نيست اين مسئله تعجب
ها، از جمله  اين شباهت. بسيار زيادی است که بين اين دو برهه زمانی وجود دارد

ِ           چالش کشيدن اين استدالل  برخی اسالمگرايی فلسفی ـ يعنی به  عمل گرايان با مخلوطی از                      
چنين يک ارتباط متعهدانه، و  المللی ـ و هم های زن محورانه، اسالمی، ملی و بين استدالل

در عين حال خودمختارانه، بين زنان فعال و ساختارهای دولتی و صاحبان قدرت را 
ای مربوط به دفاع از حقوق زنان به ه بين اين دو برهه زمانی، فعاليت. گيرند دربرمی

ـ   شکلی روز افزون، از نظر ايدئولوژيک و ساختاری، حالت دولت مدار پيدا کردند
در کتاب . صرف نظر از آن که در جهت حمايت از کشور و حکومت بودند يا بر ضد آن

ی های زنان ايران ام روايت ديگری درباره فعاليت شناسی فمينيسم ايرانی سعی کرده نسب
: شوم در مقاله حاضر بر يکی از قطعات اين پازل متمرکز می. در اين دوره ارائه کنم
های مربوط به حجاب و مشارکت  و بحث ١٣٢٠و  ١٣٠٠های  اقدامات اجتماعی دهه

  .اجتماعی زنان
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 )اجمالی برداشت يک( ايرانی سکوالريسم و مدرنيته بررسی
 

از اواسط قرن نوزدهم ميالدیـ  با ظهور طيفی های مربوط به مدرنيته در ايران،  سياست
در درون اين طيف، . گرايانه همراه بود گرايانه و اسالم ها و گفت و گوهای ملی از بحث

يکی از مفاهيم مدرنيته ايرانی، اروپا را به عنوان مظهر ترقی و تمدن ـ دو واژه اصلی و 
مسئله را با توصيه به دانست و به شکلی روز افزون اين - کليدی اين برداشت ـ می

ساير روندها سعی . کرد بازيافت و حرکت به سمت ايران پيش از اسالم همراهی می
گرايی خود را نه با احيای دوران پيش از اسالم بلکه با گرايش به سمت  کردند ملی می

آنها تشيع را شکل ايرانی شده . اسالم، با مسئله رقابت و حرکت به سمت اروپا پيوند بزنند
به دو علت و با قطعيت اصرار دارم دومين مورد را . دانستند الم در قرون اوليه آن میاس

اول به دليل تمايز آن با ساير روندهای ضد مدرنيسم مثل : در طيف مدرنيته قرار دهم
روندهايی که انقالب مشروطه توسط مشروعه خواهان هدايت شدند؛ و دوم آن که روند 

گيری جريان  بيستم به شدت باعث خروج و يا کناره از اواخر قرن  شتابان توسعه
 ١٩٨٠البته اواخر دهه (مدرنيست ملی مذهبی از پيوندهای پيچيده مدرنيته ايرانی گرديدند 

تا همين چندی پيش، اين مفهوم يک مفهوم ). شاهد بازگشت مجدد آن در قالبی جديد بود
ر سياسی ايران همواره جبهه جنگی     ً                                             کامال  پذيرفته شده بود که از قرن نوزدهم به بعد، امو

 .گرفته است و اسالم نيز همواره در حوزه سنت جای می: بين مدرنيته و سنت بوده است
 

های ضد استعماری ـ بيش از آن  عالوه بر اين، ناسيوناليسم ايرانی ـ برخالف ناسيوناليسم
از اين واقعيت  ماهيتی که. که حالت ضد بيگانه داشته باشد، ضد استبداد و ضد مذهب بود

حکايت داشت که ايران هيچگاه مستعمره نبوده است، اگرچه سرنوشت دوران جديد آن 
اما در طول قرن . های استعماری و مستعمرات جهان گره خورده بود- همواره با نقشه

نخست : بيستم، يک ديدگاه و نگرش ضد بيگانه نيز به شکلی روزافزون پديدار گشت
و اوايل  ١٩۴٠نبش ملی سازی صنعت نفت در اواخر دهه رويکرد ضد انگليسی در ج

و خارج کردن اين صنعت از سيطره انگلستان، و سپس رويکرد ضد  ١٩۵٠دهه 
امريکايی با ظهور اياالت متحده به عنوان قدرت اقتصادی و سياسی برتر و حامی رژيم 

 .١٩٧٠و  ١٩۶٠های ¬شاه در دهه
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يوناليسم ايرانی به طور عميقی با دستاوردهای پيدايش اين حالت ضد بيگانه در درون ناس
يک شکاف رو به رشد بين حکومت و  ١٩٣٠اول آن که از دهه : ديگری عجين شد

جامعه مدنی به وجود آمد که در واقع خالئی مجازی بين دولت و اکثريت جمعيت کشور 
و  شايد پيامدها و عواقب تبديل اين خالء و شکاف به تعريفی محترم. شد محسوب می

مقدس برای خط مشی سياسی مخالفان و دگرانديشان به مراتب از قطع ارتباط واقعی بين 
 .تر بود مؤسسات مدنی و ساختارهای دولتی مهم

 
دومين مطلب اين بود که آن دسته از رويکردهای مدرنی که سعی داشتند ناسيوناليسم و 

َ         نند به طور م جازی از جستجو برای رسيدن به مدرنيته را با مفاهيم اسالمی پيوند بز            
ای با  حوزه مدرنيسم کنار گذاشته شده و يا خارج شدند چون مدرنيسم به طرز فزاينده

اسالم که . شد حکومت پهلوی يا ناسيوناليسم، سوسياليسم و کمونيسم جناح چپی شناخته می
شد به عنوان سد راهی برای  هايی چون سنت بازگشت به گذشته پيوند زده می با واژه

به بعد،  ١٩۵٠سومين مطلب نيز اين است که از دهه . گرديد نيته قلمداد میمدر
ترين  ترين و مهم گرايی در ابتدا به عنوان يکی از ارکان و به تدريج به عنوان اصلی اسالم

 .رکن خط مشی سياسی ضد حکومتی مطرح گرديد
 

م باعث به نوعی هم باعث يکی شدن اين روندها شد و ه) ١٣۵٧( ١٩٧٩انقالب سال 
های ابتدايی انقالب يک اسالم ضد بيگانه، ضد ناسيوناليسم  در ابتدا در سال. جدا شدن آنها

و ضد سکوالريسم پا به عرصه گذاشت، اما بسياری از اقدامات صاحبان قدرت و ساير 
وقايع تاريخی که در خالل اين مدت رخ دادند ـ همانند جنگ هشت ساله ايران و عراق ـ 

بيست و پنج سال بعد، يک ناسيوناليسم . ها کردند دادن تمام اين واژه شروع به تغيير
رسمی  هايی حتی نيمه خوان و در برهه متفاوت و يک اسالم متفاوت، تا حدی مخالف

های اجتماعی يا سياسی منظم و سازماندهی  پديدار شدند که نه لزوما از طريق جنبش
 .شوند های کوچک محلی تبيين می شده، که به واسطه بسياری از عملکردها و نشانه

 
توان چنين گفت که گويی ايرانيان در تالشند تا با توجه به قدرت و در  به نوعی می

دسترس بودن ارتباطات بسيار برای ايجاد و تصاحب تصوير خودشان، فرهنگ سياسی 
ند ده عالوه بر اين، آنها اين کار را به نحوی انجام می. خاص خودشان را به وجود آورند

که چندان در تقابل با حکومت رسمی کشور نيست و در واقع به نوعی از کنار و ميان آن 
کنند که گويا حکومتی وجود ندارد و گاه  کنند؛ گاه طوری رفتار می با احتياط حرکت می
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اين . شان اقدامی انجام داده و مهيا باشد تقاضای اين را دارند که حکومت در جهت مصالح
ً              دگرانديشان جديد ايرانی صرفا  نتيجه محدوديتجنبه از خط مشی  های  ها و سرکوب                            

بلکه بخشی از اين دستاوردها ميراث انديشه ضد دولتی . اعمال شده توسط دولت نيست
شد و شکاف مقدسی که بين حکومت و مخالفان  ۵٧است که باعث بروز انقالب سال 

اک محسوب نشود، حداقل اما از آن زمان به بعد اين شکاف اگر هم خطرن. وجود داشت
 .شود از نظر سياسی، نامطلوب قلمداد می

 
 !)ديگر اجمالی برداشت يک( ايرانی سکوالريسم و فمينيسم بررسی

 
های مربوط به فمينيسم ايرانی با عالئم خاصی نشانه گذاری نشده  شروع و ابتدای حرکت

د در جهت ايجاد های موجو ها و فرصت فعاالن عرصه حقوق زنان از تمام جايگاه. است
در اوايل قرن . کردند ها و گفتگوهای زنانه و در جهت مصالح زنان استفاده می بحث

آنها خود را خواهران : بيستم، شاهد بروز سه نوع هويت خودخواسته برای زنان بوديم
در گفتار مشروطه خواهی ايرانی، . ناميدند وطنی، خواهران دينی و خواهران نوعی می

گرايی، ادعای شهروندی و داشتن  گرايی و اسالم های ايران خود در حوزهزنان با ادغام 
از سوی ديگر آنها با خواهران نوعی خواندن خويش به نياز . حقوق شهروندی نمودند

هايی که دو  نگرانی. دادند های خاص خودشان توجه می زنان برای رفع برخی نگرانی
 .گروه ديگر به آنها توجهی نداشتند

ها و مشاجراتی در مورد موضوعات مختلف در بين زنان وجود داشت، اما  اگرچه بحث
ها و اختالفات به شکل مغاير و متضاد مطرح نشده و يکديگر را نفی  اين تفاوت

نيروهای ضد مشروطه، . شد نفسه، ضد زن تلقی نمی همچنين اسالم هم فی. کردند نمی
تجددگرايان و تعابير و  مخالفت سياسی خود را با مشروطه و اصالحاتی که توسط

به عنوان . کردند شد، بيان می های خاص آنها از دستورات اسالمی مطرح می برداشت
مثال، آنها اعتقاد داشتند تاسيس مدارس جديد برای دختران مثالی از لغو و فسخ قوانين 

اما طرفداران مدارس جديد دخترانه نيز از همان منابع برای حمايت از . باشد الهی می
يکی از بانوان در آن دوران به طور مستقيم در يکی . کردند حصيالت زنان استفاده میت

وی در ابتدا يکی از . هللا نوری را مخاطب قرار داده است از مقاالت خودش شيخ فضل
مدارس تحصيل زنانه و دخترانه برخالف دين و «های وی که در آن گفته بود  سخنرانی

س بحثی را مطرح کرده بود که ارزش نقل قول را را نقل کرده و سپ» مذهب هستند
 :دارد
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اگر مقصود جنابعالی از اين سخن اين است که جماعت زنان ميبايد هيچ علمی نياموزند و 
 مانند حيوان بی شاخ و دم باشند تا از اين دنيا بروند و اين فرموده خداوند است،

 
هللا و احاديث اين  جای کالمپس مرقوم فرمائيد که خدا و اوليای خدا جل و اعال در ک

اند و اگر چنين مطلبی صحيح است سبب اين بی التفاتی خدا و اوليا و  مطلب را فرموده
انبياء نسبت به صنف نسوان چه بوده است که ايشان را به صورت انسان خلق کرده ولی 

ن تجاوز ايشان را از سيرت حيوانی به حقايق انسانيت قدغن فرموده است و با وجود اي
الطاق نموده و از ايشان عبادت و تهذيب - مرحمتی چرا همه را مکلف به تکاليف فوق بی

اخالق و اطاعت شوهر و پدر خواسته و مردها را به چه سبب عزيز داشته و با آن که 
نعمت علم را از ايشان مضايقه نکرده است چرا مثل ما بی نواها که گذشته از بندگی خدا 

بر ما واجب نموده است ايشان را مطيع کسی جز خدا قرار بندگی و اطاعت شوهر را 
نداده است و اگر فيض حق نسبت به همه يکسان است در مقابل اين زحمت فوق الطاقه و 

 .تکاليف شاقه با چه مزدی و نعمتی بما داده است که به مردها نداده است
 

کنم که  رض میشايد بفرماييد که شما را در کارهای خداوند حق چون و چرا نيست، ع
روی سخن حقيره با خدايی است که شما او را از عدل بی نياز کرده و او را به ما نسوان 

پرسيتم خيلی باالتر و بزرگتر از آن  شناختيم و می ايد و اال آن خدايی که ما می ظالم قلم داده
 ها را ما بين زنان و مردان منظور دارد و بدون حکمت حکمی است که اين نوع تفاوت

 .نمايد
پيغمبر گرامی آن خدای ما جل و عال فرموده است که طلب العلم فريضه علی کل مسلم و 
مسلمه و خيلی فرق است مابين خدای ما که طلب علم را بر نسوان واجب نموده و خدای 

 .شما که علم را برای زنان حرام کرده و خالف دين و مذهب قرار داده است
 

هللا به عنوان قدرت انحصاری اسالمی   مذهبی شيخ فضلبه زبان ديگر، نظرات و آرای 
زنان آن ديدگاه او را با زبان خودشان و به نام . شد و در برگيرنده کل حقايق دانسته نمی

 .طلبيدند پروردگارشان به چالش می
 

های چندی از تجددگرايان، حجاب زنان ايرانی به  های پيشين در نوشته اگرچه در دوره
اسالم معرفی شده بود، اما / ی مشخص کننده تفاوت بين اروپا و ايران عنوان عامل اصل

تمام .                               ً                                      اختالف نظر بر سر حجاب زنان صرفا  بين تجدد گرايان و ضد تجدد گرايان نبود
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کردند؛ بعضی از آنها به شدت با  طلبان ايرانی از کشف حجاب پشتيبانی نمی اصالح
از تحصيالت و مشارکت اجتماعی  کشف حجاب زنان مخالفت کردند اما در عين حال

های زنانه مهمی نيز به چشم  در ميان اين عده، گروه. نمودند زنان طرفداری می
های زنان اصالح طلب حول  عالوه بر اين، در ابتدای قرن بيستم، فعاليت. خوردند می

کردند يکی  ترين مسائلی که زنان آن دوره دنبال می مهم. مسائل ديگری متمرکز شده بود
خواستند  آنها می(مسئله تحصيل زنان بود و ديگری اصالح قوانين ازدواج و طالق بود 

حق اختيار کردن چند زن به نوعی محدود شود و حق طالق يک طرفه زنان در هر 
در حقيقت فعاالن عرصه حقوق ). زمان و به هر دليل از مردان گرفته شده يا محدود شود

به عنوان مثال در . مسائل ديگری روی آوردند زنان از مسئله حجاب منفک شده و به
در حالی که ) گرديد چاپ می ١٩١۶تا  ١٩١٢که از اواخر سال (صفحات مجله شکوفه 

کردند، اما  حجابی طرفداری می بعضی نويسندگان مثل شهناز آزاد و شمس کسمايی از بی
ت با آنان السلطنه، به شد ديگرانی از جمله صاحب امتياز و دبير نشريه يعنی مزين

 .کرد مخالفت می
 

نکته مهمی که در اينجا بايد خاطرنشان سازيم اين است که بحثی که بر سر مسئله حجاب 
های پس از سال  گرفت با بحث های اوليه قرن بيستم صورت می حجابی در دهه و بی

های حکومتی، که  در ايران و مشاجرات اجتماعی ـ فرهنگی و سياست) ١٣۵٧( ١٩٧٩
کشف . گرفت، تفاوت بسيار زيادی دارد جموعه لغات و واژگان صورت میبا همان م

کردند عبارت بود  های پيشين از آن دفاع می حجابی که بعضی از مردان و زنان در دوره
از برداشتن روبنده و تبديل حجاب به يک روسری و يک مانتوی گشاد و بلند به جای 

در واقع تغييرات تاريخی معنای کشف خواهم به آن اشاره کنم  ای که می نکته. چادر
چيزی . شود های مربوط به حجاب از آن غفلت می حجاب است که گاهی اوقات در بحث

در ايران تحت عنوان حجاب مطرح گرديد همان  ١٩٨٠که به طور رسمی و از دهه 
های اول اين قرن وجود داشت؛ در واقع حجاب رسمی امروز  حجابی نيست که در دهه

يزی شباهت دارد که زنان آن دوره از آن تحت عنوان کشف حجاب دفاع و بيشتر به چ
عالوه بر اين، طرفداری يا مخالفت با کشف حجاب نشانه مستقيم و . کردند طرفداری می

در بين خود . مسلم تقابل تجدد با ضد تجدد، نبود اما بعدها به چنين حالتی تبديل شد
اختالفاتی وجود داشت اما هيچگاه اين های طرفدار حقوق زنان در اين مورد ¬گروه

های ديگر را  ها، گروه اختالفات به حاالت خصمانه بدل نشدند و هيچيک از اين گروه
پس جای اين پرسش هست که چنانچه . خواند گرا نمی ضد تجدد، ضد اصالحات و سنت
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يعنی  در اين دوره اوليه، اختالفاتی درباره حقوق زنان بين دو گروه طرفدار حقوق زنان
ها از  ها و ضد مدرن ها از يک سو و با طرفداران اسالم، سنتی ها و غير اسالمی مدرن

 کرده است؟- سوی ديگر، وجود داشته، حول چه مسائلی بروز می
 

های مخالف و  بندی گيری دسته يک دوره حياتی برای دگرگونی اين اختالفات و شکل
ای است  ايرانی از مسائل عمدهکشف حجاب زنان . رقيب، دوره حکومت رضا شاه بود

اين . باشد که باعث اثرگذاری دوره حکومت رضا شاه بر حافظه تاريخی ايرانيان می
کردند صادق است و هم در مورد آنانی که با  مسئله هم در مورد کسانی که از آن دفاع می

اه به روايت متداول در اين مورد اين است که رضا ش. کردند آن مخالف بوده و مبارزه می
) ١٣١۵( ١٩٣۶گرانه و تجددگرای خويش در سال  عنوان بخشی از اقدامات اصالح

برای مخالفان کشف حجاب، اين پروژه نه تنها . دستور کشف حجاب زنان را صادر کرد
شد که رضاخان  غيراسالمی، بلکه بخشی از يک هجوم فرهنگی امپرياليستی تلقی می

های ¬طرفداران کشف حجاب نيز به گروه. ودخود نيز در اين ميان آلت دستی بيش نب
از نظر آنها اعمال فشار (کردند  های وی را تاييد می ای روش عده. شدند مختلفی تقسيم می

چينی برای متقاعد کردن مردم به نتيجه مورد  حکومتی الزم بود چون چند سال زمينه
- حجاب استقبال نمیانتظار و مطلوب منتهی نشده بود و زنان به طور داوطلبانه از کشف 

، گروهی ديگر منتقدانی بودند که خشونت و ظلم صورت گرفته در اين اقدام را به )کردند
های اسالمی دهه  عنوان عامل شکست آن معرفی کرده و آن را عامل اصلی واکنش

 .دانند که به تدريج به انقالب اسالمی منتهی گرديد- می ١٩۴٠/١٣٢٠
 

نخست آن که اين روايت از تغييرات صورت . استچند اشکال در اين روايت موجود 
کند چون در پاييز سال  های رضا شاه دراين مورد چشم پوشی می گرفته در سياست

چادری يعنی تعويض چادر با هر نوع پوشش تمام قد ديگر،  دولت با بی) ١٣١١( ١٩٣٢
نت ای در شفق سرخ نوشت که پليس با خشو افضل وزيری در مقاله. نمود مخالفت می

اداره تحصيالت عمومی در . دارد تمام دختران را از رفتن به مدرسه بدون چادر بازمی
اين مورد سختگيری شديدی دارد به نحوی که اگر يک دختر هفت يا هشت ساله بدون 
چادر به مدرسه برود، مدير مدرسه به دستور رياست ادره تحصيالت عمومی او را از 

نه فرمان : مختار باشند و بتوانند خودشان انتخاب کنند مردم بايد… کند  مدرسه اخراج می
دولت بايد فقط وظيفه دفاع از … چادر شويد چادری صادر کنيد و نه مانع راه زنان بی بی

بايد . نظم و ترتيب را برعهده گرفته و زنان را از آزار و اذيت مردان مصون نگهدارد
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ها نصب  ای عمومی و اتوبوسه وظايف مردان نسبت به زنان نوشته شده و در مکان
دار عمل به اين وظايف باشد و سپس پيروی از  شود و پليس نيز بايد ابتدا خودش طاليه

 .اين مقررات را ضروری نمايد
 

درتهران برگزار  ١٩٣٢دسامبر  ٢نوامبر تا  ٢٧هنگامی که دومين کنگره زنان شرق در
توسط تيمورتاش، وزير شد، شيخ الملک اورنگ، که يکی از محارم رضا شاه بود، 

دربار، به آنجا فرستاده شد تا عليه کشف حجاب که تحت اداره بعضی از زنان پيشنهاد 
، همان شيخ الملک اورنگ درباره ١٩٣۶سه سال بعد در فوريه . شده بود سخن براند

تا فوريه  ١٩٣٢بين دسامبر . داد مزايا و منافع کشف حجاب زنان داد سخن سرمی
چادری  در واقع، روايات معاصر مخالفت اوليه دولت با بی. داده بود ، تغييری رخ١٩٣۶

گيرند و زمان توجه رضا شاه به کشف حجاب را در هنگام سفرش به  را در نظر نمی
ـ يعنی يک سال قبل از بروز هر گونه عالمتی مبنی بر تغيير  ١٩٣۴ترکيه در ژوئن 

 .دانند مواضع دولت و رويکرد به کشف حجاب ـ می
 

های آن دوره آمده است که رضا شاه همواره درصدد  زندگينامه يکی از شخصيت در
. هراسيد های اجتماعی ناشی از آن می انجام کشف حجاب بود، اما از اغتشاشات و آشوب

اما بسياری از منابع . سفر ترکيه او را مصمم نمود تا به هر قيمتی اين کار را انجام دهد
السلطنه  به عنوان مثال، عين. تر در درون دولت بودند همعاصر، حاکی از تصويری پيچيد

چادری مخالف بود  نوشت که رضا شاه در اصل با کشف حجاب و بی ١٩٣١در نوامبر 
و اين وزير قدرتمند دربار يعنی تيمورتاش بود که شروع به گسترش اقدامات اروپايی در 

نظير رفتن زنان به سينماها،  او در بسياری از اين موارد«: دهد او ادامه می. ايران کرد
دليل اين امر . ها موفق بود اما در مورد کنار گذاشتن چادر موفق نشد ها و کافه گردشگاه

اگر به خاطر . چادر خارج شدن زنان از منزل مخالف بود اين بود که واال حضرت با بی
ل موفق در ک] تيمورتاش[او . شدند چادر می مخالفت وی نبود، زنان شش سال زودتر بی

به عنوان مثال حجاب در تهران و (اما بعضی از مقاصدش تا حدودی تحقق يافتند . نبود
ها، قفسه سينه و  ساير شهرها فقط به معنی چادر مشکی است و باز بودن صورت، دست

شود صورت زنان در سايه آن زيباتر و  حتی پيچه باعث می. گردن زنان مانعی ندارد
های مختلفی که در صفحات شفق سرخ در  در بحث» .سدتر به نظر بر داشتنی دوست

                           ً                  شدند، اکثريت مقاالت که اکثرا  توسط مردها نوشته  مطرح می ١٩٣٠و  ١٩٢٩های  سال
اين نشريه . کردند چادری مخالفت می شده بودند، با استخدام زنان در بيرون از خانه و بی
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يکی از نشريات حامی تحت اداره علی دشتی قرار داشت و از همان آغاز به عنوان 
اين مسئله چندان محتمل نيست که دولت تمايل به پشتيبانی از . شد سردار سپه شناخته می

همچنان موضع  ١٩٣٠چادری داشته است و درعين حال صفحات شفق سرخ در سال  بی
هايی در اين مورد در  ها و مخالفت توان حدس زد که نارضايتی حداقل می. مخالف بگيرد
 .ج از حلقه دولت وجود داشتداخل و خار

 
عالوه بر اين، اين روايات از اين مسئله غفلت می کنند که کشف حجاب زنان در دهه 

های اصلی تبديل شده بود که نه تنها  به يکی از موضوعات اجتماعی و کشمکش ١٩٢٠
 .کردند های مربوط به آن مشارکت می سياستمداران مرد، بلکه خود زنان نيز در بحث

 
های انقالب مشروطه، کشف حجاب زنان در دستور کار  ود آنکه در طی سالبا وج

طلبان قرار نداشت، اما تغيير بافت اجتماعی باعث مطرح شدن اين موضوع - اصالح
ها و  های مشروطه خواهانه، ايجاد انجمن زنان از طريق مشارکت در فعاليت. گرديد

التحصيلی  ری مراسم فارغپرستانه، تأسيس مدارس و برگزا- برگزاری جلسات ميهن
تر و  برای دانش آموزان و نوشتن در مطبوعات و نشريات زنانه، نقش برجسته

همچنين آنها با آزادی بيشتری به . های اجتماعی ايفا نمودند آشکارتری را در عرصه
کم فضاهای محدود خود را  زنان شهری طبقات ميانی و باالتر، کم. آمدند ها می خيابان

دند ـ فضاهايی که حتی از زنان طبقات پايين و طبقه کارگر که به خيابان دا گسترش می
 .کردند نيز محدودتر بودند آمده و به اطراف شهر رفت و آمد می

ِ     فريدون توللی در شيراز  سال:  همچنين بخوانيد  های کودتا                     
 

 های مساجد و بازار به غير از اين حضور روزمره، زنان طبقات عامه اجتماع در تعزيه
رفتند و برای حنابندان و  ها و فضاهای باز می شدند، در سيزده به در به باغ نيز حاضر می

. کردند های مشابه آن رفت و آمد می های مشابه آن نيز به امام زاده زيد و مکان مراسم
يکی ديگر از موارد حضور عمومی زنان هنگامی بود که شاه قصد داشت در مالء عام 

صورت زنان نيز برای اظهار اتحاد و دعای خير يا بالعکس برای ظاهر شود که در اين 
های  نوشته. شدند نشان دادن خشم و انزجار خود به صورت گروهی در محل حاضر می

وی با . دهد منظم و هميشگی ارائه می  السلطنه تصوير روشنی از اين مراسم عين
خدا به حال زنان «: که نويسد- ، چنين می١٨٩٠بينی يک روز بارانی در اول آوريل  پيش

های زيادی را  اند و آرايش های نو و چادرهای نوی خود را آماده کرده رحم کند؛ آنها لباس
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اند؛ تمام اينها به هدر خواهد رفت و خوشگلی آنها به بدگلی  برای روز سيزده تدارک ديده
ن بزک کرده در ان شاء هللا که باران نبارد و مردان بتوانند از منظره زنا. بدل خواهد شد

وی سپس در گزارش مربوط به آن روز چنين نوشت که در » .های نو لذت ببرند لباس
آن قدر «زار رفته است،  هنگام بازگشت در روز سيزده به همراه برادرش به خيابان الله

همچنين اميريه … زار آمده بود که حتی يک جای خالی هم وجود نداشت  زن به باغ الله
ها پر از درشکه و مردان و زنانی  خيابان. نيز مملو از زنان و مردان بودندها  و ساير باغ

روزهای کمی تا . تماشای خوبی داشت. بودند که با اسب يا پياده در حال رفت و آمد بودند
او . ».ما نيز تماشای کاملی نموديم و سپس به خانه بازگشتيم. اين حد تماشايی هستند

های روزانه در ماه محرم و صفر تعداد زنان  خوانیمشاهده کرده بود که در روضه 
کند که اين تمايل روز افزون در  وی اشاره می. شرکت کننده بيش از مردان بوده است

ها وجود داشت که اين مراسم را به عنوان ضيافت در نظر بگيرند، آرايش کرده،  زن
تی از اين موقعيت آنها ح. حجابشان را کمتر رعايت کرده و خود را بيشتر نشان بدهند

 .کردند برای اختالط با مردان نيز استفاده می
 

وی با ابراز خشم و غضب زنان نسبت به شاه در انظار عمومی و در مالء عام مخالف 
دانم درباره  نمی. يک روز شاه را برای بازديد از مسجد سپهساالر، همراهی کرديم«بود، 

آنها چيزهای . م که تماشای بسيار خوبی بودما در بين زنان گرفتار شدي. زنان چه بنويسم
هايی به شاه و همراهان وی  گاه گاه حرف. …آوردند  ای بر زبان می- معنی و ياوه بی
 ».دانم با گذشت زمان چه اتفاقات ديگری رخ خواهد داد نمی. گفتند می
 

 های شهری هايی از مردان يا پليس گروه. آميزی داشت اين مشارکت آنها حالت اعتراض
های مذهبی را به روی آنها  کردند، آنها گاهی در مساجد و مکان تجمع زنان را اداره می

نويسد که  السلطنه می عين. شوند دار می بستند يا مانع خروج آنها از شهرهای دروازه می
زنان حق خروج از دروازه شهر را نداشتند و در نتيجه ) ١٨٩١( ١٣٠٨در سيزده به در 

زنان . دادند دوالب و دوشان تپه جمع شده بودند را مردان تشکيل میاکثر افرادی که در 
رمضان  ٢٧در سحرگاه . های مختلف داخل شهر سپری کردند نيز اين روز را در باغ

، تعدادی از روحانيون درهای امامزاده زيد را به روی زنان بستند و به تقاضای ١٣١٠
ها بين چندين مسجد مختلف  راين زنهزاران زن برای گشودن درها وقعی ننهادند و بناب

های  ها و راهپيمايی ها برای حضور زنان در مراسم کم اين محدوديت کم. پخش شدند
زنان از حضور در راهپيمايی عصر  ١٨٩٨محرم نيز اعمال گرديد، که در ژوئن 
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شرکت ) عاشورا(اما آنها با جمعيت بيشتری در مراسم روز دهم . تاسوعا منع شدند
زنان از شرکت در يک وعظ مهم توسط ميرزا  ١٣۴٢گامی که در رمضان هن. جستند

های اطراف را پر کرده و  عبدهللا معروف در مسجد سپهساالر محروم شدند، خيابان
کاری از دست پليس . فضای بيرونی بهارستان را هسته مرکزی خود قرار دادند

کشيد که تا  م که فرياد میزنی را ديد«کند که  السلطنه چنين گزارش می عين. آمد برنمی
» !شويد، زنان همه جا هستند زمانی که همه زنان کشته نشوند از دست ما خالص نمی

ها، آرايش مو و آرايش چهره زنان دربار  السلطنه گزارشاتی نيز از تغيير مد لباس عين
وی امين اقدس، يکی از همسران محبوب ناصرالدين شاه، را سردمدار . ارائه کرده است

کرد که ساير زنان - گويد او روال و رسومی را ايجاد می کند و می ن تغييرات معرفی میاي
همچنين گزارشاتی وجود دارند مبنی بر آن که . کردند تراز اول شهری از آنها پيروی می
در اندرونی سلطنتی با ) جدا کردن دختران و پسران(قوانين افتراق و جداسازی جنسيتی 

 ١٩١٢اش از تهران در سال  السلطنه در بازديد دوباره عين. شد شدت کمتری اعمال می
                        ً لباس درون خانه زنان کامال  «پس از گذراندن چهار سال در الموت، چنين نوشت که 

که آن هم به زودی از مد خواهد … اروپايی شده است و فقط يک چارقد باقی مانده 
 ».افتاد

 
به عنوان مثال، بعضی . شدند اضر میها ح کم کم زنان برای گشت و گذار نيز در خيابان

های متداول برای گردش  های خاص در داخل و حومه شهر تهران به عنوان مکان مکان
ها، در واقع جاهايی بودند که  بسياری از اين مکان. شدند و تفريح عصرگاهی شناخته می

زنان به رفتند اما در آن زمان  های خاص مثل سيزده به در به آنجا می- زنان در مناسبت
. کردند رفتند يا روزهای جمعه را در خارج از خانه سپری می- طور روزانه به آنجا می

بسياری از . زار، قلهک، تجريش و دربند بودند ها شامل خيابان اميريه، الله اين مکان
برای عموم و ) های خاص حداقل در بعضی دوره(های خصوصی و سلطنتی نيز  باغ

ها نيز  های عمومی از آن مکان- توانستند همانند پارک ردم میهمچنين زنان باز بوده و م
های دقيق و  ها و بررسی ها، طنز نويسی ها، بحث حضور زنان در اين مکان. استفاده کنند

ها  ها و پاسبان بلديه و بعدها آژان. موشکافانه ساير مردان و زنان را به همراه داشت
به عنوان مثال آنها . کردند ردان تبيين میقوانينی را برای پرهيز از اختالط زنان و م

   ً            مثال  زنان مجبور (نمودند  ها محدود نمی ساعت حضور زنان و مردان را در اين مکان
ها و  بودند باغ ظهيرالدوله را مقارن با غروب آفتاب ترک کنند؛ همچنين آنها گذرگاه

اين . هم جدا باشند روهای مجزايی را برای مردان و زنان ايجاد کرده بودند تا از پياده
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يکی از اشراف که . شد مسائل گاه باعث بروز مشکالت فکاهی و گاه نه چندان فکاهی می
هايی را در مقابل باغش تعبيه کرده بود دريافت که اين  برای خودش و دوستانش نيمکت

مصرف و بيهوده هستند چون آن سمت خيابان مخصوص عبور و مرور  ها بی نيمکت
دکتر . شدند های عمومی منع می اه زنان از حضور در اين مکانگاه گ. زنان است

زار معترض بوده و  استپانيان به منع رفت و آمد زنان به طور نامنظم در خيابان الله
اظهار داشته بود اين کار باعث شده پليس با برخی از بانوان متشخص رفتار بدی داشته 

، زنان از رفتن به ١٣۴١در محرم سال  .باشد و بسياری از آنها ديگر به مطب وی نيايند
های عزاداری محروم شدند، اما آنها اجازه داشتند در اطراف  بازار برای تماشای دسته

       ً                        ها کامال  مواظب بودند مردان وارد  آژان«العماره حضور يابند که در آن قسمت  شمس
ار چنين ادامه عين السلطنه با تاييد اين ک» .های زنان نشوند و جدای از هم باشند گروه

گرفتند و تمام توجه  اين حکم و دستور بسيار خوبی بود چون ديگر رو نمی«دهد که  می
های  همچنين قوانينی هم برای استفاده زنان از درشکه» .گشت مردان به آنها معطوف می

 .خيابانی در نظر گرفته شده بود
 

مجلس در سپتامبر . ذاشتندهای قبلی اثر گ  های اجتماعی جديد نيز بر حوزه بعضی فعاليت
يک روضه سه روزه بر پا نمود اما عين السلطنه درباره آن ) ١٣۴١محرم ( ١٩٢٢

تنها يک «نوشته است که اين مجلس بيشتر شبيه به يک مهمانی و ضيافت ملی بود، 
زنان حق ورود داشتند، حتی تعداد زنان بيش از مردان بود؛ تمام : تفاوت وجود داشت

های اطراف مملو از زنان زيبا و مد روز بود که چادر ابريشمی  م خيابانفضای باغ و تما
زدند، چای  شدند، کمی قدم می آنها وارد می. های عالی به تن داشتند به سر کرده و لباس

بردند و تمايلی به اتمام  ها نيز بسيار لذت می وکال و فکلی. شدند نوشيدند و خارج می می
مردان اين دوره حاکی از تازگی و نوظهوری چشم  های يادداشت» .روضه نداشتند

 .ها است چرانی و مواجهه با زنان در خيابان
 

های خيابانی زنان جا افتاد و آنها به انجام آن روی  هنگامی که رفت و آمدها و گردش
 .های خود نمودند آوردند، شروع به اصالح و تعديل پوشش

زنانه درطول انقالب مشروطه معروف  سيدعلی شوشتری که به دليل مخالفتش با مدارس
 .بود، نيز از اين بابت ناراضی بود

 
همچنين عرصه ديگری هم وجود داشت که در آن مسئله حجاب که چالش کشيده شده 
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های مذهبی  ها و مراسم اجتماعی زنان شهری باعث همنشينی بيشتر جمع فعاليت. بود
ان پيش از اين نيز بر که مشروطيت زنان مسلمان و غيرمسلم. مختلف با يکديگر شده بود

آوری اعانه برای مجلس، بانک  ها جمع اين فعاليت. هايی کرده بودند با يکديگر فعاليت
هر چند زنان . هايی نيز انجاميده بود شد و به تشکيل انجمن شاهی و مدارس را شامل می

، اما در کردند های عمومی از قوانين حجاب مسلمانان تبعيت می غيرمسلمان در عرصه
به طور خاص، زنان بهايی که . خلوت حجاب نداشتند يا ميزان حجابشان بسيار کمتر بود

های خانوادگی مسلمانان رفته بودند، شروع به برقراری ارتباط و معاشرت با  در شبکه
هايی باور نکردنی درباره  داستان. مردان و بيرون رفتن از منزل بدون روبنده کردند

زنانی که در دوره . ای شايع شدند به طرز گسترده] بهايی[» بیبا«حجاب  زنان بی
اندازی کرده بودند مورد اين سوءظن قرار داشتند که تحت  هايی را راه مشروطيت انجمن

 .تأثير زنان بابی يا بهايی قرار دارند و گرايش به کشف حجاب دارند
 

ِ                       ل  تاثيرگذار بر تغييرات تعامل با زنان اروپايی و زنان مسلمان روس، يکی ديگر از عوام
تر  به عنوان مثال اقامت چند ساله کسمايی در قفقاز و حتی شايد مهم. زندگی روزمره بود

های وی  تواند بر ديدگاه آباد و ارتباطش با يک انجمن بهائيان نمی از آن، اقامتش در عشق
 .تأثير باشد بی
 

ای وجود داشت مبنی بر آن  شايعات گسترده! مطرح گرديد» ها تهديد بلشويک«پس از آن 
کنند تا کشف حجاب کرده و به گروه  در گيالن زنان را ترغيب می» ها بلشويک«که 

ِ      های  اصالح خان و برنامه ميرزا کوچک گويد که زنان  السلطنه می عين. طلبانه او بپيوندند   
گونه به طور قطع وضعيت اين «: کند که  ها استقبال نکردند، اما اضافه می از اين تالش
کنم وضعيت ايران نيز از الگوی حاکم بر مصر و عثمانی پيروی  فکر می. نخواهند ماند

                   ً                                                    کند، يعنی حجاب کامال  از بين نخواهد رفت ولی به شکل يکپارچه نيز ديگر وجود 
 ».نخواهدداشت

 
های سياسی به اختالف در مورد حجاب زنان  گيالن تنها مکانی نبود که در آن درگيری

از همان آغازين روزهای ظهور رضاخان و باال رفتن وی از مسند . ودتبديل شده ب
های  با بروز بحث. قدرت، کابوس کشف حجاب توسط مخالفان وی مطرح شده بود

مربوط به فروپاشی و اضمحالل نظام استبدادی و جايگزينی احتمالی آن با نظام 
می نظير مخلوط جمهوری، همواره جمهوری خواهان به طرفداری از اقدامات ضد اسال
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ای از  زنجيره. شدند  شدن و معاشرت زنان و مردان و بی حجابی زنان، متهم می
و طرفدارای از روبازی ) بهائيت(خواهی، الحاد، بابيت  ارتباطات مختلف بين جمهوری

های ضد جمهوری  به زنان طرفدار قاجار که در فعاليت» مردم شهر«. به وجود آمده بود
ما شما را پوشش «گفتند که الزم نيست از منزل خارج شويد  د میخواهانه دست داشتن

ميرزا عبدهللا معروف در جمع کثيری از مردم مشتاق که اکثر آنها را زنان . »دهيم می
دادند در مسجد سپهساالر گفت آنچه در کشور در حال وقوع است در اثر  تشکيل می

ب را از بين برده و زنان و مردان را ها و ملحدان است؛ آنها قصد دارند حجا تبليغات بابی
شنوندگان نيز با شعار دادن عليه آنها از وی حمايت و سخنانش را تاييد . با هم بياميزند

 .کردند
در بعضی محالت به ويژه در محالت شمال تهران، زنان بدون  ١٩٢٠در اوايل دهه 

حجاب «: ويسد که ن چنين می ١٩٢۵می  ٢السلطنه در  عين. رفتند روبنده به خيابان می
به ندرت . ها، صورت و سينه زنان باز است زنان امروزی فقط چادر مشکی است؛ دست

بعضی از زنان به خود جرات داده و » .شود که آنها را به نمايش نگذارد زنی يافت می
. کردند رفتند و به جای آن از مانتوهای بلند و گشاد استفاده می بدون چادر بيرون می

از اروپا بازگشت، حتی در محل کارش در  ١٩٢٧ولت آبادی در سال هنگامی که د
وزارت آموزش و پرورش نيز از پوشيدن چادر امتناع نمود که در آن زنان خيلی سر و 

 .صدا کرد
 ١٩٢٠ دهه در حجاب به مربوط های بحث

 
ها و قلمروهای مختلفی شامل نشريات  درحوزه ١٩٢٠های مربوط به حجاب دردهه  بحث

های روحانيون  ، پاسخ)چاپ شده در داخل و خارج از کشور(مطبوعات عمومی زنان، 
 .شدند های اخالقی آن دوره مطرح می ها و شعرها و داستان به اين بحث

 
های مربوط به حجاب در صفحات  يکی از موارد آغازين حضور عمومی زنان در بحث

ن زمان نامی آشنا در حلقه او در آ. شد نامه بانوان بود که توسط شهناز آزاد منتشر می
ای  او دختر حسن رشديه بود که با ابوالقاسم آزاد مراغه. آمد اصالحات به حساب می

، او ١٩٠٢در ژوئيه سال . نوشت ازدواج کرد و برای شکوفه و زبان زنان نيز مطلب می
او در دو شماره اول اين نشريه با . شروع به چاپ نشريه خودش يعنی نامه بانوان نمود

و شعرهای عشقی، آشکارا از کشف حجاب ] چادر مشکی[» کفن سياه«رح مطلب ط
، ١٩٢٠آگوست  ١۶،  ٢؛  ٨-٧، صص ١٩٢٠ژوئيه ) ٢٨( ٢٢، ١. (جانبداری نمود
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های صورت گرفته در پارلمان سوريه درباره  ، همچنين گزارشی از بحث)١٠-٩صص 
وی که . ح شده بودحق رأی زنان چاپ کرده بود که در آن بحث کشف حجاب نيز مطر

سپتامبر  ۴، ٣(    ً                                                      کامال  مشخص بود مورد حمله قرار گرفته، در سر مقاله شماره سوم 
براين نکته تأکيد کرد که منظورش از حجاب فقط پوشش ) ٢-١، صص ١٩٢٠
پرستی بوده و هيچ گاه منظورش چادر و روبنده نبوده است؛  گرايی، جهالت و سنت خرافه

ه طرفداران حق رأی زنان و کشف حجاب اين است که تا و اظهار داشت که پيام او ب
همچنين در اين . هايی مضر خواهند بود اند، چنين آزادی زمانی که زنان تحصيل نکرده

البته استفاده از اين حسن تعبير، يعنی . شماره ديگر خبری از شعرهای عشقی نبود
اين تعبير در جهان  بدون. گناهانه نبود برطرف کردن حجاب خرافات، آن قدرها هم بی

سردبير اين نشريه يعنی . نيز استفاده شده بود) ١٣-٩) : ١٩٢١سپتامبر ( ۵: ١(زنان 
زنان هنوز حق انتخاب لباس خود را «: فخر آفاق پارسا با صراحت چنين نوشت که

اين در واقع » .آنها هنوز هم از حق استنشاق هوای تازه و آزادی محرومند… ندارند 
 ١٩١۴شهناز آزاد و همسرش ابوالقاسم آزاد در سال . تاکتيکی بوديک عقب نشينی 

در سال ] . گروه بانوان و بانوئيان[انجمنی متشکل از زنان و مردان تاسيس کردند 
ای يک يا دو بار  ، آنها پيشنهاد کردند زنان و مردان محرمشان به طور منظم، هفته١٩٢١

. و اخالقی بحث و تبادل نظر کنند با هم مالقات کنند و درباره موضوعات اجتماعی
توانند از نامه بانوان به عنوان ارگان  ها می همچنين چنين اعالم کردند که اين انجمن

در سال . هايشان و مطلع شدن از خبرهای يکديگر استفاده کنند هماهنگ کننده فعاليت
ر مقدمه د). جمعيت همدالن(اندازی کردند  ، آنها گروه هواداران انجمن را راه١٩٢۶

تمام مشکالت اجتماعی، ادبی، اقتصادی، «قانون يا اساسنامه اين گروه چنين آمده بود که 
شود نتوانند به  خانوادگی و حتی سياسی ايران ناشی از حجاب زنان است که باعث می

گروه اوليه به غير از آزادها شامل افرادی نظير فخر آفاق پارسا، » .اجتماعات وارد شوند
 .الملوک شريفی بود  زاده، احمد شريفی و عصمت بتول رفعت

 
شد،  يکی ديگر از نشريات زنان به نام پيک سعادت نسوان که در رشت منتشر می

از خوانندگان ) ،»مرده باد عادت«(اين نشريه در شماره دوم خود . کارتر بودند محافظه
ت موجود خود برای اشکاالت تايپی شماره اول عذرخواهی نمود و علت آن را مشکال

ها بروند چون  شوند زنان محجبه نتوانند به چاپخانه در کشور عنوان نمود که باعث می
اند و هر چيز  چون آنها مستوره«نگرند،  مردان با چشمانی پر از حرص به آنها می

در همان » .ها تمايل دارند مجهوالت را کشف نمايند ای مجهول است و انسان مستوره
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ای به چاپ رساند و در آن کشف حجاب زنان در ازبکستان را  سال اين نشريه قصيده
 .نمود تحسين می

 
همانطور که رستم کاليی در صفحات مختلف کتاب عالم نسوان، با مستندات فراوان 

زنان نه تنها برای . های زيادی در مورد اين مسئله وجود داشت بحث. اشاره کرده است
در تمام . نوشتند ير شفق سرخ نيز مطلب مینشريات زنانه بلکه برای نشريات عمومی نظ

مخالفان اين . چادری به شدت بامسئله استخدام زنان در ارتباط بود ها موضوع بی اين بحث
گفتند که بهترين حرفه برای زنان مادری کردن و مديريت خانه برای  موضوع می

را رها  رسيد مردان از اينکه زنان مشاغل خدماتی خود به نظر می. همسرانشان است
طرفداران اين موضوع، . کنند کرده و به کارهای بيرون خانه بپردازند احساس تهديد می

روند و شکوفايی کشور  به ويژه زنان نويسنده، اعتقاد داشتند زنان در خانه به در می
 .پذير نيست مشارکت آنها امکان بی
 

التحصيالن اولين  فارغ: ها به نوعی حاکی از ظهور نسل جديدی از زنان بود اين بحث
مدارس مدرن که بعضی از آنها تحصيالت تکميلی هم داشتند و به اين که فقط مادران و 

های  هايی که فعاليت درطی سال. همسرانی تحصيلکرده باشند، قانع نبودند
گرفت آنها سعی کردند از طريق استخدام و پيدا کردن کار  خواهانه صورت می مشروطه

همانطور که سرمقاله پيک سعادت نسوان . عمومی بپردازند های- به مشارکت در عرصه
آنها تمايل داشتند . شود کردند چادر مانع استخدام آنها می- اشاره کرد، آنها احساس می

پوشيده و مستور باشند اما اين کار را به شکل ديگری انجام دهند و انتظار داشتند برادران 
ها و آرزوهای آنها برای ايجاد ايرانی نو - شان با آنها همکاری کرده و از آرمان وطنی

آنها به ويژه از اين . اما مخالفت عمومی مردان تجددخواه نا اميد کننده بود. استقبال نمايند
چادر در مدارس و ساير - مسئله ناراحت و عصبانی بودند که دولت از حضور زنان بی

همه . ناگونی داشتندخود زنان نيز مواضع گو. کرد های اجتماعی، جلوگيری می فعاليت
ضد حجاب يا بالعکس آن / طرفدار استخدام / ها به صورت طرفدار تحصيل  مخالفت
بعضی از مردان و زنان بر اين باور بودند که تحصيل و استخدام زنان منافاتی با . نبودند

های اواخر قرن نوزدهم و دوره  اين موضع نيز در نوشته. حجاب و چادر آنها ندارد
مزين السلطنه نيز در شکوفه از . رای پيشينه و سوابق خاص خودش، بودمشروطيت دا

الشعراء نيز در سال  نشريه نوبهار به سردبيری ملک. کرد همين موضع حمايت می
اما دستاوردهای بعدی و اثرات آنها بر تاريخ . نمود از همين ديدگاه طرفداری می ١٩١۴
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» پيشرفت زنان«زمره مخالفان دوره پهلوی باعث شد همه مخالفان کشف حجاب در 
عالوه . محسوب شوند و اين ايده و صداهای حامی آن از تاريخ ايران کنار گذاشته شوند

بر اين برخی از نويسندگان زن و زنان فعال ديگر اين بحث را مطرح کردند که تأکيد بر 
يس به طور خاص، مستوره افشار، رئ. چادری و استخدام، تأکيدی نادرست بوده است بی

های زنانه موفق تهرانی به نام جمعيت نسوان وطن خواه، به اين مطلب  يکی از سازمان
زنان، اصالح  اشاره کرد که پيش شرط انجام هر گونه تغييری در وضعيت و زندگی

خواه و شفق سرخ و  وی در صفحات نشريه جمعيت نسوان وطن. قوانين ازدواج است
نوشت و از طريق ارسال چندين  ع مطلب میساير نشريات و جرايد درباره اين موضو

حمايت وی از قوانين مربوط به . درخواست به مجلس در اين مورد به تالش پرداخت
، بيش از آن که نشان دهنده پذيرش پيشنهادات و آرای زنان ١٩٣٨و  ١٩٣١های  سال

اين مسئله که بعضی از زنان به مردان . توسط دولت باشد، بيانگر موفقيت وی بود
شد، يعنی رضاخان روی  کومتی به ويژه کسی که هر روز بر قدرتش افزوده میح

گفت که  به طور مثال، فخر آفاق پارسا می. روشن بود ١٩٢١آوردند از همان سال 
زنان ايرانی برای کسب آزادی و حقوق پايمال شده خويش به يک انقالب نياز دارند و «

براين برای دستيابی به اهدافمان بايد بنا… آن انقالب به دست مردان رخ خواهد داد
حاميانی را برای خودمان به دست آوريم نه از طريق خشونت و تهديد بلکه از طريق 

دانيد،  حال اگر شما اين مسئله را تملق و چرب زبانی می! آميز تعقل و استدالل مسالمت
ر در مبارزه اما به زودی روشن شد که ارتباط با دولت مرکزی چالشی دشوا» !خود دانيد

 .زنان است
 در سرپل ذهاب برخی از مردم غذا برای خوردن ندارند:  همچنين بخوانيد

 
 شرق نسوان

 
که (خواه  نقش مهمی را در تکامل جمعيت زنان وطن ١٩٣٢کنگره نسوان شرق در سال 

هايی شد  ايفا نمود و باعث تغييرات زياد و بروز شکل جديدی از بحث) ميزبان کنگره بود
تاسيس شد پس از مرگ  ١٩٣٢کردند، رياست اين انجمن که در سال  نان دنبال میکه ز

به مستوره افشار ) ١٩٢۴ژوئيه . وفات(بنيانگذار و رئيس اول آن محترم خانم اسکندری 
. های خود خاتمه داد ، انجمن به کليه فعاليت١٩٣٢کمی پس از کنگره سال . محول گرديد

کند که  گرانه رضاشاه تأکيد می های سرکوب بر سياستروايت معمول درباره اين تعطيلی 
ها و  هم ناظر بر کشف حجاب اجباری بود و هم توقيف کردن کليه نشريات، اتحاديه
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اين روايت از اين . گرفت های زنانه، را در بر می ها، شامل نشريات و انجمن سازمان
ميان وجود داشت و آن کند که چيزی بيش از زورگويی و استبداد در اين  مسئله غفلت می

اينکه خود زنان نيز در مورد برخورد با مسئله کشف حجاب و همچنين دولت مرکزی و 
 .شدند و اختالف نظر داشتند مستبد رضا خان به چند دسته تقسيم می

 
                                    ً                    نظرهای مربوط به مسئله کشف حجاب، کامال  از کنگره نسوان شرق  ها و اختالف تفاوت

تعدادی از زنان ايرانی در حمايت از کشف حجاب به . به گوش رسيده و مشهود بود
ديگرانی نيز در مورد . عنوان گامی ضروری در جهت پيشرفت زنان، سخن گفتند

مسائل سازمانی در صورت . پيشرفت صحبت کردند اما با کشف حجاب مخالف بودند
های  جلسات کنگره چندان مشخص و واضح نبودند اما بعدها خاطرات و زندگينامه

کنندگان و برخی جزئيات درباره آنچه در کنگره ارائه شد، از بروز   عضی از شرکتب
. محل برگزاری سمينار نيز دوباره تغيير کرد. کنند هايی حکايت می اختالفات و شکاف

برگزار شد، جلسات دوم » عفتيه«اولين جلسه در يک مدرسه دخترانه خصوصی به نام 
خواه يعنی خانم مستوره افشار  معيت زنان وطنتا پنجم در اقامتگاه شخصی رياست ج

ها نشان دهنده  اين تغيير مکان. برگزار و جلسه پايانی در سالن اجتماعات وزارت آموزش
اگر چه اين . های زنان را تحت کنترل خود قرار دهد اين بودند که دولت قصد دارد فعاليت

به شکلی روز افزون، شد اما دولت  کنگره توسط جمعيت زنان وطن خواه برگزار می
ريزی در  عالوه بر اورنگ که در جلسات برنامه. کرد ای را ايفا می نقش مداخله گرانه

معاون رئيس (نيز حاضر شده بود، همسر تيمسار عبدالرضا افخمی  ١٩٣٢اوايل نوامبر 
الملوک  ، و خانم عفت)شير و خورشيد سرخ که البته نام وی در اسناد نيامده است

نماينده شاهزاده شمس پهلوی، به خانه مستوره افشار رفتند تا به گروه  نوری، خواجه
نور حماره از لبنان، حنيفه خوری از . ريزی خوشامد گفته و ادای احترام نمايند برنامه

مصر و سعيده مراد از سوريه در اوايل نوامبر جهت هماهنگی و سازماندهی کنگره به 
ر، با هيئت نمايندگی ديدار کرد و مراتب پشتيبانی تيمورتاش وزير دربا. ايران وارد شدند

اورنگ به طور رسمی در . را به اطالع ايشان رسانيد» رهايی زنان«دولت از کنگره و 
نوامبر کنگره را افتتاح نمود و خانم افخمی که اينک او نماينده شاهزاده شمس  ٢٧تاريخ 

اند که رياست افتخاری  دهپهلوی بود، به اطالع همگان رسانيد که شاهزاده توافق کر
های وی  وی در ادامه به تعريف و تمجيد از رضا شاه و تالش. کنگره را بر عهده بگيرند

پس . در جهت احيای ملت ايران و بهبود وضعيت تحصيل و رفاه زنان ايرانی پرداخت
طبق اظهارات نورالهدی منگنه، يکی از زنان . از وی مستوره افشار روی صحنه رفت
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های حقوق زنان و عضو هيئت مديره جمعيت زنان وطن خواه،  در زمينه فعاليتپيشتاز 
او با تلخی چنين بيان . ريزی شده بود اين سخنرانی آن چيزی نبود که توسط انجمن برنامه

 :کرده است که
در درون جمعيت زنان وطن خواه برای پرداختن به [های مختلفی را  ما کميسيون

و به شکل [ها  رده بوديم، اما مستوره خانم در غياب کميسيونايجاد ک] سازماندهی کنگره
چندين بار به او خاطرنشان کردم که او بدون مشاوره . پرداخت به مذاکره می] پشت پرده

زند و اينکه تمام زنانی  ها و بدون اطالع دادن به ساير زنان دست به عمل می با کميسيون
پس از … وی آزرده خاطر و ناراحت هستند ها هستند از اين رفتار  که اعضای کميسيون
ها و دستاوردهای  گزارش خانم مستوره افشار درباره فعاليت… تشکيل جلسه کنگره 

اعضای جمعيت نارضايتی خود را به صورت . مثبت جمعيت زنان وطن خواه نبود
اين گزارش هيچ ارتباطی به ما ندارد؛ « گفتند،  داشتند و می همهمه و زمزمه ابراز می

گذاران انجمن يعنی  کند؟؛ چرا اواز بنيان ها و خدماتمان صحبتی نمی چرا او درباره فعاليت
» کند؟ قدردانی نمی) منظورشان خود من بودم(افرادی مثل خانم اسکندری و خود شما 

پس از اين گزارش غيرواقعی، خانم مستوره افشار که وجه شخصی آن بر منافع عمومی 
                                ِ                  ضای کوشا و فعال انجمن از جمله خود  من که بار سنگين چربيد، تمام اع انجمن می

پس از آن، ديگر کسی . کارهای انجمن را را برعهده داشتم، دلسرد شدند و استعفا دادند
وجود نداشت که بتواند با استواری و ثبات قدم، اهداف انجمن را دنبال کرده و با تالش و 

دوباره بنيان گذارد و به همين دليل، ای محکم و سودمند  پيگيری فراوان آن را برپايه
 .انجمن از هم گسيخت

 
چه بود که باعث اين همه » گزارش دروغين خانم مستوره افشار«محتوا ومضمون 

ها و دستاوردهای مثبت جمعيت زنان  فعاليت«هياهووياس و نااميدی شد؟ او به جای 
ن کنگره پر از به چه مطلبی پرداخت؟ سخنرانی افشاردرنخستين روز اي» وطن خواه

او از يک . تحسين و تقدير و طرفداری از موقعيت زنان ايرانی دردوره رضا شاه بود
طرف وضعيت زنان ايرانی را با ساير زنان شرقی و ازطرف ديگر آن را با وضعيت 

در طول اين کنگره، . دوره پهلوی مقايسه کرد» طلوع درخشان«اسف بار دوران قبل از
ايرانی ازاين موقعيت برای انتقاد ازدولت ايران و بيان اگر چه بسياری اززنان 

های خود استفاده کردند، اما ديگران بيشتر به نمايش دستاوردهای دولت رضا شاه  خواسته
هنگامی که اختالف نظری در ميان زنان . پرداختند و از وی تعريف و تمجيد کردند

به خارج از کشور برای  در مورد موضوعاتی مثل کشف حجاب يا اعزام زنان(ايرانی 
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های  داد، اورنگ مداخله و سمت و سوی بحث را به طرف سياست رخ می) تحصيل
 .کرد دولتی معطوف می

 
اگرچه اورنگ موفق نشد زنان را از صحبت کردن درباره کشف حجاب، در زمانی که 

از های دولت قرار نگرفته بود، باز دارد اما حداقل توانست يک جناح  هنوز جزو سياست
آيا اين امکان وجود دارد که تغييرات به وجود . اين جنبش را تحت پوشش دولت درآورد

های دولت در زمينه کشف حجاب در اثر اقدامات همين زنان باشد؟ تاريخ  آمده در سياست
های زنانه مشغول به فعاليت بودند نه تنها  معاصر مخالفان و دگرانديشان که در سازمان

داند، بلکه زنانی همچون مستوره افشار،  عمليات کشف حجاب می رضا شاه را مسئوليت
هاجر تربيت و صديقه دولت آبادی را خائنين به نهضت زنان مستقل و آلت دست رضا 

با حمايت  ١٩٣۵ای بود که در ماه مه  کانون بانوان، سازمان زنانه. کند شاه معرفی می
ارزات زنان در مورد کشف وزارت آموزش تاسيس گرديد، تا به هدايت و رهبری مب

سازمان يک سازمان کشوری و حکومتی . حجاب و ديگر مسائل مربوط به زنان بپردازد
اما به سختی . های مستقل زنانه قبلی ايجاد شده بود بود که بر روی بقايای کليه سازمان

با  ١٩١٠او از اواخر دهه . توان زنی مثل دولت آبادی را آلت دست حکومت دانست می
وی در سال . های خود را آغاز نمود شايی مدرسه و انتشار نشريات مختلف فعاليتبازگ

المللی برای حق رأی  برای ادامه تحصيل به اروپا رفت و در کنگره ائتالف بين ١٩٢٣
به عنوان نماينده جمعيت زنان وطن خواه شرکت نمود،  ١٩٢۶زنان در پاريس در سال 

ها قبل از آن  در مدارس دخترانه تهرانـ  سال ١٩٢٧و در مراجعتش به ايران در سال 
او پس از کنار گذاشته شدن . که کانون بانوان پا به عرصه بگذارد ـ مشغول به کار شد

های  به فعاليت ١٩۶١و تا زمان مرگش در سال  ١٩۴١رضا شاه از سلطنت در سال 
دهد برای يک  می تری نيز وجود دارد که نشان اما روايت متقاعد کننده. داد خود ادامه می

به همان . مقطع زمانی خاص، خط سير و روند حرکتی او و دولت بر هم منطبق شدند
توان گفت دولت آبادی نيز  آبادی استفاده کرده، می¬توان گفت دولت از دولت اندازه که می

از  ١٩٣٢آورد که هنگامی که در سال  هاجر تربيت به ياد می. از دولت بهره گرفته است
ه شد تا رياست دارالمعلمات را برعهده بگيرد، به او دستور داده شد حتی در وی خواست

داخل محوطه دانشکده نيز از چادر استفاده کند چون همه دختران مجبور به انجام اين کار 
او شروع به مذاکره با والدين دختران نمود تا آنها را متقاعد سازد که دخترانشان در . بودند

اين . به جای چادر از يک يونيفرم مشکی قابل قبول استفاده کنندداخل محوطه دانشکده 
گويد که  جالب تر آن که وی می. اقدام وی توسط مدارس دخترانه ديگر نيز پيگيری شد 
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تعدادی از همکارانش را تشويق کرده بود تا بدون چادر به دانشکده  ١٩٣۵در ماه مارس 
او روايت . بود که اين کار را انجام دهند بيايند و به خود دختران محصل نيز اجازه داده

می / درآوريل «: کند مربوط به تشکيل کانون بانوان رابه اين صورت بيان می
، از وزارت آموزش درخواست مجوز تاسيس يک انجمن زنان ١٩٣۵سال ) ارديبهشت(

وی او پيش از آن که دولت » .با اين درخواست موافقت شد. به نام کانون بانوان را نمودم
اينکه . را برکنار کرده و دولت آبادی را جايگزين نمايد، نخستين رئيس اين کانون بود

از وی نقل قول کرد،  ١٣١۴دی  ١٧رضا شاه طی يک اقدام نادر در سخنرانی خود در 
رضا شاه . اند های وی از نظر دولت مهم بوده حاکی از آن است که اقدامات و فعاليت

اند،  آغاز کرد که، همان طور که خانم تربيت اشاره کردهسخنان خود را به اين صورت 
های ذاتی خود را بروز دهند چون از جامعه کنار  اند قابليت زنان اين کشور نتوانسته

به بيان ديگر، قدرتمندترين مقام کشور تاييد اثرات مثبت اقدامات » .گذاشته شده بودند
سخنان يک زن جستجو و به آن  جسورانه خود در مورد آزادسازی زنان ايرانی را در

 .استناد کرد
من سعی ندارم اين داستان را وارونه جلوه داده و کارهای انجام شده توسط زنان را بر 

های زنان و  تری بين فعاليت ما به تبيين يک ارتباط ظريف. اقدامات دولتی تاثيرگذار بدانم
ها و  کنند، نوشته عا میهمان طور که صفحات مختلف نشريه شکوفه اد. دولت نيازمنديم

تاييد  ١٩٣٢های ارائه شده در کنگره  دهند و بحث نشان می ١٩٢٠اقدامات زنان در دهه 
در مورد نحوه ارتباط با حکومت مستبد  ١٩٣٠کنند، نه تنها زنان ايرانی در دهه  می

شوند، بلکه در مورد مسئله کشف حجاب ـ برخالف - رضا شاه به چند دسته تقسيم می
وانين ازدواج و طالق و تحصيالت زنان ـ يک شکاف عميق بين خود زنان اصالح ق

 .گشت ايرانی وجود داشت که حداقل به دوره انقالب مشروطه بازمی
 

تأکيد من بر شکاف موجود بين زنان از اين جهت است که پس از منع رسمی استفاده از 
ه شد، بلکه يک چادر، نه تنها خشونت نيز به عنوان يک عامل حکومتی وارد معرک

دختران از رفتن به مدرسه منع و در . شکاف برطرف نشدنی نيز بين زنان به وجود آمد
خواستند کشف حجاب کنند يا استعفا دادند و يا  زنان معلمی که نمی. ها محبوس شدند خانه

مدارس دخترانه که . از کار اخراج شدند ـ که فضا را برای حضور زنان ديگر مهيا نمود
محلی برای برگزاری جلسات عمومی زنانه بودند و درآنها به جز محصالن و       ً معموال  

شوند،  گردهم جمع می» خواهران وطنی ونوعی«معلمان سايرزنان شهروند نيزبه عنوان
همان طور که بعدها زنانی که کشف حجاب را . حال محل بروز اختالف و شکاف بود
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البته معنای خالی شدن اين نيست که . ندشد» خالی«پذيرفتند اشاره کردند، مدارس ناگهان 
                                      ً                                   هيچ کس ديگری در آنجا حضور نداشت و کامال  خالی شدند، چون حداقل خود زنانی که 

اند برای مشاهده و گزارش اين خالی بودن، در آنجا حضور  اين مسئله را گزارش کرده
به دليل فشارهای يا (خواستند  بلکه منظور اين است که اززنانی خالی شد که نمی. اند داشته

های زنان که  اما پايگاه. کشف حجاب نمايند) توانستند پدران، برادران و شوهرانشان،نمی
خواهران «خواهران وطنی و نوعی در آن جمع بودند و کشف حجاب را پذيرفتند از 

در فضای قبلی تمام زنانی که تحصيالت . که ديگر به مدرسه بازنگشتند، خالی شد» دينی
ای شدن و ياد  استند، قصد فرارازازدواج اجباری را داشتند، قصد حرفهخو- جديد می

گرفتن يک تخصص خاص را داشتند، تمام آنهايی که اصالح قوانين ازدواج و طالق را 
. ديدند، فرصت فعاليت و مشارکت داشتند با روحيه اصالح طلبانه اسالمی سازگار می

ودند، اما در مورد کشف حجاب مسئله تمام اين اصالحات از نظر اسالمی قابل پذيرش ب
عمليات کشف حجاب که توسط دولت به اجرا درآمد، بعضی از افراد . به اين شکل نبود

همانندساير اقدامات رضا شاه، مدرنيته و تجددگرايی . را از اين پايگاه عمومی خارج کرد
گرايی يا  رانای توافق داشت که به اسالم مرتبط نبوده و با اي وی نيز فقط با مدرنيته

لباس زنان آن قدر از نظر دولت مهم بود که . ايرانيت پيش از اسالم مطابقت داشته باشد
آن . بارها و بارها از آن تحت عنوان لباس تجدد نسوان ياد شد ١٩٣٠های دهه  در بيانيه

دسته افرادی که قصد داشتند جستجو و کاوش خود برای رسيدن به مدرنيته يا تجدد را با 
ه شکل ديگری از اسالم توأم کنند، انگ سنتی و ضد تجدد بودن را بر پيشانی خود ارائ

اين فرايند معنای مدرنيته، ايرانيسم و . يافتند ـ هويتی که تنها در دهه اخير تغيير يافته است
مدرنيته ايرانی به شکلی روز افزون معنايی غيراسالمی . اسالم را دستخوش تغيير کرد

سکوالريسم و ناسيوناليسم ايرانی به شکلی انتقادی از . پيدا کرد) المیو نه لزوما ضد اس(
پيوندی . کرد ای که تالش می های مدرنيته، يعنی از جمله آن گونه طريق حذف ساير گونه

 .با ناسيوناليسم و تشيع برقرار کند، تغيير شکل داد
 

های موجود بين  يریروايات متداول در اين دوره با تمرکز برمسئله خشونت يا مسئله درگ
های اجتماعی، خود ظهور  حکومت و سردمداران روحانيت درمورد اختيارات و قدرت

و پيدايش مدرنيته را به عنوان بخشی از طيف عوامل تاثيرگذار بر ايجاد سکوالريسم در 
شکاف بين «ام که  در مقاله ديگری اين بحث را پيش کشيده. آوردند مدرنيته به حساب می

های حکومتی که  ای از سياست در واقع در اثر مجموعه… ن و تجددگرايان سنت گرايا
ها و عناصر مذهبی و روحانی  العمل پايگاه توسط رضا شاه اعمال شد و همچنين عکس
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های  و يک بار ديگر در دهه ١٩٣٠دوبار، يک بار در دهه … ها بود  به آن سياست
را ممنوع کرده و مسائل مربوط به های زنان  ، دولت پهلوی تمام فعاليت١٩۶٠و  ١٩۵٠

ها، گروه روحانيون  درعوض، درهرکدام از اين دوره. زنان را به نفع خود مصادره نمود
کردند و در نتيجه آزادی  نيز با هر گونه تغيير در وضعيت اجتماعی زنان مخالفت می

حمايت  شناختند که توسط دولت ای غيراسالمی وفاسد می خواهی زنان را به عنوان مسئله
های قدرت و اقتدار مربوط به خود  در نتيجه تجددگرايی و تشيع هر کدام حوزه. شود می

الجمع و  را به وجود آوردند و باعث شدند اسالم و فمينيسم به صورت مفاهيمی مانعه
ام به آن اشاره نکردم اين بود  های گذشته مطلبی که در بحث» .گردنيامدنی مطرح شوند

ها و تغيير شکل  ناصر فعال در حوزه زنان نيزدراين پيکربندیکه خود سازمان و ع
ترين عوامل مشخص کننده  درواقع، فمينيسم به يکی از اصلی. های مجدد نقش داشتند دادن

شايد بيش از هر مسئله فرهنگی، اجتماعی و سياسی ديگر، . سکوالريسم ايرانی بدل شد
» لباس تمدن«و » لباس مدرنيته«مسائل مربوط به حقوق زنان ـ آن چنان که عبارات 

. باشند) مدرنيته(دهند ـ نشانگر ومشخص کننده سکوالريسم و تجددگرايی  نشان می
فمينيسم به حجابی تبديل شد که باعث شد نوعی از مدرنيته از طريق خروج از اسالم به 
چيزی فراتر از مدرنيته تبديل شود که در آن عقب افتادگی و مذهب به واسطه 

به نظر من همين ميراث .. ايندوبه شمار آمد، يکسان شدند» ديگری«سم که سکوالري
های فعلی از آلوده شدن سکوالريسم و فمينيسم با مذهب  تاريخی است که باعث بروزترس

 .شده است
 

يکی از نتايج اين فرايند اين است که مسائل مربوط به زنان، همان طور که در مورد 
توان در  مشاهده شد، در زمره مسائلی هستند که نمی حجاب) کشف(تضادهای مربوط به 

نه تنها آن دسته از افرادی که با خاتمه دادن به کليه . آنها به يک نظر واحد دست يافت
مثل نورالهدی (های زنان و پذيرش قيموميت و سرپرستی حکومت مخالف بودند  فعاليت
شف حجاب مخالف بوده و کنار گذاشته شده و محکوم شدند، کسانی هم که با ک) منگنه

اين شکافی است که تنها . های خودشان فرستاده شدند حاضر به پذيرش آن نبودند، به خانه
امروزه دوباره . اند آن را به چالش کشيده و تغيير دهند دستاوردهای اخير توانسته

آميز بين زنان اسالمی و سکوالر در حال  های مسالمت گفتگوهای همکاری و فعاليت
های گذشته  های زنان اسالمی در ايران امروز محصول دوره فعاليت. ری استگي شکل
آنها، هم از نظر اجتماعی و هم در حوزه مربوط به مسائل زنان، شاهد نتايج چندين . است

کنند که از  آنها مسائلی را مطرح می. دهه تغيير و تحوالت اجتماعی ـ فرهنگی هستند
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 .کنند شان آنها را غيراسالمی تلقی می اما شايد مادران               ً              نظر خودشان کامال  اسالمی هستند، 
های گذشته در                     ً                                        ظهور يک موقعيت کامال  آشکارفمينيستی از درون جنبش اسالمی در دهه

ايران، در واقع جدايی آشکاری است از ديدگاهی که اسالم و مدرنيته را دو موضوع جدا 
های مختلف تعابير اسالمی به  ها با گشودن حوزه اين گروه. دانست و مجزای از هم می

های مختلف زنان و مردان در  ناباوران و غيرمسلمانان، از طريق تکيه کردن بر کيفيت
های خدادادی زنان و مردان و  ها و همچنين ازطريق تمايز بخشيدن بين تفاوت تمام زمينه

گرا  المتبعيضات اجتماعی و فرهنگی توانستند فضا را برای گفتگو و ائتالف بين زنان اس
ای که در آن هر کدام از اين  و زنان فمينيست سکوالر باز نمايند و به شکاف شصت ساله

 .پنداشت، خاتمه دهند دو گروه، طرف ديگر را دشمن خود می
  

 گيری نتيجه
 

هدف از بررسی تاريخچه سکوالريسم، ناسيوناليسم و فمينيسم در اين مقاله اين نبود که 
اليی را بازگو کنم که در آن زنان با هم متحد بودند و سپس ای ط داستان و روايت دوره

بين آنها شکاف و اختالف پيش آمد، به اميد آن که کسی بتواند دوران جديد اتحاد و همدلی 
اما اگر اسالم، سکوالريسم، ناسيوناليسم و فمينيسم از نظر تاريخی با . را بازسازی کند

يچ دليلی وجود ندارد که نتوان صورتبندی اند، ه ارتباطات متغيری با هم تعريف شده
 .جديدی از اين مفاهيم را تصور نمود

هايی را  تشکيل شد، محدوديت ١٣۵٧اگر نهضت، انقالب و دولت اسالمی که در سال 
هايی را  جهت ابراز وجود سکوالريسم و فمينيسم ايرانی اعمال نمودند، در واقع فرصت

اگر به اسالم به عنوان نقطه مقابل . فراهم کردند نيز برای ارائه شکل جديدی از مدرنيته
های نوين از بين رفته و  مدرنيته و سکوالريم نگريسته شود، امکان تشخيص اين پديده

همچنين اين مسئله باعث جدايی اسالم از . شود ها گرفته می جلوی تشکيل ائتالف
 .شود سکوالريسم، دموکراسی و فمينيسم می

 
گرايی به آنها اشاره کردم در مورد  درباره فمينيسم و اسالمنکاتی که از طريق بحث 

گرايی نيز صادق هستند و شايد بتوانند در اين  بررسی مجدد ناسيوناليسم ايرانی و اسالم
  )١(.ها نيز باب جديدی را برای گفت و گو بگشايند حوزه
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  مآخذ و توضيحات
  

های زنان در دورۀ  بازبينی فعاليت: دگیافسانه نجم آبادی اقتدار و نماين  :يادداشت ها - ١ 
   ۴۴نشريه کفتکو شماره  –حکومت رضا شاه 

 
  :اين مقاله با عنوان.  

Authority and Agenuy; Re      visiting Women's Activisim during Riza shah's 
period. 

در آمستردام برگزار شد، ارائه گشت  ٢٠٠٣سپتامبر  ٢٠و  ١٩در سميناری که در 
 :مينار تحت عنوان زير برگزار شدس

The Triumphs and Travails of Anthoritiorian Modernism in Turkey and Iran: 
Twientieth        Century Turkish and Iranian Histories from Below. 

آبادی همچنين تقدير و تشکری را در آغاز نوشته آورده بودند که متن آن چنين  خانم نجم
 سپاسگزاری و تشکر فراوان خود را نثار دوستان، همکاران و کتابدارانی می: است

هايشان برای دسترسی به اطالعات آرشيوی استفاده شده در اين مقاله  نمايم که کمک
ايشان . آذر اشرف، هما هودفر، غالمرضا سالمی و متيو اسميت: برايم حياتی بود

صورت گرفته با کامران امين و پروين  اند که از گفت و گوهای همچنين يادآور شده
 .اند پايدار در مورد بسياری از موضوعات مورد بحث در اين مقاله، بهرة بسيار برده

. های مربوط به آن بسيار فراوان است ¬ادبيات مربوط به مدرنيتة ايرانی و سياست.  ١
 .باشند¬کنم بسيار مفيد و مؤثر می¬به نظر اينجانب مواردی که در ادامه مطرح می

Fariba Adelkhah, Being Modern in Iran, tr. Jonathan Derrick (London: Hurst & 
Co., ١٩٩٩), Mehrzad Boroujerdi, Iranian Intellectuals and the west: The 

Tormented Triumph of Nativism (Syracuse: Syracuse University Press, ١٩٩۶), 
Roy Mottahedeh, The Mantle of the Prophet (New York: Simon and Schuster, 
١٩٨۵(, 

 :های دمحم توکلی طرقی و بسياری از نوشته
Mohamad Tavakoli      Targhi, Emergence of Two Revolutionary Discourses in 
Modern Iran (Ph.D. Dissertation, University of Chicago, ١٩٨٨), and 
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Refashioning Iran: orientalism, Occidentalism and Historiography (New York: 
Palgrave, ٢٠٠١(  

شناس فمينيست ايرانی و عضو فعال جامعة  به عنوان مثال خانم هايده مقيسی، جامعه.  ٢
به اعتقاد من، چيزی که امروز در ايران در حال وقوع «: کنند که بانوان چنين مطرح می

حل بومی برای  يت اسالم سياسی به عنوان يک راهتواند گواه مشروع است، نمی
مشی  ها و خط مشکالت فرهنگی، اجتماعی وسياسی ناشی ازتجربة مدرنيته و سياست

اين مسئله به نوعی دنباله جنگ بين سنت و مدرنيته است که از عصر . مربوط به آن باشد
اجتماعی ايران های فراوان در زندگی  مشروطيت تا زمان حال همواره با فراز و نشيب

، ١١۴      ٩٨ص » زن، تجدد و اسالم سياسی«هايده مقيسی، » .وجود داشته است
سی،  مجموعه مقاالت نهمين کنفرانس ساالنة مجمع مطالعات زنان ايرانی، واشنگتن دی

 .١٠٢و  ١٠١، نه نقل از صفحات ١٩٩٨ژوئن،  ٢٨    -   ٢۶
  در ساير جوامع انسانی و همچنين  برای مشاهدة دو مقاله دربارة تمايالت مشابه.  ٣

 :های جديد بر روی اين دستاوردها به مقاالت زير رجوع کنيد¬دربارة اثرات فناوری
Charles Kurzman, "Liberal Islam: Prospects and Challenges," and Dale 
Eickelman, "the Coming Transformation of the Muslim World," both in Middle 
East Review of International Affairs٣ ,٣ (September ١٩٩٩) at 
www.biu.ac.il/SOC/besa/meria.html. 

های خواهران وطنی و  بندی اگرچه منظور داشتن زنان غيرمسلمان در دسته.  ۴
 .توانست مخاطرات خود را هم داشته باشد خواهران نوعی ميسر بود ولی می

 برای مشاهدة متن کامل آن به نشرية حبل. و مفصل است اين نامه همچنان ادامه دارد.  ۵
 ۴صفحات ) ١٩٠٧اول سپتامبر /١٣٢۵رجب  ٢٢(، ١٠۵شمارة ) نسخة تهران(المتين 

کتاب مهرانگيز فالح و  ٧٠تا  ۶۵همچنين بنگريد به صص . چاپ مراجعه فرمائيد ۶الی 
 :آبادی تحت عنوان افسانه نجم

Bibi Khanum Astarabadi and khaunm Afzal Vaziri: Pioneering Mother and 
Daughter for Women Education and Right in Iran 

بی خانم  های بی برای ديدن مباحث مشابه به نامه. مراجعه نماييد) ١٩٩۶نيويورک، (
های زنان در  اين الفاظ و معانی در نوشته. استرآبادی در همان کتاب مراجعه کنيد

  .آن دوره متداول بودندخواه  مطبوعات مشروطه
کند که در  دمحم توکلی طرقی با توجه به گردآوری مستندات فراوان چنين اظهار می.  ۶

زمينة مجادالت و مشاجرات «مسلمان در واقع / قرن نوزدهم، زنان اروپايی و ايرانی 
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، شمارة  Radical Americaاز مجلة  ٧۴به نقل از صفحه . اند بوده» فرهنگی و سياسی
٢۴ )١٩٩٠( 
آگوست،  ٣١( ١۴، ١شکوفه : های زير مراجعه کنيد¬به عنوان مثال به شماره.  ٧

      ١): ١٩١۴فوريه  ١) (٢٢( ۵، ٢؛ ۴ ، ٣) : ١٩١٣سپتامبر  ٢١( ١۵، ١؛ )١٩١٣
 .٣): ١٩١۴مارس  ٢) (٢۴( ٧، ٢؛ و ۴): ١٩١۴فوريه  ١۶) (٢٣( ۶، ٢؛ ٢
 Chador in Islamicد الگر تحت عنوان برای اطالعات و منافع بيشتر به مقالة حام.  ٨

Persia  از دايره المعارف ايرانيکا، مجلد ۶١١ -  ۶١٠، صفحاتIV ) ،لندن
Routledge and Kegan Paul  ،مراجعه کنيد) ١٩٩٠. 

برای مطالعة تاريخچة کاملتری از طرفدارای مردان از کشف حجاب به عنوان .  ٩
در ايران در قرن نوزدهم، به مقالة کامران مقياسی برای توسعه و پيشرفت زندگی زنان 

 The Attention of the Great Father : Reza Shah, "The Womanامين به عنوان 
Question", and the Iranian Press, ١٩      ١٨٩٠۴۶ )نامة دکتری،  پايان

حت توانيد به مقالة فرزانه ميالنی ت همچنين می. مراجعه کنيد) ١٩٩۶دانشگاه شيکاگو، 
 Veils and Words: The Emerging Voices of Iranian Womenعنوان 

Writers ) ،؛ توکلی طرقی )١٩٩٢دانشگاه سيراکوزImagining Western 
Women  ٧٧: ١٩٩١، بهار ١۴در نشرية نيمه ديگر » زنی بود، زنی نبود«و      

عنوان کشف  برای مشاهدة از چيزی که زنان از آن تحت. ، نيز مراجعه نماييد١١٠
، در کتاب ٢٨کردند به عکسی از افضل اميری، ص  حجاب در اين دوره طرفداری می

خانوم استر آبادی و خانم افضل وزيری يا عکسی  بی آبادی تحت عنوان بی مالح و نجم
ها و يادها نوشتة مهدخت صنعتی و افسانه  از صديقه دولت آبادی در کتاب نماها، نوشته

مراجعه  ١١۶، جلد سوم، ص )١٩٩٩نگارش و نگارش زن،  نيويورک،(آبادی  نجم
 .کنيد
ام در انجمن مذهب آمريکا،  برای مشاهدة بحثی در اين ارتباط به مقالة ارائه شده.  ١٠
     )٢٩ :٢٠٠٠(، Social Text  ،۶۴و نسخة کوتاه شدة آن در نشرية  ١٩٩٩نوامبر  ٢٣
 .، مراجعه نماييد۴۵
ارات مشابهی را در مقالة ارزشمند خود تحت عنوان ياسمين رستم کاليی اظه.  ١١

Expanding agendas for the 'new' Iranian Woman: Family law, Work and 
Univeiling در کتاب ۵٧ -  ١٨٠ص، ص ،The Making of Modern Iran ويرايش شده ،

 .ارائه نموده است) ٢٠٠٣لندن، (توسط استفانی کرونين 
. ايران نيز از ديگر نمادهای برجای مانده از اين دوره است خط آهن سراسری در.  ١٢
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گردد، اما کشف حجاب ¬آميز تلقی می در حالی که ساخت خط آهن يک دستاورد موفقيت
دانند، گروهی       ای آن را يک دستاورد می رويکردهای مختلفی را به همراه دارد، عده

 .خوانند ای بزرگ می¬را فاجعه ديگر آن را يک اقدام ننگين دانسته و عدة ديگری آن
عالوه بر چندين مجموعة خاطرات شخصی، سه مجموعه مستند از احکام .  ١٣

اند  های مربوط به داستان کشف حجاب به چاپ رسيده ها و گزارش حکومتی، يادداشت
که امکان بررسی و ارزيابی مجدد تاريخ اين عمليات را به صورت عميق و جزيی 

 Theدستيابی به مستندات کاملی از منابع موجود به کتاب  برای. کنند فراهم می
Attentions of the Great Father برای آگاهی از يک . نوشتة امين مراجعه نمايد

بحث جديد دربارة عدم امکان دسترسی و دستيابی به حقوق زنان بدون اقدامات شديد 
   Reza Shah Pahlavi and Women: A reرضاخان به مقالة شيرين مهدوی تحت عنوان 

 evaluation  از کتاب  ١٩٢تا  ١٨١در صفحاتThe Making of Modern Iran 
 .مراجعه نماييد

، تعداد روز افزونی از زنان شهری طبقة ١٩٣٠و اوايل دهة  ١٩٢٠در دهة .  ١۴
ای که هنوز زنان در مورد آن  اما مسئله. ميانی، استفاده از روبنده را کنار گذاشتند

های تمام قد بود که زنانی مانند افضل  ظر داشتند، تعويض چادر با ساير پوششاختالف ن
 .کردند آبادی از آن طرفداری می¬وزيری و صديقه دولت

 ١٨( ١۵۶۵، ٩، شفق سرخ »کنند مردها خيلی زرنگی می«افضل وزيری، .  ١۵
 ٩۴نقل از صفحات . آبادی¬در کتاب مالح و نجم ٩٢ – ٩۵صص : ٣) ١٩٣٠آگوست 

 .٩۵  تا
 :برای مشاهدة ترجمة فرانسة بخشی از مقاالت و گزارشات ، مراجعه کنيد به.  ١۶

Revue des etudes Islamique VII, ١٩٩٣), pp. ١۴١ – ۴۵ ( 
 .۵): ١٩٣۶فوريه  ٢۵( ٢٧٢١اطالعات، ش.  ١٧
برای مشاهدة تحليلی عميق از اهميت سفر ترکيه به مقالة افشين مرعشی تحت .  ١٨

 :عنوان
Performing the nation: the Shah's Official State Visit to Kemalist Turkey, June to 
July ١٩٣۴ 

اگرچه من . ، مراجعه نماييد The Making of Modern Iranدر کتاب  ٩٩ - ١١٩  صص
بروز يک «نيز با تأکيد مرعشی بر اهميت اين سفر از نظر فرهنگی در بافت مربوط به 

 موافق هستم، اما فکر می) ١٠٢ص (» فرهنگ مدرن در منطقهروايت رو به رشد از 
ای که منجر به اصالح لباس و کشف  کنم تأکيد بيش از حد بر اين سفر به عنوان واقعه
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های زنان  حجاب زنان گرديد باعث ناديده گرفتن شدن اثرات تغييرات فرهنگی و فعاليت
ها پيش  خاطرنشان سازم که سالهمچنين بايد . شود در دو دهة پيشين در درون ايران می

        ً داد کامال   از سفر رضاخان به ترکيه، ايرانيان نيز از تغييراتی که در ترکيه رخ می
 تغيير لباس مردان نيز در واقع به عنوان قهقرا به استبداد تلقی می. کردند پيروی می

 عين، روزنامه خاطرات )عين السلطنه(مراجعه کنيد به قهرمان ميرزا سالور . گرديد
اساطير ، : تهران(السلطنه ، ويراست شده توسط مسعود سالور و ايرج افشار، در ده مجلد 

ج : ٧٣۶١؛ همچنين مراجعه کنيد به ١٩٢۴آوريل  ٣، ٩ج : ۶٨٩٧، )٢٠٠١ -   ١٩٩۵
لغو قوانين اسالمی ازدواج با هشدار . ١٩٢۶مه  ٢، ٩ج : ٧۴٨۵؛ ١٩٢۵اکتبر  ١۵،  ٩

دولت بايد هر گونه ) ٩ج :  ٧٢٢٣، ١٩٢۵ژانويه  ٢٩. ( و اعالم خطر ذکر شده بود
)  ٩ج : ٧٣۶٨، ١٩٢۵نوامبر  ١٢. (اقدام مشابهی را تکذيب کند؛ حداقل در حال حاضر

گزارش تحوالت جاری در ترکيه نيز يکی از موضوعات دائمی اطالعات، شفق سرخ و 
 .مطبوعات مربوط به زنان بود

، مجلد )١٩۵٢سينا،  ابن: تهران(حيات يحيی مراجعه کنيد به يحيی دولت آبادی، .  ١٩
برای روايات ديگردراين زمينه مراجعه کنيد به مرتضی  ۴٣٠ - .۴٣۶، صص ۴

: تهران(زاده و معصومه فرشچی، واقعه کشف حجاب  جعفری، صغری اسماعيل
، مقالة دوم نوشتة غالمحسين زرگری )١٩٩٣سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی، 

پارس، : تهران(اصغر حکمت، سی خاطره از عصر فرخندة پهلوی  ی؛ عل٢١نژاد، ص 
زوار، : تهران(؛ مهديقلی هدايت، خاطرات و خطرات  ٨٧ -   ١٠٢، صص )١٩٧۶
وحيد، : تهران(الشراف، ا؛ محسن صدر، خاطرات صدر۴٠۵ -  ۴٠٨، صص )١٩۶۵
های بعدی  شهابی براساس روايات افواهی و يادداشت ٣٠٢ -   ٣٠٧، صص )١٩٨۵

ند مطالبی که به آنها اشاره کرديم، چنين اظهار ميکند که کشف حجاب حتی در زمانی مان
  .نيز در دستور کار وی قرار داشت) ١٩٢٣ -  ١٩٢۵( وزير بود که رضاخان نخست

 The Banning of the Veil and itsمراجعه کنيد به هوشنگ شهابی 
Consequences  در  ١٩٣ – ٢١٠  صصThe Making of Modern Iran, 

Cronin  . روايات مقارن و هم عصر آن از چنين موضوعی حمايت و پشتيبانی
 .کنند¬نمی
 ١٩٢٠و  ١٩١٠های  ، زنان دهه٧٧٠١، ص ١٠السلطنه جلد  خاطرات عين.  ٢٠

شدند که با استفاده از پيچههای نيمه متحرک با مردان در       ً                     معموال  به اين مسئله متهم می
هايی  برای مشاهدة تصاوير کاريکاتوری که چنين صحنه .کردند انظار عموم اختالط می

بدون  ۴٩ ، ۴٧های  اين شماره و شماره. ۴): ١٩٢۴پاييز ( ۵٠، ٣مراجعه کنيد به ناهيد 
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 ١٩٢۴دسامبر  ۶در  ۵١و شمارة  ١٩٢۴نوامبر  ١٩در  ۴۶تاريخ شمارة . تاريخ هستند
 .باشد می
طالب بسيار نادر و ، م ٢۶٩ – ٢٧٠صص  ١السلطنه همان، جلد  عين.  ٢١

. خورد غيرمستقيمی از بحثهای مربوط به حجاب در مطبوعات مشروطيت به چشم می
لتحصيل بدرالدجا امام الحکما، يکی از ا يکی از اين منابع عبارت است از سخنرانی فارغ

ژوئن  ٢٩(، ٨٠،  ٣شاگردان مدرسة امريکايی دختران در تهران که در ايران نو ، 
وی اظهار تاسف کرده بود . ، به چاپ رسيد٢ - ٣):١٩١١جوالی  ١( ٨١و  ٣): ١٩١١

ورزشی محروم  که زنان به واسطة محجوب بودن در قرون اخير از شرکت در فعاليت
حتی زنانی که به طور خصوصی و در . اند اند و بنابراين ضعيف و ناتوان شده بوده

های  در نوشتهکردند،  های مذهبی خويش کشف حجاب می¬ها و انجمن درون گروه
 .کردند¬عمومی خود از اين مسئله جانبداری نمی

، برای مشاهده و اطالع از ٢٧٠و  ٢۶٩  -  ٧٠، صص ١عينالسلطنه، همان ، ج .  ٢٢
برای مطالعة توصيف وی از . مراجعه کنيد ١جلد : ٩١٧ساير تماشاهای سيزده به در به 

مراجعه  ١جلد : ٢٧٣ به] ١٨٩٠می  ١٧[ ١٣٠٧رمضان  ٢٧مراسم حنابندان در روز 
همچنين نقل وی از مراجعة زنان به مسجد سپهساالر برای خريد از فروشندگان . کنيد

 .آمده است ٩٠۵و  ٧٠٨  ،  ٧٠٧، ۵٧٧، ٢٧۴:  ١محلی در جلد 
 -  ٣٠٠ :Iبه ] ١٨٩٠سپتامبر و اکتبر [ ١٣٠٨برای مطالعة مطلب مربوط به صفر .  ٢٣

مراجعه  ٩٠٨و  ٣٨۵ ،۵٩٩ :Iهای بعد به  برای مطالعة مطالب مربوط به سال٢٩٩
 .نماييد
. نيز مراجعه کنيد ٩٠۶، ٨۵٠،  ٧١٢و  ٧١١: ١، به جلد ۵١٢السلطنه،  عين.  ٢۴

مظفرالدين . اند بسياری از اين مضامين در منابع قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ذکر شده
برخورد کند و  های زنان معترض چگونه¬دانست با اين گروه شاه برخالف پدرش نمی

صدر اعظم او مجبور شد مداخله کرده . دستور داد زنان معترض دستگير و زندانی شوند
و ازطريق آزاد کردن زنان و معذرت خواهی بابت دستگيری آنها از يک انفجار بزرگ 

، زنان به سردار سپه نيز به همين صورت روی ١٩٢٠در اوايل دهه . جلوگيری نمايد
به توصيف مجلس روضة . کردند¬روزمره به وی شکايت می های¬آورده و از سختی

 .مراجعه کنيد ٧٣٣٨و  ٧٣٣٧:  ٩در ج  ١٩٢۵سه روزه در پايان ماه صفر در سپتامبر 
 .مراجعه کنيد ١١٣۵:  ٢؛ ج٣۵٣  -   ٧٢١ و  ۵٢  : ١به جلد .  ٢۵
 .مراجعه کنيد ٧١۶و  ۵٢٢: ١به ج.  ٢۶
 ١٠٧٠:  ٢؛ ج ٩٠٩-  ٩٠٨:  ١جلد ، ٨٨-  ۶٩، ٢، جلد ١٢۵۵، ص ١به جلد .  ٢٧



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٣٧                                                                ١٨        دق ، 

  

  

:  ٢های مردان و موی سرشان مراجعه کنيد به ج  دربارة تغيير مد لباس. مراجعه کنيد
 .۶۴٨٧      ۶۴٨۶:  ٨، ج١٩٣١:  ٣، ج١٨٧٣

 ٨، تاريخ ٧۵٢و  ٧۵١: ١السلطنه، روزنامه خاطرات ، ج¬مراجعه کنيد به عين.  ٢٨
که در آن ) ١٨٩۶فوريه  ٣( ٨٨٩:  ١، ج)١٨٩۵ژوئيه  ١٧( ٧٩۴: ١، ج١٨٩۵ژوئن 

به زودی اوضاع ايران وخيم «کند  عين السلطنه از وضعيت موجود ابراز نگرانی می
البته تعدادی از آنها آغاز به . خواهد شد، تمام زنان شروع به انجام اين کار خواهند کرد

 .۴٨۴٩، ۶، جلد ٣٨٢٢، ص ۵و همچنين جلد » .اند اين کار کرده
، ص ٩جلد , ۶۴٩۵، ص  ٨؛ جلد ٧١٢۶، ص ٩نه ، همان، جلد السلط عين.  ٢٩

می  ۶( ٣۵، ٣، ايران نو »مکتوب سرگشوده«دکتر استپانيان، . ٧١۵۶و  ٧٠٨٧
١٩١١ :(۴. 

های مردان به ¬ها و اختالط¬های مربوط به نامناسب بودن چشم چرانی¬نگرانی.  ٣٠
 ٢اجعه کنيد به دانش، به عنوان مثال مر. خورد  تفصيل در نشريات زنانه به چشم می

 ٢٧( ١٩؛ ٢؛ ۴ـ ٣): ١٩١۴مارس  ١٧( ٨، ٢؛ شکوفه ٢): ١٩١٠سپتامبر  ٢٩(
): ١٩١۴نوامبر  ٩( ٢١،  ٢؛  ۴): ١٩١۴اکتبر  ٢١( ٢٠، ٢؛ ۴ ،  ٣): ١٩١۴سپتامبر 

، ۴و  ٣      ٢): ١٩١۵مارس  ٢٩( ٨، ٣؛ ٣      ٢): ١٩١۴دسامبر  ١۶( ٢:  ٣؛  ۴
 .٢      ١): ١٩١۶می  ١٣( ١٠
، رجوع کنيد ٧١۵۶و  ٧٠٨٧، ص ٩؛ ج ۶۵٠٧، ص ٨السلطنه، همان، جلد  عين.  ٣١

 ۴) : ١٩٢۴پاييز ( ۵٠، ٣به ناهيد 
 ۶۵٢٩، ص ٨السلطنه، همان، ج ¬عين.  ٣٢
و ٧٣٩:  ١به عنوان مثال رجوع کنيد به، عين السلطنه، روزنامه خاطرات ، ج .  ٣٣

 ١٨٩۵می  ١٩، تاريخ ٧۴٠
،  ٢٠٠٩:  ٣رجوع کنيد به، عين السلطنه، روزنامه خاطرات ، ج به عنوان مثال .  ٣۴

 .١٩٠٨مارس  ٢٨تاريخ 
 ۵٧١٨و  ۵۶٩٣، ص ٧السلطنه، همان، ج  عين.  ٣۵
در حالی که مخالفان قاجار تصويری  ۶۵٢٠ -   ٢١، ص ٨عين السلطنه، همان، ج .  ٣۶

او را برای ادامة کفايتی  از احمد شاه با يک زن اروپايی را منتشر کرده بودند تا بی
سلطنت نشان دهند، مخالفان سردار سپه نيز تصويری از رضا خان را منتشر کردند که 

هر کدام از اين موارد اسالمی نبودن طرف . وی يکی از الواح بهائيان را در دست داشت
 .٧٠۶۶: ٩السطنه، ج  عين. داد مقابل را نشان می

، همچنين رجوع کنيد ٧٧٠١، ص ١٠؛ ج ٧٢٩۶، ص ٩السلطنه، همان، ج  عين.  ٣٧



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٣٨                                                                ١٨        دق ، 

  

  

 السلطنه در بازديد از شيراز می که در آن عين ١٩٢۶مارس  ٢١/  ٧۴۴٩:  ٩به ج 
 پوشيدند و تعداد کمی از آنها از پيچه استفاده می نويسد که زنان آنجا روبنده و چاقچور می

داشت؛  برای ما که مدت طويلی بود روبنده نديده بوديم اين منظره ارزش تماشا«کردند، 
 .»ها افتاده بوديم ياد گذشته

تری که  در طرح گسترده. دراين مقاله بيشتربه مطبوعات زنانه پرداخته شده است.  ٣٨
 ای از نوشته مجموعه. اند های ديگر نيز تحليل و بررسی شده در دست دارم عرصه

. ، به تازگی چاپ شده است١٩٢٠های روحانيون، شامل نوشتههای مربوط به دهة 
برای ). ٢٠٠١قم؛ انتشارات دليل ما، (جعه کنيد به رسول جعفريان ، رسائل حجابيه، مرا

زنی بود، «مشاهدة تحليلی از دو نمونه از اين متون مراجعه کنيد به دمحم توکلی ـ طرقی، 
 ١١٠       ٧٧): ١٩٩١بهار ( ١۴، در نيمة ديگر ، » بازخوانی وجوب نقاب: زنی نبود

السلطنه و ابوالقاسم آزاد دربارة اين  فتگوی خصمانه بين عينبرای مشاهدة متن گ.  ٣٩
عين السلطنه با بيانی اهانت آميز . ١٩٢۴ژوئن  ٢/ ٧٠٨٠:  ٩نشريه رجوع کنيد به ج 

ای را ماية ¬راجع به شهناز آزاد صحبت کرده بود و دريافت مجوز نشر چنين نشريه
 .دانست بدنامی و ننگ می

به ديوان بهار .  ١۶٧): ١٩٢٨سپتامبر / آگوست ( ۶ ، ١، »به دختران ايران«.  ۴٠
 .مراجعه کنيد

روايت .  »Expanding agendas for the 'new' Iranian Woman«رستم کاليی، .  ۴١
اما او نيز بر اين باور بود . رستم کاليی يکی از معدود روايات زن محور اين دوره است

ندارد؛ هيچ گزينة ديگری وجود که مداخلةزنان در امور حکومتی و کشوری لزومی 
به . ردندک معلوم نيست چرا زنان تالش در جهت دخالت در امور کشور نمی. نداشت

نگاری  رسد اين مسئله ردپای دستاوردهای سياسی گذشته و تأثير آن بر تاريخ نظر می
 .های قبلی باشد دوره
رة حجاب دراين های مطبوعات دربا السلطنه از بحث برای مشاهدة ارزيابی عين.  ۴٢

      -  ٧٧٠١:  ١٠همچنين رجوع کنيد به ج. ٧٧٠۴ : X: دوره، مراجعه کنيد به
ها و  که در اين بخش نظرات و گزارشات وی از جلسات برگزار شده در کلوب٧٧٠۵
های مربوط به کشف حجاب و اختالط زنان و مردان  های خصوصی و فعاليت مهمانی

هايی را به چاپ ¬بحث ١٩٣٠و  ١٩٢٩های  شفق سرخ نيز در سال. مطرح شده است
 .رساند

توانند چادر بپوشند و در  به نظر نميرسد اين ايده که زنان می«: نويسد شهابی می.  ۴٣
های  عين حال فعال بوده و در يک حوزة عمومی با مردان ارتباط داشته باشند، در دهه
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» .ن عمل کرده باشنداز خاطر مردان و زنان زيادی گذشته باشد و به آ ١٩٣٠و  ١٩٢٠
های  های زنان را در عرصه توان فعاليت رسد اين ايده که می به نظر نمی«: و باز هم 

اجتماعی گسترش داد و در عين حال در مورد انتخاب لباس و پوشش به آنها آزادی داد 
از خاطر تجددگرايان گذشته باشد، اما اگر بخواهيم عادالنه سخن بگوييم، علما نيز به آن 

به نقل از ،  The Banning of the Veil and its Consequencesشهابی ، » .وجهی نکردندت
 .٢٠٣و  ١٩٣صفحات 

های منتقدانه در مورد قوانين ازدواج در عالم نسوان به مقالة  برای مطالعة بحث.  ۴۴
  .مراجعه فرماييد Expanding agendas for the 'new' Iranian Womanرستم کاليی به نام 

 .١): ١٩٣٢نوامبر  ۴( ٣٩۴۴، ايران ، »نهضت نسوان شرق«حسين شجره، .  ۴۵
کميتة اجرايی حقيقی عبارت بود از نور حماره، رئيس؛ مستوره افشار، نايب .  ۴۶

ايران ، . های کميته بودند رئيس؛ و خانم ها جميل و صديقه دولت آبادی نيز منشی
 .١): ١٩٣٢نوامبر  ٢٧(، ٣٩۶٣

 ١۶ -  ١۵، صص )١٩۵٧سينا،  ابن: تهران(گنه، ديوان ، نورالهدی من.  ۴٧
يک بار تعدادی از زنان به اين مسئله اعتراض کردند و گفتند وی حق صحبت .  ۴٨

کردن در اين کنگره را ندارد؛ و اينکه قرار بوده است در اين کنگره فقط زنان سخن 
ان وطن خواه است و اورنگ در اين مقطع اعالم نمود که وی نمايندة جمعيت زن. بگويند

توجه داشته باشيد که در اين مقطع نه تنها . مستوره افشار نيز سخنان وی را تاييد نمود
توانستند حضور و حق سخن گفتن وی را زير سوال ببرند، بلکه وی  زنان ايرانی می

                                                                        ً برای توجيه حضورش نيازمند استمداد از قدرت جمعيت زنان وطن خواه بود چون اوال  
ً                      المللی در جلسه حضور داشتند و ثانيا  اينکه ارتباط دولت با  نمايندگی بينهای  هيئت                                   

 .های زنانه هنوز به شکل روشن و شفاف مشخص نشده بود سازمان
 .هاجر تربيت و صديقه دولت آبادی اولين و دومين رئيس کانون بانوان بودند.  ۴٩
 گيری مشابهی می¬ههای خود در عالم نسوان به نتيج رستم کاليی نيز در بحث.  ۵٠

 .رسد
 توان به نتيجه ، می ١٩٧٠تا  ١٩۵٠های  در مورد بسياری از زنان فعال در دهه.  ۵١

 Negotiating Women's Right: Activismرجوع کنيد به ، مانا کيا، . گيری مشابهی رسيد
and Modernization in Pahlavi Iran , پايان نامةMA  ،منتشر نشده، دانشگاه نيويورک

٢٠٠١.  
/ ژانويه ( ١٠تهران مصور، » ١٣١۴دی  ١٧سی خاطره قبل از «هاجر تربيت .  ۵٢

 .٣۵و  ١٣  -  ١٢): ١٩۵٧فوريه 
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، روايت دولت آبادی از تشکيل  ١٣، ص »١٣١۴دی  ١٧سی خاطره قبل از «.  ۵٣
کانون بانوان حاکی از آن است که ايدة اوليه توسط اصغر حکمت، وزير آموزش وقت، 

آورد که پس از  وی همچنين به خاطر می. ت رضا شاه از ترکيه مطرح شدپس از بازگش
موافقت با درخواستش يک يونيفورم برای مدارس دخترانه طراحی نمود که همه مدارس 

گويد اعالم اين نکته که اين مسئله يک حکم دولتی است،  او می. آن را به کار گرفتند
به . نمود الدين شاکی و ناراحت کمتر میمسئوليت معلمان و کادر مدرسه را در مقابل و

 .از همين مقاله مراجعه کنيد ١٢صفحه 
های اعليحضرت فقيد  مجموعة سخنرانی: عبدالرضا صديق پور، يادگار گذشته.  ۵۴

 .١٣٧، ص )١٩۶٨جاويدان، : تهران(رضا شاه کبير 
 The Veil in Their Minds and our Heads: Veiling Practicesهما هودفردر مقالة .  ۵۵

and Muslim Women  در کتاب  ٢٧٩ -  ٢۴٨، صص ،Lisa Lowe  وDavid Lloyd  تحت
، به شکلی )١٩٩٧دانشگاه دوک، ( Politics of Culture in the Shadow of Capitalعنوان 

های  حجابی، برخالف برداشت پردازد که تحميل بی دقيقی به طرح اين مسئله می
برای بسياری . ی تحصيل و اشتغال برای زنان نگرديدها مطرح، باعث افزايش فرصت

 از زنان شهری، عدم عالقه و تمايل به کشف حجاب باعث محدوديت تحصيل، فعاليت
 .های اجتماعی و وابستگی بيشتر آنها به مردان گرديد های اقتصادی، فرصت

نها ادبيات رسمی مربوط به کشف حجاب بارها بر اين نکته تأکيد دارند که نه ت. ۵۶
های ¬اقدامات صورت گرفته در مورد روبنده و چادر غيراسالمی بودند، بلکه لباس

هايی هستند که زنان ايرانی از دوران بسيار  مورد استفاده در اين دوران نيز همان لباس
به عنوان مثال مراجعه کنيد به خشونت و فرهنگ ، انتشارات . اند کرده کهن استفاده می

 .٣، ص )١٩٩٢تهران، (سازمان اسناد ملی ايران ،  بخش تحقيقات و آموزش،
رجوع کنيد به جعفری و . شد همچنين از اصطالح لباس تمدن نيز استفاده می.  ۵٧

 .١۴٨و  ١٠۵همکاران، واقعيت کشف حجاب ، صص 
 ٧۶، ص »فمينيسم در جمهوری اسالمی«نجم آبادی، .  ۵٨
متناع و خودداری دولت از سکوالر در واقع اين مسئله حايلی بود که باعث گرديد ا.  ۵٩

پيش  ١٩٣٠در واقع قانون مدنی ايران که در دهة : کردن قوانين از نظرها پنهان بماند
نويس آن تهيه شد، در مورد موضوعاتی چون ازدواج، طالق، حضانت کودکان، ارث و 

ته مطالب ديگر همان قانون اسالمی بود که بدون اشاره به متون اسالمی تغيير شکل ياف
بود و به جای آن که تحت نظارت رهبران مذهبی محلی باشد، تحت نظارت مؤسسات 

های سکوالر اين بود که حکومت به حد کافی  نظر راديکالتر فمينيست. دولتی بود
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 اما در اين چارچوب نسبت به تأثير خود به مثابه يک پرده و زمينه. سکوالر نشده است
 .ه استساز ساخت مدرن سکوالريسم غافل ماند

البته بايد به اين نکته نيز توجه کنيم که نبايد اين حالت دو شاخگی و دوگانگی موجود .  ۶٠
يعنی نبايد حال فمينيسم اسالمی را تنها منبع موثق در . را به طور معکوس به وجود آورد

های مربوط به حقوق زنان تلقی کرده و فمينيسم سکوالر را يک مسئله  زمينة فعاليت
اند و در ميانه راه از  اين دورونددرگذشته از يک منبع ريشه گرفته. [قلمداد کنيموارداتی 

 The Politics of«برای بررسی بيشتر رجوع کنيد به، انوار مجيد، ]. اند هم جدا شده
Feminism in Islam» ،Signs: Journal of Women in Culture and 

Society ١٩٩٨زمستان، (، ٢، ٢٣.( 
ابی از هنگامی ک.  ۶١  Janetه مشغول بررسی اين موضوع بودم به طور تصادفی کت

Jakobsen به نام 
Working Alliances and the Politics of Differnce: Diversity and Feminist Ethics  

)Bloomington  : ،به دستم رسيد که به طرزی ) ١٩٩٨انتشارات دانشگاه اينديانا
  .گذاشت هايم تأثير عميق بر تفکر و نوشته
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  يازدهم فصل
  

  
      ً                                                                    مقدمتا ، بطور اجمال از منظر پژوهشگرانۀ يرواند ابراهاميان ، وهوشنگ شهابی در 

  : رابطه اين فصل مجموعه آغاز می کنم که 
: که قبال  آورده ام  می نويسد  »تاريخ ايران مدرن « يرواند ابراهاميان در کتاب   - ١

ّ                     ی به رغم تهاجم رضا شاه به تحص ن کنندگان قم  درسال کشمکش با مخالفان روحان                             
چندان درصدرقرارنگرفت و پس ازآن تير  ١٣١٤/  ١٩٣٥، تا سال ١٣٠٨/ ١٩٢٨

ازمشهد  فراترنرفت آن چه اين غائله را برانگيخت، رشته ای ازاقدامات خصمانۀ رضا 
احی شده بود که به جهان ّ                       شاه  بود که به اعتقاد برخی به اين منظورطر  نشان دهد که                                          

وی فرمان قانون جديد لباس را صادر کرد که  براساس آن . کشورکيست] واقعی[رئيس
جايگزين می کرد؛  کالهی که با واسطۀ لبه اش مانع » فرنگی « کاله پهلوی را با کاله 

اين . اجرای اين فرمان  سرسختانه پی گيری شد. ازسجدۀ مؤمنين به هنگام عبادت می شد
به کنار گذاشتن حجاب  تشويق و ترغيب   درابتدا نه به صورت اجباری  فرمان زنان را

  )  ١(» .... می کرد
 ٢٠/ درتاريخ دهم جوالی . روی داد ١٣١٤/  ١٩٣٥واکنش پيش بينی  پذير درسال « 

ّ                  توس ط  روس ها در سال ) ع ( تيرماه  به مناسبت سالگرد به توپ  بستن حرم امام رضا    
نوآوری های « ازفرصت برای محکوم کردن اين    ّ  محل ی  يک  واعظ   ١٣٩٠/  ١٩١١

وهمچنين فساد گستردۀ دولتی وماليات های سنگين برکاالهای مصرفی، استفاده » کفرآميز
آنان در . اين امرموجب برانگيختن بسياری از بازاريان  و روستا ييان هم جوار شد. کرد

ّ                       حرم امام رضا متحص ن شدند و شعار می دادند امام  « و » است شاه يزيد دوران «:                 
ّ                       مقامات محل ی طی   چهار روز متوالی  با »  حسين ما راازاين شاه شرورمصون دار    ّ          

ناتوانی شاهد اين حوادث  بودند زيرا نيروهای  نظامی استان و پليس شهر از تجاوز به 
، افسران وحشت ] مشهد[ به گزارش کنسول بريتانيا در. حريم حرم  سرپيچی کرده بودند

ی جديد را زيرلباسهای شان پنهان کرده ،اين طرف و آن طرف می دويدند، و زده کاله ها
اين بن . آماده بودند تا درصورت مواجهه با افسران ارشد، کاله شان را بر سر بگذارند

 بست موقعی به پايان رسيد که نيروهای کمکی از آذربايجان وارد صحنه شدند وبه حرم
                       ّ                 فرغيرنظامی جراحت های جد ی برداشتند و بيش در اين کشاکش دويست ن.  هجوم آوردند
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                    ّ           درماه های بعدی، متول ی حرم و سه . از يک صد نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند
يک ديپلمات .  سربازی  که از شليک به معترضين سرپيچی کرده  بودند ، اعدام شدند

ها سخن«: انگليسی هشدار داد که ناپلئون را ازياد                                 ّ      شاه به هنگام نابود کردن قدرت مال 
برده  است که هدف اساسی مذهب ممانعت  از کشتاراغنيا به دست فقرا است و هيچ 
چيزی نمی تواند جای نفوذ مذهبی را پرکند  و اين ناسيوناليسم  مصنوعی را نجات دهد، 
                       ً                                                     ناسيوناليسمی  که احتماال   با مرگ شاه از بين خواهد رفت و دوره ای ازهرج  و مرج 

  ».هد گذاشتبرجای خوا
مجتهدان ، به . اما طغيان مردم درمشهدبرسايرمناطق کشور چندان تأثير گذار نبود 

از سوی . ويژه علمای   برجستۀ شهرهای قم و اصفهان، در اين زمينه سکوت کردند
     ّ             به سن ت  اعالم آغاز . ديگر شاه  نيز اجرای اقدامات  بحث برانگيز خود را  تسريع  کرد 

ادارۀ بنيادهای . ک  توپ و کاهش ساعات  کاری در اين ماه پايان دادماه رمضان با شلي
افزون براين ، پوشيدن . روحانی را از دفتر اوقاف مذهبی به وزارت  معارف منتقل کرد

ّ        چادر را در مکان های عمومی اعم ازخيابان ها، ادارات دولتی، سينما ها ،  حم ام های                                                                        
ً          های شهری، صراحتا  ممنوع کرد                          ّ         عمومی، اتوبوس های شهری وحت ی کالسکه  به .                 

شهروندان عادی فرمان داد تا همسران شان را بدون حجاب درآيين های عمومی به 
دراين بين، رفتگران، مغازه داران و درشکه چيان نيزبه اجرای اين . همراه داشته باشند
راکز بنابرگزارش کنسول انگليس، امتناع کنندگان ازاين فرمان به م. فرمان ملزم شدند

فی می شدند ّ           پليس معر  همسريکی از استانداران کشور به اثرنارضايی از اجرای اين .        
بسياری اززنان نيز ناگزير به پوشيدن روسری های بلند . فرمان ، دست به خودکشی زد

کنسول بريتانيا تالش کرده است  تا ماجرا  . و لباس هايی يقۀ بسته تا زيرگلو روی آوردند 
  )    ٢...(»وسيع تر توصيف  کند را از چشم اندازی

  
رضاشاه به قوه ي قهريه كشف حجاب كرد وبا آنكه توانست با همين شيوه جامعه  ...« 

ي يكدست محجبه ي زنان ايران را براي هميشه تكان بدهد، اما هرگز مادر بزرگ و 
 مادران ما نتوانستند چهره ي استبدادگر او را كه در زمينه ي چهره ي غضبناك پليس
هايي كه چادر از سر زنان درمعابرعمومي بر مي داشتند بازسازي شده بود، فراموش 

طرحي از اين . اين است كه  رضاشاه نزد نسلهايي از زنان ايراني دو چهره  دارد. كنند
چهره ي مدافع  پيشرفت هاي زنان در قلمرو حيات اجتماعي است و طرحي  از اين  

رضاشاه با كشف حجاب . انتخاب  پوشاك است چهره  مدعي آزادي آحاد مردم  در
وايجاد مراكز آموزشي براي زنان و تشويق  آنان به سوادآموزي و كسب تخصص 
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واشتغال، بخشي از جمعيت زنان  كشور را فعال كرد، اما از طرفي، به علت شهرت به 
بند بي ديني و پرده برداري از نواميس ، بخش  بزرگي  از جمعيت ايران كه مردمي پاي 

به  باورهاي ديرينه بودند خصم او شدند و نواميس خود را بيش از پيش درپستوي خانه 
 .ها ازنظر نامحرمان دور نگاه  داشتند

ساله   ٥٧در تمام  عصر . جامعه دچار تضاد فرهنگي و دوگانگي شد: درنتيجه 
ر گذار از د. حكومت پهلوي ، زنان نمود و نماد زنده و متحرك اين تضاد ودوگانگي بودند

مرحله ي كشف حجاب ، تضادها فزوني گرفت وهر يك از بخشهاي دوگانه از جامعه ي 
متالطم كه درگير نزاع فرهنگي با بخش ديگر شده  بود، در تفكر و بينش انتخابي خود به 

تاريخ  تحوالت اجتماعي ـ سياسي ايران گزارشگر اين تضادها و افراط . افراط  گراييد
مسأله ي هويت  درجامعه «ه اين سخن  عطا هودشتيان كه درسمينار چندانك. گري هاست

  :طرح  شده  به دل مي نشيند كه گفته است ١٣٧٥پاريس در سال » ي امروز ايران
با ورود مدرنيته در ايران فضايي كه در آن امكان مكالمه هماهنگ ميان عناصرتشكيل 

عادل پيشين دستخوش حادثه ت. دهنده ي جامعه ي ايراني وجود داشت  از ميان  رفت 
 درگير  اخير ايران درطول سده ي .ايراني دچار بحران شد ۀگرديد وهويت جامع

درگيرشدن  اين گونه  .مدرنيته ي  غربي شد وارداتي  عناصر و پيشين  سنتي  هويت  برخورد 
نهادها و . تحقق يافت  و مشخصه هاي  خود را نيز به سختي  ظاهر نمود به تدريج  

ماتي  كه  از حدود انقالب  مشروطه  برپا گرديد كم وبيش  دستاورد آگاهانه  يا ناآگانه اقدا
با وجود آنكه هيچ كدام از آن  اقدامات به  كمال  تحقق  . ورود مدرنيته در ايران  بودند

نيافتند، ليكن  مباني  ورود ايران  به  دوران  جديدي  از حيات تاريخي  خود را پايه  
                  ً                      ً                              ران  جديد نه  كامال  سنتي  است و نه  تماما  مدرن ، بلكه  جامعه اي است با اي. ريختند

اما پرسش آن است  كه  چرا و چگونه  مدرنيته ي غربي قادر شد هويت . هويت بحراني 
پيشين جامعه ي ايراني  را بحران زا نمايد؟ معناي  دقيق  بحران هويت  كدام  است و آيا 

 »ور است ؟راه  خروجي از آن قابل  تص
همزمان  با دوراني  كه  انواع  تنش ها، مخالفتها و بحرانهاي  سياسي  به  علت   

اقدامات  رضاشاه  در زمينه ي  حضور زنان  بروز كرد، يك  نيروي  ورزيده  و 
تحصيلكرده  ازجنس  زن  نيز در ايران  تربيت شد كه  اليق  و فرهيخته  و حق خواه  

اين  نيرو كه  . عيت  خود تغييرات  مثبت  ديگري  را ايجاد كندبود و مي خواست  در موق
بالقوه  مبارز و زياده خواه  بود، در فضاي  اختناق آميز سياسي  نمي توانست آن گونه  

در نتيجه  با وجود ورود به  . كه  توان  و ظرفيت  داشت ، در تشكل هاي  آزاد فعال  بشود
به  ايجاد يك  نظام  ارزشي  نوين  در كنار يك    بازار كار و احراز مشاغل  نوين  كه
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به خصوص كه . نظام  ارزشي  كهن منجرشد، به دلخواه در عرصه ي سياست ندرخشيد
شمسي  ايران  ١٣١٠رضاشاه هرگز به ايجاد تغييرات مهم در قانون مدني مصوب 

ِ          قانون مدني از مرد تصويري برتر، رئيس ، صاحب حق  واليت بر . توفيق نيافت همسر                                             
و فرزند ارائه داده  است و زن را منفعل، فرو دست، مطيع و گوش به فرمان 

 . اين تصاوير در قانون مدني امروز ايران همچنان  باقي است. تصويركرده است 
در عصر رضاشاه  زنان  ازحقوق  سياسي  محروم  بودند و قوانين  انتخاباتي  چنانكه   

. ن  ازرأي  دادن  و انتخاب شدن  منع  كرده  بودگذشت  زنان  را مانند صغار ومجاني
زنان  نمي توانستند در فضاي  اختناق آميز سياسي، اين حقوق را بر پايه ي مباني  
دموكراسي  كه  مستلزم  ايجاد تشكل هاي  مستقل  سياسي  وغيرسياسي ، حزب گرايي  

   ۀه  زنان  در نبود جامعدر نتيج. و در مجموع  ايجاد جامعه ي  مدني  است  مطالبه  كنند
در . مدني ، تجارب  الزم  را براي  حق طلبي و فعاليتهاي سازمان  يافته  كسب  نكردند

خالء جامعه  مدني ، زنان  وابسته به  دربار پهلوي  و اقمار آن  گاهي  چتر حمايت  خود 
سيس  مي را مي گشودند و جماعات  و سازمانها و انجمن هاي  زنانه ي  وابسته  را تأ

كردند تا اقليتي  از زنان  كه  تشنه ي  پيوندهاي  اجتماعي  شده  بودند بتوانند اندكي  فراتر 
اين  سازمانهاي  وابسته ، . از زندگي خانگي  ومحفلي، استعدادهاي  خود را بروز دهند

به  علت  خصلت  حكومتي  خود كه  به ويژه  در ايران  مردم  گريز است ، زمينه هاي  
صرف نظر از نبود جامعه ي  مدني  و قوانين . د جنبش  زنان  را مهيا نكرده اندرش

حمايت كننده  كه  شكل گيري  جنبش  زنان  ايران  را به  تأخير انداخته  است ، در تمام  
مردان ايراني  دور . دوران  بعد ازمشروطه، مردان  نيز مانع  حضور زنان  شده اند

ِ               شدن  زنان  خود را از خان ه وخانواده تاب نمي آوردند و اين  خروج  نامتعارف  را         
بنابراين زنان ايران  حتي  در بخش  تجددگرا، . تعرض به  نواميس شان  تلقي  مي كردند

خود همواره  با دو مانع  عمده  روبرو   ۀبراي  سازماندهي  نيروهاي  پراكنده  و ناپيوست
 :بوده اند

 . عملكرد اجرايي نيروهاي طرفداراختناق  استمدني كه ناشي از ۀـ فقدان جامع١ 
  ) ٤( »...ـ مخالفت مردان ايراني كه ريشه هاي عميق اعتقادي وسنتي دارد ٢ 
   

» ممنوعيت حجاب و پيامدهای آن«هوشنگ شهابی درمقالۀ تحليلی تحت عنوان -  ٣* 
را  سياست کشف حجاب رضا شاه  بيزاری اکثريت مردم :  به اين نتيجه رسيده بودکه

خشونتی که با آن  کشف حجاب بر . برانگيخت ودرعدم محبوبيت او سهم بزرگی  داشت
زنان نافرمان تحميل شد بيشتربه روش های بلشويک ها در آسيای ميانه  شباهت داشت  
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تا به  روش آتا تورک در ترکيه  زيرا آتاتورک اجازه داد تا حجاب خود رفته رفته بپوسد 
جنبه های مهم سياست حجاب رضا شاه  اين بود که اوميان  يکی از.  واز ميان برود

توجيه  کشف حجاب اجباری اين  بود که می .  تمايزی  قايل نشد»  پرده« با » حجاب «
خواهند زنان  را به مسير اصلی تحوالت اجتماعی  وارد  کنند، و به راستی  نيز کشف 

با همه  ارزش  .  شد  حجاب با گشوده شدن را آموزش  و پرورش برای زنان توأم
ستودنی توسعه امکانات تحصيلی  برای زنان  و نيز ستايش برانگيزی ورود زنان  به 
حيات اجتماعی ، اما  راه های معقول  تر و سنجيده  تری  برای اجرای اين سياست ها 
                    ّ                                                        وجود داشت  تا هم  سن ت تا حدودی رعايت شود و هم عالقه  آن برانگيخته  گردد ، به 

             ّ                                                      آنکه ايران سن تی منابع و سرچشمه های فرهنگی الزم  برای بهره برداری  و خصوص 
اين گفته  رضا .  مشروعيت  بخشيدن  به جهت گيری های  نوين  را در اختيار داشت

قرار  » خارج از جامعه  « که تاکنون  زنان ايرانی   ١٣١۴دی   ١٧شاه درسخنرانی 
زانه  ميليون ها زن روستايی  و عشايری ايران گرفته بودند آشکارا  مغاير با تجربه  رو

اين واقعيت را ناديده  می ) پسر و دختر( بود  کوشش  برای تأسيس دبستان های مختلط 
  ّ                                    سن تی را زنان اداره  می کردند و درآنها » مکتب خانه ها ی « گرفت  که بعضی از 

فکرکه مشارکت اين . دختران نزديک  به سن بلوغ  در کنار پسران درس می خواندند
زنان در فعاليت های اجتماعی با آزادی  دادن انتخاب لباس به ايشان گسترده  تر خواهد 

  .شد نه به ذهن  تجددطلبان  خطور کرد  و نه ،  اگر  انصاف  دهيم ،  به ذهن علما
در برخی  موارد  برنامه  شاه برای مشارکت دادن زنان در فعاليت اجتماعی از طريق 

تی گاه نتيجه وارونه داد و پيامدهای غير منتظرهای به بار آورد که  با نتايج بی حجابی  ح
بسياری از زنان در برابر آزارهای پليس ترجيح  دادند . معکوس فاصله چندانی نداشت

پس از آن که دختران  مجبور شدند بی حجاب به مدرسه  بروند،  رسم . درخانه  بمانند 
. دختران و پسران را کنار هم درس  می دادند بر افتاد                       ّ      قديم  مکتب خانه های سن تی که 

اگر چه فرصت های تحصيلی و آموزشی برای زنان افزايش و بهبود  يافت، اما همين 
                                            ّ                           عمل باعث  شد بسياری از دختران خانواده های سن تی از تحصيل محروم شوند چون 

ود را از رفتن به والدين ايشان به خصوص در نواحی مذهبی تر کشورمانند قم دختران خ
مديران مدارس دخترانه ای که مخالف بی حجابی بودند تهديد به . مدرسه باز داشتند

تالش های رضا شاه  برای متحدالشکل کردن لباس های زنان و مردان به . اخراج شدند
شيوه غربی با آن که به قصد ايجاد وحدت  ملی از طريق حذف تمايزات طبقاتی و منطقه 

ت، در واقع شکاف عميق ديگری در جامعه ايران پديد  آورد، يعنی ميان ای انجام گرف
ُ                         غرب گرايانی که از اين سياست استقبال کردند و داوطلبانه م دهای اروپايی را برگزيدند                                                        )
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و بقيه ) وبا چنان تعصب و شورو اشتياقی  که حتی باعث حيرت خود اروپائيان شد
  . خود بيزار بودند جامعه  که از دخالت دولت درزندگی خصوصی 

اجتماعی که در  –و آزادی های سياسی  ١٣٢٠کناره گيری رضا شاه از سلطنت در  
پی آن فرا رسيد، درست همانند عرصه های ديگر، به اجبارهای  پوشاکی  نيز پايان داد 
                                                                      ُ           و بسياری از ايرانيان به ويژه زنان ، به طور خود انگيخته  به لباس های سن تی خود باز 

برخی  فروشگاه ها اعالن هايی به شيشه های خود چسباندند وهشدار دادند که به  .گشتند
زنان بی حجاب چيزی نخواهند فروخت ، ودربعضی  جاها  زنان سربرهنه اغلب به 

  ) ۵(».تحريک روحانيون مورد آزار واذيت قرار گرفتند
  

 »حجاب کشف «و »شاد گوهر مسجد« واقعۀ
 

« و » مسجد گوهر شاد«در بارۀ واقعه » ت ساله ايران تاريخ بيس«حسين مکی در کتاب 
نخستين کشوراسالمی که اقدام به کشف حجاب از : اينگونه شرح می دهد»  کشف حجاب

بانوان کرد افغانستان بود که امان هللا  خان پادشاه افغانستان مسافرتی به اروپا کرد و 
طريق خراسان به کشورش  شمسی به ايران آمد و از ١٣٠۶درمراجعت از اروپا درسال 

 .بازگشت
به محض ورود به پايتخت اعالم نمود که نسوان بايستی بدون حجاب باشند، نخست با 

اين بی پروائی آنهم درکشوری . همسر خود بدون حجاب درمجامع ومحافل ظاهرشد
چون، افغاستان موجب قيام عمومی درآن کشور گرديد و امان هللا خان ناچار به استعفا و 

 ...کشورشد  ترک
مصطفی کمال پاشا هم که رژيم خالفت وسلطنت آل عثمان را درهم کوفت به تغيير لباس 

پرداخت که اهم آنها تغييرخط ترکی بود به التين و » رفرم هائی« وکشف حجاب و
 .تعطيل روز جمعه را به يکشنبه و تاريخ هجری را به ميالدی تبديل نمود

  .ای ديگر تقليدی ازترکيه بودتغيير لباس وکاله و بعضی رفرم ه 
 
  مخالفت روحانيت با شاپو* 
  

قبل از آنکه مسئلۀ تغيير کاله پهلوی به شاپو به مرحلۀ اجرا در آيد برای آنکه از جهت 
جامعۀ روحانيت  خيالشان راحت شده باشد نخست به فکرافتادند که آنها را محدود و تحت 

  :بارت ازعمامه وعبا بود جلوگيری  نمايندشرايطی بتوانند ازپوشيدن  لباس روحانی که ع
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  ايجاد محدوديت روحانيون  
 
قبل از آنکه طرح تغييرلباس بر سر گذاشتن شاپوبه مرحلۀ اجرا در گذارده  شود برای  

پيش بينی از مخالفت روحانيون نخست دولت اعالم  نمود از نظر اينکه اشخاص غير 
پوشيدن لباس وعمامه سوء استفاده نمايند بايد روحانی و يا روحانی نمايان  نتوانند از 

اشخاصی که به اين لباس ملبس هستند از دونفراز مراجع گواهی گرفته باشند که 
صالحيت دارند و مجتهدين شهادت نامه  بدهند و آن گواهی را به وزارت معارف برده 

ارد مگر از تحصيل اجازه نمايند واال از اين ببعد هيچکس حق ندارد عمامه  بر سر بگذ
 .وزارت معارف  کسب اجازه  کرده باشد

با اين ترتيب نسبت بکسانی که مععم بودند سخت گيری هائی نمودند ومعممين يا در   
معابر آفتابی  نمی شدند ودرخانه می ماندند و يا اگردرمعابر پيدا می شدند گرفتار پليس 

 .می گرديدند
فروغی متحد المآلی در اين مورد  کاله شاپو برسر گذاشتن اجباری می شود دولت

صادرمی نمايد ، مردم، مردم علی رغم دستور دولت بی ميلی نشان می دهند و استقبال 
نمی کنند لذا دولت بخش نامه  ديگری صادر می نمايد که در زير نقل می گردد و 

 .کارمندان دولت را مجبور می کند که کاله شاپو بر سربگذارند
 

  متحد المآلی  
 

اشعار می شود که استعمال کاله بين  ١٢٨۶ – ١۶۵٩١تعقيب متحد المآل نمره  در« 
الملی برای مأمورين دولتی اجباری است و بايد هر چه زودترکليۀ مأمورين کاله خود را 
                                                                    ً           تغيير دهند و هر يک از مأمورين و مستخدمين تعلل يا استنکاف نمايند فورا  منظر خدمت 

قدر  کفايت کاله يافت نشود اطالع دهند از طهران خواهند شد اگر چنانچه درمحل ب
وصول اين . استعمال کاله فرم معرف به کپی هم درموقع خدمت مجازاست. فرستاده شود

 ».متحد المآلی را اطالع  دهيد
پس ازانتشار اين متحد المآل تهديد آميزکارمندان دولت ديگرچاره ای جز بسر  گذاشتن   

  .اين کاله  نمی بينند
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 بود مشهد قيام موجد رازشي
 

 ١٣۵٣چند ماه قبل از قيام مردم مشهد يعنی دريکی از شبهای جمعۀ ماه ذيحجۀ سال 
) ميرزا علی اصغر خان حکمت( خورشيدی وزير معارف  ١٣١٣قمری برابرسال 

مسافرتی به شيراز می کند و به مناسبتی مجلس جشنی که از پيش تدارک آن ديده شده بود 
پس از . ه عدۀ  زيادی از طبقات  مردم  در آن جشن شرکت نموده بودندبر پا می کند ک

) سن( ايراد سخنرانيها و نمايش در خاتمۀ آن عده ای  از دوشيزگان  بر روی صحنه 
نمايان می شوند و ناگهان نقاب  از چهره بر می گيرند  و ارگستر آهنگ  رقص  می 

 .نوازد و دختران به پای کوبی می پردازند
 .ن هنگام عده ای بعنوان اعتراض از آنجا خارج  می شونددر اي

روز بعد اين خبر در شهرمانند بمبی صدا  می کند و موجب سرو صدای مردم  می شود 
و عدۀ  زيادی از مردم در مسجد وکيل اجتماع می نمايند، سيد حسام الدين فالی که از 

سخت اعتراض می کند و اعمال علماء  و روحانيون متنفذ شيراز  بود به منبر می رود و 
خبرجنبش  شيراز و تعطيل بازار به تهران ميرسد ، . جشن را تقبيح و محکوم می نمايد

 .الجرم دستورگرفتاری سيد حسام الدين  صادر و او را زندانی می کنند
در تبريز دو مرجع . خبر گرفتاری فالی  به حوزۀ علميۀ  قم و مشهد و تبريز می رسد  

يکی  آيت هللا سيد ابوالحسن انگجی و ديگری آيت هللا آقا ميرزا صادق آقا  مورد  توجه 
از تهران  دستور تعقيب داده ميشود . در بارۀ تغيير لباس وکاله  شاپو اعتراض می کنند

 .که آن دو نفر توقيف و به سمنان تبعيد می گردند
س اردبيلی و آقازاده در اين جلسات که آيت هللا حاج آقا حسين قمی و آيت هللا سيد يون

و جمعی ديگراز علما و ) صاحب کفافه(فرزند آيت هللا  آخوند مال دمحم کاظم خراسانی 
مدرسين درجۀ اول مشهد شرکت داشتند مسئلۀ تغيير لباس  مطرح  و اظهار عقيده می 
کنند که دنبالۀ تغيير  لباس  به  برداشتن حجاب منتهی خواهد گرديد و بايد با شدت ازآن 

 .وگيری نمايندجل
در يکی ازاين اجتماعات که در منزل آيت هللا يونس اردبيلی تشکيل يافته بود پيشنهاد   

 .می شود که آيت هللا حاج آقا حسين قمی به تهران رفته و با رضا شاه وارد مذاکره شود
حاج آقا حسين قمی که مرجعی صاحب رساله بود قبول می کند و قبل از حرکت از مشهد  

فی به پهلوی می کند و عزيمت  خود را به تهران اطالع می دهد و بروحانيون  و تلگرا
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من ميروم به تهران تا با اين شاه صحبت بکنم شايد او را : وعاظ  و مردم مشهد می گويد
 .از تصميمش  منصرف گردانم

 .حاج آقا حسين خود را به شهر ری می رساند و در باغ سراج الملک سکونت می نمايد
اصله پس از ورود اطراف باغ سراج الملک را محاصره نموده و از رفت وآمد بالف

 .                            ً                                  اشخاص جلوگيری می کنند و بعدا  ايشان را به عتبات تبعيد می نمايند
خبر گرفتاری آيت هللا حاج آقا حسين قمی که در مشهد  بسيار مورد توجه  بود باعث 

 .ددبيشتر شدن شدت  احساسات و غليان افکار عمومی می گر
لذا اجتماعات مردم در اطراف مراجع فشرده تر گرديد و خطبا برای مردم که در منزل 
آيت هللا سيد يونس اردبيلی همه روزه اجتماع می کردند به وعظ و خطابه پرداخته و 

 .چنين نتيجه می گرفتند که اين تغيير لباس مقدمۀ رفع حجاب از بانوان خواهد بود
قع دمحم وليخان اسدی نايب التوليه درمسئله تغيير لباس به بطوريکه گفته اند دراين مو

                                                      ً                    مرکزگزارش داده که در شهر مذهبی و مقدسی چون مشهد عجالتا  موقوف االجرا گذارده 
 .شود، ولی به او دستورداده اند که امر شاه بايد اجرا شود

نجايش ازدحام مردم به جائی می رسد که ديگر در منزل آيت هللا سيد يونس اردبيلی گ
و خطبا به منبر رفته به وعظ و خطابه  . نداشته وناگزير به مسجد گوهرشاد منتقل ميگردد

      ً                  مخصوصا  دو نفراز خطبا يک . پرداخته مردم را دعوت به مقاومت و تهييج می نمايند
شيخ بهلول و ديگری  نواب  احتشام رضوی  بيش ازساير وعاظ ابراز احساسات نموده 

 .جان حاضر به مبارزه و قيام می گردندبطوريکه مردم تا پای 
قوای انتظامی اطراف مسجد را محاصره می  ١٣١۴تير ماه  ٢٠باالخره صبح جمعه 

 .نمايد و زدو خورد  آغاز می گردد
دراين زدوخوردها عده ای ازدو طرف کشته و زخمی ميشوند ولی چون مردم مسلح 

از قوای انتظامی دوسه نفر  نبودند تعداد کشته و زخمی از مردم حدود يک صد نفر و
 .بيشتر نبوده است

دراين موقع به قوای انتظامی دستور داده می شود اطراف مسجد گوهر شاد را تخليه و به 
مراکز خود  مراجعت نمايند ولی شب هنگام با قوای بيشتر و تجهيزات بيشتر اطراف 

 .                  ً                 صحن و مسجد را کامال   محاصره  می کنند
ً    که تقريبا  يک  ١٣۵٩اسفند ماه  ١۶مورخ شنبه ٩٠مارۀ مجلۀ سروش درسال دوم ش          

در  ١٠٢شماره مخصوص  خود را صرف واقعۀ مسجد گوهرشاد نمود در صفحه 
 :چنين نوشته است» بياد حماسۀ خونين  گوهر شاد« زيرعنوان 

علماء و مجتهدين ، در يکی از جلساتشان در منزل مرحوم  آيت هللا  سيد يونس ... «
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می گيرند تلگرافی به رضا شاه مخابره کنند  تا او را از اين عمل  اردبيلی تصميم
اين تلگراف به امضای هشت تن از علماء مسئول  و متعهد  می رسد  . منصرف گردانند 

و همجنين  قرار ميشود که خطبای معروف ، امثال شيخ  مهدی واعظ خراسانی  و شيخ 
 .وند و مردم را بيدارسازنددرمسجد گوهرشاد  به منبر بر...عباسعلی  محقق و
شمسی ،  ١٣١۴تير ماه   ٢٠قمری برابر  با  ١٣۵۴ربيع الثانی  ١٠صبح روز جمعه 

بی مهبا  به  .  قزاقان مستقردرمشهد برای متفرق ساختن  مردم ،  وارد عمل  می شود
روی مردم آتش می گشايند و حدود يک صد نفررا کشته و زخمی  می گردانند مردم 

ه و مقاومت می نمايند وقزاقان  علی الظاهر می گريزند اين گريز، بخاطر متفرق نگشت
اين بود که آنان دستوری برای اعمال هرچه بيشتر خشونت  جهت متفرق کردن مردم  

 .لذا  بنا بدستور، عقب  نشينی  می نمايند. نداشتند
مسجد بطرف ...پس ازاين هجوم ، مردم  اطراف  مشهد با داس و چهار شاخ و بيل و

مسجد گوهر شاد لبريزازجمعيت می شود، روحانيون به ترتيب در . سرازير می شوند
منبر حضرت صاحب الزمان قرار می گيرند و برای مردم توطئه های رژيم  شاهنشاهی  

غذای مورد نياز مردم متحصن درمسجد از بيرون توسط  پشتيبانان . را افشا می کند 
ی عنی خواستارحضور در .  ر نهضت می شوندزنان خواستارشرکت د. نهضت ميرسد

 .متن جريان هستند
که در وسط  مسجد گوهر شاد واقع  است ،  با زدن چادری  برای » مسجد  پيرزن « 

مرحوم  نواب احتشام  رضوی، برای زنان . زنان شجاع  و آزادۀ مسلمان آماده می گردد
مسجد   ١٣١۴تير ماه   ٢١ربيع الثانی برابر  ١١سخنرانی می کند و که روز شنبه 

گوهرشاد ديگرجای سوزن انداختن نيست، شعارهائی ضد سلطنت و ضد کاله بين المللی 
 .مسجد يکپارچه ، سرود مقاومت سر می دهد.  داده می شود» حجاب زدائی« و ضد 

مرکز تلگرافخانۀ مشهد شاهد رفت و . دولتيان وحشت خويش را به مرکز خبر ميدهند 
« ايندگان حکومت استعماری است ذات  ملوکانه امر می فرمايد که آمد شتابزدۀ  نم

 .را تار و مار کنند و همه را  گرفته مجازات  نمايند»  مسجديان 
سران قشون  و سران  شهربانی و آگاهی نيروهای خويش را هماهنگ می کنند و قرار 

شهر و در نقاط  قبل از ظهر قزاقان در. می شود بعد ازنيمه های شب ، کشتار آغاز شود
حساس  و استراتژيک  مسجد  گوهر شاد مستقرمی شوند و مسلسلهای سنگين  را بر بام 
های مشرف به حياط  گوهر شاد مستقر می نمايندو شايع می کنند برای حفاظت از بانکها 

اسدی  نايب التوليۀ رضا شاه ، از نقشۀ کشتار  مطلع است و چون  می داند که . آمده اند 
لذا به . در صدد برمی آيد آنها  را از مسجد  خارج کند. ن هم در مسجد هستندمجتهدي
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دروغ پيام می فرستد  که تلگراف  شما را  اعليحضرت همايون  پاسخ  گفته،  تشريف  
با  اين حيله، مجتهدين  را از کشيک خانۀ مسجد  به دارالتوليه  می . بياوريد برای مذاکره 

برای اينکه ، . را، خود سران و طراحان  جنايت ، خلق  کردند شايد  هم اين مکر. کشانند
اگر مجتهدين وعلماء  طراز اول دراين حمله و يورش  کشته شوند ، خراسان يکپارچه  
آتش خواهد شد و اين آتش گسترش  خواهد  يافت و ديگر به هيچ روی نتوان جلوگيری 

 .ازندپس  با اين حمله، آنان را از مسجد خارج می س.  نمود
توپهای سنگين در خيابان تهران روبری مسجد گوهر شاد استقرار يافته و در ذهن  مردم 

دو باره  »  ردکو« قمری  به سرکردگی  ژنرال   ١٣٣٠مشهد هجوم  روسيه را درسال  
اما اين بار روسها  ديگر نيستند که می خواهند حمله کنند، بلکه  قزاقان  . زنده کرده است

 .رضا خان هستند
ربيع الثانی گذشته بود  که صدای غرش مسلسلهای   قزاقان   ١٢پاسی از نيمه های  شب 

آسمان  مقدس خراسان را بلرزه انداخت و قشون شرق  به فرماندهی سرلشکر ايرج 
برای  فتح  مسجد گوهر شاد به حرکت در آمد و صدای  شيپور آغاز ... مطبوعی و

 .جنگ  از همه طرف  بلند شد
                          ً                                             ز مأمورين مخفی  رژيم ، قبال  وارد مسجد شده بودند و قرار بود  آنها ازداخل عده ای ا

. وارد عمل گشته و راهها را برای ورود  نيروهای رضاخان بداخل مسجد هموارسازند
دژخيمان اسلحه بدست پای بدرون خانۀ خدا گذاردند وهمه مسجديان را ازدم . وچنين شد

دند و بقول خودشان کاری کردند که روسها نکرده تيغ  گذراندند وبه هيچکس رحم  نکر
 .بودند

» پا علی ، يا علی « هنگاميکه سپيده سرمی زد، ديگرنه صدای گلوله ای بود نه  صدای  
و قزاقان فاتح در پناه مسلسل کورو نابينای خويش پای بر روی کشته شدگان بر زمين 

هگاهی از دسترس گلوله  بدورمانده افتاده  می گذاشتند و بدنبال زندگانی بودند که درپنا
 .بودند

واسيرکردن هزار و پانصد ) تا پنج هزار تن ( اينک قزاقان با کشتن بيش از دوهزار تن  
 »...تن ، توانستند فلب مقاومت گران مسجد گوهر شاد را درهم شکنند

ف از روز يکشنبه به توقيف  روحانيون شروع می نمايند و عده ای از وجوه علما توقي 
از جمله توقيف شدگان مهم سپيده  يونس اردبيلی و آقا زاده . وعده ای هم مخفی می شوند

معاريف علما و  آخوند مالدمحم کاظم که مورد توجه بود وبيش از سی نفر ديگراز فرزند
 .وعاظ

                                  ً                                        و ازمردم عده زيادی دستگير و تقريبا  شهرحکومت  نظامی می شود و  ورود و خروج   
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ستلزم داشتن  جواز برای خروج  و واردين هم بايستی خود را معرفی  اشخاص به شهر م
 .نمايند

لشکرشرق برای دستگيری بهلول جايزه تعيين کرده بود پس ازرع غائله  ادارۀ  شهربانی 
برای پيدا  کردن مسببين واقعه دست بکارشد وعده ای تحت بازجوئی قرارگرفتند و 

شد که بالفاصله دستگير و تحت محاکمه  درنتيجه اسدی هم يکی از محرکين معرفی
 .دردادگاه نظامی محکوم به اعدام  گرديد

از قراری که گفته شد بهلول با تعويض لباس وپوشيدن لباس نيم تنۀ پاسبانی فرارکرد و 
 .نيز گفته شد که رانندۀ  اسدی او را به مرز افغانستان رسانيده  بود

. در دادگاه تجديد نظر به اعدام محکوم  شدآقا زاده نخست به حبس طويل المده وسپس  
ولی براثراقدام علماء نجف ازاعدام وی صرف نظرو مدتی زندانی شد سپس درمنزل 
تهران تحت نظر بود و بطوريکه گفته شده هنگاميکه  بيمار بود بوسيلۀ پزشک احمدی 

 . مقتول گرديده است ١٣١۶در سال
ن در زندان بودند تا پس از شهريور عده ای از محکومين دادگاههای نظامی همچنا 

 همگی  درمجلس دوره سيزدهم مورد سئوال واعتراض واقع شد که دولت ناچار ١٣٢٠
 .کرد آزاد   را 

سرهنگ نوائی پس از وقايع  خونين مسجد گوهر شاد ، مورد  تشويق قرار گرفت ولی 
اه  او را محکوم خانوادۀ اسدی عليه او شکايت کردند و دادگ ١٣٢٠پس از وقايع  شهريور

به حبس نمود ومدتی در زندان مشهد بود تا آنکه در زندان بيمارو بطوريکه  گفته اند 
 .پشتش کرم گذاشت ودر همانجا در گذشت

کشتاردست جمعی مشهد و دستگيری ومحاکمه عده ای ازعلما و محکوم کردن جمعی 
عده ای رفته رفته  دردادگاههای  نظامی و صدور مجازات های سنگين و احکام اعدام  

در کشور موجب  گفتگوها  و ابراز نارضايتی هائی شد و نسبت به ديانت رضا شاه 
زيرا مخالفين آنچه  در صحن حضرت رضا و اطراف آن واقع  شده .  ابراز ترديد گرديد

بود با آب  و تاب فراوان برای افراد و آحاد  ملت بيان می کردند ومردم هم اينهمه  
                             ً                             يزی را تقبيح  می کردند مخصوصا  که احترام آستان قدس رضوی را قساوت و خونر

رعايت نکرده ودرمحلی که همواره  حتی محل بست  مجرمين  بود وحکام وقت نسبت 
به مجرمينی که بست می نشيستند متعرض آنها نمی شدند ، حال چنين خونريزيهائی شده 

 .ود، بسيار سوء اثر بخشيد و تا مدتها  صحبت روز مردم  ب
رضا شاه  برای آنکه در اين مورد مطلبی گفته باشد و خورا معتقد  بديانت اسالم  وانمود   

مطالبی بيان ) محتشم السلطنه ( سازد در سالم عيد غدير در پاسخ  تبريک رئيس مجلس 
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 :نمود  که اطالعات در يک ربع  قرن در اين باره  چنين نوشته است
مراسم  ١٣١۵اسفند  ١١روز :  دينی مغايرت  ندارد تمدن کنونی با شرايع  و اصول « 

پس ازعرض  تبريک . سالم عيد غدير خم با جالل بسياری در کاخ  گلستان منعقد  گرديد
خيلی ها در اشتباه «  : از جانب مرحوم  اسفندرياری رئيس مجلس ، شاه  فقيد چنين  گفت

اين است که اصول ديانت  هستند و تصور می کنند معنی تجدد واخذ  تمدن امروزی دنيا
و شرايع را رعايت ننمايند و يا کسب تجدد و تمدن مغايرتی با دين و مذهب دارد و حال 
آنکه  اگرمقنن بزرگ اسالم درحال حاضر در مقابل اين ترقيات عالم وجود داشت  
موافق بودن اصول شرايع حقۀ  خود را با وضعيت و تشکيالت  تمدن امروزنشان می 

انه آن افکار روشن و بزرگ صدر اسالم  به مرور زمان وسيلۀ  سوء استفادۀ داد، متأسف
بعضی اشخاص قرار گرفت وبالنتيجه کشور را به قهقرا کشانيد و ما اکنون در 

 ».برابرنواقص گذشته قرار گرفته بايد اين خمود و عقب افتادگی را جبران کنيم
احساسات مردم بريزد شعله  آن را  انتشاراين بيانات در جرايد عوض اينکه آبی بر روی 

               ً                                                                  بيشترکرد مخصوصا  دراين بيانات پيغمبراکرم  را بنام مقنن خوانده بود واز رسالت وخاتم 
نامی نبرده بود وهرکس بنحوی و مطا بق ) ع(بودن و واليت و اماميت علی بن ابيطالب

  .سليقه و فهم خود اين بيانات  را تجزيه و تحليل و تعللی می کرد
  

 حجاب رفع
 
برای برداشتن  حجاب بانوان مجالس جشن  سخنرانی ابتدا در تهران و شهرهای شمال   

بتدريج درساير شهرها برقرار می گرديد ولی پيشرفت زيادی نداشت و  ايران وسپس  
  ١٧استقبالی  نمی کردند بلکه با نظر تنفر می نگريستند تا روز  اکثريت مردم  نه تن ها 

و شاهدخت ها در جشن دانشسرای مقدماتی حضور  ه به اتفاق  ملکه  که شا ١٣١۴ديماه  
رضا شاه و دومی ملکه  تاج الملوک و  دراين روز دو اتومبيل سلطنتی که اولی . يافتند

  .شدند شمس و اشرف پهلوی درآن بودند بدون حجاب وارد دانشسرا  
بودند، ملکه  ديپلم  و جوائز اين اولين دفعه بود که خانوادۀ سلطنتی حجاب از سربرداشته   

در اين دعوت رئيس الوزراء و جمعی از رجال نيز با . را توزيع  نمودند دوشيزگان  
داشتند، تمام محوطۀ عمارت نو بنياد دانشسرا  را دختران   بانوان  خود مشارکت 

  .پيشاهنگ پرکرده بود
طاب به بانوان آموزگار شاه پس ازخطابه ای که خانم تربيت ايراد نمود ، در نطقی که خ

  » :دوشيزگان  فارغ التحصيل نمود گفت و 
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, ها در نتيجه دانايی و معرفت به وضعيت خود آشنا بينم خانم بی نهايت مسرورم که می“[ 
  .و مزايای خود پی بردهاند و به حقوق 

همانطور که خانم تربيـت اشاره نمودند، زنهای اين کشـور به واسطه خارج بودن از 
ــروز دهند بلکه بايد بگويم که  نمی , تماعاج ـاقت ذاتی خود را ب توانستند استعـداد و لي

را نسبت به کشورو ميهن عزيز خود ادا نمايند و بالخره خدمات و  توانستند حق خود  نمی
ـاز  شايسته است انجام دهند و حاال می فداکاری خود را آنطور که  رونـد عالوه بر امتيـ

ــه مادری   .مزايای ديگر اجتماع نيز بهره مند گردند باشند از  که دارا می برجست
داريم که نصف جمعيت کشور ما به حساب نميآمد يعنی نصف  ما نبايد از نظر دور ـب

شد مثل اينکه  هيچوقت احصائيه از زنها برداشته نمی. ی مملکت بيکار بود قوای عامله 
آمدند،خيلی جای تاسف  ان به شمار نمیبودند و جزو جمعيت اير زنها يک افراد ديگری 

احصائيه زنها برداشته شود و آن موقعی بود که  است که فقط يک مورد ممکن بود 
خواستند  کردند و می سرشماری می افتاد و در آن موقع  وضعيت ارزاق در مضيقه می

  .تامين آذوقه نمايند
ست اظهار خوشوقتی کنم و خواهم از اقداماتی که شده ا من ميل به تظاهر ندارم و نمی

فرقی بين امروز با روزهای ديگر بگذارم ولی شما خانمها بايد اين روز را  خواهم  نمی
  .هايی که داريد برای ترقی کشور استفاده کنيد از فرصت يک روز بزرگ بدانيد و 

  .من معتقدم که برای سعادت و ترقی اين مملکت بايد همه از صميم قلب کار کنيم
نبايد غفلت نمايند که مملکت محتاج به فعاليت و کار است و بايد روز بروز  ولی هيچ

  .برای سعادت و نيک بختی مردم قدم برداشته شود بيشتر و بهتر 
شما خواهران و دختران من، حاال که وارد اجتماع شده ايد و قدم برای سعادت خود و 

بايد در راه وطن خود کار کنيد، بدانيد وظيفه ی شماست که . بيرون گذارده ايد وطن خود 
های دانشمند اين است  نسل آتيه خواهيد بود، انتظارمان از شما خانم شما تربيت کننده ی 

سعادت آتيه در . وکارنمائيد و از تجمل و اسراف به پرهيزيد که در زندگی قانع باشيد 
 جشن و پذيرائی در مجلس *  ]”دست شماست

تمام نمايندگان با ) اسفندياری(ب دعوت رئيس مجلسسردرمجلس تزئين شده بود برحس 
 .بانوان خود مجبور بودند در جشن رفع حجاب شرکت نمايند

 : اطالعات در يک ربع  قرن در اين موضوع  می نويسد
از آن پس جشن های بسياری برای همين موضوع در تهران و نقاط مختلف مملکت « 

ع عموميت يافت ودرعين حال برای برقرارگرديد و پيشرفت زيادی پيدا شد وموضو
اجرای وعملی شدن آن اعمال خشونت آميز می گرديد و بعضی ازمأمورين انتظامی 
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برای برداشتن حجاب شدت عمل به خرج می دادند و نتيجۀ غير منطقی بودن اين  کار 
دسته ای که با رضايت چادر خود را برداشته بودند و  ٢٠همين بود که پس شهريور

احساس  کرده بودند تغييردر وضع خود  ندادند ولی  دستۀ  ديگر در تهران  و  اهميت آنرا
 ».در تمام  شهرستانها دو باره به حجاب  برگشتند

 
 جم محمود  خاطرات

 
 ۵محمود جم  که کشف حجاب در کابينۀ او صورت گرفته درمجلۀ روشنفکر مورخه  

ب و مذاکراتی که در اين خاطرات خود را در بارۀ  کشف حجا ١٣۴٠ديماه   ١۴شنبۀ 
 :مورد درهيئت دولت با حضور پهلوی صورت گرفت به شرح ذيل بيان کرده است

درآن کابينۀ من سمت . کابينه مرحوم دمحم علی فروغی مستعفی شد ١٣١۴آذر ١١روز« 
پس ازاستعفای دولت، من از معاونين و همکاران اداری خود خدا . وزيرکشور  را داشتم

 .منزلم در قلهک رفتمحافظی کرده  به 
وحدود ساعت سه بعد ازظهر .       ً                                             اتفاقا  آنروز مرحوم دکتر قاسم غنی نهار ميهمان من بود

 .من و آن مرحوم برای قدم زدن وگردش کردن از خانه بيرون آمديم
بيشتر اراضی اطراف آن که امروز تبديل . قلهک آنروز مثل حاال شلوغ و پرجمعيت نبود

 .شده زمينهای زراعتی و باغهای ميوه بود به خانه و ويالی مسکونی
ما درطول يکی از کشتزارهای گندم قدم ميزديم و بيش ازسه کيلومترازخانه دور شده  

 :بوديم که ناگهان پيشخدمت منزل نفس خود را به ما رسانيد و خطاب بمن گفت
ا هستيد تلفن چی گفته که هرکج. دوباراز دربار تلفن کرده و شما را خواسته اند       

 .بالفاصله  خود را بدربار برسانيد
من به خيال اينکه دولت جديد تعيين شده و مرا هم  برای يکی  از وزارتخانه ها در نظر  

در تماس با رئيس دفتر مخصوص ايشان گفتند که از .     ً                فورا  به منزل بازگشتم. گرفته اند
اصی شرفياب     ً             فورا  در کاخ  اختص. احضار شده ايد) رضا شاه(طرف اعليحضرت

 .بشويد
اعليحضرت در محوطۀ کاخ مشغول قدم . با عجله لباسهايم را پوشيدم وعازم شهر شدم 

اعليحضرت به محض آنکه چشمشان بمن افتاد . زدن  بودند که من به حضور رسيدم
 :فرمودند

 جم؛ چرا امروز در وزارت خانه حاضر نشدی؟       
 :فرمودند قبل از آنکه من جوابی  بدهم ايشان اضافه
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بهرحال شما را مأمور تشکيل کابينه می کنم ، بهتر است اعضای دولت تازه        
نيزهمان وزرای کابينۀ فروغی باشند، بنابراين  خيلی زود آنها را احضار کنيد و مراسم  

 معرفی را به عمل آوريد
ار دستور اعليحضرت را بالفاصله اجرا کرده و اعضاء دولت جديد  را به کاخ احض

وقتی می خواستيم از حضور مرخص . نيمساعت  بعد مراسم معرفی انجام شد. کردم
 :شويم اعليحضرت بمن امر  کردند

 .شما اينجا بمانيد کار مهمی دارم       
راستش از حرف شاه کمی دستپاچه شدم فکر کردم اعليحضرت چه کاری دارند که در  

 .يک خيال  بنظرم خطور کرد شرفيابی قبلی نگفته اند؛ در يک لحظه  هزار و
سکوت همه . اعليحضرت درآن موقع در طول سالن بزرگ کاخ اختصاصی  قدم ميزدند

 .جا را گرفته  و جز صدای قدمهای شاه هيچ  چيز  شنيده نمی شد
اين چادرو چاقچور را : : بعد از مدتی اعلسحضرت رو در روی من ايستاده و فرمودند

ال است که اين موضوع  فکر مرا بخود مشغول داشته؛ شود از بين برد؟  دوس چطورمی
ها را ديدم که پيچه و حجاب  را دور  انداخته و  های آن از وقتی که به  ترکيه رفتم  و زن

   ً      اصال  چادر . دوش  به دوش مردها کارمی کنند ديگراز هر چه چادری بود بدم آمده است
حکم  يک دمل را پيدا  کرده  و چاقچور دشمن ترقی و پيشرفت مردم  ما است ؛ درست 

 .که بايد با احتياط  به آن نشتر زد و از بينش برد
من مدتی  است به اين فکرهستم  که زن ايرانی در اين قفس سياه دست و پايش بسته 

مگر زن . بايد اين فاصله را از بين ببريم. بين او و مرد يک دريا فاصله وجود دارد. است
مهندس   –سرباز خوب . بايد پا بپای مرد وارد زندگی شودچی از مرد کمتر دارد اوهم 

اگر زن امل  و نفهم  و .  خوب و تحصيلکرده خوب بايد در دامان زن پرورش پيدا کند
 محبوس  باشد چطور می تواند نسل خوب و شايسته  پرورش دهد؟

زن بايد  از اندرون بيرون کشيد و زنجير .  صحيح می فرمائی قربان: عرض کردم 
 . سارت را از پای او برداشتا

 :اعليحضرت کمی ديگر قدم زدند و بعد فرمودند
 ؟.فرمودند چطور است  اين تحول را از اندرون دربار  شروع کنيم

 .من فکر کردم و بعرض رساندم 
اگراجازه بفرمائيد دروزافتتاح دانشسرای مقدماتی تهران عليا حضرت ملکه وعليا        

ً        ضمنا  به همه . فاق اعليحضرت در محل جشن حاضرشوند حضرت  شاهدختها به ات     
 .بانوان وزراء و رجال نيزدستور خواهيم  داد که بدون حجاب  در آن جشن  حضور يابند
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و زمينه ای برای اجرای  نيات و . اين عمل اولين قدم برای رفع حجاب خواهد بود 
 .مقاصد  شاهنشاه  در از بين رفتن  چادر و چاقچور است

  :ضرت  کمی فکر کردند و سپس گفتنداعليح
  

  . بشرط  آنکه  موضوع  در هيئت  دولت مطرح  و تصويب  شود فکر خوبی  است       
  اين انقالب  بزرگ. همين  حاال برويد  و در اين باره فکربکنيد که طرح الزم  را بريزيد 

 .بايد  با فکر و تدبير صورت  بگيرد 
ه فکر  برداشتن  حجاب و چادرمرا  بخود مشغول  همانموقع مرخص شدم و درسراسر را

کار ساده ای نبود، محافل  متعصب  ... با نظر اعليحضرت موافق بودم اما. داشته بود
 .خار راه بودند

در آنموقع تشکيل جلسات هيئت  دولت به اين ترتيب که هفته ای  يکبار درنخست وزيری  
اولين جلسه .  يد تشکيل می يافتو دوبار در کاخ اختصاصی در حضور اعليحضرت فق

من  موضوع را با همکاران خود در ميان  . بعد از اين شرفيابی  يک جلسه عادی  بود
گذاشتم و گفتم ؛ اعليحضرت مصمم هستند که بهر قيمتی شده اين  مشکل اجتماعی را از 

ئيد تا چنانچه  پيشنهاد و يا راهی  برای اين کار به نظرتان  می رسد بگو.  بين ببرند
ساعت فکر  ٢۴کسی حرفی نزد و پيشنهاد  شد که وزراء دراين باره .  بعرض برسانم

ً                  کنند و دنبالۀ مذاکرات و اخذ  تصميم به جلسۀ بعد که قاعدتا  در حضور اعليحضرت                                                          
 .تشکيل می گرديد موکول  شد

                                          ً نجابت وعفت زن به چادرمربوط  نيست زن و روحا  :                   ً        يادم هست که مخصوصا  فرمودند
      ً                                                            اخالقا   بايد عفيف باشد ، مگر ميليونها زن بی حجاب خارجی نانجيب اند؟و 

شرکت همسر و دختران من درجشن افتتاح  دانشسرای مقدماتی بايد  : و بعد افزودند
                                           ً                            سرمشقی برای همۀ زنان و دختران ايرانی مخصوصا  خانمهای شما و وزرای مملکت  

و جنجال زيادی بپا کند ولی  بهر حال ممکن است در ابتدا  اين عمل سرو صدا .  باشد
ما با هوچی   بازی و تعصب های خشک  نمی توانيم  . کاری است که بايد انجام بشود

 .زن بايد اين  از اين چادر سياه  آزاد بشود. کاروان ترفيات مملکت را عقب  نگهداريم 
آيد و  بعد اعليحضرت دستور دادند که اجرای اينکار بصورت تصويب نامه دولت در

 .خودشان از مجلس تشريف بردند
رسم بر اين بود که صورت جلسات هيئت دولت را منشی مخصوص نخست وزير  

بنويسد ولی من  چون باهميت مذاکرات آن جلسه  و تصميم  اخذ  شده واقف بودم  تصميم  
 .                                        ً             گرفتم  که صورت  مذاکره  آن جلسه  را شخصا   تحرير نمايم
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. جلسه  به خط  من در بايگانی نخست وزيری موجود استهم اکنون متن اين صورت 
روز تحول فرا رسيد ، روز  هفدهم دی که قرار بود عمارت  جديد دانشسرای  مقدماتی  

 .با تشريفات جديد افتتاح شود فرا رسيد
      ً                                                              ما قبال  اهميت کشف حجاب و احتمال بروز حوادث وجنجالهای مخالفين  را طی  

ی ها و دستگاههای امنيتی واليات اطالع داده و دستور  اکيد  تلگرافهای رمز به شهربان
داده بوديم  که مأمورين  دولتی با تمام  قوا  جلو تظاهرات و سرو صدای  مخالفين  را 

 .بگيرند
 .در تهران نيز پيش بينی های الزم را بعمل آورده  بوديم 
ولين  بار حجاب  از دی که من به اتفاق همسرم  که برای  ا ١٧ساعت دو بعد از ظهر 

خود برگرفته وبجای چادرکاله بسرگذاشته  بود به صحن  باغ  دانشسرای مقدماتی  وارد 
 .شديم

. ولوله ای بود. بعد بتدريج ساير ـ آقايان و زرا به اتفاق همسران بدون حجاب خود آمدند 
ل به همه يکديگر را نگاه می کردند، قوای نظامی مراقب بود و خانمهای خيلی خوشحا

نظر می رسيدند وبا کنجکاوی زياد به سرو لباس يکديگر خيره شده بودند بعضی ها 
خدا عاقبت اين کار را به خير کند و  بعضی ديگر :  پوزخند ميزدند ، بعضی ها  می گفتند

که فرنگ رفته و تحصيل کرده بودند بهم تبريک گفتند  واين اقدام  را يکی  ازبزرگترين  
 .تلقی  می کردند خدمات  اعليحضرت 

بهر حال  روز بزرگ و عجيبی  بود و راستش  بخواهيد  من تشويش  داشتم  در حاليکه 
سرو لباس . احساس خوشحالی می کردم» زن آزاد شده « در ته دلم  از اينکه می ديدم 

خانمها  درآنروزخيلی ديدنی بود واگر خانمهای امروزی می آمدند و می ديدند که 
.  چطورخود را آراسته  بودند از خنده غش می کردند ١٣١۴دی  ١٧زمادرنشان در رو

                                                         ً                          پيراهن ها همه  بلند و تا قوزک پا  می رسيد  توالت ها اکثرا  ناشيانه بود و کالههائی که 
خامهای سرشان گذاشته بودند ،  چون بی حجابی خيلی تازگی داشت و زن ايرانی برای 

 .رده  بود بسيار تماشائی  بودنداولين بار کاله را جانشين چادر ولچک  ک
حتی وزرا که يک عمر بود با هم  دوست  –اما جالب ترازهمه اين اين بود که ميهمانان    

و رفيق  بودند آنروز برای اولين بار صورت زنهای يکديگر را می ديدند چونکه تا 
ی د ١٧آنروز هيچ  دوستی مجاز  نبود صورت زن  دوست خود راببيند وبعالوه جشن 

اولين روزی بود که زن ايرانی در کنار  شوهر خود در يک مراسم رسمی و اجتماعی 
شرکت می جست تا آنروز همه مجلس در ايران  مردانه و زنانه و مجزا از يکديگر بود 

اين رسم    ١٣١۴دی  ١٧نمی شد ولی  » قاطی « و زن ومرد به هيچوجه  به اصطالح 
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ملی و اجتماعی  پابپای مرد و با حق  مساوی  را بهم  زد و زن  نيز در يک  جشن 
شرکت  جست و حاال  وقتی  من  در اين  کوکتل  پارتی ها  و مجالس  ميهمانی  می بينم  
که خانمها با لباس های دکولته و آرايش  اروپائی شانه  به شانه  مرد گل می گويد  و گل  

خجالتی و نگران  در کنار دست  می شوند بياد آنروز می افتم که زنان با حالتی ناراحت 
شوهران  خود ايستاده و برای اولين بار صورت و موی سر خود را در معرض نگاه 
مردانی ديگر قرار داده بودند  و درست حالت آدمهای غريبی را داشتند  که تازه  وارد 

برای بهر حال دراين  مراسم  بود که حتی  آقايان  وزراء . دنيا و شهر  جديدی  شده اند 
 .اولين  بار تواستند با خانمهای  يکديگر  آشنا  شوند

 
 آمدند ملکه و  شاه

 
بعد ازظهر فرا رسيد واتومبيل مخصوص اعليحضرت درحاليکه  ٣باالخره ساعت  

علياحضرت ملکه پهلوی بدون حجاب درکنار ايشان نشسته بودند به محل جشن وارد 
 . شدند

 .شمس، شاهدخت اشرف پهلوی قرار داشتند در اتومبيل دوم نيز واالحضرت شاهدخت
. اعليحضرت ملکه پيراهن تيررنگی بتن داشتند که روی آن پالتوی پوست پوشده بودند
 .يک کاله  مشکی لبه پهن نيزبسر داشتند واالحضرت شاهدحت ها نيز کال بر سرداشتند

ديدن  در آن روزاعليحضرت فقيد با قيافه متبسم و خندانی به جشن وارد شده و با 
دوشيزگان و بانوانی که لباس جديد پوشيده بودند اين شعف وخوشحالی هرلحظه بيشتر 

باالخره اعليحضرت برای ايراد نطق افتتاحيه  پشت تربيون رفتتند چند لحظه از . می شد
باالی تاالرچشم به جمعيت دوخته و سپس در حاليکه خنده در لبهايشان بود سخنانی به اين 

 :ندشرح ايراد فرمود
 

بی نهايت مسرورم که می بينم خانمها در نتيجه دانائی و معرفت  بوضعيت  خود آشنا  « 
شده و بی  حقوق  و مزايای خويش  برده اند،  متأسفانه  تا کنون  زن های  اين کشور 
بواسطه  خارج بودن از اجتماع  نتوانسته اند استعداد و لياقت ذاتی خود را بروز دهند، 

که نمی توانستند حق  خود را نسبت به کشور و ميهن عزيز خود ادا نمايند حتی بايد گفت 
 .و خدمات و فداکاری خود را آنطور که شايسته  است انجام دهند

ولی حاال با تحولی که در زندگی آنان پديدار شده  می روند  تا عالوه برامتياز برجسته  
 .مادری از مزايای ديگر اجتماع هم بهره مند گردند



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٦١                                                                ١٨        دق ، 

  

  

ن ميل به تظاهر ندارم و نمی خواهم  از اقداماتی که شده است اظهار خوشوقتی کنم و م 
نمی خواهم  فرقی بين امروز  و روز های  ديگربگذارام ولی شما خانمها بايد اين روز 

 .رايک روز بزرگ بدانيد و از فرصت هايی که داريد  برای ترقی  کشوراستفاده  نمائيد
  
  

 :خواهران  و دختران من
حاال که وارد اجتماع شده ايد و قدم برای سعادت خود و وطن خود جلوگذارده ايد بدايند  

سعادت  آينده  . وظيفه شماست که برای بزرگی و اعتالی  نام وطن  خويش کار کنيد 
شما تربيت کننده نسل آتيه  خواهيد  بود و شما هستيد که می . مملکت دردست شما است

 »  .باشيد و افراد  خوبی را به جامعه ايرانی تحويل دهيد توانيد آموزگاران خوبی 
اعليحضرت پس از ايراد  سخنرانی  مدتی در ميان جمعيت قدم زدند و سر و وضع و 

 .لباس خانمها  را برانداز کردند
 :يادم هست  که با خوشحالی فرمودند 

ند وازجامعه حيف نيست  که زن  خود را قايم ک. لباس ها وآرايش ها خوب است       
 .بگريزد

 : همچنين فرمودند
برای اول  کار خيلی سليقه  .  عيب لباسها را خودشان به تدريج برطرف می کنند        

بايد خياط ها و کاله دوزها را تشويق کرد تا مدهای قشنگ و سنگين و .  به خرج داده اند
ال با خود زندانی آزاد شده حا –ما ميله های زندان را شکستيم . ارزانی را ببازار بياورند

 .است که خانه قشنگی بجای قفس برای  خودش بسازد
پس ازچند دقيقه گردش و گفتگو اعليحضرت وعليا حضرت ملکه به کاخ اختصاصی 

 .مراجعت  فرمودند
 :اما  قبل از آنکه سوار اتومبيل شوند خطاب به من فرمودند 

ها بيشتر به آداب و رسوم  اجتماع و اين قبيل جلسات بايد تکرارشود تا خانم        
 .معاشرت آشنا گردند

از خودتان شروع  کنيد، هرهفته  يکی ازوزراء در باشگاه شاهنشاهی يک ميهمانی  
دراين جشن که در باشگاه . اولين ميهمانی را من برپا کردم. عمومی ترتيب بدهد

پا شده بود بيش از شاهنشاهی واقع در خيابان سعدی ، منزل مرحوم  صاحب اختيار بر 
پانصد نفرازرجال ، نمايندگان مجلس سفرا واعيان شهربا بانوان بدون حجاب خود 

 » .شرکت کردند و به اين ترتيب دريچه دنيا نو بروی زنان وطن ما بتدريج باز شد
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چنين نوشته و » خاطرات و خطرات«مخبرالسطنه هدايت در بارۀ  برداشتن حجاب در  
 .نين بر می آيد  که مخالف  بوده استاز قرار اين نوشته چ

 
 رفع حجب  يا حجاب سوقات آنکارا   
 

مجالس نشاط لوليدن مرد و زن دربساط می آورد و نفس را انتعاش می دهد ليکن  شب  « 
فکر . معروف است جوجه را آخر پائيز می شمرند. شب شراب  نيززد به بامداد خمار

آمد ، صورت بلی آراسته است و بيشتر معايب که    ّ                                تشب ه به اروپائی از آنجا  بسر پهلوی 
امروز گريبانگير ملل است از طرز زندگی بر خاسته، در شرق فقط  زنها درچادر نبودند 
زندگی اعيانی تا درجه ای در پرده بود تجمالت  در برزن و بازار ظهورنداشت و کمتر 

ليد اروپائی به تحريک به شک و رقابت می کرد بيشتر دراثر اصطکاک سياست بود تق
صورت خوش  مينمايد به معنی  دشواراست و معنی بکارتقليد بولوار دلفريب است تأسی 

 .به البراتوارکار مرد اريب ، ترقی اروپا درافزار سازی است نه دراسکی و فوتبال بازی
پوشيدن رو طبيعی نيست حتی پوشيدن لباس طبيعی نيست تمدن آورده  است چه  !  بلی 

 .امروز هم برهنه  می گردند آنها  را وحشی می خوانيم بسيار مردم
 .زنهای ما به نيمۀ  راه وحشت  رسيدند

چادرچاقچور و رو بند شرعی نبود حجابی که درشرع وارد است  خود داری از تظاهر  
و جلب  نظر  است، در مکه و مدينه رو بند نيست نصف صورت بازاست با جامعۀ با 

 .ده ای  بود بر سر صد عيب نهانجامعۀ بلند عبا وچادر پر
چادرو مشکو رسم ايرانيان بود واز آنجا ريشه داشت در شاهنامه در سه جا ذکر چادر  

يکی در رفتن کرديه به ايوان بهرام چوبين  يکی در مالقات  شيرين  و : شده است
. شيرويه و باز در تکليف  کاوس  به سياوش  که به  مشکو  برود  که سبب هالکت او شد

درتخت جمشيد  يا .  حفاظ  فخر نجبا  بوده است  و ما مدعی تجديد  دورۀ  پهلوانی هستيم
  .نقش های  بيستون صورت زن  نست

 منيژه  منم دخت  افراسياب       برهنه  نديد  تنم  آفتاب 
در چين تا چهل  سال  قبل  که مسافرتی  اتفاق  افتاد  زن در معابر ديده  نشد  مگر در 

ٍ  ك ل  ش یء  «ا پرده اندرونی و بيرونی داشتند بشر درهر کار افراط و تفرط  دارد محفه ي   َ  ُّ  ُ
د ه   ز  ح د ه  ا ن ع ك س  ض  َ   ِ َّ ُ جاو   َ َ  ِْ  ُ َّ  َ   َ  َ هرچيزی كه ازحد خودش تجاوز كند نتيجة ضد آن را می (؛»  

  )   ۶.) (دهد
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 فروغی استعفای

  
ستجو وتهيه پس از دستگيری دمحم ولی خان اسدی  نايب التوليۀ آستان قدس رضوی و ج«

مدارک به نامه ای برخوردند که  فروغی رئيس الوزراء در بارۀ  گرفتاری اسدی نوشته 
 :بود

 در کف شير نر خونخواره ای 
 غير تسليم و رضا کوچاره ای  
اين نامه را به نظر پهلوی رسانده بودند پرواضح است که او را ناراحت می کند و  

                          ً                گيرد و امر می کند  که فورا  استعفا نمايد و فروغی را احضار ومورد تعرض قرار می 
 :به مطبوعات  بدين شرح  داده بودن  ١٣١۴خبر آنرا روز دهم آذر 

فروغی رئيس الوزراء بواسطۀ علت مزاج استعفای خود را به پيشگاه اعليحضرت « 
 »همايونی تقديم  نموده است

  
  تشکيل کابينۀ  جم    
  
 :بينۀ  کجديد اين خبر  به مطبوعات داده شدروز  يازدهم  آذرماه  در بارۀ  کا 

حسب االمر اعليحضرت همايون شاهنشاهی آقای جم به سمت رياست وزراء انتخاب «
سايرآقايان وزراء و رؤسای آدات . پست  وزارت داخله نيزبا ايشان خواهد بود. گرديدند

 ».مستقل کابينۀ سابق درپست های خود باقی هستند
 
  کابينۀ جم 

 
 ١٣۵۴رمضان  ٩شمسی برابر با  ١٣١۴آبان آذر  ١٣بينۀ محمود جم درتاريخ اولين کا

 : ميالدی بدين شرح به مجلس شورايملی معرفی گرديد ١٩٣۵هجری  قمری و دسامبر 
 محمودجم:  رئيس الوزراء  -  ١
 محسن صدر: وزير عدليه    -  ٢
 وزير امور خارجه:باقر کاظمی   – ٣
 راکبر داو علی: وزير ماليه  – ۴
 سرلشکر احمد نخجوان، : کفيل وزارت جنگ -  ۵
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 علی اصغر حکمت: وزير معارف و واوقاف  و صنايع مستظرفه  – ۶
 منصور  علی: وزير طرق  و شوارع   – ٧
 نظام الدين حکمت: وزير  پست و تلگراف   – ٨
 مصطفی قلی بيات:  رئيس کل فالحت  – ٨
 اعلم] مظفر: [رئيس کل تجارت  – ٩

 امين  ] دمحمحسن: [صناعت  معادن رئيس   - ١٠
علی منصور ازخدمت منفصل و تحت تعقيب قرار ١٣١۴ديماه   ٢٨ولی روز يکشنبه  

 .گرفت  و بجای  وی مجيد آهی والی فارس به وزارت  طرق  و شوارع  انتخاب گرديد
فروردين   ٢۵سرلشکرجهانبانی برياست ادارۀ کل صناعت، و در١٣١۴ودراسفند ماه 

هللا سميعی بوزارت امورخارجه و سرلشکرامير فضلی به کفالت وزارت  عنايت١٣١۵
 . جنگ تعيين گرديد

 دکتر١٣١۵مهر ١٩صادق وثيقی به کفالت ادارۀ کل تجارت، و در١٣١۵مرداد١۵در
محمود بدربه کفالت وزارت  ١٣١۵بهمن   ٢۵متين دفتری بوزارت عدليه ، در  احمد 

  .برياست  ادارۀ کل تجارت انتخاب شدندحسين عالء   ١٣١۶خرداد  ١۵ماليه ، در
 

 اسدی اعدام
 
 :اطالعات در يک ربع قرن  در مورد اعدام اسدی  چنين نوشته است 

مردم را بوسيلۀ  موعظه و خطابه بر عليه  ١٣١۴شيخ بهلول نامی درمشهد در تير « 
حکومت مرکزی  اغوا و تحريک  می نمود و اجتماعات  درمسجد هرساعت  بيشتر می 

و صورت  بلوا بخود می گرفت و باالخره درنتيجۀ گزارشاتی که از اوضاع  محل   شد
به تهران داده شد  دستورتفرقه صادرگرديد و عدۀ  زيادی نظامی اطراف صحن و مسجد 
را محاصره  کردند و چون کار باال گرفت شليک شروع کردند و دراين ميانه عدۀ زيادی 

ند وشيخ بهلول هم فرارکرد و به اين ترتيب موضوع مردم بيگناه  مقتول و مجروح گرديد
خاتمه يافت ولی اقدامات برای يافتن محرکين ادامه داشت تا روزی  که خبری در حرايد 
انتشار يافت مبنی بر اينکه  چون دمحم ولی اسدی محرک اين فتنه و فساد  تشخيص داده شد 

                           ً      ی خراسان محول گرديد و ثانيا  اسدی آذر به آقای پاکروان وال ۴   ً                     اوال   امورآستانه درتاريخ 
حبس و تحت  استنطاق و محاکمۀ نظامی قرار گرفت و چندی بعد هم خبری به جرايد 

  بيش از اين کسی  از واقعه .  داده شد که اورا طبق حکم  محکمۀ نظامی اعدام  کردند
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ه  شد تحريکات  برای ايجاد  بلوای  مشهد از اطالع نيافت تا پس از تغيير اوضاع  که گفت
ناجيۀ  کسان ديگری بود غير از مرحوم  اسدی ،  کسانی که مايل  به بقای نايب التوليۀ 
آستانه قدس نبودن، جريان را برعليه  آن مرحوم  به شاه فقيد  گزارش  دادند  و اوضاع  

 ».را از اول تا آخر برعليه او تمام کردند
 
 ف  حجابانعکاس  کش  
 

سردبير روزنامۀ ايران  ١٣١۴دی ماه  ١٧حسينقلی مستعان نويسندۀ معروف که در روز
دی را از نگاه  ١٧مهمترين و بزرگترين روزنامۀ يوميه وقت بود حوادث ايام  مقارن 

يک روزنامه نگار برای مجلۀ  روشنفکر که مديرآن دکتر رحمت مصطفوی بود برشته 
« :درزيرعنوان های ١٣۴٠ديماه  ١۴شنبه  ۵مورخ  ۴٣٣تحريردرآورده که درشمارۀ 

بسياری از فاميل ها برای . ولوله و چادر برداری در ميان خانواده ها و محافل  و مردم
 .اينکه زنهايشان از حجاب  بيرون نيايند از مملکت مهاجرت کردند

يد زن ديگرهيچکس نبا: انقالب وخونريزی می شود جمعی معتقد  بودن:عده ای می گفتند
 .بگيرد

 .مردان متدين قسم خوردند عليه بی حجابی کفن می پوشند وبا دولت جهاد می کنند
 ».عده ای از حاجی ها زنشان را طالق دادند   
 :به چاپ رسيده که قسمت هايی از آن در ذيل  نقل می گردد 

اول   اين مرد بزرگ  که از رجال  درجۀ: به خانۀ  يک دوست بسيارعاليمقام  رفتم... «
به شمارمی رفت و بی نهايت هم مورد توجه شخص شاه بود  مدتی  بود پيش من فرانسه 

اين . می خواند هفته ای دو روز  يا من به منزل او می رفتم و يا او به منزل من می آمد
 :تا نشستم گفت. دفعه  من رفتم 

 .امروز آخرين درسمان است! افسوس  
 چرا؟        

 ؟...، دسته جمعی با خانم وبچه هامی روم  به اروپا  
 ! چطور؟  بی هيچ سابقه، ناگهانی        

 !بله ، وضع  طوری است که نمی توانم بمانم         
با احتياط  توضيح . گمان بردم  که مرتکب تقصيری شده واز چشم  شاه  افتاد است 

 :خواستم گفت
 !بزودی کشف حجاب خواهد  شد نمی توانم  بمانم       
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ً                                                                    واقعا  تعجب کردم به مرد منجمد صاحب مقام بسيار عالی، اروپا رفته، دنيا ديده   با !      
 :حيرت گفتم

ً                      به اين مناسب می خواهی برويد؟ واقعا  عجيب است ؟ اتفاقا  شما و امثال شما بايد                     ً                                   
اين تحول بزرگی است، اما در هر تحولی عده ای . درتحولی چنين بزرگ  پيشقدم باشيد

                    ً                           اين مسلم  است، خصوصا  درمورد اين تحول و من  نمی :  می روند  زير دست و پا
 .خواهم زن و دختران  من در جريان اين تحول وارد   باشند

 ...او هم با همۀ  افراد خانواده اش رفت که رفت
     ً                                                  واقعا  به قول  آن شاگرد عالی مقامم  آشوب  بزرگی  بود که . غوغای عجيبی  بود... 

البته محيط کمابيش آمادگی داشت اما . ورنکردنی بوجود آمده بودازيک تحول  عظيم  با
                                   ً                                     فقط درتهران و يکی دو ايالت ديگر مثال   گيالن و بعضی قسمتهای خوزستان و فارس 

دو روز پيش از آن تاريخ يعنی همانروز ... ولی در ديگرنقاط  اثريک طوفان را بخشيد، 
دم  باد دی ماه  در وسط  الله زار چادرخانم که برای خريد  لباس خانم به الله زار رفته بو

اين زن که لباس سنگينی هم داشت چنان خودش را بزمين انداخت و .  مجللی را بلند  کرد
چنان هول و هراس وآشفتگی برای پائين آوردن چادرش و پوشاندن  تنش بکار برد که 

مجلس جشن يافته  همان خانم  دو روز بعد بی چادر در.  خيال کردم سکته اش خواهد زد
 .بود

در سراسر تهران آنقدر روی اين موضوع  گفتگو می شد  که مردم  خواب و خوراکشان 
ً                            بعضی طبقات خصوصا   بازاری ها ماتم گرفته بودند.  را فراموش می کردند يک .                 

حاجی فالن التجاربسيارمتمول را که درهمسايگی ما بود و يکی دو ماه قبل عزای زن 
يک زن خوشگل  گرفته بود ديدم که چشمانش از حدقه  بيرون آمده  اولش را شکسته و

 :از ته دل می گفت... بود مثل اينکه گلويش را فشرده اند
 .کاش می مردم و اين روز را نمی ديدم وناچار بود به مجلس جشن برود و رفت 

ه در بازار حجر. يک حاجی بسيار مقدس در آن محفل بود که از نيکان روزگار بود... 
قسم خورد که ازغليظش دو شبانه روز است يک لقمه غذا از . با من  رفيق بود. داشت

من  قدری برايش استدالل کردم بخشم آمد و با سوگند های مؤکد . گلويش پائين نرفته است
 :گفت

خون  راه خواهد افتاد، انقالب . نخواهد شد، امکان ندارد، هيچکس زيربارنخواهد رفت 
نفراز مردان متدين  قسم خورده اند که کفن بپوشند و مبارزه وجهاد    خواهد شد، هزارها

 .کنند
شايد درهمان ايام از ده پانزده  نفراز اين زنان شنيدم  .  زنان اين طبقه  نيز وحشت داشتند
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 .که می گفتند هرگز پا خانه بيرون نخواهند گذاشت 
. د  که چاپ نکرديمو باز همان روزها مرحوم ساعی خبرنگار روزنامه خبری آور

 .خالصۀ خبراين بود که چند نفراز آقايان بااسم  و رسم رفته اند زنانشان را طالق  داده اند
يک مرد با تقوی و با سواد ولی متعصب درهمسايگی ما با دو دختر زيبايش را که به 
مدرسه ناموس می رفتند وتا آن روزمثل همۀ دختر مدرسه ها با چادر بودند از مدرسه 

 .يرون آورد که بی چادر  نروندب
اما درطبقات روشنفکرو بين خانم هائی که ازمدتها پيش انجمن ها  و محافلی داشتند و 
مقدمات امر را بتدريج فراهم می آوردند و برای روشن کردن و آماده  کردن اذهان می 

هرگز دست يافتن بر يک نعمت بزرگ  يا . کوشيدند شور و نشاطی عجيب  وجود داشت
احراز يک پيروزی درخشان اينقدر ذوق و طرب بوجود نمی آورد؛ اين برای همه اين 

يکی از خانم هائی را که ... افراد باالتر از يک نعمت و درخشان تراز يک پيروزی  بود
مدتی  پيش از آن در يکی از محافل زنان که من خود کنفرانسی درآن داشتم  ديده بودم  

دی ديدم ؛ وجد و شادی چهره اش را آنقدرعوض کرده  پس از اعالم خبر نهضت هفده
 .بود که نشناختمش 

اينها همان زنان . اما يک عده ديگرهم بودند که مسرتی ازيک  نوع ديگر داشتند 
ودخترانی بودند که زير چادر هزار کار می کردند وآزادی را می خواستند بری آنکه 

 !کيف وعيش هوسرانی شان را بحد  اعال برسانند
گردش درشهروحضور ...از تماشائی ترين و جالب ترين روزهای قرن بود آن روزها 

درمحافل مختلف با مطالب و بگو مگوهای رنگارنگ و متضادی که بگوش می رسيد 
                          ً                          کمياب نبودند افرادی که جدا  اعتقاد به  نماسيدن و پيش . حيرت آوروعبرت انگيزبود

 .مقدس معتقد  بودند که خون  راه خواهد افتاد  نرفتن اين امر مهم داشتند و مثل  آن حاجی
پيش چشم  حيرت آلود  . جشن های بزرگ منعقدشد. ولی روز هفدهم  دی رسيد

متعصبين بی آنکه  آب از آب تکان بخورد شاه مملکت به اتفاق ملکه درمجلس زنان بی 
خش  چادری که با شوهرشان آمده بودند حضور بافت و فرمان پر جنجال ولی سعادت ب

 .کشف حجاب در سراسر  کشور منتشر شد 
برای  يک نويسندۀ  کنجکاو که داستانهايش را به نيروی ... اما من آنروزفراوان خنديدم  

 ...ديد و دقتش  بوجود می آورد  تماشای اين مجلس  لطف  بی پايان داشت
 . خانمم مثل کنه بمن چسبيده  بود پيوسته رنگ برنگ می شد و رعشه ای  داشت

زمين خوردن، پا پيچ  خوردن ،  تنه های . بسياری از خانمهای، همين  وضع  را داشتند
غير ارادی زدن ، افتادن کاله از سر و کيف  از دست و ازآن جالب تر ريخت ها ، 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٦٩                                                                ١٨        دق ، 

  

  

آرايش ها ، لباسها، روسری ها، کالهها، وبا از آن  تماشائی تر قيافه های عده ای  از 
ه بودند خانمشان  را بی حجاب بياورند  و خودشان بيش از مردان  بود که  ناچار  شد

 .خانمشان  اشفته ، ناراحت و نامرتب  بودند
اگر خبرنگارهای عکاس  امروزی  آنروز هم می بودند و عکس های روشن از گوشه 
های مختلف و از افراد  و زن و شوهرهائی که با هم  در آن مجالس شرکت می کردند 

رين و مضحک ترين  مجموعه های لباس وآرايش زنان دنيا را برمی داشتند جالب ت
 .فراهم  آورده بودند

آشوب تمام شد ،  بگو مگو فرونشست ، زن پيروز شد، حجاب بر افتاد ، زن ايرانی 
دوش بدوش زنان دنيا قرارگرفت ، منتها  آنکه خوب بود دوش بدوش  خوبها قدم برمی 

 ...رفتداشت و آنکه بد بود پا بپای بدها  مي
وامروز افتخار می کنيم به زنان روشن دل و با تقوايی  که مقام واقعی زن را  باال می  

برند ، و من  به سهم  خود کمال  نفرت  را دارم  از زنانی  که از اين آزادی برای  
 .هوسرای  و مد پرستی و فسق و فجور و ترويج  فساد  استفاده  کردند

 
 شود می طرح  مجلس در  مشهد  فاجعۀ

 
اولين  مرتبه که فاجعۀ مشهد در مجلس  مطرح مطرح  شد ، هنگامی  بود که  در  دورۀ   

که کابينۀ  قوام وزرای خود را  به   ١٣٢۶مورخ نهم مهر ماه  ٢٠پانزدهم  در جلسۀ 
مجلس معرفی نموده بود و برنامۀ  دولت مطرح  بود وعباس ميرزا  اسکندری  بعنوان 

محمود جم به سمت  وزير جنگ  در کابينه شرکت داده  شده  در مخالف و اينکه چرا 
مطالب بيان می کند  و اظهار می دارد که محمود جم   ١٣١۴بارۀ  وقايع مشهد  در سال 

برای مزيد اطالع  خوانندگان  گرامی . بايد به ديوان کشور برای محاکمه  فرستاده شود
 .                             ً           قسمتهائی  از نطق اسکندری  ذيال  نقل می شود

ترين عملى را كه  اند، بزرگ وزير كشور بوده ١٣١۴تيرماه  ٢۵آقاى محمود جم در ... «
ترين عملى كه در تاريخ ايران  دانم اسمش را چه بگويم لقبش را شما بگوييد بزرگ نمی
ای  قرن پيش نيامده بود ايشان مرتكب شدند وزير كشورى است كه مطابق نوشته ١١در 

رسه و نيم بعد ازنصف شب گنبد آستان قدس رضوى را به كه موجود دارم دستورداد د
آقاى اسكندرى به مرد   اسالمى) (امير تيموردروغ است، اين طورنيست. (مسلسل بستند

سزاواروزير كشور آن ) (همهمه نمايندگان زنگ رئيس) (مسلمات اين طور توهين نكنيد
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دارد هيچ وزيرى  قانون اساسى تصريح ۶۴اصل ) توانست چنين دستورى بده وقت نمی
گويد وزرا  قانون اساسى می ۴۴تواند فرمان پادشاه را مستمسك قرار بدهد و اصل  نمی

مسئول مجلسين هستند و شخص پادشاه از مسئوليت مبرا است من به شما تصريح 
ها را  سزاوار اين حرف(توانست محكوم بكند  کنم، پادشاه گذشته را هيچ قانونى نمی می
قرن دو وجود محترم، دو  ١١آقايان نمايندگان در مدت ) ز شهريوربزنيدخواستند قبل ا می

الرضا اينها به ايران آمدند مهمان  وجود آسمانى يكى معصومه قم است يكى على بن موسى
ها از طرف  هايی كه به اين مملكت شد، هميشه اين اين مملكت بودند در طى قرون هجوم

صاحب اين آستانه پيشواى عالم تشيع است در ها و حتى مهاجمين محترم بودند  ايرانی
شما   کنند، در اين شبى كه به عالم اسالم سيصد ميليون به اين وجود محترم احترام می

ها كه  ها اسلحه نداشتند، اين نفر بدون سالح، مردمى را سياست دور، اين ٨٠٠گويم  می
ه خفته بودند كه درهاى ها در آنجا راحت و آسود خواستند مملكت را تجزيه كنند اين نمی

ای كه به  بندند و سه و نيم بعد از نصف شب به موجب اعالميه صحن و مسجد را می
  ملك مدنى(امضاى آقاى وزير كشور آقاى محمود جم موجود و االن پيش من است 

يك نفر از (کنم  االن بنده به سركار عرض می) بخوانيد آقاى اسكندرى كه معلوم بشود
گويم  وقت هيچ چيز خارج از موضوع نمی  من هيچ) از موضوع است خارج نمايندگان

خنده (ها را آقاى ملك مدنى؟  قبول فرموديد اين) بسيار مطالب صحيحى است   ملك مدنى(
رنجند برنجند ما وظيفه داريم اين  کنم، مردم از ما می بنده خودم را ناراحت می) نمايندگان

 ها چيست؟  كار را بكنيم اين حرف
طرف وزارت داخله اعالميه وزارت داخله است، بر طبق راپورت واصله از ايالت از 

خراسان شب نوزدهم شيخ بهلول نامى كه سوء سوابق او از شرارت و فساد معلوم و 
     ً                                                                        سابقا  تحت تعقيب واقع شده بود در مشهد مقدس جمعى از عوام سده لوح را در مسجد به 

مل را مداومت داده و اراذل و اوبا را دور عنوان موعظه دعوت كرده دو سه روزاين ع
ها نموده و كار را به هتاكى  سرايی خود جمع و عنوان كاله و لباس را پيش كشيده ياوه

                                     ً                                       رسانيده مأمورين انتظامات خواستند بدوا  با ماليمت و نصيحت او را از اين رفتار و 
د و بيم اختالل نظم ها ثمرى نبخشي آميز باز دارند مساعى آن گفتگوهاى خالف و مفسدت

ها  رفته و مردم از اين جهت اظهار نگرانى نمودند مأمورين انتظام درصدد تفرقه آن
ها را  برآمدند مقاومت نموده مأمورين نظميه را مورد حمله قرار دادند و بعضى از آن
ها هم  مجروح و مقتول نمودند مأمورين ناچار از نظاميان استمداد كردند و اشرار با آن
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زه نمودند و آالت حرب و قبل كه همراه داشتند به كار بردند نظاميان هم مجبور شدند ستي
ها الزام نمايند در نتيجه اراذل و اوباش كه باعث  با استعمال اسلحه گرم حفظ نظم را به آن

نظمى شده بودند گرفتار و بعضى متفرق شدند وليكن متأسفانه شيخ بهلول كه اين  اين بى
                                             ً                 ً كرده بود موفق به فرار شده امنيت و انتظام كامال  برقرار گرديد فعال   مفسده را بر پا

 .باشد وزارت داخله محمود جم نظميه مشغول تعقيب قضيه و كشف حقايق می
 .چيزى نيست  بعضى از نمايندگان

 .گناه كشته شدند اظهار تأسف كردند كه يك عده بى حاذقى
نفرى كه سر و دستشان  ٨٠٠د آقايان، آن دهي ها را كه می جواب آن کشته عباس اسكندرى

 .گناه بودند ها ايرانى و بی قطع شد جوابشان را بايد داد آن
ها بر  خواهم جواب بدهم و ماسک گويد آقاى رئيس بنده اجازه می امير تيمور دروغ می

 .داشته شود
 .اين ارتباطى ندارد اين مربوط نيست   -  بعضى از نمايندگان

خواهيد ملت ايران از شما  کنيد آقاى اسكندرى اگر می توهين میچرا  -  عباس اسالمى
 )صحيح است(خوشش بيايد راجع به همه صحبت كنيد 

 .آقاى اسكندرى راجع به نخست وزير هم بفرماييد  ملك مدنى
 ٢۶آقاى ملك مدنى راجع به نخست وزير فرموديد عرض كنم در   عباس اسكندرى

ير بودند و سيد حسن مدرس مبارز معروف آقاى محمود جم نخست وز ١٣١٧شعبان 
وكيل شجاع نايب رئيس مجلس را آوردند به ترشيز و به وسيله مأمورين شهربانى كه از 

ها چيست؟  اين حرف) سزاوارشهربانى مستقل بود(طهران فرستادند خفه كردند كشتند 
 کنم كه بگويند ديگرى گفت كى گفت؟ بنده قبول نمی

کشتار مشهد درمجلس مطرح شد موقعی  بود که  پس زا دفعۀ  ديگری  که موضوع  
بهمن دانشگاه که يک محيط ارعاب وتروروسانسورشديد  مطبوعات  آزاد ١۵واقعۀ 

بوجود آورده بودند وعده ای ازنمايندگان برای تملق گوئی وخود شيرنی طرحی به 
 !بدهند  نفر با قيد دو فوريت  تقديم کردند که به  رضا شاه  لقب کبير  ۶٠امضای 

ً            درفوريت اول ودرکليات بعنوان مخالف مطلبی گفته ام که عينا  ازصورت  جلس«   ه                                                       
  : رسمی  در زير نقل می گردد
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  ١٧۵جلسه   –١٣٢٨خرداد  ٢٩نقل ازصورت مشروع مذاکرات مجلس  روزيکشنبه  
  

دهيد چون وقت خيلى نمانده يك اليحه دوفورى آقای دكتر اقبال  رئيس اگراجازه می
اند بايد با آن رأى گرفته شود يكى هم طرحى است از طرف جمعى از نمايندگان با  آورده

 .شود دو فوريت چون نيمساعت بيشتر وقت نداريم قرائت می
تقديم وتصويب دو فوريت طرح پيشنهادى جمعى از نمايندگان راجع به قدردانى از 

 .خدمات اعليحضرت فقيد
 )به شرح زير قرائت شد(

خواهشمندم طرح تصميم زير را مقرر فرماييد : رياست مجلس شورای ملى  مقام محترم
 سلطانى ،. در مجلس شورای ملى قرائت و رأى گرفته شود

نمايندگان ملت ايران با توجه به تحوالت عظيمى كه : ساحت مقدس مجلس شورای ملى 
در دوره زمامدارى و سلطنت اعليحضرت شاهنشاه فقيد رضاشاه پهلوى در شئون 

بخش و  مختلف كشور به وقوع پيوست و با سنجش و مقايسه دقيق بين اين ترقيات نجات
ازلحاظ ابرازخلوص عقيدت و :دارند هاى قبل از آن اعالم می انگيز دوره اوضاع تأسف

نظير اعليحضرت شاهنشاه فقيد و  شناسى ملت ايران در برابر مقام جليل و خدمات بى حق
عليحضرت در كليه شئون مملكت بوجود آورد و فصل تجليل از تحول عظيمى كه آن ا

و در ) احسنت(اند  جديدى در راه تجديد دوران مجد و عظمت تاريخى ايران باز کرده
واقع سلطنت با شكوه آن اعليحضرت مبدء نهضت اقتصادى و اجتماعى وفرهنگى و 

اره آن شناس ايران همو مظهر نشو نيرو و غرور ملى بوده است و از اين جهت ملت حق
شاهنشاه را به نام كبير ياد كرده است از اين رو به پيروى از نيت ملت ايران 

كنيم  مجلس شوراى  امضاكنندگان زير اتخاذ تصميم ذيل را با قيد دو فوريت پيشنهاد می
كندعنوان رسمى سرسلسله دودمان  شناسى ملت ايران تصويب می به پاس حق: ملى 
اى  اشاه كبيرخواهد بود اين تصميم بايد دو لوحهالشأن پهلوى اعليحضرت رض عظيم

 ).صحيح است(طالحك ودر آرامگاه شاهنشاه فقيد نصب گردد 
ها تصويب  قريب به شصت امضاء دارد و دو فوريت دارد و البته وقتى فوريت- رئيس 

ساعت يعنی در جلسه بعد مطرح  ٢۴شود و بعد از  شد براى طبع و نشرفرستاده می
 .ل مطرح است آقای مكى مخالفيد؟ بفرماييدشود فوريت او می

البته هيچكس منكر نيست كه شاه سابق يك خدماتى به اين مملكت كرده است  مكى 
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اجازه بفرماييد بنده مطالبم را ) خيلى خدمات كرده يك خدمت نيست نورالدين امامى(
ه باشد عرض كنم آقايان هم رأى خودشان را خواهند داد ولى هميشه بايد قضاوت منصفان

يعنى در يك جريانى شما نيست به هر يك از سالطين ايران اگر نگاه كنيد بعد از اسالم به 
اين طرف ما سالطين بزرگ زياد داشتيم تمام سالطين بزرگ ايران يك صفات خوبى 

اند مجموعه آنها را بعد از  اند يك نقاط ضعفى داشته اند كه يك صفات بدى هم داشته داشته
نجاه سال كه از مرگ آنها گذشته است دنيا و مورخين در تاريخ صد سال صد و پ

خواهم  اند االن در اين اليحه پيشنهادى از طرف آقای سلطانى بنده می قضاوت کرده
خواهم  بنده می) اند آقای مكى هشتاد امضا دارد امامى خيلى ها امضاء کرده(عرض كنم 

ك كارهاى بدى هم شده است عرض كنم در رژيم گذشته يك كارهاى خوبى شده است ي
اند و به استناد  اى كه آقای دكتر عبده دادستان ديوان كيفر صادر کرده من به استناد ادعانامه

اند و رژيم گذشته را آقايان  حكمى كه آقای برزين رئيس دادگاه ديوان كيفر صادر کرده
 .اند محكوم کرده

 .ها را بزند آقا اجازه ندارد اين حرف   -  امامى 
يس  آقای مكى حاال موضوع مطرح نيست بعد از طبع و نشر وقتى مطرح شد رئ

 .صحبت بفرماييد
خواهم عرض كنم اين يك موضوعى نيست كه ما  مكى بنده همين راجع به فوريتش می

همين طور در اينجا قضاوت كنيم كه يك چنين چيزى هست بايد صد سال صد و پنجاه 
خدمات شاه سابق مفيد يا مضر به حال  سال ديگر رويش قضاوت بشود كه مجموعه

مملكت بوده كارهاى خوبش زيادتر بوده يا كارهاى بدش يا به اصطالح نقاط ضعفشان 
اند البته به كارهاى  زيادتر بوده البته ايشان كارهاى بزرگ خيلى در اين مملكت کرده

آنها آورد ولى كارهاى ديگرى هم هست كه نسبت به  خوبشان ملت سر تعظيم فرود مى
البته بايستى قضاوت شود اين است كه بنده خواستم عرض كنم كه بالفاصله با يك قيام و 
قعود اين كار را نكنيم طبع و توزيع بشود برود در كميسيون عقيده مخالف و موافق هم 

 .رويش اظهار بشود
 فرماييد؟ برزين  اجازه می

شود به  رأى گرفته می. شود شود بعد مطرح می رئيس  لزومى ندارد طبع و توزيع می
. تصويب شد) اغلب برخاستند(فوريت اول آقايانی كه با فوريت اول موافقند قيام كنند 

آقای كشاورز صدر ) امامى  بلى(فوريت دوم مطرح است آقای نورالدين امامى موافقيد؟ 
شد گفته ) (بعضى از نمايندگان  نيستند(زاده  آقای حائرى) كشاورز صدر موافقم(موافقيد؟ 

شود به فوريت دوم آقايانی كه موافقند قيام  مخالفى ندارد رأى گرفته می) مخالفى نيست
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 .تصويب شد) خاستند اغلب بر(كنند 
مطرح  گرديد     ١٣٢٨خرداد  ٣١مورخ سه شنبه  ١٧۶طرح نمايدگان  درجلسه  

  حائری زاده بعنوان مخالف  صحبت کرد و ضمن  بيانات خود مطالبی  اظهار  داشتند
 :که مختصر آن چنين بوده است

ايم تا بياييم يكيش را اينجا كبير به ناميم اين جور ¬شاه متعددى نداشته¬ولى ما رضا[
موضوعات يك چيزى نيست كه ما بياييم اينجا در اين مملكت با اين تنگى وقت و كارهاى 

نياى زيادى كه داريم روى آن بحث كنيم كه اين كبير است يا صغير در وقايعى كه د
المللى اتفاق افتاد حوادث زيادى ديديم ديكتاتورها،  امروزه ما بين جنگ اول و دوم بين

قلدرها و رؤساى جمهور زيادى در جريان آمدند و رفتند بعضى خودشان آمدند و بعضى 
را آوردند برخى خدماتى كردند و بعضى خدمت و خيانت با هم كردند تاريخ بايد قضاوت 

آخر مجلس كه به صورت تملق بيشتر شباهت دارد تا به صورت  كند نه فتواى ما در
قدردانى و قدرشناسى اين حرف براى بچه گول زدن بد نيست ولى براى ديگران فايده 

اى ندارد اين موضوع امثال هيتلر موسولينى آتاتورك و ديگران در ¬             ً      ندارد و اساسا  نتيجه
 ودشان يك اعمالى داشتند، پردهاين فاصله دو جنگ آمدند هر كدام در ملت و مملكت خ

اگر مقصود از اين طرح اين بوده است كه من ] هاى زشت و زيبا البته زياد بوده است
هاى زشت را اينجا بگويم و آنها براى خود شيرينى استفاده كنند بنده ذكر  بيايم پرده

اند براى ضبط  هاى زشت خيلى است اشخاصی كه در محبس كشته شده کنم پرده نمی
الكشان زياد هستند آقاى برزين و آقاى دكتر عبده ديروز آقاى مكى تذكر دادند كه اينها ام

 هاى زشت و زيبا زياد داشته در محكمه حكم محكوميت رژيم گذشته را دادند اينها پرده
شويم باز هم بايد اين قسمت را روشن كنيم فرض كنيد نادر  اند و ما وارد آن بحث نمی

يك كار حسابى كرد وقتى مرد ماده تاريخ خيلى بدى روى او افشار در اين مملكت 
گذاشتند و گفتند نادر به درك رفت ولى روزگار كم كم او را معرفى كرد كه نادر يك 
خدمات بزرگى به اين مملكت كرده است و يك مرد بزرگى بوده است به عقيده بعضى 

ديگرهم ممكن است  شود به عقيده برخى نادر افشارجزو مفاخراين مملكت شمرده می
همان ماده تاريخ صدق بكند اين است كه اين كاربا اين كار زيادى كه مجلس دارد من اين 

اثرى است كه با اين نه  ربط و بى دانم يك كار بى جايى می موضوع را يك چاپلوسى بی
 .شود و نه كبير صغير صغير كبير می

                              ً نوبت به مخالف دوم رسيد که عينا  نورالدين امامی بعنوان موافق مطالبی بيان داشت سپس 
 :                                    ً              از صورت مذاکرات  چند جمله آنرا عينا   نقل می نمايم

 .رئيس آقاى مكى  
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يكى از (گويند وقتى كه يعقوب ليث صفاردرحال احتضاربود وصيت كرد مكى می
عرض كردم وقتى كه يعقوب ليث صفاردرحال نزع وبسترمرگ بود ). نمايندگان كى آقا؟
  :برسنگ قبرش بنويسند عد ازاووصيت كرد كه ب

 
 تلك آثارنا تدل علينا  

 فانظرو ابعدنا الى  آثار
 آثار ما به صفحۀ گيتی  نشان ماست

  از بعد ما نگاه به آثارماکنيد
 
شود اعمال و فتوحات او است كه بعد  چيزی كه دليل بر عظمت و قدرت يك سلطان می  

کند وقتی كه حب و بغض از  وت میسال دويست سال   تاريخ در آن باره قضا ١۵٠از 
گويند فالن  شود و آن وقت روی هم رفته می بين رفته و اعمال خوب كم كم نمودار می

پادشاه وجودش براى يك ملتى مفيد بوده يا وجودش به حال يك ملتى مضر بوده است اين 
سفيد بكنند  اند، اين هيچ اشكالى ندارد كه آن را روى طالى عنوانى كه آقايان پيشنهاد كرده

و ببرند آنجا بگذارند و يا با الماس زينت دهند و ببرند آنجا بگذارند ولى اين كه مجلس 
شوراى ملى اين را بيايد و يك چنين عنوانى را بدهد مجلس شوراى ملى مگر جامعه 
مورخين دنيا است يا متخصص تاريخ است كه تمام وقايع زندگى را ثبت كرده باشد و 

اش را در يك شاهين و ترازوى  را هم ذكر كرده باشد بعد مجموعه هاى او تمام بدی
العاده حساس گذارده باشند و بگويند ما سنجيديم و مجموعه كارهاى خوب او بر  فوق

ها و مستشرقينى كه  چربد خير اين طور نيست لقب كبير را خارجی كارهاى بد او می
وه اين تصميم از طرف مجلس شوراى بعال... دهند   کنند و به آنها می آيند قضاوت می می

ها هم مسخره باشد كه مجلس شوراى ملى  کنم و از نظر خارجی ملى ايران بنده خيال می
بنشينند و قيام و قعود كنند و بگويند كبير بوده يا نبوده اين را تاريخ بايد قضاوت كند و دنيا 

كه قضاوت كه گذشت بايد تصديق كرد  ١۵٠بايد قضاوت كند صد سال كه گذشت 
کنم هر  مورخين آن عصر هر چه باشد صحيح است و قضاوت امروز هم من گمان می

کنم روح رضاشاه  چه باشد درست نيست و اين شتابزدگى است و عجله و بنده خيال می
در دوره حيات رضاشاه و سلطنت او .... جا بيزار باشد   هم از اين شتابزدگى بی

              ً                             آمدند و مخصوصا  من به خاطرم هست كه يك كتابى مستشرقين و مورخين به اين مملكت 
اش يك نفر بلژيكى و يا فرانسوى  کنم نويسنده گويا به نام لوسولى دوالپرس كه تصور می

                                                                       ً        باشد كه عمليات او را نوشته است و نسبت به يك قسمت از عمليات رضاشاه شديدا  انتقاد 
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ً            كرده است و مخصوصا  راجع به راه آهن  اظ ترانزيت اين راهآهن گفته است كه از لح                  
آهن استراتژيكى است و هر وقتى كه يك جنگ عمومى در بگيرد  مفيدى نيست و يك راه

آهن مورد استفاده فاتحين جنگ قرار خواهد گرفت و باعث بدبختى ملت ايران  اين راه
شود كه  همچنين راجع به ساير كارها يك ترازو و شاهين حساسى پيدا نمی... خواهد بود

 ً                                                                            ا  كارهاى خوب او را با كارهاى بد او بسنجد و بگويد كارهاى بد او زياد بوده و يا مجموع
توانيم پيدا كنيم                      ً                                    كارهاى خوب او و اصوال  يك چنين شاهينى در هيچ كجاى دنيا نمی

گذارد كه  مگربعد از صد سال، مرورزمان اين شاهين را دردسترس مورخين می
ها و آن كشتارهايى كه درمشهد و در  ن قتلمجموعه كارهاى خوب و بد او وحتى با آ

جهت شده است قضاوت كنيم كه كارهاى بزرگ او  ها و در آن محيط وحشت بی زندان
  ) ٧. (زياد بوده است يا عمليات زشت او

  
 زنها  حجاب رفع و  شاپو  کاله  پوشيدن به  شاه امر

 
ه  بعد رضا شا« : درخاطرات محسن صدراالشراف وزيرعدليه وقت آمده است

ازمسافرت  ترکيه در اغلب  اوقات ضمن پيشرفت سريع کشور ترکيه  از رفع حجاب 
يک روز هيئت   ١٣١٢زنها  آزادی  آنها صحبت  و تشويق  می کرد تا اوايل  حرداد  

                                     ً       ً                                 دولت را احضار کرد و گفت  ما بايد صورة  و سنتا  غربی  بشويم  و بايد در قدم  اول 
ود و پس  فردا  که افتتاج مجلس  شورا است همه بايد با شاپو کالهما تبديل  به شاپو بش

و نيز  بايد شروع  . حاضر شوند  و در مجالس کاله  را بعادت  غربی ها بايد بردارند
                                                    ً                           برفع  حجاب  زنها نمود  و چون  برای  عمدۀ مردم  دفعتا  مشکل است  اقدام کنند  شما 

ای خود درکلوب ايران ه ه ای يک شب با خانموزرا و معاونين بايد  پيشقدم  بشويد  و هفت
مجتمع  شويد  و چون  متوجه  بود که )  همان عمارت که حاال بانک بازرگانی است ( 

و . برای من اقدام  به اين  امر بی نهايت مشکل است به من گفت شما حاال معاف هستيد 
رها بايد بدون به حکمت  وزير فرهنگ دستور داد که در مدارس زنانه  معلمات و دخت

حجاب  باشند  و اگز  زن يا دختری  امتناع  کرد  او را درمارس راه ندهند و امرداد 
 . زنهائی که مايل  به خدمت  از قبيل  ماشين نويسی  باشند در ادارات  به پذيرند

وزرا انجام اوامر شاه  را شروع  کردند  و بايد  دانست  که در آن  تاريخ دخترهائی که 
می رفتند اگر چه بزرگ بودند حجاب نداشتند مگر بعضی  خانواده های متدين و مدرسه  

                    ً                                                            بعضی از زنها هم طبعا   و به ميل  خود حجاب  نداشتند و اين نظر و ارادۀ  شاه که  در 
.  مردم شايع گرديد  بسياری از زنها به ارادۀ  خود بدون اکراه  ترک چادر و حجاب کردند



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٧٧                                                                ١٨        دق ، 

  

  

دستور به حکام  واليات و استاندارها  صادر شد  که ترک  همنين  که چند روزی گذشت
حجاب را تشويق و زور ترويج و بهربهانه ممکن است ترتيب مجالس عمومی فراهم  
کنند و طبقات درجۀ اول مردم  را دعوت  کنند که با خانمهای خودشان درآن  مجالس 

شترمأمور اجرای اين                     ً                                    حاضر شوند  تا تدريجا  اين امر متعارف شود و چون شهربانی بي
امر بود  درواليات  با شدت  اقدام کردند  ولی دردو  واليت يکی در قم  ويکی در مشهد 

رئيس هيئت علميۀ  قم  مرحوم  شيخ .  از طرف علما و مقدسين زمزمۀ مخالفت آغاز شد
يزدی مرد عاقل ومآل انديش بود دربروی خود بست وسکوت اختيار ]حائری[عبدالکريم 

واسطۀ سطوت دولت و نزديکی قم  به تهران  زمزمه ها  بزودی  خاموش  کرد و ب
 .گرديد

 
 تهران به  مشهد از  قمی  حسين آقا  حاج  آمدن

 
ولی مشهد علما  به خصوص  مرحوم حاج  آقا حسين قمی  که در مشهد مطاع مطلق بود 

حسين به عزم  وديگرعلما  ابرازمخالفت کرده تلگرافات عديده به شاه کردند و حاج آقا 
شهر ( مذاکره  با شاه  و جلوگيری  از اين امر به تهران  آمد ودرامام زاده عبدالعظيم 

و از طرف شهربانی امرمحرمانه  صادرشد که  مأمورين مرقب باشند کسی بديدن ) ری
او نرود مردم هم که ازاين دستورمطلع  شدند از ترس دولت کسی بديدن او جز معدودی 

او شرحی بدربار نوشت و درخواست مالقات با شاه کرد  ولی . ستند برونداز علما نتوان
پذيرفته  نشد وی چند  روزی تنها و سرگردان  درمحل ورود  خود  ماند و از زمينۀ کار  
مطلع  شد و در خواست اجازۀ رفتن به عراق  يعنی عتبات  را خوست  و دولت هم که 

  .داد و او به عتبات رفتمايل  بتوقف او در تهران نبود  اجازه  
 

 مقدمات
 

دراين بين آخوندی . ولی اوضاع  مشهد خاموش نشد و زمينۀ انقالب بيشتر فراهم شد
باريک اندام که بزهد شديد موصوف و بنام بهلول معروف شده بود درمسجد جامع 
گوهرشاد که جنب حرم مطهر است منبر می رفت و با بيانات خود مردم را تحريض به 

با پوشيدن کاله  شاپو و رفع حجاب زنها  می کرد و عده ای از عوام  که مانند  مخالفت 
فدائی او بودند  دور او جمع شدند ودرمسجد تحصن اختيار کردند و چون  درايام  تابستان 
جمعيت زوار مشهد زياد است عده ای ازاهالی دهات خراسان و ياساير واليات  فقيرند و 
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ر صحن  مسجد  وصحن مطهر حرم  می خوابند و اين جمعيت جا و منزل ندارند شبها  د
هم به متحصنين  افزوده  شده و با اينکه  اکثريت اهالی می شد مذهبی و تابع علماء هستند 
و جوارحرم مطهر  را هم  پناهگاهی منيع وغيرقابل شکست می دانستند بعنی هيچگونه 

ود  موضوع  تحصن مردم تصور نميکردند که ازطرف  دولت  احترام حرم شکسته ش
 .کسب  اهميت نمود

هيئت دولت  از اقداماتی که در مشهد  برای جلوگيری از غائلۀ مخالفت با پوشيدن ...  
کاله شاپو و برداشتن حجاب زنها به امر شاه  شده بود اطالعی نداشت وهمين  قدر بطور 

بر ضد امر شاه و اجمال دولت مطلع شده بودکه مردم درمسجد گوهر شاد مجتمع  شده و 
موضوع کاله و رفع حجاب  مقاومت کرده اند و تصور نمی کنم  هيچيک از وزراء 
مطلع از دستورهای مستقيم شاه به نظامی ها و شهربانی مشهد بوده اند واگر رئيس  

 .الوزراء  يا وزير کشور مختصر  اطالعی  داشته اند اظهاری  نمی کردند
در افواه شايع ] قيام مردم در مسجد گوهرشاد[ب مشهد تااينکه در همان روزها كه انقال

بود روزی هيأت دولت در دربار منعقد بود شاه با تبسم اظهار داشت كه غائله مشهد به 
كلی خاموش ورفع شد و بعدها من هم مانند ساير مردم شنيدم كه فجايعی مرتكب شده و 

بارمشهد در تهران و واليات مردم اند و شيوع اخ رحمانه مردم بيگناه را كشته ها بی نظامی
                             ً             قسمتی از مردم كه متجدد و طبعا  مايل به رفع . را وادار به سكوت و اطاعت مطلق كرد 

ای از مردم كه زياد مقيد و تحت تأثير ظواهر نبوده طوعا شروع  حجاب بودند و نيز دسته
از ترس اهانت به پيروی از تمايل شاه كردند و ساير مردم هم كه مقيد و فناتيك بودند 

. مأموران شهربانی كاله شاپو را دفعتا پوشيدند و حجاب زنها هم به تدريج موقوف شد 
زنهايی كه زياد مقيد به حجاب بودند از خانه بيرون نيامدند، چه آن كه دراتوبوس زن با 

ها از اهانت و كتك زدن به زنهايی كه چادر  دادند و در معابر پاسبان حجاب را راه نمی
 . كردند رحمی فروگذار نمی پروايی و بی ند با نهايت بیداشت

حتی بعضی از مأموران بخصوص درشهرها و دهات زنهايی كه پارچه روی 
كردند و اگر زن  پاره می سرانداخته بودند اگرچه چادرمعمولی نبود از سرآنها كشيده پاره 

اكتفا نكرده اتاق زنها و كردند و به اين هم  اش تعقيب می كرد او را تا توی خانه فرار می
كردند يا به  پاره می ديدند پاره صندوق لباس آنها را تفتيش كرده و اگر چادر ازهر قبيل می

فطرت را در واليات زياد  بردند، من اين حركات وحشيانه مأمورين پست  غنيمت می
امات از شنيده بودم، ولی درمحالت كه بهتراز همه جا اطالع به اوضاع داشتم اين قبيل اقد

 .طرف مأموران حاكم و خود حاكم زياد واقع شده بود
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 سخت گيری  بر معممين  و روحانيون 

 
در آن اوقات بر معممين و آخوندها سخت گيری بی نهايت درجه رسيد و چون در قانون 
لباس  متحدالشکل مجتهدين و محدثين مستثنی ومجاز در پوشيدن  لباس روحانيت بودند  

تهاد ومحدثی ازنجف به طرف ايران جاری شد و هر آخوند تصديق  سيل تصديق اج
اجتهاد يا محدثی دردست داشت ولی از آنطرف شهربانی اعتنائی به اين تصديقات نکرده  
بسياری از معممين را توقيف و بعضی ها را به تراشيدن ريش  تکليف و اذيت می کردند 

مع کاری و رشوه گرفتن بجائی خوش رقصی مأمورين شهربانی برای خوش آمد يا ط. 
              ً                                                                  رسيد که حقيقتا   اين طبقه بستوه آمده و بسياری ازاين طبقه  جدا و آخر شب آن  هم در 
پس کوچه ها  که پاسبان  نبود،  آمد و رفت با ترس  و لرز می کردند و بيشتراوقات  مقيم 

 . خانه بودند
ر وزارتخانۀ خود يا در کلوب شاه برای اين که مردم عادت کنند امرکرد وزراء هر کدام د

ايران جشن بگيرند و از افراد آن وزارتخانه و وجوه رجال دعوت کنند که با خانمهای 
ابتدا در وزارت جنگ اين امر اجرا شد و خود شاه هم . خود در آن جشن حاضر شوند 

                                    ً       ً                          در آن جشن حاضر شد، زنهای افسران طوعا  و کرها  حاضر شدند و ساير وزرا هم 
همين که يکی دو وزارتخانه جشن گرفت روزی شاه در هيأت دولت گفت . دندشروع کر

 . ای فراهم بياوريد که من خودم هم با دخترهای خود بدون حجاب حاضر شوم وسيله
حکمت وزير فرهنگ گفت برای جشن توزيع ديپلم در مدارس دخترانه مناسب است شاه 

شن حاضرشود و گفت وزراء و شاه پسنديد و قرار شد در آن ج. فرما شوند  تشريف
اين امر برای من اشکال زياد . ها بايد با خانمهای خود حاضر شوند معاونين و مدير کل

حتی به من گفت مرا طالق بده و از اين . وجه حاضر نبود داشت زيرا خانم من به هيچ
 . امر معاف بدار

نم من مريضه الملک رئيس دفترمخصوص به شاه پيغام دادم که خا من به توسط شکوه
تواند حرکت کند جواب داد که خود شما حاضر شويد ولی اين عذر را به  است و نمی

 . ساير وزرا بگوييد
اين مرحله هم گذشت چند روز بعد شاه به من گفت نوبت جشن در وزارت عدليه چه 

قسمتی اعضاء : وقت خواهد بود؟ من گفتم جمعيت اعضاء عدليه زياد و دو قسم هستند
دانم  جمعی قضات هستند که در بين آنها اشخاص عالم و پيرمرد است مناسب می اداری و

شاه گفت مناسب . که مجلسی فراهم کنم که اول اعضاء اداری و بعد نوبت دوم قضات
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  .نيست وکار را بايد از نقطه مشکل شروع کرد تا ديگران حساب کار خود را بکنند
 

 مرد غصه از زنم
 

کلوب ايران که وسعت زياد داشت فراهم کرده و دعوت  من ناچار شدم و مجلسی در
کردم ولی در خانۀ من حالت عزا بود ناچار شب وقتی عدۀ زياد از اعضاء و سايرين آمده 

اما بعد از . بودند خانم من با کراهت با دخترهايم حاضر شدند و از مدعوين پذيرايی شد 
بيرون نيامد تا در مدت يک  مراجعت از آنجا خانم من مريض شد و ديگر از آن خانه

 )  ٨.(سال بعد فوت شد و جنازه او بيرون رفت
دی ، سرلشکر نخجوان که کفالت وزارت  ١٧چهارروز پس از  واقعه « ديگر اينکه * 

 :جنگ را به عهده  داشت،  بخشنامه گونه ای را به شرح زير صادر کرد
  

حجاب  به اماکن تفريحی از قبيل اداره شهربانی تقاضا نموده چون از ورود خانمهای با « 
سينماها و تآترها و کافه ها و رستورانها  و غيره  جلوگيری می شود، به طور مقتضی : 

به عموم افسران ارتش مراتب اطالع  داده شود واز طرف دژبانی نيز چند نفر افسر 
و برای سرکشی به اين قبيل اماکن مأمور  شوند که از تخلف بعضی افسران  جلوگيری 

 .ممانعت  به عمل آيد
     ً قبال  :مراتب به پيشگاه  اعليحضرت همايونی شاهنشاهی راپرت گرديد ، مقرر فرمودند 

افسران ابالغ  شود که  بدانند و مطلع باشند ، بعد اقدام  به گذاردن افسر، از طرف  
 ».مراتب  بدينوسيله  ابالغ  گرديد. دژبانی  بشود

 :مو بخشنامه  کرد که و سه روز پس از اين ابالغيه ، ه
حسب  المقرر، پس از اجرای مهمانيها، خانمهای افسران نبايد  چادر استعمال  نمايند، « 

مقتضی است قدغن  فرمايند به وسايل مقتضی اين موضوع را به افسران گوشزد نمايند 
 .»کفيل  وزارت جنگ

پها وهنگهای لشکرها و تي: ، بخشنامه  ذيل  را خطاب به ١٣١۴. ١٠/  ٢٩درتاريخ 
 :خارج نيروی  دريايی جنوب و نيروی دريايی شمال ، ابالغ  کرد

در اين  موقع  که از طرف بانوان مرکز : حسب االمر مبارک مقرر است « 
وسايرشهرهای کشورشاهنشاهی شروع به نهضتهای ترقيخواهانه  شده و برای شرکت 

  شور وخانواده خود سعی و در حيات اجتماعی مثل سايربانوان  ممالک متحدند برای ک
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کوشش می نمايند، بايستی فرماندهان واحدهای ارتش  نيزدر تشويق  و پيشرفت  رفع  
      ً                                          مخصوصا  بايستی به منظور ترويج  بانوان آن منطقه و . حجاب اقدام و پيشقدم  باشند

لسهای مهمانی برای افسران ترغيب آنها در مشارکت باقدامات سايرنسوان کسور، مج
ازطرف  فرماندهان  قسمتها تشکيل  وازآنها دعوت شود که در معيت خانمهای خودشان  

 ...بدون حجاب  در مهمانی  مزبور حضور پيدا کند
 سرلشکر  ضرغامی  

پس از اين دستور، سيل مکاتبات ازبخشهای  مختلف ارتش به مرکز ارسال  شد که 
ومنظورنظررضاشاه  که کشف حجاب بانوان است، تأمين   مهمانيها تشکيل می گردد

 » . شده است
بی حجابی زنان معروفه و اجبار آنان به استفاده «بخشنامه ای که برای  جلوگيری از « 

 :شد به شرح زير استرصاد» ازچادر
چون اين طور مقرر گرديده  که کليه زنهای معروفه و معلوم الحال بايستی با چادر «  

شند، علی  هذا  مقتضی  است قدغن  فرماييد  مراتب  را به وسايل مقتضی به بوده با
عموم  افسران آن قسمت گوشزد و حالی نمايند که افسران ارتش شاهنشاهی به هيچ وجه  
حق ندارند  با اين قبيل  زنها ی معروفه در مجامع  و معابرعمومی رفت و آمد نموده  و 

  .  نمياند[!] امع نسوان و خانواده های  نجيب يا آنها  را بدون حجاب داخل  مج
  )  ٩(سرلشکر  ضرغامی 
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 مآخذ و توضيحات

 
، ترجمه دمحم ايراهيم فتاحی،  نشر نی      » تاريخ ايران مدرن«يرواند ، آبراهاميان -  ١

 ١٧٣  -  ١٧۴،صص ١٣٨٩
  ١٧۴  -  ١٧۶ –پيشين   -  ٢
 ١٧۴- - ١٧۶ –پيشين  - ٢
انتشارات روشنگران و  –» موانع و امکانات : مشارکت سياسی زنان« کارمهرانگيز  – ٣

 ٢۴ – ٢۵صص  – ١٣٨٠ –مطالعات زنان 
 ٢٨ – ٣١صص  –پيشين  – ۴
نشر  –فر  مرتضی ثاقب: مترجم » رضا شاه و شکل گيری ايران نوين « استفانی کرونين  - ۵

  ٣٠۵ – ٣٠۶ صص» ممنوعيت حجاب و پيامدهای آن« مقاله شهابی –١٣٨٢ –جامی 
-  ٢۶٩صص (  ١٣۶٢- –جلد ششم ، نشر ناشر» تاريخ بيست سالۀ ايران« حسين مکی  – ۶
  ٢۵٠    

- ٣٨۵ص ( ١٣۶٢- –جلد ششم، نشرناشر » تاريخ بيست سالۀ ايران« حسين مکی  – ٧
٢٧٣    

   ٣٠٢ – ٣٠٧صص  – ١٣۶۴چاپ اول  –انتشارات وحيد  - خاطرات صدراالشراف  – ٨
موسسه مطالعات  –انتشارات » وان ان ب  اب ج ح  ف ش ک«به مقالۀ ابراهيم ذوالفقاری  نگاه کنيد – ٩

 ٢٢٠- ٢٢١صص  – ١٣٨٣ –تابستان  – ٣: شماره  –فصلنامه  - های سياسی و پژوهش
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    دوازدهم فصل
  
  

    گوهرشاد قيام از بهلول تقی دمحم شيخ روايت
 

 : دروزنامه ايران می نويس« گروه تاريخ 
در يک سخنرانی، شرحی از وقايع آن ] ۵٧بهمن [پس از انقالب شيخ دمحم تقی بهلول «

  :سخنرانی را با هم می خوانيم روزها ذکر نموده است که بخش هايی از اين 
                                                     ّ                      گرفتاری آيت هللا حسين قمی باعث شد که قيام جلو افتاد و اال  من قيام نمی کردم مگر «  

آيت هللا حاج آقا حسين قمی رفتند تهران که . ه خود، اما نشدکردن تمام نقش بعد از عمل 
کنند و شاه ايشان را زندانی کرد در باغی و شاه به شهربانی  جلوگيری از بی حجابی 

  . هللا را بگيرند مشهد هم اطالع داد که طرفداران آيت 
دش رفته يا به منزل آيت هللا قمی رفتم و سؤال کردم که قضيه چه نحو است، آقا خو...  

آقا خودش به تهران رفته است ولی خبر داريم که در تهران در : عيالشان گفت برده اند؟ 
است و طرفداران او را در مشهد گرفته اند و تو هم با خبر باش که تو  يک باغی زندانی 

عيبی ندارد، و با خود فکر کردم که به تهران بروم و با آيت هللا  من گفتم . راهم می گيرند
  . اجرا کنم مالقات کنم، هر دستوری که داد 

. آن روز هم پنج شنبه بود تصميم گرفتم روز جمعه زيارت کنم و بعد بروم تهران...  
بيرون نروم، ) عليه السالم(کسی من را نبيند تصميم گرفتم از حرم امام رضا  برای اينکه 

از آن جهت که جستجوی ولی . در حرم بگذرانم و بعد بروم تهران شب و روز جمعه را 
همان روز پنج شنبه ساعت دو بعد از ظهر پليس مخفی  زياد برای پيدا کردن من داشتند 

  . شهربانی تو را خواسته آمد و من را پيدا کرد و گفت بيا برويم که 
 
   زندانی شدن در صحن حرم 

  
را کجا می بری؟ چند نفر مشهدی که من را می شناختند آمدند جلو و گفتند شيخ بهلول ...  

                          ّ                                               نزديک بود نزاع شود که خد ام حرم آمدند که واسطه شوند که نگذارند من را به  ... 
  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٨٥                                                                ١٨        دق ، 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٨٦                                                                ١٨        دق ، 

  

  

  ّ                                                         خد ام که چنين ديدند به مأمورين گفتند حاال شيخ تا صبح شنبه در ...   . شهربانی ببرند
ح رئيس شهربانی بيايد هر چه تحت نظر باشد و فردا صب صحن کهنه در اطاقی در بسته 

ِ        ّ                             ظاهر  عمل خد ام، مصلحت را می رساند و باطن  . می خواهد بگويد، اينجا به شيخ بگويد    
ساکت کنند و شب مرا به شهربانی تحويل                     ّ                      چيز ديگری بود که خد ام می خواستند مردم را 

  . بدهند
فکر افتادم که اگر  من به اين. من را در يکی از اطاق های صحن کهنه زندانی کردند...  

را گم کنند و نفهمند که چه شدم ديگر من را خواهند کشت و از دست آنها         ّ    مردم رد  من 
ِ  از قضيه با خبر نمی شند تا قيامی بکنند لذا به فکر افتادم که در   خالصی ندارم و مردم هم                                                              

م شهر به شيشه بچسبانم و اين طور وانمود کنم که دار اطاق شيشه ای است، سر خود را 
  . را نگاه می کنم و اين عمل را انجام دادم

صحن کهنه سر تا سر پر از جمعيت شد، روی بام . شب که شد مردم زياد جمع شدند...  
يک مرتبه ديدم يک آدم دارای کاله پهلوی و . ... ها همگی پر از جمعيت شد ها و غرفه 

  . به طرف اطاق من می آيدخالصه به تمام معنی متجدد، دارد  کراواتی و دارای فکل، 
 

  قيام شروع و رضوی احتشام نواب ورود 
 
متجدد را راه دادند آمد داخل اطاق من و پرسيد که شما را برای چه آوردند به اين ...  

زندانی کرده اند؟ من فکر کردم که اين متجدد مأمور شهربانی است و دارد از من  اطاق و 
زدم و گفتم من به زيارت آمده ام و نمی دانم چرا مرا به لذا ماليم حرف  بازجوئی می کند، 

: گفتم. ... وای، حاال علما را می گيرند، مثل شما آدم ها را: گفت متجدد . اينجا آورده اند
گرفتن من قابليت محزون شدن تو را ندارد به فکر آيت هللا  برادر، اگربا من دوست هستی 

ً       واقعا  آيت هللا : تا اين سخن را گفتم، گفت. است حسين قمی باش که در تهران زندانی       
شما معرفی می کنم، اسم من نواب  پس حاال خودرا به : گفت. بلی: زندان است؟ گفتم

قبل عمامه داشتم، گفتند که  احتشام رضوی است، سر کشيک پنجم آستانه هستم و تا دو ماه 
فکر می کردم فقط  ولی                   ّ                                     شاه دستور داده خد ام بايد کالهی شوند لذا من هم کالهی شدم،

. گذاشت سخن از يک کاله است، نمی دانستم زير اين کاله، چه کاله ها بر سر ما خواهند 
  .حاال ديگر امروز می خواهم توبه کنم، ببينيد چه می کنم اآلن

ولی . نمی دانستم چه می خواهد بکند، اگر نه نمی گذاشتم. اين را گفت و رفت بيرون
رتبه صدا زد ای مردم بی غيرت، نزديک به پنج هزار نفر حرم و يک م رفت وسط 

.                                      ِ                   محافظ شيخ بهلول می ترسيد؟ بريزيد و عال م خود را آزاد کنيد هستيد از چهار تا پليس 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٨٧                                                                ١٨        دق ، 

  

  

  . ما گذاشت لعنت بر کسی که اين کاله را بر سر 
و ) عليه السالم(کاله را متجدد برداشت و به زير پای خود انداخحت و گفت يا حسين 

اطاقی که من بودم و مردم هم به پيروی او حمله کردند و يک مرتبه چهار تا  مله کرد به ح
من را مردم برداشتند و روی دست بلند کرده و بردند در . شدند پليس فرار کردند و گم 

  . معروف است به منبر امام زمان با صلوات جا دادند مسجد گوهر شاد روی منبری که 
و مردم هم او را . شيخ، منبر نرو، ممنوع است: وی منبر و گفترئيس شهربانی آمد جل

در تمام محوطه مسجد و صحن ها . ... و لگد گرفتند و از مسجد بيرون کردند زير مشت 
و لعنت بر شاه و مرده باد پادشاه و زنده باد اسالم، لعنت بر بهايی و  صدای مرگ بر شاه 

غول شعار دادن بودند، من وقت را غنيمت مردم که مش . لعنت بر دشمن علما بلند بود
                     ً               نقشه ای کشيدم که کامال  صحيح نبود ولی . کنم شمرده به فکر فرو رفتم که حال بايد چه 

 .باز هم خوب بود در آن وضع
   

  ها خواسته اعالم و صحن در کنندگان قيام تجمع 
  

روی منبر  وقتی مردم کم کم ساکت شدند و منتظر اينکه من چه بگويم، من بلند شده
مردم، خوب کاری نکرديد، الزم نبود که اين طوری کنيد دست به زد و : گفتم ايستادم و 

    ً                                                        جمعا  به جای اين کار می رفتيد پيش رئيس شهربانی يا استاندار و  خورد بزنيد، اگر شما 
می کردند، مشکلی پيش نمی آمد، می ترسيدند و آزاد  خواهش می کرديد که من را آزاد 

نبايد می شد، و ما نبايد نرمی نشان دهيم، بايد  اما اکنون عملی شده کاری که . می کردند
را آزاد کرده و احکام اسالم را  پايمردی کرده و مقاومت کنيم، يا حاج آقا حسين قمی 

صحن نو و [صحنين  مردمی که در مسجد و : و گفتم. جاری کنيم يا همه کشته شويم
يک هفته  به خانه خود خرجی خانواده را برای مدت ، پس دسته دسته برويد ]صحن قديم

يا هر قدر که می توانيد آماده کرده و برگرديد، کاری که می خواهيم عملی کنيم 
يک هفته يا دو هفته وقت الزم دارد و شما بايد از خانواده های خود خاطر جمع  حداقل 

به مسجد بياييد تا ببينيم بايد چه بعد از انجام کار خود با اسلحه ای که داريد  باشيد، هر دسته 
  . کنيم

ما با آنهايی که از خانواده راحت . بعد عده کثيری رفتند. همين چند کلمه را توانستم بگويم
در مسجد مانده بودند، در مسجد جای خود را به صحن نو تغيير داديم و شب  بودند و 

هی سخنرانی می کردم، گا. تا صبح دعا می خوانديم. گذرانديم جمعه را در صحن نو 
ودولتی ها درآن شب به جنگ ما نيامدند چون  گاهی يادی از شب عاشورا می کرديم 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٨٨                                                                ١٨        دق ، 

  

  

که شاه در جواب چه خواهدگفت و در  تلگراف به تهران زده بودند و منتظر جواب بودند 
هم آسان نيست، می خواستند  عين حال دولتی ها هم می دانستند که خواباندن اين شورش 

توانستند شهر را آرام کنند  انند شهر را آرام کرده و من را دستگير کنند، چون نمی اگر بتو
ضررشان تمام می  و من را بگيرند، اگر من را هم بدون ساکت کردن شهر می گرفتند به 

  .شد
اول اذان صبح يک شيپور بلندی . در آن شب جمعه عوامل شهربانی به طرف ما نيامدند

زی رفته بودند گفتند شيپور آماده اش است و لشگر آماده جنگ آنهايی که سربا . زدند
اول طلوع . البته همين حرف هم درست بود. ممکن است به طرف ما بيايند خواهد شد و 

  . از نظامی شد و فقط مأموريت داشتند کسی به ما ملحق نشود آفتاب تمام دور فلکه پر 
آقايان من آمده ام از : آمد و گفتاول صبح داشتيم دعای ندبه می خوانديم يک شخصی 

. استاندار به شما بگويم متفرق بشويد و اگر کاری داريد بياييد به استاندار بگوييد طرف 
ما برای اين جمع نشديم که به سخن تو و استاندار : او را دادم، گفتم من خودم جواب 

اگر نروی سرنوشتت  را نمی شناسيم، برو زود از اينجا که نه، ما استاندار . متفرق شويم
 .مثل رئيس شهربانی خواهد شد

   
 ارتش با درگيری اولين  

 
ما توی صحن مشغول دعا و ذکر بوديم و مردم از بيرون هجوم آوردند که از . او رفت
جنگ جاری شد، نه . گذشته و به ما ملحق شوند، مأموران هم جلوگيری می کردند ارتش 

مردم با کمک بعضی از درشکه . اين طور چيزها بودنيزه و شمشير و  با تفنگ، بلکه با 
به مأموران امر کردند . آوردند نزديک فلکه و به مأموران زدند ها از بيرون فلکه سنگ 

شليک دو نفر افسر دولتی کشته شدند که يکی خودش  در همان وهله اول . که شليک کنند
هم افسر ديگری را کشته بود و سربازی  کشته ] برای تير اندازی نکردن به مردم[را 
. چند نفری هم از مردم شهيد شدند کشته شد و ) صبح جمعه(چند تن مأمور در جنگ . بود

سربازان به ما نپيوندند  رئيس شهربانی برای اينکه انقالب نظامی هم نشود و عده ای از 
ا را درب ه سربازها رفتند و جلوی . دستور باز گشت داد که سربازان به پادگان برگردند

  . باز گذاردند
باالخره . در اين جنگ و گريز صبح جمعه چند قبضه از سالح مأموران به دست ما افتاد

اگر درهمين وقت به فکر می افتادم که دنبال . ومردم به ما می پيوستند راه باز شد 
 پادگان حمله کنيم هم عده کثيری از سربازان به ما می پيوستند و سربازان کنيم و بعد به 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٨٩                                                                ١٨        دق ، 

  

  

 ٢٧... آورديم و شايد غالب و پيروز می شديم اما من که  هم اسلحه بيشتری به دست می 
  . زياد وارد نبودم و طلبه ای بودم لذا به فکر نيفتادم ساله بودم و به فنون جنگی و سياست 

ما به اجتماع خود ادامه داديم و هر چه صبح جمعه کشته بودند و شهيد شده بودند دفن ...  
. و زخمی ها را به صاحبان خود داديم، اگر صاحبی نداشت برديم بيمارستان کرديم 

روز شنبه سر . شب شنبه به آرامی گذشت. ... گذشت و شب شنبه شد باالخره روزجمعه 
بود و شهر شلوغ بود و از دهات شروع کردند به آمدن با  تا سر مشهد شعار و حرکت 

  ... . کلنگ و بيل و تيشه و 
  ]معيت قيام کنندگان و وحشت نيروهای دولتیافزايش ج[ 

ما از دهات نزديک آمده ايم و بی سالح هستيم ولی فردا : عده ای از دهات آمدند گفتند
اين خبر که به . يکشنبه از دهات دور و نزديک باسالح زياد به ياری شما می آيند صبح 

لذا تصميم گرفته بود سحر شديم ولی دولت هم از اين کار با خبر بود و  ما رسيد خوشحال 
  .کار را تمام کند

در اين جنگ دو تلگراف از رضا شاه به مشهد رسيده بود که وقتی به او خبر دادند مردم 
هستند و بهلول عليه حکومت توسخنرانی می کند گفته بود بهلول کيست، مسجد  در مسجد 

بر دادند گفت به هر تلگراف دوم وقتی روز جمعه جنگ شد و به او خ. کنيد چيست، آتش 
همه آمادگی های خود . اين تلگراف نصفه شب يکشنبه رسيد. بگيريد قيمت شده مسجد را 

عوض کرده بودند، سربازهای مؤمن را از ميدان گرفته بودند  را فراهم کردند، لشگر را 
  . حمله کرده بودند که از کشتن مضايقه نکنند و سربازهای بی دين را آماده برای 

نصفه شب يکشنبه به ما خبر دادند که دولتی ها تمام آمادگی خود برای جنگ  ١٢ساعت 
کرده اند وسنگربندی کرده اند و توپها را مسلط بر مسجد گوهر شاد وصحن  را درست 

   . می خواهند نيم ساعت به صبح مانده حمله کنند و ما را متفرق کنند نصب کرده اند و 
  

 هرشادگو مسجد در اصلی درگيری آغاز  
 

ما تمام درهای مسجد را به طرفداران خود سپرديم که از هر دری دشمن بخواهد حمله ...  
توی ايوان مسجد من روی منبر بودم مردم دور منبر جمع . جای امکان مدافعه کنند کند تا 
چون [چپه می کنند ومن را می گيرند، ] منبررا[روی منبر بمانم،  ديدم اگر . شدند

  . و چند نفر فرار کرديم من . شده بودند داخل] مأمورين
مأموران به ظاهر عقب نشينی می کردند ولی مقصود اين بود مسجد را بگيرند و ما را 

ما در ظاهرمی جنگيديم ولی مقصود اين بود که راهی پيدا کنيم و فرار . بگيرند در بيرون 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٩٠                                                                ١٨        دق ، 

  

  

  . ترتيب بيرون شديم به همين . کنيم
وقتی به فلکه رسيديم به آنها . نفربا من فرارکردند ٢۵سخت افراد محکم و مدافعين سر

بيشتر مأموران خيال می . ما با فرار بين فلکه رسيده بوديم. مقصد پايين خيابان است گفتم 
                                       ً                                 ما حمله کنند زودتسليم خواهيم شد ولی عمال  ديدند که اعتنايی به آنها نداريم  کردند که تا به 

دازی را به طرف ما شروع کردند و ما بدون اينکه اهميتی تير ان و مشغول فراريم، لذا 
  . نداشتيم، به حرکت خود ادامه می داديم بدهيم، چون از شهادت باکی 

                                 ّ                                                 ما همراه با شعار هللا اکبر، ال اله اال  هللا رو به پايين خيابان پيش می رفتيم و گاهی با چند 
  . مناسب تير اندازی می کرديمهمراهان داشتند به طرف مزدوران در فرصت  تفنگی که 

همين طور می رفتيم يک دفعه ديديم از پايين خيابان، هفت مأمور با فرمانده جلوی ما پيدا 
 پدر سوخته کجا فرار می کنيد؟! ايست: فرمانده فرياد زد . شدند

اريم و زن و بچه ما منتظرند، ما : يک نفر از ميان ماگفت ّ                                ما جزو انقالبيون نيستيم و زو                            
  .به خاطر ابوالفضل بگذار رد شويم. بگذار برويم. کاری نداريم کسی به 

تا اين . مانند شما مزدور و دزد بوده] العياذ با[ابولفضل هم : آن طرف فرمانده فرياد زد
گفت يکی از همراهان ما پريد روی فرمانده و با چوب به سرش زد و نقش  حرف را 

  . مور مزدور ديگر را کشت و بقيه فرار کردندبرداشت و دو مأ زمين شد و اسلحه را 
من . نفر شهيد شدند و در خيابان افتادند ۶نفر همراه،  ٢۴در راه از . همين طور می رفتيم

من فرياد زدم . حرکت جمعی را تا دروازه ادامه دهيم همگی کشته خواهيم شد ديدم اگر 
ن را خطاب به ياران گفتم، خود به اي. فرار کنيد و خود را نجات بدهيد هر کدام می توانيد 

  . چهار نفر از همراهان هم با من آمدند کوچه باريکی فرار کردم و 
   
   نحوه نجات يافتن شيخ دمحم تقی بهلول 
 

نزديکی های .در داخل کوچه می رفتيم که در خانه ای باز شد و زنی خواست بيرون آيد
سر و : شما کيستيد؟ يک نفرمان گفت:گفت. تا چشمش به ما افتاد وحشت کرد . صبح بود

کشتنديا نه؟ گفت ] او را[بهلول چه شد؟ : زن گفت. فرار کرديم صدا نکن ما از مسجد 
  .بفرماييد تو و در را بست : زن فوری گفت. همراه ماست

ار خانه  ّ         زن گفت صبحانه و هر چه می خواهيد بگوييد، اين خانه من است و زو  ، ]است[                                                           
  .خالی است اکنون هم 

زن وسايل . ما چون چند شب است استراحت نکرده ايم احتياج به خواب داريم: گفتيم
  . برو بيرون و اخبار و اوضاع را برای ما بياور: به او گفتم. کرد خواب را فراهم 
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زن آمد و ما را  ١٠در ساعت . خواب بوديم ١٠ما خوابيديم و تا نزديک ظهر ساعت 
وهرشادبه خون شهيدان آغشته است و طبق اخبار، مردم تمام مسجد گ: گفت بيدار کرد و 

همگی را با هم می ريزند در گودال و رويشان را خاک می ريزند و  مجروح و کشته 
بعداز شنيدن اين . ما زنده هستيم کسی اعتنايی نمی کند هرچه مجروحين فرياد می زنند 

 )    ١(  ».فرار کردمنقشه ای از شهر  اخبار چهار نفر را گفتم رفتند و من هم با 
 

 بهلول تقی دمحم شيخ ونقش عينی شاهدان روايت به گوهرشاد قيام
 

خواهر ايشان در واقعه مسجد (گويد حاج سيد محمود سليمانی از شاهدان قيام گوهرشاد می
نواب احتشام از رؤسای آستانه بود فوری عبای مشکی روی شانه ) جزو شهدا بود

ه کرد و عمامه سبز پيچيد و پايين منبر نشست تمام مردم هم انداخت و کاله پهلوی را پار
يکی ديگر از .شدند و کل صحن پر از جمعيت شد از چهار طرف وارد صحن می

قدم عقبتر از من کسی بودگفتند  ٣يا٢: گويد شاهدان قيام گوهرشاد در خاطرات خود می
مردم ! ساکت باش: اين سرکشيک حرم است آمد روی پله منبر ايستاد و به بهلول گفت

خيال کردند آمده بهلول را پائين بياورد کالهش را از سرش برداشت و نشانی که مربوط 
به آستانقدس رضوی بود از کاله خود کند و بوسيد و به لباسش زد و کاله را محکم به 

گذارم و قيام مردم اوج گرفت تا نيمه شب  من اين کاله را بر سر نمی: زمين زد و گفت
 .ه ای رفتند و بازگشتندجمعيت عد

 :گويد شيخ دمحم تقی بهلول در خاطرات خود می
نواب احتشام همين که به وسط صحن رسيد کاله خود را از سر برداشت و به دست 

چهار هزار نفر هستيد،چرا از چهار ! گرفت و بلند کرد و فرياد زد ای مردم بی غيرت
نابود باد آن کس که اين کاله بی غيرتی ترسيد؟ حمله کنيد و شيخ را آزاد سازيد، پليس می

کاله خود را بر زمين زد و زير پا ماليد : را سر ما گذاشت،لعنت به اين کاله اين را گفت
 .و فرياد زد يا حسين و به حجره حمله کرد و مردم همراه او هجوم آوردند

 )آزادی فعلی ( وقايع بعد از بردن بهلول از حجره خدام به صحن نو 
 :گويد اهدان قيام گوهرشاد میيکی از ش

سرکشيک مسجد مولوی آمد بهلول را از منبر پايين بياورد مردم او را زير کتک گرفتند 
زدند من هم خواستم او را بزنم،اما آنقدر او را زده بودند که يکی گفت مرده است  و می

 .بعد بردند به مريض خانه که خوب شد و به مقامات باالئی رسيد
 :گويد بهلول در خاطرات خود می شيخ دمحم تقی
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منبر نرويد که : رئيس اطالعات شهربانی در پيش منبر خود را به من رساند و گفت
ممنوع است و مردم بر سرش ريختند و او را با کتک زدن به صورت فجيعی از مسجد 

 .دانم کشته شد يا زنده ماند بيرون کردند،نمی
 :گويد داء وازناظرين قيام گوهرشاد میآقای حاج موسی رحمت جو ازخاندان معظم شه

منبر را بردند به مسجد گوهرشاد و جمعيت مسجد همه مشهدی بودند و يا ) جمعه(شب 
 .رفت و گاهی احتشام زوار،هنوز از اطراف مردم نرسيده بودند،گاهی بهلول منبر می

 : ويدگ کفشدارمسجدگوهرشاد و از شاهدان قيام مسجد می) ره(آقای حاج غالمعلی فخلعی
اصحابش را » عليه السالم«آقا امام حسين : گفت باالی منبر می) جمعه(بهلول در شب 

من هم : بهلول گفت. اينها با من کار دارند و با شما کاری ندارند: جمع کرد و گفت
همينطور هستم اينها با من کار دارند،با شما کاری ندارند بعد بال قبايش را به صورتش 

مردم شروع کردند به گريه کردن،نواب . خواهد برود،برود کشيد و گفت هرکس می
شب بود  ٣يا٢ساعت ...... رويم ما با تو هستيم خير ما هستيم جائی نمی: احتشام هم گفت

از کفشداری برای تجديد وضو خارج شدم ديدم بهلول درمسجد باالی منبر نشسته و 
 ......احتشام رضوی در پله سوم منبر نشسته بود

 "ول نبرد ا" 
 :گويد مرحوم آقای حاج غالمعلی فخلعی می

خواهند بيايند برای دستگيری بهلول،از  صبح جمعه بود که متوجه شدم که سربازها می
آموخته بودم ) اصفهانی(عالقه ای که به بهلول داشتم ذکری را ازمرحوم آقا ميرزا مهدی

 .که برای حفظ او خواندم،خدا حفظش کند
تا اينکه نزديک طلوع آفتاب خبر ) روز جمعه ١٩/۴/١٣١۴(د صبح حمله شروع ش...... 

آيد رفتند ازپشت بام خبر گرفتند،ديدند سربازها همه رفته اند  دادند از بيرون صدائی نمی
نفر کشته  ٣٣يا  ٣٢ما آمديم بيرون آمدم پائين خيابان ديدم تعدادی جنازه هست نزديک 

 .ا آورديم و کنار همديگر گذاشتيمشده بود رفتيم کوچه های اطراف و جنازه ها ر
 :گويد آقای حاج موسی رحمت جو از شاهدان قيام گوهرشاد می

خواستم کار بروم،آن زمان در پادگان های ارتش شاگرد بنا بودم  يک روز صبح بنده می
در کوچه سياه آب پائين خيابان ديدم مردم جمع شده اند گفتم چه خبر است؟ گفتند آمده اند 

زدند و خود من هم جزو مردم  فرمانده و سربازها را با سنگ می. را ببرندشيخ بهلول 
بودم به فلکه حرم که رسيديم،از باال خيابان و طبرسی نيز مردم هجوم آوردند سربازها 
به مردم تيراندازی کردند،تعدادی از مردم کشته شدند حتی يک رفيق من به نام يوسف در 

 .نفر کشته شدند ٣۵     ً حدودا   همان روزکشته شد و در اين درگيری
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 :گويد شيخ دمحم تقی بهلول در خاطرات خود می
آقايان من از طرف : در اين وقت يک نفرداخل مسجد شد و به ما گفت) صبح جمعه(

گويم متفرق شويد و اگر درخواستهائی از دولت داريد استاندار  استاندار آمده ام به شما می
ما جمع نشده ايم برای : بنده به او گفتم. عرض کنيدپيش بست باال ايستاده است،بيائيد و

 .خواهيم به تو صدمه برسد اينکه به حرف استاندار متفرق شويم،زود از اينجا برو که نمی
آقای حاج سيدمحمود سليمانی ازخدام حرم و ازحاظرين درقيام مسجد درباره آمارکشتار 

 :گويد برخورد اول می
اطراف فلکه آب تيراندازی هوائی کردند مردم خونشان سربازها در) جمعه(ابتدا در روز 

 ٢٠شوند روبروی مردم تيراندازی کردندکه  به جوش آمد بعدکه ديدند مردم متفرق نمی
نفرکشته شدندکه تعدادی از زوار جزوکشته ها بودندکه من برخی ازکشته شدگان  ٢۵الی 

 .را ديدم
 :گويد مسجد میحجت االسالم حاج اسماعيل تهرانی از ناظرين قيام 

                      ً                                                          در خيابان تهران تقريبا  يک گردان نظامی آماده بودند، بهلول در آن موقع در صحن منبر 
. نفر کشته شده بودند ١٢يا  ١١بود اجتماعات مردم زياد بود من داخل صحن شدم حدود 

جنازه را داخل صحن ديدم که رو به قبله خوابانيده بودند من يک جنازه را  ۴من خودم 
شناسم يا خير، اولی و دومی را نگاه کردم سوم را که نگاه کردم  ردم که ببينم مینگاه ک

ديدم نصف سر و صورتش از بين رفته بود من ضعف کردم و نتوانستم جنازه چهارمی 
 .اين روز مصادف با روز به توپ بستن حرم مطهر توسط روسها بود...... را نگاه کنم 

 :گويد خاطرات خود می حجه السالم شيخ دمحم تقی بهلول در
زخمی به جا گذاشته بود، چهار نفر از کشته ها طرفدار بنده و  ۶٧کشته و  ٢٢جنگ اول 

 .هشت نفر نظامی بودند
 "اتفاقی غيرمنتظره " 

 :گويد آقای حاج سيد محمود سليمانی از ناظرين در قيام مسجد می
ام در همين موقع افتاد و ما بعد از کشتار اول بهلول را از منبر بلند کردند و نواب احتش

خيال کرديم او تير خورده است او را بردند کنار ضريح و دکمه هايش را باز کردند و 
 .فهميديم که غش کرده، بهلول را روی منبر صاحب الزمان روی پله آخر قرار دادند

احتشام رضوی بعد از کشتار روز جمعه صبح غش : گويد آقای حاج غالمعلی فخلعی می
 .کرد

 :گويد حجت السالم شيخ دمحم تقی بهلول در خاطرات خود می
نواب احتشام رضوی که اول مهيج انقالب بود و شب جمعه همان ساعت که من خوابيده 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٩٤                                                                ١٨        دق ، 

  

  

بودم با دولتی ها تماس گرفته بود و به آنها وعده داده بود که در مواقع مهم با آنها ياری 
سربازها به پادگان ...... آستانه را به او بدهند کند، آنها هم به او وعده داده بودند که توليت 

توانستيم به نظاميان غالب شويم موقعی  بهترين موقعی که ما می...... عقب نشينی کردند 
بود که سربازها برای اولين مرتبه به پادگان عقب نشينی کردند، اگر ما به آنها حمله 

ً         کرديم حتما  پيروز می می خ داد و آن اين بود که احتشام شديم، اتفاقی غير منتظره ر           
رضوی که شبانه با دولتی ها سازش کرده بود و به آنها قول همکاری داده بود، وقتی که 
سربازها به پادگان رفتند و مردم به مسجد آمدند نواب احتشام خودش را به غش 

ن ذهنم از صدور فرمان حمله به پادگان پرت شد و اي... مصنوعی زد و به زمين افتاد و 
هنوز پنج دقيقه از غش کردن نواب ......        ً                                 را بعدا  فهميدم که آن غش مصنوعی بوده است 

يک هيئت هشت نفری از طرف دولت آمد برای مذاکره صلح .... احتشام نگذشته بود 
بنده به آن حجره که تعيين شده بود رفتم هشت نفر در آن حجره نشسته بودند، چهار ..... 

هی، چهار نفر معمم يکی آقازاده پسر بزرگ آخوند مال کاظم نفر معمم و چهار نفر کال
دهم از  احتمال می. خراسانی بود، دوم شيخ مرتضی آشتيانی و دو نفر ديگر را نشناختم

چهار کالهی يکی اسدی متولی آستانه، دوم پاکروان . علماء طرفدار شاه در تهران بودند
ی مشهد، چهارم فرمانده لشکر استاندار خراسان، سوم سرهنگ نوائی رئيس شهربان

تا ) ره(حاج آقا حسين قمی ... هيئت صلح قول داد که آيه ا..... دانم  مشهد که اسمش را نمی
روز يکشنبه به مشهد خواهد آمد ما يک روز صلح کرديم و مضمون قرارداد چند ماده 

 :بود
راندارندولی سربازها مسلح حق دخول به حرم   - ٢تا روز يکشنبه صلح برقرارباشد،  - ١

شهر دراختيارسربازها است ولی حق  -  ٣توانند بروند،  برای زيارت غيرمسلح می
تا روزيکشنبه بايد به مشهد ) ره(حاج آقا حسين قمی   -  ۴تعرض به مردم را ندارند، 

 بيايند
من به آقازاده گفتم حاج آقا حسين که آمد صالح ما در . اين موارد مورد توافق قرار گرفت

 )  ٢.(ت هرچه او بفرمايد همان خواهيم نموددست اوس
 

 گوهرشاد مسجد کشتار
 
]  مقاله[اين »  کتابخانه، موزه ومرکز اسناد مجلس شورای اسالمی«به روايت  

متن « و» ...نوشته شده ١٣٣٠مختصر، گزارشی است از رويداد گوهرشاد که در سال«
 » .ی موجود استاصلی آن به صورت چاپ حروفی در کتابخانه آستان قدس رضو
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هنگامی که حاجی آقا حسين قمی درتهران محصورگرديد وتحت نظر قرار گرفت،  
شهربانی . روسای اصناف به تهران تلگراف کردند و تقاضای بازگشت او را نمودند

ّ                                        مشهد که مثل سگ شکاری مترص د درهم شکستن هرگونه مقاومت بود، تلگراف                          
 .هيجان و خشم مردم افزود کنندگان را توقيف کرد و با اين عمل بر

او به مناسباتی به طور پنهانی . در اين زمان اسدی نايب التوليه آستان قدس رضوی بود
به همين جهت از چند سال . هايی داشت از حکومت ديکتاتوری رضاخان ناخشنودی

 .پيش، پليس مختاری در کمين جان او بود
ل خشونت در مشهد قدسی به تأخير                                           ِ   در اين هنگام اسدی از مرکز درخواست کرد که ا عما

اما حکومت تهران بيش از پيش مصمم شد که با اعمال جبر و زور، با بکار انداختن . افتد
های وحشيانه و ضد انسانی پليس مختری، هرگونه  سر نيزه نظاميان و با اتخاذ روش

 .صدای اعتراض را خاموش کنند
     ّ                        ان جد ی حاجی حسين آقا قمی، از در اين هنگام مردی به نام شيخ بهلول، از طرفدار

رود که بين ورود شيخ بهلول و  گمان می. طريق گناباد  تربت حيدريه به مشهد وارد شد
 .توان رشته ارتباطی يافت تمايالت اسدی می

مردم را برای شنيدن خبر ) ١٣١۴تير  ١٨(شيخ بهلول بالفاصله پس از ورود به مشهد 
م ناراضی و عصبانی که طی چند سال از مظالم مرد. تازه و مهمی به مسجد دعوت کرد

ای قرار  حکومت ديکتاتوری به جان آمده بودند و اينک در برابر اعمال فشار تازه
دسته دسته از مردم مشهد به سوی مسجد . گرفتند، به اين دعوت جواب مثبت دادند می

در اين زمان که گوهرشاد روانه گرديدند، مردم که به جان آمده و خواهان مقاومت بودند، 
تير کمتر  ١٨پيش از روز . سنن مذهبيشان مورد اهانت قرار گرفته بود، اعتقادات باشد

شناخت، و شايد هم کمتر کسی دانست که چگونه اين مرد به  کسی شيخ بهلول را می
آنچه برای مردم مهم بود، . ای خونين جان به در برد مشهد آمد و چگونه از ميان معرکه

خاست و آنها،  دای اعتراضی بر ضد فشارهای حکومت تهران برمیاين بود که ص
هنگامی که مسجد . ناراضی و عاصی، آماده بودند به اين صدای اعتراض نيرو بخشند

گوهرشاد پر شد، مردم مرد کوچک اندامی را ديدند که از باالی منبر به اقدامات حکومت 
گرد آمدن انبوه جمعيت برای . خواند کند و آنها را به مقاومت می وقت اعتراض می

اعتراض به فشارهای بيدادگرانه حکومت تهران، ازنظر کارگزاران ديکتاتوری و پليس 
حکومت ديکتاتوری بيش از ده سال به کمک کشتار و . مختاری گناهی نابخشنودنی بود

به . روحی تبديل کند شکنجه و زندان کوشيده بود وطن ما را به ماتمکده خاموش و بی
 .ای که جز صداهای منظور ستايش ديکتاتور، از آن برنخيزد دهماتمک
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ولی اينک همراه با احساسات مذهبی صدای اعتراضی برخاسته بود و عمله ديکتاتور 
شهربانی مشهد، همين . ای بودند برای فرونشاندن اين صدا در انديشه کندن گورهای تازه

گاه شد، در صدد دستگيری او های شيخ بهلول آ که از اجتماع مسجد گوهرشاد و گفته
و چون حفظ امنيت صحن برعهده آستانه بود، بنا به دستور شهربانی، مأمورين . برآمد

تير ماه شيخ بهلول را گرفته و به  ١٩بعد از ظهر روز پنجشنبه  ۴آستانه در ساعت 
 .خانه بردند و در به روی او بستند کشيک

غروب همان روز، جمعيت انبوهی جلوی  .انتشار اين خبر بر هيجان و خشم مردم افزود
شيخ بهلول را بيرون آوردند و او را روی دست به مسجد . خانه گرد آمدند کشيک

چند تن از روحانيون که برای ادای فرائض مذهبی در مسجد بودند به . گوهرشاد بردند
 بهلول درميان هيجان مردم باالی منبر رفت؛ به اقدام حکومت تهران. جمعيت پيوستند

                                                                  ِ         مبنی بر تغيير لباس، به روشی که درباره حاجی آقا حسين و سران اصناف ا عمال شده 
او مردم را دعوت کردکه در برابر تصميم حکومت تهران مقاومت . بود اعتراض کرد

هيجان . کنندو برای بازگرداندن حاجی آقا حسين از تهران وآزادی سران اصناف بکوشند
، زنگ خطر را در گوش عمله پست ديکتاتوری به و خشمی که مردم را فراگرفته بود

 .صدا درآورد
به سربازان . صبح روز بعد، ازطرف لشکر سربازانی برای محاصره مسجد فرستاده شد

سربازان . دستور داده شده بود که از ورود افراد به مسجد گوهرشاد جلوگيری کنند
. به مردم جواب بدهنددستور داشتند که در صورت بروز کوچکترين مقاومتی با گلوله 

در نخستين ساعات صبح همين روز، کسانی که از يک مجلس روضه خوانی 
گشتند و قصد ورود به مسجد را داشتند، با مقاومت مسلحانه سربازان برخورد  بازمی

به همين جهت در برابر . کردند، ممانعت از ورود به مسجد برای آنها قابل قبول نبود
اين مقاومت کشمکشی خونين را بين مردم . ه مقاومت پرداختندتهديد مسلحانه سربازان ب

سربازان با سرنيزه به جان مردم افتادند و با تفنگهای مسلح به . و سربازان برانگيخت
اين حمله و . ها و فريادهای خود وسيله دفاعی نداشتند مردمی حمله کردند که جز مشت

 .را در خون غلطانددفاع  توزانه، سی نفر از مردم بی حشيانه و کينه
همين که اين خبر به فرمانده لشکر رسيد، ازعاقبت اين کشتار بيمناک شد و دستور داد که 

های انبوهی از اطراف مشهد به  در اين موقع دسته. از محاصره مسجد دست بردارند
 .جانب مسجد به راه افتاد

آميز   خشم عصيانکوشيد برای تأمين مقاصد خود، از هيجان و  در اين هنگام اسدی می
طرفداران اسدی از اطراف شهر برای پيوستن به جمعيت کمک . مردم استفاده کند
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های انبوه جمعيت، مرد و زن و کودک، از همه جوانب شهر به سوی  دسته. خواستند می
رفتند که به مظالم حکومت ديکتاتوری اعتراض بکنند،  مردم می.مسجد روانه گرديد

. آميز خود را برآوردند اها و تکبيرها فرياد پرکين و اعتراضرفتند که در کنار دع می
فعال تغيير کاله . خواست باشد، برای آنها اهميتی نداشت بهانه اين اعتراض هرچه می

شايد کسانی قصد استفاده . ای برای بروز خشم مردم بگشايد توانسته بود روزنه
نی برای تأمين مقاصد خود آميز داشتند و شايد کسا خصوصی از اين فريادهای اعتراض

ّ                     ولی قدرمسل م اين است که محر ک اصلی اعتراض مردم، . دادند اين عصيان را دامنه می                ّ          
مردمی که بيش از ده سال فشار استبداد، تن و . بيدادگريهای حکومت ديکتاتوری بود

های فرو خورده و آرزوهای  راندن خشم روحشان را فرسوده بود، اينک راهی برای پيش
 .يافتند شکسته خود میدرهم 

چند واعظ بر منبر رفتند و . در اين روز بيش از ده هزار نفر در مسجد گوهرشاد آمدند
مخالفت خود را با تغيير کاله اعالم داشتند و بازگشت حاجی آقا حسين قمی و آزادی 

 .سران اصناف را خواستار شدند
و کينه خود را نسبت به  ها ايستادند ده هزارانسان درزير آفتاب داغ تيرماه، ساعت

 .حکومت، به صورت تأييد اين درخواستها بيرون ريختند
. رود می» حوادثی«فرمانده لشکر و رئيس شهربانی به تهران گزارش دادند که بيم 

را بزرگ جلوه دهند تا از دژخيمان حکومت طهران فرمان کشتار » خطر«کوشيدند 
يان سرپاس مختاررئيس کل شهربانی واسدی ای که م های ديرينه دشمنی. مردم را بگييرند

به اين . رضوی موجود بود، به پيشرفت اين مقصود کمک کرد التوليه آستان قدس  نايب
ها و منازعات خصوصی افراد هيئت حاکمه، راه کشتار مردم را هموار  طريق دشمنی

 .کرد می
به . گلوله بگيرنداز تهران دستور رسيد که مسجد را محاصره کنند و مردم را زير باران 

ها در اطراف مسجد مستقر شد و چند  مسلسل. زودی سربازان مسجد را محاصره کردند
به دستور . توپ سبک برای بمباران صحن، پشت ديوارهای مسجد موضع گرفت

. فرمانده جالد درهای مسجد را بستند تا کسی نتواند از زير باران گلوله جان به دربرد
رگبار . د طالئی فرود آمد و چند آجر طالئی را از جا کندنخستين گلوله توپ برگنب

در نخستين . ها از مسجد به آسمان رفت فريادها و ناله. ها و غرش توپها آغاز شد مسلسل
مردم به سوی درها هجوم . فرياد امان از مسجد برخاست. رگبار جمع کثيری کشته شدند

فقط هنگامی که . باريد چنان آتش میها و توپها هم آوردند، ولی درها بسته بود و مسلسل
در اين . ها و توپها خاموش شد سيلی از خون روی سنگفرش مسجد به راه افتاد، مسلسل
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پناه، زن و مرد و کودک، در اثر يک هجوم وحشيانه  روز بيش از دو هزار نفر انسان بی
 .و ناجوانمردانه جان سپردند

پس از کشتار، . ر درستی به دست نيامداز تعداد صحيح کشته شدگان و زخميان هرگز آما
ها را روی هم انباشتند و بيرون شهر  ها و زخمی ها را به در مسجد آوردند و کشته گاری

ناليدند و دژخيمان  جانها می ها و نيمه زخمی. در گودالهايی که ازپيش آماده شد بود ريختند
 .ساختند آنها را در کنار اجساد مردگان به زير خاک مدفون می

ای که حکومت تهران به دست گرفته بود، در نخستين مرحله بيش از  به اين طريق حربه
ديکتاتوری از اين راه چهره وحشتناک . دو هزار نفر انسان بيگناه را در خون غلطاند

 .داد خود را به مردم نشان می
 حکومت خائف ديکتاتوری که از کارهای اسدی به شدت بيمناک بود، برای اينکه از او

حکومت تهران که . زا گرفت های مرگ زهر چشم بگيرد، جان دو هزار انسان را با گلوله
خواست قدرت مطلقه خود را بر کرسی بنشاند، در پی اين کشتار به حبس عده کثيری  می

ريشه «پليس مختاری برای کشف . ، پرداخت»شرکت در غائله مسجد«از مردم به اتهام 
 .گناه شد جمعی مردم بیدست به کار توقيف دسته » قضيه

سال و نيم رئيس شهربانی  ۶برای اين منظور، سرهنگ نوائی  که پيش از اين مدت 
نوائی به سرپاس مختاری قول . مشهد بوده  به رياست شهربانی مشهد منصوب گرديد

نوائی يک بار پيش از اين . را دستگيرومجازات خواهد کرد» عاملين فاجعه«داده بود که 
 .ی مشهد بوده و بر سر اغراض خصوصی با اسدی اختالفاتی داشته استرئيس شهربان

دهد که                                                   ّ                  تلگرافاتی که در همين زمان بين وزارت دربارواسدی رد  وبدل شده، نشان می
ای  شخص ديکتاتورنسبت به اسدی مظنون وبدبين بوده وبرای ازبين بردن او بهانه

ستاندار وقت خراسان و سرپاس های جم وزير کشور و پاکروان ا دشمنی. جسته است می
 .مختاری رئيس کل شهربانی با اسدی، به پيشرفت اين مقصود کمک کرد

آقازاده، حاج رفيع سنجر، . نوائی پس از ورود به مشهد، عده کثيری را توقيف کرد
اسدالهی، محمود قدس طينت، شيخ احمد بهار، شيخ ابوالقاسم مجتهد از متنفذين مشهد به 

نفر از بربريهای اطراف  ۶چنين نوائی دستور داد که  هم. زندان افتادنددستور نوائی به 
 .اند، به شهر بياورند و زندانی کنند کرده شهر را که در امالک آستانه کار می

با انواع شکنجه با بکار بردن دستبند قپانی، اماله آب جوش، شالق زدن، خواب گرفتن؛ 
و بازگذاشتن در، از اين افراد اقرار لخت کردن در يک سلول منفرد در شب زمستان 

سپس آنچه را . گرفت که مباشرين امالک درروز فاجعه ما را مجبورکردند به شهر بياييم
های بعدی آنها را وادار به  در اثر شکنجه. خواست، با شکنجه برآنها تحميل کرد که می



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٩٩                                                                ١٨        دق ، 

  

  

 .اعتراف کردند که اسدی دستور حرکت جمعيت به طرف شهر را داده است
از آنکه پرونده مطابق دلخواه نوائی تکميل شد، اسدی مسئول اصلی حوادث معرفی  پس

اسدی به زندان افتاد و پس . گرديد و بالفاصله از تهران دستور توقيف و محاکمه او رسيد
بعد زندانيان گواهی دادند هنگامی که . های پليس نوائی شد از پانزده روز گرفتار شکنجه

در زير . رسيده است هايش به گوش می اند، فريادها و ناله برده او را برای بازجوئی می
های طاقت فرسا اسدی گفت که دستورحرکت جمعيت به طرف شهر از جانب او  شکنجه

نوائی اعتراف اسدی را به مرکز گزارش داد و تقاضا کرد در دادگاه . صادر شده است
       به رياست سرتيپ معاقب اين گزارش داد گاهی . نظامی زمان جنگ محاکمه شود

صبح . جانی معروف تشکيل شد و پس از چند ساعت حکم اعدام اسدی را صادر کرد
تير  ٢١                                                ً                          روز بعد اسدی درلشکر اعدام شد و با اعدام او ظاهرا  پرونده ننگين فاجعه خونين 

 .ماه بسته شد
گناه  سان بیاين پرونده هنوز باز است، زيرا دو هزار ان. ولی اين پرونده هرگز بسته نشد

های استخوانی آنها از زير خروارها  دست. کنند که در خون خود غلطيدند، دادخواهی می
کند که مسببين کشتارخونين مسجدگوهرشاد و ديگر جنايات دوره  خاک درخواست می

آورجنايات دژخيمان  دهقانان فريمان هنوزخاطره رعب. ديکتاتوری مجازات شوند
آنها و همه کسانی که چرخ بيدادگريها تن و روحشان را . ندا ديکتاتوررا فراموش نکرده

 .کنند ای را برای جالدان و آدمکشان درخواست می درهم شکسته است، مجازات شايسته
بنای پوشالی ديکتاتوری فرو ريخت، در دادگاهی که  ١٣٢٠هنگامی که در شهريور ماه 

ای از  ل تشکيل شد، شمهبرای محاکمه و رسيدگی به جنايات تبهکاران دوره بيست سا
از عاملين جنايت تنها . دردادگاه مطرح شد١٣١۴انگيز تيرماه  فجايع خونين و غم

عاملين اصلی و درجه اول کشتار دو . سرهنگ نوائی به پای ميز اتهام فراخوانده شد
            ً                                     اگر هم ظاهرا  به مجازات مختصری محکوم گشتند، پس از . هزار انسان در امان ماندند

عامل اصلی کشتار خونين مسجد . ی باز هم بر اريکه فرمانروائی تکيه زدندمدت کوتاه
گوهرشاد، رژيم سياهی بود که مدت بيست سال قبل، مثل کابوسی بر وطن ما سايه افکنده 

بايست اين رژيم محکوم شود و پديد آورندگان و حافظين آن به مجازات  بود، می
افکارعمومی  ولی در زيرسلطه بازماندگان دادگاهی که بنا به فشار . ای برسند شايسته

های مردم ستمديده جواب  توانست به خواست حکومت ديکتاتوری تشکيل شده بود، نمی
توانست به  دادگاهی که رژيم موجود بر آن مسلط بود، نمی. ای بدهد مثبت و قانع کننده

 .محکوميت اين رژيم حکم بدهد
ً           تنها دردوران يک حکومت واقعا  ملی است که توان به حساب اين جنايات و  می                            
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 .ها رسيدگی کرد و تبهکاران و جالدان حقيقی را به کيفر رسانيد تبهکاری
توان به اين مقصود            ّ                                                 تنها با مت حد گشتن و ادامه يک مبارزه منطقی و پيگير است که می

توان برای  تنها با پيوستن به نهضت بزرگ طبقات زحمتکش است که می. نائل شد
 .ه در آن نشانی از ستم و بيدادگری نباشد، کوشيدای ک آينده

با يادآوری فاجعه خونين مسجد گوهرشاد، مردم خراسان بايد مصمم گردند که چنين 
 .پيکار ثمربخشی را دنبال کنند

مسجد را به . مردم خراسان به چشم ديدند که حکومت ديکتاتوری به هيچ چيز اکتفا نکرد
آلودش کوبيد  های خون مردم را به زير چکمه. ريختتوپ بست و خون هزاران انسان را 

 .ها را روا داشت ها و زشتکاری و به مقدسات و اعتقاداتشان بزرگترين توهين
مردم خراسان به چشم ديدند که در پی اين کشتار و زشتکاری، کابوس ديکتاتوری 

نجام فرائض مردم به چشم ديدند که ديکتاتوری حتی آزادی ا. تر و خفقان آورتر شد سنگين
های آزادی و  همراه با کشتارها و بيدادگريها آخرين نشانه. مذهبی را از آنها سلب کرد

 .انديشه پاک را هدف گرفت و درهم کوبيد
هنگامی که بساط پوشالی حکومت ديکتاتوری درهم ريخت، مردم خراسان اميدوار بودند 

ديدند که باز هم همان جالدان ولی به زودی . که حکومت جنايتکاران و جالدان پايان يابد
های حکومت و فرمانروايی  و تبهکاران، بازماندگان و دست پروردگانشان بر کرسی

 .های گذشته پرداختند جلوس کردند وچند سالی نگذشت که اندک اندک به تجديد روش
اکنون زندانهای سراسر ايران، پر است از آزادمردانی که با خلوص و پاکی برای  هم

ِ                    زندانيان و شکنجه دهندگان  آنها همان جالدان و . اند ق و حقيقت پيکار کردهپيروزی ح                        
کسانی که شانزده سال پيش مسجد را به توپ بستد و . آدمکشان دوره بيست ساله هستند

ای  هزارها زن و مرد و کودک را در خون غلطاندند، از چند سال پيش همين که جان تازه
به شکار انسان و شکنجه آزاد مردان پرداختند، کشتند، يافتند، تازيانه به کف گرفتند و 

ترين و  اعالم کردند، پاکدل» غير قانونی«سوختند، به غارت بردند، احزاب آزاديخواه را 
ترين مبارزان راه خلق را به زندان انداختند و به جزاير سوزان جنوب تبعيد کردند،  مؤمن

با اين اقدامات کوشيدند راه برای . دآور از مجلس گذراندن قوانين ضد آزادی و خفقان
دی و بيدادگری بيست ساله  استقرار ديکتاتوری تازه                                 ّ                        ای هموار کنند و بار ديگر بساط جال 

ولی زمانه عوض شده بود، مردم خيلی تغيير کرده بودند، با چشمهای گشاده . را بگسترند
کردند و حتی از گران مقاومت  های توطئه و روشن، با همه نيروی خود دربرابر دسيسه

 .درون زندانها ندای حق طلبانه خود را برآوردند
کوشند  اند، هنوز هم می ولی کارگزاران ديکتاتوری و دشمنان مردم هنوز هم آرام ننشسته
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وطن ما را بارديگربه ماتمکده خاموشی مبدل کنندکه ازآن جزصدای قهقهه شوم 
 .غارتگران و جالدان مردم شنيده نشود

انگيز و خونين مسجد گوهرشاد، از مردم خراسان و همه مردم  ی فاجعه غمما با يادآور
خواهيم که بر کوشش دسته جمعی خود برای پايان دادن به حکومت شوم و  وطن خود می

 .بيدادگرانه اين بدکاران و آدمکشان بيفزايند
به خواهيم که با پيوستن به نهضت نجات بخش ملت ما برای پايان دادن  ما از آنها می

. ای مثبت و ثمربخش دست بزنند دوران فقر و محروميت و اختناق، عمال به مبارزه
ای دارند، فقر، دربدری، محروميت از نخستين  اکثريت عظيم مردم وطن ما زندگی تيره

. ترين وسايل زندگی، هرگونه آسايش و خوشی را از آنها سلب کرده است و ضروری
 .مشان تلخ کرده استگرسنگی و رنج نداری زندگی را به کا

اند و  در کنار همه اين مصائب، جالدان، غارتگران و دشمنان خلق، تازيانه به کف گرفته
ها  ها و آن تيره ورزی قصد جان کسانی را دارند که برای از ميان برداشتن اين ستمگری

 .کنند کوشند و مبارزه می می
 !مردم خراسان

يان دادن به حکومت بيدادگرانه غارتگرانه برای نجات ازمصائب فقرو گرسنگی، برای پا
بيش از پيش به نهضت نجات بخش ملت ما . و جالدان دامنه مبارزه خود را توسعه دهيد

بگرويد و با پيکاری منطقی و ثمربخش ثابت کنيد که برای به کيفر رساندن بدکاران و 
اعتالی حق و برای . گناهکاران و انتقام کشيدن از آدمکشان منفور، از پای ننشينيد

حقيقت، برای پيروزی راستی و عدالت، برای برافکندن بنيان ظلم و فقر و گرسنگی، با 
تنها . ها راهی جز اين وجود ندارد روزی برای نجات از تيره. همه نيروی خود پيکار کنيد

توانيد به نجات خود و وطن خود، به وصول يک زندگی آزاد و  از اين راه است که می
 )  ٣. (ر باشيدمرفه اميدوا

  
 عمومی ايستادگی و  واکنش : شهابی هوشنگ

 
بعد از کشتارمسجد [نخست وزيرميانه رو او مخبرالسلطنه : به راويت هوشنگ شهابی 

پيشنهاد کرد زن ها  به جای سرکردن چادر روپوشی مناسب بپوشند و روی ]  گوهرشاد
. کامل اروپايی اصرار ورزيد خود را باز بگذارند، اما  رضا شاه زيربار نرفت و برلباس

ضمن درد دل با نخست وزير آينده اش محمود جم  گفته بود که وقتی  ١٣١۴او در آذر
ديده چگونه زنان ترکيه  حجاب را رها کرده و دوش به دوش مردان کار می کنند، 
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دستورشاه در مورد  برگزاری جشن های مختلط . ازهرچه زن چادری است بدش می آيد
آن گاه شاه پرسيده بود آيا می توان  . وسط وزير جنگ و با حضور شاه اجرا شداولين بار ت

فرصتی پيش آورد که او بتواند همراه با دختران بی حجاب خود درآن شرکت کند ، علی 
اصغرحکمت وزير معارف گفته بهترين فرصت جشن مراسم فارغ التحصيلی دختران 

مدرسه عالی تربيت معلم (مقدماتی نوبنياد ساختمان  دانشسرای . دانشسرای  مقدماتی است
که با سرعت به اتمام رسيده بود برای اعالم رسمی  کشف حجاب اجباری انتخاب )  زنان

 .شد
پيام هايی محرمانه ) آموزش و پرورش( و معارف ) کشور(دراين ضمن وزرای داخله

دادن سخنرانی ها برای رؤسای  ادارات خود در استان ها فرستاند و دستوردادند با تربيت 
وجشن ها که درآنها از امتيازات و محاسن مشارکت زنان درامور اجتماعی سخن  گفته 

اين جشن ها گاه با مقاصد  . شد افکارعمومی محلی را برای کشف  حجاب آماده کنند 
تا اين  مرحله هنوز تأکيد می شد که از . آشکار و گاه  به بهانه هايی ديگر برگزارمی شد

زور احتراز شود و زنان ساده بپوشند تا بروز احساس حسادات ميان  فقرا خشونت و 
 .نسبت  به ثرومند ان پرهيز گردد

فرا رسيد ورضا شاه همراه با ملکه و دو دخترش  ١٣١۴دی  ١٧روز بزرگ در
دانشسرای « شاهدخت شمس و اشرف که هر سه بی حجاب  بودند در مراسم افتتاح 

                ً                                        رکت  کرد تا ضمنا   ديپلم های دختران فارغ التحصيل به آنان نوبنياد تهران ش» مقدماتی 
مردم از [»الناس علی سلوک ملوکهم « : ضرب المثل عربی قديمی می گويد. اعطا  شود

                 ً                        ، ورضا شاه  ظاهرا  تصميم  گرفته  بود همسر ]شيوه شاهان خود پيروی می کنند
عنوان يک مرد ايرانی  با اين حال رضا شاه به. دخترانش را سرمشق مردم قرار دهد

ً                                                 شخصا   در باره  بی حجابی  چندان دودلی اضطراب خاطر نبود شاهدخت اشرف .     
 :خواهر دوقولوی  شاه سابق در خاطرات  خود می نويسد

او برای . و وارد قرن بيستم سازد»  غربی کند« رضا شاه عزم  راسخ داشت  ايران را 
نمی توانست اجازه  دهد که  زنان ما،  يعنی اين کار و ايجاد  رفاه و قدرت برای کشور،  

 .نيمی از جمعيت اندک کشور ، غير فعال  و در حجاب بمانند
 :اما در عين حال در باره پدرش  می نويسد

به عنوان يک مرد هرچه به همسروخانواده اش مربوط می شد يک موضوع « 
به ياد دارم يک بار  (پدرم  درخانه  يک مرد تمام عيار نسل گذشته  بود... خصوصی بود

اما او ).                                                          ً                 که با پيراهن  بی استين سرميزنهار  آمده بودم دستورداد فورا  لباسم را عوض کنم
به عنوان شاه  خود را آماده  کرده بود احساسات  نيرومند شخصی خود را به سود 
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اين « : وقتی تصميمش را گرفت نزد ما آمد و گفت. پيشرفت کشور خود کنار بگذارد
رين کاری است که درعمرم کرده ام ، اما  بايد ازشما بخواهم که سرمشق خوبی  سخت ت

 ».برای سايرزنان  ايران باشيد
ملکه مادر به اميراسدهللا علم  وزير دربار اقرار کرد که رضا شاه  ١٣۵٣سال ها بعد در 

 :در مسير رفت به دانشسرا  برای  شرکت در مراسم  فارغ التحصيلی به او گفته بود
ترجيح  می دهد بميرد، و در زندگی زنش را سر برهنه به مردان غريبه نشان ندهد، « 

اماچاره ديگری ندارد، چون درغيراين صورت ديگران فکرخواهند کرد ايرانيان وحشی 
 )  ١٣(» .وعقب افتاده اند

به استان ها دستورداده شد مراقب باشند تا همه زنان از زنان خاندان سلطنتی سرمشق « 
بدين منظوردرماه های دی وبهمن درسراسر کشور جشن هايی برای گراميداشت . يرندبگ

اشتياق خود « بی حجابی برگزار شد و جرايد هر روزه  گزارش های اين جشن ها و
در واقع جشن ها  بيشتر باعث دلهره و . برای اصالحات را چاپ می کردند» جوش

جشن ها زنان و مردانی بودند که  در منظره مشترک بسياری ازاين «  :هراس شده بودند
اتاق ها  روبروی هم نشسته بودند  و زنان از خجالت صورت های خود را  با دست يا با 

ُ                     يقه ک ت هايشان می پوشاندند    ً                                             مثال  در اردبيل ضيافتی درمحل فرمانداری ترتيب داده »  .    
. شده بودند شد که در آن تجار، مقامات دولتی  وساير بزرگان شهر با زنانشان دعوت

برای همسران  مقامات دولتی اين امرچندان  مشکل نبود،  اما زنان محلی معذب  بودند و 
چون در اين بخش آذربايجان زمستان ها خيلی سرد است،  بيشتر .  نميدانستند چه بپوشند

. زن ها پالتو پوشيده ودنباله ی سروسری  ها خود را دريقه  پالتوها يشان فرو کرده  بودند
قتی در خارج دسته موزيک ارتش نواختن آهنگ  يا شادی را آغازکرد، در داخل زنان و

با قيافه های عبوس و خجول نشسته بودند و مردان بی صبرانه  سيگار پشت سيگار دود 
فرماندار سخنانی در ستايش از آزادی  زنان ايراد  کرد وحاضران  کف زدند . می کردند 

. رستايش از آزادی زنان ايراد کرد وحاضران کف زدندپس از او فرماندارسخنانی د. 
پس  ازاو فرمانده  نظامی منطقه نخست سخنان مشابهی گفت و آن گاه يک  بشقاب  پر از 

[!]  ازاين  پرده دری .  شيرينی برداشت  و به يکايک آقايان  وبانوان حاضر تعارف  کرد
  .بی سابقه ، زنان  از خجالت  سرخ شدند

 
دولت وام داده شده بود تا برای زنان خود لباس های نو مناسب خريداری   به کارمندان

کنند، و اگر کسی همسر خود را بی حجاب به اين ضيافت ها نمی آورد  به او مرخصی  
گزارش دقيقی از حاضران و . بدون  حقوق  می دادند و در واقع منتظر خدمت می شد
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بدون همسران خود آمده  بودند،  سخت توبيخ  غايبان داده  می شد و کسانی که نيامده  يا 
 .و سپس  اخراج  می شند

دولت برای اجرای کامل اين سياست ، اگر بخواهيم از اصطالح  ميشل  فوکو استفاده  
مقامات محلی در تمام کشور دستور . کنيم، گويی همه جا دوربين مخفی کار گذاشته بود

ی به اين سياست را باز داشت و داشتند هرکسی به خصوص  روحانيون معترض علن
مجازات کنند و مانع  از ورود زنان با حجاب  به فروشگاه ها ، سينماها  و گرمابه ها ی 

در برخی  موارد مأموران مخفی درمدخل  حمام ها می ايستادند تا بر . عمومی شوند 
سوار شدن زنان چادری به درشکه ها . اجرای درست قانون نظارت داشته باشند

برای افزودن . ومبيل ها و درمان  ايشان دردرمانگاه های عمومی ممنوع  شده بودوات
اهانت و در واقع بدتر کردن وضع  زنان چادری ، فاحشه ها حق بی حجاب  شدن 

. نماد عفت تبديل به نماد بی عفتی شده بود:  نداشتند مگر در بهارتا بتوانند شوهر کنند
از جرايم و بی عفتی هايی که در زيرچادر انجام شده  مقاله ای در مجله شهربانی ، آماری

بود ارائه  داد و ادعا کرد که همين موضوع باعث بيچارگی زنان شده و به مجرمان 
  .کمک کرده است

 
 واکنش  و ايستادگی * 
  

واکنش عمومی در برابر بی حجابی اجباری دولتی برحسب هر طبقه و هر منطقه فرق 
يران که مدت های طوالنی از طريق روسيه  با اروپا ارتباط درنواحی  شمالی ا. می کرد

در واقع  حتی  بعضی از ! داشتند اين موضوع  بدون مقاومت چندانی پذيرفته شد
درميان اقشار تجدد خواهی اين امر به عنوان آزادی . روحانيون  با آن همراهی کردند

از آغاز بی حجابی ارتباط  چون . زنان با استقبال روبرو شد و شادی فراوانی برانگيخت
نزديکی با بهبود فرصت های آموزشی و تحصيلی برای زنان يافته بود ، اين نظر تا 

تعداد دختران ثبت نام شده دردبستان ها ودبيرستان ها دراواخر دهه : حدی حقيقت داشت
 .به نحو شگفتی افزايش يافت و زنان به آموزش عالی و دانشگاه راه يافتند١٣١٠

ای اکثريت زنان ايرانی دوره  دشواری آغاز شد و شگردهای گوناگونی برای اما بر 
در آغاز بسياری . ايستادگی در برابر تعدی دولت به زندگی خصوصی افراد ابداع  شد 

از زنان  با پوشيدن يک پيراهن بسياربلند وسرکردن روسری واکنش نشان دادند ، اما 
دستور داد جلوی اين کار را بگيرند يا  دولت به مقامات محلی ١٣١۵دراواخر بهار 

گرچه وزارت کشور به مأموران شهربانی  دستورداده بود  از . عواقب آن را بپذيرند
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خشونت بپرهيزند ، آنان که دستور داشتند خيابان ها را از وجود  زنان چادری پاک  کنند 
يدند  و پاره  می ،  گاه  به زنان  حمله  می کردند  و چادرهايشان را از سرشان می کش

به  ١٣١۴کردند که شايد اين امربه علت انتصاب سرتيب رکن الدين مختاری دراسفند 
گويی اين خشونت دولتی کافی . مقام رياست شهربانی بود که به بی رحمی شهرت داشت

نبود،  زيرا به خصوص درشهرهای کوچک زنانی که قوانين جديد  را رعايت  می 
 .ت عوام الناس محلی قرارمی گرفتندکردند  مورد آزار و اذي

.  بسياری از زنان در برابر اين خواسته های متناقض تصميم به خروج  از کشور گرفتند 
بسياری از زنان در خانه . در خرمشهر  بعضی زنان از مرز گذشتند  و به عراق رفتند

يرانيان حمام ماندند، اما اين کار مشکل  ديگری ايجاد کرد، چون در آن زمان خانه های ا
نداشت،  بنابراين زنان برای حمام رفتند  نيمه های شب از راه پشت بام و عبور از بام 
های خانه های همسايه خود را  به حمام محل رساندند يا به اميد اين که  چشم  پاسبانی  به 

رضا براهنی نويسنده  به خاطر  می . آنان  نمی افتد از کوچه پس کوچه ها می گذشتند
رد که پدرش عادت داشت مادر و همسر خود را در گونی بگذارد  و به حمام  عمومی  آو

پدر ادعا  کرد که .  ببرد  تا آن روزی پاسبانی  به او مشکوک  شد و جلويش  را گرفت
درون گونی پسته است و لمس  وقلقلک  گونی توسط پاسبان باعث شد مادربزرگ 

بسياری از کسانی که آن روز ها را به ياد . شود نويسنده به خنده بيفتد و پدرش بازداشت
 .دارند  ماجراهای  مشابه  تحقير آميزی را نقل  می کنند

قانون تغيير لباس تمام هدف نبود، بلکه هدف اصلی برانداختن پرده واز ميان  بردن  
بدين منظوراز دولتمردان رژيم خواسته شد مهمانی هايی . تبعيض جنسی درجامعه بود

ازمهمانان بخواهند همسران خود را همراه  بياورند  تا اختالط  زن و مرد رواج   بدهند و
تهران  که گروه  موسيقی  زنده ای هم » کافه  شهرداری « بسياری چنين کردند، و. يابد 

برخی مردان  که گويا  . داشت محل مطلوب  ومورد عالقه مهمانی ها و رقص ها شد
سران موقت خود را به مهمانی ها می بردند و همسران زنان  صيغه ای  داشتند، اين هم

حتی  شهربانی  به نخست وزيرسابق  مخبرالسلطنه . حقيقی شان  را درخانه  می گذاشتند 
هدايت که همسرش از وقتی حجابش مورد اعتراض قرارگرفته بود از رفتن به دربار  

ّ          خود داری می کرد دستورداد يک ضيافت درملک خود در وس که در  آن  زمان درحومه                                              
وس ارمنی بودند و بنابراين   ّ                            تهران واقع  شده بود برپا کند  بسياری ازساکنان آن زمان  در                                                          

به مقامات محلی استان ها وشهرستان  ها نيز دستور .  می توانستند دعوت او را بپذيرند
نی ها  داده شد  مهمانی بدهند  وبه بازرگانان دستورداده شد با همسران خود در اين مهما

فرماندار گرگان به شهربانی محل دستور داد مراقب  باشند  تا در اين  .  حضور يابند
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از بين  » عادات وحشيانه  قديم « مهمانی ها زنان  و مردان جدا ازهم ننشينند  تا اين  
در آن سال ، ماه سوگواری محرم چند هفته پس از اعالم رسمی کشف حجاب فرا .  برود

                     ً                                   ی ساير شعائرمذهبی قبال  غير قانونی شده بود، نخست  وزير به رسيد وچون اجرا
مقامات  محلی دستور داد اجازه  دهند  مردان و زنان در مجالس روضه خوانی شرکت  

حتی  تالش . درکنار هم روی  صندلی ها و نيمکت ها بنشينند)  به جای زمين ( کنند و  
ط  شود  که بالفاصله  پس از کناره اندکی شد تا چهار  کالس اول دوره  دبستان مختل

بيزاری از بی حجابی يکی ازعناصر تغذيه کننده  . گيری رضا شاه  اين برنامه متوقف شد
                ّ                                                            انزجار جامعه  سن تی ازدولتی بود که پيوسته  درزندگی  روزمره  مردم گاه  به شکل 

. دخالت می کرد نظام  وظيفه اجباری ، گاه  باال بردن ماليات و گاه قانون لباس  پوشيدن
دولت برای فرونشاندن انتقادها واثبات صالحيت و حقانيت اسالمی خود متوسل  به ترفند 

تمام افسران بهايی ارتش به  ١٣١۵در: قديمی قربانی کردن منافع اقليت ها شد
دستورمستقيم شاه اخراج شدند، و شايع  شدکه  او می خواهد  ژست اسالمی بگيرد  تا اين 

. سالم بوده است خنثی سازدای را که انگيزه کشف حجاب مخالف با برداشت  عموم
يهوديان به طور منظم  و برنامه ريزی شده از دارات  کمرک وساير  ١٣١۵همچنين در

اما  هيچ يک از اين اقدامات نتونست در ما بين سنت  . دواير دولتی بيرون  رانده شدند
 .گرايان محبوبيتی برای شاه  به بار آورد

به نوشتۀ .  ندان سلطنتی بی اعتنا  به مقاومت مردم  به سرمشق دادن خود ادامه  دادندخا  
مهديقلی هدايت در دعوتنامه هايی که به مناسبت عروسی وليعهد با شاهدخت فوزيه  

فرستاده  شده بود  قيد  شده بود  که بانوان بايد پيراهن  ١٣١٨ارديبهشت   ۴مصری در
ذهن  رضا شاه  و هواداران  سياست غرب گرايانه . بپوشند  های سفيد دکولته بی آستين

او آکنده از اين فکر بود که بقيه جهان به خصوص کشورهای  پيشرفته  تر از ايران 
بنا به گزارش  يک ديپلمات بريتانيايی در تهران  . خوششان  بيايد و تحت تأثير قرار گيرند

ی  قابل  تشخيصی  دارد که  يکی سياست  خارجی  ايران بعضی  جنبه ها«  ١٣١٧در 
و ايران  برای اين  که خود را « است » رفتار همسان « از آنها عزم راسخ  ايران  به 

را بپذيرد،  و يکی »  معيار تمدن  غربی « سزواراين رفتارهمسان نشان دهد ناچار است 
ارت  دريکی ازبخشنامه های محرمانه وز. از مهمترين اين معيارها لباس غربی بود

آموزش و پرورش به شهرستان ها نوشته  شده که  سال ها زنان ايرانی از آموزش و 
زنانی که مادران « تحصيل محروم  بوده اند ، اما اکنون اين خطا را بايد جبران کرد تا 

دولتمردان آينده ايران هستند، نظير زنان سايرملل متمدن، ازنعمت  دانش و معرفت و 
رشوند تا بتوانند خانوادهايی خوب و مفيد تشکيل دهند وکودکانی تحصيل و تمدن برخوردا
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استاندار کرمانشاه  ١٣١۵سپس دربهار» .ميهن پرست و شجاع برای مملکت تربيت کنند
دررهنمودی  به فرمانداران زير دست  خود نوشت که هدف نهضت  زنان هيچ گاه 

را » عادت زشت« نمحدود به کشف حجاب نيست،  زيرا درايران فقط زنان شهری اي
مقامات حکومتی می خواستند مطمئن  شوند که لباس زنان پس از مدتی شبيه به . دارند

از طنز . گردد»  نظير زنان متمدن جهان« زنان دهاتی کرمانشاهی  نشود، بلکه 
روزگاراين عزم راسخ  به تقليد ازغرب و ممنوعيت حجاب  باعث  تنش هايی ديپلماتيک  

انيا  شد که مدافع حق زنان مسلمان هندی  برای ديدار از ايران  با پوشش  ميان ايران وبريت
 .  ّ               سن تی  خودشان  بود

همچنين دردسرهايی ديپلماتيک درموردچگونگی رفتار با زائران افغانی درمشهد پيش 
زنان افغانی  از ممنوعيت حجاب معاف  شده بودند، اما  تشخيص و شناسايی آنان از . آمد

استاندار خراسان به منظورچارۀ اين وضع از سرکنسول .  ار دشواری بودزنان ايرانی ک
افغانی عکس بگيرد وآنها را درمشهد » چادرهای«ايران درهرات درخواست کرد از

بفرستد، اما او نتواسنت اين وظيفه  را به درستی انجام دهد، زيرا زنان افغانی به محض 
شورت با مقامات افغانی وبريتانيايی تصميم مقامات ايرانی  پس ازم. ديدن او می گريختند

گرفتند  بازنان خارجی  چارقد يا چادر به سر تا وقتی لباس ملی  خود را برتن دارند مدارا 
 .کنند

ناگهان برباد رفت و آن هنگامی بود که » رفتار همسان «  اما خواسته رضا شاه برای  
جنگ  جهانی  دوم ناديده   بی طرفی ايران را در ١٣٢٠ارتش های متفقين درشهريور

گرفتند و بدون رعايت نزاکت سياسی ايران را اشغال کردند و کمی  بعد رضاشاه  را 
شايع شد  که بعضی ازافسران ارتش مغرور رضا شاه . مجبور به کناره گيری ساختند

را کشف کردند و در زير آن تواسنتند از دست مهماجمان » چادربی تمدن« ناگهان فايده 
  ) ۴.(ندبگريز

 
 » آمريکا خارجه وزارت اسناد  « روايت به مشهد کشتار

 
اسناد وزارت خارجه «  با استناد  به»  رضا شاه و بريتانيا«  دمحم قلی مجد درکتاب 

ژوئيه  ١۴تا  ١٢کشتاری که در روز های : در بارۀ کشتار مشهد آورده  است »آمريکا 
شهد  اتفاق افتاد از خونين ترين و در داخل و اطراف حرم مقدس امام رضا درم ١٩٣۵

تنها واقعه ديگری که شايد تا حدودی با آن قابل . بی رحمانه ترين وقايع تاريخ ايران بود
مقايسه باشد سرکوب تظاهر کنندگان و قتل بسيار از آنها  به دست نيروهای مسلح در 
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اهميت داشت  کشتار مشهد  به ويژه  ازاين جهت.  بود ١٩۶٣ژوئن    ٨تا   ۵روز های 
چنانکه هورنی بروک گزارش . که درحرم  مقدس يکی از امامان شيعه صورت گرفت

« با تيربارتظاهر  کنندگان و زائران  را مورد هدف قرار دادند که منجر به . داده است
ازحرم مقدس امام رضا هتک « پس از آن واقعه مردم گفتند، »  .تلفات هولناکی شد

ِ                   کردند  که آخر  رضا خان رسيده است و پيش بينی»  حرمت شده،              . 
پيش بينی آنها شش سال بعد تحقق يافت ؛ ولی آنچه مردم فکرش را نکرده بودند اين بود  

در . که اربابان  انگليسی رضا خان  او را نجات می دهند و ازچنگال عدالت می رهانند
بحرانی تلقی می مشهد  شديدترين  ١٩٣۵ژوئيه   ١۴تا   ١٢همان زمان هم بروز وقايع  

نتيجۀ اين کشتارها تشديد فضای خفقان . شد که در تاريخ  معاصر ايران رخ داده است
حاکم  برکشور، ازجمله دستگيری ومجازات آنهايی بود که ادعا می شد درتحريک مردم 

  .دست داشته اند
 عاشورا روز عزاداری ممنوعيت فرنگی، کاله

 
رضا شاه برای کشف حجاب زنان مسلمان  برنامه١٩٣۵و کشف  حجاب  زنان ؛  سال 

در تابستان » فرنگی « و اجبار مردان برای کنارگذاشتن کاله های سنتی و پوشيدن کاله 
، نخست وزير وقت، فروغی ، ١٩٣۴در ماه  ژوئن . با جديت بيشتری دنبال شد ١٩٣۴

وکانه حسب االمر  مل« : با انشتار اعالميه ای دليل غيرموجهی برای اين امربرشمرد
اعليحضرت همايونی شاهنشاه ايران ، هيئت دولت ،  کليه وزارتخانه ها وادارات را 
موظف  می سازد که به دستگاه های تابعه خود ابالغ  نمايند کارگرانی که کارشان 
درفضای باز و آفتاب است، ازاين پس بايد کاله با لبه بر سر بگذارند که صورتشان  را 

 )  ١(» .از تابش آفتاب حفظ کند
ً                       ،  رسما  اعالم شد که پوشيدن کاله ١٩٣۵در مراسم افتتاحيه مجلس دهم درماه ژوئن         

هورنی بروک دراين ارتباط می . پهلوی قدغن است و مردها بايد کاله  فرنگی به سرکنند
اطالع يافته ام که شاه  بعد از قدغن کردن کاله پهلوی گفته است که پوشيدن کاله  « :نويسد

از قرار معلوم ، .                                     ً              مردان با چادر پوشيدن زنان ايرانی اصال  جوردر نمی آيدفرنگی برای 
در نتيجه اين اظهار نظرشاه  که البته برای مشاورشان  حکم دستور دارد، درميان نسل 

 )    ٢(»جوان تر زنان ايران جنبشی برای کشف حجاب به راه افتاده است
» لی ساختن منويات اعليحضرت عم« هورنی بروک  گزارش می دهد که تالش برای  

                                ً                                      برای ممنوع ساختن حجاب اسالمی رسما  از سوی فروغی که در مقام رئيس الوزراء 
همه وزرای  .  درباشگاه ايران ميهمانی بدهد، آغاز شد ١٩٣۵ژوئن  ٢٨قرار بود روز 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٠٩                                                                ١٨        دق ، 

  

  

يد کابينه  و معاونان  به همراه همسرانشان  به اين ميهمانی  دعوت  شده بودند، و زنان با
ازقرار معلوم « :هورنی بروک  اضافه می کند. بدون حجاب در مجلس حاضر می شدند

به دنبال اين ميهمانی سايراعضای کابينه وهمسرانشان هم ميهمانی های مشابهی  برای 
 وسپس همکارنشان ميهممانی های مشابهی برای زير) ٣(».همکارنشان خواهند داد

 . همانی ها همينطور ادامه  پيدا می کنددستان وهمسرانشان  می دهند و اين مي
استعمال کاله فرنگی و کشف حجاب زنان بخشی ازبرنامه غربی کردن ايران بود که با  

، دولت محدوديت ١٩٣۵دراوايل آوريل . هدف تضعيف اسالم وعلماء صورت ميگرفت
راه افتادن دسته های .  های سفت وسختی برای عزاداری درروزعاشورا  وضع کرد

نا « ريوزچالدز، کاردار موقت آمريکا ، اين ممنوعيت ها  و . جی . داری ممنوع  شدعزا
 :بعد از آن  را در چندين شهراينگونه  گزارش  کرده است» آرامی های 

از قرار معلوم امسال  پليس راه افتادن  دسته های عزاداری در خيابان ها به شيوه سال  
يند که چند روز قبل از فرا رسيدن عاشورا ، که می گو. های گذشته را ممنوع  کرده بود

                                    ً                                     آوريل افتاده  بود، برخی مالها مستقيما  به شاه تلگرام زدند و از او خواستند   ١۴امسال به 
می گويند مالهايی را که  در کرمانشاه و تهران دست . که محدوديت های فوق را بردارد

به . ردای عاشورا درحبس نگاه  داشتند                          ً                    به اقداماتی زده بودند فورا  بازداشت کردند وتا ف
                                                                     ً          همين ترتيب در بابل ، که می گويند بيشترين نا آرامی ها را داشته ، ظاهرا  مالها  از 
مقامات شهر خواسته بودند که اجازه راه افتادن دسته های عزاداری درخيابانهای را 

آوريل در بابل  ١٣بدهند، ولی مقامات از دادن اجازه  خود داری کردند، و از قضا شب 
در نتيجه مردم خشمگين  بابل که حاال بايد  برای واقعه ای ملموس تر از . زلزله آمد
درهزارسال پيش عزاداری می کردند به خيابان ريختند و با ] ع[حسين] امام [ شهادت 

مأمورانی که قصد متفرق  . ناديده گرفتن حکم دولت ، دسته های عزاداری به راه انداختند 
عزاداران را داشتند با مردم در گيرشدند و می گويند که دراين معرکه حداقل  ساختن 

می گويند نآرامی های کوچکتری هم برخی نقاط  ديگر کشور .  مأمورپليس کشته شدند
 .روی داده است ؛ ازجمله  مشهد، قم ، کرمان  ويزد

ها محدود  در تهران ،عزاداری های روزعاشورا به تجمع عزاداران  درمساجد  وخانه
سينه زنی   بود  و حتی دراين موارد هم عزاداران مواظب بودندکه عزاداری شان ازحد

آوريل  ٢٩، مورخ ) ٨٩١. ۴٠۴/ ۴٠( ۴٢٩گزارش شماره .چايداز) (۴.(فراترنرود
     ً                                                          ظاهرا  تنش مداومی گه بين شهر وندان  ومأموران سرکوبگرپهلوی  وجود ) ١٩٣۵

                                         ً تحميل اصالحات و روند مدرن کردن شهرها غالبا   .داشت  همه کشوررا فرا گرفته بود
 Augustin(فرين . اگوستين دبليو. موجب  بروزمخالفت ها ودرگيريهاخشونت آميزمی شد
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 W.Ferrin( کنسول آمريکا درتبريز، مخالفت مردم اين شهر با قانون سربازگيری در ،
 :و واکنش  رژيم  را شرح  داده است ١٩٢٨سال 

    ّ                                                   ن اال ن حسنعلی خان آصف ، کارمند کنسول گری  تبريز، به من  طبق خبری  که همي 
اکتبر دراين شهراعالم کرده اند که قانون سربازگيری به مورد  ١٢داد ،  بعد از ظهر

ولی صبح فردای همان روزمردم بازارها  را بسته و درمسجدها  . اجرا گذاشته خواهد شد
رزاصادق آقا وحاج ميرزا عبدالحسن تجمع کردند و برخی هم درمنازل مجتهدان شهر، مي

تلگرام  هايی هم در اعتراض به سربازگيری، و . آقا، از رهبران مذهبی شهر، جمع شدند
اکتبر، ١۴در. همچنين پوشيدن کاله  پهلوی و کشف حجاب  به تهران فرستاده شد

سربازان با شليک تيرهوايی جمعيتی را که به سوی مرکز سربازگيری درحرکت بود 
اکتبرجمعيت ديگری به سوی کنسول گری روسيه حرکت کرد،  که  ١٧در. کردند متفرق

سربازان هم با .                                      ً                              البته نيت اصلی شان معلوم نبود، وظاهرا  قصد داشتند درآنجا پناه بگيرند
همان شب مجتهدان فوق به همراه چند . شليک هوايی چند گلوله جمعيت را متفرق کردند

اکتبر بازاری  ١٨روز.  مله کرباسی، بازداشت شدندتن ديگرازتجار سرشناس شهر، ازج
. ها به سر حجره هايشان  برگشتند و گمان  می رود  که جنبش مردم  خاتمه يافته است

جمعيت تبريز  دست خالی  است و نيروی  نظامی مستقر در اين شهر انبوه  و ورزيده 
ی مردم با چنين آنچه کشف  حجاب را متمايزمی ساخت  گستردگی مخالفت ها) ۵.(است

هورنی بروک با لحنی . اقدامی  بود که گويا  انگليسی ها و رضا شاه را غافلگير کرده بود
    ً                                                                     کامال   متفاوت با آنچه در گزارش مربوط به ميهمانی های پنج  روزپيش نوشته بود 

ظرف  کمتر از يک هفته ، وضعيت  .  ازمقاومت مردم دربرابراين اقدام سخن  گفت
 :م ريخته بود    ً      کامال   به ه

احداث شبکه مدرن بزرگراههای عمومی به قيمت تحميل ماليات های سنگين بردوش 
مردم، پهن  کردن خيابان ها به قيمت تخريب امالک مجاور، و پروژه کشيدن خط آهن از 
دريای خزر به خليج فارس برای انتقال سريع محصول مزارع خصوصی شاه درمثال 

ولی . ين مملکت همچون تجمالتی پرهزينه به جان خريدندايران ، همه و همه را مردم ا
اعليحضرت همايونی با پيشنهاد کشف حجاب زنان مسلمان پا برچيزی گذاشت که برای 

او می خواهد سنتی . مردم مسلمان اهميتی پس فراتر ازسنگين ترشدن بارماليات ها دارد
دراين مملکت رواج  را پايمال کند که ريشه ای بسعميق دارد، و صدها سال است که

به رغم موافقت های اجباری . احساسات مردم را جريحه دارمی کند] اين کاراو[داشته، و
و ابرازهمدلی عمومی با عزم شاه برای اجرای اين اصالحات، خصومتی پنهان با کل 

البته وزرای دولت که مايل . اين برنامه در دل عدۀ کثيری ازمسلمانان موج  می زند
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ً                                هايشان را از دست بدهند مسلما  همسران خود را واداربه کشف حجاب نيستند پست                              
خواهند کرد و مقامات دون پايه وسايرشهروندانی که دلبسته رژيم گذشته نيستند نيزازآنها 

باوجود اين، بسياری ازمقامات رسمی که در انظارعموم با چهره ای . پيروی خواهند کرد
روحانيون که . در خلوت با اخم به آن می نگرندگشاده ازاين اقدام استقبال می کنند، 

                ّ                                     می نامند به سرحد  جنون رسيده اند، حاال حربه جديدی برای » المذهبی شاه « ازآنچه
جنگ مخفيانه  خود دارند، و دوستان صميم وفاميل نزديک زندانيانی که به مرگ های 

شده اند حاال ترکش  مرموز در زندان جان باخته اند  و يا کسانی که بدون محاکمه تبعيد
هورنی  بروک  درگزارش  ) ۶.( ُ                                               پ رتری برای مقابله با سلسله حاکم به دست آورده اند

 :تکميلی اش  همچنان  از مخالفت  مردم  با کشف حجاب  می نويسد
هيچيک ازاصالحات دوران رضا شاه به اندازه پيشنهادکشف حجاب با احساس  

. ازرژيم کنونی درميان مردم همراه نبوده استاضطراب و بالتکليفی، و با انزجارعلنی 
                                                ً                          به جرئت می توان گفت که روحانيون با حذف چادرشديدا  مخالفند واکثرمسلمانان هم 

با توسل به » بين المللی «  گرچه پوشيدن کاله به اصطالح. ازاين امربه خشم آمده اند
متعلق به طبقات  ارعاب وخشونت به اقشار پائين ترجامعه تحميل شد، اکثرايرانی های

برخود ندارد، » پهلوی«                                                ً          باال و متوسط  بجای آنکه از کاله  پهلوی، که اتفاقا  ديگر نام 
حتی برخی ازشخصيت .                              ُ                          استفاده کنند با سعه صدروخوش خ لقی اين کاله را برسرگذاشتند

های  متجدد و روشنفکر از اين امراستقبال کردند ، ولی  بسياری از آنهايی که شايد 
ج  کاله  فرنگی  برای مردان  محاسنی هم متصور بودند در پيشنهاد  تغيير پوشش درروا

ّ               زنان  فقط  شر  می ديدند و بس حاج اقا حسين قمی ، يکی ازسه مالی عاليرتبه  خراسان .             
، دراعتراض  به کشف  حجاب زنان ، وتا  حدودی  تغيير کاله مردان ، ابتدا  نظراتش  

                          ً                      وسپس عازم تهران شد تا شخصا  مراتب اعتراضش  را به را برای  شاه تلگرام  کرد 
رسيد  حضورش .  وقتی  به شاه عبدالعظيم  در مجاورت پايتخت. عرض  شاه برساند

خبر ورود او خيلی زود به گوش .  حادثه ای ايجاد کرد که بهمان اندازه اهميت داشت
بستند، وصدها نفربه  ژوئيه  بيشتربازاری ها  حجره هايشان ۴مسلمانان متدين رسيد ودر

بالفاصله عده . سوی مسجد روانه شدند تا نظرش را در باره اصالحات اخيرجويا شوند
ای مأموريونيفورم پوش ولباس شخصی به مسجد ازعام  و بدينوسيله مانع از تماس مردم  

از آن زمان تاکنون عده زيادی پليس دراين محل مستقرهستند وفکر نمی کنم  . با مال شدند
ژوئيه يک بارديگربازار تعطيل شد،   ۶روز. زمان عزيمت مال ازآنجا  تکان بخورند تا

ولی  مأموران پليس بازاری ها را تهديد کردند که اگرحجره هايشان راباز نکنند مقامات  
                                                            ً                دولت همه اجناس شان را به حراج  می گذارند ، و آنها  هم اجبارا  حجره هايشان را 
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می گويند حاج  شيخ . ش مردم  تبريز تأييد نشده استهنوزشايعه شور. بازکردند
، ازماليان قم ، تلگرام مؤدبانه ای  برای شاه  فرستاده واز ]حائری يزدی [عبدالکريم 

می گويند شاه بالفاصله . اوخواسته از انحام اعمالی که دراسالم  حرام است جلگيری کند
و غيرمستقيمی  با دين ندارد و اينکه  پاسخ داده که برداشتن کاله  پهلوی هيچ ربط  مستقيم

همچنين  شايع است که شاه  . هنوزهيچ  دستوری برای کشف  حجاب  نداده است
اگرچنين . دستورداده و از اين به بعد هيچ افسری حق ندارد با زنان محجبه به خيابان بيايد

ييد  حرفی صحت داشته باشد،  که يکی از افسران عالی رتبه  ارتش  صحت آن را تأ
کرده است، معلوم است که شاه خطربزرگ افتادن تفرقه دربين نيروهای  نظامی اش را 

البته در اين که خصومتی عميق و روز افزون نسبت به برنامه  شاه . به جان خريده است
اخباری که به دست کنسول گری رسيده، اخبار  واصله به . وجود دارد شکی نيست

ن فقط تغييربرنامه کنونی می تواند خصومت علنی  سفارت راتأييد می کند وبه گما
           ً               البته واقعا   کسی نمی داند . روحانيون وعده کثيری از جمعيت ايران با شاه  را فرو بنشاند

د که آيا  شاه حاضراست برنامه اش را کنار بگذارد يا خير، که اگرکناربگذارد بدون 
وران  پليس به شاه  وفادارهستند ، تا وقتی نظاميان و مأم. شک حيثيتش به باد خواهد رفت

و تا زمانی که اين عده برای دولت  مشکلی ايجاد  نکنند ، مردم  مجبورند هر اصالحاتی 
 )  ٧.(را که  به ميل رضا شاه  باشد ، بپذيرند

  
 سانسور  شديد :  خبر شورش  در مشهد   
 
ی رخ داده ، ، مردم و سفارت آمريکا  حس کردند حادثه  بد١٩٣۵ژوئيه   ١٢روز  

هورنی  بروک  گزارش  داد که کنسولگری های ترکيه و . هرچند نمی دانستند  کجا 
عالوه  براين ، )  ٨. (انگليس در تبريزشايعه  شورش مردم شهررا تکذيب کرده اند

دکتراشميت ، مدير حفاری گروه  باستان شناسی آمريکايی در شيراز نيزخبر شورش 
هورتی »  پيام  تلگرافی رمزی « مأموران نظميه هم . ده بودمردم اين شهر را تأييد نکر

از مبلغان مسيحی آمريکايی در مشهد را رد گيری کردند "  دونالد  سن"بروک  به دکتر 
اين امر نشان از شدت سانسوری دارد که حتی . و  جلوی رسيدن آن را به مقصد  گرفتند

ند و حدود يکی هفته از شورش مردم نگذاشت سفارت  آمريکا  با مشهد ارتباط  برقرار ک
 .دراين شهر بی خبر ماند

ژوئيه   به سفارت  رسيد ؛   ١٨خبرتظاهرات  مردم  باالخره  توسط  تلگرام  مورحخ  
ژوئيه  در  ٨شورش  « : هر چند  سفارت  از تاريخ  دقيق  و جزئيات حادثه بی خبرماند
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حجاب  صورت  گرفت  به مرگ  مشهد  که دراعتراض به کاله فرنگی و پيشنهاد کشف 
چندين  مأمور پليس  انجاميد  ودرنهايت  برای برقراری  نظم از نيروهای نظامی  کمک 

تا به  امروز که اعالميه وزارت داخله  ايران شايعات را تأييد کرد سانسور .  خواسته  شد
به شدت اجرا حکم  شاه  برای پوشيدن کاله فرنگی . شديد مانع از تأييد اخبارواصله  بود

شورشی  درتهران . هنوز حکم  رسمی برای کشف حجاب صادر نشده  است. می شود 
 )   ٩(» .                       ً                                   صورت نگرفته  ودولت کامال   کنترل اوضاع  مشهد را در دست  دارد

اعالميه ای که  دولت درارتباط  با وقايع مشهد منتشر ساخت ، و در آن تاريخ دقيق  
ژوئيه  صادر شد  که هورتی بروک  در گزارشش  ١٨روزحادثه ذکرنشده بود ، نيزهمان 

 :به آن اشاره  کرده  است
شورشی  که می گفتند در تبريز صورت گرفته  و مقامات دولت ايران به شدت  آن را 

                                     ً دراعالميه وزارت داخله ايران امروز رسما  . کرد اتکذيب می کردند در واقع  درروزييد
ه وزارت داخله اشاره ای به تعداد  کشته ها و مجروحين  دراعالمي. اين مسئله را تأييد کرد

نشده  و سانسورشديدی که بالفاصله به دنبال بروز شورش بر اخبار ارسالی ازمشهد  
اعمال  شد، اطالع ازجزييات بيشتری از آنچه از سوی وزير داخله منتشرشده  را بسيار  

شايعاتی درباره شورش مردم الزم به ذکر است که طی ده روزاخير . دشوار ساخته است
شايعات . تبريز، شيراز و قم وجود داشت، ولی هيچ خبری ازناآرامی درمشهد نبود

مربوط  به سه شهراول خيلی زود تکذيب شد، ولی فضای حاکم بر تهران سنگين است 
 .      ً                                     وظاهرا  يک حس بالتکليفی  برمردم  حاکم شده است

 :نيز در گزارش  خود گنجانده استهورونی بروک ترجمه اظهارات وزير داخله را 
بنا به گزارش واصله ازاستاندارخراسان درشب هشتم ژوئيه ماليی به نام شيخ بهلول که  

                                ً                                           سابقه  آشوبگری و توطئه داشت وقبال  نيز تحت پيگرد قرار گرفته بود عده ای اوباش 
ت ساده لوح و بی سواد را دورخود جمع کرده  و برای آنها سخنرانی کرد، وجلسا

عده ای اراذل واوباش دوراوجمع شدند و بهلول به . سخنرانی او سه روز ادامه داشت
وقتی که اين شخص زبان به فحاشی . ياوه گويی درباره کاله و لباس جديد پرداخت

وهتاکی گشود، مقامات نظميه سعی کردند او را ازايراد ياوه هايی که می توانست موجب 
مردم ازاين امرنگران . صرف کنند ولی موفق نشدندشورش وبی نظمی ونا امنی شود من

بودند ومقامات نظميه تصميم گرفتند جمعيتی را که در برابرشان مقاومت  می کرد متفرق 
نظميه ناچارازنيروهای  .شد]ازمأموران پليس[سازند، که منجربه قتل وجرح تعدادی

تند با سربازان آشوبگران هم با سالح های مهلکی که دردست داش. نظامی کمک خواست
اراذل . سربازان  نيز برای اعاده نظم ناچاربه شليک گلوله روی آوردند. درگيرشدند
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واوباش يا دستگيرو يا پراکنده  شدند ، ولی مسبب اين اغتشاش ها، يعنی شيخ بهلول، 
مأموران نظميه هم اينک درحال . نظم وامنيت بارديگربرقرارشده است. توانست فرارکند

 .يافتن حقايق هستندتحقيق برای 
روزنامه روژنال درتهران برای آنکه از قافله عقب نماند، پس ازچاپ اعالميه وزير  

 :داخله ، افزود
ژوئيه  را برای  اين حادثه  ١١چرا  اين توطئه گر با آن سابقه نفرت انگيزش  روز  

ام  رضا به سال که از به توپ بستن گنبد حرم ام ٢۵اسفناک انتخاب کرد ؟  زيرا بعد از 
ژوئيه می گذرد، هرسال مردم مشهد  برای ادای  ١١دست نيروهای تزاری در روز

شيخ  واراذل و اوباش . احترام  و تأثر خود از اين واقعه در صحن مسجد جمع می شوند
در صحن  مسجد مزبور، که مأمن مردم است، تجمع  کردند؛  ولی برای حفظ  جانشان 

اوفرد آرمانگرايی نبود،  بلکه شخص خائنی بود که  بازداشت البته . مجبور به فرار شدند
اين هم يک جنبش مردمی نبود،  . و به جرم آدمکشی يا تبهکاری مجارات خواهد شد

اين يک توطئه است، عمل ننگين يک . زيرا مردم مشهد با آشوبگران مخالف بودند
يس وسربازشد که در مرتجع بی دين وبی ابرو که متأسفانه مسبب مرگ عده ای مأمور پل

 .به احترام شان بر فرود می آوريم] ما هم [راه ادای وظيفه جان باختند ، و
بيداد و پوچی اجبارمردان به . حتی اشاره ای هم با تلفات سنگين غير نظاميان نشد 

 :پوشيدن کاله فرنگی  بجای کاله پهلوی ازاين گزارش بخوبی  پيداست
ً                حداقل عجالتا  شاه عزم خود را   . جزم اجرای حکم ممنوعيت کاله پهلوی کرده است            

نظميه با هوشياری  تمام حکم  شاه را  اجرا می کند و ديگر شک و ترديدی نيست  که 
مردان ايرانی بعد ازاين کاله های  فرنگی به سرمی کنند ، و بدين ترتيب حداقل ظاهر 

را از سرشان برداشته مأموران نظميه  کاله شهروندان . تمدن اروپايی را خود می گيرند
دراين ارتباط هيچ  کوتاه  نيامده اند و حتی نشانه ای از آن .  و درمأل عام پاره کرده اند

بروز نداده اند، و نتيجه اين بوده است که صدها آدم خشمگين ناچارسربی کاله  به محل 
ر با همين چند روز پيش درالله زاريک پليس سوا. کارشان رفته وبه منزل بازگشته اند

 .سرعت می تاخت و کاله پهلوی را تکه تکه می کرد و به طرف جمعيت می انداخت
هورنی بروک که هنوز از وسعت خونريزی های مشهد خبرنداشت، گزارشش را با اين 

                      ً       ً                     تا وقتی کاله پهلوی کامال  و قطعا  ازکل ايران محو نشده « : نظرآميزبه  پايان می رساند
از نظر من ، اجرای . حجاب به مسئله مهمی تبديل شود است نبايد انتظارداشت که کشف

چنين حکمی تهران را به يکی ازجالب ترين محل های مأموريت درسرويس خارجی 
 )١٠(» .تبديل خواهد  کرد
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 :هورنی بروک ابتدا ازسفيرافعانستان  جزئيات حادثه هولناک مشهد را شنيد  
ل افغانستان در مشهد به سفيرافغانستان درگفتگويی که در باره  اخبار ارسالی از سرکنسو 

سفيربه من اطالع  داد  که از طريق يک پيام :  با او داشتم ، اطالعات زيربه  دست آمد
رمزی ازسوی سرکنسول افغانستان در مشهد شرح مفصلی از اوضاع  به دستش رسيده  

ن باخته است ؛ اينکه  در جريان شورش هشت افغانی کشته شده، پانصد  نفرازمردم جا
                                    ً                                                  اند، هشتصد نفرمجروح شده اند و تقريبا   دو هزارنفر يا به زندان افتاده اند يا ناپديد شده 

اطالعات واصله از سرکنسول افغانستان حاکی از آن است که بر خالف آنچه در . اند
ژوئيه صورت نگرفته ، بلکه   ٨اعالميه  وزارت داخله ايران آمده بود ، شورش در 

طبق . ژوئيه ادامه يافته است ١٣ژوئيه  شروع  شده  و تا پاسی از  شب  روز دوازدهم  
گزارش سفير، پليس از جمعيت کثيری که دراعتراض به تصميمات جدی شاه درمسجد 

آنوقت استاندار . جمع شده بودند، خواست که متفرق شوند و آنها هم خود داری کردند
پاسخ آمد که  يک .  تکليف کرده بود خراسان با  ارسال  تلگرامی برای شاه ازاو کسب 

بارديگر از آنها بخواهيد  تا به طور مسالمت آميزحرم را ترک کنند وچنانچه خود داری 
 .کردند  از نيروهای نظامی کمک بگيريد و آنها را به زور  متفرق کنيد

رآنها سربازان ابتدا  برای بيرون راندن  مردم  از تفنگ استفاده  کردند ، و سپس با تيربا
 .را به آنها  رابه گلوله  بستند  که منجربه  تلفات هولنکی  شد

 ارتش هم اينک کنترل کامل ومطلق اوضاع رادردست دارد،ولی فضای حاکم  برشهر 
هيچ  يک از اتباع  آمريکايی  يا اروپايی در اين ماجرا . سنگين وپر تنش  است بسيار

اين کشور در مشهد  خواسته است تا نان و  سفير  افغانستان ازسرکنسول . کشته نشده اند
شماره  گذرنامه هشت زائر افغانی  را که ادعا می کند در جريان  اين شورش کشته  شده 
اند در اختيار او بگذارد  تا به محض انتشاراين اطالعات مراتب رسمی اعتراض خود را 

 .به دولت  ايران ابالغ نمايد
 ٢٠دونالد سن، ازمبلغان آمريکايی، را  که روز هورنی بروک شرح گفتگوهايش با دکتر

 :ژوئيه وارد  تهران  شده بود چنين گزارش می دهد
دکتردونالد  سن، که پيش از آمدنش به تهران سعی  کرده بودم از طريق تلگراف با او  

شورش صبح  . تماس بگيرم  ولی موفق  نشده بودم ، اطالعات  زير را دراختيارم گذاشت
شروع شد؛ و يک مالی ايرانی که درحرم  باالی منبر رفت و سخنان  ژوئيه ١٢روز

نگهبانان او را . تندی بر ضد اصالحات پيشنهادی شاه ايرادکرد، شورش را تشديد کرد
ً          منبرپايين کشيدند وموقتا  حبس کردند مردم ناگهان سربه شورش گذاشتند ومال  را .                        

ای جمعيتی که هر لحظه  به تعداد شان او هم  دوباره  بر. ازدست  نگهبانان نجات دادند
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نيروهای  کمکی پليس به صحنه شتافتند و . افزوده  می شد شروع  به سخنرانی کرد 
تالش های نافرجامشان برای متفرق کردن جمعيت تا پايان روزمنجربه کشته ومجروح 

از  استاندار خراسان اوايل صبح روز بعد تلگرامی برای شاه فرستاد  و. شدن چندنفرشد
او کسب تکليف کرد و در پاسخ تلگرامی دريافت کرد  به اين مضمون که همه  نيروهای 
نظامی  موجود رابه کمک بگيريد وجمعيت را به روز متفرق کنيد حتی اگراين امر 

به محض دريافت اين تلگرام  متن آن را برای  . مستلزم  ويران کردن حرم باشد
ژوئيه  ١۴تا بعد ازظهر روز. تر می شد خواندندآشوبگرانی که هرلحظه تعدادشان زياد

نيروهای نظامی . هزارنفرمی رسيد١٠جمعيت حاضردرحرم واطراف آن به بيش از
مشهد چندان منظم نبودند وبرخی ازآنها از فرمان افسران مافوق برای شليک به مردم  

ناتوانی در                                  ً                     يکی از آنها خود کشی  کرد و  بعدا  چندين  افسر به اتهام.  سرپيچی کردند
 .مطيع کردن افراد  زير دست خود باز داشت  شدند

به همين  دليل به سرعت  پانصد  نظامی کادررا از شهر مجاور به مشهد  آوردند و  
                      ً                                                   همين نيرو بود  که بعدا  به روی جمعيت حاضردرحرم آتش گشود و باالخره  آنها را 

ً                              مجموعا  بيش ازدوهزارنيروی نظامی در اي. متفرق ساخت . ن درگيری شرکت داشتند      
ابتدا با تفنگ و تيربار به سوی مسجد آتش گشودند که صدمه جدی  ولی  قابل جبرانی به 

ابتدا  به باالی سرجمعيت شليک می شد ولی به تدريج لوله ها  پايين . مسجد وارد  کرد
تا  طبق برآورد مبلغان مقيم محل  بين چهار ضد. ترآمد و تلفات هولناکی  به جای گذاشت

.  پانصد  نفر کشته يا مجروح شدند و دست کم  بين پانصد تا ششصد نفرهم دسگير شدند 
البته تعدادی مأمور پليس  و سرباز  نيز درميان کشته ها و مجروحين ديده می شد، ولی 

 )  ١١.(بيشترشان غير نظامی بودند
  

 ها انگليسی ازسوی تلفات  برآورد  
 
درست همانگونه .  تند اين تراژدی را کوچک جلوه  دهندانگليسی ها در ابتدا سعی  داش 

که مرگ  سردار اسعد و ديگران در زندان به عامل طبيعی نسبت داده بودند، حاال هم 
هورنی  بروک  تفصيل  صحبت هايش . سعی داشتند تعداد تلفات را بسيار کم جلوه  دهند 

 : با سفارت انگليس را اينگونه حکايت می کند
ورش  به تهران رسيد وزيرمختار بريتانيا شميران را به  قصد کمپينک ترک وقتی خبرش 

کرده بود و زير دستانش هم تمايلی نداشتند  پيش از اينکه بتوانند با او تماس بگيرند و 
اجازه افشای محتويات  گزارش واصله از کنسول بريتانيا را کسب کنند ،  اطالعاتی در 
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زه او را کسب  کردند، دبير سفارت کل گزارش  را وقتی اجا. اختيار من قرار دهند
را " دونالد سن "              ً                              گزارش مزبور کال  اظهارت سفير  افغانستان و دکتر. دراختيارم گذاشت

برآورد سفارت . ،  به استثنای تعداد  کشته ، مجروح و دستگيرشدگان، تأييد می کرد
نظميه  مشهد توسط  کنسول   آمار و ارقام به دست آمده  از:  بريتانيا به ترتيب زيراست 
 :بريتانيا به شرح زير است

 ) ١٢. (بيست و پنج نفر کشته و شصت نفرمجروح  
با وجود اين ، انگليسی در برآورد خود از تعداد کشته و مجروح تجديد نظرکردند و  

 :هورنی بروک  گزارش می دهد
سرکنسول افغانستان امروز صبح  با سفيرافغانستان صحبت کردم و او ابراز داشت  که  

ً              در مشهد آمار کشته ها ،مجروحين و محبوسين را تغيير نداده وشخصا  معتقد بود که                                                              
عالوه براين، محتويات آخرين گزارش های رسمی ارسالی . برآوردهاتقريبا درست است

گزارش های مکتوب و تلگرافی به . از مشهد  را ازوزيرمختاربريتانيا دريافت کردم
                                             ً                 م قرار گرفت  و به طور کلی  با اطالعاتی  که قبال   به وزارت  امور سهولت در اختيار

وزير مختار بريتانيا هم اينک  تعداد  کشته ها و . خارجه  تسليم  کرده بودم مطابقت داشت
در زير برخی  اظهارت .  مجروحين را بين چهار صد تا پانصد نفرتخمين می زند

 .ارم  قرار داده است نقل می کنمکنسول  بريتانيا به طور محرمانه در اختي
 :هورنی  بروک  گزيده ای از گزارش کنسول را ذکر  می کند

شمار . مقامات نظامی يکصد وبيست وهشت کشته را در گودال هايی  دفن کرد اند
هم اينک  پانصد و چهارنفردر سرباز . مجروحين هم ازدويست يا سيصد  نفر کمترنيست 

در زندان های غير . ز اين تعداد دويست نفرشان مجروحندخانه ها محبوس هستند،  که ا
نظامی نيزسيصد ويازده نفرمحبوسند که ازاين تعداد بيست وهشت نفرشان مجروح 

دو . هرروزمحبوسين سربازخانه ها را درگروههای سی نفره به فلک می بندند. هستند
ئرافغان هم جان سيزده زا. افسروهجده سربازهم کشته وچهارده نفرديگرمجروح شده اند

تعداد  بازداشت  شدگان ) . سفيرافعانستان تعداد آنها را هشت نفر ذکر کرده است(باخته اند
اولين  خونريزی ها در شب  يازدهم رخ . هم اينک از مرز  هشتصد  نفر هم می گذرد

همين  کارباعث شد که . داد که آشوبگران فرمانده سربازان را درون جوی  آب انداختند 
در اثراين تيراندازی ها هجده نفر . ه زيردستانش  فرمان  آتش به سوی جمعيت  بدهداو ب

جمعيت درروزهای دوازدهم وسيزدهم بيشتر و شورش . کشته و پنجاه  نفر مجروح شدند
 .                      ً                               فراگيرتر شد که  نهايتا  به قتل عام شب  چهاردهم انجاميد

اری از آنها را خلع  سالح و نا رضايتی  قشون مشهد موجب شد که  فرمانده  قشون بسي
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                      ً    مالهای حاضر در حرم علنا  به .  درطول دو روز بعدی درسرباز خانه ها محبوس کند
.  شاه  می تاختند و ازنوآوری ها ی اروپايی وماليات های سنگين به خدا پناه می بردند

 ...آشوبگران داخل و خارج حرم  نيز با آنها همدلی  می کردند
تلگرامی  را به من نشان داد که ازکنسول بريتانيا ] ير مختار بريتانياوز[ عالوه بر اين، 

در تلگرام آمده بود  که پناهندگان مشهدی وارد تبريز شده . در تبريز به دستش رسيده بود
                                                                         ً             اند و خبر قتل عام اخير را نيز با خود به شهر آورده اند و اينکه مردم  شديدا  از دست  شاه 

اين جملهای است که همه . قدس امام را به خون کشيده اند آستان ...خشمگين هستند
مسلمانان  متدين  رد تهران به يکديگرمی گويند، وبدون شک تأثيرزيادی براذهان مردم  

                                     ً                              به جرئت  می توانم  بگويم  که شاه قطعا   محبوبيت خود را در بين  مردم . داشته است 
خيلی   از آنهايی که تا . ست داده استعادی ، و تا حدود کمتری بين مقامات کشوری از د

می خواندند، حاال درخلوت به خاطرقتل عام مشهد  » رضا شاه کبير « چند ماه پيش او را 
اطالع يافته ام که حتی ايرانی های فرهيخته و متجددی  که دارای مناصب  . تقبيح می کنند

شده و به همين دليل آبرو  مرتکب اشتباه بزرگی] شاه [                    ً            عالی نيز هستند علنا  معتقدند که 
  )  ١٣.(وحيثيت خود را  تا حدود زيادی ازدست داده است

  
 قدس آستان  التوليه  نايب اعدام

 
بنا به . به محض وقوع اين واقعۀ اسفناک جستجوی برای يافتن سپربال شروع شد 

به کاخ  ١٩٣۵ژوئيه  ٢۴گزارش روزنامه ها، رضا شاه درجمع وکالی مجلس که در
هورنی بروک اين سخنان را در . »سخنان بسيار مهمی ايراد کرد«د رفته بودند سعد آبا

 :گزارش خود آورده است
ازمنبعی که به نظرم موثق است اطالع يافتم که درديدارفوق شاه سخنان زير را ايراد 

اعليحضرت به روشنی ابراز . حرم بايد محل عبادت باشد، نه فتنه و آشوب: کرده است
توجه به رفتارفتنه جويانه بسياری ازآنهايی که درحرم پناه گرفته بودند، داشتند که با 

           ً ايشان مشخصا  . هرگونه اقدامی ، حتی تخريب بنای آن، تحت چنان شرايطی موجه  بود
به مالی جوانی اشاره کردند که رهبری شورش را داشت واورا متهم ساختند که 

سپس به مقامات  بی . بوده استدرسوريه مشغول تبليغات مخربی عليه دولت ايران 
ايشان اعتقادداشتند .                 ً                                      کفايت مشهد شديدا  تاختند وآنها را بی عرضه وبزدل خواندند

اگرمقامات غيرنظامی ابتکارعمل وجسارتی را که ازچنين مقاماتی انتظارمی رود ازخود 
شاه . نشان داده بودند، به سادگی می شداز خونريزی پرهيزوجمعيت رامتفرق ساخت



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤١٩                                                                ١٨        دق ، 

  

  

را مخاطب قراردادواو را درحضوروکالی ] قدس[خراسدی، فرزندنايب التوليه آستاندرآ
         ً                                  همان کامال  روشن بود که شاه ، اسدی را سپر بال )  ١۴.(              ً         ديگرمجلس شديدا  تحقيرکرد

بازداشت «هورنی بروک در گزارشی با عنوان. قرار داده وآخرکاراسدی نزديک است
سرنوشت نايب التوليه نگون بخت آستان، و » سدیاعدام دمحمولی  ا گسترده مقامات دولتی

 :ادامه حکومت وحشت  را چنين  شرح می دهد
    ً                                                                          رسما  اعالم  شد که دمحم ولی اسدی ، که  تا همين اواخر نماينده شاه درتوليت آستان قدس  

يک دادگاه نظامی ، اسدی را محرک اصلی . دسامبر اعدام شد ٢١درمشهد  بود، در
.  ناخت  واو را به اتهام  خيانت  به کشور مجرم  اعالم کردآشوب گران در مشهد ش

.                                                             ً             مقامات  می گويند که پيش از صدورحکم ، اسدی  به جرم  خود  کامال  اعتراف  کرده
] فروغی[ در ارتباط  با اعدام اسدی  قابل ذکر است که می گويند رئيس الوزرای سابق 

وستان  نزديک رئيس الوزرای سابق ولی يکی از د. از اسدی نزد شاه شفاعت کرده  بود
وقايع دوهفته .                                                   ً             می گويد که او هرگونه تالش برای آزادی اسدی را شديدا  تکذيب می کند

اخير از اين  جهت اهميت دارد  که عده ای ازمقامات  دولت دستگيروعده ای ديگرهم از 
ديرعاملی                                ُ    سلمان اسدی، پسردمحم ولی اسدی، از پ ست م.  ُ                        پ ست های خود منفصل شده اند

              ُ                               علی اسدی،  ازپ ست  مدير عاملی  بانک  کشاورزی  . بانک  کشاورزی  ايران  برکنارشد
علی اکبر اسدی ، پسرنايب  التوليه  اعدام  شده  آستان،  ترجيح  داده .  ايران  بر کنار  شد

که  درجلسات  مجلس حاضرنشود و شکی  نيست که  همکارانش  او را استيضاح  
                         ُ                                    ً دمحم  رضوی ، معاون  وزارت  پ ست  وتلگراف  وتلفن  نيزبازداشت وبعدا  .  خواهند  کرد

هردوی اين اشخاص به .                                       ً        حجازی  از وزارت ماليه ، بازداشت و بعدا  آزاد شد. ازاد شد
عبدالعلی  .                                                       ُ                  اتهام  اختالس دستگير  شده بودند، ولی  بعد از آزادی به پ ست  هايشان برگشتند

ن ،  نيزهم اينک  در يک دادگاه نظامی  تحت  محاکمه  لطفی، رئيس  دادگستری خراسا
است و تعدادی از مقامات دون پايه  نيز که  اتهام  بيشترشان اختالس است باز داشت  

داشت و زحاجی  قائم مقام التوليه ، آقا زاده  وعده  ديگری از ماليان مشهد نيزبا.  شده اند
 )  ١۵. (ازخراسان تبعيد شده اند

  
 انگليس نقش : شاه رضا  یشخص  امنيت

 
ژوئيه اش به اقداماتی اشاره می کند که انگليسی ها  ٢۵هورنی بروک درانتهای گزارش  

. برای حفظ  امنيت شخصی  رضا شاه و محافظت از او در برابر ترورانجام داده  بودند
جان رضا شاه را با آن  ١٩۴١بنابراين نبايد تعجب کرد که چرا انگليسی ها درسال 
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در فصل سوم به همراهی سرگرد . عت نجات دادند و او را به منزل امن  رساندندسر
پيبوس ، وابسته نظامی انگليس، با شاه درسفرش به چالوس و بندر پهلوی در سال 

حاالمی توانيم علت نزديکی وابسته نظامی انگليس به شخص ) ١۶.(اشاره  کرديم ١٩٣۶
عالوه . امر برای تضمين امنيت رضا شاه  بود اين:  شاه  را در طول  اين سفردرک کنيم 

از اسدی  و . بر اين ، انگليسی ها با حفاظت از او ادامه کشتارها را نيزتضمين  می کردند
داور که بگذريم ، نصرت الدوله  ومدرس هم خيلی زود به سرنوشت  ديگران  دچار  

 :شدند
ت  کردم موافقند  که شورش مشهد همه ديپلمات هايی که در باره  اين مسئله با آنها  صحب 

مهمترين حادثه ای بود که در طول حکومت شاه  فعلی رخ داده است ، و هر چند شاه 
                                                                    ً        توانست قانون و نظم را برقرار کند، ولی محبوبيت و آبرو وحيثيتش را کامال  از دست 

وزيرمختاربريتانيا اوضاع کنونی را از بحرانی ترين اوضاع  طول تاريخ اين . داد
البته او هيچ شکی به توانايی شاه برای حفظ  نظم و قانون ندارد، بلکه از . مملکت می داند

                  ً                                          اواخباری را که قبال  به دستم  رسيده  بود تأييد کرد ؛  مبنی بر . احتمال ترور او می ترسد 
ومردمی را که درتپه های مجاورکاخ  شده  برابر اينکه نگهبانان کاخ  شاه درشميران دو

 .بودند نيز از آنجا  دور کرده اند سلطنتی
زا گفته های يکی ازاعضای گروه باستان شناسی آمريکايی درری اين طورفهميدم که  

مقامات  نظامی برای جلوگيری از کشيده شدن وقايع  مشهد به سايرشهرهای بزرگ و 
او گفت که فردای شورش . کوچک کشورهيچ چيز را به  بخت و اقبال واگذار نکردند

مشهد  ديده است  که چهل کاميون سرباز روانه  قم هستند ، که ازنظرتعصب مذهبی   های
 )۵(  )١٧.(فقط مشهد  ازان جلوتر است

 
 »فرانس خارجه وزارت «اسناد اساس بر  حجاب کشف و شاد گوهر واقعه

 
 ٩۵شماره  ١٩٣۵ژوئيه    ١٠تهران   
 پاريس  –جناب  آقای  وزير امور  خارجه  
ير کاله سابق با شاپوی اروپايی درميان طبقات  روشنفکر و مرفه با تصميم  تغي 

خوشحالی مواجه شد ولی در ميان مذهبيون عدم رضايت عميق ايجاد  کرد و مردم  تا 
چند سال پيش وقتی شاه پهلوی از مردم خواست تا به  . حدی برابرش مقاومت نشان دادند 

ه تازه  مانع انجام فرايض دينی روزانه می کالهشان لبه ای بيفزايند آخوندها گفتند کال
گردد که بايد پنج نوبت به هنگام ادای نماز پيشانی برخاک بسايند  ولی در برابرارادۀ خلل 
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ناپذير اعلی حضرت سر تسليم  فرو آوردند و نماز گزاران ايرانی بسادگی راه حلی 
لبه را به پشت سرقرار جستند بدينطريق که در وقت انجام نماز کالهشان را چرخاندند و 

دادند تا مانع سجده  نشود، اما اين عمل با کاله شاپو که لبه آن بشکل دايره واقع شده 
غيرعملی است وانگهی از مدتها پيش برسرگذاشتن کاله شاپو بعنوان عالمت خاص 
                                           ً                              مسيحيان والمذهبان فرنگی تلقی شده است و منظما   تکرارمی شود يک مسلمان خوب و 

يد خودش را بصورت خارجيان درآورد، زيرا آن  که لباس وآداب وعادات واقعی نبا
البته اين . جای آنها را گرفته وشبيه به آنها خواهد بود. طبقۀ مخصوصی را تقليد کرد

درحقيقت شاه پهلوی . همان چيزيست که شاه درصدد انجام آنست و ملت از آن می ترسد
لتش تصورکرده می تواند آن ها را به غرب با تحميل آداب و رسوم اروپايی به افراد م

نزديک سازد و بدين طريق سعادت و خوشبختی به آنها بدهد درحاليکه آخوند ها و بويژه 
 .طبقۀ معتقد به مذهب درست  معکوس می انديشد و سالمت  خويش لطمه زده است

ايت معهذا مذهبيون آگاه ازقدرت وهيبت شاهانه و ضعف خودشان هيچ نوع آثارعدم رض 
شاه از يک اجالس دولت تمايل خود را . نشان نداده  بودند تا اينکه واقعه تازه ای رخ داد

ابراز داشت که می خواهد بزودی زنان ايرانی را از قيد  چادر رها سازد، تغيير لباس 
مردان و بی حجابی زنان و دگرگونی  اخيرنه تنها با مقاومت و مردان که قرنهاست زنان  

ديده اند مواجه شد ، سيب اعتراض قشر  معتقد گرديد  و اعالم  کردند هر   را با  حجاب
زنی که بی حجاب باشد به لعن ابدی گرفتارخواهد شد و زن که بر غير محارم  رو 

 ...ملعون است) پدر برادر شوهر( بگشايد
ان در مشهد  مذهبيون يکی از مالهای  معتبر آقای حسين  قمی را مأمور کردند  تا به تهر

ولی وی هنگامی که به شاه . برود واز شاه  وقت بگيرد و شکايات آنان را مطرح سازد
عبدالعظيم  رسيد که در دوازده  کيلمتری تهران است اين مرد مقدس توقيف شد و منزلی 

 .که در آن اقامت کرده بود 
 به محاصره  پليس در آمد و تحت مراقبت قرار گرفت وحتی صحبت اين بود که او را 

دو مرد  روحانی  ديگر  نيز توقيف  شدند  زيرا  . به تبعيد  بفرستند  تا ديگرجسارت ننمايد 
متهم  بودند  که بازار ايران  را تحريک به بستن  کرده اند  تا روزشنبه  ششم  ژوئيه  

يکی از . مغازه داران مجبورشدند  دکان ها را باز کنند و  جريمه بپردازند. تعطيل نمايند
خوندها  که بازداشت و زندانی گرديد  پدر دکتر سجادی  مدير گمرک ايران است  اين آ

ژان  )  ١...(که او را  آقا  يحيی سجاد می نامند و در ميان قشرمذهبی سر شناس می باشد
  پوزی
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 بلوای شهرمشهد  
 
دولت انتظار نداشت دگرگونی شکل ظاهری مردان و تعويض کاله  پهلوی با لبه نيم  

هنگاميکه مسأله توسط رضا شاه درهيأت دولت . ای آن با شاپو يکباره آشوب بپا کند دايره
مطرح گرديد وبرآن  موضوع  تغييرلباس زنان و رها ساختن چادر مورد بحث واقع شد، 
هيچ نوع مخالفتی ازسوی  وزيران  ابراز نگشت بلکه  آن را مفيد و عملی تشخيص دادند 

ه برای  نخستين بار به آن توسل  چويند و نه تنها کاله  پهلوی و در پی  بهانه ای  بودند  ک
را کنار بگذارند و ملبس به کت و شلوار و شاپو بشوند بلکه  با همسرانشان در اولين 

 .فرصت بدون چادر و چاقچور بيرون آيند
اکثردولتمردان ايرانی درآن تاريخ سفری به اروپا کرده بودند واز زندگی آنان آگاهی  

. ند وبعالوه  دانشجويان و بورسيه های دولتی باز آمده نوع زندگی درخارج ازايرانداشت
آداب ورسوم اروپائيان دوستانه  می گفتند وبا تغييرات موافقند تا اينکه شخص رضا شاه 

گرفتاری دولت تنها اين نبود که . درکوتاه سفرخويش به ترکيه مواردی به چشم ديده بود
چادراز سر زنان  بدارد، مهمتراز اين طرز استعمال شاپوبه  کاله  سر مردان بگذارد

وزيرکشورطی بخشنامه  ای به . مردان بود که خيلی زود عنوان کاله فرنگی پيدا کرد
 :حاکمان  وفرمانداران نوشت

 کاسکت مستعمراتی را فقط تا غروب آفتاب می توان برسرگذاشت 
 د استفاده  قراردادکاله  حصيری را فقط در تابستانها می توان مور 
 کپی در تمام  فصول قابل استفاده  است ولی درمراسم  رسمی نبايد آن را  برسرنهاد  
 در منزل نبايد شاپو برسرداشت  
 در مواقع  برگزاری مراسم رسمی وتشريفاتی بايد شاپورا در رخت کن نهاد  
 )     ٢(زسر برداشتدر کوچه وخيابان جهت ادای احترام سالم  کردن بايد شاپو را ا    

يک ماه پس ازدستور دولت که بايد کاله فرنگی برسرگذاشت و در پی آن که زنان بايد *  
. ترک حجاب  گويند ، شهرمقدس مشهد پيشقدم ابرازمخالف جدی با نظر رضا شاه گرديد

مطرح شد ومقررگرديد درشب يازدهم ماه ژوئيه که ١مطلب نخست درمحافل مذهبی
ُ                                        بستن حرم  م طهرحضرت رضا ازسوی روسهاست تظاهرات علنی  مقارن سالروزتوپ           

با مقدمات قبلی ودعوت عام ازمردم  ٢يکی از وعاظ شهرمشهد معروف به بهلول . گردد
برای حضور در حرم مطهر برمنبر رفت واز رفورم  های دولت  چه  از نظر استعمال 

             ً          زهر  حيث عينا  نظيرحمله شاپو و چه از بابت کشف حجاب به سختی انتقاد نمود و آن را ا
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روسها و به توپ بستن حرم  مطهرامام هشتم  دانست  و در مقام قياس رضا شاه  را به 
دنباله  های سخنرانی شيخ  . اجنبی  خارج  از مذهب  از حيث اعمال و کردار يکی  کرد

بهلول  تا سه  شب ادامه  داشت و طبيعی است هر شب هجوم  مردم برای اسماع  وعط 
                                      ً              مداخله پليس  برای اؤامش  مردم و احتماال   جلوگيری  از . طابه  وی بيشتر می شدو خ

هراندازه  شوق مردم برای . ورود به حرم  مطهرو شنيدن  سخنان  واعظ مثمر نگشت
حضور در پای وعظ  شيخ بهلول افزايش می يافت بهمان اندازه لبه تيزانتقادها متوجه 

چنانکه درشب دوم شيخ واعظ ازمردم خواست عليه  دولت وزيران و خود شاه می گرديد
ازاين . دولت وقت بپاخيزند و در برابراين ستم ها و جورها ساکت ننشينند و قيام  کنند

ازشهرها ودهات مجاوردهات مجاور . تاريخ مردم و پليس مقابل هم صف آرائی کردند
. نمودند   دهاتی های چماق بدست به مشهد آمدند و در صحن  حضرت رضا بيتوته

  .بازارشايعات داغ شد و  شهر بحالت غيرعادی در آمد
 

  ١٠١شماره  ١٩٣۵ژوئيه    ٢٠تهران 
 وزير مختار فرانسه درايران به 

 جناب آقای  پی ير الوال رئيس دولت و وزيرامورخارجه  پاريس
دراين . کاله ايرانی وجانشين ساختن آن توسط شاپوی غربی درمشهد بسادگی انجام نشد 

شهرکه مرقد امام هشتم يعنی حضرت امام رضاست هرساله ده ها هزارشيعه ازهمه جا 
روز نهم  ژوئيه  يک مالی  واعظ  بنام  شيخ  بهلول ...  برای زيارت به آنجا می روند 

که مشهور است به صداقت واعتقاد ، ضمن خطابه خويش جرأت  کرد فرياد اعتراض 
راوخالف دين و آئين است بلند کند و بگويد تأثيرات را عليه اقدامات اخيردولت که به نظ

اين رفورم ها حد اجتماع  فراتر می رود و به ساحت مقدس دين اسالم  لطمه  می زد به 
  ٩۵گزارش شماره . ( خصوص مسأله برداشتن چادر از سرزنان نبايد ساده تلقيگردد

زمردم  شهر مشهد در پی  خطابه واعظ عده  قابل مالحظه ای ا) ژوئيه  ١٠تاريخ  
استعمال کاله شاپو را کنار گذاشتند و چون پليس اصرار داشت که بايد عابران مرد کاله  

 ...سرداشته  باشند اهالی به جانب  کاله قبلی  روی آوردند
وقتی واعظ از طرف پليس تهديد به باز داشت گرديد متوسل به بست در حرم مطهرشد 

ماکن مقدسه را درمحظور سختی نهاد زيرا نه  می واين عمل  اداره کنندگان مسجد وا
توانستند بست نشين را تحويل  مقامات  پليس بدهند زيرا بالفاصله  متهم به بی دينی  
وعدم  رعايت اصول مذهبی ميگرديدند و نه  می توانستند در مقابل درخواست دولت که 

رانجام راه حل س. خطر بلوا  و شورش و اشوب را مطرح  می ساخت ساکت  بنشينند
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                              ً                                                 تازه ای  يافتند و مقررشد موقتا  واعظ  در زندان اختصاصی حرم تحت  نظر  قرار گيرد  
 .اين کار صورت گرفت. و از صحن  خارج  نشود 

اما فردا  صبح درميان بهت و حيرت عموم شيخ  بهلول که توانسته  بود از زندان  
ی از آنها که جهت شنيدن سخنانش بگريزد بازبر  منبر رفت ودر برابرعدۀ بسيار زياد

آمده  بودند و ديگران که بالفاصله مغازه های خود  را بسته  و به صحن  مطهر  هجوم  
پليس  وارد  حرم  شد تا  تا . می اورند  تا شاهد  وقايع  باشند انتقادها  را از سرگرفت

ند مجادله  زود مردم  مقاومت بخرج داد. واعظ  را دستگير سازد و جمعيت را متفرق کند
آغازگشت و صدای تير بگوش  رسيد و از ميان افراد پليس تعدادی  کشته و بسياری 

 .زخمی  گشتند
مأموران  امدادی  پليس  بالفاصله  سر رسيدند اما نتواستند  نظم  را برقرار کنند  ناچار 

لسل از استعمال  اسلحه آتشی  شدند و روی  پشت بام ساختمان بانک شاهی  ايران مس
هيچ  کس از تعداد  واقعی مجروحان و کشته  شدگان آگاه نشد ... نهادند و تيراندازی کردند

، مقامات  آن را مخفی نمودند مردم گفتند پنجاه  مرده و يکصد وپنجاه  مجروح و يکصد 
 ...بارگاه  امام هشتم  درماجرا  آسيب  ديد... وهشتاد بازداشتی 

يه  دولت به امضای وزير داخله  بطور مبهم  و نارسا نشر چند روز بعد از واقعه  اعالم  
يافت شيخ  بهلول  که در اعالميه  محمود جم  وزير داخله  گفته شد  گريخته در حقيقت  

 ژان پوزی)   ٣. (توقيف و تير باران  گرديده است
 

 ترجمۀ  اعالميه  وزارت  داخله* 
 
واصل  گرديده در شب يازده  ژوئيه   بر اساس  خبر هائی که از حکومت ايالت  خراسان 

که  سوابق بسيار بدی داير به محکوميت های  متعدد دارد » شيخ بهلول « شخصی بنام 
سبب  تحريکات و ايجاد بلوا  و آشوب  گرديده  ضمن  خطابه های  خود از مسجد  حرم 

مستعمين   وی  به.  مطهر رضا ازعامه مردم خواسته عليه  رفورم های دولت  قيام  کنند 
                                                                    ً    خطابۀ  خويش که جمعی ولگرد و کولی و اوباش  بودند طی سه شبانه روزمنظما  از 
منبر طرز آرايش و لباس پوشيدن اهالی را مورد انتقاد شديد  قرارداد و هراندازه  پليس 
خواست  با او  مدارا  نمايد  و بطرز مسالمت آميز به ماجرا خاتمه بخشد  نتيجه ای 

ون بيم اغتشاش و بی نظمی در شهر مشهد می رفت پليس حاصل نگرديد و چ
از سوی شيخ بهلول و . ناچارتدابير جدی تر اتخاذ  کرد  تا اجتماع  را متفرق سازد

طرفدارانش مقاومت شد وعده ای  بسوی  مأموران  حمله  بردند در نتيجه چند  پاسبان 
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 .مقتول  و عده ای  زخمی  شدند
روهای  نظامی مقاومت  بخرج  دادند  و آن ها  را مجبوربه آشوبگران حتی در مقابل  ني 

تيراندازی  نمودند  بطوريکه  سرانجام  ارتش  مجبورشد مداخله  کرده  نظم  را برقرار  
متأسفانه شيخ  . سازد وعامالن  بلوا  را بازداشت نمايد جز اينکه عدۀ  زيادی گريختند

پليس در تعقيب  فراريان ... ه فرار گرديد بهلول سازمان دهندۀ  آشوب و توطئه  موفق  ب
 .  می باشد و پرونده جهت  روشن  شدن موضوع  باز  است

  محمود  جم ) ۴(وزير داخله 
 
 ١٧٣شماره    ١٩٣۵دسامبر    ٢٧ –تهران  
 پاريس –جناب  آقای  وزير  امور خارجه  
  
ه آنجناب اعالم دسامبر خبربازداشت  آقای اسدی  را ب ١٩تاريخ  ١۶٩گزارش شماره   

دادگاه نظامی او را به اشد مجازات محکوم ساخت . داشت وی در وقايع مشهد متهم  بود
. از چندی پيش اسدی بعنوان مرد مقتدرخراسان شهرت يافت. و درنتيجه تيرباران شد

مالک عمده زمين، برخوردار از اعتماد  اعلی احضرت ، مأمور اداره امالک سلطنتی 
وسعت فراوان دارد وبعالوه توليت  استان قدس امام  هشتم  حضرت که در اين منطقه 

وی شهرت به هوشمندی  و در عين  حال . رضا  که در اين شهربسيارعظيم  است
زيرکی داشت بنابراين نمی توانست  دراين قبيل می گويند  جاه طلبی چشم ، عقل و خرد  

دست کم  آنرا تشويق می کرد  وی اگرعامل بلوای مشهد  نبود.  را کور می کند پذيرفت
واميدش اين بود  که جای حاکم  واليت  را بگيرد که خود را برتر از وی می شمرد و به 

 .نظرش رسيد از هرحيث  شايانی  آنرا دارد
مسئوليت عظيم  اسدی ... در حقيقت  بازجوئی هائی که از عامالن شلوغی بعمل آمد  

لوای اصلی شيخ  بهلول که پس از ماجرا به مسلم گرديد و از سوی بوجود آورنده   ب
افغانستان پناهنده شد،  در سفر اخيرآقای کاظمی وزير امور خارجه  به اين کشور 
اتهامات شديد  به اسدی  زد و اذعان کرد ازجانب او تشويق و تحريک شده و  وعده  

به ماجرا   آقای کاطمی  تلگراف رمزی  فرستاد  و در آن. هائی هم در يافت  داشته است
 .اشاره کرد  و به اين  طريق ذهن  شاه روشن شد که  مرد مورد اعتماد او گناهکار  است

بيش از مغضوبيت آقای فروغی ، سرعت عمل ، خشونت درمحکوميت اسدی ، 
در اين شتابکاری ايرانيان به اين  نتيجه  . خويشاوندی وی مردم  را متعجب ساخت

ی اعلی  حضرت  بهمۀ  کسانيکه در اجرای سياست رسيدند  که اين اخطاريست از سو
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شاه بدين ترتيب  زمينۀ مساعدی  برای مهم ترين رفورم  . های او ترديد  به خرج  دهند
همين    ١٧٠به گزارش  شماره ( خود  يعنی بر بی حجابی زنان ايرانی فراهم  کرده است 

  ژان پوزی )   ۵)(روز مراجعه شود 
  
 

 ١٧٠شماره ١٩٣۵دسامبر   ٢٨تهران 
  جناب  اقای وزير  امورخارجه پاريس 
 
.                                        ً                                  معهذا  شاهنشاه  پهلوی  بنظر می رسد کامال  مصمم  است آخرين رفورم را عمل  کند 

تا چندی  ديگر  عليرغم  همه پيش آمدها  اگر چه برای مردم روياروئی با اين  مسأله که 
بی انجام  خواهد گرديد ، اگر قدمت هزارساله درايران دارد تکان دهنده است ولی بی حجا

چه  از نظر اقتصادی نيز مخالفتی دارد زيرا  چادر  بهر حال  پوشش گرانی  تلقی  نمی 
      ً                                                                 تدريجا   روشن  شده  که ديگر چيزی نمی تواند  مقابل اين تصميمی مقاومت  به . شود

تصميم  کاله  چيزی نمی تواند  مقابل اين :  خرج  دهد و اراده  شاهانه  شکل می گيرد
کاله  شاپوی فرنگی برسر : مقاومت به خرج  دهد و اراده  شاهانه  شکل  می گيرد

مردان  گذشته شد، چادر نيز از سر زنان ايرانی برداشته می شود تا چه  مدتی به درازا 
  ژان پوزی ) ...  ۶(بکشد

 
خاطره ای که از مجموع حوادث شهرمشهد  در ذهن  اينجانب  باقی مانده حکايت * 

خشونت بسيار نظاميان و کشتار : مادرم می گفت . ازسختی و خونريزی و بيرحمی دارد 
فجيع پناهندگان  حرم مطهرو انتقال مرده و زنده  مجرمان واقعه با کاميون به بيرون شهر 
و دفن  گروهی آنها چند روزی  مانع  ورود  به حرم  گرديد و دخول  بارگاه  ممنوع  شد 

زه دادند  زوار بداخل حرم بروند  هنوز آثار خون ها  در داخل  رواق ،  پس از اينکه اجا
 )۶(_)١۶(».به هنگام اعدام  اسدی لحظاتی  برق  شهر قطع گشت...  ها ديده  می شود
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   خذ مأ و توضيخات

  
حکايت کشف حجاب، انتشارات قدر واليت، جلد (سايت روزنامه ايران به نقل از   –١

 ١١٠تا  ١٠٣صفحات  اول، 
http://www.inn.ir/newsdetail.aspx?id=46659   

  بنياد ملی بهلول گنابادی: منبع  –
به کوشش و ). جشن نامه عزيزهللا عطاردی(عطارد دانش » کشتار مسجد گوهرشاد«  – ٢

کتابخانه، موزه و مرکزاسناد مجلس شورای اسالمی، : تهران. طالعی ويرايش عبدالحسين 
  .٢١٢-٢٠٣. ص. ١٣٩٠

   ٢٨٨ – ٢٩٩صص  - »رضا شاه و شکل گيری ايران نوين « استفانی کرونين  – ٣
    ٣٠٠ – ٣٠۴صص  –پيشين  – ۴
: ترجمه» های سياسی مؤسسه مطالعات و پژوهش» رضاشاه و بريتانيا« –دمحمقلی مجد  –۵

 ١٧٣ – ١٩٢صص  – ١٣٨٩ - اميری مصطفی 
، نويسنده و مترجم »ت خارجه فرانسهعصر رضاشاه پهلوی بر اساس اسناد وزار: قزاق« – ۶
 – ۶۵٠و صص  ۶۶٠ – ۶۶١صص – ١٩٨۴انتشارات مرواريد،  –محمود پورشالچی : 

۶۴۶  
    

  اسدی خان ولی  زندگينامه    
 

اكبر، در  السلطنه، فرزند علی دمحمولی خان اسدی، معروف به مصباح ديوان و مصباح
خود را در مدرسة معصومية  بخشی از تحصيالت. ش، در بيرجند به دنيا آمد١٢۵٧

ق كه مظفرالدين شاه، ١٣٢٣در . مدتی از شاگردان دمحمباقر مجتهد بود. زادگاهش گذراند
، را به تهران احضار كرد، او به )حاكم قاينات و بيرجند(الملك  اميراسماعيل خان شوكت

ين سفر از سبب بيماری، برادرش دمحمابراهيم خان را به تهران فرستاد و دمحمولی نيز در ا
در پايان همان سال، اميراسماعيل خا ن درگذشت و دمحمابراهيم از طرف . مالزمان او بود
دمحمولی نيز به . الملك گرفت و به حكومت بيرجند و قاينات منصوب شد شاه لقب شوكت

ش، دمحمتقی خان ١٣٠٠در . عنوان پيشكار و مستوفی واليت قاينات با وی همراه گرديد
السلطنه پرداخت و امير  ژاندارمری خراسان، به مخالفت با دولت قوام پسيان، فرمانده

. الملك علم از طرف دولت مركزی مأموريت يافت كه پسيان را به تسليم وادارد شوكت
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علم، دمحمولی خان را به نمايندگی خود به مشهد فرستاد تا زمينة مالقات او را با پسيان 
 فراهم كند، اما چون پسيان در مشهد 

های چهارم و پنجم و  دمحمولی در دوره. ضور نداشت، اين مأموريت به نتيجه نرسيدح
الملك، از سيستان و زابل به نمايندگی مجلس شورای ملی انتخاب  ششم، با حمايت شوكت

وی از جمله . خواهان پيوست در دورة پنجم مجلس شورای ملی به صف جمهوری. شد
او در . تغيير سلطنت قاجار رأی مثبت داد به ١٣٠۴آبان  ٩كسانی بود كه در جلسة 

مجلس مؤسسانی كه به منظور ايجاد تغييراتی در قانون اساسی تشكيل شد، عضويت 
متمم قانون اساسی، برای جا  ۴٠و  ٣٨، ٣٧، ٣۶داشت و در آن جلسه نيز به تغيير مواد 

 . به جايی سلطنت رأی داد
، از ١٣٠۴اسفند  ۴نزديك كرد كه در ای به شاه در دورة ششم مجلس، خود را به اندازه

وارد  ١٣٠۵فروردين  ٨طرف او به نيابت توليت آستان قدس رضوی منصوب شد و در 
وی در اولين سال اقامتش در مشهد، زمينه سفر رضاشاه را به اين شهر . مشهد گرديد
در اين سفر، رضاشاه دستور داد هيئتی مركب از تيمورتاش، وزير دربار، . فراهم ساخت

التوليه قبلی و دمحمولی  دفتر مخصوص، ميرزا مرتضی قلی خان، نايب بهرامی، رئيس
او از فروردين . اسدی تشكيل شود تا اصالحاتی در زمينه ادارة آستان قدس صورت گيرد

، نيابت توليت را برعهده داشت و در اين مدت، چند طرح ١٣١۴آذر  ۴تا  ١٣٠۵
ش و ١٣١٣اث بيمارستانی به نام رضاشاه در عمرانی را به اجرا رساند، از جمله احد

او در . نامة جديدی نيز برای ادارة حرم ترتيب داد احداث چندين باب مدرسه وی نظام
دوران تصدی نيابت توليت به شهرت رسيد و كوشيد اعتماد رضاشاه را جلب كند و در 

اندار به سفر      ً                      معموال ، در برخی مواقع كه است. صدد بود كه استاندار خراسان نيز بشود
كشيد، اسدی مسئوليت استانداری را برعهده  رفت يا انتخاب استاندار جديد طول می می
گرفت؛ به همين سبب برخی از واعظان در مراسم سوگواری، پس از دعا در حق  می

اين موارد، حسادت . خواندند كردند و او را ذوالرياستين می شاه، وی را نيز دعا می
شدند، با اسدی اختالف پيدا  خت و اغلب كسانی كه استاندار مشهد میانگي ای را برمی عده
های مختلف داشت كه برای بركنار  كردند و از همين رو، او مخالفان زيادی در سمت می

: شوشتری مخالفان ديگری نيز برای او برشمرده است. شدنش منتظر فرصت بودند
بود، دهداران آستان قدس كه  حقوق بگيران پيشين كه اسدی دست آنها را كوتاه كرده

 .درآمد آنها كاهش يافته بود و مالكان متنفذ كه اسدی از اقتدار آنها كاسته بود
اش كه  ش، كه كنگرة هزارة فردوسی در مشهد برگزار شد، رضاشاه و خانواده١٣١٣در 

به      ً                            ظاهرا  قرار بود يكی از دختران شاه . به مشهد رفته بودند، در منزل اسدی اقامت كردند
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ازدواج يكی از فرزندان اسدی درآيد كه چنين نشد و دختر دمحمعلی فروغی به ازدواج 
 .اكبر اسدی درآمد علی

هللا پاكروان به عنوان استاندار خراسان معرفی شد و از  پس از پايان كنگرة فردوسی، فتح
ی كاستن به عقيدة اسماعيل رايين، شاه برا. همان ابتدا اختالفات او با اسدی آغاز گرديد

 .قدرت اسدی به دنبال فرصت بود و به همين منظور پاكروان را استاندار خراسان كرد
ش، به دستور رضاشاه تالشهايی برای تغيير كاله و لباس آغاز ١٣١۴در آغاز تابستان 

اجرای اين دستور در قم و مشهد، . هايی نيز برای كشف حجاب برخاست شد و زمزمه
در مشهد تعدادی از . دشواريهای فراوانی همراه بودنسبت به شهرهای ديگر، با 

حاج آقا حسين قمی، از مراجع آن . روحانيون در مجالس خود زبان به اعتراض گشودند
زمان كه در مشهد سكونت داشت، تصميم گرفت برای منصرف كردن شاه از اين 

ازة نظر قرار گرفت و هرگز اج تصميم، به تهران عزيمت كند، اما در شهر ری تحت
زمانی كه خبر اين ماجرا به مشهد رسيد، گروهی از مردم با هدايت شيخ . مالقات نيافت
آنها خواستار آزادی . در مسجد گوهرشاد متحصن شدند) واعظ و خطيب(دمحمتقی بهلول 

بهلول پيش از . حاج آقا حسين قمی و ممانعت از اجرای طرح تغيير لباس در مشهد بودند
ضد رضاشاه، تحت تعقيب بود و وقتی در صحن حرم،  های اين، به سبب خطابه

مأموران او را شناسايی كردند، خود را به ميان مردم انداخت و بر ضد اقوام شاه سخن 
رانيهای متعدد بهلول و تعداد ديگری از روحانيون معترض  تحصن مردم با سخن. گفت

 .ادامه يافت
ستور صريح نيروهای نظامی ، با د١٣١۴تير  ١٩تداوم اين موضوع باعث شد تا در 

برای متفرق كردن مردم به مسجد گوهرشاد هجوم بردند، ولی پس از درگيری 
ها بدون توفيق از اطراف مسجد كنار رفتند، اما دامنة اين حركت باعث  مختصری نظامی

دانست شاه در  اسدی چون می.               ً                                 شد تا شاه شخصا  دستور صريح ختم ماجرا را صادر كند
م كوتاه نخواهد آمد به سرعت تعدادی از روحانيون طراز اول را كه در بين مقابل اين اقدا

 .متحصنان بودند به دفتر خود فراخواند و تا پايان درگيری در آنجا نگاه داشت
جانبة نيروهای نظامی به طرف مسجد آغاز شد و تا صبح  تير هجوم همه ٢۴در سحرگاه 

بهلول نيز . دی از حاضران پايان گرفتادامه يافت و تحصن با كشته و زخمی شدن تعدا
اند كه اسدی توانست بهلول را به  برخی گفته. توانست به طرف افغانستان فرار كند

 .دانسته است» كذب محض«افغانستان فراری دهد، اما بهلول اين موضوع را 
 موقعيت پيش آمده فرصت مناسبی در اختيار مخالفان اسدی قرار داد تا بتوانند برای كنار

هايی به تهران مبنی بر مخالفت اسدی  هللا پاكروان با ارسال گزارش فتح. زدن او اقدام كنند
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شاه به منظور يافتن عامالن . با تغيير كاله، ذهن شاه را نسبت به اسدی مشوش ساخت
اصلی ماجرای گوهرشاد، دمحمرفيع نوايی را به عنوان رئيس شهربانی به مشهد اعزام 

در . را عامل اصلی تحريك مردم در ماجرای گوهرشاد معرفی كردنمود و او نيز اسدی 
های مشترك پاكروان و نوايی، اسدی متهم شد كه تعدادی از اهالی روستاهای  گزارش

كنندگان بشتابند و اين  اطراف مشهد را تحريك كرده كه با چوپ و چماق به ياری تحصن
عالوه بر اين، او . ظاميان گرديداقدام او منجر به كشته و زخمی شدن تعداد زيادی از ن

 .متهم گرديد كه هنگام درگيری، بهلول را به طرف افغانستان فراری داده است
، اسدی همچنان در سمت خود باقی بود و در ١٣١۴آذر  ۴از پايان ماجرای گوهرشاد تا 

شد تا سرانجام در همين روز مأموران شهربانی  تر می اش سنگين طول اين مدت پرونده
 ١٣١۴آذر  ٢٨وی مدت كوتاهی در مشهد زندانی بود تا اينكه در . را بازداشت كردنداو 

. دادگاهی نظامی در ديوان حرب لشكر شرق، به رياست عباس البرز، تشكيل شد
بری، كه بعدها به سرتيپ قريب شهرت يافت، با استناد به  دادستان، عبدالرضا خلعت

ميهن و اغوا و تحريك اجامر نمود و برای او  مطالب پرونده، اسدی را متهم به خيانت به
در پروندة اسدی، در مورد خيانت به ميهن قيد شده بود كه سلمان . تقاضای اعدام كرد

ترين فرزند اسدی، با تيمورتاش به اروپا رفته و پس از عزل تيمورتاش با  اسدی، بزرگ
يس شهربانی قرار او مالقات كرده است، كه اين مسئله مورد تعرض دمحمحسين آيرم رئ

سرانجام دادگاه به استناد محتويات پرونده، اسدی را مجرم شناخت و برای او حكم . گرفت
آذر حكم به اجرا درآمد و اسدی تيرباران  ٢٩اعدام صادر كرد و در ساعت هفت صبح 

سلمان اسدی كه مدير . پس از اعدام، خانواده اسدی نيز از تبعات آن مصون نبودند. شد
اكبر اسدی كه نمايندگی مجلس را برعهده داشت  حت بود، به همراه برادرش علیبانك فال

) دمحمعلی فروغی(وزير وقت  اكبر، داماد نخست علی. از كار بركنار و روانه زندان شدند
بود و چون فروغی نيز پس از ماجرای گوهرشاد كنار گذاشته شد، سبب بركناری او را 

اما فرزند فروغی مدعی است كه پدرش . دانند اش برای ازادی اسدی می پادرميانی
گونه وساطتی برای آزادی اسدی انجام نداده و عامل اصلی عزل او همان ارتباط  هيچ

و خروج رضاشاه از ايران، فرزندان اسدی با  ١٣٢٠پس از شهريور . سببی بوده است
بازداشت  آوری اسناد و مدارك، عليه عاملين اعدام اسدی شكايت كردند كه حاصلش جمع

عالوه بر اين، آنان جنازة پدرشان را . ش، بود١٣٢۴و محكوميت دمحمرفيع نوايی در سال 
 . به صحن حرم منتقل كردند و در همان جا به خاك سپردند

 خاطرات خود نوشت
بررسی خاطرات يک شهروند عادی و ديدگاه او در مورد مسايل مختلف جامعه تيرباران 
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ان وطن توسط دژخيمان رضا شاه امروز بيست و نهم آذر دمحم ولی اسدی يکی از خادم
ماه مصادف با تيرباران دمحم ولی اسدی يکی از خادمان صديق که در شهر مشهد مقدس 

بنابر .و آستان قدس رضوی منشا خدمات بسياری بودتوسط جالدان سفاک رضا می با شد
 .را نوشته اماين نگاهی می اندتزيم به شرح اين واقعه که به صورت مختصر آن 

 :اعدام اسدی) ب
ونهم آذرماه هزار و سيصد و چهارده، پس از  صبح روز بيست ۴نزديك به ساعت 

ِ             نامه، مأموران زندان اسدی را برای اعدام به ميدان تير  هنگ شاهپور  نگارش وصيت                                                   
در ميدان تير هنگ شاهپور، اسدی سرلشكر مطبوعی، سرهنگ قادری و نوايی . بردند

التوليه  است كه با آنها صحبت كند؛ ولی آنهايی كه زمانی به دوستی نايبخو را ديد و 
اسدی خواست به آنها نزديك شود، ولی . كردند، روی خود از او برگردانند مباهات می

» ...جناب سرهنگ مطبوعی«: به ناچار با صدای بلند فرياد كرد. افسر نگبهان مانع شد
ای سرباز مسلح كه در گوشة  را به سوی عدهای نگرفت و افسر نگهبان او  ولی نتيجه

 .اعتنايی متأثر شد اسدی از اين بی. ميدان ايستاده بودند راهنمايی كرد
های مذهبی انتخاب كرده بودند، زيرا احتمال  سربازان جوخة اعدام را از ميان اقليت

های  د چشمخواستن. التوليه خودداری كنند دادند سربازان مسلمان از تيراندازی به نايب می
     ِ                                               مهرنام  خود را از جيبش بيرون آورد و از مأموران خواست . اسدی را ببندند كه نگذاشت

كرد و بيم آن  ها و اسناد خود را با آن مهر می كه آن را جلوی چشمش بشكنند، زيرا او نامه
رو ) ع(سپس به  گنبد حضرت رضا. استفاده كنند داشت كه پس از مرگش از مهر او سوء

 :از تعظيم گفت كرد و پس
رضا ترجيح  االئمه من شايد در بعضی موارد منافع رضاشاه را بر مصالح تو شاه يا ثامن«

 ».دادم آيا جزای من اين است
 :آنگاه پس از ادای شهادتين خطاب به فرماندة جوخه اعدام گفت

 »كنيد؟ چرا حكم را اجراء نمی«
 ]١.[ن شليك دادفرماندة جوخة اعدام دستش راستش را باال برد و فرما

 :نويسد محمود فرخ دربارة اعدام اسدی از زبان سرگرد غضنفری می
سپس او را برای اعدام كه شب حكم از تهران رسيده بود بردند و من مطابق معمول «

حكم را خواندم و او گوش داد و او را به طرف ديوار بردند كه تيرباران كنند، برگشت و 
مهر عتيقی كه در زندان مخفی كرده بود از الی لباسش چكش به من بدهيد، نبود، : گفت

در وهلة . سپس رفت و كنار ديوار ايستاد و تيرباران شد. درآورد و با سنگ خرد كرد
 ]٢[».                                ّ                            سربازها مالحظه كرده بودند مورد تغ ير واقع شدند، دفعة دوم افتاد. اول نيفتاد



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٣٢                                                                ١٨        دق ، 

  

  

حق  اش، و بی و قانونیگونه اسدی را با شتاب و بدون رعايت حقوق انسانی  بدين
 .درخواست تجديدنظر از حكم صادره داده به او داده شود، اعدام كردند

خانوادة اسدی مايل نبودند جنازة او . جنازة اسدی را به مأموران آستان قدس تحويل دادند
در جايی جز حرم مطهر دفن شود، از اين رو جنازه را در قبرستان خارج دروازة 

، كه فرزندان اسدی بخشوده شده و ١٣٢٠انت گذاشتند و پس از شهريور خيابان به ام پايين
دوباره بر سر كار آمدند، با اجازة دمحمرضاشاه به توحيدخانة حرم مطهر كه برای دفن 

 ]٣.[خود سردابی در آن ساخته بود، آوردند و به خاك سپردند
ردم بسياری در هنگام انتقال جنازة اسدی از قبرستان عمومی به مقبرة خانوادگی، م

مراسم تدفين شركت كردند و مراسم تدفين مجدد اسدی در پشت صحن مبارك با تشريفات 
 ]۴.[ای برگزار شد ويژه

 :ای برای اسدی چنين سرود محمود فرخ در مرثيه
ـدی      ـد اسـ ـاه شـ ـاران بی هيچ گـن ــ ـد ردی       تير ب ــ ــردـي ــ ـدی رادی گ ــ ــالك اسـ  از هـ

ـاران ـا رب؟      تيرب ــی ـي ــود از پاس نكـوي ـدی    ب ــ ـات ـب ــ ن شاه مكاف  ؟!چيست در مذهب اـي
ـديق      ـال صـ ــن اين خـادم فعـ ـدی      شاه از كشت ــ گی اب ــرای خـود نـن ـدوخت ـب ــ  ننگی ان

ن دوست       چيست جز بد گوهری، نيست به جز بی خـردی  آتش كينه چو دشمن زدن، اندر ـت
ـدیسال  ـد اســ ــی هيچ گناه شــ ـارانی ب ــ ــر ب  ]۵[تاريخ همين مصرع وصف الحال است        تي

 
 : پی نوشت ها

 .٧٢٧و  ٧٢٨زندگی سياسی سيد ضياءالدين طباطبايی، ص : نيا مهدی] ١[
 .٢٢١سرگذشت فرخ، ص : فرخ] ٢[
 .١۵٩خاطراتی از بيرجند، ص : ؛ آيتی٢٢٢سرگذشت فرخ، ص : فرخ] ٣[
تاريخ بيست : مكی. ٧٢٨زندگی سياسی سيد ضياءالدين طباطبايی، ص : نيا یمهد] ۴[

 .٣١١، ص۶ساله ايران، ج
ديوان دست نويس اشعار فرخ، اين ديوان هم اكنون در اختيار خانواده : فرخ، محمود] ۵[

كه  ١٣١۴آذر  ٢٩در روز » وی در مورد سرودن اين مرثيه نوشته است.ايشان می باشد
  .١۴٧ص » .التوليه آستان قدس تير باران شد گفتم مرحوم اسدی نايب

 
فراز و فرود دمحم ولی خان اسدی در توليت آستان قدس رضوی  مؤأسسه مطالعات : منبع

 و پژوهشهای سياسی 
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 »اسناد وزارت خارجه آمريکا «  کشتار مشهد به روايت : پی نوشت ها 

  
(  ١۴٣وک ، گزارش شماره ؛ هورنی بر ١٩٣۴ژوئن  ٢٩ستاره  جهان ، مورخ    -  ١

   ١٩٣۴ژوئيه  ١٢، مورخ )  ٨٩١،  ۴٠۵١  / ١۵
ژوئن  ١٨، مورخ )  ٨٩١،  ۴٠۵١/ ١٩(  ۴٧٨هورنی بروک ، گزارش شماره  -  ٢ 

١٩٣۵  
ژوئن  ٢٧، مورخ )  ٨٩١،  ۴٠۵١/ ١٩(۴٧٨هورنی بروک ، گزارش شماره  -  ٣ 

١٩٣۵     
     ١٩٣۵آوريل  ٢٩، مورخ )  ٨٩١.  ۴٠۴/ ۴٠(  ۴٢٩گزارش شماره . چايداز  -  ۴ 
   ١٩٢٨اکتبر  ٢٢مورخ ).  ٨٩١. ٠٠/ ١۴٧۵(  ٢٠فرين ، گزارش  شماره    -   ۵ 
ژوئيه  ٢، مورخ )  ٨٩١.  ۴٠۵١/ ٢٢(  ۴٩١هورنی بروک ، گزارش  شماره    -   ۶ 

١٩٣۵     
ژوئيه  ٩،  مورخ  ) ٨٩١.  ۴٠۵١/  ٢٣(  ۵٠٣هورنی بروک، گزارش  شماره -  ٧ 

١٩٣۵   
ژوئيه  ١٢،  مورخ  ) ٨٩١.  ۴٠۵١/  ٢۴(  ۵٠٧هورنی بروک، گزارش  شماره  -  ٨

١٩٣۵   
    ١٩٣۵ژوئيه  ١٨، مورخ  )  ٨٩١. ٠٠/ ١۶٠۵(هورنی بروک، تلگرام  شماره   -  ٩ 
ژوئيه  ١٨مورخ  ).  ٨٩١, ٠٠/  ١۶١٠(  ۵٠٩گزارش شماره . هورنی  بروک   -  ١٠ 

١٩٣۵   
ژوئيه  ٢١مورخ  ).  ٨٩١. ٠٠/ ١۶١١(  ۵١٢شماره   هورنی بروک ، گزارش - ١١ 

١٩٣۵   
  همان    -  ١٢

ژوئيه  ٢۵مورخ  ).  ٨٩١. ٠٠/ ١۶١٢(  ۵١٨هورنی بروک ، گزارش  شماره  - ١٣ 
١٩٣۵    

  همان  -  ١۴ 
»  بازداشت  گسترده  مقامات دولتی اعدام دمحم ولی اسدی « هورنی بروک ،   -  ١۵

  ١٩٣۵دسامبر  ٢۴، مورخ )٨٩١, ٠٠/ ١۶٢٩(  ۶۶٠شماره  گزارش  
عليه زير دستانش حتی در مواقع ] رضا شاه[ازخشونت « :درآنجا آمده است  – ١۶

، رضا شاه  برای استقبال از پسر و  ١٩٣۶در ماه  مه . شادمانی هم چيزی  کم نشده بود
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ه وليعهدش، دمحم رضا ، که بعد از پنج سال تحصيل در سويس  به کشور بر می گشت ، ب
 :در راه ، توقفی هم در چالوس  داشت. رفت) انزلی امروزی( بندر پهلوی 

باغبان تمام صبح . در راه بندر پهلوی، شاه  برای صرف  ناهار در چالوس توقف کرد 
سرگرد پيبوس ، . سراسيمه  مشغول آبياری دار و درختان بودند تا همه چيزتر وتازه  باشد

                                                   ً هتلش ناظر اين ماجرا بوده، تعريف ميکند که شاه تقريبا   وابسته نظامی انگليس، که ازپنجره
به محض پياده شدن از اتومبيلش ، کشيده  جانانه ای به گوش يکی از باغبان ها نواخت، و 
قبل از اينکه ازآنجا برودحق دو باغبان  ديگر را هم  به همان ترتيب کف دستشان گذاشت، 

وقتی . ن باب ميلش نبود،  از ريشه در آوردندو دستور داد دو درخت را که جا و يا شکل شا
 )  ۵۵ – ۵۶صص (» .شاه از آنجا رفت معلوم بود که همه  نفس راحتی کشيدند

ژوئيه  ٢۵مورخ ).  ٨٩١. ١۶١٢/٠٠( ۵١٨هورنی بروک، گزارش شماره  - ١٧ 
١٩٣۵     

» سیهای سيا مؤسسه مطالعات و پژوهش» رضاشاه و بريتانيا«دمحمقلی مجد )  ۵(منبع * 
  ١٧٣ – ١٩٢صص   – ١٣٨٩مصطفی اميری  : ترجمه

 
  » وزارت خارجه فرانس« واقعه گوهر شاد و کشف حجاب  براساس اسناد: پی نوشت ها

 
 E ١/٣۶٧ – ۴٠تا  ٣٨صفحه   ١٠۴مجلد   - ١ 

کنسول  فرانسه  از   ١٢با يگانی  اسناد  وزارت خارج فرانسه  گزارش  شماره   - ٢
 E ١/٣۶۴   ١٩٣۵ژوئيه    ٢١تبريز  به تاريخ  

 E ١/٣۶٧ – ۴٣تا  ۴١صفحه   ١٠۴با يگانی  اسناد  وزارت خارج فرانسه،  مجلد  -  ٣
صفحه   ١٠۴از تهران  مجلد    ٣٢گزارش  مطبوعاتی  سفارت  فرانسه به شمارۀ   – ۴
١/٣۶۴ E    ١٩٣۵ژوئيه  ١۶تاريخ    
 ٧٣صفحه  ١٠٨مجلد  –مأخذ  پيشين    -  ۵ 

 صفحه ١٠٨مجلد  –يشين مأخذ  پ  -   ۶
،  نويسنده و »عصر رضاشاه پهلوی بر اساس اسناد وزارت خارجه فرانسه: قزاق«)۶. (

و صص  ۶۶٠ – ۶۶١صص ١٩٨۴انتشارات مرواريد،  –محمود پورشالچی : مترجم 
۶۵٠ – ۶۴۶   
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   دهمسيز فصل

  
 بهلول دمحمتقی شيخ

 
ّ  حاج شيخ محم د   ش در روستای بيلند از  ١٢٧٩ال در س) بيلندی(تقی بهلول گنابادی            

در سن شش سالگی به مكتب رفت و به فراگيری قرآن . توابع شهرستان گناباد به دنيا آمد
 .كريم پرداخت و در سن هشت سالگی، حافظ كل قرآن شد

اش به بهلول شهرت  رفت و به خاطر رفتار ويژه ها به منبر می در هفت سالگی برای زن
در چهارده . را از ادبيات تا قوانين، در بيلند نزد پدر آموختهای حوزه  درس. پيدا كرد

ی  فرقه(ی گناباد  سالگی به عنوان يك منبری، معروف بود ودرهمين سن با صوفيه
ها در آن زمان چند بار تصميم گرفتند كه او را  صوفی. كرد مخالفت می) اللهی نعمت

به سبزوار مهاجرت كند تا اش  بكشند، به همين دليل پدرش تصميم گرفت با خانواده
  بهلول اولين . های گناباد دور باشد بهلول، هم از درس باز نماند و هم از صوفی

سالگی و هنگامی كه امر به معروف و  ١۶سخنرانی خود را در زمان احمدشاه، در سن 
با به قدرت رسيدن رضاخان، . نهی از منكر ممنوع شده بود، عليه رژيم شاه ايراد كرد

ترين  ی خاورميانه، به صورت مهم دايی در كشورهای اسالمی، به ويژه در منطقهز اسالم
ّ          رضاخان تصميم به كشف حجاب از زنان گرفت، ام ا برخورد . استراتژی استعمار درآمد                                         

هللا بافقی،  ی آيت قاطع مردم به رهبری روحانيت، از جمله موضعگيری تند و كفرستيزانه
در اين هشت سال، يعنی . سال به تعويق بيفتد ٨دت زدايی به م موجب شد كه طرح حجاب

ها و  ، روحانيت در معرض شديدترين توهين١٣١۴تا  ١٣٠۵ی سال  در فاصله
طرح استفاده از عمامه به شرط داشتن مجوز دولتی هم، . های تبليغاتی قرارگرفت يورش

 .از جمله فشارهای روانی بر روحانيت بود
ادشاه تركيه، درانگلستان با هم عهد بستند كه ممالك پس از آنكه رضاخان و آتاتورك، پ

خود را به صورت كشورهای اروپايی درآورند و مانع از حضور و فعاليت روحانيت 
حجابی و شرابخواری را ترويج دهند، برای تحقق اين امر، رضاخان از  شوند و بی

او در بين راه به هر . دهللا خان، شاه افغانستان، خواست تا با خانمش به ايران سفر كنن امان
بست و مراسم جشن و سرور در آن  رسيد، باغ ملی آن شهر را آذين می شهری كه می

بهلول به امامان جماعت . شب اول محرم بود كه آنها به سبزوار رسيدند. كرد برپا می
سبزوار مراجعه كرد و از آنها كمك خواست تا نسبت به برگزاری جشن در ماه محرم 
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، ولی آنها ترسيدند و گفتند كه مخالفت با دولت، حكم خودكشی را دارد و اعتراض كنند
بهلول به تنهايی جلوی باغ ملی رفت و با سخنرانی مردم را .     ً      ً          شرعا  و عقال  ممنوع است

سرانجام پيگيری و سخنان . تحريك كرد كه در مقابل اين عمل زشت بايستند
جمع شدند و شهردار به ناچار تسليم ی زيادی دور او  ی او سبب شد كه عده روشنگرانه

 .شد
ّ                  رود تا در كنار علما در مقابل دولت بايستد، ام ا در آنجا مشاهده  بهلول از سبزوار به قم می                                            

كند كه علما مخالفتی با دولت ندارند و درمقابل، نزد دولت، بسيار محترم هستند و حتی  می
وظيفه هم  ی آن از خدمت نظام كردن شهر قم و حومه شاه به درخواست آنها برای معاف

گيرد و گاهی هم برای  ی تحصيل می بهلول تصميم به ادامه. پاسخ مثبت داده است
او مدت پنج . كند ده، نفود كاملی پيدا می ٢۵رود و در  سخنرانی به دهات اطراف قم می

ماه با شهربانی به صورت جنگ و گريز مقابله كرد و هرگاه فرصت مناسبی دست 
 .گشت كرد و دوباره به مخفيگاه خود برمی ليه رژيم سخنرانی میداد، ع می

. برد گردد و به تقاضای مادرش، او را به كربال می بهلول پس از پنج ماه به سبزوار برمی
ما «:گويند كند و بنا به فتوای ايشان كه می هللا ابوالحسن اصفهانی مالقات می در آنجا با آيت

ّ             مجتهد، زياد، ام ا منبری و سخ نران كم داريم وتوبايدبه ايران برگردی وعليه شاه سخنرانی               
پردازد و در نتيجه  بهلول در مسجد شاه به سخنرانی می. گردد ، به ايران برمی» كنی

كنند و او پس از ده روز آزاد  مردم تهران اعتصاب می. شود دستگير و زندانی می
خواهد، ضمانت بدهد كه  شهربانی ازپدربهلول می. گردد شود و به سبزوار برمی می

گويد پسرش ديوانه است و به همين دليل هم به  پدر بهلول می. پسرش ديگر سخنرانی نكند
داند  شهربانی كه می. تواند برای كارهای پسرش ضمانت بدهد گويند و او نمی او بهلول می

انت زنند، باالخره از خود او ضم اگر او را آزاد نكند، مردم سبزوار دست به قيام می
 .كند گيرد و آزادش می می

ی شهرهای ايران سفر  ی مبارزه با رژيم، به همه گيرد، برای ادامه شيخ بهلول تصميم می
او ازبيم آسيب رژيم به همسرش، با مشورت و موافقت او، . كرده و سخنرانی نمايد

 .طالقش داد و سپس با خيالی آسوده به مبارزه با دولت پهلوی پرداخت
ی ده ماهی كه اين  طالق همسرش، خواهرش را به كربال برد و در فاصلهبهلول پس از 

بهلول . كرد رفت و سخنرانی می سفر طول كشيد، برای مردم شهرهای بين راه، منبر می
. پس از برگرداندن خواهرش به گناباد، به اصفهان رفت و در آنجا به سخنرانی پرداخت

تراضات شديد مردم، ناچار شد تا او را شهربانی بهلول را دستگيركرد، ولی در اثراع
بهلول سپس به شيراز رفت و در آنجا هم چند باری شهربانی سعی كرد او را . آزاد كند
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بهلول پس از شيراز به يزد و . دستگير كند كه هوشيارانه از چنگ مأموران گريخت
 او قصد داشت. كرمان و تمام شهرهای جنوب و غرب كشورسفرودرآنجا سخنرانی كرد

تمام شهرهای جنوب و غرب ايران با او همراه بودند، ولی . مردم را عليه دولت بسيج كند
 .آمد ی مسجد گوهرشاد پيش  هنوز به شهرهای شمالی وشرقی سفر نكرده بود كه فاجعه

ای را برای پيدا  پس از ماجرای مسجد گوهرشاد، مأموران امنيتی، جستجوی گسترده
گريزد و به افغانستان  ل با كمك يك زن از مشهد میبهلو. كردن بهلول آغاز كردند

ی سرمنشی  دهد، او را به خانه استاندار هرات، به محض ورود بهلول دستور می. رود می
رسد كه  روز به استاندار دستور می ۴٠پس از . استاندار ببرند و تحت مراقبت قرار دهند

كند و بهلول مدت چهار  دانی میدولت افغانستان بهلول را زن. بهلول را به كابل بفرستد
گذراند  بافی و سرودن شعر می اووقتش رابا جوراب. گذراند سال را در زندان انفرادی می
دادند، حدود صد هزاربيت شعری را كه در اين دوران گفت،  و چون به او قلم و كاغذ نمی

 .حفظ كرد
برد و  تان به سر میی مسجد گوهرشاد، بهلول در زندان افغانس تا ده سال پس از واقعه

الدين، پدر بهلول،  شيخ نظام. ترين ارتباطی با خانواده وبه خصوص مادرش نداشت كوچك
ای به  پس از مرگ او، مادر بهلول، نامه. رود شود و از دنيا می در اين دوران مسموم می

د و از خواهد كه بهلول را پيدا كن نويسد و از او می رئيس كل پليس و ژاندارم افغانستان می
                             ً                رئيس پليس افغانستان كه اتفاقا  يكی از شاگردان . ای بنويسد او بخواهد تا به مادرش نامه
 .فرستد دهد و پاسخ را گرفته و برای مادرش می بهلول است؛ نامه را به او می

ّ      كند كه زندانيان سياسی آزاد شوند، ام ا در  دولت افغانستان پس از چند سال تصويب می                                   
بهلول را به يكی از شهرهای استان مزار . صورت تبعيد زندگی كنند اطراف كشور و به

ی فقير ازدواج كرد،  در آنجا بهلول با دختری بيمار از يك خانواده. بلخ به نام خلم فرستادند
ّ                                                                                 ام ا متأسفانه فرزند بهلول به هنگام تولد در اثر نبودن دايه و دكتر و دارو و سوء تغذيه ی   

بهلول مدتی را در . رود آيد و زن نيز بيست روز بعد از دنيا می مادرش، مرده به دنيا می
آباد، مركز استان شرقی  ماند و سپس او را به زندانی سيصد نفری در جالل تبعيد می

پس ازفرارودستگيری مجدد تعدادی از زندانيان، بهلول به اتهام . كنند افغانستان منتقل می
 .همكاری با آنها، تحت فشار قرار گرفت

ه دنبال تشديداختالفات ميان افغانستان وپاكستان،راديوی پاكستان اعالم كرد كه ب
ی آن كشور بوده، بدون هيچ گناهی دستگير و زندانی  افغانستان، شيخ بهلول را كه پناهنده

پس از استقرار غالم . كرده است، ولی بازهم دولت افغانستان، بهلول را آزاد نكرد
وزير بود، تالش كرد تا  و كه دوست وزيركشور و نخستخان در استان شرقی، ا صديق
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دانست  بهلول پس از آزادی، تصميم گرفت به مصر برود، چون می. بهلول آزاد شود
 .جمهور مصر با دولت پهلوی مخالف است رئيس

. شدند رفت و دانشجويان بسياری با او مأنوس  ی االزهر می در مصر، روزها به جامعه
گرفت از مصر عزيمت كند كه دانشجويان،  شد، تصميم  ت او تمام پس از آنكه مدت اقام

با او صحبت  كنند و يكی از دانشجويان كه پدرش از وزرای دربار است، مخالفت می
 .كند كرده و مشكل اقامت بهلول را حل می

ماند و از طرف جمال عبدالناصر كه  شيخ بهلول، يك سال و نيم ديگر در مصر می
گيرد و به پخش  ، رياست بخش فارسی راديو مصر را به عهده میمخالف رضاشاه بود

 .پردازد اشعارومطالب عربی وفارسی درمخالفت با امريكا، صهيونيزم و رژيم پهلوی می
رود و سپس دو سال و نيم در آنجا اقامت  بهلول برای ديدن خواهر و مادرش به نجف می

به هنگام مراجعت به ايران، دستگير و  .دهد كند و به مبارزه با رژيم پهلوی ادامه می می
اين بازجويی پنج روز طول . كنند بهلول را به تهران برده و بازجويی می. شود زندانی می

 .شود افتد و پس از سی و پنج روز آزاد می بهلول به زندان می. كشد می
واند، ی مسجد گوهرشاد، بهلول را عامل بيگانه خ گونه كه پس از فاجعه رژيم پهلوی همان

در زمانی هم كه پس از سی سال به ايران برگشت، در بين مردم شايع كرد كه او نزد شاه 
 .رفته و طلب عفو كرده است

بعد   های مختلف افغانستان گذراند، سال از عمر خود را در زندان ٣١رغم آنكه بهلول،  به
ه مبارزه عليه رفت و مردم را ب از اين مدت طوالنی هم، با شوری انقالبی به منبر می

 .كرد ظلم و بيگانگان دعوت می
 .دار فانی را وداع گفت ١٣٨۴سرانجام در نهم مرداد  شيخ بهلول، 

كه بيش از  های او كه زبانزد همگان است، ذوق و ادب او بود، به طوری از ويژگی 
او . دويست هزاربيت شعر سرود و حدود پنجاه هزاربيت هم از شاعران ديگر، حفظ بود

 .ی اخير ايران و جهان تسلط داشت بيات عرب، تاريخ انبيا واوليا و تاريخ يكصد سالهبه اد
                           ّ         ً                                    مجتهدی بود كه بر فقه اهل سن ت هم كامال  آگاهی داشت و در دانشگاه االزهر مصر، 

مصر و راديو » الشرق االوسط«فعاليت علمی و فرهنگی او، در راديو . كرد تدريس می
 )١(.دش بسيار مؤثر بوددر پايان دوران تبعي» بغداد«
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  بهلول با جوان روزنامه شنود و گفت

  
برای اينکه  به اخالق و خصوصيات و شرح زندگی بهلول بيشترآشنا  شويد ، روزنامه 

گفت و شنودی داشته است که در ذيل  ١٣٨٠جوان با شيخ دمحمتقي بهلول گنابادي درسال 
 :می خوانيد

ر روزگار ما هستيد و زندگي پر فراز و نشيب و سراسر شما يکي از نواد! آقاي بهلول* 
با تشکر از اينکه دعوت ما را براي انجام اين . مبارزه شما گواهي بر اين مدعاست

اي  گذرد، خانه و کاشانه سال از عمر شما مي ١٠٠با اينکه قريب به . وگو پذيرفتيد گفت
ست که روزگار بر شما چگونه مندان به شما مطرح ا نداريد و اين سؤال براي همه عالقه

 گذرد؟ مي
دار بودم و  زندگي من غيرازچهارسالي که در ايران زن. سال عمر دارم٩٢بنده اآلن * 

ازهمسر ايراني خود فرزندي . يک سال هم درافغانستان، هميشه به تجرد گذشته است
 .نداشتم و بچه زن افغاني من هم مرده به دنيا آمد

 .تان برايمان تعريف کنيد و تربيت دوران کودکياز پدر و مادرو خانواده *
هايشان اوسانه  اي داشتم و پدرم بر خالف بقيه پدرها که براي بچه  العاده من حافظه خارق*
گفت و من در شش سالگي و در  گويند، به جاي آن براي من جغرافيدان مي مي] قصه[

و پايتخت هر کشوري را که از  دان خوبي بودم جغرافي  حالي که هنوز الفبا نخوانده بودم، 
پدر من دادستان و در عين حال مدرس بزرگ حوزه سبزوار . پرسيدند، بلد بودم من مي

ايشان در درس حکمت، شاگرد حاج مالهادي حکيم مشهور سبزواري و در درس . بود
 .خارج فقه و اصول، شاگرد حاج ميرزا ابراهيم سبزواري، از مراجع بزرگ بود

آنها چون حافظه مرا ديدند، از پدرم خواهش . جديد شاگرد پدر من بودند دو معلم مدارس*
کردند که اين بچه شش ساله رابه ما بدهيد تابه اودرس بدهيم و در ظرف سه سال تصديق 

خواست اين کار را بکند و چه خوب شد  پدرم مي. کالس ششم را بگيرد و چنين و چنان
ترين مردم دوره  ام از المذهب ن هوش وحافظهکرد، من به خاطر هما که نکرد که اگر مي

يکي تيمورتاش، . در دوره پهلوي دو نفر از حيث المذهبي لنگه نداشتند! شدم پهلوي مي
کنم که خدا نيست و يکي هم دادگر  دليل ثابت مي ٧٠گفت به  وزيردربار پهلوي بود که مي

جلس نشسته بود رئيس مجلس شوراي ملي بود که يک روزدر بهارستان، پشت پنجره م
وکال . اند کرد و ديد که يک سگ نر و يک سگ ماده در خيابان به هم چسبيده و تماشا مي
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کنم روزي ايران آن قدر پيشرفت کند که زن و مرد بتوانند  آرزو مي«: را صدا زد و گفت
هر دوي آنها » .شان نداشته باشد ها با هم بگردند و کسي کاري اين طور آزادانه در خيابان

افتادم، از حيث المذهبي  م به دست پهلوي کشته شدند، ولي من اگر در دست پهلوي ميه
 !زدم از هر دوي آنها جلو مي

برايم روپوش مدرسه هم دوخته بودند و قرار بود به مدارس جديد . اما خدا نخواست*
ن م! چه بهتر«: پدرم فرمان را پاره کرد و گفت. بروم که فرمان عزل پدرم از تهران آمد

. و سبزواررا يله کرد و به وطن اصلي خودمان يعني گناباد برگشتيم» از سبزوار بيزارم
در آن تاريخ در گناباد مدرسه جديد نبود، اين بود که به جاي آن، شاگرد خاله پدرم شدم که 

سال و نيمه بودم که قرآن را نزد او شروع کردم و در  شش. داد ها قرآن درس مي به بچه
 .فظ کل قرآن شدم که اآلن هم هستمهشت سالگي حا

. بعد از آن درس عربي را نزد پدرم شروع کردم و همزمان منبري مجالس زنانه هم شدم
سالگي که بالغ شدم، پدرم گفت که ديگر حرام است به مجالس زنانه بروي و  ١۴در 

براي . شش ماه تمام نه براي مردان و نه براي زنان روضه نخواندم. روضه بخواني
يک شب در . کشيدم ها ممنوع بودم که روضه بخوانم و براي مردها هم خجالت مي زن

درمجلسي که باني آن پدرم بود، به خودم جرأت دادم و در ) ع(شب شهادت امام حسن
 .خوان رسمي مجالس گناباد شدم مسجد بيلند روضه خوبي خواندم و از آن به بعد روضه

 د؟هاي گناباد چه بو ماجراي شما با صوفي*
هاي زيادي  کردم و به مرشدشان قلنبه هاي زيادي به صوفيان گناباد مي در منبر خنده*

کردم و مردم از ته دل  ها تعريف مي هاي صوفي هايي ازرسوايي گفتم و قصه مي
فهميدند که اينها چه جانورهايي هستند، براي همين مريدان مرشدشان  خنديدند و مي مي

خواستم بروم روضه بخوانم  يک شب مي. تند مرا بکشنددور هم جمع شدند و تصميم گرف
بايد بروم « : گفتم » روي؟ کجا مي« : که سر راهم کمين کردند و جلوي مرا گرفتند و گفتند

ام، يکي ديگر زد توي گوشم و سومي با  شان محکم زد تخت سينه يکي» .روضه بخوانم
عرکه گرفتار شده بودم که من وسط آن م. چهارمي هم چاقو کشيد. ام زد لگد به گرده

سوت . گشت، اين قضيه را ديد اش برمي اردالني، فرماندار گناباد که از مهماني به خانه
 .روزي در حبس بودند ١٧زد و سربازها ريختند و آنها را گرفتند و 

پدرم مرد سياسي هوشيارودانشمندي بود و متوجه شد که اينها باالخره يک باليي سر من 
در سبزوار . ي همين مرا به سبزوار برد که در آنجا درست درس بخوانمآورند، برا مي
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. منبر نرفتم و درسم خيلي پيش رفت، ولي باالخره مردم سبزوار وادارم کردند منبر بروم
 .همان سال اولي که در مسجد جامع سبزوار منبر رفتم، مخالفت من با پهلوي شروع شد

 کرديد؟ يچگونه و به چه شکل با رضاشاه مبارزه م*
قدري روشن بودند  ها به اين قصه. هاي معنادار بر منبر ها و لطيفه با تعريف کردن قصه*

يادم هست در همان سال، ! فهميدند، چه رسد به خواص که مردم عوام هم منظورم را مي
اي را نشر داد که منظورش اين بود که در دوره سابق که آخوندها و علما  پهلوي اعالميه

شدند، به خاطر اين بود که  مر به معروف و نهي از منکر مزاحم مردم ميبه عنوان ا
رسيد؛ ولي امروز دولت قوي شده و به  دولت ايران ضعيف بود و به اين طور کارها نمي

هايي  کند و حرف هايي را که خوب باشند، خود دولت امر مي حرف. رسد همه کارها مي
ر خوب آن است که مجلس شوراي ملي بگويد کا. کند را که بد باشند، خود دولت منع مي

آخوندها و علما از اين به بعد . خوب است و کار بد آن است که از سوي مجلس منع شود
حق ندارند به عنوان امربه معروف و نهي از منکر مزاحم مردم شوند و اگر شدند، 

 .تعقيب خواهند شد
ي حاج شيخ دمحمتقي بافقي يک. در آن روزها دو تن ازعلماي بزرگ ما فوت شده بودند*

حجاب  يزدي، شوهر خواهر شيخ عبدالکريم حائري مشهور بود که وقتي زن پهلوي بي
آمد، او را بيرون کرد و به همين خاطر شيخ را گرفتند و ) س(به حرم حضرت معصومه

ديگري حاج آقا . به تهران بردند و هشت سال تحت نظر بود و باالخره در تهران مرد
حاج آقا نورهللا به . هاني، برادر آقا نجفي اصفهاني از مؤسسين مشروطيت بودنورهللا اصف

قم آمد که مانع از کارهاي پهلوي شود که مريض شد و پهلوي هم از موقعيت استفاده و 
 .کرد آنچه را که کرد

رسيد و من مخالفتم را از همان موقع با پهلوي شروع  اين خبرها به سبزوار و به من مي*
اگر يک بچه انگليسي از پدرش بپرسد آلماني بهتر «: ي منبر مثالي زدم و گفتمرو. کردم

و همين طور يک يک کشورها را نام » است يا انگليسي؟ جواب خواهد شنيد انگليسي
گويد  اگر بپرسد ايراني بهتر است يا انگليسي؟ پدرش مي«: بردم تا رسيدم به ايران و گفتم

ک تمدن دو سه هزار ساله معلوم است که بهتر است، ولي ايران با ي. ام دهنم را بست بچه
نوازي که مثل  پرور رعيت گويم که يک ايراني دانشمند سياستمدار ملت اين را مي

اعليحضرت رضاشاه پهلوي به همه صفات عاليه آراسته باشد، از انگليسي هيچ کمتر 
اين اولين منبري ! تو به اين ترتيب به اهل فن فهماندم که رضاشاه انگليسي اس» !نيست
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ها  بود که در سبزوار در مخالفت با رضاشاه حرف زدم و هشت سالي از اين مخالفت
 .داشتيم تا به قضيه مسجد گوهرشاد منتهي شد

 قضيه باغ ملي چيست؟*
رفتم، ولي منبرم مخالفت صريح با پهلوي نداشت  ماه رمضان در مسجد سبزوار منبر مي

پهلوي هم هنوز آن قدر قدرت نداشت که آخوند . گفتم ه ميگوشه و کناي. که به جنگ برسد
 .گويي به بند بکشد، ولي من هم مراقب بودم که خيلي صريح حرف نزنم را به کنايه

يک سال و نيم از اقامتم در سبزوارگذشته بود و هنوز کسي از مردم سبزوار نديده بود که 
مردم با تعجب به . يدند که رفتمد يک روز در آنجا تدارک جشن مي! من به باغ ملي بروم

: از خود من هم پرسيدند» شيخ هوس باغ و تماشا کرده؟ چطورشده «: گفتند من مي
ريزد  ازدلم خون مي. ام هوس مرگ تماشا را کرده« : گفتم» اي؟ هوس تماشا کرده! شيخ«

وقتي با مردم حرف » .که شب اول ماه محرم، درسبزوارمهماني اروپايي راه بيندازند
کم در ميان مردم ولوله افتاد که شيخ چرا آمده  و کم» گويي درست مي! شيخ«: دم، گفتندز

. کنند و وقتي موضوع دهان به دهان گشت، حس کردم که دارند حرف مرا تصديق مي
تان  شما همه! اي مردم«: وقتي ديدم وضعيت اين طوري است، رو کردم به مردم و گفتم

يکي از ميان جمعيت » کنيد؟ س چرا همگي قيام نميگوييد که اين جشن بد است؛ پ مي
اگر شما جلو . تريد شما اگرمجتهد نيستيد، ولي براي ما از مجتهد هم محترم! شيخ«: گفت

از ميان شما دو نفر که « : گفتم » بيفتيد، ما حاضر هستيم هرچه را که بگوييد اجرا کنيم
. اند سبزوار در باغ ملي جمع شده تر هستند، بروند و به شهردار بگويند که مؤمنين شجاع

او . دو نفر رفتند و به شهردار گفتند» . اينها شهردار را بياورند تا من با اوحرف بزنم
آنها هم به او گفتند تو برو، . خواهيم و به شهرباني خبر داد فهميد که او را براي چه مي

من » گوييد؟ چه مي! آقايان«: شهردار آمد و گفت. کنيم اگر مشکلي پيش آمد ما کمک مي
او » . ها تعطيل شوند گوييم به حرمت ماه محرم، بايد اين جشن ما مي« : جلو افتادم و گفتم 

اين مجلس را اعليحضرت رضاشاه پهلوي براي مهمان عزيزشان « : با يک هيبتي گفت 
شما هم اگر . اند و هيچ کس حق مداخله ندارد اعليحضرت پادشاه افغانستان برقرار کرده

 ».گوييم که شما را دستگير کنند ها بزنيد، ما به شهرباني مي از اين حرف
ديدم و متوجه شدم که  رو را هم مي کردم و در عين حال خيابان روبه من با او صحبت مي

آيند، ولي هنوز به باغ نرسيده بودند که پليس ديگري  سه پليس شهرباني رو به باغ ملي مي
من از . چيزي گفت و آنها را از نيمه راه برگردانددوان دوان آمد و به آنها يک 
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هايي را براي دستگيري ما  آنها پليس. اي که خدا به من داده، مطلب را گرفتم هوشياري
ها به آنها خبر داده بودند که اجتماع مردم خيلي زياد است و  فرستاده بودند و بعد جاسوس

اين را که فهميدم، دالور شدم و . دندها را برگردانده بو آنها از انقالب ترسيده و پليس
کند اين جشن را برچيند،  شهردار که قبول نمي! مردم« : يکمرتبه رو کردم به مردم و گفتم

 ». شما که دست داريد، اين جشن را برچينيد. مثل اينکه دست ندارد
اي  تا اين امر را دادم، برادر زن شجاع ما که عبدالوهاب نام داشت، دست انداخت و ريسه

و ريسه را محکم به » !هللا خان مرگ بر پهلوي و مهمانش امان« : را از ديوار کند و گفت
خود ما . نظمي نکنيد کنم بي خواهش مي! آقايان« :  شهردار به التماس افتاد وگفت. زمين زد

دقيقه وقت داري که ما برويم مسجد، نمازشام را بخوانيم  « : به او گفتم » .کنيم جمعش مي
 ».اگر برگشتيم و ديديم چيزي باقي مانده، همه را آتش خواهيم زد. رديمو برگ

همه . مردم را به مسجد بردم و نماز شام را خوانديم و برگشتيم و ديديم هيچ خبري نيست
! خان خبر دادند که به سبزوار نيا که اوضاع شلوغ شده هللا به امان. جا را پاک کرده بودند

 !بزوار که هيچ، در نيشابور هم توقف نکردندقدري ترسيدند که س آنها به
 ايد؟ در زندگي چگونه گذران کرده*
هيچ وقت . زندگي شخصي من از ابتدا همين طور بوده وغيرازنان خوردن چيزي ندارم*

هر . خورم و اگر باشد ماست مقيد به غذايي نيستم و هر جا باشد ناني مي. خورم چاي نمي
کنم، همه زندگي من به همين  بينيد زندگي مي که اآلن مي همين طور. خوابم جا هم باشم مي

 .سال در افغانستان زنداني بودم ٣١بعد از مسجد گوهرشاد هم که . نحو بوده
 ...االرض داريد  گويند شما طي ها مي بعضي*

گويند من بالکل منکر هستم، يعني عالوه بر  طي االرض را به آن معنايي که مردم مي
گويم قبول هم ندارم که يک دعايي بخوانم و  کنم و مي انکارش هم مي اينکه خودم ندارم،

                    ً االرض به اين معنا اصال   طي. فوت کنم و از اينجا گم شوم و يک جاي ديگري پيدا شوم
االرضي  االرضي دارم غيرازاين طي من طي! من ندارم، هر کس داردنوش جانش. ندارم

را از اينجا گم و جاي ديگر پيدا شوم، محال االرض به اين معنا که راه دور  طي. که گفتم
االرض به اين معنا دارم که وقتي اراده به انجام کاري بکنم، خدا به  است، ولي طي
   ً         مثال  اگر شما . کند العاده اسباب و وسيله انجام آن کار را برايم فراهم مي صورت خارق

کند و ببرد به مشهد، اآلن بخواهيد برويد و سرجاده بايستيد که ماشيني شما را سوار 
ممکن است هشت، نه ساعت بايستيد و ماشيني نيايد، ولي اگر من بروم بايستم، همان 
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 .برد کند و مي آيد و مرا سوار مي موقع ماشين مناسبي مي
 ...االرض شما به اين معناست  پس طي*

من حمله کند، به اين معنا اگر دشمني هم به . ام وسيله نمانده وقت بي بله، به اين معنا هيچ
يک بار در همين جاده . رساند، چنانکه چند مرتبه اين طور شده است خدا مدافعي را مي

ماشيني آمد و دست باال کردم که نگه دارد و نگه . سبزوار ايستاده بودم که بروم مشهد
. دو ساعت بعد از آن ماشين ديگري آمد و نگه داشت و مرا سوار کرد. نداشت و رد شد

. برايم نگه نداشته بود، در بين راه عيب کرده و دو سه ساعت معطل شده بودماشيني که 
حيدريه، نزديک شاتقي در  درتربت. ماشين بعدي که مراسوارکرد، ازاوجلو افتاد

اش حيرت کرد که چطور او که مرا سوار  اي بودم که آن ماشين آمد و راننده خانه قهوه
ود که ماشين بعدي، مرا سوار کرد و آورد، به متوجه نب. نکرده بود، زودتر از او رسيدم

االرض دارم، در حالي که التماسي با خداوند دارم  کنند طي همين خاطر مردم تصور مي
 .کند اش را فراهم مي که به هر چيزي که محتاج شوم، خداوند وسيله

ما نگه شاءهللا خداوند، شما را همچنان براي  ايد و ان سالي که عمر کرده ٩٢آيا در اين *
 گاه سر و کارتان به دوا و دکتر افتاده است يا نه؟ دارد، هيچ

نسبت به بقيه مردم خيلي کمتر، براي اينکه از هفت سالگي توبه کردم و هرگز چاي *
اين کتاب را . خورم الرضا مي نخوردم، به دود محتاج نيستم، خوراکم را از روي طب

 خوانديد؟
 .شما توضيح بدهيد*
اش اين است که خلفاي عباسيه از بس  ش را برايتان خالصه کنم؛ خالصهبگذاريد تاريخ*

که به حيات خود پابند بودند که صحيح و سالم باشند، هر کدام در پايتخت خود يک دکتر 
مأمون هم يک دکتر . اروپايي دائمي داشتند که هر وقت محتاج شدند به او مراجعه کنند

خود کرد، يک روز در مجلس مأمون، امام را وليعهد ) ع(وقتي که امام رضا. داشت
جد شما با اينکه تصديق «: آن دکتر از ايشان پرسيد. رو شدند با آن دکتر روبه) ع(رضا

، پس چرا در طب کتابي »العلم علمان علم االبدان و علم االديان«: طبابت کرده و گفته
:  جواب دادند) ع(امام رضا» ندارد؟ و خدايتان در قرآن چرا در باره طب چيزي نگفته؟

اگر کسي . خداي ما همه طب را در قرآن در يک کلمه گفته؛ کلوا و اشربوا و ال تسرفوا«
و جدم . کند شود و به طبيب هم احتياج پيدا نمي به اين کلمه عمل کند، بيمار نمي

 .»المعده بيت کل داع و الحميه راس کل دوا؛ شکم مايه درد است و پرهيز مايه دوا فرموده
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امام » . خيلي خوب است که شما اين را يک کمي بسط بيشتري بدهيد«: ن گفتمأمو
اين . اي در طبابت نوشتند و به مأمون دادند و او منتشر کرد قبول کردند و رساله) ع(رضا

هاي  فروشي مشهور شد و شايد اآلن هم در بعضي از کتاب» رسالة ذهبيه«رساله به 
را از بر دارم و يک عمر است که به ) ع(ام رضاام» رسالة ذهبيه«من . مشهد پيدا شود

هاي غذايي             ً                              کنم، مخصوصا  دستوري را که حضرت درباره وعده دستورات آن عمل مي
 .شوم و حالم خوب است به مأمون دادند و از اين بابت خيلي کم گرفتار مرض مي

ت خاصي ها بي آنکه حرکتي بکنيد روي آب بمانيد و مهار توانيد ساعت گويند شما مي مي
 .در اين مورد برايمان توضيح بدهيد. هم در شنا کردن داريد

شود بدون اينکه دست  مي. کنم من در هر دريايي هرقدر هم سنگين و بزرگ باشد، شنا مي
بر عکس هم . شود نه دست کار کند نه پا کار کند، فقط با پازدن جلو برويد، ولي نمي

 .شود بي دست و پا زدن که نمي. شود که دست کار کند و پا بيرون باشد مي
تابي کند،  هاي کوچک داريد و بچه هر قدر هم که بي شما عالقه خيلي زيادي به بچه

 رمز اين قضيه چيست؟. شود گيريد، ساکت مي موقعي که شما او را در آغوش مي
هاي کوچک متخصص هستم و در زندان افغانستان که بيکار بودم،  من در نگهداري بچه

 .ام مادر را از شيرخوارگي تا وقت از شير گرفتن بزرگ کرده بچه بي ١٢
 .در مورد تحصيالتتان براي ما توضيح بدهيد*
مقداري هم در قم درس خواندم . دوره سطح را پيش پدرم تمام کردم و به خارج رسيدم*

در آن وقت آقاي سيد ابوالحسن اصفهاني . و بعد براي درس خارج و اجتهاد به نجف رفتم
حاال که «: گفتم» اي؟ تو به چه کاري به نجف آمده«: از ما پرسيدند. مرجع بودند در نجف

گردانم، ولکن دو باره براي درس خارج  او را برمي. ايم مادر خود را به زيارت آورده
. آيم، چون که دوره سطحم تمام شده و بايد درس خارج بخوانم و اجازه اجتهاد بگيرم مي
 ۴٠به فتواي من، پشت «: گفتند» از شما«: گفتم» کني؟ يد مياز چه کسي تقل«: گفتند » 

گويم که اآلن درس خواندن براي تو حرام قطعي است و مبارزه با  سال درس خواندن، مي
مبارزاتي . اي، براي تو واجب عيني است پهلوي به همان شکلي که تابه حال مشغول بوده

ز جريان منبر سبزوار که تعريف بعد ا» . که تو با پهلوي کردي، خبرش به ما رسيده
کردم، تا قضيه مسجد گوهرشاد هشت سال طول کشيد و من در اين فاصله در تمام 

ترين  بزرگ. شدم شهرهاي ايران مبارزات منبري با پهلوي داشتم و حبس و يله هم مي
يکي از . رفتم مبارزه من با پهلوي غيرازمسجد گوهرشاد اين بود که درتهران منبرمي
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رضاشاه پشت سر خودش او را وليعهد . يم برخورد کرد به شب وليعهدي دمحمرضامنبرها
شب هفتم منبر ما . روز منبر داشتم ١٠در اين دوره من در مسجد شاه تهران . کرد

مسجد شاه تهران هم که پر بود ازجمعيت و در و بام . مصادف شد با شب وليعهدي شاه
گفتم امشب شبي است . بر و اولش خوب گفتمرفتم من. ترين جلسه بود هم چراغاني و مهم

قدمش براي ايران مبارک باشد و از خدا . که اعليحضرت پهلوي پسرش را وليعهد کرده
اينها را گفتم، ولي بعد مطلب خودم را گفتم که چون شب . خواهيم موفقيتش را مي

کردم  و اين قصه را شروع. خواهم يک تفريحي به مستمعين داده باشم وليعهدي است مي
خواهد  ديد مردي نشسته است و مي. کرد که پادشاهي بر بام خانه خود شهر را تماشا مي

کند؟  گفت اين مردک ابله را بياوريد ببينم اين چه کاري است که مي. کند به خودش ادرار 
کني؟ مگر  اين چه کاري است که مي! مردک« : او را آوردند و پادشاه با تغير پرسيد 

من اين کار را با هر کسي کردم، به مقام وزارت و ! اعليحضرتا« : فت گ» اي؟ ديوانه
» . اين بار خواستم با خود اين کار را بکنم، بلکه من هم به جايي برسم. صدارت رسيد

خاک بر «: مرد با مشت به خود کوبيد و گفت. تومان به او داد ١٠٠پادشاه خنديد و 
گرفتي، اگر ادرار کرده بودي، اآلن  تومان ١٠٠به روي خود ادرار نکردي و . سرت

 »!وليعهد شده بودي
اي  مردم تهران مردم فهميده! شب مرا در تهران بندي کردند ١١به خاطر همين حرف، 

مردم مشهد اگر .             ً                                                  بودند و فورا  مقصود مرا فهميدند و قصه را دهان به دهان نقل کردند
. آمد وهرشاد به وجود نمي                                   ً             حواسشان مثل مردم تهران جمع بود، اصال  حادثه مسجد گ

] حمايت[مردم تهران خواستند از من حمايت کنند، اين طور نکردند که بزنند و از من
هاي  ها و خيابان پوش شدند و در کوچه بکنند، بلکه سه چهارهزار نفر به آرامي سياه

ما / مخواهي شاه وهابي نمي/ خواهيم ما شاه بابي نمي«: تهران راه افتادند و شعار دادند که
خبر به گوش پهلوي رسيد، رئيس » خواهيم پليس و قزاق نمي/ خواهيم نان ارزاق نمي

يک «: گفت» دهند؟ چه کار کردي که مردم عليه ما شعار مي«: شهرباني را خواست که
 .»هاي بيخودي گفته، گرفتيم حبسش کرديم آخوند گنابادي بوده، باالي منبر يک حرف

 .د برايمان بگوييداز فاجعه کشتار مسجد گوهرشا*
کشف حجاب توسط رضاخان در بسياري از علما و متدينين انگيزه ايجاد کرد تا در *

آقا حسين قمي به تهران سفر  هللا حاج در اين ميان حضرت آيت. برابر حکومت بايستند
شاه نه تنها جلوي کشف حجاب را . کرد تا رضاخان را ازکشف حجاب برحذر دارد
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عالوه براين به مأمورين مشهد دستور داد . ا درباغي بازداشت کردنگرفت، بلکه ايشان ر
نفر از علماي شاخص مشهد از جمله  ١۵آنها هم . هللا قمي را هم بگيرند تا مقربين آيت

وحاج شيخ علي اکبر نهاوندي و حاج ) الجنان مؤلف مفاتيح(مرحوم حاج شيخ عباس قمي 
ل آنها را دستگير کردند و شيخ مهدي واعظ وحاج شيخ غالمرضا طبسي وامثا

 .خواستند مرا هم بگيرند مي
 شما در اين مقطع، يعني فاجعه مسجد گوهرشاد چند سال داشتيد؟*

اي در اداره اين گونه  ساله بودم و هيچ گونه تجربه ٢٧در آن وقت من يک جوان * 
تند، در يک    ً                                                  اصال  تا آن موقع اين همه جمعيتي را که انگيزه انقالبي داش. اجتماعات نداشتم
 .کار دشواري بود که البته با کمک خدا انجام شد. بودم جا مجتمع نديده

زماني که در قضيه مسجد گوهرشاد مرا گرفتند و در يک اتاق زنداني کردند و مردم 
ريختند و مرا از آنجا بيرون کشيدند و رئيس اطالعات شهرباني را که آمد مقابله کند، 

اگر مردم مشهد مثل . آمد کردند، جنگ مشهد پيش نمي را نمي زدند و کشتند، اگر آن کارها
آنجا . شدم، ولي نکردند کردند، خود به خود يله مي رفتند و تظاهرات مي مردم تهران مي

 .طور قسمتشان نبود آن
تداعي ) ع(شود، بهلول زمان امام جعفر صادق گويند وقتي نام بهلول برده مي بعضي مي*

 گويند؟ چيست و چرا به شما بهلول مياسم واقعي شما . شود مي
. از دوره پهلوي نام فاميل پيدا شد. ها نام فاميل وجود نداشت قديم. اسم من دمحمتقي است*

ديگر تفکري و تشکري و . يا حسن بود يا علي يا حسين. قبل از آن فقط يک نام بود
دهان مردم به ها در  من پيش از اين حرف! ها نبود اعتمادي و اقتصادي و از اين حرف

بهلول مشهور شده بودم، وقتي که پهلوي امر کرد که بايد شناسنامه داشته باشيم و نام 
 .فاميلي الزم است، گفتم بهلول را نام فاميلم بنويسند

البته در کودکي . من از سنين کودکي همراه با درس خواندن، منبر رفتن را شروع کردم*
هاي  بعد از درس و منبر، در اوقات فراغت به بازيهميشه . رفتم ها منبرمي تنها براي زن

گفتند نه به آن منبر  هاي محل هم مي زن. پرداختم کودکانه و بيشتر به بازي با حيوانات مي
رفتارهاي تو مثل رفتار بهلول زمان امام ! هايت ات و نه به اين بازيگوشي  و روضه

 .شابه اين اسم روي ما ماند      ً                              تقريبا  از همان زمان و به دليل همان ت. است) ع(صادق
 .            ً               اآلن هم ظاهرا  عازم سفر هستيد. کنيد شما زياد سفر مي*
از ناصريه و دزفول و شوشتر و چند . بله، بايد اول بروم تهران و بعد هم به خوزستان*

 .جاي ديگر براي منبر دعوت دارم
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 ايد؟ به چه کشورهايي سفر کرده*
 . . .ندوستان، عراق، حجاز، سوريه، مصرپاکستان، ه: ام بسياري کشورها را ديده*
 در مصر مشغول چه کاري بوديد؟*
 ساعت چند است؟*

 .١١دقيقه به * ١٠
سال که در زندان افغانستان  ٣١بعد از . پس هنوز تا نماز وقت هست. بسيار خوب*

ها بدل شد وحکومت جديد افغانستان تصميم گرفت که ديگر مرا از  بودم، حکومت
ديدم . روي؟ گفتم هر جا که مرا جا بدهند و از من پرسيدند کجا مي زندانش خالص کند

اگر در افغانستان بمانم، باز ممکن است کارهايي بشود که کارم به زندان برسد، چون 
پرسيدند . ها بود، براي همين تصميم گرفتم از آنجا بروم قضيه سني و شيعه و اين حرف

مرا . تيد که دارالعلم دارد، برايم بهتر استخواهي بروي؟ گفتم اگر به مصر بفرس کجا مي
در . به مصرکه رسيدم، اول در يک مسافرخانه جاي گرفتم. با هواپيما به مصر فرستادند

آنجا چهار طلبه ايراني بودند که در راديوي مصر به طرفداري از جمال عبدالناصر و به 
ان هستم و اگر آنجا آن چهار نفر فکر کردند که من مزاحمش. کردند ضد پهلوي کار مي
يک کاري کنيم که اقامتش بگذرد و محکوم به اخراج شود و ما . شکند باشم، بازار آنها مي

به ديدنم آمدند و من با . اي بود که آن چهار طلبه براي من کردند اين توطئه. آسوده باشيم
ما . بنشينيدآسوده . آنها مشورت کردم که در اينجا چه کار کنم؟ گفتند شما هيچ کاري نکنيد

کنيم و براي شما کاري را درست  رويم و با مقامات عالي صحبت مي خودمان مي
آنها ما را به انتظار گذاشتند، ولي مقصدشان اين بود که اقامتم طوالني و محکوم . کنيم مي

دانستم فقط يک ماه وقت دارم و يک ماه ديگر اقامتم تمام  من هم که نمي. به اخراج بشوم
 .ن به انگليسي نوشته بودشود، چو مي
االزهر رفته و اعالم کرده  در مدتي که آنجا بودم، به جامع. اين ماند و يک ماه گذشت   

هاي آنجا هر کدام درادبيات وعلوم اشتباهاتي داشته باشند، من بيکارم و  بودم که طلبه
ي پرسيدن هاي االزهر برا نفر از طلبه ۵٠تا  هرروز. توان اشتباهاتشان را رفع کنم مي

بعد از يک ماه که آنجا بودم، يک روز صاحب . آمدند شان پيش من مي اشتباهات درسي
فکريد؟ از دوره اقامت شما سه روز گذشته و  مسافرخانه آمد و گفت شما چرا اين طور بي

شما يا بايد تمديد اقامت کنيد يا خارج شويد، چون شهرباني گفته هر کس يک روز بيشتر 
يا اقامتتان را تمديد کنيد يا . ما تا به حال اطالع نداديم. ا ماند، اطالع بدهيماز اقامتش اينج

من که ديدم اين طور است، تصميم گرفتم بروم، . ما مجبوريم به شهرباني اطالع بدهيم
فهميدم که آن چهار نفر . توانم بمانم چون پيش خود فکر کردم حاال که اين طور شده، نمي
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روز آخر هر . ل کرده بودند، ولي حاال ديگر وقتش گذشته بودبه من خيانت و مرا غاف
گفتم فردا ديگر نيا که من  آمدند اشتباهاتشان را بپرسند، مي هاي االزهر که مي کدام از طلبه

مانيد که ما  رويد؟ چرا نمي چرا شما اين طور زود مي«: يک نفر از آنها پرسيد. بايد بروم
که آمده بودم دائمي در اينجا بمانم، ولي اين طور  من«: گفتم» از شما استفاده کنيم؟

کنيم و نکردند و سه روز هم  اي شد و چهار نفر گفتند ما براي تو کرسي درست مي واقعه
چي هم بايد مرا تحويل شهرباني بدهد و آنها هم مرا  اضافي از اقامتم گذشته و مسافرخانه

انم براي شما اقامت بگيرم، اگر من بتو«: آن طلبه گفت» . دهند تحويل ايران مي
ً          گويد قانونا  ممکن نيست بله، ولي اين آقا مي«: گفتم» خواهيد؟ مي براي اين «: گفت» .           
اآلن به پدر . من پسر وزير تبليغات مصر هستم. شناسيد گوييد ممکن نيست که مرا نمي مي

جايي  محتاج هيچ. گويم که برود پيش خود عبدالناصر و براي شما اقامت بگيرد خود مي
شب مرا مهمان کرد و نان . رفت و به پدرش گفت و او گفت بيايد خودم او را ببينم» نباش

داد و بعد از اينکه من رفتم خوابيدم، رفت و با جمال عبدالناصر حرف زد که اين کساني 
ها آوردي در راديو که ضد پهلوي صحبت کنند، کاري از دستشان ساخته  که از ايراني

 .تواند ضد پهلوي صحبت کند او را نگه بدار، چون او مي. هست نيست، چنين آدمي
مقدمه گفت  رفتم آنجا و رئيس راديو بي. اند فردا صبح آمدند که شما را اداره راديو خواسته

االزهر از طرف جمال عبدالناصر  که شما به شعبه عربي و فارسي راديوي تبليغي جامع
قضيه خدايي . اد را امضا و شروع به کار کنيدکنيد، قرارد ايد و اگر قبول مي مقرر شده

 !هاي ما از اين نوع است طي االرض. شد
 .آن چهار طلبه شما راغافلگيرکردند، غافل ازاينکهو مکروا و مکر هللا وهللا خير الماکرين

کردم و شعرهاي هزلي که گفته بودم  اين بود که از آن روزمجري شدم وصحبت مي
شاه ايران ديشب ازايران : براي شاه ايران گفته بودم. فتمشعر هم زياد گ. خواندم مي

شاه / کردند کفار آريامهرش لقب آنکه مي/ روبه مکاري ازشيران پابرجا گريخت/ گريخت
 ....بي دين و علم از ترس شمشير مسلمانان گريخت

 بعد از واقعه مسجد گوهرشاد شما به چه طريق از معرکه گريختيد؟
جنگيدند، مراازمعرکه بيرون کشيدند وچهارنفراز  ميکساني که دورمن بودندو

اي باز است و خانمي در  اي شديم و ديديم در خانه داخل کوچه. آنها با من ماندند باوفاترين
صدايت را باال «: يکي از ما گفت» رويد؟ کجا مي«: به ما گفت. برابر در ايستاده است

شيخ بهلول کجاست؟ «: خانم سؤال کرد» . ايم ما از کشتار مسجد گوهرشاد فرارکرده. نبر
» . اين همان شيخ است«: يکي از همراهان به من اشاره کرد و گفت» آيا او سالم است؟

    ً                                                بعدا  فهميديم که اين خانم از اهالي قوچان و مقيم مشهد » .بفرماييد داخل خانه«: خانم گفت
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تا . کند معاش ميامرار ) ع(اش به زائرين امام رضا است و از طريق اجاره دادن خانه
هاي  هنگام اذان براي ما لباس پاکيزه آورد و ما لباس. اذان صبح در خانه آن زن مانديم

صبح وقتي که اين خانم داشت از منزل . آلودمان را عوض کرديم و نماز خوانديم خون
 .آوري کن و براي من بياور رفت به او گفتم اخبار شهر را جمع بيرون مي

کنند تا شهر  مأمورين خيلي سعي مي«: ود که او برگشت و گفتصبح ب ١٠حدود ساعت 
داران  و مغازه هايي را که بردرو ديوار حرم بود، شسته خون. را به حالت عادي برگردانند
در تمام شهر مأموران به . هاي خود را بازکنند اند تا مغازه و کسبه را هم مجبور کرده

من ديگر » . ها را به نوبت بازرسي کنند هخواهند خان گردند ومي دنبال شيخ بهلول مي
  . صالح ندانستم درخانه آن زن بمانم و از همراهانم خواستم به شهر برگردند

و پس از آن به طرف افغانستان حرکت » آباد سيس«خودم هم با آن زن ابتدا به روستاي 
  .کردم

 
 در زمان کدام پادشاه به افغانستان رفتيد؟*
 .در زمان ظاهر شاه*
 شد که دستگيرتان کردند؟ چه*
دم استانداري سربازي . من به قانون عمل کردم و رفتم به هرات پيش استاندار آنجا*

برو به استاندار بگو که بهلول انقالب مشهد از آنجا فرار کرده و به «: گفتم. ايستاده بود
د و او رفت و به استاندار گفت و ديدم که خودش بيرون آم» . افغانستان پناه آورده

شما بايد در يک اتاق دربست «: بعد گفت. احوالپرسي کرد و گفت خوش آمديد
مخصوص بمانيد و با هيچ کس صحبت نکنيد تا من به کابل خط بنويسيم و در باب شما 

يک ماه آنجا بودم تا از کابل خط آمد که اگر به زندگي در زندان » کسب تکليف کنم
من ناچار بودم به زندان . ه ايران بازگشت بدهيدقناعت دارد، نگه بداريد و اگر ندارد ب

سال  ٣١مرا به کابل بردند و . کشتند گشتم، مرا مي قناعت کنم، چون اگر به ايران برمي
 .هاي مختلف بودم در زندان

 
 شما در افغانستان ازدواج کرديد؟*
نيا آمد و اي پيدا شد که مرده به د بله در آخر که از زندان برآمدم، ازدواج کردم و بچه*

 .مادرش هم مرد
 
 پدر و مادرتان را در چند سالگي از دست داديد؟*
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در زندان بودم که خبر مرگ پدر و مادر . تا وقتي زنداني نشده بودم، پدر و مادرم بودند*
 .و خواهر پي در پي به من رسيد

 چند خواهر و برادر بوديد؟
 .فقط يک خواهر داشتم*
 .هم به تأليفاتتان بفرماييداي  ال آخر اشاره به عنوان سؤ*

 ٢٠٠هيچ شاعري نيست که . شان را هم حفظ هستم هزار بيت شعر دارم و همه٢٠٠
. ام خواهر و برادر که در آن واقعه کربال را نوشته. هزار شعر خود را حفظ داشته باشد

هزار بيت است  ١٢٣کتاب مهمي که دارم و تا به حال چاپ نشده، مثنوي بهلول شامل 
 .ام برابر مثنوي مالي رومي گفتهکه در 

 خوانيد؟ چند تا از ابياتش را براي ما مي
حمد او را هر چه گويم / حد و قياس هاي بي بهر نعمت/ سزد حمد و سپاس ذات حق را مي

 چون که کرده است ما را راه راست/ من سزاست
بشنو از : ام هکند، اين را گفت در مقابل شعر مطلع مثنوي يعني بشنو از ني چون حکايت مي

/ اند که به پشتم تا که پالون کرده/ کند و از گرانباري شکايت مي/ کند خر چون حکايت مي
 . . .اند زير بارم زار و ناالن کرده

  .با تشکر از شما که وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد
  

  مأخذ و توضيحات
  
  سايت تيبان : منبع -  ١

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=98065  
  
  بنياد ملی بهلول گنابادی: منبع  -  ٢

http://sheikhbohlool.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=63&It
emid=65 
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 چهاردهم فصل

  
 پهلوي دوره /زنان جنبش های گفتمان و مبارزاتی، محورهای ازماندهی،س

 )١٣٠۵ -  ١٣٢٠( اول
 

سازماندهی،محورهای مبارزاتی، «درمقاله ای تحت عنوان جلوه جواهری - ناهيدکشاورز
را بررسی و ارزيابی » ) ١٣٠۵  -  ١٣٢٠(دوره پهلوي اول / وگفتمان های جنبش زنان

 : می کنند 
 ايران اقتصادی و اجتماعی سياسی، اوضاع  

 
حکومت رضاشاه به عنوان پيامد مبارزات قدرت در دوران پس از انقالب مشروطه   

. ای در تاريخ سياسی ايران در زمينه ايجاد تمرکز در منابع قدرت بازکردفصل تازه 
با بناکردن و تقويت تکيه گاه خويش بر سه  ١٣٠۵رضاشاه، پس از تاج گذاری در سال 

، به تثبيت قدرت خود »حمايت دربار«و » بوروکراسی دولتی«، »ارتش جديد«رکن 
توانست با ابزارهای گسترده برای نخستين بار پس از عصر صفوی دولت . پرداخت

مديريت، نظم و سلطه، جامعه را اداره کند و رضاشاه نيز با تثبيت قدرتش قادر بود برنامه 
او توفيق يافت بسياری . بلندپروازانه اصالحات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را آغاز کند

سپهساالر،  از نوآوری هايی را که اصالح طلبانی چون شاهزاده عباس ميرزا، اميرکبير
ملکم خان، و دموکرات های انقالب مشروطه پيشنهاد کرده بودند و سرانجامی نيافته بود، 

دولت ايران در زمان سلطنت او، در مقايسه با مالک های ناخوشايند سلسله . به انجام رساند
قدرتها در دست شاه متمرکز . ی قاجار، به قدرت سياسی و اقتصادی بزرگی دست يافت

به همين سبب برخی چون جان . اهی که خاستگاه نهادين و کليدی او ارتش بودگرديد، ش
سلطه و سيطره قدرتمند دولت در . فوران رژيم رضاشاهی را استبداد نظامی می نامند

 –اعم از صنعتی يا زيربنايی  –داخل کشور، خود را برای مداخالت در امور اقتصادی 
حات پردامنه قضايی، آموزشی و يا ساير در توجيه ايدئولوژيکی اصال. هموار نمود

آميزه متناقضی از ناسيوناليسم غيردينی و غرب گرايی را » تجددخواهی«نهادهای مشمول 
در نهايت نيز مجموعه اين عوامل، دولت و ديوان ساالری جديدش را به . می توان ديد

براهاميان، ؛ آ ٣٣٠: ١٣٧٨فوران، . (درون زندگی مردم شهر، روستا و قبيله وارد کرد
١٢: ١٣٧٧۴( 
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دوره رضاشاه با وجود آن که از لحاظ ايجاد تحوالت اجتماعی و اقتصادی و وحدت و 
قدرت سياسی وامدار انقالب مشروطه بود، اما نوسازی ايران از لحاظ فرهنگی و 
اقتصادی بر ساير اهداف به ويژه تغيير رابطه و شيوه اعمال قدرت و افزايش مشارکت 

کوشش در زمينه تمرکز منابع قدرت، الزمه ايجاد امنيت و وحدت . اده شدسياسی ترجيح د
                                                         ً                ملی و نيز ايجاد تحوالت اجتماعی و اقتصادی تلقی می شد و طبعا  معطوف به گسترش 

ايران در اين دوران به طور هم زمان با ضرورت پاسخگويی . مشارکت و نهادسازی نبود
ب در ساخت مديريت، انقالب رفاه به معضالت ناشی از انقالب وحدت ملی، انقال

ليکن بحران های ناشی از فقدان وحدت و هويت . اقتصادی، و انقالب مشارکت مواجه شد
ملی و عقب ماندگی اقتصادی ضرورت تاکيد بر افزايش و تمرکز منابع قدرت سياسی را 

بدين سان از بين اهداف و ضرورت های مهم آن دوران، هدف افزايش . ايجاب می کرد
حکومت رضاشاه با وجود آن که شيوه های اعمال قدرت . رت سياسی اولويت يافتقد

خودسرانه و خودکامه را به سبک حکام پيشين به کار می برد، ليکن برخالف حکومت 
های قديم با تمرکز بخشيدن به منابع قدرت، برای نخستين بار مبانی ساخت دولت مدرن 

 )۶٧ -   ۶٨: ١٣٨٠بشيريه، . (مطلقه را ايجاد کرد
ِ                                     رضاشاه با کسب قدرت  بالمنازع، اصالحات اجتماعی را آغاز کرد حکومت وی خواهان .                  

ايرانی بود که از يک سو رها از نفوذ روحانيون، دسيسه بيگانگان، شورش عشاير، و 
اختالفات قومی، و از سوی ديگر دارای موسسات آموزشی به سبک اروپا، زنان متجدد و 

ساختار اقتصادی نوين با کارخانجات دولتی، شبکه های شاغل در خارج از خانه، 
هدف بلند مدت او . ارتباطی، بانک های سرمايه گذار، و فروشگاه های زنجيره ای باشد

وسيله وی برای رسيدن به اين هدف هم، . بازسازی ايران طبق تصوير او از غرب بود
وزشی، و سرمايه داری دولتی مذهب زدايی، برانداختن قبيله گرايی، ناسيوناليسم، توسعه آم

او حقوقدانان دارای تحصيالت جديد را جانشين قضاتی کرد که تعليمات سنتی داشتند؛ . بود
متون اصالح شده قانون مدنی فرانسه و قانون جزايی ايتاليا را، حتا با آن که در مواردی با 

به حل و فصل احکام قرآن تضاد داشتند، تهيه کرد؛ و مقررات شرعی را مدون ساخت تا 
مسائل شخصی چون ازدواج، طالق و نگهداری اطفال بپردازد، همچنين امتياز پر سود 

او سلسله . ثبت اسناد رسمی را از روحانيون گرفت و به دفاتر و محاضر غير مذهبی سپرد
مراتبی از دادگاه های کشوری به شکل دادگاه شهرستان، دادگاه منطقه ای، دادگاه استان، و 

لی کشور ايجاد کرد و بنيادی تر از همه، اختيار تصميم گيری در اين خصوص را ديوان عا
که کدام موارد بايد در محاکم شرع و کدام در دادگاه های مدنی رسيدگی شود، به حقوق 

رضاشاه، از حضور روحانيون در مجلس ملی به شدت کاست . دانان جديد تفويض کرد
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فرمان تصرف  ١٣١٨در سال ). ر در مجلس دهمنف ۶نفر در مجلس ششم به  ٢۴از تعداد (
در نتيجه اين تغييرات، روحانيون نه تنها در سياست . کليه موقوفات مذهبی را صادر کرد

آبراهاميان، . (بلکه در امور حقوقی، اجتماعی و اقتصادی نفوذ خود را از دست دادند
١٢٨: ١٣٧٧( 

 
پس از ديدار رضاشاه از ترکيه  بالفاصله ١٣١٣حرکت برای ترفيع موقعيت زنان در سال 

موسسات آموزش به ويژه دانشگاه تهران درهای خود را به روی زن و مرد . آغاز شد
اماکن عمومی چون سينماها، کافه ها و هتل ها در صورتی که تبعيضی در . گشودند

سازمان های فرهنگی که . خصوص زنان قايل می شدند، بايد جرائمی سنگين می پرداختند
مهم تر از همه اين که . ايگزين انجمن نسوان وطنخواه بودند، دوباره به کار افتادنداغلب ج

رضاشاه حجاب به ويژه چادر سنتی را که از فرق سر تا نوک پا را می پوشاند، ممنوع 
مقامات عاليرتبه با خطر برکناری روبرو بودند مگر آن که زنان خود  ١٣١۴پس از . کرد

اداری می بردند و کارمندان رده پايينی مثل رفتگرها جريمه را بدون حجاب در جشن های 
بسياری اين . می شدند مگر آن که زنان آنها بی حجاب از خيابان های اصلی رژه می رفتند

رضاشاه کشف حجاب را مساوی با . را نه آزادی زنان که سرکوب پليسی می دانستند
ی دانست و بر اين عقيده بود که با رهايی آنان از اسارت و خودآگاهی زنان به حقوق شان م

سرکوب پليسی و قانونی که . برداشتن چادر، زنان وارد فعاليت های اجتماعی می شوند
آزادی پوشش را منع می کرد، باعث شده بود تا زنان سنتی و سالخورده به ويژه در شهرها 

کننده زنان می و با وجود همه مدعيات رضاشاه که خود را آزاد . در خانه ها زندانی شوند
دانست، در حقوق خانواده زنان همچنان مورد تبعيض قرار می گرفتند و قانون همچنان 

مردان از حق اسالمی تعدد زوجات تا . مردها را در چندين مورد مهم برتر می شمرد
آنان سرپرست قانونی خانواده . چهار همسر در آن واحد و حق طالق برخوردار بودند

عالوه بر اين زنان همچنان از حق رای . ق ارث مطلوب تری داشتندشناخته می شدند و ح
: ١٣٧٨؛ فوران،  ١٣٢: همان. (دادن و انتخاب شدن در انتخابات عمومی محروم بودند

٣۵٩( 
 

ِ               سياستی که در برابر عشاير اتخاذ شد، با هدف بلند مدت  تبديل امپراتوری  کثيرالمله به                  ِ                                                  
واحد، زبان واحد، فرهنگ واحد، و اقتدار سياسی دولتی يکپارچه با مردمان واحد، ملت 

سواد فارسی با توسعه مدارس دولتی، بوروکراسی دولتی، . واحد ارتباط نزديک داشت
برعکس، زبان های . دادگاه های مدنی، و ارتباطات جمعی، توسط حکومت افزايش يافت
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يات چاپی اقليت غيرفارسی، به ويژه آذری، عربی و ارمنی با تعطيلی معدود مدارس و نشر
اصالحات آموزشی موثرترين اصالحات مدنی آن زمان ) ١٣٠: همان. (ها کاهش يافت

ظرفيت آموزشی به طور عينی تا دوازده برابر افزايش  ١٣٢٠و ١٣٠۴بين سال های . بود
دانشجو در يازده  ٣٣٠٠بالغ بر  ١٣٢٠در سال . تحصيالت عالی نيز ترقی کرد. يافت

تعداد فارغ التحصيالت دانشگاه های خارج نيز . تحصيل بودنددانشکده تهران مشغول 
اکثريت قاطع فارغ التحصيالن دبيرستان ها و دانشگاه به عنوان کارمند، . چشمگير بود

تکنسين ماهر، مدير عمومی، معلم، قاضی، پزشک، يا استاد دانشگاه وارد خدمات دولتی 
اغلب آنها . يران را تشکيل می دادنددرصد نيروی کار ا ٧روشنفکران در اين دوره . شدند

به توليد سرمايه داری نزديک تر بودند و از نهادهای خصوصی حقوق می گرفتند؛ هرچند 
به اين ترتيب جمع روشنفکران با توسعه . برخی از آنها به بازار نزديک تر بودند

 بوروکراسی دولتی و تسهيالت آموزشی، توسعه يافت و روشنفکران از يک قشر کوچک
به يک طبقه اجتماعی تبديل شدند که با شيوه توليد، وسيله مديريت، و روند نوسازی 

روشنفکران با توجه به گرايش های سياسی، به چند دسته تقسيم می . ارتباطی مشابه داشت
گروهی ) ٢اقليتی که از رژيم شاهی حمايت می کردند و از آن سود می بردند؛ ) ١: شدند

جمعی هم بينابين قرار می گرفتند؛ ) ٣ند و سرکوب می شدند؛ و که با آن مخالفت می کرد
خنثی، غير متعهد و بی تفاوت اما در کل از گسترش دستگاه اداری، آموزشی و صنعتی 

 )١٣٢ - ١٣٣: ؛ همان ٣٧١: ١٣٧٨فوران، . ( سود می بردند
 

، ١٣٠۴ رضاشاه با تثبيت قدرت خود در سال. توسعه اقتصادی با بهبود ارتباطات آغاز شد
هم چنين . بی درنگ پروژه راه آهن سراسری را که ديری مورد بحث بود، آغاز کرد

اگر چه اين راه ها اساسا برای مقاصد نظامی احداث شده . بزرگراه های جديدی احداث شد
توسعه صنعتی . بود اما زير بنای توسعه اقتصادی، به ويژه صنعتی را تشکيل می دادند

زرگ قيمت کاالهای سرمايه ای را به شدت کاهش داد، به که رکود ب ١٣١٠طی دهه 
تعداد واحدهای جديد صنعتی بدون محاسبه تاسيسات نفتی، در دوره . طورجدی شروع شد
اين رشد سريع در صنعت و مديريت دولتی، . برابر افزايش يافت ١٧سلطنت رضاشاه تا 

ز نظر جمعتی، در اين ا. مراکز شهری را هم به لحاظ بافتی و هم جمعيتی دگرگون کرد
با  ١٣١٩تا  ١٣١۴در فاصله سال های . درصد رشد داشته است ۵٠دوره جمعيت ايران 

رشد جمعيتی بيشتری نسبت به دوره های قبل روبرو بود که در اين ميان رشد جمعيت 
 ٣/٢(شهری به دليل خدمت نظام وظيفه، ايجاد کارخانه ها و طرح های پردامنه راه آهن 

شش  ١٣١٩در سال . بود) درصد٣/١(بيشتر از رشد جمعيت روستايی  بسيار) درصد
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جمعيت ايران در پايان اين . شهر بزرگ کشور جمعيتی متجاوز از يکصد هزار نفر داشتند
دوره بيشتر شهری و صنعتی بود اما باز بخش بزرگی از جمعيت بر روی زمين کار می 

 ١٣٢٠کردند، به طوری که تا سال به لحاظ بافتی نيز شهرها تغييرات بسياری . کردند
محالت قديمی از جمله نعمتی، حيدری، کريمخانی، شيخی و متشرع که با هم درگيری 
های بسياری داشتند، از بين رفت و نواحی جديد صنعتی، تجاری، اداری، و مسکونی ايجاد 

  )١٣٣ -  ١٣۵: ؛ همان ٣۴١: ١٣٧٨فوران، . (شد
 

شد به طوری که بنا به  ١٣١٠غيرسنتی در دهه صنعتی شدن باعث گسترش طبقه کارگر 
بزرگترين . هزار نفر بود ٢۶٠هزار نفر تا  ١٧٠برآوردهای مختلف تعداد اين کارگران از 

هزار کارگر ساختمانی تشکيل می داد و بعد به ترتيب کارگران  ۶٠بخش اين کارگران را 
 ٣٠تا  ٢٠هر کدام از صنايع بافندگی، نفت، پشم، برنج پاک کنی و حمل و نقل بود که 

از جمله بخش های کارگری قابل توجه ديگر، از . هزار کارگر را دراشتغال داشت
احتماال . کارگران راه آهن، صنايع غذايی، باراندازان و کارگران شيالت می توان نام برد

طبيعتا شرايط کار نيز يکسان . هزار کارگر در کل کارخانه های کشور کار می کردند ۴۵
ساعت های طوالنی کار، مزد کم، استثمار زنان و کودکان  ١٣٠٠اما در کل در دهه نبود 

 ٨٠. ناظران بريتانيايی و امريکايی شرايط کار را به بردگی تشبيه کرده اند. رواج داشت
مزدشان . هزار زن در صنايع و تعداد نامعلومی در ادارات و مغازه ها کار می کردند

ساعت های طوالنی در شرايط نامطلوب خاصه . کمتر بود بسيار ناچيز و از مزد مردها
مزد کارگر در  ١٣١۴-  ١٣١۶در سال های . در قالی بافی و بافندگی به کار می پرداختند

١صنايع بافندگی  مزد مردان  ١٣٢٠در. ساعت کار روزانه بود ١۵لایر به ازای  ٢تا  ۵
مزد روزانه  ١٣١۵در سال .  بودلایر ٢تا  ١لایر افزايش يافت اما مزد دخترها  ۶تا  ٣به 

 ۶٣پنس بود و در همين زمان در بريتانيا معادل با  ۶يک کارگر بافندگی در ايران معادل با 
 )٣۵۴ -  ٣۵٩: ١٣٧٨فوران، . (پنس بود ٢٣پنس و در زاپن معادل با 

 
يکی ديگر از تغييرات اقتصادی که در اين دوره به وجود آمد، دخالت حکومت در امور 

از جمله اقدامات حکومت در . دی به منظور اعمال نظارت بر منابع مالی قدرت بوداقتصا
اين زمينه می توان به انحصار تجارت خارجی و برخی انحصارات داخلی در زمينه 

اين گونه اقدامات، قدرت دولت را در . ارزاق عمومی و نظارت بر توزيع آنها اشاره کرد
همچنين ايجاد موسسات مالی و بانکی جديد واکنش  .مقابل سرمايه تجاری افزايش می داد

روی هم رفته بخش دولتی در . های نامساعدی در ميان طبقه بازرگانان سنتی برانگيخت
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مقابل بورژوازی سنتی رشد کرد و دستگاه نظامی و اداری دولت به عنوان دو مرکز عمده 
) ٧۴: ١٣٨٠بشيريه، (. استخدام و اشتغال نيروی کار در ايران آن روزگار پديدار شد

اما . رضاشاه از بسياری جهات همانند معاصر مشهور خود مصطفی کمال در ترکيه بود
مصطفی کمال آگاهانه پشتيبانی پر شور . اين دو از يک جنبه مهم با هم تفاوت داشتند

روشنفکران را به سوی حزب جمهوری خواه سوق داد در حالی که رضاشاه به تدريج 
حکومت او به رغم نهادهای موثر، فاقد پايگاه های . خود را از دست داد حاميان غيرنظامی

رضاشاه، . طبقاتی کارآمد و تکيه گاه های اجتماعی مطمئن و بنابراين بنيان های مدنی بود
از دخالت نيروهاي خارجي  –زماني به قدرت رسيد که جامعه ايران به داليل متعددي 

به همين دليل، بسياري . ستخوش هرج و مرج بودد –گرفته تا گسترش شورش هاي داخلي 
. از نيروهاي مترقي سياسي، از به قدرت رسيدن يک دولت مقتدر حمايت مي کردند

ازجانب ديگر، درابتداي سلطنت پهلوي نيز، وي هنوز به چنان قدرتي دست نيافته بود که 
ي اول بود که به در واقع، از نيمه حکومت پهلو. بتواند همه مخالفان خود را سرکوب کند

  - ١٣٧: ١٣٧٧آبراهاميان، . (سرعت جنبه هاي استبدادي حکومت رضاشاه نمايان شد
 )٩۵: ١٣٨۴؛ ساناساريان،  ١٣۶

 
رضاشاه مجهز به ارتش، بوروکراسی و حمايت دربار، می توانست سيطره مطلق بر نظام 

ون ساخت از مجلس ششم به بعد نهادهای برآمده از مشروطيت در. سياسی اعمال کند
دولت مطلقه ادغام شدند و در مقابل، قوه مجريه و دربار و ارتش به عنوان مراکز اصلی 

از مجلس ملی اول تا پنجم، سياستمداران مستقل در شهرها . قدرت سياسی پديدار شدند
. فعاليت می کردند و در روستاها اربابان رعايای خود را به پای صندوق رای می راندند

ی ششم تا سيزدهم، نتيجه هر انتخابات و به اين ترتيب، ترکيب هر مجلس اما از مجلس مل
از نقطه نظر اصول مشروطه، قدرت سياسی در اين دوره در دست . را شاه تعيين می کرد

گروه هايی مانند اشراف زمين دار، خوانين، روسای قبايل و روحانيون قرار داشت، آزادی 
مشکل اصلی رضاشاه اين . همان گروه ها می شدفعاليت انتخاباتی و حزبی موجب تقويت 

بود که از يک سو ايجاد ساخت دولت مطلقه الزمه دگرگونی اجتماعی و اقتصادی بود، 
. ولی از سوی ديگر همين ساخت قدرت با مقتضيات توسعه سياسی تعارض داشت

 )۶٩: ١٣٨٠بشيريه، (
های مستقل را تعطيل به همين دليل، رضاشاه برای تنظيم قدرت مطلق خود، روزنامه 

کرد، مصونيت پارلمانی را از نمايندگان سلب کرد، اصناف را تحت سيطره خود قرار داد 
به طوری که پليس محلی آنها را موظف می کرد از پيش گزارش جلسه های خود را به  –
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. و باز مهمتر از آن، احزاب سياسی را از بين برد –پليس بدهند تا ناظری به جلسه بفرستند 
حزب تجدد که از رضاشاه حمايت کرده بود، نخست جای خود را به حزب ايران نو و بعد 

اما حتا همين حزب ترقی نيز به زودی به تصور اين که نيات خطرناک . حزب ترقی داد
حزب سوسياليست با کناره گيری اجباری . جمهوری خواهانه در سر دارد، برچيده شد

در . ه دست اوباش سازمان يافته به آتش کشيده شدسليمان اسکندری منحل و دفاتر آن ب
انزلی پليس گروهی مذهبی را ترغيب کرد که به تئاتری سوسياليستی به ين بهانه که در 
اجرايی از تارتوف مولير بازيگر زنی به صحنه رفته است، حمله کند و در تهران، پليس 

ن کرد و نشريات انجمن ناظر بود که گروهی متعصب، انجمن نسوان وطنخواه را سنگبارا
 ١٣٠۶حکومت، همه اتحاديه های کارگری را ممنوع ساخت و در سال های . را آتش زد

عهد رضاشاه شاهد ظهور . نفر از فعاالن جنبش کارگری را دستگير کرد ١۵٠، ١٣١١تا 
دستمزد پايين، ساعات کار زياد، ماليات های . طبقه کارگر صنعتی ناراضی نيز بود

اجباری کارگران به منطقه ماالرياخيز مازندران و شرايط کاری که به  سنگين، انتقال
بردگی شباهت داشت موجب نارضايی وسيع در بخش صنعت شده بود و از آنجا که 

ممنوع شده بود، نارضايی به شکل کانون های  ١٣٩۵اتحاديه های کارگری در سال 
يازده هزار نفر  ١٣٠٨ه می در روز اول ما. زيرزمينی و اعتصاب های بی پشتوانه درآمد

همچنين . کارگر در صنعت نفت دست به اعتصاب زدند و در مقابل پانصد نفردستگيرشدند
اقدام رضاشاه برای يکسان سازی ملی، رنجش های بيشتری بين اقليت های دينی و زبانی 

 )١۴٧  -  ١۴٨، ١٢۶  - ١٢٧: ١٣٧٧آبراهاميان، . (ايجاد کرد
گرچه در نتيجه تحوالت ساختاری و اقتصادی و آموزشی  به طورکلی در دوران رضاشاه

شاکله قدرت سياسی تا حدودی تثبيت شد، اما تمرکز منابع قدرت در دست حکومت هيچ 
به طوری که اين دوره با . گونه مجالی برای رقابت و مشارکت سياسی باقی نمی گذاشت

ای اجتماعی زير فشار دوره ای که طی آن، نيروه. فشردگی نيروهای اجتماعی همراه بود
از راه قانون گذاری،  ١٣١٠رضاشاه در ايران دهه . دولت قوی قادر به ابراز وجود نبودند

با توجه . اقدامات نظامی و تمهيدات نهادين کوشيد هر نوع نارضايتی را در نطفه خفه کند
 به انحصار منابع قدرت در دست حکومت، طبقات و گروه های قدرت قديم و جديد امکان

دولت رضاشاه از حيث رابطه با طبقات و . و توان سازماندهی به عاليق خود را نداشتند
نيروهای خارجی  ١٣٢٠هنگامی که در سال . بود» دولت ضعيفی«نيروهای اجتماعی 

به . رضاشاه را از سلطنت کنار زدند، جنبش های اجتماعی حالت انفجاری به خود گرفتند
که هنوز سلطنت شاه بعدی تثبيت نشده بود سال های  ١٣٣٢تا  ١٣٢٠طوری که سال های 

  )٧۵: ١٣٨٠بشيريه، . (شکوفايی جنبش های اجتماعی در ايران بود
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 اول پهلوی دوره در زنان جنبش وضعيت *
 

زنان در اين دوره به دليل گسترش آموزش، راه يافتن به آموزش عالی و صنعتی شدن، به 
در سال . ند و روز به روز بر تعدادشان افزوده شدقلمروهای آموزشی و بازار کار وارد شد

افزايش جمعيت زنان تحصيل . دختر از دبيرستان فارغ التحصيل شدند ۴۵٠حدود  ١٣١٩
کرده، می توانست موجب رشد زنان روشنفکر و گسترش اعتراضات اجتماعی زنان به 

جنبش . اتفاق نيفتاد مدد باالرفتن آگاهی آنان شود، اما عمال به دليل سرکوب دولتی اين مهم
همچنان متاثر از فضاي دوره مشروطه  ١٣١٠زنان در اين دوره، تا سال هاي ابتدايي دهه 

به فعاليت خود ادامه مي داد، و برخي از سازمان ها و نشريات مطرح در اين مقطع نيز، به 
جام اما، با آشکار شدن سرکوب سياسي از يک سو، و ان. جاي مانده از دوره پيشين بودند

                                                     ً                       تغييرات از باال در موقعيت زنان ايراني از سوي ديگر، عمال  جنبش زنان دچار افول و 
با اين وجود، رشد ) ٩۵: ١٣٨۴؛ ساناساريان،  ١۵٩: ١٣٧٨فوران، . (نهفتگي شد

آموزشی زنان و ورود آنان به بازار کار پيش زمينه ای شد تا جنبش زنان از نهفتگی بيرون 
به ويژه زمانی . ی در توسعه نهادها و نشريات زنان را تجربه کندآمده و يک دوره شکوفاي

که تالش های رضاشاه برای آنچه که آزادی زنان می دانست عمال به تغييراتی در قوانين 
خانواده منجر نشد و آنها حتا به حق رای نيز نايل نشدند، بنابراين شکاف ميان ذهن و عين 

ر چه بيشتر زنان به بسيج نيروهای شان برای آنها گسترش يافته و سبب روی آوردن ه
به طوری که در سال های بعدی شاهد فوران . پيگيری اهداف مشخص در دوره بعد شد

  .جنبش زنان در ايران هستيم
  

  
 مبارزاتی ابزارهای و سازماندهی

 
اوايل دوران حکومت رضا شاه انجمن ها و نشريات زنانی که از دوران پيشين باقی مانده 

همچنان به کار خود ادامه می دادند و نيز تشکل های ديگری توسط فعاالن حقوق  بودند
به بعد فشار دولت بر نشريات و انجمن های زنان به  ١٣١٠اما، از سال . زنان پديد آمدند

 .مانند بقيه احزاب و گروه ها جدی تر شد
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 زنان هاي سازمان *
  

يغي خود را در خصوص حقوق زنان در جمعيت نسوان وطن خواه، فعاليت هاي تبل       
آنها در يک اعتراض نمادين، مجموعه اي از يک . دروه حکومت رضاشاه نيز ادامه داد

از ديگر فعاليت هاي . را در ميدان توپخانه تهران آتش زدند» مکر زنان«کتاب با عنوان 
تهران در  ١٣١١در سال » کنگره نسوان شرق«تاثيرگذار آنها در اين دوره، برگزاري 

جمعيت نسوان وطن خواه توانسته بود، نشريه اي نيز با همين عنوان منتشر کند و ] ١. [بود
نيز جمعيت نسوان وطن خواه کالس های مبارزه با بی سوادی برای زنان بزرگسال داير 

عالوه بر آن کتاب هايی در زمينه حقوق زنان به چاپ رساند و چند نمايش تئاتر . کرده بود
در اواخر فعاليتش، افرادي چون صديقه دولت آبادي و فخرآفاق پارسا . هی کردرا سازماند

محترم اسكندري در تمام جلسات جمعيت، بانوان را به ترويج . نيز به آن پيوسته بودند
از جمله اقدامات مهم اين جمعيت ارائه عريضه اي به مجلس . معارف تشويق مي كرد

سالگي ممنوع  ١٦ود ازدواج دختران تا شوراي ملي بود كه در آن خواسته شده ب
اين عريضه در . معاينه زن و مرد از لحاظ سالمتي قبل از ازدواج اجباري شود شود، 

سرانجام اين جمعيت با فشارهاي . قانوني كه بعدا به تصويب رسيد تاثير زيادي داشت
؛  ١٧٥: ١٣٧٩پايدار،   ؛ ٨٢: ١٣٨١ ببران، . (منحل شد ١٣١١رضاشاه در سال 

 ) ١٠٥: ١٣٨٤ساناساريان، 
خواه بود ¬عنوان گروهي جدا شده از جمعيت نسوان وطن» جمعيت بيداري زنان«       

. خواه را به اندازه کافي راديکال نمي دانست¬که با مشي کمونيستي، مواضع نسوان وطن
. تشکيل شد و در زمينه مبارزه با بي سوادي زنان فعال بود ١٣٠۵اين جمعيت در سال 

نين نمايشنامه هايي را در مورد مسائل زنان سازمان داد و به مناسبت روز جهاني زن همچ
اين جمعيت سرانجام در نتيجه سرکوب کمونيست ها در سال . برنامه هايي برگزار کرد

 ) ۴٣٠: ١٣٨٢؛ احمدي خراساني، اردالن،  ١٧٧: ١٣٧٩پايدار، . (منحل شد ٣٠٨
توسط انجمن فارغ التحصيالن  ١٣٠٠ست که از سال ، نام نشريه اي ا»عالم نسوان«       

در . مدرسه دخترانه امريکايي ها درزمينه مسائل زنان با رويکردي ميانه منتشر مي شد
: ١٣٧٩پايدار، . (، به دليل سانسور شديد مطبوعات، اين نشريه نيز توقيف شد١٣١٠سال 
 ) ١٠۶: ١٣٨۴؛ ساناساريان،  ١٧٣
در شهر  ١٣٠۶نوان تشکل و نشريه اي است که در سال ع» پيک سعادت نسوان«       
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روشنک نوعدوست، مديراين انجمن بود که مدرسه اي دخترانه را نيز . رشت تاسيس شد
پيک سعادت نسوان گرايش هاي چپ داشت و با فعاالن کمونيست . در رشت اداره مي کرد
ايران توسط اين  در) هشت مارس(اولين جشن روز جهاني زن . در انزلي در ارتباط بود

برگزاري کنفرانس آموزشي، تئاتر و تاسيس کتابخانه از جمله فعاليت . انجمن برگزار شد
: ١٣٧٩پايدار، . (اين انجمن نيز به دستور رضاخان از فعاليت بازماند. هاي اين انجمن بود

 ) ۶٣: ١٣٨۴؛ ساناساريان،  ١٧٧  - ١٧٨
ت که توسط زندخت شيرازي در سال ، عنوان تشکلي اس»مجمع انقالبي نسوان«       

از جمله فعاليت هاي اصلي اين تشکل، مبارزه با حجاب . درشهرشيراز تاسيس شد ١٣٠۶
پايدار، . (توسط اين تشکل منتشر مي شد» دختران ايران«نشريه اي نيز با عنوان . بود

سال بعد از آنکه بيشتر نهادهاي مستقل زنان در ) ۶۵: ١٣٨۴؛ ساناساريان، ١٧۴: ١٣٧٩
توسط حکومت رضاخان منحل شدند، به دستور وي تشکلي  ١٣١٠هاي نخست دهه 

به رياست افتخاري دخترش، شمس پهلوي در سال » کانون بانوان ايران«دولتي با عنوان 
 ١١ماده (کانون بانوان به دور از مداخله در امور سياسی و مذهبی . تاسيس شد ١٣١۴

هاجر تربيت به رياست آن انتخاب شد و با ايجاد . شروع به کار کرد) نظام نامه کانون
مجالس سخنرانی، نمايش ها، کلوپ های ورزشی، کتابخانه و کالس های اکابر به توسعه 

اين کانون در اياالت و واليات ) ١٣٠ـ١٣١: ١٣٨٣فتحی، . (فعاليت های زنان پرداخت
ازسال . ی بودنايب رئيس جمعيت صديقه دولت آباد. شعبه داشت ۵٠ايران متجاوز از 

درآنجا  ١٣۴٠، صديقه دولت آبادي سرپرستي کانون را بر عهده گرفت و تا سال ١٣١۶
انجمن های کانون بانوان ) ۴٣١-  ۴٣۴: ١٣٨٢احمدي خراساني، اردالن، . (فعاليت داشت

شامل انجمن ادبی، انجمن تشويق به سادگی، انجمن ورزش، انجمن خيريه وموسسه تربيت 
انجمن ها فعاليت هايی از قبيل برگزاری سخنرانی، کالس و برگزاری  همه اين. مادر بود

به طور مثال، در کالس تربيت مادر روابط خانوادگی، آشپزی، شيرينی . نمايش داشتند
پزی، آداب معاشرت، صرفه جويی، شناختن روحيه مرد، بهداشت خانواده، تزيينات منزل 

شگاه تربيت مادردر برنامه دروس خود البته بعدها آموز. و خياطی آموزش داده می شد
مختصر تغييراتی داد و مواردی چون تاثير يک فرد در جامعه از ديدگاه تاريخ و تفسير 
. اشعار و نصايح بزرگان در موضوع اهميت مادر و جامعه به برنامه اش اضافه شد

 )١۴٧: ١٣٨٣فتحی، (
 

بود و اعضای آن که غالبا هدف اساسی جمعيت کانون بانوان از آغاز تاسيس، رفع حجاب 
مديران مدارس و ماموران وزارت معارف بودند در مدارس دختران، رفع حجاب را 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٦٢                                                                ١٨        دق ، 

  

  

ضمن ساير اقداماتی که در «: بدرالملوک بامداد در اين زمينه می گويد. ترويج می کردند
اساسنامه کانون به آن ها اشاره شده بود، منظور اصلی يعنی ترک چادر سياه تدريجا 

می کرد، بدين طريق که زنان عضو جمعيت با راضی کردن خانواده های خود  پيشرفت
يکی يکی به برداشتن چادر مبادرت کرده و در مجالس سخنرانی ساير زنان را تشويق به 

اما با تمامی اقداماتی که در اين زمينه صورت ) ١٣٢: همان(».کشف کفن سياه می کردند
قيام مسجد . زی برای کشف حجاب مشاهده نشدگرفت پيشرفت زيادی در زمينه آماده سا

با انگيزه اعتراض به شايعات مربوط به نزديک ) ١٣١۴تير  ٢٠(گوهرشاد در شهر مشهد 
اين قيام با سرکوب مواجه شد و . بودن کشف حجاب ونيزتغيير کاله مردان صورت گرفت

: مانه. (اجرا شد» آزادی زن«کشف حجاب با عنوان  ١٣١۴دی ماه  ١٧سرانجام در 
يک شيوه . بدون قائده مشخصی دو شيوه در برابر مسئله حجاب دنبال می شد) ١٣٣ـ١٣۴

شامل کشف حجاب مستقيم زنان بود؛ تعداد زنانی که اين شيوه را دنبال می کردند از ميان 
طبقات تحصيل کرده بودند به ويژه در تهران که با به قدرت رسيدن رضا شاه تعدادشان 

زيرا رضا شاه برای نيروهای انتظامی فرامين محرمانه و شديدی صادر افزايش يافته بود، 
روش ديگر شامل تغيير . کرده بود تا از اين زنان در برابر اراذل و اوباش حفاظت شوند

گروه های زنان در خيابان های تهران و شهرهای ديگر با . رنگ در چادر و روسری بود
 )٩٩ـ١٠٠: ١٣٨۴، ساناساريان. (چادر های رنگی ظاهر می شدند

از سويی کانون بانوان . می توان دو ويژگی برای نهادهايی همچون کانون بانوان بر شمرد
به دليل قرار داشتن زير چتر حمايت دولت، توان تغيير و اصالحات بيشتری را داشتند و از 
آن جا که در آن دوره دولت رضا شاه قصد تدوين قانون مدنی، گسترش آموزش و نيز 

سازی برای کشف حجاب را داشت، برخی از فمينيست های ايرانی اين امر را  زمينه
فرصتی برای دسترسی آسان تر به تغييرات مورد نظرشان در زمينه احقاق حقوق زنان 

اما از سوی ديگر به دليل وابستگی به دولت، نهادی همانند کانون بانوان، . می دانستند
 .محدوديت های خاص خود را داشت

 
هاي ¬موع، در اين دوره، با وجود اين که انجمن هاي زنان تشکيل شده در سالدر مج

فعال بودند، اما به تدريج در نتيجه سياست هاي  ١٣١٠همچنان تا سال  ١٢٩٠پاياني دهه 
نخست به دليل استقرار يک نظام استبدادي و . رضاخاني، جنبش زنان دچار افول شد
                                  ً     غييرات از باال در وضعيت زنان، خصوصا  کشف سرکوبگر، و پس از آن به دليل اجراي ت

حجاب اجباري، جنبش زنان نتوانست بطور مستقل، مطالبات و برنامه هاي خود را عملي 
 .در نتيجه، به تدريج جنبش زنان غير فعال و راکد شد. نمايد
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 نشريات زنان
 

ه ، جمعيت نسوان وطن خوا)١٢٩٩(در اين دوره نشرياتي با عناوين عالم نسوان 
، )١٣٠۶(، پيك سعادت نسوان )١٣٠۵(رهنماي بانوان   ،)١٣٠۴(نسوان شرق  ، )١٣٠٢(

نامه بانوان ايران    ،)١٣١٠(دختران ايران    ،)١٣٠٩(، نورافشان  )١٣٠٧(گل رعنا و زيبا 
سال  ١٣در اين ميان عالم نسوان با . منتشر مي شد) ١٣١٩(و راهنماي زندگي ) ١٣١٧(

به بعد تنها سه نشريه زنانه يعني  ١٣١١از سال . ا داشته استانتشار بيشترين عمر ر
به مديريت و » نامه بانوان ايران «به مديريت زندخت شيرازي، » دختران ايران«

به مديريت ماه » راهنماي زندگي«سردبيري عادل خلعت بري رئيس دبيرستان بانوان، و 
 )۵۶: ١٣٨١ ببران، . (دندطلعت پسيان و صاحب امتيازي حسينقلي مستعان منتشر مي ش

به صاحب امتيازي نوابه خانم صفوي و تحت نظر  ١٢٩٩عالم نسوان در تهران و در سال 
سال يعني تا سال  ١٣مجمع فارغ التحصيالن مدرسه عالي اناثيه امريكايي ايران و به مدت 

بيشتر مقاالت آن توسط فارغ التحصيالن . و هر دو ماه يك بار منتشر مي شد ١٣١١
تاكيد عالم نسوان بر تعليم و تربيت نسوان بود به . رسه اناثيه امريكايي نوشته مي شدمد

تعاون و تعالي و ترقي نسوان و «: طوري كه هدف از تاسيس آن در شماره اول مجله
عمده . عنوان شده بود» تشويق آنان به خدمت وطن و خانواده و حسن اداره امور تربيتي

هم چون مجله هاي ديگر زنان در اين دوره آموزش » وانعالم نس«زمينه هاي موضوعي 
و همچنين اخبار ترقي زنان به   طرز لباس، پرستاري و تربيت اطفال،   خانه داري،

 )۶٠      ۶۶: همان. (خصوص درزمينه هاي آموزشي زنان ومقاالت ادبي بود
به  ١٣٠٢ جمعيت نسوان وطنخواه ايران ارگان سازمان جمعيت نسوان وطن خواه در سال

اين . صاحب امتيازي و مدير مسئولي شاهزاده ملوك اسكندري در تهران تاسيس شد
ژه رهبر آن كه در سخنراني هاي خود عليه حجاب و حمايت از تحصيل زنان  جمعيت به وي

سخن مي گفت از سوي برخي از رهبران مذهبي مورد حمالت بسياري قرار داشت به 
ندري غارت و به آتش كشيده شد و خود او نيز به دليل طوري كه يك بار خانه محترم اسك

سازماندهي يك تظاهرات بر عليه نوشته هاي برخي از روحانيون عليه حقوق زنان و به 
عمده نوشته هاي جمعيت درباره حجاب و تحصيل . آتش كشيدن جزوات آنها دستگير شد

ه عشقي و ابراهيم خواجه ميرزاد رضازاده شفق،  زنان بود و مرداني هم چون سعيد نفيسي، 
جمعيت و ارگان متعلق به آن پس از مرگ محترم . نوري از حاميان جمعيت بودند
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  ؛ ۶۴: ١٣٨۴  ساناساريان،. (فعاليت سابق خود را از دست داد ١٣٠۴اسكندري در سال 
 )٧٨  ،١٣٨١ ببران، 

 
مدرسه  به نام روشنك نوع دوست مدير ١٣٠۶مجوز انتشار پيك سعادت نسوان در سال 

اين نشريه ارگان . منتشر شد ١٣٠٧سعادت رشت صادر شد، اما شماره اول آن در سال 
عمده مقاالت اين . جمعيت پيك سعادت نسوان بوده و به صورت دوماهنامه منتشر مي شد

. نشريه در ارتباط با توسعه فرهنگ و بيداري زنان و به طور مشخص آموزش زنان بود
 )٨٣  -  ۴۵  :١٣٨١ ببران، (
 

در شهر شيراز توسط زندخت شيرازي تاسيس و در  ١٣١٠مجله دختران ايران در سال 
آرزو، طرز تربيت دختران «زندخت شيرازي در مقاله اي با عنوان . تهران منتشر مي شد

در اين نشريه هدف از نشريه را انتشار مقاالتي از دختران » موجد نوع تمدن ملت ماست
اين مجله در راستاي ارتقاي دانش . يران عنوان كرده استايران و براي بيداري زنان ا

به دليل مشكالت مالي . زنان ايران به معرفي زنان شاعر و نامي ايران نيز مي پرداخت
 )٨٧ -  ٨٨: همان. (انتشار مجله گاه با تاخير همراه بود

ره قبل با توجه به نشرياتي كه در اين دوره منتشر مي شدند، مي توان ديد كه نسبت به دو
پيش از تثبيت قدرت رضاشاه و در نيمه اول سلطنت او مي توان . افول بسياري كرده اند

نشرياتي را مشاهده كرد كه منتقدانه به وضع موجود پرداخته اند و براي آموزش و بيداري 
زنان همت گمارده اند اما به تدريج از انتشار آنان كاسته مي شود به طوري كه در پايان 

 .سه نشريه باقي مي مانند دوره تنها
  

  
 زنان های خواسته و مطالبات

 آموزش. ١
 

. شايد از زيربنايي ترين تغييراتي که در دروه پهلوي رخ داد در زمينه نهاد آموزش بود
البته، در دوره مشروطه زمينه هاي اصلي اين تغييرات فراهم شده بود؛ نه تنها مدارس 

اما در . انه بسياري نيز در کشور ايجاد شده بودندپسرانه به سبک مدرن، بلکه مدارس دختر
دوره پهلوي اول، بر تعداد مدارس دولتي افزوده شد، وزارت آموزش و پرورش تشکيل 
گرديد، نظام آموزشي تدوين شد، مدارسي که توسط خارجي ها اداره مي شد به نيروهاي 
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در همين دوره زنان نيز . دداخلي واگذار شد و دانشگاه ها و دانشسراها به تدريج تاسيس شدن
پايدار، . (گرايان به آموزش عالي راه يابند¬توانستند با وجود مخالفت هاي بسيار سنت

  )٩٧: ١٣٨۴؛ ساناساريان،  ١٩٨ - ١٩۶: ١٣٧٩
  
 حجاب. ٢
 

نشريه عالم نسوان  ١٣١٠در سال . انتقاد به حجاب آسان تر شده بود ١٣٠٠از اواسط دهه 
پاسخ ها . شت و فراخوانی را در اين مورد به چاپ رساندمسئله حجاب را به بحث گذا

در مجموع زنان در پاسخ به اين فراخوان از بی حجابی به شدت طرفداری . چشمگير بود
می کردند و انحطاط اخالقی در جامعه را ناشی از سرکوب زنان توسط مردان می 

طرح بود، اما هيچ يک مسئله حجاب اگرچه براي بسياري از فعاالن جنبش زنان م. دانستند
حتي مخالفان . از فعاالن جنبش زنان احتمال نمي داد که حجاب در جامعه غير قانوني شود

سرسخت حجاب نيز تنها به اقدامات فرهنگي و تبليغي مي پرداختند و هيچ کدام در پي ايجاد 
 زمزمه هاي کشف حجاب براي نخستين بار پس از سفر شاه و. قانون براي پوشش نبودند

البته پيش از آن نيز رضاشاه نسبت به . شنيده شد ١٣٠٨ملکه افغانستان به ايران در سال 
اين مسئله ابراز تمايل نشان داده بود اما به دليل مخالفت روحانيون هيچگاه بصورت علني 

پس از سفر وي به ترکيه و مشاهده وضعيت زنان در آنجا، . چنين بحثي مطرح نشده بود
 ١٧سرانجام، کشف حجاب در . ان موضوع کشف حجاب جدي تر شددر بازگشت به اير

در آمد و استفاده از چادر و » قانون«توسط دولت پهلوی اول به صورت  ١٣١۴دي 
رضاشاه به طرق مختلف . نحوه اجراي اين قانون بسيار قهرآميز بود. روسري ممنوع شد

ون حجاب در انظار سعي مي کرد ماموران دولتي را وادار کند که همسرانشان را بد
همچنين ماموران شهرباني را موظف کرده بود که چادر از سر زنان . عمومي بياورند

 )١٠۴ -  ٩٨: ١٣٨۴ساناساريان، . (بکشند
 

به دليل برخورد قهرآميز حکومت، کشف حجاب اظهار نظرهای گوناگونی را در پی 
می دانستند و گروهی ممنوعيت حجاب را گامی مثبت در بهبود شرايط زنان . داشت

در واقع، خواست آزادی پوشش، خواستی رايج در ميان فعاالن . گروهی منتقد آن بودند
زنان در آن دوران بود، اما عمال رضا شاه با توسل به زور برای کشف حجاب فعاالن را 

فعاالن زنان حرکتی را آغاز کرده بودند که . خلع سالح کرد و اين خواست را به عقب راند
کرده و در نشريات خود فضا را برای پذيرش » فرهنگ سازی«معايب حجاب  در زمينه
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اما برخورد قهرآميز حکومت از طرفی باعث شد که رفع . حق پوشش زنان فراهم کنند
حجاب پايدار نباشد و از طرف ديگر در همان دوره کوتاه خود برخی از زنان سنتی به 

بی حجابی را به مانند برهنگی می  خصوص زنان مسن را خانه نشين کرد، چرا که آنان
در حالی که زنان تجدد طلبی همچون هاجر تربيت رئيس وقت کانون بانوان، از . ديدند

چادر به عنوان جامه های خفت و حقارت نام می برد، گزارش هايی از زنان آن دوره 
بيايند منتشر شده است که نشان می دهد زنان سنتی ای که نمی توانستند بدون حجاب بيرون 

در مواردی مردان خانواده آنان را در گونی کرده و به . با خفت بيشتری روبرو می شدند
وزارت فرهنگ طی  ١٣٢٠بعد از خلع رضا شاه از قدرت در سال . بيرون می بردند

حکمی پذيرش زنان بی حجاب در دانشگاه را ممنوع اعالم کرد و استادان زن دانشگاه و 
به دليل فقدان روند . کالس های درس بدون حجاب منع شدند دبيران مدراس از حضور در

جامعه پذيری گسترده برای کنار گذاشتن حجاب در ميان زنان و عدم آموزش در اين 
رابطه، فرصت پيشبرد راه حل دراز مدت برای موضوع حجاب با توجه به اين که به 

از منتقدان کشف حجاب  .طور ناگهانی حق انتخاب از زنان گرفته شده بود را از بين برد
 ١٣٢۴اين نشريه در دی ماه . ارگان زنان حزب توده بود» بيداری ما«اجباری، نشريه 

سال بعد از خروج رضا شاه از کشور، در  ۴سال بعد از اعمال کشف حجاب و  ١٠يعنی 
مقاله ای ضمن معرفی حجاب به عنوان سمبل عقب ماندگی زنان، قربانيان اصلی قانون 

زنان تهيدست شهری دانست چرا که به باور نويسنده مقاله، زنان مرفه شهری رضاشاه را 
خود پيش از اعمال قانون کشف حجاب، حجاب را برداشته بودند و زنان روستايی هم 

يکی از تاثيرات قانون کشف حجاب اين بود که عمدتا زنان مسن در خانه . حجاب نداشتند
 )١٠١ـ ١٠٢: ١٣٨۴؛ ساناساريان،  ١٣۵: ١٣٨٣فتحی، . (های خود محبوس شدند

 
 قوانين خانواده     - ٣
 

در اين دوره نقد به قوانين خانواده در نشريات زنان، به خصوص در زمينه حق طالق يک 
. طرفه، ازدواج زنان در سنين پايين، و تعدد زوجات در ادامه دوره پيش منعکس می شد

کرد اما اصالحات محدودی در قوانين رضا شاه با وجود آن که قانون تعدد زوجات را لغو ن
 .ازدواج و طالق ايجاد کرد

در زمينه اعطای حق طالق به زنان و تغيير قانون ازدواج، عمليات تبليغی گسترده ای در 
صورت گرفت که اليحه آن به مجلس ارجاع شد و حتا در نشريات خارجی  ١٣١٠سال 

انجام می شود، مکاتبات کانون بانوان  يکی از اقداماتی که در اين زمينه. نيز انعکاس يافت
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اين کانون به دليل گستردگی تظلمات زنان، طی گزارشی به . با وزارت فرهنگ است
، جهت رسيدگی به حقوق زنان، به ويژه اعطای حق ١٣١٨وزارت فرهنگ در سال 

 )١۵۴ - ١۵۵: ١٣٨٣فتحی، . (طالق به آنان، خواستار ارجاع آنها به دادگستری می شود
به تدريج  ١٣١٩تا  ١٣٠۵قانونی در حوزه قوانين ازدواج و طالق طی سال های مواد 

 اصالحات مهم تر اما الغای دادگاه های مذهبی غير رسمی  حداقل در قانون . تغييراتی کرد
چه موقت و چه دائم  بايد در  –وجايگزينی دادگاه های مدنی به جای آنان بود؛ ازدواج ها 

طرفين ازدواج می . ارت دادگستری ثبت می شدندمحضرهای رسمی زير نظر وز
برای نمونه، زن می توانست . توانستند در قباله ازدواج هر شرطی که می خواستند قيد کنند

شرطی بگذارد که اگر شوهر با زن ديگری ازدواج کرد، زن بتواند ازدواج را به نمايندگی 
آيا زن دارد يا نه مطلع می از طرف شوهرش باطل کند؛ داماد بايد عروس را از اين که 

کرد و سن ازدواج نيز مورد توجه قانون قرار گرفت، يعنی فقط کسانی که به سن بلوغ می 
اين لوايح قانونی در نوع خود راديکال نبودند و اساس و . رسيدند می توانستند ازدواج کنند

چه حد قوانين از سوی ديگر اين مسئله که تا ] ٢. [جوهره شريعت در آن ها حفظ شده بود 
در بسياری از قسمت های ايران به ويژه در . تغيير يافته اجرا می شدند نيز روشن نيست

مناطق روستايی محضرهای رسمی دولتی وجود نداشت و مردم مجبور بودند به 
مردم بر اين باور . همچنين سن بلوغ را قانون روشن نکرده بود. روحانيون مراجعه کنند

ی زودتر از پسران به سن بلوغ می رسند؛ به همين دليل اين قانون بودند که دختران خيل
با اين حال، اصالحات رضا شاه در حوزه های . نتوانست از ازدواج کودکان جلوگيری کند

 ) ٩۵- ٩۶: همان. (ديگر يعنی آموزش و کشف حجاب با جديت بيشتری به اجرا گذاشته شد
 

 اول پهلوی دوران در نزنا مسئله با ارتباط در موجود های گفتمان *
 

در اين دوران هم چنان که در فضای سياسی، گفتمان ملی گرايی و تجدد خواهی اولويت 
داشت، زنان نيز در چارچوب همين گفتمان ها به توسعه حقوق و تغيير شرايط فرودست 

گفتمان مسلط حکومت رضاشاه مدرنيزاسيون بود، اما جنبش زنان . شان می پرداختند
زنان متوسط شهری به دليل اصالحات آموزشی و دسترسی به دانشگاه تهران . دمدرنيته بو

تا حدودی مدرنيزاسيون رضاشاه را پذيرفتند؛ اما سياست های مدرنيزاسيون رضاشاه در 
حوزه زنان، از جمله کشف حجاب اجباری و محدود کردن آزادی زنان به اين مقوله در 

شده بود و قوانين خانواده به نفع مردان و در حالی که هم چنان حق رای زنان قانونی ن
تبعيض آشکار با زنان بودند، در مقابل مدرنيته قرار گرفت، اما در نهايت اين مدرنيزاسيون 
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) ۴۴ :١٣٨۴شهريور  كيان،. (رضاشاهی و دولت وی بود که برنده اين مقابله و جدال شد
مثال کانون . ه همراه نداشتمدرنيزاسيون رضاشاهی برای زنان بحث انتخاب در نقش را ب

بانوان نقش های سنتی زنان يعنی مادری و همسری را نفی نمی کرد بلکه بر بازنمايی 
يعنی به نوعی مادر و همسری مدرن ترويج می شد که مورد . مدرن آن ها تاکيد داشت

عالقه و پسند مرد بود، آداب معاشرت را خوب می شناخت، خوش لباس و مدير و صرفه 
در واقع آن چه که در اين دوران مهم است نمادسازی از زن به عنوان نماد . جو بود

هر چند که با . کشف حجاب به آزادی زن تعبير می شد. مدرنيزاسيون رضاشاهی است
اجباری کردن کشف حجاب آنچه نديده گرفته می شد انتخاب زن ايرانی در برگزيدن سبک 

 .زندگی و نحوه سلوک و پوشش خود او بود
 
در راستای گفتمان مدرنيته با تاکيد بر اصالح » حقوق برابر«ز طرف ديگر، گفتمان ا

قوانين ازدواج و طالق در اوايل حکومت رضاشاه توسط گروه های زنان مطرح می شد 
فعاالن زنان در آغاز .                                  ً                             اما به تدريج با تسلط بحث حجاب عمال  اين گفتمان به حاشيه رانده شد

ودند که او بتواند با نمايش اقتدار خود حق رای زنان را به حکومت رضاشاه اميدوار ب
رسميت بشناسد، اما رضا شاه به اين خواسته توجهی نکرد چرا که در بينش او نيز زن 

سلطه گفتمان حجاب و متعاقب آن تحميل قهرآميز بی . شايسته زنی مدرن اما فروتن بود
 .عامه منجر شدحجابی عمال به شکاف بيشتر ميان نخبگان زن و زنان 

با انحالل انجمن های مستقل زنان و نشريات آنان و تمرکز فعاليت های آن ها در تشکلی 
در اين دوره باب شد که ناچار به تطبيق گفتمان و ] ٣[وابسته به دولت نوعی فمينيسم دولتی 

سياست های خود با گفتمان و سياست های دولتی بود و همين امر باعث تحميل محدوديت 
از سوی ديگر به نظر می رسد چون رضا خان . ی به کنش زنان در اين دوره شده بودهاي

در زمينه وضعيت زنان سرگرم اصالحاتی بود و مانع مهمی که فعاالن زن بر سر راه 
اصالح موقعيت زنان می شناختند، عرف سنتی و روابط عشيره ای بود، به نوعی زنان 

به رضا شاه و دولت او واگذار کردند و شايد به  در اين دوره اصالحات در اين زمينه را
 .همين دليل است که در زمينه حقوق زنان نتوانستند گفتمانی مستقل از دولت ايجاد کنند

 
 نتيجه گيری

 
رشدوبهبود نسبی وضعيت اقتصادی واجتماعی ايران بر وضعيت اجتماعی اقتصادی زنان 

و گسترش کارخانجات در کشور و  صنعتی شدن نسبی کشور. ايران نيز تاثيرگذار بود
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متعاقب با آن مهاجرت روستائيان به شهرها و پيدايش طبقه کارگر در جامعه، رشد 
شهرنشينی، پيدايش و رشد طبقه متوسط، افزايش نسبی باسوادان و در نتيجه رشد قشر 
روشنفکر و تبديل آن به طبقه روشنفکر، و در نهايت سياست های مدرنيزاسيون رضاشاه و 

صالحاتی که در زمينه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی انجام داد، متغيرهايی ا
بودند که در بهبود نسبی جامعه ايرانی تاثير گذاشت اما بر موقعيت زنان تاثير متناقضی 

 .داشت
 

رضاشاه، با ايجاد اصالحاتی در زمينه آموزش زنان اعم از گسترش آموزش ايتدايی و 
نان به دانشسراها، کم کردن قدرت روحانيون به واسطه عرفی کردن متوسطه و ورود ز

دادگاه ها و دولتی کردن ثبت احوال، جلوگيری از تبعيض در مکان های عمومی، آماده 
کردن محيط اجتماعی برای پذيرش زنان بی حجاب، و وارد کردن زنان به بازار کار، در 

در اوايل . وارد بسياری به نفع زنان بودزمينه موقعيت زنان تغييراتی ايجاد کرد که در م
دوره رضاشاه هنوز جنبش زنان پابرجا بود و نهادهای از قبل برجامانده به فعاليت هايی در 

اما با تثبيت قدرت رضاشاه، به تدريج موقعيت جنبش زنان . زمينه زنان دست می زدند
اصالحات در  رضاشاه از يک طرف با اجباری کردن کشف حجاب و ايجاد. متزلزل شد

از طرف ديگر با سرکوب . اقتصادی نويد رهايی زنان را می داد زمينه های اجتماعی
جنبش زنان هم راستا با سرکوب جنبش های اجتماعی ديگر، حفظ قوانين خانواده در 
                                                                         ً بستری تبعيض آميز و تاييد قدرت پدرشاهی مرد در خانه، سرکوب پليسی زنان عمدتا  

کشف حجاب اجباری، سرکوب انجمن ها، نشريات و فعاليت سنتی برای اعمال قانون 
های مستقل زنان و ايجاد کانونی دولتی که انجمن های ديگر بايد در آن حل می شدند، 

تغييرات .    ً                                                            عمال  موجب رکود جنبش زنان و تضعيف موقعيت زنان سنتی در اين دوره شد
ری از فعاالن جنبش زنان از بااليی که رضاشاه با اجبار اعمال کرد باعث دلسردی بسيا

در واقع . شد که ابتدا با روی کار آمدن وی اميد به اصالحات در موقعيت زنان را داشتند
دوره ای که به پروسه ساخته شدن دولت ملت در ايران معروف است به دليل فعاليت های 

ف ميان قهرآميز و ديکتاتور مآبانه دولت برای ايجاد تغييرات اجتماعی عمال به ايجاد شکا
در اين ميان از آن جا که با از ميان رفتن انجمن های مستقل زنان، . ملت منجر شد دولت 

عمال حرکت های زنان در کانون بانوان زير چتر دولت رفت، و همچنين به دليل کشف 
حجاب اجباری که عمدتا به ضرر زنان سنتی و خانه نشين کردن آنها منجر شد، شکاف 

ميق ميان زنان نخبه و زنان عامه نيز منجر شد، تعميق چنين دولت  ملت به شکافی ع
 .شکافی نقش خود را بر فعاليت های زنان در دوره های بعدی نيز گذاشت
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ژگي هاي اين دوره تالش رضاشاه براي دولتي كردن انجمن هاي زنان  يكي از مهمترين وي
در مجموعه اي به نام آنها را  رضاشاه پس از سركوب انجمن ها و تشكل هاي زنان، . بود

اغلب كساني كه به نقد كانون بانوان پرداخته اند آن . كانون بانوان زير نظر دولت گرد آورد
را تنها از نقطه نظر عملكرد پهلوي اول در راستاي دولتي كردن ساختار فعاليت هاي 

ين در پي چنين نگاهي، هر دستاوردي در ا. جنبش زنان در اين دوران ارزيابي كرده اند
دوره به شاه نسبت داده شده است و عموما نقش زنان فعالي كه در كانون بانوان فعاليت 

درست است كه دولتي بودن . داشتند و سابقه درخشاني نيز داشتند ناديده گرفته شده است
كانون بانوان براي اين فعاالن محدوديت هايي را ايجاد مي كرد و به دليل عملكرد قهرآميز 

شكاف عميق فعاالن زنان با ديگر زنان مي شد، اما در نهايت در فضايي  رضاشاه، باعث
فعاالن زني كه درون كانون گرد آمدند تنها راه   كه اجازه فعاليت هاي مستقل داده نمي شد،

فعاليت خود را به اين طريق نبستند بلكه برعكس از طرز تلقي رضاشاه درباره آموزش 
گرچه . ر داشت بيشترين سود را در عمل جستندزنان و برخي از اصالحاتي كه مدنظ

در هر . بسياري از آنان موافق عملكرد زورمدارانه رضاشاه در زمينه رفع حجاب نبودند
حال حضور اين زنان در كانون بانوان كه تنها امكان فعاليت آنان بود باعث شد تا در دوره 

گروه هاي زنان از جمله  بعدي بتوانند بسياري از اين فعاالن به سازماندهي برخي از
 .بپردازند» حزب زنان ايران«
 

در کل، مهمترين ويژگی های موقعيت زنان و جنبش زنان در اين دوره شامل تسلط گفتمان 
حجاب، دولتی شدن ساختار فعاليت های زنان، گسترش آموزش دختران به ويژه آموزش 

ايجاد دانشسرا و نيز راهيابی بزرگساالن، ايجاد اشتغال برای زنان طبقات متوسط و باال، 
زنان به دانشگاه تهران، ايجاد اصالحاتی در زمينه حقوق زنان در خانواده و همچنين ايجاد 

 )١.(دادگاه های عرفی و ضرورت ثبت ازدواج و طالق در اين دادگاه ها است
  
 

  :مآخذ و توضيحات   
    
دوره پهلوي اول / زنانسازماندهی، محورهای مبارزاتی، و گفتمان های جنبش   - ١ 

)١٣٠      -   ١٣٢٠۵(  
   سايت مدرسه فمينيستی  – ١٣٨٧دی  ١٠جلوه جواهری   - ناهيد کشاور
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  پانزدهم فصل
 

 آزادی جنبش پيشگامان از و گيالني فرهنگساز بانوي نوعدوست، روشنك
 زنان
 

نوز سالخوردگان گيالني ه: در بارۀ روشنک نوعدوست می نويسد همريم حسين خواه 
اندازي  اش به دنبال راه زن كوچك اندام جواني را كه با روسري كوتاه و پالتوي هميشگي

را با » روشنك نوعدوست«مدرسه و كتابخانه و روزنامه براي زنان بود، به ياد دارند و 
 .شناسند مجله پيك سعادت و مدرسه دخترانه سعادت نسوان مي

محقق قديمي گيالني » يدون نوزادفر«چنانچه ) خورشيدي ١٢٧٧(روشنك نوع دوست
سواد خواندن و نوشتن را از پدر پزشكش آموخت و رياضيات را از شيخ :" نويسد مي
او در ميان روشن فكران زمان . جاودانه مرد فرهنگ پژوه گيالن فرا گرفت» علي تنها«

و خصوصان بانوان متجدد و صاحب فضيلت گيالن جاي خود را باز كرد و براي 
سالگي به افتتاح مدرسه دخترانه  ٢١از گرداب جهل و بي سوادي، در سن رهايي زن 

 ) ١."(خورشيدي، دست زد ١٢٩۶نسوان در سال 
 : سايت سيتی تومب در بارۀ  روشنک  نوعدوست   اينگونه  شرح می کند 

روشنک سواد خواندن و نوشتن :نويسد محقق قديمي گيالني مي» فريدون نوزاد«چنانچه 
جاودانه مرد فرهنگ » علي تنها«كش آموخت و رياضيات را از شيخ را از پدر پزش

اندکی بعد در محضر ميرزا دمحم حسين صدر ادبيات عربی و . پژوه گيالن فرا گرفت
 . به زبان روسی نيز تسلط داشت. رياضی را آموخت

او در ميان روشنفكران زمان و خصوصا بانوان متجدد و صاحب فضيلت گيالن جاي 
كرد و براي رهايي زن از گرداب جهل و بي سوادي، به افتتاح مدرسه  خود را باز

  .دخترانه نسوان ، دست زد
 نسوان سعادت دبستان 

 
سالگی، اقدام به تاسيس دبستان ملی چهار کالسه ی سعادت نسوان کرد و در  ٢٣در سن 

 . کالسه ضميمه نمود ١١به اين دبستان، دبيرستانی  ١٣٠٠سال 
مدرسه تا . ان از کالس آمادگی تا کالس يازده را ارائه می کردمدرسه ی سعادت نسو
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کالس چهارم مختلط بود و دانش آموزان پسر را نيز می پذيرفت و دختر و پسر در 
از کالس پنجم به . کالس، کنار هم درس می خواندند و زنگ تفريح با هم بازی می کردند

 . بعد فقط دانش آموزان دختر به اين مدرسه راه داشتند
کالس دوازده را به سيستم ) آموزش و پرورش کنونی(هنگامی که وزارت فرهنگ 

 . آموزشی افزود، اين مدرسه نيز کالس دوازده را اضافه کرد
بود که » سبزه ميدان رشت«بنای اصلی مدرسه ی سعادت نسوان در حاشيه ی خيابان 

م زنگ پايانی روشنک هر روز هنگا. قرار داشت» سبزه ميدان«در سمت ديگرش باغ 
صبح برای نهار و نيز هنگام زنگ پايانی مدرسه در مقابل مدرسه و در حاشيه ی باغ 

 . سبزه ميدان می ايستاد و مواظب بود که پسرها مزاحم دختران مدرسه نشوند
گرچه خودش به خاطر سليقه ی شخصی . روشنک مخالف حجاب دختران و زنان بود

که در عکسهايش ديده می شود تقريبا هميشه از موهای خود خوشش نمی آمد و چنان
روسری به سر داشت، اما اجازه نمی داد که دانش آموزان در داخل محوطه مدرسه 

هنگامی که مدرسه تعطيل می شد، دانش آموزان در يک صف دو . حجاب داشته باشند
نفره که مبصرهای کالس پيشاپيش آن حرکت می کردند، در طول خيابان سبزه ميدان 

سبزه «مدرسه سعادت نسوان در يک نبش اين خيابان در مقابل باغ . ت می کردندحرک
قرار داشت، و دانش آموزان تا نبش ديگر خيابان در امتداد باغ سبزه ميدان به » ميدان

روشنک که در مقابل مدرسه می ايستاد، مواظب بود که دختران دانش . صف می رفتند
صف حجاب به سر نکنند و فقط وقتی که  آموز با صف منظم حرکت کرده و در طول

 طول خيابان 
را طی کرده و به نبش ديگر می رسيدند، آزاد بودند که صف را بشکنند و در صورت 

روشنک نوعدوست با اينکه مخالف حجاب زنان بود، روی . تمايل حجاب داشته باشند
بازرسی می  ناخن های دختران مرتب: پوشش و رفتار باوقار برای دختران تاکيد داشت

شد که بلند نباشد، دامن ها نبايد زياد کوتاه می بود، و دختران حق نداشتند ماتيک بزنند يا 
همه ی دانش آموزان روپوش داشتند و بايد با روپوش و بدون . ابروهايشان را بردارند

معلم هايی که همزمان مشغول تدريس و آموزش . حجاب در مدرسه حاضر می شدند
 . اصی داشتندبودند، روپوش خ

برای او بس " سعادت"را به دقت برگزيده بود و مفهوم " سعادت نسوان"روشنک نام 
وی زنی همه جانبه نگر بود که از . در درس و تحصيل بود" موفقيت"گسترده تر از 

تنها موضوع مهم چرخاندن مدرسه، استخدام معلم های . تعصب عقيدتی بس به دور بود
در مدرسه ی روشنک، آموزگاران . کيفيت باالی آموزشی بودخوب وتامين حقوق آنها، و
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يکی از معلم ها يک . مسلمان و آموزگاران سکوالر و چپی در کنار هم تدريس می کردند
در مدرسه . خوانده می شد، ارمنی بود" مادام"خانم بهائی بود، و معلم موسيقی که به نام 

ی نسبتا آزادی داشت که چنين شهر رشت نيز فضا. تعليمات دينی نيز تدريس می شد
 مدرسه ای در آن توانست رشد کند و مردم روشنک نوعدوست را واقعا دوست داشتند، 

  
در حاليکه شايد در برخی شهرهای ديگر که ميزان تعصب سنتی مردم نسبت به زنان 

 . بيشتر بود، چنين زنی را شايد در آن دوران تکفير می کردند
وزارت فرهنگ وقت به مدرسه ها ابالغ شد که هيچ  دستوری از سوی ١٣٣٠در دهه 

دبستان مردود اعالم نکنند و هر دانش آموزی، صرف  ۵يا  ۴دانش آموزی را تا کالس 
نظر از ميزان پيشرفت تحصيلی اش، پس از گذراندن سال تحصيلی به پايه ی بعدی 

يزنهاور در در دوران رياست جمهوری آ» اصل چهار«اين دستور بر اساس . ارتقاء يابد
روشنک نوعدوست اعالن . امريکا بود و هدف آن افزايش نرخ توسعه ی کشورها بود

کرد که سنجش ميزان پيشرفت دانش آموزان در تحصيل يک امر جدی است و نبايد به 
وی شجاعانه از پيروی از اين دستور وزارت فرهنگ . هيچ بهانه ای ناديده گرفته شود

 . آن زمان سرباز زد
. معيارهای آموزشی بسيار سختگير بود و کار آموزش را خيلی جدی می گرفتدرمورد 

اگرچه مدرسه ی سعادت نسوان يک مدرسه ی ملی بود و دانش آموزان بايد شهريه ی 
خصوصی می پرداختند، اما پرداختن شهريه کافی نبود و استعداد و پشتکار دانش آموزان 

سه ی او در شهر رشت به عنوان يک نيز در پذيرش آنان به مدرسه شرط بود و مدر
در کنار دانش آموزانی که شهريه . مدرسه نمونه با سطح باالی تحصيلی شناخته شده بود

می پرداختند همواره تعدادی شاگردان بی بضاعت نيز که دارای استعداد تحصيلی باالتر 
 . از متوسط بودند در مدرسه پذيرفته می شدند که از پرداخت شهريه معاف بودند

با افزايش تاکيد دولت بر تحصيل کودکان، مدرسه ی سعادت نسوان از برخی کمک های 
دولتی برخوردار شد؛ از جمله اينکه برخی آموزگاران اين مدرسه از معلم های رسمی 

. را به اتمام برسانند ١١دولتی بودند و اين شامل کسانی می شد که توانسته بودند کالس 
را به پايان رساند و  ١١از اين آموزگاران بود که کالس ملوک، خواهر روشنک، يکی 

اما روشنک خود . توانست بعدها از حقوق و مزايای بازنشستگی دولتی برخوردار شود
 . به عنوان مدير مدرسه هيچگاه کارمند رسمی دولت نشد

روشنک وضعيت مالی آنچنانی نداشت که مدرسه را با پول خود بچرخاند و مرتب از 
مادران دانش آموزان درخواست می کرد که در تامين بودجه ی مدرسه او را پدران و 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٧٤                                                                ١٨        دق ، 

  

  

وی برنامه های جمعی گوناگونی برای مشارکت پدران و مادران در امور . ياری کنند
مدرسه در محل مدرسه ترتيب می داد و هميشه از ياری آنان برای ادامه ی کار مدرسه 

فردی بود بنام آقای ميخچی که فرزندان از جمله صاحب ساختمان مدرسه .برخوردار بود
اسکلت ساختمان چوبی بود و گاه پاشنه ی کفش خانم . وی نيز از شاگردان روشنک بودند

ساختمان مدرسه قديمی بود و هر تابستان . ها الی چوب های کف ساختمان گير می کرد
رداخت روشنک نوعدوست هميشه با پ.نياز به مرمت و آماده ساختن برای زمستان داشت

 . اجاره ی ماهيانه به آقای ميخچی مشکل داشت و آقای ميخچی با او مدارا می کرد
تابستان ها که مدرسه تعطيل بود، بخشی از . همواره در تالش برای اداره ی مدرسه بود

وقت وی و خواهرش و حتی بچه های خواهرش صرف تهيه ی هيزم برای سوخت و 
اين زن خستگی ناپذير و ديگر . ن می گشتگرم کردن کالسهای درس در فصل زمستا

اعضای فاميل وی هيزم ها را در تابستان به کمک همديگر در زير سرپوش سقف 
 . مانندی در حياط منزل خود انبار می کردند تا زمستانها در مدرسه به مصرف برسد

همه ی آشنايان، دوستان و خويشان روشنک به او احترام خاصی می گذاشتند و درباره 
 . مسائل گوناگون، حتی مسائل زندگی شخصی خود، از او نظر می خواستند ی

در دوران مصدق که اوراق قرضه ملی برای کمک به دولت به فروش گذارده شد، 
مدرسه ی سعادت نسوان بيشترين پول قرضه ملی در ميان دبيرستانهای رشت را برای 

سياسی عالقمند و در حزب  بيشتر آموزگاران مدرسه به مسائل. مصدق جمع آوری نمود
آموزگاران، بچه های مدرسه را تشويق می کردند که . های سياسی وقت فعال بودند

اوراق قرضه را در ميان خويشان و آشنايان بفروشند و شعری نيز درباره قرضه ی ملی 
 . ساخته شده بود که دانش آموزان می خواندند

ران ايشان و دانش آموزان عکس های يادگاری که از روشنک نوعدوست و همکا
مدرسه ی سعادت نسوان به جای مانده است به همت يکی از آموزگاران مدرسه بنام آقای 
مرکزی گرفته شده که دبير نقاشی مدرسه بود و در کنار شغل آموزگاری، يک مغازه 

 . عکاسی در خيابان شاه در شهر رشت داشت
ر سالهای آخر زندگی مدرسه روشنک د. محل مدرسه ی سعادت نسوان بعدا عوض شد

ی سعادت نسوان را به وزارت فرهنگ واگذار نمود و وزارت فرهنگ نام اين مدرسه 
پس از انقالب اسالمی نام مدرسه ی روشنک تغيير يافت و . تغيير داد» روشنک«را به 

اعتراض های رسمی خويشان روشنک به اين تغييرنام و نامه نگاری آنان به اداره ی 
  .ده ای نداشتفرهنگ فاي
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 نسوان سعادت پيک جمعيت
 

چون ندای مشروطه خواهان از شهرهای گوناگون ايران برخاست روشنک نيز به آنان 
گروهی از زنان هم " پيک سعادت نسوان"پيوست و با شالوده ريزی انجمنی به نام 

از انديش چون جميله صديقی، سکينه شبرنگ ، اورانوس پارياب را به گرد هم آورد و 
آن پس با آرمان آزادی زنان ايران تالشی پيگير را در جهت بيداری و آگاهی زنان در 

او در . پيش گرفت که به زودی با انتشار نشريه ای به همان نام بر شدت آن افزوده شد 
جمعيت پيك سعادت نسوان را با هدف كسب حقوق سياسي و اجتماعي زنان  ١٣٠٢سال 

  .تشكيل داد
   

 نسوان دتسعا پيک مجله 
 

ای در  به همت جمعی از بانوان شهر رشت، انتشار مجله ١٣٠۶در پانزدهم مهرماه سال 
" پيک سعادت. "بر خود داشت"مجله پيک سعادت نسوان"صفحه بنيان گرفت که نام  ٣٢

در شمار نخستين نشريات ويژه زنان در ايران است که پس از جنبش مشروطيت منتشر 
 . شد

تا شهريور  ١٣٠۶ه و انتشار مجله را که طی شش شماره از مهر او خود مسئوليت ادار
نوعدوست در کنار همفکران خود در اين جمعيت، . دوام آورد، بر عهده داشت ١٣٠٧

که محل انعکاس آثار نويسندگان برجسته (عالوه بر انتشار نشريه ی پيک سعادت نسوان 
ه ی عمومی، گروه تئاتر و کالس به تاسيس کتابخانه و قرائتخان) ای چون سعيد نفيسی بود

 . خياطی و صنايع دستی برای زنان، اقدام کرد 
دوست را با مجله پيک سعادت و مدرسه دخترانه سعادت نسوان  ها روشنک نوع گيالنی

اش، هدف از انتشار پيک سعادت نسوان را  روشنک در شماره اول نشريه. شناسند می
روزی  بختی و هزارگونه عوامل تيره های سياه ردهدر اين هنگام که پ«: گونه بيان کرد اين

  ّ                                                                          سد  بزرگی در مقابل ترقيات نسوان گرديده، در اين زمان که اصول اجتماعی تمام ملل 
باالخره در وقتی که ايران هم از خواب غفلت طوالنی خود ... مانده خاموش و عقب

ايران ما هم به آور حياتی و معارف، نسوان  برخواسته، با اين اوضاع اسفناک و رقت
نوبه خويش سکوت را بيش از اين جايز ندانسته، خامه ناتوان به دست گرفتيم که تا حد 
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ها را خواستار  روزی را نشان داده، اصالحات اساسی آن امکان عوامل و وسايل سيه
 . »شويم 

چنانكه روشنك .عهده دار شدن مسئوليت يك نشريه آن هم در آن زمان چندان راحت نبود
بر اثر عادت بي منطقي در جامعه براي زن، رفتن در «: ماره دوم چنين نوشتدر ش

زيرا ياد گرفته اند زن را فقط و . چاپخانه و انجام دادن عمل سهل غلط گيري عيب است
ما : و علت اين نواقص بي شمار يك چيز است.... فقط مستوره بدانند و پرده نشين بخوانند

اند كه ما را ضعيفه و بيچاره و سر و  و آنان عادت كرده زن هستيم و بدتر از همه ايراني
 . »دست شكسته و بي دست و پا بنامند

ماهنامه ی پيک سعادت نسوان که امتياز آن علمی و تربيتی و ادبی بود و بخشی از آن به 
زنان اختصاص داده شده بود، با گزارش های جالب و مقاالت آتشين خود تاثير زيادی بر 

به ويژه که روشنک در کنار انجمن و نشريه اش کالس .ر گيالن گذاشتزنان روشنفک
هايی را هم به منطور سوادآموزی زنان بزرگسال داير کرده و کتابخانه ی انجمن هم به 

 . کتاب خوانی زن ها کمک چشمگيری کرد
قسمت مهم و جزء «گونه شناساند که  را اين» پيک سعادت نسوان«ی  روشنک ، مجله

،  های اخالقی، ادبی باشد؛ در برگيرنده نوشته بوط به جامعه نسوان میاعظم آن مر
 . »اجتماعی و تاريخی

. از ميان مردان يار و همکار مجله، از اهل قلم و فرهنگ، سعيد نفيسی، کريم کشاورز، م
ی پست لنگرود  جودی، همان ميرزا دمحمخان؛ رئيس اداره. م. اند جودی، شناخته شده
کريم کشاورز با نام . رهنگ پرور و خوشنام، اهل شعر و شاعریاست، گيله مردی ف

کريم . فرستاد می» پيک سعادت نسوان«ی هائی برای مجله ، مقاله»فاطمه«مستعار
کشاورز، خود پس از گذشت پنجاه سالی از آن همکاری قلمی، يعنی درسال هزار و 

اين همکاری قلمی را ، »المعلومه  مدة فی «سيصد و پنجاه و پنج خورشيدی و در کتاب 
ی مجله، بر اهميت آموزش دختران و نياز به  در نخستين شماره. آشکار کرده است

 . های دخترانه تاکيد شده بود تاسيس مدرسه
ی کار و کوشش خود، نگاه و  ی سرشت و حوزه ، برپايه»پيک سعادت نسوان«ی  مجله

و » جوامع اسالمی«در  ی زنان خواهانه  های برابری ی جنبش ها ای به کوشش عالقه
 . ، افغانستان و مصر داشت ی جوان همسايه، ترکيه
گذاران سوادآموزی و  توان روشنک نوع دوست را يکی از نخستين پايه به جرات می

 . آموزش و پرورش زنان گيالن و يکی از کارآترين مبارزان حقوق زنان ايران دانست
در آن دوران از سوی زنان منتشر  پيک سعادت نسوان نيز همانند ديگر نشرياتی که
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های سنتی مردان و زنان و احيای هويت زنانه را در دستور کار  شد مبارزه با کليشه می
خود قرار داده بود و با مقاالتی چون علت تيره روزی زن در جامعه، سهم مادرها در 

يکرد تالش م… ترقی و تجدد ايران، تشريح اوضاع زنان در افغانستان، عاقبت صيغه و
 . هايی را که عموما بر چارچوب مردانه متکی بودند به چالش بکشد تا قوانين و سنت

به صورت دو ماهنامه منتشر  ١٣٠٧تا شهريورماه  ١٣٠۶اين نشريه كه از فرودين ماه 
 .شد، پس از آن به دالئل نامعلومي از انتشار بازماند مي

رشت تشکيل » سعادت«درسه نخستين گروه زنان مترقی را در کنار م ١٢٩٧در سال 
 .داد

اي به نام  اما روشنك فعاليت هاي خود را درقالبي ديگر ادامه داد و با افتتاح قرائت خانه
 .سازي زنان برداشت گام ديگري در آگاه ١٣٠٩پيك سعادت در سال 

 
 اولين تئاتر زنان در گيالن* 
 

ز اجراي تئاترهاي زنانه نيز او عالوه بر تاسيس مدرسه و كتابخانه و راه اندازي نشريه، ا
هاي سريع در راه تعالي و نجات و تثبيت  قدم«و » مبارزه اجتماعي«براي آنچه خودش 
برد و با تشكيل مجمع فرهنگي و هنري پيك  ناميد، بهره مي مي» حقوق مدني نسوان

» دختر فروشي«با نام  ١٣٠٢اسفند  ٢۵سعادت نسوان، اولين تئاتر زنان در گيالن را در 
. ه دقيقا گزارش زندگي زنان آن دوران بود، در تماشاخانه اولوش بيك به روي پرده بردك

اين گروه در كنار اجراي تئاترهايي كه به مشكالت آن روز زندگي زنان مي پرداخت، به 
را نيز براي زنان اجرا » مولير«تبعيت از تئاترهاي آن زمان در تهران، بخشي از آثار 

اي حاصله را صرف مدرسه سعادت نسوان و نشريه پيك سعادت كرد و كليه درآمده مي
 . نسوان مي كرد

در آن زمان رشت دومين شهري بود كه پس از تهران، تئاتر را از انحصار مردان 
خارج كرد، اما عمر اين مجمع فرهنگي و هنري چندان طوالني نبود و به بهانه مخالف 

 .دبودن با سياست هاي روز ، براي هميشه تعطيل ش
 

 روز جهانی زنان* 
 

جمعيت پيك سعادت نسوان همچنين اولين گروهي بود كه هشت مارس را در سال 
سال پس از پيشنهاد کلرازتکين برای نامگذاری اين روز به روز جهانی  ١١، ١٣٠٠
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ما هم امروز جمع شده ايم تا برای نخستين « : زن، در ايران برگزار كرد، تا اعالم كنند
 . »دای حق طلبانه زنان ايران را در اين روز به گوش جهانيان برسانيمبار در ايران ن

هرچند اعضای انجمن پيک سعادت نسوان و برگزار کنندگان روز جهانی زن به زندان 
 ١٣٠۶چنانکه در سال . افتادند اما تأثير اين برنامه چندی بعد از انزلی به تهران کشيده شد

 . را به مناسبت اين روز اجرا کرد» ختر قربانید«سازمان بيداری زنان نمايشنامه ی 
هاي اين بانوي گيالنی به جاي مانده اين  تنها اطالع موثقي كه از ادامه زندگي و فعاليت

كامال تحت نظر شهرباني بود و با وجود توقف انتشار روزنامه  ١٣٢٠است كه او تا سال 
 .فظ كندو اجراي تئاتر، توانست مدرسه دخترانه سعادت نسوان را ح

 
 :مسئوليت و مقام ها* 
 

 از پيشگامان جنبش زنان در ايران
 از موسسان جمعيت پيک سعادت نسوان در رشت

 صاحب امتياز نشريه پيک سعادت نسوان
 مدير و بنيانگذار مدرسه سعادت نسوان

 :تاريخ فوت، محل فوت، هنگام فوت، محل دفن
 

برای معالجه به تهران  ١٣٣٨روشنک بيماری های گوناگونی داشت و در بهار سال 
متاسفانه بيماری او . خواهرش ملوک و فرزندانش او را در اين سفر ياری کردند. رفت

 . درمان نشد و روشنک در بيمارستان درگذشت
مراسم بزرگداشتش در تهران بدون تشريفات مذهبی و با سخنرانی يکی از دانش 

اين دانش آموخته که بعدا خود استاد  .آموختگان دانشگاه تهران درباره ی وی برگزار شد
دانشگاه شد، همان مرد جوانی بود که سالها پيش به رشت رفته بود تا زن بگيرد و 

 . روشنک او را تشويق کرده بود که به تحصيالت عاليه بپردازد
از آنجايی که روشنک در . مجلس ترحيم وی در مسجدی در شهر رشت برگزار شد

چپی معروف بود، روحانيون شهر می خواستند او را  شهر رشت به عنوان يک فرد
اما فرهنگيان شهر از اين امر عصبانی شده و به روحانيون فشار آوردند و . بايکوت کنند

از آنها خواستند که برجسته ترين روحانی شهر در مسجد در رثای روشنک نوعدوست 
که روحانيون نمی موضوع ديگر تنش ميان فرهنگيان و روحانيون اين بود . صحبت کند

پذيرفتند که فرهنگيان با کفش وارد مسجد شوند و می گفتند ما در مسجد ميز و صندلی 
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ولی سرانجام داخل مسجد را صندلی چيدند و يکی . نداريم و همه روی فرش می نشينند
آرامگاه وی در ابن بابويه .از بهترين واعظين شهر رشت در اين مراسم سخنرانی کرد 

 .تهران است
 

 :نقل قول و خاطرات* 
 

دختران من تفاوت شما با پرتقال فروش سر کوچه در دانش :...روشنک نوع دوست
حتی اگر او آدم زحمتکش و خوبی باشد ،وقتی نتواند درست فکر کند،درست .شماست

 ... يک مادر خوب و فداکار اما بی دانش ،هيچ وقت کافی نيست.زندگی کند،بی فايده است
يشان روشنک که جوانی بود که تازه دبيرستان را تمام کرده و کاری يک بار يکی از خو

گرفته بود، همراه خانواده ی خود از کرمان به رشت رفت که روشنک او را در انتخاب 
آن مرد !" پاشو برو تهران درست را بخوان! پاشو"روشنک به او گفت . همسر ياری کند

رفت و در دانشگاه تهران به  جوان حرف روشنک را به جان گوش کرد و به تهران
ادامه ی تحصيل پرداخت و تحصيالت خود را تا گرفتن درجه ی دکترا ادامه داد و پس 

ايشان از دانشگاهيان بنامی شد که سالها در دانشگاه . از پايان تحصيل بود که ازدواج کرد
 )  ١(.تهران به تدريس ادبيات فارسی پرداخت

 
 » نسوان سعادت پيک«

 
پيک سعادت «ي  نگاهي به مجله«  خاني  در نوشتۀ خود تحت عنوان  مناصر رحي 

 : می نويسد» نسوان
ي زنان است که بيرون از تهران، پا  ، چهارمين نشريه»پيک سعادت نسوان «ي  مجله  

در اصفهان منتشر شد در هزار و دويست و نود و » زبان زنان«ي  يه نشر. اند گرفته
در مشهد به سال هزار و دويست و نود ونه » زنانجهان «خورشيدي، ) ١٢٩٨(هشت 

) ١٣٠۵(در بندر انزلي در هزار و سيصد و پنج » نسوان شرق«خورشيدي و ) ١٢٩٩(
در مهرماه هزارو سيصد » سعادت نسوان پيک«ي  سال بعد، با انتشار مجله. خورشيدي

يار آشنا ي آن د ي زنانه خورشيدي، گيالن و گيالنيان با دومين نشريه) ١٣٠۶(و شش 
 . شوند مي
 

گذاري شد؛ به  ، هشتاد و پنج سال پيش در شهر رشت پايه»پيک سعادت نسوان«ي  مجله
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 .دوست و همکاري شماري از زنان روشنفکر گيالن مديريت بانو روشنک نوع
 

در پانزدهم مهر ماه هزار و سيصد و » پيک سعادت نسوان«ي  ي مجله نخستين شماره
مجله، هر دو ماه يک بار، . دست خوانندگان عالقمند رسيد شش خورشيدي چاپ شد و به

ي  ي زنان همکار مجله، در نخستين شماره درباره. شد نامه منتشر مي به صورت دو ماه
هاي حساس و  اين مجله به قلم و آثار فکري جمعي از خانم«: خوانيم ، چنين مي مجله

اشرف قائم مقامي، سرور فخر عظمي ارغون، . »پرور گيالن اداره خواهد شد معارف
محصص، جميله صديقي و شوکت روستا در شمار همکاران و هيئت ) مهکامه(

کمک نويسندگان «مجله، خود را از . بودند» ي پيک سعادت نسوان مجله«ي  تحريريه
، »الفکر منور«ي  مجله، واژه. نياز ندانسته بود ، بي»خواتين منورالفکر«و عموم » محترم

مفهومي . برد خواهي را بکار مي ي جنبش مشروطه نويسندگان طليعه ابداعي مترجمان و
ي  مجله«بدين ترتيب . برساخته در آغازه ي آشنائي با مفهوم هاي عصر روشنائي فرانسه

خواند و  ي خود را به همکاري فرامي زمانه» زنان روشنفکر«، »پيک سعادت نسوان
آل قلبي کارکنان و مرام  ف آمال و ايدهاطرا«هاي زنان روشنفکر در  داد که نوشته نويد مي

و » آل  آمال و ايده«اما . بگذارد» به معرض افکار و استفاده عامه«را چاپ کند و » مجله
دوست،  چگونه بيان شده بود؟ بانو روشنک نوع» پيک سعادت نسوان«ي  مجله» مرام«

ين نوشته ، چن»بيان مقصود«در همان نخستين شماره و در سرسخن مجله، زير عنوان 
روزي، سد بزرگي  بختي و هزار گونه عوامل تيره هاي سياه در اين هنگام که پرده«: است

ايم که تا  ست گرفته توان را بد مه نا ما هم بنوبه خود خا... در برابر ترقيات نسوان گرديده
ها را خواستار  روزي را نشان داده، اصالحات اساسي آن حد امکان عوامل و وسايل تبه

مجله ما نيز خود را براي مبارزه اجتماعي تجهيز نموده، در سلک مطبوعات عالم . شويم
شود  مجله شمع ضعيفي است که در راه ترقي و سعادت نسوان گذاشته مي... نسوان ايران

هاي سريعي در راه تعالي و نجات و حقوق مدني نسوان به پيش  و اميدوار است قدم
 .»بردارد

قسمت «گونه شناساند که  را اين» پيک سعادت نسوان« ي دوست، مجله  روشنک نوع
هاي اخالقي،  باشد؛ در برگيرنده نوشته مهم و جزء اعظم آن مربوط به جامعه نسوان مي

 .»، اجتماعي و تاريخي ادبي
. از ميان مردان يار و همکار مجله، از اهل قلم و فرهنگ، سعيد نفيسي، کريم کشاورز، م

ي پست لنگرود است،  جودي، همان ميرزا دمحمخان رئيس اداره .م. اند جودي، شناخته شده
کريم کشاورز با نام مستعار . گيله مردي فرهنگ پرور و خوشنام، اهل شعر و شاعري
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کريم کشاورز، . فرستاد مي» پيک سعادت نسوان«ي  هائي براي مجله ، مقاله»فاطمه«
ال هزار و سيصد و پنجاه خود پس از گذشت پنجاه سالي از آن همکاري قلمي، يعني درس

، اين همکاري قلمي را آشکار کرده »المعلومه  مدة في «و پنج خورشيدي و در کتاب 
 .است

 
هاي  ي مجله، براهميت آموزش دختران و نياز به تاسيس مدرسه در نخستين شماره

پيک سعادت «ي  اندازي مجله دانسته است که ده سالي پيش از راه. دخترانه تاکيد شده بود
را تاسيس کرده » سعادت نسوان«ي  ي دخترانه دوست ،مدرسه ، روشنک نوع»نسوان

اي چهار کالسه و  مدرسه. خورشيدي/ ١٢٩۶/بود در سال هزار و دويست و نود و شش 
در اين مدرسه، کالس اکابر زنانه برپا . ي گيالن هاي دخترانه در شمار نخستين مدرسه
زن گيلگ آموزش / ١٠٠/بيش از صد محصص و ) مهکامه(شد؛ به مديريت سرور 

کوشي و در  اين همه اما، سهل و آسان بدست نيامده بود، با ايستادگي و سخت.ديدند 
انديشان آن ديار، بانو فرزانه نيکروان ، مدير دبستان  اي به دست آمده بود که کهنه زمانه

ي  و پنجره اش سنگ انداختند و در آذرميدخت را تکفير کردند، آزار دادند، به مدرسه
مدرسه را شکستند و باز اينهمه در حالي که پدر فرزانه نيکروان خود از بازرگانان 

ي دخترانه از  سختي بدست آوردن پروانه تاسيس مدرسه. ي شهر رشت بود شناخته شده
. ي محل و ساختمان مدرسه هم براي زنان دشوار بود ي معارف بجاي خود، اجاره اداره

ا پشتيباني و به اعتبار پدر، ساختمان مدرسه را اجاره کرده بود، دوست که ب روشنک نوع
ي شش کالسه را هم بدست  ي دخترانه ي تاسيس مدرسه با کوشش بسيار توانست پروانه

اندازي  بدين ترتيب، هنگام راه. خورشيدي/ ١٣٠٢/آورد در سال هزار و سيصد و دو 
خورشيدي، بانو / ١٣٠۶/ در سال هزار وسيصد و شش» پيک سعادت نسوان«ي  مجله

ي آموزشي و تجربي پرباري دارد در شناخت  دوست، پيشينه و اندوخته روشنک نوع
گيالني در اين زمينه و ديگر / هاي برسر راه دگرگون کردن موقعيت زن ايراني دشواري

جودي . ، م»پيک سعادت نسوان«ي  در نخستين شماره. هاي اجتماعي و سياسي زمينه
مدعي » رجال«الف و گزاف يکي از . »زن در جامعه ما«با عنوان اي دارد  مقاله

ملتي که با زنان «: دهد طرفداري از آزادي را، اين گيله مرد شاعر شوخ، چنين پاسخ مي
 ».خواهي ندارد خود مثل بهائم و جانوران وحشي معامله کند، حق دعوي آزادي

 
سهم مادرها در ترقي و «عنوان اي نوشته است با  ي دوم، سعيد نفيسي، مقاله در شماره

ي سعيد نفيسي، سخني بگوئيم  اگر بخواهيم با در نظر داشت اين گزاره. »تجدد ايران
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پيک سعادت «ي  مجله» خواتين منورالفکر«خود زنان روشنفکر يا » سهم«درباره 
هاي فکري و قلمي و تالش  ي خودشان در کوشش زنانه» سهم«، آنگاه گذشته از »نسوان

» تجدد«و» ترقي«ها در ي آن مادرانه» سهم«ي  ، درباره»تجدد«و » ترقي«راه  عملي در
اي کوتاه بسنده کرد و گفت و گذشت که فخرعظمي  توان به راستي به اشاره هم، مي

محصص، مادر ) مهکامه(است و سرور / سيمين بهبهاني/ بر خليلي ارغون، مادر سيمين
گري سياسي براي  ي آوازه ي بازارچه نهو نيازي نيست به کيل و پيما. اردشير محصص

اردشير محصص کاريکاتوريست آزاد » سهم«سيمين بهبهاني شاعر و » سهم«سنجيدن 
 .ي ايران از هرچه رنگ تعلق، در ترقي فرهنگ و هنر تجددگرايانه

 
، »زن و مرد«اي با عنوان  ، در مقاله»پيک سعادت نسوان«ي  ي سوم مجله در شماره

ا، نسبت دادن اين . نويسنده، با امضاي پ. شود زن و مرد نقد مي نابرابري اجتماعي
 .داند مي» ي طفالنه عقيده«ها به تفاوت جسمي زن و مرد را  نابرابري

 
در عاقبت «با عنوان » صيغه«ي چهارم، شعر بلندي چاپ شده است در نقد  در شماره

 .شيدوش. با امضاي م» روي صيغه
 

ي کار و کوشش خود، نگاهي  ي سرشت و حوزه پايه، بر»پيک سعادت نسوان«ي  مجله
» جوامع اسالمي«ي زنان در  خواهانه هاي برابري ي جنبش ها اي دارد به کوشش و عالقه

خواه مصر، هدا  دانيم زنان برابري مي. ، افغانستان، مصر ي جوان و همسايه، ترکيه
م، در برابر شعراوي، سزا نبراوي، بناويه موسي، در بازگشت از گردهمائي فمين ُ             يستي ر       

صدها زن و مرد استقبال کننده در ايستگاه راه آهن قاهره، حجاب برداشتند در سال 
 .ميالدي/ ١٩٢٣/هزارو نهصد و بيست وسه 

 
ارديبهشت ماه و تيرماه / ۵و  ۴/ي چهار و پنج  ، در شماره»پيک سعادت نسوان«ي  مجله

ي افغانستان، چاپ کرده  ارهخورشيدي، دو نوشته درب/ ١٣٠٧/هزار و سيصد و هفت 
. »ي مصاحبه با علياحضرت ملکه ثريا خالصه«و » اوضاع زنان در افغانستان«. است

ي حجاب  ي افغانستان به پرسش خبرنگار غربي درباره در اين مصاحبه، ملکه ثريا، ملکه
اي اروپائي، ترجمه شده است و به مناسبت سفر  مصاحبه از نشريه. دهد اسالمي پاسخ مي

هللا خان پادشاه افغانستان و همسرش ملکه ثريا به ايران و ديدار با رضاشاه چاپ شده  مانا
گر و  هاي حکومت اي از خاندان ، در سوريه به دنيا آمد در خانواده»ثريا طرزي«. است
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فارسي و عربي و ترکي و فرانسه را در . ، آن زمان تبعيدي در سوريه طلب افغان اصالح
هللا خان در هزار و سيصد  ي امان ي اصالحات تجددگرايانه غاز دورهبا آ. سوريه آموخت

هاي  خورشيدي، ثريا طرزي، ملکه ثريا، نقش موثري داشت در برنامه/ ١٣٠۵/و پنج 
در سفر سال هزارو . آموزش دختران، در نقد چند همسري، و در نقد حجاب و برقع

رضا شاه و درباريان پهلوي، خورشيدي به ايران، و در ديدار با / ١٣٠٧/سيصد و هفت 
کشف «در واقع ده سالي پيش از . ملکه ثريا، بدون حجاب در اين ديدارها حضور دارد

اجباري رضاشاه، ثريا طرزي، زن زيرک و زيباي افغان، خود بدست خود » حجاب
 .ي خود حجاب از چهره برداشته است با آگاهي خود و به اراده

 
ي  خواهانه  هاي برابري گاه و چشم داشتن به کوششدراين ن»پيک سعادت نسوان«ي مجله

ِ                زنان  شرق، تنها نبود ي فرهنگ رشت، گزارشي  ، مجله»پيک سعادت نسوان«پيش از .    
چاپ کرده بود؛ » ها زنان مصر و مختصري از اوضاع اجتماعي آن«ي  روشنگر درباره

 .خورشيدي/ ١٣٠۴/در بهمن ماه هزار و سيصد و چهار 
ي زنان است از پس  ي ويژه در واقع، دهمين نشريه» نسوان پيک سعادت«ي  مجله

 .ي ايران انقالب مشروطه
 

ي زنان است که بيرون از تهران، پا  ، چهارمين نشريه»پيک سعادت نسوان«ي  مجله
در اصفهان منتشر شد درهزار و دويست و نود و هشت » زبان زنان«ي يه نشر. اند گرفته

/ ١٢٩٩/ر مشهد به سال هزارو دويست و نود ونه د» جهان زنان«خورشيدي، / ١٢٩٨/
. خورشيدي/ ١٣٠۵/در بندرانزلي درهزار و سيصد و پنج » نسوان شرق«خورشيدي و 

در مهرماه هزار و سيصد و شش » پيک سعادت نسوان«ي  سال بعد، با انتشار مجله
 .شوند ميي آن ديار آشنا  ي زنانه خورشيدي، گيالن و گيالنيان با دومين نشريه/ ١٣٠۶/
 

ي سر برآوردن جنبش جنگل،  خواهي، بعد در زمانه ي جنبش مشروطه دانيم در طليعه مي
ي  گذاري فرقه ي رويدادهاي جنگ اول جهاني، توفان انقالب اکتبر، پايه تردرهنگامه سپس

ها و  ي اين دوره هاي سياسي، در همه ها و گروه کمونيست ايران، تکاپوي گرايش
خواهانه  هاي تجددخواهانه، آزادي يزهمچون آذربايجان، کانون کوششها،گيالن ن دگرگوني
 .جويانه است  و عدالت

خورشيدي، گروهي از جوانان با ذوق / ١٢٩۶/در تيرماه هزار و دويست و نود و شش 
را تشکيل دادند در » جمعيت فرهنگ«را در نظر داشتند، » خدمت به عالم معارف«که 
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/ ١٢٩٨/در هزارو دويست ونود و هشت » جمعيت فرهنگ رشت«. شهر رشت
جمعيت «گذاران  حسين جودت از پايه. کند را منتشر مي» فرهنگ «ي  خورشيدي مجله
شماري از کوشندگان . ي کمونيست ايران است و در ارتباط با فرقه» فرهنگ رشت

پيک سعادت  «ي  از نويسندگان و همکاران بعدي مجله» جمعيت فرهنگ رشت«
، از اعضاي »زن در جامعه ما«جودي، نويسنده ي مقاله ي . م  .شوند مي» نسوان

 .بود» جمعيت فرهنگ رشت«
 

هاي زنان در گيالن، و  ها و جمعيت با تشکل» جمعيت فرهنگ رشت«اما پيرامون پيوند 
در . ها، چندان روشن و دقيق نيستند ها، آگاهي چند و چون مناسبات تشکيالتي يا سياسي آن

ها بود و  ، سر آمد انجمن»جمعيت پيک سعادت نسوان«ن در گيالن، ميان چند انجمن زنا
همين جمعيت است . خورشيدي يا سالي بعد شکل گرفت/ ١٣٠٠/در سال هزار و سيصد 

کند،  مارس را در رشت و انزلي برگزار مي/ ٨/که براي نخستين بار جشن روز هشت 
دهد واز کشف  نه تشکيل ميگمارد، گروه تئاترال زنا به آموزش دختران و زنان همت مي

دوست در اين  روشنک نوع. گويد حجاب و آموزش فکر و فرهنگ بانوان سخن مي
جمعيت فرهنگ «توان ديد که  مي. حضور موثر دارد» جمعيت پيک سعادت نسوان«

راه تعالي و نجات و «در گرايش زنان پيشروي گيلک به کنش اجتماعي و پويش » رشت
ي  رضا روستا، عضو فرقه. قشي انکار ناپذير داشتن» تثبيت حقوق مدني نسوان

و تاثير آن بر » جمعيت فرهنگ رشت«ي چگونگي نقش کمونيست ايران درباره
بين بانوان، ) فرهنگ(ي کار اين مجمع  درنتيجه«: گويد هاي زنان گيالن، مي انجمن

به  اي از بانوان گيالن به ابتکار روشنک خانم و جميله صديقي و سکينه شبرنگ عده
تشکيل جمعيت پيک سعادت نسوان مبادرت ورزيدند و براي بيداري زنان و دوشيزگان 

 .»دست به تشکيل مدرسه سعادت و مجله پيک سعادت زدند
 

خورشيدي / ١٣٠٧/، در مرداد ماه هزار و سيصد و هفت »پيک سعادت نسوان«ي  مجله
ي فرستادن  بارهخواست ناظر شرعيات وزارت معارف و اوقاف در روست با باز روبه
. »عدم تخالف آن با اصول و فروع مذهب«ي مجله به آن اداره براي تشخيص  نسخه

دوست را  رئيس معارف و اوقاف گيالن، علي دمحم مولوي ، بانو روشنک نوع
خواند براي پرسش از امري که ناظر شرعيات وزارت معارف پيگيري قانوني آن  فرامي

ي  رساند که همه دوست به آگاهي علي دمحم مولوي مي روشنک نوع. را خواستار شده بود
االمر،  حسب«اما » نمرات مجله را مستقيما به وزارت جليله متبوعه ايفاد نموده است«
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ي ششم، انتشار  پس از شماره» نمايد     ً         تلوا  تقديم مي) ۵الي  ١(هاي آن را  مجددا شماره
اظر شرعيات بود؟ يا اقدام آيا دستور ن. شود ، متوقف مي»پيک سعادت نسوان«ي  مجله

دوست؟ بنا به شم سياسي در روزگار رو به تباهي و  ي خود روشنک نوع ناخواسته
 .دانسته نيست. سياهي استبداد سياسي

 
ي  ي مجله بنفشه مسعودي و ناصر مهاجر، در پژوهش پيگيرانه و دقيق خود درباره

هاي زنان ايران، به  ريهي پژوهشي نش براي نخستين بار در حوزه» پيک سعادت نسوان«
ي پيک  ، مجله١٣٠٩در ارديبهشت « اند که  ي تاکنون پنهان مانده دست يافته اين نکته

 ».سعادت نسوان باز چهره نمود
 

به اين » پيک سعادت نسوان«ي  ي مجله از اين شماره» سرنخي«آنان پس از يافتن 
دوست از  که روشنک نوعگذارد  اين پديداري جاي ترديد نمي«اند که  ارزيابي رسيده

ي انتشار مجله دست نشسته بود و در پي مجال مناسبي بود تا کار از سر گيرد و به  انديشه
اينکه بانو . تر برد سهم خود فراشد بيداري و آگاهي زنان گيالني و ايراني را گامي پيش

گيرد، را ب» ي اول، سال دوم شماره«ي  دوست با چه توجيه و تدبيري توانست اجازه نوع
ِ      ي اول  دوره دانيم که در پي آن شماره حتا به يقين نمي. اي از ابهام است در هاله ي دوم،      
پاسخ به اين پرسش هرچه باشد، يک نکته ! ي دومي هم به انتشار رسيد يا نه شماره

داشتن پيک  دوست و همکارانش براي زنده نگه محرز است و آن اينکه کوشش بانو نوع
ي ديگر گرفتار آمد که با  ها نشريه اين مجله نيز به سرنوشت ده. سيدبه فرجام دلخواه نر

افزون استبداد رضاشاهي، تا هميشه از دنياي مطبوعات ايران رخت  يابي دم شدت
 ».بربستند

 
پيک «ي  مجله» شمع ضعيف«اکنون و نزديک به هشتاد و پنج سال پس از خاموشي 

اي از اصل هر شش شماره  نسخه، بنفشه مسعودي و ناصر مهاجر، »سعادت نسوان
، توضيحات ريز و  اند اي نوشته اند، پيشگفتار يا درآمد دقيق و روشنگرانه بدست آورده

اند با همان قطع و طرح  اند براي هر شماره و اين مجموعه را منتشر کرده گرانه داده آگاه
 .ن، به همان شکل هشت دهه پيش از اي»پيک سعات نسوان«ي  روي جلد خود مجله

 
ها، ارزيابي آنان  سنجي ويراستاران در بازخواني سندها و روايت کند و کاو دقيق و نکته

، دريافت آنان از »هاي پيشرو انديشه«در برانگيختن » ي کمونيست ايران فرقه«از نقش 
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ي  فرقه«با » هاي فمينيستي جرگه«هاي زنان و  چند و چون پيوند واقعي يا مفروض تشکل
هاي زنان، نشانگر  ها و نشريه هاي انجمن ها و برنامه ارزيابي از ديدگاه ،»کمونيست ايران
نويسي پيرامون  ست از نگاه و روش غالب در بررسي تاريخ و تاريخ گسست روشني

گشودن روزن / نويسم با احتياط مي/ هاي تازه، و  جنبش زنان ايران، پيش گذاشتن پرسش
 :ن خوداي براي نگريستن به گذشته و به اکنو تازه

                                                          ُ             روزني براي بازخواني و بازانديشي پيشينه، سرشت و چند و چون ب رشي از تاريخ 
خواهي زنان ايران؛ روزني تازه براي بازخواني نقش جنبش چپ و  جنبش برابري

ديگر اينکه با . کمونيستي در جنبش برابرخواهي زنان ايران و چند و چون پيوند آن
نمونه ـ و نيز نشان دادن نقش مردان همکار  ـ به عنوان» فاطمه«روشن کردن هويت 

اند به درنگ  ـ باز به عنوان نمونه ـ گوئي ناگفته فراخوانده» پيک سعادت نسوان«ي  مجله
. هاي زنان ي نشريه »زبان زنانه«ي  هاي نامحتاط درباره اي گزاره و بازانديشي در پاره

ست از فرهنگ و زبان بگذريم که نام و قلم زنانه هم به خودي خود به معناي گس
 .پدرساالر و مردساالر نيست

 
اين : گويند هاي غالب، مي بنفشه مسعودي و ناصر مهاجر در ارزيابي و نقد روايت

ي کمونيست ايران، نقش به سزائي  درست است که شماري از زنان عضو يا هوادار فرقه
اعضاي فرقه هاي زنان داشتند و به همين اعتبار با  در پيدايش و گردش کار جرگه

ها و فرقه،  ، اما ارتقاء سطح اين ارتباط به مناسبات تشکيالتي ميان جرگه»مربوط بودند«
ي  ي اول فرقه ي مصوب کنگره ها با بررسي برنامه آن. ست گويي نمائي و گزافه بزرگ

مصوب » تزهاي«خورشيدي و/ ١٢٩٩/کمونيست در تيرماه هزار و دويست و نود ونه 
يک ماه پيش از (خورشيدي / ١٣٠۶/ريور هزار و سيصد و شش ي دوم در شه کنگره

طرح يا پيشنهادي » تزها«و » برنامه«در : گويند مي) ي پيک سعادت نسوان انتشار مجله
هرچند که . شود ديده نمي» حقوق اوليه نسوان«و » جنس دوم«ي بهبود وضعيت  درباره

 .، بيان شده است»منع کار شبانه براي نسوان و اطفال«خواست » برنامه«در 
، برانگيختن زنان به »هاي پيشرو انديشه«ي کمونيست در پراکندن  اند که فرقه آنان افزوده

جو و  هاي عدالت ها و جرگه ها به جنبش کنش اجتماعي و سياسي و پيوستن آن
آور  اوضاع اسفناک و رقت«ها که به  خواه، نقشي انکارناپذير ايفا کرد؛ اما آن آزادي

ي عادات و آداب و  ي نفوذ ظالمانه سلطه«پرداختند، » عارفي نسوان ايرانحياتي و م
هاي فمينيستي  وطن را برشکافتند، جرگه» احتياجات نسوان«را هويدا ساختند و » رسوم
 .بودند
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هم بر اين » پيک سعادت نسوان«ي  بنفشه مسعودي و ناصر مهاجر، در ارزيابي از مجله
ي ايران بود؛ اما  ي چپگرا ي زنانه چه نخستين نشريهنظراند که پيک سعادت نسوان، گر

پيرو شوروي هم . اش از مارکسيسم روسي دور بود جهان نگري. رو نبود اي چپ نشريه
کرد تا  ها حرکت مي از واقعيت. ي ايران بود هاي جامعه ي حرکتش واقعيت نقطه. نبود

و آرمان واالي » ايراني تمدن«ها بيافشاند و دستيابي به  رفته رفته آگاهي را بر ذهن
هم از اين رو به مقوالتي . کارانه پيمود اين راه را هم محافظه. انساني را ممکن سازد

ي شوم چند همسري پرده  چون حجاب اسالمي و معناي نمادين آن نپرداخت و از پديده
دولت شوروي ) ١٣٠۶مهر (در حالي که هفت ماه پيش از آنکه خود پديد آيد . برنداشت

که ) ١٣٠۵اسفند  ١٧(را در قفقاز و آسياي مرکزي به اجرا گذاشته بود » هجوم«طرح 
الگوئي که دولت رضاشاه آن را در دي ماه ... اش کشف حجاب اجباري بود مايه بن

 .، سر و گوش و دم بريده به کار بست١٣١۴
 

، »پيک سعادت نسوان«بنفشه مسعودي و ناصر مهاجر پس از اشاره به خاموشي شمع 
ي تجددخواه پيشين را  هاي زنانه»پيک«ها که پيام پيک سعادت نسوان و  اما آن«گويند  مي

دريافته بودند، براي پيشرفت زن ايراني، راه يافتن او به فضاي همگاني، بيداري 
اين تالش . اجتماعي، برابري حقوقي و دگرديسي مناسبات جنسيتي از تالش دست نشستند

اي  هاي دولت جهت گونه ساز خرده گام ، زمينهي رضاشاهي در متن تجدد آمرانه
 .»رکت زنان در برخي نهادهاي شهري شد مشا

 
ي چرخش  هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي و در دوره مي توان گفت در متن دگرگوني

هاي برابري  ها و جنبش تاريخي برافتادن قاجار و برآمدن رضاشاه پهلوي، گرايش
،از سه » نو«و » کهنه«اي از جدال  روئي با دور تازهي زنان ايران، در رويا خواهانه

 .مند بودند هاي فکري و سياسي، بهره ي دگرگوني سرچشمه
 

هاي فکري کهن و  ي انتقادي پيش از مشروطه، نقد پايه ي انديشه نخست ازسرچشمه
ميراث فکري ميرزا آقاخان . هاي نو آل اندازها و ايده مناسبات سنتي، وگشودن چشم

هاي نوين  دوم ،هم از ادبيات انتقادي و هم از ديدگاه. ميرزا فتحعلي آخوندزاده کرماني، 
نقد سنت در شعر بهار، ايرج ميرزا، عارف . سياسي دوران مشروطه و پس از آن

، با » حزب دموکرات ايران « ي  در سياست ، تبليغ برنامه. ي عشقي قزويني و ميرزاده
انفکاک کامل قوه «، »خابات عمومي و مساويانت«گرايش سوسيال دموکراسي پيرامون 
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پيشنهاد حق راي زنان . »توجه مخصوص در تربيت نسوان«و » سياسيه از قوه روحانيه
با مخالفت شديد . ي همدان در مجلس دوم آن هم از طرف بازرگان مسلمان باورمند نماينده

. خاتمه يافت مدرس و با استناد به باورهاي مذهبي، گفت و گو پيرامون حق راي زنان
» کاوه«، »ايرانشهر«هائي چون  نقش نشريه. هاي تازه تجددخواهي سوم روندها و پروژه

حزب «هاي سياسي،  ها و گروه ي گرايش خواهانه هاي تجدد و نيز برنامه» آينده«و 
انجمن . »ايران جوان«و انجمن » حزب راديکال«، »حزب تجدد«، »سوسياليست

« و » آزادي زنان « ، خواهان  ي کنوني ود در آغاز سدهي خ در برنامه» ايران جوان«
دولت «هاي تجدد، برپائي  در پروژه. ست » فرستادن دانشجوي دختر و پسر به اروپا 

. شود چون و چرا تلقي مي براي دستيابي به پيشرفت، ضرورت بي» مقتدر مرکزي
هاي  ه پيشرفت، گروهانداز دستيابي ب خواست تجدد و اشتياق و اميدواري برخاسته از چشم

هاي فکري و اجتماعي و  ي کوشش ي متوسط جديد شهري را به دايره بزرگي از طبقه
طلب پيشين جان تازه  خواه و برابري هاي زنان تحول ها و گروه گرايش.  سياسي کشاند
هاي تازه پديد آمدند، همسوئي و همپوشي بانظم سياسي نوين در حال  گرفتند، گروه

ها و  خورشيدي انجمن ١٣٠۶تا  ١٢٩٧هاي  ي سال در فاصله. نمود مي استقرار، طبيعي
هاي مستقل،  ي نشريه اما دوره. گذاري شد هاي گوناگون بدست زنان ايراني پايه نشريه

هاي ايران از  خورشيدي شمار نشريه ١٣٢٠تا  ١٣٠۴هاي  ي سال در فاصله. کوتاه است
سانسور دولتي، عامل اصلي اين . بديا نشريه کاهش مي ۵٠نشريه و روزنامه به  ١۵٠

زمان با روند تکوين  هم. هاي زنان هم در امان نبودند ها و نشريه انجمن. کاهش است
هاي دولت نيز به  هاي زنان همسو با برنامه ها و نشريه ساخت دولت مدرن مطلقه، انجمن

در سال ، »کانون بانوان«با تاسيس نهاد دست ساخت دولت، يعني . حاشيه رانده شدند
] ي مجله[طلب طرفدار حکومت نظير نويسندگان  زنان اصالح«خورشيدي، حتي  ١٣١۴

تا وقتي دولت . عالم نسوان، توانائي هدايت اصالحات را از دست دادند و خاموش شدند
هاي خود را از  توانستند خواسته طلب، همانند دوره قاجار، مي ضعيف بود، زنان اصالح

اما وقتي دولت در زمان رضاشاه قدرت يافت و . نندطريق نشريات زنان بيان ک
اي برآورده شد، اين آزادي بيان نيز به طور کلي به حالت تعليق  هاي زنان تا اندازه خواسته

 )»نو«برنامه گسترده براي زنان ايران . ياسمين رستم کاليي(» .درآمد
ي  از ادامههاي نخست سلطنت رضاشاه،  ، در همان سال»پيک سعادت نسوان«ي  مجله

 .کار بازماند
پيک سعادت «ي  بنفشه مسعودي وناصرمهاجرپس ازاشاره به خاموشي شمع مجله

هائي که هوادار  ي روزنامه ، تتمه١٣٠٧هرچه بود در آن سال «: نويسند مي» نسوان
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. گرا يکي پس از ديگري نيست و نابود شدند خواه و چپ تجددي همه سويه بودند و آزادي
ي مطبوعات کشورپا پس نکشيدند و  ها که ازپهنه آن...). کيميا، آينده، فروغستاره ايران، (

اش فرخي  ترين نمونه برجسته. خاموشي برنگزيدند، به دست پليس رضاشاهي خفه شدند
  )٢( ».ست و طوفانش که به سرنوشت واعظ قزويني گرفتار آمد و ميرزاده عشقي يزدي
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    شانزدهم فصل
 

  شاه رضا دوران در زنان مستقل جنبش زوال
 

زوال جنبش مستقل  زنان در دوران رضا « در مقاله ای تحت عنوان   خواه مريم حسين
ا از کنج جنبش زنان چگونه در ايران شکل گرفت و توانست زنان ر: می نويسد»  شاه

ها به مدرسه و دانشگاه بفرستد؟ زنان ايرانی چطور حق رأی گرفتند، و چرا پس  اندرونی
باره از  ی دستاوردها را به يک از پيروزی در تغيير دادن بخشی از قوانين نابرابر، همه

وجوی  دست دادند؟ در اين مجموعه مقاله، با مرور تاريخ جنبش زنان در ايران، به جست
 .پردازيم ها می برای اين پرسش هايی پاسخ

 
، هنگامی که رضا شاه پهلوی، با انحالل حکومت قاجار، قدرت را در ١٣٠۴در سال 

انجمن زنانی که در دوران پس از مشروطه تشکيل شده  ٢۶دست گرفت، از دست کم 
در » پيک سعادت نسوان«در تهران و جمعيت » خواه جمعيت نسوان وطن«بودند، فقط 

ِ        تر  جمعيت  يک سال بعد، شماری از اعضای جوان و راديکال. دندرشت فعال بو نسوان « 
را با خط مشی کمونيستی و با هدف » بيداری زنان«انشعاب کرده و جمعيت » خواه وطن

» جمعيت انقالب نسوان«نيز  ١٣٠۶در سال . اندازی کردند سوادی زنان راه مبارزه با بی
اندازی شد و تالش برای  زندخت شيرازی راه ای به نام ساله ١٨در شيراز از سوی دختر 
دو انجمنی که عمری کوتاه داشتند و  –هايش قرار داد  ی فعاليت  رفع حجاب را سرلوحه

 .بعد از يکی دو سال از سوی حکومت منحل شدند
 

در همان روزها بود که خديجه افضل وزيری، از نخستين معلمان مدارس دخترانه پس 
ترقيات نسوان «ی  درباره» جرايد خارجه«خبرنگار يکی از از مشروطه، در پاسخ به 

خبرنگار . های زنان ارائه داد ، شرح مبسوطی از وضعيت زنان و انجمن»ايرانی
شان در چه مکان  شان کجاست؟ ميتينگ محفل«خواست بداند که زنان ايرانی  خارجی می

ای فعاليت  مشیشان چيست؟ در چه خط و  باشد، و مرام شان در چه محل می و انجمن
کنند، و برای انجام آن  کنند؟ به دولت و مجلس شورای ملی چه پيشنهادی کرده و يا می می

 ]١[»کنند؟ و به دست آوردن حقوق حقه و مشروع خود چگونه فداکاری می
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: منتشر شد، در پاسخ به او نوشت ١٣٠٩ای که ارديبهشت  خديجه افضل وزيری در مقاله
دارم که اگر هزار سال  ارجه را با کمال اطمينان مستحضر می      ً             محترما ، خاطر مخبر خ «

فايده است و با دست خالی  ديگر هم در ايران بماند، کوشش ايشان در اين موضوع بی
ِ                      برای اين که از دولت سر  چادر و دولت سر  آقايان سابق که مربی . مراجعت خواهد کرد                ِ                      

ما نه انجمن آبرومندی داريم که در هفته . تواند خبری از ما پيدا کند کس نمی ما بودند، هيچ
داريم که ...           ً                                                   دو روز اقال  در آن جمع شده، گوش به معايب خود دهيم، و نه ميتينگ 

های ما را گفته، و راه نجات برای ما جسته و  عيب... اشخاص چيزفهم با زبان ساده 
کند  اوز نمینفر تج ٢٠جای ما از  ی جمعيت يک هيچ وقت عده. انرژی در ما توليد کنند

ی ما  خورده ی توسری مجالس ورزش و موزيک هم که باعث شادی روح بيچاره... 
 ]٢[».است، خالف شرع و قانون است

 
ها و نشريات زنان پشتيبان اصالحات  های نخست حکومت رضا شاه، اکثر انجمن در سال

رفداری شان بر ط نامه در مرام» جمعيت انقالب نسوان«او بودند و حتی برخی همچون 
رضا شاه حتی «: اما چنان که هايده مغيثی نوشته] ٣[از سلطنت پهلوی تأکيد کرده بودند؛

تحمل فعاليت زنانی را نيز که بر اصالحات او صحه می گذاردند، اما خواستار تغييرات 
صفيه ] ۴[».کردند، نداشت های دولت را تأييد نمی تر بوده و بعضی سياست اساسی

را بنيان نهاد، در توضيح » حزب زنان« ١٣٢٠ی  د در اوايل دههها بع فيروز، که سال
در زمان رضا شاه که ما نفس «: گويد های مستقل زنان، می شرايط کار برای گروه

دخترها . موقع کار پيشاهنگی دخترها را شروع کرديم ما يک مدت آن. توانستيم بکشيم نمی
ها که چطور به کمپ  آن  داد به می  آمد درس شدند و يک معلمی می ی ما جمع می در خانه

اما بعد از مدتی دولت اين کار را از دست ما گرفت و خودش پيشاهنگی درست . بروند
 ]۵[».توانم کاری کنم                                      ً    کرد، و من ديدم که در اين دوره من شخصا  نمی

 
» خواه جمعيت نسوان وطن«شد،  در شرايطی که هرحرکت مستقلی به شدت کنترل می

دهی خود را در طوالنی مدت نشان  انی بود که توانست توانايی سازمانتنها سازمان زن
دادن جلسات سخنرانی،   سال فعاليتش توانست با سازمان ١٠اين جمعيت طی . دهد

های زنان در مواقع  آوردن گروه های سرگشاده، گرد آوری نامه تظاهرات اعتراضی، جمع
هايشان، به دنبال طرح   ها و اعتراضالزم، و مالقات زنان با روحانيون و بيان انتقاد

ای به مجلس  همچنين با ارسال عريضه» خواه نسوان وطن«] ۶.[های زنان باشد خواسته
سال و  ١۶شورای ملی خواهان تصويب قوانينی برای ممنوع کردن ازدواج دختران زير 
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 ]٧.[ی تشخيص سالمت زن و مرد قبل از ازدواج شده بود معاينه اجباری شدن 
 

هايش در داخل کشور، ارتباطاتی نيز با  عالوه بر فعاليت» خواه نسوان وطن«جمعيت     
 .فعاالن جنبش زنان در کشورهای ديگر برقرار کرده بود

 
شاه به مدرسه رفت و پس از آن معلم   ی رضا خديجه مقدم، يکی از زنانی که در دوره

خانم مستوره «: آورد اد میگونه به ي را اين» خواه نسوان وطن«های جمعيت  شد، فعاليت
ها که  جا راجع به خانم آن. کرد او جمعيت نسوان را اداره می... ی من بود  افشار دخترخاله

شان،  هايی که حتی بلد نبودند زندگی کنند، راجع به معلومات بايد پيشرفت کنند، خانم
خانم هاجر تربيت صحبت ... کردند  شان، هميشه صحبت می شان، پيشرفت درس

کردند راجع به زنان امروز، که زنان اين کار را بکنند تا پيشرفت کنند و بدون درس  یم
هايش در داخل  عالوه بر فعاليت» خواه نسوان وطن«جمعيت ] ٨[».و مطالعه نمانند

در . کشور، ارتباطاتی نيز با فعاالن جنبش زنان در کشورهای ديگر برقرار کرده بود
ه به ميزبانی اين جمعيت در تهران برگزار شد، ، ک»نسوان شرق«ی  دومين کنگره

فعاالن زن از کشورهای لبنان، مصر، عراق، ترکيه، و هند خواستار برخورداری زنان 
منطقه از حق رأی، آموزش اجباری، حقوق مساوی برای کار مساوی و لغو تعدد 

 . زوجات شدند
 

متوقف شدن فعاليت  های مستقل يکی از داليل اگرچه کنترل و سرکوب فعاالن و گروه
هايی که در  شود، اختالف نظرها و چنددستگی عنوان می» خواه نسوان وطن«جمعيت 

ی حقوق زنان و به ويژه در  های جديد رضا شاه در زمينه چگونگی برخورد با سياست
بازداشت . تأثير نبود رابطه با کشف حجاب وجود داشت نيز در فروپاشی اين جمعيت بی

های آن از سوی دولت در  و توقف فعاليت] ٩[»سعادت نسوان پيک«اعضای جمعيت 
ی آشکارتر سرکوب جنبش مستقل زنان در دوران رضا شاه بود  سويه  ]١٠[ ١٣١٠سال 

های مستقل زنان در دوران حکومت رضا  سازمان. که تا پايان حکومت او ادامه داشت
های  ها گرايش ه اغلب آنها، ک رسد اين انجمن شاه عمر کوتاهی داشتند، اما به نظر می

شان در پی تساوی حقوق زنان و مطالبات فمينيستی  تر از پيشينيان چپ داشتند، جدی
  .کردند بودند، و با صراحت بيشتری از برابری حقوق زنان دفاع می
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 تالش نافرجام برای حفظ نشريات زنان
 

ی عالم  ط دو نشريهی زنان که در دوران مشروطه تأسيس شدند، فق از ميان هفت نشريه
های  شدند، و طی سال ی رضا شاه نيز منتشر می خواه در دوره نسوان و نسوان وطن

ی  ، نشريه١٣٠۴در سال. ها اضافه شدند ی جديد نيز به آن سه نشريه ١٣١٠تا  ١٣٠۴
آگاهی «به مديريت مرضيه ضرابی در بندر انزلی و با هدف ]١١[ی نسوان شرق نامه

ی پيک سعادت نسوان در آبان  نامه بعد دوماه  به کار کرد، و دو سالآغاز » دادن به زنان
دوست در  روشنک نوع. در رشت منتشر شد]١٢[دوست با مديريت روشنک نوع ١٣٠۶

ی  اين مجله خود را برای مبارزه«: ی اين مجله نوشته بود ی نخستين شماره سرمقاله
ر راه تعالی و نجات و حقوق های سريعی د اجتماعی تجهيز کرده، و اميدوار است قدم

 ».بردارد  مدنی نسوان به پيش
 

ی دختران   ، مجله»جمعيت انقالب نسوان«زندخت شيرازی نيز پس از انحالل اجباری 
آرزو، طرز «ای با عنوان  او در مقاله] ١٣.[در منتشر کرد ١٣١٠ايران را در مرداد 

را انتشار مقاالتی از هدف اين نشريه » تربيت دختران موجد نوع تمدن ملت ماست
 .دختران ايران و برای بيداری زنان ايران عنوان کرده بود

 
نيز در اين دوره ] ١۵[و نورافشان] ١۴[ی راهنمای بانوان عالوه بر اين، دو نشريه

های زنان متمرکز نبودند، اما  شدند، که البته نگاه فمينيستی نداشته و بر خواسته منتشر می
عمر اين نشريات نيز ] ١۶.[کردند ريت زنان مطالبی منتشر میی زنان يا مدي درباره

يکی پس از  ١٣١٢ها تا سال  ی مشروطه کوتاه بود و تمامی آن همچون نشريات دوره
 .ديگری توقيف شده يا از انتشار بازماندند

 
  

 ها برای نهادسازی دولتی ، اولين گام»کانون بانوان«
 

به معنای آغاز » کانون بانوان«ن و تأسيس توقف فعاليت معدود نهادهای مستقل زنا
در تيرماه . های زنان در چارچوب حمايت و کنترل دولت بود ی جديدی از فعاليت دوره
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های احزاب کمونيستی  ، رضا شاه مجلس را برای غيرقانونی اعالم کردن فعاليت١٣١٠
رل فعاليت ها و کنت از همان زمان بود که سانسور رسانه. و ضدسلطنت زير فشار گذاشت

های زنان نيز از اين سرکوب در  ها شدت گرفت، و نشريات و انجمن احزاب و انجمن
تأسيس شد،  ١٣١۴در سال » کانون بانوان«در پی همين تحوالت بود که . امان نمانند

های مستقل زنانه  ی سازمان بر روی بقايای کليه«آبادی  نجم  ی افسانه کانونی که به گفته
ی آن را شمس پهلوی بر عهده داشت، و بخشی  رياست عاليه] ١٧[،»بودقبلی ايجاد شده 

» کانون بانوان«های  عمده فعاليت] ١٨.[شد اش از سوی دولت تأمين می از بودجه
های مدرن  های ورزشی، و تعليم شيوه آموزی و کلوب های سواد اندازی کالس راه

برخی پژوهشگران همچون  و از همين رو] ١٩[داری به زنان بود، داری و فرزند خانه
ِ  ی خدمات اجتماعی                                             ِ                 پروين پايدار عقيده دارند که اين کانون جنبش  زنان را به ارائه               

 ]٢٠.[شده از طرف حکومت تقليل داده بود هدايت
 

به معنای آغاز » کانون بانوان«توقف فعاليت معدود نهادهای مستقل زنان و تأسيس     
 .چارچوب حمايت و کنترل دولت بود های زنان در ی جديدی از فعاليت دوره

ترين فعاالن حقوق زنان، برای تغيير  آبادی، از معروف دولت  با وجود اين صديقه
مکاتبات کانون با وزارت فرهنگ در سال . کرد وضعيت حقوقی زنان نيز تالش می

ای  ی ضرورت رسيدگی به حقوق زنان و اعطای حق طالق به آنان نمونه درباره ١٣١٨
: در گزارشی به وزارت فرهنگ نوشته بود» کانون بانوان«] ٢١.[ها است فعاليتاز اين 

ً         مقام وزارت فرهنگ، محترما  گزارش می« دهد، مکرر از طرف کارمندان                          
ی بانوان، که از طرف مردان رعايت  های کانون بانوان راجع به حقوق حقه کميسيون

ها را متقاعد  المقدور آن ، و حتیشود، مذاکراتی شده، مطالب را مورد بحث قرار داده نمی
هايی روی همين قسمت به دفتر کانون بانوان  ولی از چندی پيش، نامه... نموده است 

های مذکور را در جلسات مورد بحث  کنند، مقاصد نامه ی جواب می          ً       رسد و جدا  مطالبه می
نوان روز ی کميسيون ادبی سال پنجم کانون با قرار داده، و باألخره در چهارمين جلسه

تقاضای وضع قانونی بشود که : با اکثريت چنين رأی دادند که ١٣١٨چهارشنبه دوم آبان 
ی امور زندگی اشتراکی خود  زن و شوهر به تساوی حق شرکت مادی و معنوی در کليه

 ] ٢٢[».                    ً                                          داشته باشند و مخصوصا  در اجرای طالق، رضايت زن را هم مدخليت بدهند
 

دی و هاجر تربيت، از فعاالن سرشناس حقوق زنان که در سه آبا عالوه بر صديقه دولت
ِ  سال نخست مديريت   را بر عهده داشت، فعاالن سرشناس ديگری » کانون بانوان«              
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، فخرعظمی ارغون، »انجمن حريت نسوان«الملوک جواهری، عضو  همچون شمس
شرکت «، و افسرالملوک آريايی، از مؤسسان »خواه نسوان وطن«عضو جمعيت 

همکاری اين فعاالن حقوق . ی آن حضور داشتند نيز در هيئت مديره» ش بانوانآزماي
شده، حامی وضع  با مواضع فمينيسيتی بسيار تعديل«ساخته، که                ِ      زنان با يک نهاد  دولت

ای که برخی،  به گونه –يکی از انتقادات واردشده به اين افراد است ] ٢٣[،»موجود بود
آبادی را به دليل همکاری با  افشار، و صديقه دولت زنانی همچون هاجر تربيت، مستوره

. دانستند می» خائنين به نهضت زنان مستقل و آلت دست رضا شاه«حکومت رضا شاه، 
آبادی همپوشانی برخی مطالبات جنبش زنان و  اما پژوهشگرانی همچون افسانه نجم

توان زنی  ختی میبه س«: دانند و معتقدند های رضا شاه را دليل اين همکاری می برنامه
تر شايد اين  کننده آبادی را آلت دست حکومت دانست، و روايت متقاعد مثل صديقه دولت

آبادی و  باشد که برای يک مقطع زمانی خاص، خط سير و روند حرکتی صديقه دولت
آبادی استفاده  توان گفت دولت از دولت دولت بر هم منطبق شدند، و به همان اندازه که می

 ]٢۴[  ».آبادی نيز از دولت بهره گرفته است توان گفت دولت  کرده، می
 

اليز ساناساريان در بررسی اين که چرا جنبش زنان در آن دوره تحت کنترل دولت در 
ی مسلط و مطلق حاکميت برای استفاده از زور و سرکوب و ضعف  آمد، به وجود اراده

نبش با اقشار ديگر زنان اشاره گرای ج ی نخبه درونی جنبش زنان و ارتباط نداشتن بدنه
ی حکومت جديد به مسائل زنان را يکی  اما در عين حال، او نيز استقبال از عالقه. کند می

های زنان، به  گويد که حمايت دولت از برخی خواسته داند، و می از داليل اين نزديکی می
، در ی فراهم کردن فرصت سوادآموزی و آموزش عالی برای زنان ويژه در زمينه
گونه حمايتی فعاليت کرده بودند، باعث  های طوالنی بدون هيچ ها مدت شرايطی که آن

ِ        نزديکی بخشی از فعاالن زن به دولت  وقت شد                               ].٢۵[ 
 
 کشف حجاب، خواست زنان يا دستور رضا شاه؟ 
 

قانون کشف حجاب . بود» کشف حجاب«ترين اقدام رضا شاه در رابطه با زنان  جنجالی
ی مطلق شخص  توان آن را فقط خواسته حکومتی ابالغ شد، اما نمی به صورت فرمان
دهد که بخش قابل توجهی از جنبش  شواهد تاريخی به روشنی نشان می. رضا شاه دانست

زنان ايران در آن دوره مخالف حجاب بود، و فعاالن حقوق زنان معتقد بودند حجاب 
های عالم  ی نمونه، نشريهبرا] ٢۶.[تصويری سمبليک از موقعيت فرودست زنان است
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ترين حاميان کشف حجاب بودند، در اين دوره مقاالت  نسوان و دختران ايران که از فعال
، چهار سال قبل از قانون ١٣١٠همچنين در سال . بسياری در اين رابطه منتشر کردند

ی حجاب را به بحث  ی عالم نسوان با انتشار فراخوانی مسئله کشف حجاب، نشريه
اکثريت آرا بر   اتفاق] ٢٧.[های مخالفان و موافقان حجاب را چاپ کرد پاسخ گذاشت و

المللی نسوان شرق در تهران، که در سال  ی بين سر کشف حجاب در دومين کنگره
های مخالفت  برگزار شد، از ديگر نشانه» خواه نسوان وطن«از سوی جمعيت  ١٣١١

ی آن  عه، با وجود فضای بستهحجاب در جام حضور بی]٢٨.[جنبش زنان با حجاب است
ی  زمان و تهديدهای جدی نيروهای مذهبی، بخشی ديگر از اين اعالم موضع و مبارزه

ی تحصيالتش در  ، پس از خاتمه١٣٠٧آبادی سال  صديقه دولت. زنان با حجاب بود
. فرانسه، به تهران برگشت و از همان بدو ورود با کاله و لباس اروپايی به خيابان آمد

حجاب در آن روزها نبود و در سال  ها بود اما تنها زن بی آبادی اگرچه يکی از اولين دولت
. کمی از زنان ايرانی بدون حجاب به خيابان رفتند  ی نيز برای نخستين بار عده ١٣٠٩

تری که هر اعتراضی  تر و بسته حتی در شهرهای ديگر نيز با وجود فضای سنتی] ٢٩[
شش زنی که  ١٣٠٨به عنوان مثال در سال . کت ننشستندکرد، زنان سا تر می را سخت
بودند، تصميم گرفتند   در شيراز داوطلب معلمی در مدارس دخترانه شده ١٣٠٢از سال 

 .شد رنگ چادرهای خود را عوض کنند که در آن زمان فکر پرخطری محسوب می
 
و يک روز به دوختند ) رنگ قوس و قزح  به(ی تافته سينه کفتری  چادرهايی از پارچه«

منزلی در خارج از شهر رفتند و از آنجا چادرها را به سر کردند و پياده به سوی شهر 
: گرفتند، چه جوابی داشتند؟ جواب اين بود اگر متعصبين مذهبی جلوی آنها را می. آمدند

اين جواب در ذهن . چکار داريد که چادر ما چه رنگ است. منظور شما چادر است
تا اواسط خيابان زند آمدند، ناگهان خيابان . کشف حجاب مقدماتی بود جوان آنها خود يک

هرکدام با سر و دسته شکسته از . شلوغ شد و مردم هجوم آوردند و آنها را سنگسار کردند
ها  را در صندوق) رنگی(های خود پناه بردند و چادرها  طرفی فرار کردند و به خانه

 ».مخفی کردند
 

ها و فرمان رضا شاه به نيروی  حجاب در خيابان يش زنان بیهمچنين، شواهدی از افزا
ها در برابر آزار و اذيت اراذل و اوباش ثبت شده  انتظامی برای محافظت از آن

آبادی نيز شد و، پس از  های دولتی البته شامل حال صديقه دولت اين حمايت] ٣٠[ .است
آبادی برای تغيير ندادن  تحجابی و سرسختی دول تهديد به مرگ او از سوی مخالفان بی
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پوشش، شهربانی وقت، بنا به دستور رضا شاه، يک مأمور مخفی پليس را موظف به 
 ] ٣١.[محافظت از جان او کرد

 
] ٣٢[های غيررسمی و پنهانی دولت رضا شاه از مخالفان حجاب، با وجود اين حمايت
هنوز  مخالفت با حجاب و حضور بدون حجاب در جامعه ١٣١٢دست کم تا سال 

حجاب از مدرسه  ی بی ساله ٨      ٧آموز  غيرقانونی و ممنوع بود، و حتی دختران دانش
های نخست روی کار آمدن رضا  از همين رو، فعاالن زن در سال] ٣٣.[شدند اخراج می

رسيد که  به نظر می. دادند هايشان برای رفع حجاب ادامه می شاه نيز همچنان به فعاليت
آبادی در تير  خشی از جامعه در حال وقوع بود، چنان که صديقه دولتتغييری حداقل در ب

دولت و افکار منور روی اين «ی عالم نسوان از اينکه  ای در مجله طی مقاله ١٣١١ماه 
اند تا هرکس ميل دارد با حجاب و هرکس  زمينه، زنان را در کشف حجاب مختار گذاشته

ی کشف  تر از شيوه د، و آن را کاربردیکن تقدير می» حجاب معاشرت کند مايل است بی
 . داند حجاب در ترکيه می

 
ی قهرآميز و اجباری اجرای آن، که با  با اين حال، تصميم کشف حجاب رضا شاه و شيوه

کشيدن چادر از سر زنان باحجاب و منع عبور و مرور زنان باحجاب در اماکن عمومی 
ی افضل وزيری،  نوشته. حجاب نبود های مخالف ی مورد نظر فمينيست همراه بود، شيوه

  ای ی شفق سرخ منتشر شد، نمونه در نشريه ١٣١١خانم استرآبادی، که پاييز  بی دختر بی
روشن از موضع فعاالن زن در رابطه با آزادی پوشش و رفع هرگونه اجبار برای 

س افضل وزيری در اين مقاله، با اعتراض به خشونت پلي. داشتن يا برداشتن حجاب است
ی ديگر اقدامات چند سال  در ممانعت از حضور دختران بدون چادر در مدارس که سويه

گيری را ملغا، و  دولت بايد اين سخت«: بعد دولت برای کشف حجاب بود، نوشت
چادری  چادری را بدهد و نه از بی نه حکم بی. ی خود آزاد بگذارد هرکسی را به عقيده

اسانی تصميم رضاشاه برای کشف حجاب را نوشين احمدی خر] ٣۴[».جلوگيری کند
داند که حجاب زنان را مانعی  ای می رفته                                  ِ      بيش از هرچيز تحت تأثير مردان متجدد  خارج

ديدند، روشنفکرانی که نوسازی  در جامعه می» نظم اجتماعی متفاوت«برای ساختن يک 
ور از ی آن، خارج کردن فضای عمومی کش جامعه را مستلزم کشف حجاب و، در نتيجه

ی آزادی پوشش به عنوان يک  دانستند، و همچون فعاالن زن دغدغه وضعيت سنتی می
 ]٣۵.[حق برای زنان را نداشتند
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های آن دوره با حجاب را در  ای از فمينيست توان مخالفت بخش عمده با وجود اين، نمی
حجاب  رسد که رضا شاه به فضای مخالفت با تأثير دانست، و به نظر می اين تصميم بی

ی پيشبرد طرح کشف  کننده در ميان بخشی از فعاالن زن به عنوان يکی از عوامل تسهيل
  او همچنين توانست بخشی از فعاالن زن همچون صديقه. کرد حجاب نگاه می

ی حجاب بودند، با  آبادی، مستوره افشار، و هاجر تربيت را که از مخالفان ديرينه دولت
. ی خود بهره بگيرد ها برای پيشبرد برنامه از حمايت آنقانون کشف حجاب همراه کند و 

های  شان در مخالفت با شيوه به همين دليل هم برخی فعاالن زن، با وجود مواضع پيشين
شده از سوی حکومت  های اعمال قهرآميز و اجباری برای رفع حجاب، در برابر خشونت

د، سکوتی که شايد رضاشاه برای برداشتن اجباری حجاب از سر زنان سکوت کردن
واکنشی به فضای سنتی و مذهبی جامعه و نيروهای پرقدرت مذهبی بوده باشد که به 

ی زنان برای  آميز چندين ساله های مسالمت شدت مخالف کشف حجاب بودند، و تالش
 .دادند می  حجابی رابا تهديد وآزارو اذيت پاسخ داده آماده کردن جامعه درجهت پذيرفتن بی

 
 خواستند و به چه رسيدند؟ ای دوره رضا شاه چه میه فمينيست

 
هايی بودند که از  ی رضا شاه همچنان به دنبال خواسته فعاالن حقوق زنان در دوره

آموزش، تغيير قوانين خانواده، : شان قرار داشت ی مشروطه در فهرست مطالبات دوره
دخترانه، برای اندازی مدارس دولتی  فعاالن زن پس از راه. رفع حجاب، و حق رأی
يابی دختران به دبيرستان و دانشگاه، و همچنين آموزش زنان  گسترش اين مدارس، راه

های رضا شاه برای  ها که با سياست اين تالش. کردند سواد تالش می سال بی بزرگ
انداز  کرده برای بهبود چشم ادغام زنان در زندگی اجتماعی و پرورش مادران تحصيل«

آميز بود و منجر به  همزمان شده بود، در اين دوره نيز موفقيت] ٣۶[»های آينده نسل
افزايش مدارس دولتی دخترانه و بيشتر شدن تعداد زنان باسواد در تهران و شهرهای 

دختر در سال  ٣برای مثال، تعداد دختران با مدرک تحصيلی ششم ابتدايی از . ديگر شد
 ٩داد زنان باسواد تهران از و تع] ٣٧[رسيد، ١٣٢١دختر در سال  ۵۶۶٧به  ١٢٩١

يابی  سد راه] ٣٨.[افزايش يافت ١٣١٨هزار  تن در سال  ۶٨به  ١٣٠١هزار تن در سال 
ای که در سال تحصيلی  زنان به آموزش عالی نيز در اين دوره شکسته شد، به گونه

درصد  ٢٨زنان  ١٣٢٣سرای عالی شدند، و در سال  زن وارد دانش ٨٠ ١۶  -  ١٣١۵
 ] ٣٩.[کل کشور بودنددانشجويان 
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هايی بودند که از  ی رضا شاه همچنان به دنبال خواسته فعاالن حقوق زنان در دوره    
آموزش، تغيير قوانين خانواده، : شان قرار داشت ی مشروطه در فهرست مطالبات دوره

 .رفع حجاب، و حق رأی
 

ين دانشجويان زن الملوک مصاحب، يکی از نخست شکستن اين سدها اما آسان نبود، اشرف
وقتی «: کند طور تعريف می ی پزشکی، ماجرای ورودش به دانشگاه را اين در رشته

ی  توانند تحصيل باال بکنند؟ گفتند فقط مدرسه دبيرستانم تمام شد، پرسيدم که آيا دخترها می
سه سال ... ی مامايی بيمارستان اميراعلم  رفتم مدرسه... پذيرد  مامايی دخترها را می

موقع  اين بود که به وزارت فرهنگ آن... ی مامايی را خواندم اما ناراحت بودم  رهدو
نفر جمع شديم و به وزارت فرهنگ نامه  ٢٠      ً تقريبا  ... چند تا خانم بوديم ... مراجعه کرديم 

وزارت فرهنگ بعد از يک سال به ما جواب داد و . خواهيم طب بخوانيم نوشتيم که ما می
ولی بعد گويا به . توانيد وارد دانشگاه طب شويد ن موقع شما هنوز نمیگفتند متأسفانه اي

عرض رضا شاه رساندند که خوب است دانشکده طب دخترانه هم بشود، و او گفته بود 
 ]۴٠[».ی طب شديم ما وارد دانشکده ١٣١٨طور بود که سال  اين... که قبول کنيد 

ی آموزش زنان  خانواده نيز به اندازه های ايرانی برای تغيير قوانين های فمينيست تالش
، زنان توانستند ١٣١٠درسال » قانون راجع به ازدواج«آميز نبود، اما با تصويب  موفقيت

براساس اين قانون، ثبت ازدواج و طالق . ازموقعيت بهتری نسبت به قبل برخوردارشوند
ج محضرهای رسمی زير نظر وزارت دادگستری اجباری شد؛ حداقل سن ازدوارد

هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج «سال تعيين شد؛ و ازدواج با کسی که  ١٣دختران 
ممنوع شد؛ مردها مکلف شدند که اگر زن ديگری دارند، قبل از ازدواج، آن » پيدا نکرده

ی ازدواج  را به همسر آينده و عاقد اطالع دهند؛ و امکان درج شروط ضمن عقد در قباله
اين قانون، برخالف بسياری از قوانين ديگر آن دوره که بر ] ۴١[.نيز در نظر گرفته شد

مردان . اساس قوانين سکوالر اروپايی بودند، بر طبق قوانين اسالمی تدوين شده بود
ی مهم زنان در آن دوره در رابطه با  همچنان رئيس خانواده بودند، و از چهار خواسته

ق برای زنان، و ممانعت از طالق باال بردن سن ازدواج، ممنوعيت چندزنی، حق طال
شان، و درنظر گرفتن حق مادردرحضانت فرزندان،  دادن آسان زنان ازسوی شوهران
 .فقط به سن ازدواج توجه شده بود

ی  درهمين حال، رفع حجاب اگرچه در دوران حکومت رضا شاه محقق شد، شيوه
ها از  ی که فمينيستساز ی آن با روش ترويجی و مبتنی بر آگاه اجباری و زورمدارانه

توان آن را به عنوان  ی مشروطه در پيش گرفته بودند مغايرت داشت، و نمی دوره
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ی حق رأی برای زنان نيز  خواسته. ی جنبش زنان محسوب کرد برآورده شدن خواسته
های جنبش زنان  در اين دوره به تمامی به حاشيه رفت، و نه در حکومت و نه در فعاليت

 .در رابطه با آن شنيده نشد صدای قابل توجهی
 

: گويد ژانت آفاری در توصيف وضعيت جنبش زنان ايران در دوران رضا شاه، می
هايی که در سطح مردمی برای دفاع از حقوق زنان انجام شد در اختيار  ی تالش همه«

. ١: دولت رضا شاه قرار گرفته بود، و مدافعان حقوق زنان سه راه پيش رو داشتند
شان  های دولتی برای رسيدن به اهداف ان را ماليم کنند و با ورود به سازمانمواضع تندش

کار و روحانيان مخالف شاه قرار بگيرند که با   در کنار نيروهای محافظه. ٢. تالش کنند
ها  با احزاب چپ متحد شوند که آن. ٣. شده و کشف حجاب مخالف بودند اصالحات انجام

 ]۴٢[» .د و يا زيرزمينی و تبعيدی بودندکردن هم يا با دولت همکاری می
 

ی شهری،  کرده ای از فعاالن جنبش زنان و زنان تحصيل در چنين شرايطی، بخش عمده
، قرار گرفتن در کنار »کانون بانوان«با حمايت از کشف حجاب اجباری و فعاليت در 

مرکز ی ت دولت متجدد و تکنوکرات رضا شاه را انتخاب کردند که زنان را در نقطه
ی  های دولتی قرار داده بود، و با مدرن کردن روابط جنسيتی به زنان اجازه سياست

دوست  معدود فعاالنی همچون روشنک نوع] ۴٣.[داد های ملی را می مشارکت در پروژه
های  روی از سياست و دنباله» کانون بانوان«وصفيه فيروزنيز که زير بار جذب شدن در 

شان، مجبور به  های فمينيستی مستقل قيف يا توقف فعاليترضا شاه نرفتند، پس از تو
  .نشينی شدند عزلت
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 مأخذ و توضيحات
 

  
  »شاه رضا دوران در زنان مستقل جنبش وال«ز خواه حسين مريم

 
 .١٣٠٨، عالم نسوان، دی »خبرچی«دلشاد خانم، ]  ١[
 
 .١٣٠٩هشت ، عالم نسوان، ارديب»جواب خبرچی«خديجه افضل وزيری، ] ٢[
 
ی  خانه طلعت بصاری، زندخت، پيشاهنگ نهضت آزادی بانوان ايران، کتاب] ٣[

 .١٩      ١٨. ، تهران، صص١٣۴۶طهوری، اسفند 
 
، وبسايت »زنان ايران، صد سال مبارزه برای آزادی و حقوق قانونی«هايده مغيثی، ] ۴[

 .جا ، قابل دسترسی در اين٢٠١١می  ١٩شهروند، 
 
، قابل »تاريخ شفاهی بنياد مطالعات ايران«ی  ا صفيه فيروز، پروژهمصاحبه ب] ۵[

 .جا دسترسی در اين
 
 ١٢٨٠اليز ساناساريان، جنبش حقوق زنان در ايران، طغيان، افول، و سرکوب از ] ۶[

. ، تهران، نشر اختران، ص١٣٨۴ی نوشين احمدی خراسانی،  ، ترجمه۵٧تا انقالب 
٩٢. 

 
های  دهی، محورهای مبارزاتی، و گفتمان سازمان«واهری، ناهيد کشاورز، جلوه ج] ٧[

ی فمينيستی، قابل  ، مدرسه»)١٣٠۵      ١٣٢٠(ی پهلوی اول  دوره/ جنبش زنان
 .جا دسترسی در اين

 
های  ی خاطرات شانزده زن ايرانی در قلمرو تجربه نوشين احمدی خراسانی، دفترچه] ٨[

 .٣۵٨. ، ص١٣٨٧مؤلف، تهران، : روزمره، ناشر



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٢                                                                ١٨        دق ، 

  

  

 
 .۶٣. ساناساريان، جنبش حقوق زنان در ايران، ص] ٩[
 
پيک سعادت نسوان، به کوشش بنفشه مسعودی و ناصر مهاجر، نشر نقطه، ] ١٠[

 . جا ، قابل دسترسی در اين٢٩. ، ص١٣٩٠زمستان 
 
به » ی نسوان شرق نامه«ی  الهه باقری، جستاری پيرامون روزنامه: نگاه کنيد به] ١١[

 .جا ، قابل دسترسی در اين١٣٩١دی  ١۴ی فمينيستی،  درسهروايت اسناد، م
 
، »دوست روشنک نوع: پيشگامان جنبش زنان ايران«محمود نفيسی، : نگاه کنيد به] ١٢[

 .جا وبسايت همسايگان، قابل دسترسی در اين
 
 .جا ، قابل دسترسی در اين٣٨ی  ی گفتگو، شماره نامه های زندخت، فصل نامه] ١٣[
 
به مديريت سيف آزاد در برلين به سه زبان  ١٣٠۵راهنمای بانوان از سال  ی مجله] ١۴[

ی آموزش  ی مطالب آن درباره شد و عمده فارسی، انگليسی، و فرانسه منتشر می
، »ی راهنمای بانوان نشريه«:نگاه کنيد به. داری و تربيت فرزند به مادران بود خانه

 .جا سترسی در اينی مطالعات تاريخ معاصر ايران، قابل د مؤسسه
 
در بوشهر  ١٣٠٩ی نورافشان به مديريت شوکت اسالمی نيز، که از سال  نامه هفته] ١۵[

بررسی «: نگاه کنيد به. ی زنان نداشت آغاز به کار کرد، تمرکز چندانی بر مسائل حوزه
، خبرگزاری »ی محلی زنان در بوشهر و اصفهان رويکردهای متفاوت دو نشريه

 .جا ، قابل دسترسی در اين١٣٩۴دی  ٩، )آنا(المی دانشگاه آزاد اس
 
ی گل رعنا و زيبا  اسناد منتشرشده از آن دوره حاکی از صدور مجوز برای نشريه] ١۶[

ی  به مديريت بلقيس شعله و همچنين تقاضای صدور مجوز برای نشريه ١٣٠٧در سال 
ا اطالعات به مديريت خديجه بامداد در شيراز است، ام ١٣٠۴ارديبهشت در سال 

: نگاه کنيد به. ها به دست نياورديم ی فعاليت آن بيشتری از سرنوشت اين دو نشريه و ادامه
، »نگاری زنان ی روزنامه  ای مصور در عرصه نشريه: دختران ايران«الهه باقری، 

 .جا ، قابل دسترسی در اين١٣٩١ارديبهشت  ١۶ی فمينيستی،  مدرسه
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ی حکومت  های زنان در دوره بازبينی فعاليت: و نمايندگی اقتدار«آبادی،  افسانه نجم]١٧[

، قابل دسترسی در ۴۴ی  ی گفتگو، شماره نامه ، فصل١٣٩٠مرداد  ١۵، »رضا شاه
 .جا اين
 
های مهرانگيز منوچهريان  فعاليت(نوشين احمدی خراسانی، پروين اردالن، سناتور ]١٨[

      ۴٣١. توسعه، تهران، صص ، نشر١٣٨٢، )بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ايران
۴٣۴. 

 
 .همان]١٩[
 
ی دوم، پاييز  ی ديگر، سال اول، شماره ، نيمه»جنبش زنان در ايران«ناهيد يگانه، ] ٢٠[

 .٢٨      ٧. ، صص١٣۶٣
 
های زنان در  های تاريخی حرکت مريم فتحی، کانون بانوان، با رويکردی به ريشه] ٢١[

به . ۵      ١۵۴. ، صص١٣٨٣اريخ معاصر ايران، ی مطالعات ت ايران، تهران، مؤسسه
های جنبش  دهی، محورهای مبارزاتی، و گفتمان سازمان«کشاورز و جواهری، : نقل از
 .»زنان

 
گزارش «، رونوشت ١٣۶٧مورخ  ١٠٩٠٠۴ی  سند شماره. سازمان اسناد ملی] ٢٢[

نجبر عمرانی، حميرا ر: ، به نقل از)٣٣سند شماره (، »کانون بانوان به وزارت فرهنگ
، »ستيزی حکومت رضاخان از ظهور تا افول پيکان سياست حجاب: کانون بانوان«

 .جا ی مطالعات تاريخ معاصر ايران، قابل دسترسی در اين مؤسسه
 
 .١٠٧. ساناساريان، جنبش حقوق زنان در ايران، ص] ٢٣[
 
 .»اقتدار و نمايندگی«آبادی،  افسانه نجم]٢۴[
 
 .١١١      ١٠٧. ش حقوق زنان در ايران، صصساناساريان، جنب] ٢۵[
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 .٩٩. همان، ص]٢۶[
 
، به نقل از ٧٢      ۶٨. ، صص١٣١٠، اسفند ٢ی  ، شماره٢ ١عالم نسوان، سال ]٢٧[

 .٩٨. ساناساريان، جنبش حقوق زنان در ايران، ص
 
نامه، سال  ی ايران نامه ، فصل»گذار از ميان صخره و گرداب«ژانت آفاری، ]٢٨[

 .٣٨٧      ٣۶۵. ، صص١٣٧۶م، تابستان پانزده
 
 .٨٧. ، ص١٣٧٠آنجلس،  دخی عبدی، زنان در عصر پهلوی، لس] ٢٩[
 
 .١٠٠. ساناساريان، جنبش حقوق زنان در ايران، ص] ٣٠[
 
ها،  آبادی، نامه صديقه دولت: ، به نقل از١٠. ، ص١٣۴٠تهران مصور، مرداد ] ٣١[

، ١٣٧٧آبادی، جلد سوم،  صنعتی و افسانه نجممهدخت : ها، و يادها، ويراستاران نوشته
 .۴      ۶٣٣. انتشارات نگرش و نگارش زنان، صص

 
مؤلف، : ، تهران، ناشر١٣٩٠نوشين احمدی خراسانی، روشنفکران و حجاب، ] ٣٢[

 .۴٩      ٣٨. صص
 
، ١٣٠٩مرداد  ٢٧، شفق سرخ، »کنند مردها خيلی زرنگی می«افضل وزيری، ] ٣٣[

آبادی و دمحم توکلی  افسانه نجم: خانم و افضل خانم، ويراستاران بی بی ، به نقل از٣. ص
 .٩۵      ٩٢. ، انتشارات نگرش و نگارش زنان، صص١٣٧۵طرقی، بهار 

 
 .همان] ٣۴[
 
 .۴٩      ٣٨. احمدی خراسانی، روشنفکران و حجاب، صص] ٣۵[
 
]٣۶ [Parvin Paidar, Women and the Political Process in Twentieth    

  Century Iran, Cambridge University Press, 1997, p. 188. 
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، فصل زنان، »آموزش دختران و زنان در زمان رضا شاه«کامران امين، ]  ٣٧[
 . ١٧۵. ، ص١٣٨١، نشر توسعه، تهران، ٢ی  شماره

 
 .١٠٣. ی خاطرات شانزده زن ايرانی، ص احمدی خراسانی، دفترچه] ٣٨[
 
 .٢      ١٩١. ، صص»موزش دختران و زنان در زمان رضا شاهآ«امين، ] ٣٩[
 
 .١٩٨. احمدی خراسانی، دفترچه خاطرات شانزده زن ايرانی، ص] ۴٠[
 
ی مجلس شورای،  ، مصوبه»قانون راجع به ازدواج«نگاه کنيد به ] ۴١[

های مجلس شورای اسالمی، قابل  ، منتشرشده در تارنمای مرکز پژوهش١٣١٠/٢٣/٠۵
 .جا ر ايندسترسی د

 .»گذار از ميان صخره و گرداب«آفاری، ] ۴٢[
 
]۴٣ [Paidar, Women and the Political Process in Twentieth  Century Iran, p. 

188.  
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   هفدهم فصل
  

 بختياری  مريم  بی بی سردار
  
سردار اسعد  بی بی مريم دختر حسينقلی خان ايلخانی کل بختياری و خواهر عليقلی خان«

فاتح تهران و مادرعلی مردان خان قهرمان مبارزه با رژيم شاه در حدود سال 
مادرش بی بی فاطمه دخترعلی رضا خان ازطايفۀ کيان ارثی . ق بدنيا آمد.هـ١٢٩٠

ّ                            لذا بی بی مريم ازجهت مادرنسبش به محم دتقی خان کيان ارثی چهارلنگ . چهارلنگ بود                                    
ايلخانی از بی بی فاطمه تنها صاحب . ت داشت می رسيدکه درمبارزه با قاجارها شهر

درکنار شش برادرو دوازده خواهرناتنی در خانه ی ايلخانی . او. همين يک دختر شد
                ّ                                              چهل روز پس ازتول د بی بی مريم، پدرش ايلخانی او را نامزد عليقلی . زندگی می کرد

ّ              خان پسر محم دعلی خان نمود لح شاخه ی چهارلنگ عليقلی خان از طايفه ی محمودصا.           
ّ                                                       پدرش محم دعلی خان از خوانين بزرگ چهارلنگ بود که به نوشتۀ بی بی . بختياری بود        

  ّ                                  جد  آنان علی مردان خان بود که درزمان . مريم سالها با دولت قاجار مبارزه داشت
                ً             بی بی مريم حدودا  نه ساله بود .           ّ                                       افشاريه اد عای سلطنت داشته و با کريم خان زند جنگيد

ّ             رش حسينقلی خان ايلخانی به دستورناصرالدين شاه و به دست ظل  السلطان در که پد                                                        ٢٧ 
ازآن پس دوران دربدری و بدبختی خانواده ی ايلخانی به . ق به قتل رسيد.هـ١٢٩٩رجب 

ّ                                                  ام ا هفت سال بعد با آزاد شدن برادر بزرگ مريم به نام . ويژه مريم کوچک آغاز گرديد  
ّ                                               ان ظل  السلطان، خانواده ی ايلخانی دوباره به خوشبختی اسفنديارخان سرداراسعد از زند     

در اين هنگام يعنی هفت سال پس از مرگ ايلخانی و سالها پس از مرگ . وقدرت رسيدند
ّ                      ّ                                            محم دعلی خان چهارلنگ، مقد مات ازدواج و عروسی بی بی مريم با عليقلی خان    

نويسد هيچ تمايلی به بی بی مريم آنچنان که درخاطرات خود می . چهارلنگ فراهم گرديد
   ّ اما  . سرگرفتن اين ازدواج نداشته وبه برادرهای خود اصرار برگرفتن طالق نموده بود

سرانجام عروسی . خان چهارلنگ حاضربه صرف نظر کردن از بی بی مريم نشد
برقرار گرديده و بی بی مريم درسن پانزده سالگی به خانه ی شوهری رفت که به نوشته 

        ّ                  او به مد ت چهارسال وشش ماه . ده و چندين زن و فرزند داشتی وی چهل ساله بو
         ّ                               در اين مد ت وی برروی مزاج شوهر خويش نفوذ . همسرعليقلی خان چهارلنگ بود
ّ                  ام ا شوهر وی به مرگ . چهارلنگ ها به دست  آوردداشته و قدرت بسياری در ميان     
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ّ                                         مريم توس ط سمی که برادر بزرگش به وی خورانيده بود  طبيعی يا مطابق نوشته يبی بی        
  .درگذشت

بی بی مريم از عليقلی خان چهارلنگ دارای سه پسر شد که يکی . خورانيده بود درگذشت
ّ      ازآ  نها در کودکی درگذشته ام ا دو پسر ديگر وی به نامهای علی مردان خان و محم دعلی                                                ّ                       ْ    

    ّ                              ر ضد  دولت مرکزی برخاسته و نام خود خان بعدها در زمان سلطنت رضاشاه به قيام ب
با مرگ شوهر بی بی مريم به نزد . را درفهرست حماسه سازان تاريخ ثبت کردند

                     ّ     او حاضر به ازدواج مجد د با . برادران خويش بازگشته و با مادر خود زندگی نمود
        ّ                                               پس از مد تها زندگی نزد مادر و برادران، فتح اله خان ضيغم . چهارلنگ ها نگرديد

پسر عموی در گذشته اش مصطفی قلی خان از  او ) سردار ارشد بعدی(سلطنهال
ّ                                                           خواستگاری نمود ام ا بی بی مريم که عموزاده ی خود را خوب می شناخته است به هيچ                  

سرانجام با اصرار و سماجت فتح اله خان و . وجه حاضر به ازدواج با وی نمی گرديد
ی ميلی به ازدواج عموزاده درآمد که دارای فشار برادران بی بی مريم، وی با اکراه و ب

فتح اله خان فردی بوالهوس بوده که در . چندين زن عقدی، صيغه ای و چندين فرزند بود
بی بی مريم در خاطرات خود گوشه . فساد اخالق و بی عفتی يد طواليی داشته است

و از  هايی از فساد اخالق، بی عفتی و بی شخصيتی شوهر خويش را برمال می سازد
فتح اله خان زنان و . بدبختی ها و مشکالتی که با اين شوهر داشته است سخن می گويد

فرزندان شرعی و امالک و اموال ارثی خويش را در چهارمحال و بختياری تنها و بی 
ّ                            صاحب گذاشته و در عوض در اصفهان ضمن نوکری ظل  السلطان به گذراندن وقت در                                            

 . استکنار دلبران خويش مشغول بوده 
از سوی ديگر برادران بی بی مريم که نقاط ضعف شوهر خواهر خود را می دانستند در 
ّ              تالش بودند تا امالک وی را در چهارمحال و بختياری به چنگ بياورند ام ا بی بی مريم                                                                
با قدرت و صالبت در مقابل برادران خويش ايستاده و با دشواری بسياری از حقوق و 

                  ّ                   او در اين راستا حت ی تا پای زد و خورد . ل خويش دفاع می نمودامالک شوهر معلوم الحا
او سرانجام از دست هوسبازی، بی عاری و بی غيرتی . با برادران خويش پيش رفت

ّ                              شوهر خويش خسته شده و خواستار طالق گرديد ام ا برادران وی گرفتن طالق را از                                          
ن اخذ طالق از فتح اله خان شوهر جايز ندانسته و لذا بی بی مريم در سن سی سالگی بدو

مطابق توافقی که ميان فتح اله خان و بی بی مريم صورت گرفت و برادران .جدا گرديد 
بی بی مريم نيز حاضر و ناظر بودند قرار گرديد که بی بی مريم بر سر امالک فتح اله 
ّ                         خان مانده و به تربيت و بزرگ کردن پسرش مشغول شود ام ا هرگز زندگی زناشويی با                                                   

                               ّ                               او از فتح اله خان فرزندانی متعد دی داشته که اغلب آنها قبل و يا . فتح اله خان نداشته باشد



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٩                                                                ١٨        دق ، 

  

  

          ّ                   ّ                                                  بعد از تول د از بين رفتند و عل ت آن را پزشکان بيماری فتح اله خان به خاطر هوسبازی 
تنها پسری از وی بنام مصطفی قلی خان بجا ماند که بعدها داماد . هايش تشخيص دادند

 . ادر بی بی مريم گرديدسردارظفربر
بی بی مريم پس از جدا شدن از فتح اله خان بر سر امالک و خانه ی وی مانده و به 

 . تربيت پسر خويش مشغول گرديد
قين اصلی سردار اسعد بختياری، جهت فتح  ّ                                      سرداربی بی مريم بختياری، يکی ازمشو                                   

ّ      وی طی  نامه. شد تهران محسوب می ران ايل و های مختلف بين س ها وتلگراف     
استبداددمحم علی (       ّ                                              های مهي ج وگيرا، افراد ايل را،جهت مبارزه بااستبدادصغير سخنرانی

های ضد استعماری و استبدادی  کردوهمواره، به عنوان يکی ازشخصيت آماده می) شاهی
 .است عصر قاجار مطرح بوده

تهران شده و در ای سوار وارد                                                     ّ سردار مريم بختياری، قبل از فتح تهران، مخفيانه با عد ه
د حملۀ. خانۀ پدری حسين ثقفی منزل کرد ّ       به مجر  سردار اسعد به تهران، پشت بام خانه        

ای سوار بختياری، از                                                          ّ را که، مشرف به ميدان بهارستان بود، سنگربندی نمود و با عد ه
اق ّ   پشت سر با قز   ...!ها مشغول جنگ شد            

اقان ّ     او حت ی خود شخصا  تفنگ به دست گرفت و با قز  نقش او در فتح تهران ، . جنگيد      ّ          ً                        
ميزان محبوبيتش را در ايل افزايش داد و طرفداران بسياری يافت، به طوری که به لقب 

ل، با وجود آنکه ايل . سرداری مفتخر شد ّ                     سردار مريم بختياری در جنگ جهانی او                                   
از  ای                  ّ ها پرداخت و با عد ه کرد، به مخالفت با انگليس ها حمايت می بختياری ازانگليس

 ».                              ّ            تفنگچيان و سرداران خود جانب مت حدين را گرفت
 
ل به همراه عد ه ای ازخوانين بختياری چون ابراهيم « ّ              ّ                                  بی بی مريم در طی  جنگ جهانی او               ّ                

ّ                 خان ضرغام السلطنه و پسرش ابوالقاسم خان بختياری، سردار معظ م، سردار صولت و                                                          
 ».ديگران جانب آلمانی ها را گرفت

ين جزء بختياری، چون خوانين پشتکوه را با خود يارساخت و در ای از خوان او پاره«
ها، صدماتی وارد ساخت به طوری که پليس جنوب،  های مداوم خود به انگليس يورش

در اين راه، او از سربازان و افسران . مبارزات دائمی و پيگيری را با او شروع کرد
مد و کنترل خوانين کوچک، آلمانی وسرکوب وقلع و قمع راهزنان کهگيلويه و بويراح

ها به هنگام فتح اصفهان                               ّ             قدرت سردار مريم درمنطقه به حد ی بود، که روس. استفاده نمود
                                                            ّ                      ، خصمانه به منزل او تاختند و اثاثيۀ او را به يغما بردند و کل يۀ اموال و امالک او را 

عصر منزل اومأمن و پناهگاه بسياری از آزاديخواهان .دراصفهان، مصادره کردند
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 ...مشروطه شد
ّ      به طوری که هنگام فتح اصفهان توس ط روس ل(ها                                 ّ  در جنگ جهانی او  ؛ فن کاردف، )              

                                                               ّ                  شارژ دافر سابق آلمان ، به خانۀ سردار مريم بختياری پناه برد و مد ت سه ماه و نيم در 
نفر، راهی  ۵٨ها و کشته شدن  ها از روس پناه او بود، تا اينکه پس از شکست بختياری

 .ه شد و از آنجا به برلن رفتکرمانشا
های سرسختانۀ بی بی مريم از فن کاردف، امپراطور آلمان، کمان تمثال  به پاس حمايت

ميناکاری و الماس نشان و همچنين صليب آهنين خود را، که مهمترين نشان دولت آلمان 
نائل آيد  بود، برای او فرستاد و او تنها زنی بود که در دنيا توانست به دريافت اين نشان

        ّ                                                                برخالف عد ه ای از خوانين بختياری چون سردار محتشم، سردار ظفر و سردارجنگ که 
                                ّ             اين شيرزن بختياری در حمايت از مت حدين و آلمان .      ّ                             از مت فقين و انگليسی ها حمايت کردند

                   ّ                                                         ها به شعار و حرف ات کا نکرده بلکه اسلحه به دست گرفته و با انگليسی ها و روسها 
                       ّ                                            ز همچون خيلی از رجال مل ی و وطن پرست دريافته بود که با بهره گيری از او ني. جنگيد

      ّ                                                                         کمک مت حدين به ويژه آلمان می توان به منافع روسيه و انگليس ضربه زده و آنها را از 
ّ  ميهن دوستان ايران طی  ] اکثريت[نمی توان بی بی مريم و ديگر. ايران اخراج نمود                    

ل را ژرمانوفيل و يا  ّ                     جنگ جهانی او  بلکه در آن روزگار عملی . وابسته به آلمان دانست           
ترين راه جنگيدن با دشمنان ديرينه ی ايران  يعنی روس و انگليس و رهايی از چنگال 
آنها همکاری با دشمن قدرتمند آنها يعنی آلمان  بوده است و ساير راه حل ها و شيوه ها 

 . برای دفاع از ميهن کاربرد عملی نداشته است
که در روزنامۀ » بی بی مريم « از کنش و منش :  ختياری می نويسد تارنمای ب

خاطراتش به قلم ساده و روان خودش ثبت شده است و دربرگيرندۀ خاطرات دوران 
 . کودکی تا جوانی اوست، دريچه ای برای شناخت بهتر او به روی ما می گشايد

 : سردار مريم و مطالبۀ حقوق زنان
عۀ مردساالر به دنيا آمده و در سنين نوجوانی برخالف بی بی مريم که در يک جام

ّ                                   خواست خود مجبور به ازدواج شده و از حق  ارث نيز محروم شده بود، عمق مشکالت                                      
و مسائل زن ايرانی را درک می کند پس به سهم خود سکوت تاريخی زن ايرانی را می 

زنان می پردازد و شکند و به اعتراض نسبت به اين نابرابری ها و پايمال شدن حقوق 
                                                              ّ       ُ   خواستار زدودن سنت های رايج مردساالرانه در جامعۀ ايرانی همچون سن ت ناف ب ری 
ّ  و ازدواج اجباری، نابرابری حق  ارث، نداشتن حق  طالق، نابرخورداری از حق                          ّ                ّ                            

سردار مريم ريشۀ بسياری از اين نابرابری ها را آگاهی نداشتن زنان . آموزش می شود
ليۀ خ ّ      از حقوق او   :ود می داند و می نويسد         
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تمام بدبختی های ما از خودمان می باشد زيرا که نه علم داريم و نه حقوق خود را ... « 
                                                        ّ                    می دانيم، اگر ما هم می دانستيم که برای چه خلقت شديم البت ه در اطراف حقوق خود 

ما حاال فکر می کنيم فقط برای رفع شهوت مردها خلق شده . جان فشانی ها می کرديم
ما می توانستيم برای حقوق انسانی خود به . ايم يا برای اسارت و کنيزی خلق شده ايم

                 ّ                                                              تمام ملل عالم تظل م بکنيم و حقوق خود را برقرار بکنيم زيرا که امروز قرن بيستم می 
امروز زن های اروپايی در تمام اداره . اصطالح فرنگی ها عصر طاليی] به [ باشد و 

ّ   بزرگی را دارا می باشند، کرسی وکالت را اشغال نموده اند ام ا                ّ       جات دولتی و مل تی مقام                                                        
 . »...                      ً                       ما زن های ايرانی ابدا  از عالم انسانيت خارجيم

 
سردار مريم از آرزوهای برباد رفتۀ خود و بسياری از زنان ايرانی و به ويژه زن 

 : نويسدسخن می گويد و می "          ّ                         برکندن سن ت های پوسيده از بيخ و بن "بختياری برای 
 

ای بسی آرزو که خاک شده، چه قدر آرزو داشتم که در بختياری کارهای نيک بکنم ...« 
 . »...      ً                   خصوصا  برای زن های بدبخت 

 
سردار مريم، نقش زن در جامعه را بسيار محدودتر از جايگاه واقعی او می داند و 

ابند و آن را به خواستار است که زنان از نقش و جايگاه واقعی خود در جامعه آگاهی ي
 : او در اين مورد می نويسد. دست آورند

در ايران زن های بدبخت يا بايد بزک بکنند، شبانه روز در فکر لباس و پودر و ... « 
افسوس که . سرخاب باشند يا خياطی و ريسمان تابيدن، کار بزرگ آن ها همين است

هيچ کس اهميتی ندارد،  زن در خاک ايران از عدم علم برای] ميليون [ وجود چندين 
می گويند زن بايد . کاری که به آن ها می دهند، ترشی، خيار، بادمجان انداختن می باشد

خودش را مثل بادمجان کند و ميان کوچه راه برود و خدا می داند وقتی که چاقچور و 
 چادر می کند و در کوچه راه می روند و آن روبنده را می زند به يمن بادمجان بزرگ که

 » ... راه بروند 
 : او ادامه می دهد

مغازه ای در خيابان الله زار ديدم، درون يک مغازه چارقد فروشی خيلی اشياء طال ... « 
اينها مال فروش است؟ جواب : به صاحب مغازه گفتم. و جواهر زير آيينه گذاشته است

افسوس خوردم به دنيايی . خير خانم اينها را خانم ها گرو چارقد تور گذاشته اند: داد
آنچه پول در مملکت .          ّ                                                بدبختی مل ت بيچارۀ ايران که اين قدر بی علم و بدبخت می باشد
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حاال جواهری که دارند بايد . بودعوض همين چيزها وامثال همين چيزها به خارجه رفت
 » ...عوض پارچۀ تور بدهند

 : سردار مريم و ايستادگی در برابر استبداد
ک شاهد فقر روز افزون مردم و ولخرجی های حاکمان بی تدبير سردار مريم که از نزدي

است، آرزو می کند که ای کاش مالياتی که مردم می پردازند و سرمايه های طبيعی که 
ّ                                                در کشور وجود دارد توس ط شخصی اليق و منتخب مردم صرف آبادانی ايران می شد                      .

به عنوان حاکم انتخاب می                                           ّ           اواين پرسش اساسی را مطرح می کند که آيا مل ت يک نفر را
کنند تا برايشان بهداری و مدرسه و راه آهن بسازد و کمبود های کشور را جبران کند يا 

 پول مملکت را خرج عيش و عشرت خود و خانم هايش نمايد؟ 
 : سردار مريم با روش موجود به ستيز برمی خيزد و در ادامه می نويسد

     ً                  ً                   عموما  و ملت ايران خصوصا ، سلطان را آيت خدا                    ّ           بدبختانه بعضی از مل ت های دنيا ...«
فکر بکنيد ببينيد چه خاموش و تاريکيم، چند ميليون آدم جمع می شوند از ... می دانند

دست رنج ساليانه و هزار جور بدبختی و عذاب دنيايی کرورها پول جمع می کنند و به 
دارۀ تمام زندگی آن دست يک نفر می دهند، برای اين که آن يک نفر قبول زحمت کند ا

پس در ...                                                    ّ                    ّ  ها را بنمايد، پس اگر فکر داشته باشيم آن آدم نوکر مل ت می باشد نه خدای مل ت؛
                                  ّ                                         اين صورت هر وقت اين مستخدم برای مل ت خوب کارکرد او را بايد دعا کرد و برقرار 
داشت، اگر بد کار کرد بايد معزول نمود و حسابش را رسيد، پدرش را سوخت، نه اين 

 » ...ه ستايشش نمودک
 

او سکوت در برابر ظلم و ظالم را می شکند و خواستار از ميان برداشتن ستم و سرکوب 
 : مردم بی پناه از سوی مستبدان می شود

 
                         ّ                                          هنوز سرتاسر اين خاک به حد ی ظلم حکم فرماست که ظالم می تواند ضعيف را ... « 

اين که قرن بيستم می باشد چوب و  هنوز با. بکشد، مال او را ببرد، ناموس او را ببرد
من بيچاره که يک نفر زن می باشم با چشم خونبار و قلب افسرده . فلک هست، داغ هست

اين چيزها را می بينم و خون دل می خورم و آرزو داشتم که قدرتی پيدا کنم و رفع تمام 
  . »... کنماين ظلم ها بنمايم و ريشۀ پوسيدۀ استبداد وحشيانه را از اين واليت قطع 
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  مشروطه به دستيابی راه در مبارزه و مريم سردار

  
بی بی مريم که دوران کودکی، نوجوانی و جوانی خود را در دشوارترين شرايط زندگی 
ايلی سپری کرده بود به خوبی توانسته بود مهارت های رزمی همچون تيراندازی و 

 . خود به کار بگيردسوارکاری را بياموزد و در مبارزات آزادی خواهانۀ 
سردار مريم مبارزات هم ميهنان آزادی خواه خود را در راه دستيابی به مشروطه می 

 : ستايد و دربارۀ مبارزان مشروطه خواه آذربايجانی می نويسد
آذربايجانی های غيور و رشيد که همه وقت برای وطن پرستی و کارهای برجسته ... « 

 . »...         ّ                                  سرداری ست ارخان و باقرخان معروف بلند نمودند  پيش قدم بودند، علم آزادی را به
                                       ّ                                       بی مريم هنگامی که سردار اسعد برادرش و هم  جوانان برومند بختياری در راه رفتن به 
تهران هستند، عزم راسخ آنها را می ستايد و با سخنانی دلگرم کننده روی به آنها می 

 : گويد
ّ                                        ه د و مردانه باشيد، اگر تمام مردهای رشيد حاال که تصميم داريد در اين کار متع... « 

بختياری شهيد شدند، تمام زن های بختياری را جمع نموده، کفن به گردن، تفنگ به دست 
که ... اميدوارم ... برای شکست دادن دشمن رو به طرف اردوی استبداد حرکت می کنيم
ر شمشير آتش بار ريشۀ استبداد پوسيده را به عقل سرشار و فکر عميق خودتان و به زو

 . »...جوان های رشيد ايرانی از بيخ و بن بکنيد
                                                     ّ                  اما سردار مريم که در آن شرايط تاريخی نسبت به وضعيت حس اس کشور خود احساس 
مسئوليت می کند، دست روی دست گذاشتن و انتظار کشيدن را جايز نمی داند، پس به 

ه تهران، مخفيانه به همراه ، پيش از ورود سردار اسعد ب»تاريخ بختياری « گواهی 
گروهی تفنگدار بختياری به تهران می رود و در پشت بام خانه ای مشرف به ميدان 
بهارستان، سنگربندی می کند و در هنگام نبرد بختياری ها با عوامل استبداد به ياريشان 

 . می شتابد
 

 خواهان آزادی پناهگاه مريم، سردار پايگاه
 

ل نيز که . ناهگاه آزادی خواهان بودخانۀ سردار مريم هميشه پ ّ          در دوران جنگ جهانی او                      
  ّ                                                                              مل يون ايران به مخالفت با اشغالگران روس و انگليس پرداختند و از سياست های آلمان و 
                                                ّ                             عثمانی حمايت می کردند با تضعيف دولت عثمانی و تسل ط انگليسی ها بر بغداد، گروهی 
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دهخدا، ملک الشعرا بهار، وحيد      ّ                                  از فع االن سياسی و فرهنگی همچون علی اکبر 
 . به خانه سردار مريم پناه بردند... دستگردی و

ّ         جريان مبارزات بی بی مريم بختياری با انگليس ها در طی  قرارداد و کودتای  ١٩١٩                                                  
ّ      ّ                       طوری که دکتر محم د مصد ق هم يکی ديگر از آزادی «همچنان ادامه يافت به   ١٢٩٩                

دکتر .                     ّ                 ست عوامل استبداد، مد تی به بختياری رفتخواهان نامی بود که پس از گريز از د
ّ   خورشيدی زير فشار انگليسی ها توس ط ١٢٩٩   ّ                                 مصد ق هنگامی که درسوۀم اسفند ماه سال                                

سيد ضياء از حکومت فارس عزل شد، از اصفهان به بختياری رفت و ميهمان سردار 
و قوم بختياری                    ّ                                    از اين روی دکتر مصد ق تا پايان عمر همواره از سردار مريم . مريم شد

 ». به نيکی ياد می کرد
 

 :مريم سردار آرزوی يگانه ايرانيان، و ايران آزادی
 

خورشيدی، در اصفهان زندگی را بدرود  ١٣١٦سردار مريم بختياری، سرانجام در سال 
گفت و پيکرش در آرامگاه تخت فوالد اصفهان در تکيۀ ميرفندرسکی به خاک سپرده شد 

فهان در چهارراه قصر ابتدای خيابان شيخ بهايی واقع بود بنا به و خانۀ او را که در اص
ّ                          وصي ت خودش به ادارۀ فرهنگ هديه دادند که در محل  آن مدرسۀ رودابه ساخته شد                                          ّ    . 

ّ                                                                            ام ا يگانه آرزوی راستين سردار مريم بختياری از دوران جوانی تا آخرين لحظات عمر،   
روزنامۀ خاطراتش به صورت سؤالی  همان آرزويی بود که روزی با نگاه به آينده در

او در آن سال ها، شايد از ما که . سخت و سنگين با نسل پس از خود در ميان نهاده بود
 : امروز اين خطوط را می خوانيم ، پرسيده بود

وطن " ايران" ای کسانی که روزنامۀ مرا مطالعه می نماييد، اگر در عصر شما ... « 
ديد به دانش و علم نورانی و مشعشع شده و قدم در راه و دي] را [ عزيز مرا و خودتان 

                                      ّ                                       خاک آزادی گذاشتيد يا در سايۀ علم و تمد ن زندگانی نموديد از من بيچاره که يگانه 
آيا ساعتی که من در قعر گور خوابيده ام شما .           ّ                         آرزويم تمد ن ايران است، يادی بنماييد

 »  ...های شمرده شمرده می زنيد؟ ايرانی های بدبخت، آزاديد؟ با کمال سرفرازی قدم 
 

  تارنمای بختياريها  –وبالک همسفران کارون وسايت ويکی پديا  –منابع نوشتۀ رئيسی
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   هيجدهم فصل
 

  اسعد سردار قتل   و بختياری عشاير سران اعدام  و دستگيری 
  

آمريکا  بر اساس اسناد وزارت امور خارجه» رضا شاه و بريتانيا« قلی مجد درکتاب دمحم 
 : در بارۀ  دستگيری سرا ن بختياری و قتل می نويسد

                                                 ً                         جعفرقلی خان، معروف به سردار اسعد بختياری، که اسما  وزير جنگ بود هم از جمله  
  :کسانی بود که شفاعت تيمورتاش را نزد رضا شاه کردند

اطالع يافته ام چون ازقرارمعلوم هيچ نرمشی در محاکمه تيمورتاش درکار نيست، 
در ميان تمام اطرافيان .                        ً                         دار اسعد، وزير جنگ، عمال  وساطت را کنار گذاشته استسر

         ً                                                                     شاه ظاهرا  فقط يک نفراز رأی و نظر شاه درباره وزير دربار معزولش اطالع يافته و يا 
اين مرد همان سردار .    ً                                                    اصال  چيزی درباره مراحل مختلف رسيدگی به پرونده او می داند

رضا شاه، که در روزهای پس از اعالن . امرش بود اسعد است که روزی شاه تحت
مشروطيت به رضاخان معروف بود، پنج سال با درجه سرباز صفری تحت فرماندهی 
وزير جنگ فعلی خدمت کرد هميشه از الطاف سردار نسبت به خودش سپاسگزار 

سردار اسعد از صميمی ). سردار يک لقب بختياری به معنای فرمانده کل است) (١(بود
می گويند پس از دستگيری . رين دوستان تيمورتاش در دوران وزارت دربار بودت

می . تيمورتاش او بارها نزد شاه وساطت کرده بود که به وزير مغضوبش سخت نگيرد
گويند که دوبار نزديک بود التماس هايش کارگر بيفتد، که ناگهان فاش شدن موارد 

نزد هيچکس بازگو نشد؛ دسيسه های بيشتری ازاختالس های هنگفت دربانک ملی،که 
سياسی؛ و تمجيد و تحسين روزنامه های انگليسی از کفايت اين زندانی سرشناس، همه 

 ) ٢.(اميدهای او را نقش بر آب کرد
کمی پس از دفن تيمورتاش، نوبت خود سردار اسعد بختياری بود که دستگير شود و در 

کاردار موقت آمريکا در  ،.)George Wadsworth(جورج ودزورث. زندان جان بسپارد
نوامبر  ٢٨تهران، ماجرای دستگيری سردار اسعد وبسياری از بستگان نزديک او را در 

 : اينگونه شرح می دهد ١٩٣٣
سرداراسعد، وزير جنگ و دوست قديمی و حامی شاه بازداشت شد؛ تحت الحفظ به 

  بعد نيز نزديک به ده نفر روز . پايتخت انتقال يافت و درزندان قصرقاجار محبوس گرديد
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که سردار اسعد هم يکی از  - از اعضای خانواده خان های بختياری ساکن در تهران
  هنگ هايشان » آسايشگاه«به همين ترتيب توسط پليس دستگير و يا در - آنهاست

که سرهنگ  در ميان اين اشخاص سردار بهادر، برادرسردار اسعد،. محبوس شدند
؛ »چرا؟«. يکی ازهنگ های سواره نظام مستقر در تهران است، نيز ديده می شود

سئوالی است که همه تهرانی ها از زمان اعالم اين خبر در روز گذشته از خودشان می 
                    ً                                                  من هم از منابع معموال  مطلع نظير همتايان و مبلغان آمريکايی چيزی دستگيرم . پرسند

 )٣.(نشده است
ا ادوارد ويلکينسن، مدير بانک شاهنشاهی ايران، و جورج مک گيل، نماينده ودزورث ب

مک گيل معتقد بود که . يکی از توليدکنندگان انگليسی در ايران، در اينباره صحبت کرد
دستگيری سرداراسعد به دليل چاپ مقاله ای از دوبات، خبرنگار تايمز لندن در تهران، 

شاه، وزيرانش، مقاماتش، «گيل، نويسنده مقاله طبق اظهارات مک . صورت گرفته است
دستاوردهايش، و برنامه اش را به باد انتقاد گرفته؛ و در گزارش ناآرامی های موجود در 

مبالغه، و پيش بينی يک انقالب را کرده  - که امری بسيار طبيعی است - بين عشاير
که بايد چيزی  ولی آقای ويلکينسن معتقد است«: ودزورث سپس می افزايد» )۴.(است

         ً                                        او عجالتا  مسئله خيانت سردار اسعد به شاه را رد می . بيشتر از مقاله دوبات درکار باشد
عالوه بر اين، از نظر . تجربه بيست سال گذشته چنين فرضی را مردود می شمارد. کند

البته در آن سوی قضيه . او هيچ دليل جدی هم برای نارضايتی بختياری ها وجود نداشت
» معدوم«ض انکار ناپذير هم وجود داشت که يکی از سياست های اساسی شاه اين فر

کردن همه آنهايی است که نفوذشان  به هنگام مرگ شاه تهديدی برای تداوم سلسله پهلوی 
باشد؛ و سرداراسعد، رئيس ايل قدرتمند و هنوز مسلح بختياری، به سادگی می توانست 

بالقوه تهديدی برای تحقق اين آرزوی شاه در زمره کسانی قرار بگيرد که به طور 
 )۵(».بودند

از سوی  ١٩٣٣دسامبر  ١٠سه وکيل مجلس هم که مصونيت پارلمانی شان در تاريخ 
دمحمتقی خان اسعد بختياری : مجلس لغو شده بود از جمله بازداشت شدگان بودند

، )قوام الملک(، اميرحسين خان ايلخان بختياری، و ميرزا ابراهيم خان قوام )اميرجنگ(
ودزورث بخشی از مباحثات مجلس در ارتباط با لغو . رئيس ايالت خمسه در فارس

روز دهم دسامبر . مصونيت پارلمانی اين اعضاء را در گزارش خود آورده است
 : ، وزير داخله طی نطقی در مجلس گفت١٩٣٣
 حضار

ت اوامر محترم استحضار دارند که از زمان شروع حرکت های مترقيانه کشور تح
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. اعليحضرت همايونی چه جانفشانی هايی که در راه امنيت کشور صورت نگرفته است
متأسفانه در برخی موارد و مناطق برخی افراد اين وضعيت را بر خالف منافع شخصی 
شان يافته و به اقدامات عبثی متوسل گشته اند که بيشتر به حرکات مذبوحانه می ماند 

سف است که سه تن از وکالی مجلس يعنی اميرحسين خان جای بسی تأ). تأييد حضار(
قوام (و ميرزا ابراهيم خان قوام شيرازی ) امير جنگ سابق(ايلخان، دمحمتقی خان اسعد 

از آنجايی که اين سه تن بايد . به دست داشتن در وقايع اخير متهم هستند)الملک سابق
رای ملی تقاضا دارد که از آنها       ً                                            قانونا  تحت تعقيب قرار بگيرند، بدينوسيله از مجلس شو

سلب مصونيت پارلمانی نمايد تا دولت بتواند طبق قانون آنها را مورد پيگرد قانونی قرار 
 )۶.(دهد

به سلب مصونيت  پارلمانی اين سه ) به اتفاق آراء(چنانکه انتظار می رفت، مجلس نيز 
 : می دهد ودزورث دليل دستگير ی های گسترده را اينگونه شرح. تن رای داد

. هنوز معلوم نشده است که بر اساس چه شواهدی اين اتهام خيانت را وارد کرده اند
يانگ، استاد کالج آمريکايی تهران، که چندين دانشجوی بختياری . بی. پروفسور اچ

ريش سفيدان ايل طبق معمول : درکالسهايش دارد، اين داستان را برايم نقل کرده است
ل ايل، که قرار بود از ييالق در غرب اصفهان به چراگاه برای صحبت درباره مساي

متعاقب اين جلسه، نامه مفصلی به . قشالقی در خوزستان راهی شوند، جمع شده بودند
شان، خان بابا خان، رئيس بزرگ ايل نوشتند؛ ولی اين نامه، که توسط يک پيک »برادر«

در آن حداقل به دو . افتادمخصوص فرستاده بودند، در اصفهان به دست مأموران دولتی 
يکی اشاره به محل ذخيره مهمات : نکته اشاره شده بود که برای ايل عاقبت خوشی نداشت

جنگی ايل، و ديگری به وضعيت سياسی کشور؛ که در ارتباط با نکته اخير افزوده بودند 
موضع آنها، که سعی  -       ً        احتماال  فوت شاه - در صورت وقوع هر رويداد پيش بينی نشده

يکی برای همه، «: ی کنم عبارت فارسی را لغت به لغت ترجمه کنم، اين خواهد بودم
ساير منابع نيز اين داستان را با اختالفات اندکی در محتويات نامه، و » .همه برای يکی

همچنين داستان های ديگری را که درباره کشف مقادير زيادی مهمات از دو يا چند 
طبق گزارش ها يک هيأت تحقيق . ست، تأييد کرده انداقامتگاه ييالقی بر سر زبان ها

درباره اين مسئله در وزارت جنگ تشکيل شده است؛ همه زندانيان توسط دادستان 
نظامی مورد بازجويی قرار گرفته اند؛ و حکم اعدام برای پنج تن از سران بختياری 

ست شده شامل سردار اسعد، برادرش امير جنگ، و برادرزاده اش اميرحسين درخوا
  .است
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مردم . اين دستگيری ها دوباره به بحث داغ جانشينی شاه در بين مردم دامن زده است
   ً                جدا  به فکر سرنگونی  ١٩٠٩روزهايی را به ياد می آوردند که پدر سردار اسعد در سال 

يروهای بختياری به سوی قاجارها و تأسيس يک سلسله بختياری در ايران افتاده بود، و ن
به . پايتخت راه افتادند و بيشترين تأثير را در اعاده مشروطه و خلع دمحمعلی شاه داشتند

مسئله جانشينی سلطنت به دغدغه ذهنی بزرگی برای شاه مبدل «: گفته يکی از منتقدان
                          ُ   در طول سه سالی که در اين پ ست .          ِ                       البته نفس  سئوال چيز تازه ای نيست» .شده است

خدمت کرده ام، شايد مکررترين سئوالی که از کارکشتگان مسايل اين کشور شده است 
ممکن «: پاسخ شايد اين باشد که» بعد از فوت شاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟«: اين بوده که

    ً    حتما  در .      ً                                   مسلما  دسيسه از هر طرف دور از انتظار نيست. است هر چيزی اتفاق بيفتد
حتی شايد يکی از ژنرال های ارتش . ستگی ايجاد می شوددرون و بيرون ارتش چند د

البته وليعهد ايران هم بدون حامی نيست، ولی مسلم است که . بر تخت پادشاهی بنشيند
می توانم نظری » .منافع شخصی برای اين حاميان هم انگيزه ای بسيار قوی خواهد بود

: ری به اين پاسخ اضافه کنمرا که سال گذشته ابراز کرده بودم، حاال با اطمينان بيشت
تيمورتاش، وزير سابق و قدر قدرت دربار، نابود شد زيرا شاه احساس می کرد که نمی «

اگر شاه به کسی . تواند از وزيرش انتظار وفاداری داشته باشد، که چندان هم بی دليل نبود
تبد با يک مس] در ايران. [مظنون شود، او هم به سرنوشت مشابهی گرفتار خواهد شد

شرقی سر و کار داريم که هيچ رحم و شفقتی ندارد؛ کسی که ذهنيت مردمش را خيلی 
                   ً                                                   خوب می داند، و ذاتا  فردی خشن و وحشی است؛ ولی وحشی به معنای غربی آن تا 
شرقی اش؛ و مهمترازهمه اينکه در سرسختی حسابگرانه و سلطه جويانه برای رسيدن 

 )٧(».بی نظير است                 ً                  به اهدافش تقريبا  در ميان ايرانی ها
  

   زندان در اسعد سردار مرگ
  

هورنی . کمی پس از ارسال اين گزارش، آمريکا وزير مختار جديدی به نام ويليام اچ
هورنی . بروک، که از طرف شخص روزولت منصوب شده بود، به ايران فرستاد

د موری به کاخ سفي.                                            ّ         بروک پيش از ترک آمريکا به قصد تهران، در معي ت واالس اس
رييس جمهور آمريکا که عالقه خاصی به مسايل ايران وخاورميانه داشت . رفت

                          ً                                            ازهورنی بروک خواست مستقيما  وبه طور مرتب گزارش هايی درباره وضعيت ايران 
هورنی بروک در اولين گزارشش نظری مساعد درباره رضا شاه و . برايش ارسال کند

راز و در آن به رهايی ايران از سلطه پيشرفت و مدرنيزه سازی ايران تحت رهبری او اب
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با وجود اين، خيلی زود همچون سلفش هارت، از اين . و کنترل بريتانيا اشاره کرده بود
 . توهمات رهايی يافت

مرگ سردار اسعد در زندان، که به همان شيوه مرگ تيمورتاش اتفاق افتاد، حقيقت 
هورنی بروک کمی . اختحکومت وحشتی را که بر ايران حاکم بود برايش مکشوف س

سردار اسعد در زندان، گزارش اعدام سران ايل » سکته قلبی«بعد از ارسال گزارش 
چندی طول . بختياری و احکام سنگين ساير متهمان را نيز به واشنگتن ارسال کرد

نکشيد که مجبور شد حکايت قتل عام زائران مرقد مقدس امام رضا در مشهد بين 
را که با تيربار و سرنيزه به قتل رسيدند نيز گزارش  ١٩٣۵ ژوئيه ١۴تا  ١٢روزهای 

او پس از آن ديگر هيچ گزارشی درباره پيشرفت ايران تحت حکومت رضا شاه به . کند
 . واشنگتن ارسال نکرد

بر اساس خبر کوتاهی «: گزارش داد ١٩٣۴آوريل  ٢هورنی بروک در تلگرامی مورخ 
چاپ رسيده است وزير جنگ سابق جمعه  که بدون هيچگونه توضيح در مطبوعات به

اودرگزارش ) ١٠(».درگذشته است) ٩(سکته مغزی گيومه بسته)٨(شب براثرگيومه باز
 : آوريلش مرگ سردار اسعد را اينگونه شرح می دهد ٧مورخ 

اگرچه رايج ترين اخبار درباره حوادث منتهی به دستگيری سردار اسعد و ساير سران 
ذکر شد، کمتر ] ١٩٣۴فوريه  ١٠، مورخ ١۶۵۶شماره [وق ايل بختياری در گزارش ف

                                   ً          ً                            کسی حاضر است به بختياری ها، چه فردا  و چه جمعا ، وصله داشتن نقشه های خيانت 
کارانه بچسباند؛ حداکثر چيزی که به آنها نسبت می دهند نگاه داشتن جانب احتياط و آماده 

که با سرداراسعد آشنا هستند  آنهايی. بودن برای هر نوع اتفاقی پس از مرگ شاه است
                    ً                                                    شک دارند که او واقعا  چنين نقشه ای در سر داشته و يا صاحب چنان قوت شخصيتی 
بوده که به فکر تأسيس سلسله پادشاهی در ايران افتاده باشد، بلکه او را شخص بی آزار و 
. گوشه گيری می دانند که با الطاف شخصی شاه به پست مهم وزارت جنگ رسيده است

ند هفته پيش از انتشار مرگش شايع شده بود که او هم به سرنوشت صولت الدوله چ
 ٣١ديگر هيچ خبری از او نبود تا اينکه در روز . قشقائی و تيمورتاش دچار شده است

خبر کوتاهی در گوشه پرتی از روزنامه اطالعات به چاپ رسيد، که ١٩٣۴مارس 
اسعد بختياری جمعه شب در مريض جعفر قلی خان «: ترجمه اش به اين ترتيب است

حتی يک کلمه يا . همين و بس» .خانه زندان قصر قاجار بر اثر سکته مغزی درگذشت
يک سطر بيشتر هم در اطالعات و يا روزنامه های ديگری که اين خبر را به نقل از 
اطالعات منتشر کردند چاپ نشد؛ ولی مسلم است که مردم تعبير و تفسيرهای زيادی 

  .داشتند
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هورنی بروک سپس شرح می دهد که چگونه انگليسی ها سعی داشتند مرگ سردار 
  : اسعد را به علل طبيعی نسبت بدهند

 
نزديک به يک سال پيش هم  اسعد طبق گفته دبير بخش شرقی سفارت بريتانيا، سردار

دچارسکته مغزی شده بود وبه احتمال ضعيف مرگش در نتيجه همان علت طبيعی بوده 
          ً                            مردم عموما  بر اين باورند که سرداراسعد . ی کمتر کسی اين نظر را قبول داردول. است

يکی محو عناصر فئودال در : يکی ديگرازقربانيان دوسياست بی رحمانه شاه است
ايران که عشاير و سران عشاير نمونه آن هستند؛ و ديگری نابودی هر کسی که شاه 

. مانع از تداوم سلسله پهلوی بشودتصور می کند ممکن است مستقيم يا غيرمستقيم 
 .                        ً                                      البته، سياست اول طبيعتا  بخشی از سياست دوم و جامع تر از آن است

مهمترين سئوالی که امروز ذهن مردم ايران را به خود مشغول کرده همان سئوالی است 
و به  - که يکی ازسران بختياری ازآقای هريک يانگ،استاد کالج آمريکايی تهران پرسيد

 - ليل می توان گفت که ربط بيشتری با سرنوشت اسفناک سردار اسعد پيدا می کندهمين د
اينکه اين وضع تا چند وقت ديگر می خواهد ادامه پيدا کند؟ و سئوال دوم، که در دل 
سئوال اول نهفته است، اينکه قربانی بعدی چه کسی است؟ اگرچه تمام اشخاصی که 

م متفق القول هستند که شايد در تمام ايران درباره وضعيت فوق با آنها صحبت کرده ا
                             ً                                          ً        کسی پيدا نشود که از شاه شديدا  منزجر و متنفر و مرعوب او نباشد، ولی ظاهرا  داستان 
. مرگ سردار اسعد حتی در ميان بختياری ها هم خون کسی را به جوش نياورده است

هيت شايد بتوان ريشه پذيرش خاموش و خويشتن دارانه اين وضعيت را در ما
جبرگرايانه مذهب ايرانی ها پيدا کرد که نگرش اين مردمان را به زندگی شکل می دهد و 

صرف نظر از اين مسئله، هيچ واکنش قابل ذکری در مقابل اين رويداد . روح می بخشد
. که دارد ماهيت يک سنت ثابت را از سوی شاه به خود می گيرد، صورت نگرفته است

ايران نشان داده است که باالخره کاسه صبر اين مردم لبريز با وجود اين، تاريخ گذشته 
و من بر اساس مشاهدات اندک خودم و اطالعاتی که از همکاران و سايرين می شود، 

                    ً                                                         به دست آورده ام شخصا  بر اين باورم که ثمره بذر بغض و کينه ای که هم اينک در دل 
در يک [صحنه ايران ايرانی ها کاشته می شود، محو شخصيت سلطه جوی شاه از 

 .بر ضد سلسله پهلوی خواهد بود] قيام
 : هورنی بروک سپس ماجرای آزادی ابراهيم قوام را از زندان قصر قاجار شرح می دهد

باوجود اين، چند روز قبل از نوروز يا همان اواسط ماه مارس، تهرانی ها در کمال 
ان قوام، از زندان قصر تعجب شاهد آزادی قوام الملک، معروف به ميرزا ابراهيم خ
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آنهايی که پس از آزاد شدنش . او همزمان با سردار اسعد به زندان افتاده بود. قاجار بودند
او را ديده اند می گويند با اينکه چهل و چند سال بيشتر ندارد همه موهايش سفيد شده 

ند وهر در عين حال، خود قوام الملک می گويد که در زندان رفتارخوبی با اوداشت. است
چه می خواست در اختيارش می گذاشتند، ولی هيچ وقت کوچکترين اشاره ای به داليل 

 )١١.(حبسش نکردند
هورنی بروک در يک گزارش ديگر به شرح ماجرای مرگ و تدفين سردار اسعد می 

  : پردازد
 

ازمنابع ديگر شنيده ام که جسد سردار اسعد را بالفاصله با اسکورت نظامی از تهران به 
اصفهان فرستادند، و جسد را بيرون شهر نگاه داشتند تا اعضای خانواده و فاميلش را 
خبر کنند؛ سپس به آنها گفتند که مراسم تدفين فقط بايد با حضور تعداد بسيار اندکی از 

ِ                                                 فاميل  نزديک انجام شود و هيچ کس حق معاينه جسد را ندارد کاردار هلند خيلی بجا گفت .     
و معلوم است که » نيست که چنين رفتاری با اجساد مردگان می کنندفقط در آلمان «که 

  .بود» )١٢(وان در لوب«اشاره اش به 
 

وجود دارد، و يک همکار نيز تا ] سردار اسعد[يکی از شايعاتی که درباره علت مرگ 
البته تا آنجايی که در اين کشور شايعه خيز که منابع موثق  - حدودی آن را تأييد می کند

اين است که مرگ سردار اسعد متعاقب اطالع  - اتی محدودی دارد امکان داشتهاطالع
ماجرا از اين قرار است . شاه از قصد روحانيون برای شفاعت از او صورت گرفته است

 ٢١که روحانيون تصميم داشتند به مناسبت برگزاری جشن نوروز در کاخ گلستان در 
می گويند که شاه، پيش از . ا عفو کنداز شاه بخواهند که سردار اسعد ر ١٩٣۴مارس 

ورود به سالنی که روحانيون طبق روال معمول در آنجا به انتظار ورود شاه می نشستند، 
به هر حال، شاه بعد از ورود به سالن با حدت و شدت تمام به . از قصد آنها اطالع يافت

ی خود در مالمت يکی از روحانيون پرداخت که در ماه اوت برای بلند شدن از جا
شاه چنان برافروخته بود و کلمات رکيکی در . حضور اعليحضرت سستی کرده بود

اشاره به بی احترامی ادعايی به کار می برد که می گويند روحانيون چنان ترسيدند که 
مارس،  ٢٩چند روز بعد، در شب . ديگر جرئت نکردند شفاعت سردار اسعد را بکنند

  )١٣.(اجل سردار اسعد سر رسيد
 
  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٢٤                                                                ١٨        دق ، 

  

  

 
  سرنوشت ساير سران زندانی عشاير

 
هورنی بروک احکام کسانی را که با سردار اسعد دستگير شده بودند نيز در گزارش خود 

سی و پنج نفر در دادگاههای نظامی محاکمه شدند، و احکام صادره از . شرح داده است
 : »طی دو روز متوالی در روزنامه های فارسی زبان منتشر شد«سوی دادگاه 

در شماره عصر اطالعات مورخ ] از سوی دادگاه[لين خبر مربوط به احکام صادره او
خيانت کاران و شورشيان «: نوامبر منتشر شد، که ترجمه آن از اين قرار است ٢٧

بختياری، قشقائی، بوير احمدی، و ممسنی زير که در دادگاه نظامی به خيانت عليه کشور 
  : دام شدندو شورش مسلحانه محکوم شده بودند، اع

 ) سردار فاتح(دمحمرضاخان بختياری  - ١
 ) سردار اقبال(دمحمجواد خان اسفندياری  - ٢
 عليمردان خان چهار لنگ  - ٣
 آقا گودرز احمد خسروی بختياری  - ۴
 سرتيپ خان بوير احمدی  - ۵
 شکرهللا خان بوير احمدی  - ۶
 حسين خان دره شيری قشقائی  - ٧
 خان ممسنی ] رستم[امام قلی - ٨

نوامبر خود پس از آوردن اسامی اعدام شدگان افزود  ٢٩روزنامه ستاره جهان در شماره 
در روز » .حکم شورای جنگ اجرا شده و خيانت کاران فوق الذکر تيرباران شدند«که 
، روزنامه اطالعات و به دنبال آن روزنامه های ديگر، فهرستی از ١٩٣۴نوامبر  ٢٨

ی محاکمه شده بودند و احکام صادره برای آنها را ساير اشخاصی که در دادگاه نظام
 : منتشر ساخت، که به قرار زير است

 ، حبس ابد )امير جنگ(دمحمتقی خان اسعد  - ١
 اسماعيل خان زراسوند بختياری، حبس ابد  - ٢
 ، حبس ابد )بهادرالسلطنه(موسی خان بختياری  - ٣
 مال خيرهللا جنقی بختياری، حبس ابد  - ۴
 ن اسعد، ده سال حبس با اعمال شاقه منوچهر خا - ۵
 احمدخان ايلخان، ده سال حبس با اعمال شاقه  - ۶
 يوسف خان امير مجاهد، ده سال حبس انفرادی  - ٧
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 نصرت هللا خان ايلخان، هشت سال حبس با اعمال شاقه  - ٨
 آقا اسکندر بابا احمدی بختياری، هشت سال حبس با اعمال شاقه  - ٩

 هداروند بختياری، هفت سال حبس انفرادی مصطفی خان عجمی ب - ١٠
 خان بابا خان اسعد، شش سال حبس با اعمال شاقه  - ١١
 علی دمحم خان ايل بيگ بختياری، شش سال حبس با اعمال شاقه - ١٢
 ، پنج سال حبس با اعمال شاقه )ساالر اعظم(دمحمخان اسعد  - ١٣
 اعمال شاقه عبدالکريم خان اسفندياری بختياری، پنج سال حبس با  - ١۴
 ميرزا آقا ايل بيگ بختياری، پنج سال حبس با اعمال شاقه  - ١۵
 آقا لطف احمد خسروی بختياری، پنج سال حبس انفرادی  - ١۶
 اميرحسين خان ايلخان، سه سال حبس با اعمال شاقه  - ١٧
 آقا نصر هللا خان سولمولی بختياری، سه سال حبس تأديبی  - ١٨
 سال حبس تأديبی تيمورخان بختياری، يک  - ١٩

 : اين عده هم تبرئه شدند
 ) شهاب السلطنه(حاجی سلطان علی خان  - ١
 ) سردار بهادر(دمحمقلی خان اسعد  - ٢
 رحيم خان امير بختياری  - ٣
 اسماعيل خان اسفندياری  - ۴
 پرويزخان اسفندياری  - ۵
 حبيب هللا خان اسفندياری  - ۶
 عليمحمدخان ايلخان  - ٧
 ن الياس خان ايلخا - ٨

البته روزنامه ها فقط به ذکر نام اين اشخاص بسنده کردند و هيچگونه توضيحی درباره 
 . احکام صادره ندادند

با وجود اين، هورنی بروک خودش درباره احکام صادره و برخی از اين اشخاص نگون 
 : بخت چنين نظر می دهد

د، دستگيری چنانکه از گزارش های قبلی سفارت که ذکر آنها رفت استحضار داري
                                                ً                             سردار اسعد و همتايان بختياری و ايالتی ديگرش ظاهرا  در پی لو رفتن نامه بابا خان 

هر چند بايد اذعان . صورت گرفت که هم اينک به هفت سال حبس محکوم شده است
داشت که محتوای نامه قدری غيرمحتاطانه بوده، ولی عموم مردم بر اين باورند که 

نی عادی درباره اقداماتی که ايل بايد در صورت فوت شاه چيزی بيشتر از يک پيش بي
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از . انجام دهد، يعنی وحدت عمل در صورت وقوع چنين اتفاقی، از آن نامه بر نمی آيد
همين اطالعات اندکی که توانسته ام به دست بياورم چنين بر می آيد که دولت که نتوانسته 

به خيانت محکوم کند،  ١٩٣٣حادثه  محبوسين بختياری و عشاير مجاور را در ارتباط با
که شرح آن در گزارش های مورخ  ١٩٢٩سعی دارد با توسل به بهانه شورش در سال 

در آن موقع، به علت . سفارت رفته است، آنها را مجرم بشناسد ١٩٢٩ژوئيه  ١٩و  ١٣
نارضايتی برخی از سران عشاير ساکن در منطقه بختياری و مجاور آن از رهبرانشان 

يشتر وقت خود را در تهران می گذراندند، شورشی بر ضد آنها آغاز شد و دولت، که ب
را برای خواباندن غائله ) امير جنگ(سردار اسعد و برادرش دمحمتقی خان اسعد بختياری 

از آنجايی که آنها موفق به سرکوب شورش نشدند، دولت ناچار نيروهای . به آنجا فرستاد
همه هشت نفری که اعدام شده اند از سران شورشی . ردنظامی خود را به محل اعزام ک

، پسر فرهيخته ايلخان سابق و ١٨٨۶متولد (بودند، از جمله سردار اقبال، سردار فاتح 
، عليمردان خان، سرتيپ خان و شکرهللا خان، که اين دو نفر اخير )برادر ايلخان فعلی
 . مردان جوانی بودند

                                          ً    شده اند ساالراعظم، برادر امير جنگ، آدم کامال  بی از آن عده ای هم که به حبس محکوم 
آزاری است که به سوزن دوزی اعتياد دارد و می گويند که دارد يک روبالشی با تصوير 
شاه می دوزد و مطمئن است که وقتی کامل شود و شاه آن را ببيند، از زندان آزادش می 

ِ               کنند مخاطب  اصلی نامه لو  بريدن فقط هفت سال زندان برای باباخان که ادعا می. کند          
ُ         ً                                                بوده ح کم نسبتا  سبکی به نظر می رسد که مردم آن را به خاطر زيرکی  ١٩٣۴رفته سال       

می گويند چند سال پيش که تعدادی از مقامات به خانه اش رفته . بيش از حدش می دانند
ن بابا بودند از اينکه هيچ عکسی از اعليحضرت بر ديوار خانه اش نبوده گله کردند، و خا

درست «: هم دستش را روی سينه اش گذاشته بود و با شور و حرارتی تصنعی گفته بود
 » .است، ولی من از آنهايی هستم که عکس شاه را هميشه در قلبم نگاه می دارم

می گويند در ميان تمام اقداماتی که شاه بر ضد عشاير و قبايل ايران انجام داده، که با 
  ِ                                                    يخ  محمره آغاز شد و با اقداماتی بر ضد کردها، ترکمن ها، تالش برای تضعيف قدرت ش

قشقايی ها، لرها و قوام ها ادامه يافت، کارهايی که عليه بختياری ها و عشاير مجاورشان 
از قرار معلوم دولت به محاکمه اعضای . کرده از همه خشونت آميزتر بوده است

و طی دو ماه گذشته ارزياب سرشناس عشاير جنوب در دادگاههای نظامی بسنده نکرده 
هايی نيز به زمين های ايل بختياری فرستاده است تا امالک متعلق به سران سرشناس 
بختياری را با هدف معامله اجباری آنها با امالک ديگری در گوشه و کنار ايران ارزش 

بعيد است اقدام فعلی دولت موجب شورش عشاير بختياری شود؛ زيرا ارتش . گذاری کنند
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عالوه بر . قدری مطيع شاه است که اجازه نمی دهد هيچگونه شورشی سر برآورد به
اين، شايد بد نباشد نظر فرزند تحصيل کرده يکی از سران بختياری را هم نقل کنم که 

که می توان آن را نظر همه کسانی . »هيچ کاری از دستمان بر نمی آيد«معتقد است 
اين همان » .خواست خداست«. اين مسئله هستنددانست که مستقيم يا غيرمستقيم درگير 

جمله ايست که بختياری ها و ايرانی ها وقتی کاری از دستشان برنمی آيد برای پوشاندن 
خواست «                             ِ                                     ضعفشان می گويند، ولی وقتی آتش  فروخورده خشم ملت زبانه بکشد، آن وقت 

 ٧مورخ  ٢٢ره در گزارش شما.       ً                                   احتماال  به شکل ديگری خود را نشان خواهد داد» خدا
سفارت به اين نکته اشاره کردم که اعدام سردار اسعد بيانگر اجرای يک  ١٩٣۴آوريل 

يکی محو عناصر فئودال در ايران که عشاير و سران : سياست دوگانه از سوی شاه است
عشاير نمونه آن هستند، و ديگری نابودی هر کسی که شاه تصور می کند ممکن است 

                                                        ً      مانع از تداوم سلسله پهلوی شود، که البته سياست اول طبيعتا  بخشی مستقيم يا غيرمستقيم 
تنها مرور ايام می تواند نشان دهد که آيا شاه با . از سياست دوم و جامع تر از آن است

                                              ً                                اقداماتش بذر زوال سلسله اش را کاشته و يا واقعا  سلسله پهلوی را مستحکم تر ساخته 
 )١۴.(استاز اين دو شق، اولی محتمل تر . است

                                             ً                واکنش انگليسی ها به همه اين وقايع را نيز کامال  ثبت و ضبط کرده ] هورنی بروک[
 : است

طی صحبت هايی با دبير بخش امور شرقی سفارت بريتانيا، آقای ترات، که چند سالی 
] ايران[در ايران خدمت کرده است، مراتب تأسف بسيار عميقم را از اقدامات دولت 

به نظر دبير بخش امور شرقی . ا بيش از حد خشونت آميز خواندمابراز کردم و آن ر
                         ً                                                     سفارت بريتانيا، که احتماال  از هر عضو ديگر سفارت بريتانيا با شرايط ايران آشناتر 

يعنی هدف  - است، اقدام دولت ايران در اين مورد خاص بجای آنکه جانشينی موروثی
ضايتی در ميان عشاير دامن خواهد را تضمين کند، به احتمال قوی به نار - احتمالی اش

زد که اين آتش خشم تا زمان مرگ شاه زير خاکستر خواهد ماند و آنگاه خود را به 
 ) ١۶(، ) ١۵.(صورت شورش علنی نشان خواهد داد

 
  باستيل ايران 

  
 ١٩٣١گزارش های متعددی مؤيد آن است که متعاقب قتل ها و دستگيری های سال های 

محابا دست به وحشت افکنی در ميان مردم و ارعاب اشخاص  ، رضا شاه بی١٩٣۴تا 
برخی از زندانيان سياسی اين دوره سياه در زندان . سرشناس و شهروندان عادی زد



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٢٨                                                                ١٨        دق ، 

  

  

قصر قاجار محبوس بودند، که هارت آن را باستيل ايران و يا سينگ سينگ ايران  ناميده 
يمورتاش پس از بازديد از بنا شد، ت ١٩٢٩طرح زندان قصر قاجار را که در سال . بود

در همين جا » .منزل مناسبی برای زندانيان سياسی باشد«چند زندان در اروپا داده بود تا 
اين ساختمان عظيم يک طبقه «.          ِ                                ً       بود که خود  تيمورتاش نيز محبوس شد و نهايتا  درگذشت

 آشکارا با اين هدف طراحی» که از بارزترين نشانه های حومه شمالشرق تهران است
 )١٧.( احتمالی رعب و وحشت بيندازد» مجرمان سياسی«شده بود که بر دل 

   ِ                       موس  پسر، نام زندان در سال . بر اساس گزارش کاردار موقت سفارت آمريکا جيمز اس
می رساند ] امور خارجه[       ً              احتراما  به عرض وزارت «: به دستور شاه تغيير کرد ١٩٣٨

سياسی ايران معروف به قصر قاجار به  که به دستور شاه از امروز نام زندان مجرمان
ً    يک ايستگاه بی سيم نظامی دقيقا  در . تغيير کرد) انگليسی wirelessمعادل (بی سيم                               

اين نام به فرهنگستان زبان فارسی ارجاع نشده . ضلع شمالی زندان مستقر شده است
  )١( )١٨(».           ّ                 است، ولی رد  آن بعيد می نمايد

  
 سوم اسعد سردار و بهادر سردار به معروف بختياری خان عفرقلیج

  
) زندان قصر ١٣١٣درگذشته  - منطقه بختياری  ١٢۵٨زاده (خان بختياری  جعفرقلی

معروف به سردار بهادر و سردار اسعد سوم، فرمانده نظامی و از رجال سياسی اواخر 
 های پادشاهی احمدشاه قاجار؛ در کابينه وی در آخرين سال. دوره قاجار و پهلوی اول بود

تا  ١٣٠٢و در کابينه رضاخان پهلوی از  ١٢٩٧تا  ١٢٩۶الممالک از  حسن مستوفی
او در دوران پهلوی؛ در کابينه ] ١.[وزارت پست و تلگراف را برعهده داشت ١٣٠٣

 ١٣١٣تا  ١٣٠۶قلی هدايت از  و در کابينه مهدی ١٣٠۵تا  ١٣٠۴دمحمعلی فروغی از
  ]٢.[دوره؛ وزير جنگ بود ٢برای 

ن از رؤسای ايل بختياری، فرزند عليقلی خان سردار اسعد و از فاتحان تهران خا جعفرقلی
وی دردوره پنجم مجلس شورای ملی به نمايندگی ] ٣.[در جريان انقالب مشروطه بود

درحاليکه  ١٣١٣خان در سال   قلی جعفر .ازمنطقه بختياری، درمجلس حضورداشت
اه دستگير شد و چندی بعد توسط هنوز وزارت جنگ را برعهده داشت، به دستور رضاش

 ]۴.[پزشک احمدی در زندان قصر بقتل رسيد
پس از فتح اصفهان به ] ۵.[ق ملقب به سردار بهادر شد. ه ١٣٢٣خان در سال  جعفرقلی

سوار بختياری به سمت  ٧٠٠خان،  عموی جعفرقلی] ٨][٧][۶[وسيله صمصام السلطنه؛
نی بود، که در حمله سواران بختياری به خان از جمله کسا جعفرقلی. تهران روانه شدند
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ق، فرماندهی اردوی چهارم بختياری را به عهده .  ه ١٣٢٧سمت تهران در سال 
فرماندهی کل سواران بختياری نيز برعهده عليقلی خان سردار اسعد؛ پدر ] ٩.[داشت

  ]١٠.[خان بود جعفرقلی
 

  هيئت مديره مشروطه
 

ردن دمحمعلی شاه، به سفارت روس و به قدرت پس از پيروزی مشروطه خواهان و پناه ب
رسيدن احمدشاه، جمعی از سران مشروطه، مجلس عالی را تشکيل دادند تا وضعيت 

پس از چندی اين مجلس منحل شد و اداره امور انقالب . کشور را مشخص سازند
خان  زاده، حسين هايی چون حسن تقی مشروطه به هيئت مديره مشروطه اعطا شد؛ که نام

الدوله و حکيم الملک در  خان بختياری، وثوق اب، دمحمولی خان تنکابنی، جعفرقلینو
وظايف اين هيئت، اداره حکومت و کشور تا . خورد فهرست هيئت مديره، به چشم می

از جمله کارهايی که در اين هيئت مديره انجام شد، دستور . برگزاری انتخابات بود
باشی  خان آجودان فاخرالملک و ميرزا اسماعيلهللا نوری، م محاکمه و اعدام شيخ فضل

  ]١١.[بود
 

  جنگ با ارشدالدوله و ساالرالدوله
 

های نخست پس از فتح تهران و پيروزی مشروطه خواهان، دمحمعلی ميرزا با  در ماه
ٔ                          پشتيبانی مالی دولت روسيه، وارد ايران شد و به وسيله  دو سپاه بزرگ که يکی تحت                                                   

سپاه ديگر که تعداد نيروهای بيشتری داشت نيز به فرماندهی فرماندهی ارشدالدوله و 
برادر دمحمعلی ميرزا؛ ساالرالدوله از سمت ديگر، با چند هفته اختالف زمان، به آرامی به 

خان به همراه يپرم خان ارمنی، سردار ظفر  جعفرقلی. سمت پايتخت هجوم آورده بودند
جنگ و يوسف خان امير مجاهد  ، نصير خان سردار)خان عموی جعفرقلی(بختياری 

خواه، ابتدا به جنگ با ارشدالدوله  و تعدادی سوار بختياری و مشروطه) عموی ديگر وی(
 ]١٢.[در ورامين رفتند و او را شکست دادند

خواه، به  سپس همراه تعداد زيادتری از سواران بختياری، قزاق و مجاهدين مشروطه
ها کمتر از  وجرد رفتند و درحالی که تعداد آنجنگ خونين با ساالرالدوله در اطراف بر

 ]١٣.[ها را نيز شکست دهند نيروهای ساالرالدوله و دمحمعلی ميرزا بود، توانستند سپاه آن
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پس از عزل دمحمعلی شاه و به سلطنت رسيدن فرزندش احمدشاه، در اردبيل و مناطق 
به همين جهت ] ١۴.[ها به وجود آمد غربی کشور، شورشی از ناحيه شاهسون شمال
سوار قزاق و مجاهد، برای سرکوبی  ۴٠٠خان به همراه  خان ارمنی و جعفرقلی يپرم

شورشيان به مناطق شرقی آذربايجان فرستاده شدند، که پس از چندين ماه تعقيب و گريز، 
خان  جعفرقلی] ١۵.[ها برای محاکمه به تهران برده شدند شورشيان سرکوب و سران آن

 :دهد خود، اين واقعه را اينگونه شرح میدر کتاب خاطرات 
سلطان احمدشاه به سلطنت نشسته، در اين موقع ايالت خلخال،  ١٣٢٧در سال     

 ٢٠٠ها با  به همراه يپرم خان ارمنی برای تنبيه آن. اردبيل، قراچه و زنجان قيام کردند
تمام رؤسای ماه جنگ،  ٩پس از . قزاق و پشتيبانی توپخانه، حرکت کرديم ٢٠٠مجاهد، 

ُ                                           اشرار دستگير و قرآنی که م هر کرده بودند، عليه مشروطيت، به دست آورديم تمام .                         
. آن قرآن اکنون در خانه من در جونقان است. ها را حبس، به تهران آوردم امضاءکننده

نصف مهم را تهران و نصف ديگر را . يکصد و بيست نفر از رؤسا را حبس کرديم
  ] ١۶.[اردبيل حبس کرديم

 
 حکومت کرمان و خراسان

  
ق به حکومت . ه ١٣٣٨خان پس از سرکوبی شورشيان اردبيل و اهر، در سال  جعفرقلی

ق از . ه ١٣۴١او در سال ] ١٧.[سال حاکم کرمان بود ٣کرمان منصوب شد و به مدت 
خان در کتاب خاطراتش، علت خروج خود از کرمان  جعفرقلی. جايگاه خود استعفاء داد

 :است رح دادهطور ش را اين
اوأل حقوق ايالت يک هزار و . خيال دارم انشاءهللا آخر بهار استعفاء داده، حرکت کنم    

که مخارج من کمتر از ماهی چهار هزار  در صورتی. است در ماه دويست تومان شده
دخل خارج هم ندارم، به اين جهت مجبور از استعفاء . بايد مبلغی ضرر کنم. تومان نيست

توانم برای خدمت دولت، از جيبم ضرر  قرض زيادی هم دارم، که نمی .خواهم شد
 ] ١٨.[کنم

ميرزا مرتضی . خان در کرمان، اعتراضاتی نسبت به او شد در زمان حکومت جعفرقلی
الحکومه  های هنگفتی به نام حق پول«کرمانی نماينده کرمان در مجلس او را متهم کرد که 

گيرد، سيزده الی چهارده هزار تومان به  ازمردم می و به نام راه داری و به نام رشوه
گيرد در حالتی که تمام طرق و شوارع  و سوار ايالتی می) پليس راه(عنوان قراسورانی 

ای جرأت عبور و مرور  کرمان دستخوش اشرار و سارقين فارس است و هيچ قافله
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ميرزا . »افزايد ن میمعذالک هيئت دولت باز دو هزار تومان بر حقوق ايالتی کرما. ندارد
ها در هر  بختياری«: خان شد و گفت وزير خواهان برکناری جعفرقلی مرتضی از نخست

وزير  السلطنه نخست قوام. »کجا باشند تعديات آنها چيزی نيست که بر کسی پوشيده باشد
) ميرزا مرتضی(يک از اظهاراتی که ايشان  من از هيچ«: در پاسخ ميرزا مرتضی گفت

دانم و تا حال هم  دند مسبوق نيستم و سردار اسعد را هم يکی از حکام صالح میاظهار نمو
 ]١٩.[»هيچ شکايتی از او نرسيده
ش به تهران نقل مکان کرد و تيمورتاش به جای وی . ه ١٣٠١جعفرقلی خان در سال 

رضاخان که در آن موقع وزير جنگ بود، برای اين که وی دوباره به . حاکم کرمان شد
خان را به  يالتی برسد، بسيار کوشش کرد و از دولت وقت خواست تا جعفرقلیحکومت ا

باره  وی در اين. عنوان حاکم خراسان بگمارند؛ ولی حکم انتصاب وی کمی تأخير داشت
 :است نوشته

اول توسط خارجه که : قسمت از مردم ممکن است ٣امروز در ايران کار برای     
کدام از اين  بنده هيچ. بندی باشد   ُ              سي م داخل در دسته. دهد   ُ       دوي م پول ب. روس و انگليس باشد

 ] ٢٠.[است سه نيستم، از اين جهت کار من هنوز به تعويق افتاده
به حکومت خراسان منصوب ) ق. ه ١٣۴١برابر با ( ١٣٠٢خان در سال  جعفرقلی

  ]٢١.[ولی اندکی بعد استعفاء داد و بار ديگر به تهران مراجعت نمود] ١١[شد،
 

 ه پنجم مجلس شورای ملیدور
  

خان پس از ورود به تهران، به نمايندگی از ايل بختياری به دوره پنجم مجلس  جعفرقلی
در آن دوران در مجلس بين نمايندگان طرفدار رضاخان و ] ٢٢.[شورای ملی راه يافت

های فراوانی به  سيد حسن مدرس که رياست اقليت مجلس را به عهده داشت، درگيری
اما سردار اسعد چند ماه بيشتر در مجلس نماند و به کابينه رضاخان . بود وجود آمده

  .پيوست
 

  وزارت پست و تلگراف
 

سرداراسعد را به عنوان وزير پست و تلگراف به  ١٣٠٣رضاخان درهشتم شهريور 
ها  ای به مجلس داد که کليه القاب نظامی رضاخان سال بعداليحه] ٢٣.[مجلس معرفی کرد

مين جهت نام جعفرقلی خان سردار اسعد بختياری، به عنوان جعفرقلی لغو شود، به ه
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 ]٢۴.[اش ثبت شد اسعد بختياری در شناسنامه
يکی از اعمالی که جعفرقلی خان در دوران وزارت خود کرد، خلع سالح کامل بختياريها 
 بود، که وی به حکم رضاخان، مسئول اين کار شد و تلگرافی به تمام خوانين مقيم تهران

ولی در منطقه ] ٢۵.[فرستاد؛ عموم خوانين نيز مجبور به پذيرش اين حکم شدند
بختياری، اين موضوع با مخالفت شديدی از جانب عشاير مواجه شد و اين قانون در 

 ]نيازمند منبع.[گاه به اجرا در نيامد عمل هيچ
قلی در نخستين دولت دوران پادشاهی رضاشاه که دمحمعلی فروغی تشکيل داد، جعفر

  .اسعد بختياری در مقام وزارت پست و تلگراف ابقا شد
  

  دوره پهلوی
 

وزير وقت؛  در آن دوران، بعلت سن پائين احمدشاه، کشور عمأل در دست نخست
با . ش استعفاء داد. ه ١٣٠۴سرانجام احمدشاه قاجار در سال . رضاخان قرار داشت

عنوان وزير  دمحمعلی فروغی بهخان همچنان در کابينه  آغاز دوره پهلوی نيز جعفرقلی
 ]٢۶.[پست و تلگراف حضور داشت

 
خان،  الممالک، جعفرقلی پس از کنار رفتن کابينه ذکاءالملک و روی کار آمدن مستوفی

ديگر در کابينه جايی نداشت، ولی رضاخان او را از اطرافيان بسيار نزديک خود کرد 
 :لطنهبه گفته مخبرالس. و در بيشتر سفرها همراه وی بود

               َ َ                  سينه زنان پای ع ل م جمهوريت و تغيير «سردار بهادر، تيمورتاش و تدين از     
  ] ٢٨][٢٧.[بودند» سلطنت

 
  وزارت جنگ

 
خان بختياری و دمحمعلی فرزين در مجلس شورای  قلی هدايت در کنار جعفرقلی مهدی

قلی  مهدی ١٣٠۶وزيری، در سال  الممالک از نخست پس از استعفای مستوفی ملی
خان را در يازدهم  وی جعفرقلی. وزير، مسئول تشکيل کابينه شد هدايت به عنوان نخست

به . اش به مجلس معرفی کرد خرداد به عنوان وزير جنگ همراه با ديگر اعضای کابينه
خان به وزارت  اين ترتيب پس از حدود يک سال دوری از مشاغل دولتی، جعفرقلی

 .بازگشت
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ام ايران نو در کشور به وجود آمد، که رياست آن به در همين سال، حزب جديدی بن
خان نيز مانند بسياری از وزرا و نمايندگان  جعفرقلی. عهده شخص رضاشاه پهلوی بود

وی در اين دوره . ماه منحل شد ۶اين حزب در کمتر از . مجلس، به اين حزب پيوست
کرد و پس از  السلطنه به آلمان سفر از وزارت خود، به جهت بيماری همسرش؛ عزت

خان در کابينه دمحمعلی فروغی نيز به عنوان  جعفرقلی. ماه به ايران بازگشت ٢حدود 
  ]٢٩.[وزير جنگ حضور داشت

 
 درگذشت

 
ش سردار اسعد به عنوان وزير جنگ، به همراه رضاشاه به شهر . ه ١٣١٢در سال 

به تهران برده شد و الحفظ  بابل رفت و در آنجا به اتهام توطئه عليه شاه، دستگير و تحت
پس از چند ماه، در زندان موقت، مسموم و به قتل . بالفاصله راهی زندان قصر گرديد

همزمان با دستگيری وی، تلگرافی از . سال بود ۵۵در آن زمان سن وی ] ٣٠.[رسيد
طرف اديب السلطنه سميعی رئيس دربار، بنا به دستور رضاشاه از مازندران به اداره 

 :ن، مخابره شد، که به اين شرح بودکل نظميه تهرا
االمر مطاع مبارک ملوکانه ارواحنا فداه  رياست اداره کل تشکيالت نظميه حسب    

چون بواسطه کشف سندی که شرکت جعفرقلی خان اسعد را با . نمايد ابالغ می
اليه تحت توقيف آمده                                 ٌ رساند و خودتان اطالع داريد، مشار   تيمورتاش در قضيه نفت می

سردار اقبال، سردار فاتح، امان قلی خان : شخاص مفصله ذيل را فورأ توقيف نمائيدو ا
ممسنی، سرتيپ خان بويراحمدی، شکرهللا خان بويراحمدی و پسران سردارظفر 

الحفظ به  اسعد را فردا تحت. اند هايی که در قضيه شرکت داشته بختياری وکليه بختياری
ا مقتضی است، او را حبس نمائيد تا ترتيب هر ج. آورند وسيله نظميه به مرکز می

  ] ٣١[رئيس دفتر مخصوص حسين. محاکمه داده شود
 

  مدفن سردار بهادر در کنار پدرش سردار اسعد
 

در ارتباط با بازداشت جعفرقلی خان، مخبرالسلطنه هدايت در کتاب خاطرات و 
 :نويسد خطرات خود می

شد که محرمانه اسلحه به بختياری وارد گفته . کار سردار اسعد، به محاکمه نکشيد    
خواهند دمحمحسن ميرزا را بياورند،  بلی، می: بعدها در مالقات از شاه شنيدم. است کرده
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شود بيش از اين چيزی نفرمودند و معلوم بود که  رانی که از اين بيشتر نمی شهوت
و در من از سردار اسعد جز صميميت نسبت به پهلوی نديدم . صحبت از اسعد است

 ] ٣٢.[دانم فرمايش شاه را، تا درجه سياست می. نسبتی که به او دادند، ترديد دارم
به طرز  ١٣١٣فروردين  ٩طول انجاميد و روز  ماه و نيم به ۴خان،  بازداشت جعفرقلی
روز پسين، جسدش را تحويل خانواده او ] ٢٧.[سالگی درگذشت ۵۴مشکوکی در سن 

پس از . د اصفهان در کنار پدرش به خاک سپرده شدپيکر وی در تخت فوال] ٣٣.[دادند
سقوط پهلوی اول و آغاز پادشاهی دمحمرضاشاه، دادگاه ديوان عالی جنايی، در تاريخ 

خان سردار اسعد شناخت و  پزشک احمدی را قاتل عمدی جعفرقلی ١٣٢٢بهمن  ٣٠
  ]٣۴.[وی را به اعدام محکوم کرد

 
  يادگار در مجلس

 
شان کردند که  ان، خانواده او فردی را مسئول کارهای مالیخ پس از مرگ جعفرقلی

ها، يک  از جمله اين. بخشی از اثاثيه بر جای مانده از جعفرقلی خان را نيز بفروشد
مجسمه فرشته، يک مجسمه شير، يک پايه چراغ و يک ميز مشکی موزاييک بودند که 

پس از شهريور . مجلس شورای ملی به بهای هزار و چهارصد تومان خريداری کرد
اين پول را ) دمحمتقی و سهراب(گيری رضا شاه، پسران جعفرقلی خان  و کناره ١٣٢٠

ها از مجلس پولی گرفته و در  به مجلس برگرداندند و ابراز تأسف کردند که مباشر آن
 :السلطنه اسفندياری رئيس مجلس شورای ملی نوشتند ای به حاج محتشم نامه
خواهی خانواده اسعد و خدمتگزاری آنها به مشروطيت با اين  البته سابقه آزادی«    

استدعا . توانستيم اظهار وجودی بکنيم عمل مباينت داشته ولی در آن تاريخ ما نمی
کنيم اشياء نامبرده را به عنوان هديه ناقابل خانواده اسعد و يادگار خدمات صادقانه  می

ا را به اعطاء اين افتخار مرهون مرحوم جعفر قلی اسعد به مشروطيت ايران قبول و م
است و نشانه  و سرافراز فرمايند و اجازه فرمايند به اشياء نامبرده پالکی را که تهيه شده

 .»قبول خدمات مرحوم اسعد به مجلس شورای ملی است، نصب کنند
به يادگار خدمات مرحوم جعفرقلی اسعد بختياری به آزادی و «: روی پالک نوشته بود

  )٢( ]٣۵.[»ديم مجلس ملی گرديدمشروطيت تق
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 پزشک توسط »دوم اسعد سردار بختياری خان جعفرقلی« قتل ماحرای

 احمدی
 

خان بختياری سردار اسعد  عليقلی  خان بختياری سردار اسعد دوم، فرزند حاجی جعفرقلی 
در (توسط پزشک احمدی  ١٣١٣فروردين  ١٠اول، که در ساعات نخستين صبح روز 

قتل  طرز فجيعی به  به) زندان نمره يک در بازداشتگاه موقت شهربانی/  ٢٨سلول شماره 
سو، در عرصه سياسی کشور حضوری فعال و مؤثر  رسيد، از دوران مشروطيت بدان

خان، که فقط پس از مرگ پدر به سردار اسعد ملقب شد، پيش از آن  جعفرقلی . داشت
خواهان با  رگيريهای نظامی مشروطهلقب سردار بهادر داشت و در بسياری از جنگها و د

مخالفان، نقش و حضوری فعال داشت و در دفاع از مشروطيت رشادتها از خود نشان 
والی کرمان شد و در کابينه  ١٢٩٩سرداراسعد دوم پس از کودتای سوم اسفند . داده بود

وزير پست و تلگراف ) ١٣٠۴آذر  ٢۴ - ١٣٠٣شهريور  ٨(دوم رضاخان سردارسپه 
، که از خرداد )مخبرالسلطنه(خان هدايت  قلی  داراسعد دوم در کابينه مهدیسر. بود

کار خود را آغاز کرد، وزير جنگ شد و تا آستانه دستگيری و زندانی شدنش، در  ١٣٠۶
که (و زندانی شدن سرداراسعد ) ١٣١٢آبان  ٢۶(ميان دستگيری . اين سمت باقی بود

در ) رضاشاه مهمترين داليل آن ذکر شده استلگام   توزی بدون سوءظن و بدبينی و کينه
انگيز و دلخراش او، در زندان موقت شهربانی،  ، تا قتل رقت)١٣١٢آذر  ٨(زندان قصر 

پس از عزل رضاشاه توسط . روز فاصله افتاد ١۵ماه و  ۴، حدود ١٣١٣فروردين  ١٠در 
ترين  پرآوازهترين و  ،برای تعقيب قضايی قاتالن برخی ازشاخص١٣٢٠متفقين در شهريور

آنچه در . قتل رسيده بودند، دادگاهی تشکيل شد کسانی که در دوره حکومت رضاشاه، به 
مستنداتی است که دادستان ديوان عالی جنايی، پيرامون فرايند ) ای از گزيده(آيد،  پی می

 .دستگيری و قتل سردار اسعد دوم توسط پزشک احمدی، به آن دادگاه ارائه داده است
 

از جريان قتل ) ١٣٢٠پس از شهريور (ادستان ديوان عالی جنايی گزارش د
توسط پزشک احمدی در زندان موقت » خان بختياری سرداراسعد دوم جعفرقلی «

 ):١٣١٣فروردين  ١٠(شهربانی رضاشاه 
 

برند  برای اولين بار غذايی که برای شام سرداراسعد می] ١٣١٣[از شب دوم فروردين ... 
صبح که ازخواب ... خورد که قدری از آن غذا را خودش می بعد از اينآلوده به سم بوده 
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و در ... شود العاده و سرگيجه به قی و اسهال سخت دچار می خيزد خستگی فوق برمی
خود و مواظب حال خود                            ً                     ضمن مرحوم سردار هم که کامال  متوجه سوءقصد نسبت به

المقدور از خوردن غذا و  حتی... و هر ساعت مرگ فجيعی را انتظار داشت... بوده
مرغی که در حضور خودش پخته شود هيچ  جز تخم نموده و به آشاميدن آب خودداری می

شود و  اين ترتيب حاصل نمی بينند نتيجه مطلوب به وقتی می... خورده است چيز نمی
کند و اعمال قوه و زور برای مسموم  سرداراسعد از خوردن غذاهای مسموم خودداری می

نحو ديگری هم در محيط بيمارستان زندان قصر که محل  از بين بردن او بهکردن يا 
بيماران و آمدن پزشکان و پزشکياران و پرستاران و ساير مأمورين و صاحبمنصبان 

شود و آن انتقال دادن  کار طرح می زندان است مناسب نيست، نقشه ديگری برای اين
شهر و نگاهداشتن در يک زندان انفرادی سرداراسعد از زندان قصر به توقيفگاه موقت در 

و مجرد در بدترين قسمتی از بنای سابق زندان شهربانی که معروف بوده است به محبس 
و سلب هرگونه قوه و قدرت مقاومت از او و ... نمره يک و قطع رابطه او با محيط خارج

برای اين . زندانرحم و پنجه پزشک احمدی دژخيم  چنگال بی  باالخره سپردن و تسليم او به
را تعيين و موافق اين  ٢٨نقشه حسين نيکوکار مدير زندان موقت زندان انفرادی شماره 

وسيله آنها مقدار کمی نور و  ها و منافذ آن نمره را که به دستور بنا و نجار آورده کليه روزنه
پنجم پس از تهيه اين مقدمات در روز ... گيرد توانسته است داخل آن بشود، می هوا می

زاده مدير  فروردين مقارن غروب و اول مغرب عامری معاون اداره زندان و سرتيپ
زندان قصر سردار اسعد را از در غيرمعمول بيمارستان آنجا که مخصوص بيرون بردن 

وسيله يک اتومبيل کرايه به شهر  اجساد و متوفيات بوده از زندان قصر خارج نموده به
در دفتر ... دهند را به حسين نيکوکار مدير آنجا تحويل می آورند و در زندان موقت او می

گويد که طبق دستور سرهنگ راسخ که گفته بود نام  کشيک زندان موقت متصدی امر می
                                                            ً يک از امور مربوط به او نبايد در دفاتر مربوطه نوشته شود، عمدا   سردار اسعد و هيچ

تا اين تاريخ که سردار اسعد ... ستاثری از ورود سرداراسعد در اين تاريخ نوشته نشده ا
زندان موقت شهر انتقال يافته بود پزشک احمدی محل و مأموريت و خدمت و کار   به

اما پس از انتقال سرداراسعد ... اش در مريضخانه بهداری شهربانی واقع بود روزانه
شک دهد که پز نيکوکار مدير زندان مزبور تذکر می  زندان موقت، سرهنگ راسخ به به 

ها را سرکشی و مداوا  احمدی برای بازديد زندان موقت بايد بيايد و مجاز است که زندانی
کند و بر اثر اين تذکر و دستور در روز ششم فروردين مقارن يک ساعت بعدازظهر 

اتفاق او به اتاق  احمدی به زندان موقت آمده به حسين نيکوکار مدير آنجا مراجعه و با
عنوان معاينه و پرسيدن حال سرداراسعد مدتی با حضور  د و بهشو سرداراسعد داخل می
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احتمال قوی  در آن موقع احمدی يک يا دو عدد پرتقال که به... ماند نيکوکار در نزد او می
سردار که در آن ساعت . دهد وسيله تزريق با سوزن مغز آن آلوده بوده است به او می به

ساعت پنج الی ... خورد ه است از آن پرتغال میشايد مدتها بوده غذايی به او نرسيده بود
زندان                                        ً                           شش بعدازظهر همان روز ششم فروردين مجددا  پزشک احمدی برای بار دوم به

پزشک احمدی يک طرف و سلطان جعفرخان ...نمره يک اتاق سرداراسعد مراجعه نموده
ه احمدی ک اند در حالی از پايوران قديمی شهربانی طرف ديگر در بالين سردار نشسته

استکان يا ظرف پر از مايعی را که در دست داشته و با اصرار زياد به سردار تکليف 
گفته است حالم  سردار اسعد از خوردن آن امتناع داشته می. کرده است که آن را بخورد می

بيند که سردار از خوردن آن  ام حالم بد است و چون می بد است و از وقتی که پرتقال خورده
باالخره پس از استقامت و ... او بخورانند زور آن را به  شوند به کند مصمم می میخودداری 

پايداری سردار در نخوردن و يأس و نااميدی حضرات از گرفتن نتيجه در را به روی او 
روز سرداراسعد در اينجا محبوس بوده  در تمام مدت چهار شبانه... کنند بسته و مراجعت می

تقال روز اول که شرح آن ذکر شد به او نرسيده و معلوم است که با جز همان پر و غذايی به
اين کيفيت و با اضطرابهای درونی و هيجانات روحی که در اين روزهای سخت و مخوف 

باالخره ...سرداراسعد دچار آن بوده تا چه اندازه قوای مزاجی و بدنی او تحليل رفته
منعکس در پرونده و رويهمرفته که از مجموع داليل و اوضاع و احوال   طوری به

اند،  اظهارات پاسبانان و پايوران داخل و خارج زندان شماره يک مورد بازجويی واقع شده
آيد چون معهود گرديده و بر اين تبانی شده است که دکتر احمدی در شب بين پنجشنبه  برمی

يعنی  ٢٨عيادت زندانی اتاق شماره  شب به نهم و جمعه دهم فروردين پاسی از نيمه
برای شب دهم فروردين به دو نفر از پاسبانان مأمور ... سرداراسعد آمده و کار او را بسازد

اند امر شده است که از ساعت  قراولخانه در آن شب که موسوم به اسماعيل و عباس بوده
                    ً                          صبح دهم فروردين حتما  بيدار بمانند که موقعی که  ٨بعدازظهر نهم فروردين تا ساعت  ١٠

فوريت قفل خارجی در ورود  آيد معطل نشود و به  احمدی بعد از نصف شب میپزشک 
که همينطور هم شده و پاسی از نيمه شب که  زندان نمره يک را برای او باز شود، چنان

اند  احمدی آمده اسماعيل پاسبان مذکور قفل خارجی در را برای او باز نموده و در را کوبيده
کند و  مأمور مخصوص سرداراسعد هم از داخل آن در را باز می بيک پاسبان تا دمحمابراهيم 

                ً        اتفاق او مستقيما  به طرف  در روشنايی چراغ فانوسی که در دست دمحمابراهيم بوده احمدی به
رود و با کليدی که در دست احمدی و از پايوران نگهبان توقيفگاه  اتاق سرداراسعد می

شود و پس از  و با دمحمابراهيم داخل اتاق میرا باز  ٢٨گرفته بوده است در سلول نمره 
نشيند و کيفی را که در دست داشته روی  ورود به حال چمباتمه در روی زمين کف اتاق می
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خواهد و او  کند و از دمحمابراهيم يک ظرف آب می زمين و مقابل خود گذارده آن را باز می
يکی از زندانيان  را که متعلق به     ً                                                فورا  بيرون آمده از دفتر داخل زندان نمره يک يک نعلبکی

و احمدی از کيف خود دارويی درآورده و در آن آب حل . برد بوده آب کرده نزد احمدی می
بازوی   کند و سپس محلول را در سرنگی که از کيف خود بيرون آورده بوده کشيده و به می

ردن غذا و کند و سردار که ازشدت ضعف و ناتوانی ناشی از نخو سرداراسعد تزريق می
شدائد و مشقات زندان و آالم روحی قدرت مقاومت نداشته و شايد در آن لحظه مرگ را با 

اند خود را بدون کمترين مقاومتی تسليم پنجه مرگبار احمدی  کرده آغوش باز استقبال می
و عبارات ديگری که در تحقيقات » انا و انااليه راجعون«کند و کلماتی چند از قبيل  می

راند و پس از اتمام عمل احمدی کيف خود را برداشته با  ده منعکس است بر زبان میپرون
کنند و نعلبکی آلوده به محلول  شود و در آن را قفل می دمحمابراهيم پاسبان از اتاق خارج می

سمی را احمدی برداشته در حين عبور از کريدور، جلو دفتر داخلی زندان نمره يک 
آقای سرهنگ و تقی ربيعی که در آن شب پاسبانان داخل  يم و حسنگذارد وبه دمحمابراه می

                                             ً کند کسی به آن نعلبکی دست نزند و يا آن را کامال   نمره يک بودند سفارش و تأکيد می
مال کرده و بشويند يا از آن صرفنظر کرده بشکنند و به دور افکنند و سپس از در زندان  گل

طوری که پاسبانان نامبرده ضمن تحقيقات  ی بهپس از رفتن احمد. شود نمره يک خارج می
اند سرداراسعد به سکسکه و خرخر افتاده و صداهايی که ناشی از تشنجات شديد  تعبير کرده

شمارش افتادن نفس و طول مدت شهيق و زفير در عمل تنفس است از او  هنگام نزع و به 
دفتر داخلی زندان نمره  که اين صداها در کريدور خارج و اتاق طوری به. شود شنيده می

خوبی شنيده شده است و  يک که به اتاق سردار نزديک بوده از طرف پاسبان نامبرده به
مدت بالنسبه طوالنی در حدود دو ساعت اين حالت دوام داشته تا در حدود ساعت چهار و 

پشت در اتاق سردار  شود و دمحمابراهيم به کلی خاموش می پنج بعداز نصف شب صدا به
کند در  دهد و چون هيچ صدايی نشنيده و سکوت مرگ را احساس می ته و گوش فرا میرف

گويد و سپس با عجله در زندان يک را باز  مراجعت نزد رفقای خود موضوع را به آنها می
دمحمابراهيم درگذشت سرداراسعد را ... شود و برای دادن گزارش قضيه از آنجا خارج می

دمحم صالحان که در روز جمعه   قی متصدی کشيک و سپس بهدر آن موقع به عزيزهللا حقي
صبح کشيک را از عزيزهللا تحويل گرفته گزارش داده است و عزيزهللا  ٨از ساعت 

دهد که جنازه را از  حقيقی قضيه را به سرهنگ راسخ اطالع داده و ايشان دستور می
از دربی که حمام به  ببرند در حمام بگذارند تا ماشين متوفيات آمده و ٢٨محبس نمره 

  )٣... (اداره متوفيات ببرند  طرف مدخل اداره تأمينات دارد جنازه را خارج و به
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   مآخذ و توضيحات
  
  به نقل از» دستگيری و  اعدام سران عشاير بختياری و   قتل سردار اسعد« -  ١

کا ، بر اساس اسناد وزارت امور خارجه آمري» رضا شاه و بريتانيا« دمحم قلی مجد 
،  صص ١٩٨٩ –ترجمه مصطفی اميری ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی 

١۵١ – ٨۴٢   
  
  خان بختياری معروف به سردار بهادر و سردار اسعد سوم جعفرقلی-  ٢
  
يزدی، تقی ارانی،  عامالن کشتار سيدحسن مدرس، فرخی : گران محاکمه محاکمه -  ٣

وسف شريفی، چاپ اول، تهران، نشر نقره، کوشش دمحم گلبن و ي سردار اسعد بختياری، به
 ).۶٨ - ٢٨، صص ١٣۶٣

  
  »دستگيری و  اعدام سران عشاير بختياری و   قتل سردار اسعد«:  پی نوشت

  
 
  در يکی از اردوکشی . در آن دوران سرداراسعد از رؤسای نظامی ايران بود - ١

ری رضاخان، در زمان نخست وزي. ها همين رضاخان از سربازان قزاق اردوی او بود
اتفاق افتاد که سرداراسعد در حضور رضاخان خاطره يکی از اردوکشی های خود را 

در آن اردو در خدمت حضرت «می گفت و به حضور رضاخان در اردو هم با اين جمله 
رضاخان نگذاشت حرف . اشاره کرد» ...بوديم] منظورش رضاخان بود[اشرف 

  ).ويراستار(» .شما بوديم ما در خدمت«: سرداراسعد تمام شود و گفت
٨٩١تيمورتاش . خ. ع/۵( ١٣۶۶هارت، گزارش شماره  - ٢ فوريه  ٢۴، مورخ )۴۴

١٩٣٣. 
٢/٧۴١( ١۵٨٣ودزورث، گزارش شماره  - ٣   .١٩٣٣دسامبر  ١، مورخ )٩١١۴

مخبرالسلطنه هدايت که در زمان دستگيری سرداراسعد نخست وزير نبود، اما هنوز  - ۴
سرداراسعد همراه «: اشت درباره دستگيری اسعد چنين می نويسدبه دربار رفت و آمد د

است و قوام الملک مصاحب او شبها تا مدتی در خدمت شاه به صحبت می ] شاه[



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٤٠                                                                ١٨        دق ، 

  

  

هفته بعد خبر توقيف سرداراسعد و قوام رسيد، در حالی که شب تا ديروقت با . گذرانند
، ١٣١٣فروردين  ١٢... دندسرداراسعد را به قصر آور... شاه و مورد مهربانی بوده اند

گفته شد محرمانه اسلحه ای . معروف شد که اسعد فوت کرده است، کار به محاکمه نکشيد
بلی می خواهند «بعدها در مالقات از شاه شنيدم . به بختياری وارد شده بوده است

 )ويراستار). (۴٠٣هدايت، (» ...دمحمحسن ميرزا را بياورند
٢/٧۴١( ١۵٨٣ودزورث، گزارش شماره  - ۵  .١٩٣٣دسامبر  ١، مورخ )٩١١۴
١۵٨٧/٨٩١( ١۶۵۶ودزورث، گزارش شماره  - ۶  .١٩٣۴فوريه  ١٠، مورخ )٠٠
١۵٨٧/٨٩١( ١۶۵۶ودزورث، گزارش شماره  - ٧  .١٩٣۴فوريه  ١٠، مورخ )٠٠
 )ويراستار. (    ً                                       عينا  در متن اصلی گزارش به همين شکل آمده است - ٨
 )ويراستار. (شکل آمده است    ً                           عينا  در متن اصلی گزارش به همين  - ٩

١۵٠٩/٨٩١هورنی بروک، تلگرام شماره  - ١٠  .١٩٣۴آوريل  ٢، مورخ )٠٠
١۵٩٠/٨٩١( ٢٢هورنی بروک، گزارش شماره  - ١١  .١٩٣۴آوريل  ٧، مورخ )٠٠
 ١٩٣۴ژانويه  ١٠مارينوس وان درلوب؛ انقالبی کمونيست هلندی االصل که در  - ١٢

از طرف دولت نازی آلمان اعدام ) مجلس آلمان(گ در آلمان به اتهام آتش زدن رايشتا
 )ويراستار. (شد؛ و جنازه اش در محلی نامعلوم دفن شد

١۵٩٢/٨٩١( ٢٩هورنی بروک، گزارش شماره  - ١٣  .١٩٣۴آوريل  ١۴، مورخ )٠٠
١۵٩٨/٨٩١( ٢٧۵هورنی بروک، گزارش شماره  - ١۴ نوامبر  ٢٨، مورخ )٠٠

١۵٩٩/٨٩١( ٢٨١؛ گزارش شماره ١٩٣۴  .١٩٣۴دسامبر  ۴، مورخ )٠٠
١۵٩٨/٨٩١( ٢٧۵هورنی بروک، گزارش شماره  - ١۵ نوامبر  ٢٨، مورخ )٠٠

١٩٣۴. 
نقش های مهمی در ايران  ٢٠اين پيش بينی ترات، که از قضا پس از شهريور  - ١۶

 )ويراستار. (بازی کرد، بسيار جالب توجه است
۴/٨٩١( ۴١۶ريوز چايلدز، کاردار موقت، گزارش شماره . جی - ١٧ ، مورخ )١٣١
 .١٩٣۵آوريل  ١۵
٨/٨٩١( ١٣۶٢موس، گزارش شماره  - ١٨  .١٩٣٨اوت  ۴، مورخ )١٣١

 
  خان بختياری معروف به سردار بهادر و سردار اسعد سوم جعفرقلی: پی نوشت

  
  ١٣٩٢آذر  ۴. جوان آنالين. »!فرجام اين دو سردار« - ١
. »وزير جنگ رضاشاه ،)سردار بهادر(گزارش قتل فجيع سردار اسعد سوم « -  ٢
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 .های سياسی مؤسسه مطالعات و پژوهش
آبان؛ سردار اسعد بختياری  ٢۶ - ) ١٣۴٨دی  ١١(روزشمار وقايع و رويدادها « -  ٣ 

 .وبگاه تاريخ ايرانی. »بازداشت شد
 ۵پزشکی با يک سرنگ و  - ترين پزشک ايرانی کيست  وحشتناک - رجال تاريخی « -  ۴

 .١٣٩٢آبان  ٢۶. ارسخبرگزاری ف. »قربانی مشهور
ماجرای قتل سردار اسعد بختياری، مرکز اسناد انقالب اسالمی، . دالوند، حميدرضا -  ۵

 )١٣٨. ص( ١٣٧٩:چاپ اول، تهران
، حکم نافذ آقانجفی، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، )١٣٩٠(موسی نجفی  -  ۶

: را بررسی کنيد= شابک|مقدار  ٩٧٨–٧٣٨–٢٨٣۴–۴٢–۶، شابک ٢٨٩. ص
invalid character )کمک( 

 ۵–١ص) ١٣٢٧محرم  ١٩(روزنامه جهاد اکبر، سال دوم، شماره چهارم  -  ٧
 ۵۶–۴٩نورهللا دانشور علوی، جنبش وطن پرستان اصفهان و بختياری، ص -  ٨
نخست وزيران ايران از مشروطه تا انقالب اسالمی، انتشارات . عاقلی، باقر -  ٩

 )٩٨و ص ٩٧ص( ١٣٧۴:جاويدان، چاپ دوم، تهران
رضا «؛ پايان دو دهه کشتار آزاديخواهان و نويسندگان دوره ١٣٢٠شهريور « -  ١٠
 .١٣٩٨شهريور  ٣. خبرگزاری تسنيم. »»شاه
 )٢۴۵ص( ١٣۵٧:شرح حال رجال ايران، انتشارات زوار، تهران. بامداد، مهدی -  ١١
خرداد  ٢٨. ينهمشهری آنال. »تهران - آشنايی با خانه سردار اسعد بختياری « -  ١٢

١٣٩٠. 
علوی، ابوالحسن، رجال عصر مشروطيت، به کوشش حبيب يغمايی و ايرج  -  ١٣

 )۵٧ص( ١٣۶٣:افشار، انتشارات اساطير، چاپ اول تهران
ايل بختياری و مشروطيت، نشر ذرهبين، چاپ اول . آهنجيده، اسفنديار -  ١۴

 )١٧۶ص( ١٣٧۴:اراک
 )٢۴٨. ص( ١٣۵٧:انتشارات زوار، تهران شرح حال رجال ايران،. بامداد، مهدی -  ١۵
اميربهادر، جعفرقلی خان، خاطرات سردار اسعد بختياری، به کوشش ايرج افشار،  -  ١۶

 )١٣. و ص ١٢. ص( ١٣٧٢:انتشارات اساطير، چاپ اول، تهران
خاطرات سردار اسعد بختياری، به کوشش ايرج افشار، . اميربهادر، جعفرقلی خان -  ١٧

 )١۵ص( ١٣٧٢:، چاپ اول، تهرانانتشارات اساطير
اميربهادر، جعفرقلی خان، خاطرات سردار اسعد بختياری، به کوشش ايرج افشار،  -  ١٨

 )۶٧ص( ١٣٧٢:انتشارات اساطير، چاپ اول، تهران
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 .»١٣٠٠ميزان  ٢٣ام دوره چهارم مجلس شورای ملی  مذاکرات جلسه سی« -  ١٩
اسعد بختياری، به کوشش ايرج افشار، اميربهادر، جعفرقلی خان، خاطرات سردار  -  ٢٠

 )٨٢ص( ١٣٧٢:انتشارات اساطير، چاپ اول، تهران
اميربهادر، جعفرقلی خان، خاطرات سردار اسعد بختياری، به کوشش ايرج افشار،  -  ٢١

 )١١۶. ص( ١٣٧٢:انتشارات اساطير، چاپ اول، تهران
ه کوشش ايرج افشار، اميربهادر، جعفرقلی خان، خاطرات سردار اسعد بختياری، ب -  ٢٢

 )١٢٢ص( ١٣٧٢:انتشارات اساطير، چاپ اول، تهران
نخست وزيران ايران از مشروطه تا انقالب اسالمی، تهران، انتشارات . عاقلی، باقر -  ٢٣

 )٣٧١ص(جاويدان 
اميربهادر، جعفرقلی خان، خاطرات سردار اسعد بختياری، به کوشش ايرج افشار،  -  ٢۴

 )١۵٣ص( ١٣٧٢:ول، تهرانانتشارات اساطير، چاپ ا
اميربهادر، جعفرقلی خان، خاطرات سردار اسعد بختياری، به کوشش ايرج افشار،   - ٢۵

 )١۵٧ص( ١٣٧٢:انتشارات اساطير، چاپ اول، تهران
نخست وزيران ايران از مشروطه تا انقالب اسالمی، تهران، انتشارات . عاقلی، باقر -  ٢۶

 )٣٨٩. ص(جاويدان 
، آخرين آواز قو، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر )١٣٨۵) (منذر(ی علی ابوالحسن -  ٢٧

 ۵-٨۶-۶٣۵٧-٩۶۴، شابک ٣٢. ايران، ص
 ۵١۴مخبرالسلطنه هدايت، خاطرات و خطرات، ص  -  ٢٨
اميربهادر، جعفرقلی خان، خاطرات سردار اسعد بختياری، به کوشش ايرج افشار،  -  ٢٩

 )٢٠۶. ص( ١٣٧٢:انتشارات اساطير، چاپ اول، تهران
 )٢۴۶. ص( ١٣۵٧:شرح حال رجال ايران، انتشارات زوار، تهران. بامداد، مهدی=  ٣٠
گلبن، دمحم، شريفی، يوسف، محاکمه محاکمه گران، تهران، نشر نقره، چاپ اول،  -  ٣١

 .٢٠، ص ١٣۶٣
و  ٢۴۶، ص ١٣۵٧بامداد، مهدی، شرح حال رجال ايران، انتشارات زوار، تهران  -  ٣٢
۴٧. 
. ص(شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران، نشر گفتار . اقرعاقلی، ب -  ٣٣

٣٨٨( 
 آفتاب -  ٣۴
 .»١٣٢١دوره سيزدهم مجلس شورای ملی هشتم بهمن  ١٢٩مذاکرات جلسه « -  ٣۵

ٔ      پديا، دانشنامه  آزاد و نگاه کنيد  به  ويکی                
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   نوزدهم فصل
 

 خانی رضا زندان در يزدی فرخی قتل
 

 ربه  پای  آزادی         دست خود ز جان  شستم از برای آزادیآن  زمان  که  بنهادم  س
 می دوم  به  پای  سر  در  قفای   آزادی    تا مگر به  دست  آرم  دامن  وصالش  را    

 نا خدای   استبداد   با     خدای    آزادی  زای،ماهرانه درجنگ است    درمحيط طوفان
 می توان  تو را  گفتن   پيشوای   آزادی       دامن  محبت  را  گز کنی  ز خون  رنگين

 فرخی  ز جان و دل  می کند  در اين  محفل      دل    نثار  استقالل   جان  فدای  آزادی 
 

 : شرح زندگی فرخی  يزدی به قلم  خودش آغاز می کنم 
مختصرى از زندگينامه فرخى يزدى را با قلم شيوا و شيرين خودش که در زندان 

 :نوشته بخوانيم رضاخانى
هنگامى که من بدنيا آمدم ناصرالدينشاه بر ايران حکومت ميکرد،  البته در اين کار دست 

زن و معشوقه با صدها مادرزن و پدرزن به اضافه مقدار زيادى پسر و  ٨۵تنها نبود،  
اينان ايران را مثل گوشت قربانى بين خود . دختر و نوه و نتيجه او را دور کرده بودند

سيم کرده بودند،  هرگوشه اى از مملکت در دست يکى از شاهزاده ها و نوه ها بود که تق
 .خون مردم را توى شيشه ميکردند

مخلص پس از چندسال خاکبازى در کوچه ها مثل همه بچه ها به مدرسه رفتم،  ببخشيد 
رى اشتباه کردم همه بچه ها که نميتوانستند به مدرسه بروند،  از همان کودکى به کا

 .مشغول مى شدند تا تکه نانى به دست آورند
مدرسه ايکه من رفتم مال انگليس ها بود،  سئوال و جواب ممنوع بود و معلم ها اصال 

مثال اگر . خوششان نمى آمد که از آنها سئوال کنيم،  ميترسيدند چشم و گوش ما باز شود
رش ميکردند و تکليف دانش آموزى ميپرسيد شما اينجا در ميهن،  چه کار مىکنيد؟  ت

به نظر آنها چنين شاگردى که در کار آنها فضولى ميکرد . شاعر هم معلوم بود،  اخراج
 .حق درس خواندن نداشت و نميتوانست متمدن شود

من خيلى زود متوجه شدم که کاسه اى زير نيم کاسه است و اينها نمىخواهند کسى را با 
  سواد 
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نند،  مدرسه و کالس، معلم و کتاب همه سرپوشى بود تا مردم نفهمند آنان در اين ک
مملکت به چه جنايتى مشغولند، من که اين اوضاع را ميديدم رغبتى به مدرسه رفتن 
نداشتم،  به ما ميگفتند دزدى نکنيم اما خودشان بود و نبود ميليونها گرسنه و پابرهنه را در 

کشيش هاى انگليسى به ما اندرز ميدادند با همه مهربان باشيم . يدند سرتاسر دنيا باال ميکش
اما خودشان انواع شکنجه و خشونت را به کار ميبردند،  هرکس را که صدايش بلند ميشد 

 .بيرحمانه ميکشتند
انگليس ها، با همه اين وحشيگريها ما ايرانيها را داخل آدم نميدانستند و رفتارشان با ما 

بود،  درهرفرصتى به رفتار وکردارآنها اعتراض مى کردم اشعارى بسيار زننده 
ميساختم و چهره واقعى اين درندگان را براى مردم آشکار ميکردم و مردم را هشدار 
ميدادم بچه هاى خود را به دست آنان نسپارند،  مرا از اين مدرسه بيرون کردند و چه کار 

زندگى نميخورد و فقط شستشوى مغزى خوبى هم کردند،  زيرا درس هاى آنها به درد 
 .بود
سالگى مرا ترک تحصيل دادند بناچار از مدرسه بيرون آمدم،  درس زندگى را از  ١۵از 

ابتدا به کارگرى مشغول شدم،  . کالس اول شروع کردم و با زندگى واقعى آشنا شدم
ا که کارى ساعتى از روز ر.  مدتى پارچه ميبافتم و چند سالى هم کارگر نانوايى بودم

نداشتم با مردم بودم،  در کارهاى اجتماعى شرکت ميکردم و کتاب و روزنامه ميخواندم،  
گاهى هم شعر ميساختم،  بعضى از شاعران،  انواع دروغ  و چاخان سرهم ميکردند و 
براى شاه يا حاکم شهر ميخواندند ،  اما من حاضر نبودم خودم را به حاکم بفروشم براى 

با اين حال از شما چه پنهان من هم شعرى در وصف حاکم شهر ساختم،  . نماو چاپلوسى ک
شعر را براى حاکم نخواندم بلکه براى مردم خواندم زيرا براى مردم ساخته بودم اما 

حاکم که از بام تا شام دروغ ميگفت و دروغ ميشنيد، مرا . سرانجام به گوش حاکم رسيد
 .ى مرا با نخ و سوزن دوختند و به زندان انداختندپيش حاکم بردند او هم دستور داد لبها

که وثوق الدوله قرارداد ننگين تقسيم ايران را امضا کرد حقا که روى  ١٢٩٨در سال 
در روزنامه ها به وثوق الدوله تاختم و شعرهاى زيادى . همه وطن فروشان را سفيد کرد

 .،  مرا گرفت و زندانى کردبراى او ساختم،  وثوق الدوله هم که از انتقاد خوشش نميآمد
يک سال بعد کودتا شد و انگليس ها نوکر تازه نفسى را به نام رضاخان قلدر بر سر کار 
آوردند،  او مدتها بود که براى انگليس ها خوش خدمتى کرده بود و به مردم هم روى 

در عوض هرچه . اين جانور نه شرف داشت و نه حيثيت و آبرو و وجدان. نخواهد داد
بعد هم که شاه شد يک اسم ديگر انتخاب کرد پهلوى،  آنهم از خانواده . واهيد اسم داشتبخ

منظور خانواده احمد محمود نويسنده نامدار ايران است که رضا شاه آنها (محمود گرفت
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را مجبور کرد نام خانوادگى خود را که پهلوى بود عوض کنند،  و آنها نام محمود را 
سلطنتى را به جمهورى تبديل کند ولى بعدا که بر خر مراد سوار  وعده داد که)  برگزيدند

رضاخان همان کسى بود که در انقالب مشروطيت سرکرده قزاقها . شد زير قولش زد
 .بود و مجاهدان راه آزادى را به گلوله بست

اينجانب هم فهميدم که قضيه از چه قرار است،  رضا قلدر مرا گرفت و انداخت به 
هرچه زور زدند نتوانستند مرا خر کنند، از زندان که بيرون آمدم به يارى زندان، آنها 

دوتن از دوستانم روزنامه طوفان را به راه انداختم ،  روزنامه طوفان را مانند بچه ام 
در . اما اين بچه هم به پدرش رفته بود و مثل خودم پشت سرهم توقيف شد.  دوست مياشتم

سرشان را به زير . شر ميشد و کسى با آنها کارى نداشتايران روزنامه هاى بسيارى منت
پا توکفش نوکران انگليس ها نميکردند و . انداخته بودند و مثل بچه آدم پول در مياوردند

من مطالب يکى از اين روزنامه ها را به شعر . چيزى نمينوشتند که آنها ناراحت شوند
 :درآورده ام تا آشنا شويد
 قيمت گندم و جو چند قرانى کاهيد    مالير باريد      دوش ابر آمد و باران به

 در همان موقع شب دختر قاضى زاييد       فتنه از مرحمت و عدل حکومت خاييد
اما روزنامه طوفان نميتوانست اين چرنديات را بگويد، از همان بچگى عادت داشت به 

 .پروپاچه گنده ها بچسبد و با بزرگترها در افتد
او همه پست هاى نان و . مهمتر من و روزنامه ام با رضا قلدر هم درافتاديماز همه اينها 

آبدار را قبضه کرده بود و ماليات و بودجه مملکت را به جيب مىزد،  من نوشتم که 
رضاخان که وزير جنگ است به چه حقى اين کارها را مىکند، مگر شهر هرت است که 

ه گوشه قبايش برخورد،  نامه ای به او هر غلطى بخواهد ميکند؟  القصه رضاخان ب
من از اين موضوع خوشحال . مجلس نوشت و از نمايندگان خواست که مرا محاکمه کنند

شدم،  زيرا رضاخان قلدر تا آن روز هرکار ميخواست ميکرد و از هر نويسنده و 
روزنامه چى که خوشش نميآمد خودش او را کتک و شالق ميزد و شکنجه ميکرد يا به 

 .ميفرستاد تبعيد
شمسى مردم يزد مرا به نمايندگى مجلس انتخاب کردند و مخلص هم رفتم  ١٣٠٧در سال 

توى مجلس شوراى ملى اما در مجلس هم زياد خوش نگذشت با اينکه مجلس صندليهاى 
برقى داشت و همه وکال خوابشان ميبرد ما دو سه نفر خوابمان نميبرد که هيچ پرحرفى 

حتى به دکتر رفتيم و گفتيم چرا در . ياد اعتراضمان بلند بودهم ميکرديم و هميشه فر
دکتر پس از معاينه گفت علت . مجلس خوابمان نميبرد و بقيه وکال با خيال راحت ميخوابند

بى خوابى شما اين است که بقيه وکال نماينده دولت هستند ولى شما دو سه نفر نماينده 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٤٧                                                                ١٨        دق ، 

  

  

ُ                                        ى چ رت نمايندگان محترم پاره ميشد،  سر بلند البته براثر فريادهاى اعتراض ما گاه. ملت   
ميکردند فحش و ناسزا ميگفتند و دوباره به خواب خرگوشى فرو ميرفتند، هروقت هم 

در . نخست وزير يا وزير صحبت ميکرد کارشان اين بود که بگويند صحيح است قربان
انستند وظيفه اثر تمرين در اين کار استاد شده بودند که حتى در حال چرت زدن هم ميتو

بله در . خود را انجام دهند و بگويند صحيح است قربان،  بدون اينکه چرتشان پاره شود
 .همان حال چرت،  سرنوشت يک ملت را معلوم ميکردند

يک روزکه داشتم به برنامه هاى دولت اعتراض مىکردم،  يک نماينده مجلس که گويا 
. ت محکمى به صورت من فرو کوفتحافظ منافع دولت بود و نه ملت،  آمد جلو و مش

خون از دماغ من فواره زد،  من فهميدم که دولت ميخواهد هر طورى شده کلک مرا 
بکند،  من هم به عنوان اعتراض رختخوابم را در مجلس پهن کردم و در آنجا متحصن 
شدم،  رضاخان که ديد من در مجلس وصله ناجورى هستم در صدد برآمد به هر ترتيبى 

 .من هم بدون اطالع قبلى از تهران جيم شدم. بکشد هست مرا
در اروپا هم در روزنامه ها مقاله مينوشتم جنايات رضا خان . يکدفعه ديدم در اروپا هستم

و و ضع فالکت بار هموطنانم را براى مردم دنيا بازگو مىکردم،  رضاخان که ديد دنيا 
وزير دربار رضا شاه که در (دارد متوجه جنايت او ميشود توسط عبدالحسين تيمورتاش

به قدرت رساندن رضاخان نقش فعال داشته،  اما بعدها چون بسيارى ديگر مغضوب شده 
پيغام داد و قسم خورد به ايران برگردم و با خيال ) و بدستور رضاخان در زندان کشته شد

يک روز رئيس شهربانى پيش من آمد و پيشنهاد کردکه . راحت در ايران زندگى کنم
هيانه مبلغى به من قرض بدهد من قبول نکردم گفتم مرا به خير تو اميد نيست،  شر ما

مرسان،  يعنى برو گورت را گم کن،  رئيس شهربانى ياور مختارى تيرش به سنگ 
 .خورده و ديد اين نفشه هم نقش بر آب شد، خيلى خيط شد

از . رفت و زندانى کردرضاخان به هر در زد ديد نميتواند مرا تسليم کند،  دوباره مرا گ
بس به زندان رفتم و بيرون آمدم،  شما هم خسته شديد،  ولى خيالتان راحت باشد اين دفعه 

زندانهاى تنگ و تاريک و مرطوب . آخرى است،  قول ميدهم ديگر بيرون نميآيم
رضاشاهى بيشتر شباهت به گور داشت،  اگر در اين سلول دو موش با هم دعوا ميکردند 

 .يخورد به ديوارسر يکى م
در .  »توهين به رضاخان«گناه من اين بود . دادگاه مرا به سى ماه زندان محکوم کرد

زندان هم بيکار ننشستم،  براى زندانيان سخنرانى ميکردم و شعر ميساختم،  روزى که 
داشتم براى زندانيان سخنرانى ميکردم ماموران برسرم ريختند و به حدى مشت و لگد به 

سپس کشان کشان در سلول . که تمام پيچ و مهره هاى بدنم از هم در رفتمن زدند 
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انفرادى مرطوب انداختند ولى فکر ميکنم ماموران مرا به سلول اشتباهى انداختند زيرا 
اين سلول انفرادى نبود و من تنها نبودم،  چند راس رطيل،  عنکبوت،  سوسک هم وجود 

گر هم بر در و ديوار باال ميرفتند که اسم آنها را داشت،  غير از اين ها چند نوع حشره دي
 .نميدانستم و افتخار آشنايى با آنها را نداشتم

رضاخان که ديد زندان، شکنجه،  گرسنگى برمن کارگر نيست تصميم گرفت مرا بکشد 
مدتى خوراک و پوشاک کافى به من نميدادند شايد کم کم بميرم،  . و خودش را خالص کند

نداشتم که از بيرون برايم غذاى حسابى بياورد،  با اينکه هوا سرد و کس و کارى هم 
, اين بود حال و روز من. مرطوب بود لباس هاى روى خود را فروختم تا غذا تهيه کنم

  )  ١.(اين نوشته ها را در گوشه زندان رضاخانى نوشتم
   

ميرزا : کندزندگی فرخی را اينگونه شرح می » مقدمۀ ديوان فرخی « حسين مکی در* 
هجری  ١٣٠۶دمحم، متخ ل ص به فرخی، فرزند دمحم ابراهيم سمسار يزدی، در سال 

 .قمری در يزد متولد شد
فرخی  نزديک پايان تحصيالت . پس طی دوران خردسالی  مشغول  تحصيل  گرديد

مقدماتی در مدرسۀ مرسلين انگليسهای يزد، به علت روح آزاديخواهی و افکار روش  
که ]  ی[ری  که برعليه  اوليای مدرسه می سروده ، وی را به مناسبت شعروی  و اشعا

 .سالگی سروده است  ازمدرسه خارج نمودند ١۵در حدودی سن 
عبدالحسين آيتی نويسندۀ کتاب کشف الحيل در مجلۀ  نمکدان در بارۀ  فرخی نوشته   - ١

تولد  فرخی درسال  . يزد نام فرخی يزدی  دمحم،  پدرش  دمحم ابراهيم  سمسار ازاهل: است 
هجری  قمری و برادر مهترش  که يازده سال  از او بزرگتر است،  نامش   ١٣٠٢

. ( قمری  بود  ١٢٩١تولدش در سال  )  ملت ( عبدالغفور و نام فاميلش  فرخی  و لقبش 
 .) چند سال  قبل  فوت  شده است

فرخی  « : ه  استآيتی درمجلۀ نمکدان در بارۀ تحصيالت فرخی چنين نوشت - ٢ 
تحصيالت زيادی  نداشت  فقط در مکاتيب  و مدارس  قديمه ، فارسی  را با اندکی از 

آموخته بود،  ولی پس  از دريافتن  آن مقدار خط »  انموذج «مقدمات  عربی  تا نيمی  از 
و سواد  عالقه  به اشعار شعرا  پيدا کرده  و بطوردائم  ديوانهای شعر را مطالعه  می 

د و بيش ازهمه  کليات سعدی وديوان  مسعود سلمان  همدمش  بود،  بطوری که کر
خودش حکايت  می کرد، طبعش از بررسی اشعار سعدی  به شعر ميل  کرد ،  ولی از 

عاقبت . اشعار مسعود سعد متأثر شد به  می خواست شعر وشاعری  را بدرود گويد 
غاز  کرد  و بارها  می گفت هيچ روح سعدی  براوغلبه يافته و به سرودن اشعار آ
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 :   شعرازاشعار سعدی مانند اين رباعی درمن اثر نکرد که شيخ  سعدی می فرمايد
 گر در همه شهر، يکسر نيشتر است

 تر است در پای کسی رود که درويش
 با اين همه راستی که ميزان دارد 

 تر است ميل از طرفی کند که زر بيش
 پيمانیسخت بسته با ما چرخ عهد سست 
 داده او به هر پستی دستگاه سلطانی

 دين ز دست مردم برد فکرهای شيطانی
 جمله طفل خود بردند ، در سرای نصرانی

 ای دريغ از اين مذهب،  داد از اين مسلمانی
باشد و معلوماتش  فارسی و  سالگی او می ١۶رويهمرفته تحصيالت فرخی تا حدود سن 

از طبقه متوسط بود  پس از خروج از مدرسه به  مقدمات عربی را فرا گرفته ، و چون
کارگری مشغول گرديد و از دسترنج خود که مدتی در کار پارچه بافی و مدتی هم در 

 . کار نانوايی بود، امرار معاش کرد
در همان اوان از قريحۀ تابناک و ذوق سرشار خداداده ، اشعاری بکر با مضامين  بی 

 .  سابقه می سرود
از دموکراتهای  » فرخی « طيت و پيدايش حزب دموکرات در ايران در طلوع مشرو

جدی و حقيقی  يزد و جزء آزاديخواهان  آن شهر بوده است و در غزلی  آزادی  را چنين 
 : تفسير می کند

 بخش جهان است، نام آزادی  که روح    قسم به عزت و قدر و مقام آزادی[
 ز دل و جان، احترام آزادیکه داشت ا  کس به پيش اهل جهان محترم بود آن

 به مسلکی که ندارد مرام آزادی             چگونه پای گذاری به صرف دعوت شيخ
  ]برای دسته پابسته، شام آزادی               هزار بار بود به ز صبح استبداد

 
در آن عصر چنين  مرسوم بوده است که در اعياد، شعرا قصائدی می ساختند در مدح 

بر خالف  »  فرخی« روز عيد در دارالحکومه  می خواندند؛  حکومت وقت و در
َ  َّ    هجری قمری م س م طی   ١٣٢٨يا   ١٣٢٧معمول و برخالف انتظار حکومت  در نوروز   ُ           

 : به مطلع 
 

 عيد جم شد ای فريدون خو بت ايران پرست
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 مستبدی خوی ضحاکی است اين خو نه ز دست
 :                 ً                     تا آنجا که صريحا  به  حاکم خطاب می کند

 د تو می دانی نيم از شاعران چاپلوسخو
 کز برای سيم بنمايم کسی را پای بوس

 ليک گويم گر به قانون مجری قانون شوی
 بهمن و کيخسرو و جمشيد و افريدون شوی

« همين امرموجب غضب. ساخت ودرمجمع آزاديخواهان ودموکراتهای يزد خواند
ان فرخی را با نخ وسوزن به تمام حاکم يزد واقع گرديد وامرکرد ده» الدوله قشقايی ضيغم

 :ديگر اينکه . معنی دوخته و به زندان  افکندند
و ازطرفی هم دراثر مقاومتی که فرخی با اعمال و تعديات ضغيم الدولۀ قشقائی        ١

ازخود نشان می داد ، او را در شبی با يکعده از رفقای آزاديخواه وی گرفته ، به زندان 
مذاکرات  عتاب آميز ضيغم الدوله که فرخی با کمال جرأت   تسليم نمودند ودرموقع

 . جالدت دفاع ازآزاديخواهان و خود می نمود، امرکرد دهان او را بدوزند
اين اشعار، « : چنين نوشته است) دهان دوختن فرخی ( آيتی در نعکدان دراين باره  

س از ضرب و شتم  و ضيغم را بخشم  آورده، در صدد آزار او بر آمد و او را گرفته  پ
توهين و حبس فرمان داد لب و دهان حقگوی او را بهم دوختند و بعد ازآنکه اندکی خشم 
او فرو نشست و لبهای سخنسرای شاعراز همباز شد ، تا دير گاهی به اليتام اشراق خود 

باز خاموش  نشسته اشعاری می سرود و نزد » پرداخته ، چون اطراف دهانش ملتم گشت
 :می فرستاد و حتی اواخر زندانش چند خط  شعر بر  ديوار زندان نوشت اين و آن

 . بعد از اين ماجرا در انجمن بلدی  متحصن شد  
آزاديخواهان ودموکراتهای يزد پس از مشاهدۀ اين امر شرم آور ، در تلگرافخانه تجمع 

ری که کرده و تلگرافی به مجلس و ساير مقامات مخابره کردنذ؛ اين خود سری بيدادگ
نمونۀ  کامل  استبداد  در دورۀ مشروطيت است، عموم وکالی مجلس شورای ملی  را بر 
انگيخت  که وزير کشور وقت  را سخت  مورد استيضاح  قرار دهند،  ولی وزير کشور 
اين حادثه جنايت آميز را تکذيب  کرد ،  در صورتی  که همان موقع  لب و دهانش  

 .محبوس  بوده استمجروح  و در شهربانی  يزد  
نقل از شمارۀ  . ( مذاکراتی  که در مجلس در اين مورد به عمل آمد، بدين شرح  بوده است

 ):مذاکرات  رسمی  مجلس شورای ملی  ٩٢
چندی  است که  شکايات زيادی از حکام  واليات  به : آقای  فهيم الملک اظهار نمودند« 

ً                      مرکز می رشد؛ مخصوصا  ازحکامی که از اول دول ( ت جديد تاکنون برای عراق                    
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معين  شده؛  همينطور  از يزد  و گويا در آنجا  دهن  شخصی  را دوخته اند؛  آيا )  اراک
 ».اين  شکايت  صحت دارد يا خير

البته  وزارت  داخله  آنها را عزل  می : جواب  دادند ) کشور ( معاون وزارت داخله  
 . ت  صحت  مجازات قانونی  شوندکند و بايد در عدليه  رسيدگی  شده در صور

در . هم احضار و مدعيهای او را به عدليه رجوع  نموده اند)اراک(حکومت  عراق  
رسيده بود، به حکومت  يزد  اخطار  شد که  ... خصوص  يزد هم راپرتی که  از نايب  

ب  او را  به يزد  احضار  نموده  و در باب دهان دوختن هم تحقيق شد؛  بقيد قسم  جوا
داده بود  اين مسئله  کذب  و شخصی  را بواسطۀ  قدح مشروطيت و مدح استبداد چوب  

 » .زده ام 
درهمان موقع  شرح اين جنايت در ورق  کاغذ  بزرگ  بوسيلۀ چاپ سنگی  طبع و 
منتشر  گرديد  که اينک  عين  آن را در قطع  کوچکتر  گراور و ضميمه  اين شرح  حال 

 ).١٩و  ١٨صفحات ( می نمايد 
موقعی که فرخی در زندان محبوس  بود، مسمطی ساخته  و برای  آزاديخواهان و 

) قسمت  اول از آن  را  ذکر  می نمائيم(  دموکراتهای  تهران   به نام  ارمغان  فرستاد که 
 : 
 ای دموکرات ، بت  يا شرف نوع  پرست  
 که طرفداری  ما رنجبران خوی  توهست 
 ه قانون شکنی  دلها خستاندر اين دوره  ک 
 گرزهم مسلک خويشت،  خبری  نيست  بدست  
 شرح  اين قصه شنو از دولب دوخته ام 
 تا بسوزد دلت  از بهر دل سوخته ام  

باالخره  پس ازيکی دو ماه از زندان فرار اختيار کرده  و اين بيت  رابه خط  خود با 
 :ذغال  به ديوار زندان  نگاشت

ــردد ــيم الدوله و ملك ري  به زندان نگـ ــ ــر طي         من و ضغ  اگر عم
ـار  ــ ــ ــ ـار دمـ ــ ــ ــرا بخت يار          بر آرم از آن بختي ــد م ــ  به آزادي ارش

باالخره  ضيغم  الدوله معزول و حاج  فخراالملک به حکومت  يزد منصوب  شد و از 
هان  تو  را بهم  دوخت  من اگر  ضيغم  لب و د: فرخی  دلجوئی  کرده  به  او گفت

دهانت   را پر از  اشرفی  ميکنم  و چند  دانه  اشرفی  ناصر الدينشاهی  در دهان  او 
 .ريخت

هجری قمری ، به تهران آمد ودرجرايد اشعارآبدار و مقاالت ١٣٢٨      ً             تقريبا  در اواخر سال 
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 :ن استمطلع يکی از آن اشعار چني. مؤثری   راجع  به آزادی ايران انتشار داد
 وه چه ايرانی سراسرچون دل عاشق خراب /دوش ايران را بهنگام سحرديدم بخواب   
اين شعار و مقاالت که سخت دارای روح آزاديخواهی بود فوق العاده مورد توجه   

 .آزاديخواهان قرار گرفت و مليون از آن استقبال  شايانی نمودند
به بين النهرين  )  بين المللی  اول ( ه            ً                              فرخی تقريبا  در اوايل دورۀ جنگ جهانگيرگذشت 

از اين رو از بغداد  به کربال  و از . مهاجرت  کرده و مورد  تعقيب انگليسها  قرار گرفت
 .آنجا  به موصل  و از آنجا  از بيراهه و برهنه به ايران مراجعت کرد

د تير  پس ازمختصر توقفی در تهران مورد حملۀ  ترور  قفقازيها  قرار گرفت  و چن 
 .گلوله  بدو شليک  شد، ولی  به وی اصابت  نکرد

  ١٩١٩در دورۀ  نخست وزيری وثوق الدوله  با حکومت  وی  و قرار داد  منحوس   
شهربانی  تهران زندانی   ١مخالفتها  کرد و در اثر آن مدتها در حبس عادی و نمرۀ 

از آنها   را ذکر  می   در اين موقع  اشعار زيادی  سروده  که دو قسمت  اول. گرديد
 : نمائيم

ــور ديو خوي ز بيداد         ــم را بباد بي هنري داد      داد كه دست ــور ج ــ  كش
ــك مي رسد زولوله و داد  ــراري ملت          زان به فل ــراري كه بيقـ ــ ــ  داد ق

 کيست در شهر  که از  دست غمت داد نداشت
 داشتهيچکس  همچو  تو بيدادگری  ياد ن

خورشيدی  در باغ   ١٢٩٩همچنين بار ديگر برای مدت دو سه ماهی  در دورۀ کودتای 
  .سردار  اعتماد  زندانی شد

 
  ايران  آزادی و  فرهنگ  عالم به  فرخی خدمات

 
خورشيدی روزنامۀ  طوفان  ١٣٠٠هجری  قمری  برابر   ١٣٣٩فرخی  در اواخر سال 

وم کتاب تاريخ جرايد  ومجالت کشور چنين صدر هاشمی در جلد  س. را  انتشار داد
 :نوشته است

و مدير  مسئولی  »  فرخی « روزنامۀ طوفان در تهران  به صاحب  امتيازی  و مؤسس 
سنبله  ٢ذيحجه مطابق با  ٢موسوی زاده تأسيس  و شمارۀ اول آن در تاريخ  جمعه 

حکايت  از انقالبی  روزنامۀ طوفان با گليشه سرخ  که. شمسی انتشار  يافته است ١٣٠٠
بودن آن می نموده و به طرفداری  از تودۀ  رنجبر  و دهقان و هواداری کارگران 
                                       ً                                  منتشرمی شده وبه همين جهت به شرحی که ذيال  خواهيم نوشت مديرآ،  مرحوم فرخی ، 
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مع ذلک بعلت ثبات و پايداری  درعقيدۀ  . دراغلب کابينه ها  يا جبس  ويا تبعيد شده است
محض  اينکه  از زندان نجات پيدا می کرد و يا از تبعيد برمی گشت ، روزنامه  خود  به

را با همان روش سابق منتشرمی ساخت وهر وقت  روزنامه توقيف می شد، با دردست 
داشتن امتيازات روزنامه های ديگرعقايد سياسی ونظريات خود را  در آن روز نامه  

 منعکس می کرد 
ار، قيام ، طليعه، آئينه افکار  و ستاره شرق  روز نامه هايی چنانچه  در روز نامۀ پيک

طوفان  در طول  مدت  . بودند که پس از  توقيف طوفان  هر نوبت منتشر  گرديده اند 
انتشار  بيش از پانزده مرتبه  توقيف  گرديد  و باز منتشر شده است؛ تااينکه در سال 

ورای ملی دردورۀ  هفتم  تقنينيه ، از شمسی فرخی  بعنوان  نمايندگی  مجلس  ش  ١٣٠٧
 ) ٢.   (طرف مردم  يزد انتخاب  گرديد  و در مجلس  جزو  اقليت بود

باالخره دردورۀ هفتم بعلت مخالفتهای پی در پی  با حکومت  ديکتاتوری  و استبداد « 
وضعش سخت  به مخاطره کشيد  تا يکر وز در جلسۀ  رسمی  در ]  رضا خان[ وقت

غول نطق کردن عليه  يکی از وزرای  نظامی کابينه  که گويا  به يکی  از حاليکه  مش
مديران  کل وزارتخانه را کتک زده بود، از يکی از وکال کتک خورده  و خون  از 

 .دماغش  جاری گرديد
                                                                ً              در اين موقع  کاسۀ  صبر  فرخی لبريز  گشت و بر  پای خواسته  و رسما   اظهار  نمود  

نی ندارد و چنين اظهار کرد که در کانون عدل و داد يعنی  که  ديگر تأمين جا
دارالشورای  ملی که در قبال  دفاع  از آزادی وقتی به من حمله  کنند بديهی  است که در 

 .خارج  از اين محوطه  چه به روزم  خواهند آورد
در نتيجه وسائل زندگی و رختخواب خواست و چندين شب و روز درمجلس بسر برد تا  
پس از چندی ناگهان  از مسکو  سر بدر .  الخره  مخفيانه  از تهران  فرار اختيار کردبا

آورد  و در آنجا  بعلت   اينکه گويا نسبت  به رژيم  کمونيزم  انتقاد  می کرد، نتوانست  
مقيم  مسکو  با تهران  برای )  سفير کبير ايران( بسر برد و توسط  نمايندۀ  سياسی ايران 

دولت ايران  هم ناگزير از لحاظ  سياسی  صالح .  نامه مذاکراتی بعمل آوردصدور  گذر
فرخی  پس از صدور  اين گذرنامه از مسکو .  در آن ديد  که گذرنامۀ  وی را صادر کند

 .به برلين رهسپار گشت
پس از ورود به برلين بازهم از تعقيب افکار آزاديخواهانه خود دست  بر نداشت و 

تی  چند در مجله پيکار بر عليه حکومت استبداد وزور آن روز ايران بالفاصله  مقاال
چندی  نگذشت  که سفير  ايران  مقيم برلن جلسۀ محکمه ای  به وکالت از . منتشر کرد

سفير نامبرده مدعی  . طرف  شاه  سابق  بر عليه نامه پيکار  و نويسندگان  آتن تشکيل  داد
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ا شئون کشور  شاهنشاهی  ايران و شاه است و اظهار بود که مقاالت اين مجله  منافی  ب
                          ً                                              می داشت که کشور ايران کامال  کشوری آزاد و قانونيست  و به تمام  معنی  اصول 

 .حکومت مشروطه درآن حکمفرماست
منتهی  مدارکی ارائه  و :  فرخی دراين محکمه فقط  به نام  يکی از شهود احضار شد  

.  ه به محکوميت  شاه سابق وسفيرايران منجر گرديدبياناتی کرد که درپيشگاه محکم
محکمه متعاقب  اين دعوی  حکمی بر عليه  شاه سابق وبرله مدير مجله  و نويسندگان  آن 

 .صادر نمود
از اين گذشته  فرخی روزنامۀ  ديگری به نام نهضت برای تعقيب افکار خود و تنبيه  

يش ازدو سه  شماره از آن منتشر نشد؛ اوليای امور حکومت استبدادی بوجود آورد که ب
زيرا در اثر اقدامات دولت ايران و اوليای امور نامبرده ، اداره شهربانی برلن فرخی را 

 . ملزم کرد که بکلی  از خاک  آلمان  خارج شود
دراين گيرودار تيموتاش وزير دربار وقت، به اروپا رفت و در برلن با فرخی مالقات  

شاه سابق اطمينان اکيد داد که به ايران بازگشته و بدون دغدغه  کرد و به وی ازطرف 
 .بسربرد

بيچاره شاعرخوش قريحه وآزاديخواه فريب خورده و از طرفی هم بعلت تهی دستی 
از طريق ترکيه وبغداد به ايران بازگشت و با پای خود به . نتوانست در خارجه بسر برد

شيری را که در کودکی  از پستان مادر  و همچو تصوری نمی کرد که.  سياه  چال رفت
 .نوشيده با ناخن  از پنجه اش  خواهند کشيد

خورشيدی به تهران ورود کرد وبه منزل يکی از  ١٣١٢و١٣١١           ً        فرحی تقريبا  به سال 
وارد شد، وچندی درآنجا بسر برد تا آنکه در عمارت ) توکلی ( دوستان  صميمی خود 

ه راه امين حضور برای خود منزل  شخصی انتخاب فوقانی يکی از گاراژ ها  واقع درس
کرد و ازهمان  تاريخ بر حسب دستور تحت  نظر مأمورين محرمانۀ  شعبۀ  اطالعات 

 .شهربانی قرار گرفت
  

  يزدی فرخی زندگی سرانجام و عمر پايان
 
با وضعيت فوق فرخی بيش از يک سال  در تهران بسرنبرد، که به عمارت معروف به  

آنجا وضعيتش  دشوارشد و تحت  . واقع دردربند شميران نقل مکان کرد کاله فرنگی
 :نظر  شديد  قرار گرفت  وغزلی در آنجا  بسرود که مطلعش  بدين مضمون است

        ُ                  ِ            ای که پ رسی تا به کی در بند  در بديم ما
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 تا که ازادی بود در بند دربنديم ما
ای رضای  کاغذ فروش مديون لایر  به آق ٣٠٠٠پس از مدتی به اتهام دستاويز آنکه  

                              ً            فرخی چون هيچوقت برای خود اساسا  اندوخته ای . است بر عليه وی اجرائيه  صادرشد
و هر چه  بدست  می آورد خرج می کرد، بديهی است درچنين موقع وخيمی . نمی نمود

 :آری استاد سخن سعدی گويد. تهی دست و بی چيز بود
 قرار در کف آزادگان نگيرد مال

 در دل عاشق نه آب در غربالنه صبر 
در اين موقع  چند نفر از . زندانی گرديد) اجرائيه( به همين علت ظاهری و دستاويز

دوستانش  خواستند  قرض  او را بدهند ، ولی  قبول نکرد  و مدتها  در زندان ثبت اسناد  
 .بسر برد

 شنيدم که در حبس چندی  بماند
 نه شکوه  نوشت و نه فرياد خواند 
ی به سبب روح آزاديخواهی که بحد افراط در طبيعت و سرشت  وی بود،  آرام  نمی ول 

گرفت و مانند  عاشق هجران کشيده ای که از معشوق خود جدا مانده باشد و يا مانند 
                                                                      ً            شخصی  که دانه  فوقالعاده  قيمتی  و پربها از کفش بيرون کشيده باشد دائما  به جستجوی  

 :بود،  چنانکه گويد) يعنی آزادی(  معشوق  و دانۀ  قيمتی خود
 شاهد زيبای آزادی  خدا  پس کجاست؟ 
 ُ                                       م قدم او را  به جانبازی  اگر پذيرفته ايم 

 تا مگر خاشاک بيداد و ستم کمتر شود
 بارها  اين راه را با نوک مژگان  رفته ايم

  و سخنانی آبدار بدون پروا  و درشت  به زبان  می راند  که در حقيقت  همين امر
  
عقل ديگری موجبات  زندانی ابدی  وی را  به زندان شهربانی  تهران و زندان قصر  

 .فراهم ساخت
خواهم  ١٣١۶که من  در فروردين « : تا آنکه يک روز به زندانبان خود می گويد 

در اطراف وی ) در اثر جملۀ باال(زندانيان به تصور آنکه فرخی خيال فرار دارد. »رفت
 .می نمايد مراقبت  را شديد

بقصد  انتحار مقداری  ترياک  می خورد و   ١٣١۶فروردين  ١۴تا بالنتيجه  شب  
چکامه ای  به ديوار  زندان به خط  خود می نويسد که متأسفانه  بيش از چند بيت آن در  

 : دست نيست
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 هيچ دانی از چه خود را خوب تزيين می کنم؟
 بهر ميدان قيامت رخش را زين می کنم

 امشب به استقبال مرگ و مردوار می روم 
 تا سحر با زندگانی جنگ خونين می کنم

 نامۀ حقگوی طوفان را به آزادی  مدام
 منتشر بی زحمت  توقيف و توهين می کنم

 می روم در مجلس روحانيون آخرت 
 واندر آنجا بی کتک طرح قوانين می کنم 

 :و نيز  اين رباعی  را می گويد
 فتمزين مجبس تنگ در گشودم ر

 زنجير ستم پاره  نمودم رفتم
 بی چيز  و گرسنه  و تهيدستو فقير 
 زانسان که نخست آمده بودم  رفتم

پاسی ازشب گذشته زندانيان  آگاهی حاصل کرد که وضع تنفسش غير طبيعی و زندکی 
). در اين موقع زندانبان مفهوم جملۀ فرخی را که قبال بود در می يابد(خفه شدن است 

چيزی نگذشت که پزشک  . ی حال وی را به مقامات مربوط  اطالع می دهد    ً      فورا  چگونگ
قانونی  و دادستان  و يک نفر  ديگر به بالين  وی حاضر  می شوند  و وی  را از خطر  

  .مرگ نجات می دهند
  

  شهربانی زندان در  فرخی *
 

شاعر   بی پروا   در اين موقع پرونده ای سياسی به نام اسائۀ  ادب  به مقام  سلطنت  که به 
  و آزاديخواه  می چسبيد، برايش  تهيه  کردند  و او را   به زندان  شهربانی

  
می )  ٢٨      ً                 و بعدا   به اتاق  شمارۀ   ١توقيفگاه موقت ، کريدور شمارۀ  يک ، اتاق  شمارۀ ( 

 .برند
 فرخی  در!           ً                                    ماه و بعدا    به سی ماه  حبس  مجکومش  می کنند   ٢٧در محکمه  بدو به 

                 ً                                                         تمام محکمات  کامال  سکوت اختيار می کرد و در اخر  هر جلسۀ محکمه فقط اين جمله 
قضاوت نهائی با ملت است  و حکم  محکمه را رؤيت  و امضاء :  را به زبان  می راند

 )  ٣.(نمی کرد
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فرخی  مدتی  در زندان شهربانی  تهران بسر برد تا آنکه  يک روز در اتاق  خود با « 
بطوری که زندانيان او را نمی ديدند، ولی صدای  او را بخوبی  تشخيص صدای بلند  

در اين اثناء  عده ای  بسر   او ريخته  . می دادند  شروع به معرفی خود و صحبت کرد 
و با کتک  و لگد  او را از حرف باز می داشتند ، ولی فرخی  به صحبت خود ادامه می 

به  ۴دند  به زندان  قصر  تا در کريدور  شمارۀ داد درحاليکه کشان کشان  وی را  می بر
 )   ۴.(، زندانی نمايند ٢٣اتاق  مرطوب 

فرخی با آنکه  برای کف  دستی  نان سنگک و يک ساعت استراحت در رختخواب 
حتی  در حياط  کريدور زندان  و زندانهای  غير ( صحيح  و استنشاق  در هوای آزاد 

و را از سرما حفظ کند حسرت  می برد و آرزو می و يک دست  لباسی که ا) انفرادی 
معهذا  در همان مواقع  اشعاری  را که  نمونۀ  آنها ذيال درج  می شود می ساخت ! کشيد 

: 
 پيش  دشمن  سپر  افکندن  من  هست  محال

 در  ره   دوست   گر   آماجگه  تير   شوم             
 جوهرم هست و برش دارم و ماندم به غالف

 چون نخواهم کج و خونريز چو شمشير شوم                            
 

*** 
 

 بيگناهی گر به زندان مرد با حال تباه
 ظالم مظلوم کش هم تا ابد جاويد نيست                                   

و هر وقت فرصتی پيدا می شد که برای رفقای  زندانی خود بخواند با يک حالت وجد و 
بطوری که برق شهامت از چشمانش می جهيد ، می خواند  که همين  اشعار سرور  

 .موجبات قتل وی را فراهم ساخت
زيرا جاسوسان  پست زندان که از خود زندانيان  بودند و برای کاسه ليسی و دريافت 
جيره اضافه  وباالخره خود شيرينی به رئيس زندان  گزارش  دادند که فرخی  اشعاری 

 .ن زندانيان منتشر می سازدساخته  و بي
به همين علت  او را از زندان قصر  به زندان  موقت تهران انتقال داده و در محبس  

بر ...!  انفرادی جايش  می دهند و لباس و حمام و سلمانی  و خوراک  صحيح و سيگار و
 .وی حرام می نمايند که شايد  بدين کيفيت هالک شود

ن  بقدری  او را در فشار گذاشته بود که مرگ  را اگر  چه شدايد وسختهای  زندا
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 :بزرگترين  سعادت  و آسايش خود می دانست ؛  چنانکه  خود می گويد
ای دژ سنگدل، « از اشعار فرخی يزدی که در زندان قصر سروده شده يکی قطعه  

ِ       قصر  قاجار  ١٣١٨نامبرده در غزلی که در نوروز . است که متاسفانه از بين رفته است»   
 :سروده است، فضای خفقان رضاخانی را اين چنين به تصوير کشيده است

 
 خواب من خواب پريشان خورد من خون جگر

 خسته گشتم ای خدا از خورد و خواب زندگی
 بهر من اين زندگانی غير جان کندن نبود
 مرگ را هر روز ديدم در نقاب زندگی

*** 
 ای عمر  برو که  خسته کردی ما را 

 ز زندگی سير شدموی  مرگ بيا 
               *** 

 اينک  پی مرگ  ناگهانيم  دوان
 از بسکه زدست زندگی خسته شديم

              *** 
 .بس جان ز فشار غم به زندان کنديم

 .پيراهن صبر از تن عريان کنديم
 .القصه در اين جهان به مردن مردن

 .يک عمر به نام زندگی جان کنديم
             *** 

 خی چون  زندگانی نيست غير از درد و غمفر
 ما دل خود را به مرگ ناگهان خوش کرده ايم 

 با وجود اينهمه شدايد نتوانستند بدينوسيله وی را هالک کنند
تا يک روز درغذايش  سم ريختند، ولی فرخی  استنباط  کرد که غذايش مسموم  است و 

 .از خوردن آن امتناع ورزيد
که خود توقيفگاه ( نداشته و شب او را به  بيمارستان زندان باز دست از سر وی بر 

بردند و در آنجا بطور اسرار اميزی  به زندگانی  آن شاعرآزاديخواه در ) موقت می باشد
  )  ۵. (خاتمه دادند  ١٣١٨شهر يور 
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  يزدی  فرخی  عمر های روز آخرين
 

 :نويسد  يکی از زندانيان در بارۀ آخرين روزهای عمر فرخی چنين می
فرخی از روز اول بازداشت از تمام آنچه که در زندان حتی در بارۀ يک زندانی «  

 . عادی ، يک سارق  و يک جيب بر رعايت می شد محروم بود
مختصراحترامی را که در روزهای اوليۀ  حبس در بارۀ تومرعی می داشتند  معلول  دو  

 :علت  بود
ت که در نتيجۀ  طبع  افراطی خود و عدم اول آنکه فرخی مختصر پولی درجيب داش

اعتنا  به پول  به زودی آن را ازدست داد و دوم آنکه مأمورين زندان هنوز از نظريۀ 
 .مقامات  مافوق  خود  در بارۀ  او بی اطالع  بودند

وقتی  پول  فرخی تمام شد و نظر  آن مقامات  هم راجع  به او مشخص  گرديد  ، در 
 .                  ً                  رار گرفت  که واقعا   قابل  توصيف نيستچنان  مضيقه ای  ق

در همين  روزها بود  که در نتيجۀ  رفتار مأمورين  زندان  با خود ، با منظرۀ مرگ  
روبه  رو می شد  و کم کم خويش را برای  پذيرايی اطبای مبتکر آمپول هوا مهيا  می 

ر وهلۀ  اول  شاپوی فرخی  پس از اتمام  پولش ، به فروش اثاثيۀ  خود پرداخته  د. کرد 
عالی بعد پتوهای ظريف خود را  فروخت  وکم کم کار به جايی  رسيد  که به حراج  کت 

 ».و شلواری  که پوشيده   بود اقدام کرد
علت قتل فرخی ابياتی بود که در زندان درهجو و مذمت  شاه  و وليعهدش  و ازدواج  

برای ارباب گودرزی  يکی از  حسب االمری  انگليس با فوزيه مصری سروده و آن را
 ١٣١٨اين شعر دربهار سال  . فرستاده بود  –زندانيان  زرتشی دو همشهری  فرخی 

 .شمسی ، به مناسبت عروسی  وليعهد با خواهرپادشاه  مصر سروده  شده بود
ابيات نغز و دلنشين  آن که رژيم  خود کامه  را محکوم  می کرد  و حقايق  سياه  و در  

ندگی درايران را بر مال  می ساخت موجبات خشم وغصب در باريان  را درناک  ز
 . فراهم  اورد

فرخی  که درزندان کت و شلوار و پتوهای خود را  می فروخت  تا زندگی  پراز 
فرخی که در زندان در معرض  . محروميت  و رنج و گرسنگی  روزمره  را بگذارند

فرخی که تمام عمرش را به دنبال آرمانهای  .توهين  و تحقير پاسبانها و دژخيمان  بود
مقدس آزادی و عدالت  دويده  و به جايی نرسيده  بود،  با اشعار آتشين خود همه را غرق 
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نخست »  جشن عروسی« خوانندگان شعر او  به نام . در حيرت و اعجاب وشگفتی  کرد
بی جرأت کرده به وحشت  افتادند که اين کيست  که در چنين  بحبوحۀ  اختناق وارعا

است چنين  کلماتی را به صفحۀ کاغذ بياورد و سپس از مؤثر  بودن، نغز بودن و 
در حالی . مهمترازهمه عنيت و واقعيتی که دران ابيات بود زبان به تحسين می گشودند

که ادارۀ  پليس ومأمورين ريز و درشت آن در سراسر کشوردر جستجوی سرآيندۀ اين 
ودرزی ، همشهری فرخی، برای خوش خدمتی گزارش پرآب و اشعار  بودند، ارباب گ

. تابی  نوشت و اشعار فرخی را همراه  با گزارش خود برای  رئيس  زندان فرستاد
رئيس  زندان که از اعتصاب غذاهای فرخی  و سخنان تلخ و نيشدار او دلتنگ بود اشعار 

ر شاه رسيد و فرمان قتل  او را برای  رئيس  ادارۀ سياسی فرستاد و باالخره اشعار  به نظ
 .صادر  شد

او با  رب . روزی فرخی  را برای پاره ای مطالب  به ادارۀ سياسی  احضار کردند
دوشامبر شطرنجی و با کفش سر پايی همراه مأمورين  به اداره سياسی اعزام  شد ودر 

ش  دستهايش  متشنج  و چشمان.  بازگشت  بسيار ناراحت و عصبانی به نظر می رسيد
معلوم نبود  چه  بر سرش  آورده اند  که .  سرخ  و خيره و چهره اش  بر افروخته  بوود
 .آن  چنان خشمگين  و متشنج  و بر آشفته است

چندی  بعد  او را از زندان  قصر به بازداشتگاه تهران منتقل کردند و سپس  به حبس  
ر کس به آنجا  می رفت  پس مجرد فرستادند  که سلولی تاريک ، نمناک و متعفن بود و ه

از چند  روز بيمار می شد،  غذای عادی ، استحمام ، لباس و سيگار را از  او مضايقه  
 .می کردند و اجازۀ  قدم زدن  در حياط هم نمی دادند

 :يکی  از پاسبانان  زندان معروف  به آژدان  يزدی  در دادگاه اظهار داشت
د نگاه داشتند و در به روی  او بسته  و غذايش  فرخی  را در زندان  به طور مجر... «

لباسشش  يک پيراهن . نمی دانم غذاها را می خورد  يا دور می ريخت.  خيلی بد بود
مدت سه  چهار ماه  در آن اتاق  و به همان . توری  و يک زير شلواری پاره پاره بود

)  افسر( کرديم  پايور  هر  وقت  ناهار يا شام خبر  می. وضع  در به روی  او بسته  بود
. صبح ها  چای نمی خورد. می امد  در اتاقش  را باز می کرد و غذاهای  او را می داديم 

پياور نگهبان دستور و تذکر  می داد که اين  .  قدری  نان  با آب  جوش  می خورد
يل  بنيه اش  کم کم  تحل. نبايد  با کسی  حرف بزند. زندانی غذای خارج و مالقات ندارد

زندانيان  که برای هوا خوری آمد و رفت می کردند پنهان از ما ميوه  و غذا  . می رفت 
  )۶(» .به او  می رساندند و اگر  اين کمک ها  نبود زود  می مرد
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 :يکی از پزشکياران  زندان  بعدها  در بازجويی گفت 
کاری  به خارج  مهر  مرا  برای   ٢۴در حدود  يک ربع  به غروب  مانده  روز ... « 

وقتی  وارد  بيمارستان  شدم غذای زندانيان . بعد از يک ساعت  و نيم  بر گشتم. فرستادند
در . پزشک احمدی  بر خالف  معموال  منتظر  من نمانده و رفته بود. را تقسيم می کردند

يد  از آژدان يزدی  کل.  خواستم  برای او ببرم. فرخی را آورده بودند  ٨/  ۵يا  ٨ساعت 
صبح  پس از انکه درجهۀ حرارت . خواستم  گفت  فرخی  گفته است شام  نمی خورم

کليد . بيماران را برداشتم،  به اتفاق  دکتر هاشمی ، خواستيم  برای معاينۀ  فرخی  برويم 
 .نگهبان ، کليد آوردند) افسر ( آژدان يزدی با يپايور . خواستيم 

فرخی  را ديديم  که بر خالف  . قب  وارد شديم در باز شد ، دکتر از جلو  و من از ع
روزهای  ديگر  که در آن ساعت بيدار بود روی تخت دراز کشيده ، يک پايش از تخت 

. يک دستش  روی سينه ودست ديگرش روی شکمش قرار دادشت. آويزان  بود
  جأت  نکردم. رنگ کبود و صورتش متورم بود.  چشمهايش از حدقه در آمده  و باز بود

بگوی  فرخی  را کشته اند اما همۀ  آثار نشان می داد که او به مرگ طبيعی نمرده 
  )  ٧(»...است

 
دمحم فرخی يزدی شاعر بلندمرتبه و آزاديخواه ايران در « : مظفر شاهدی می نويسد  *

ش در بيمارستان زندان موقت ١٣١٨مهر ماه  ٢۴ش در يزد متولد شد و در ١٢۶٧سال 
خواهان  پيش از او بسياری از رجال، سياستمداران و آزادی. سيدشهربانی به قتل ر

برجسته کشور که در صدر همه آنها سيدحسن مدرس قرار داشت با روشهايی مشابه 
فرخی يزدی به هنگام مرگ بيش از دو سالی بود که به . جان خود را از دست داده بودند

 . برد در زندان به سر می »اسائه ادب به بندگان اعليحضرت همايون شاهنشاهی«جرم 
اما دستگاه مخوف شهربانی . قرار بود فرخی پس از سه سال زندان آزادی خود را بازيابد

رضاشاه نظير آنچه طی ساليان گذشته مکرر انجام داده بود بار ديگر دست به کار قتلی 
م شد و با آمپول هوای پزشک احمدی جالد دهها تن از مردمان آزاده اين کشور در حما

به حيات دمحم فرخی ) ١٣١٨مهر ماه  ٢۴و در تاريخ (بيمارستان زندان موقت شهربانی 
هللا بهزادی  آيد گزارش فتح آنچه در زير می. يزدی شاعر آزاديخواه و دلير خاتمه داده شد

پزشکيار وقت بيمارستان زندان موقت شهربانی است که پس از سقوط رضاشاه از سرير 
يفيت به قتل رسيدن دمحم فرخی يزدی به دادگاهی که جهت تعقيب سلطنت درباره روند و ک

بهزادی و همکارش علی سينکی در . جانيان دوره مذکور تشکيل شده بود ارائه داده است
 . شب حادثه در بيمارستان فوق کشيک داشته اند
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يادآور می شود که مدت کوتاهی قبل از شب حادثه دمحم فرخی يزدی را به عنوان زندانی 
ی که دچار بيماری شده است از بند و سلول مربوطه به بيمارستان منتقل کرده و در ا

بيمارستان بستری کرده بودند تا چنانکه دلخواهشان بود توسط پزشک احمدی ! حمام
 . مداوا نمايند

 
  هللا بهزادی های فتح عين گفته* 
  
پنجره اطاق حمام را گل    ً                                                   قبال  از طرف اداره زندان دمحم يزدی سرپاسبان آمده، شيشه های  

فرخی را  ٢١/٧/١٨های اتاق حمام را گرفته و مسدود نمودند، و روز  سفيد زده و پنجره
و دستور دادند که کسی حق ندارد به اطاق حمام داخل شود و . به آن اطاق انتقال دادند

که درب را قفل کردند و کليدش را همراه خود بردند و نزد پايور نگهبانی بود و هر وقت 
برای معاينه و دادن دستور دوايی الزم بود به پايور نگهبانی اطالع داده و با حضور آنها 

بردند تا روز            ً                                  شد و مجددا  درب را قفل و کليد آن را با خود می عذا و دوا داده می
برحسب دستور ياور بردبار، ] ساعت پنج و نيم بعداز ظهر[ ٣٠/١٧ساعت  ٧/١٨/٢۴

مور کردند که به منزل سلطان متنعم، پايور زندان بانوان رفته رئيس زندان موقت مرا مأ
االمر به وسيله اتومبيل ااری به منزل نامبرده عازم شدم  بنده هم حسب. و از او عيادت کنم

و در موقع رفتن به دکتر احمدی که در بيمارستان بوده اظهار داشتم که طبق اين يادداشت 
ساعت در منزل متنعم بودم و دستورات دوايی نيز قريب دو . روم برای عيادت متنعم می

به ايشان دادم و با همان اتومبيل که آمده بودم مراجعت کردم، ديدم پزشک احمدی هم 
 . نيست

علی سينکی . از علی سينکی سؤال کردم چرا دکتر احمدی نماند؟ شايد اتفاقی رخ بدهد
های بيماران را که جمع  فهجواب داد پس از رفتن شما پايور نگهبان دستور داد که مال

اند به فوريت به آنجا برو و من هم  اند بردار و چون از زندان بانوان انفرميه خواسته کرده
ها که برای شستن جمع شده بود با خود به زندان  از زندان خارج شده و با همان مالفه

هللا  حفت[من . بانوان برده و پس از مراجعت به زندان ديدم که پزشک احمدی نيست
از پشت پنجره . از علی سينکی سؤال کردم که احمدی کجاست؟ گفت رفته است] بهزادی

جواب دادند که فرخی . بيمارستان صدا کردم که کليد را بياوريد تا شام فرخی را بدهيم
ساعت بين نه و نيم و ده بود که نيرومند وارد زندان شده . خورم گفته است امشب شام نمی

صبح که آقای دکتر هاشمی آمدند پس از آنکه . هم از عقب ايشان بودندو پايور نگهبان 
تمام اتاق را بازديد نمودند برای عيادت فرخی آمد دم پنجره بيمارستان بنده صدا زدم آژان 
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کليد را آوردند . کليد را بياوريد که هم چای فرخی را بدهم و هم دکتر او را معاينه کند
دکتر هاشمی به جلو بنده از عقب ايشان پايور نگهبان  .درب اتاق فرخی را باز کردند

مشاهده کردم که فرخی . يزدی هم از رفقای ما داخل شده و علی سينکی هم با ما بود
چون همه روزه که وارد می شديم به پا . روی تخت برخالف هميشه دراز کشيده است

ه بود برای ما ايستاده و پس از سالم و تعارف چند بيتی اشعار و رباعی که ساخت
 : وضعيت فرخی اين طور بود. خواند می

يک پايش از تخت آويزان و يک دستش روی تنه و جلو يقه پيراهن، يک دست ديگر او 
از مشاهده اين وضعيت دکتر هاشمی و من و . روی شکم، چشمانش باز و گودافتاده بود

ند ملتفت به اين علی چنان تکان خورديم که يزدی و پايور نگهبان که همراه ما بود
موضوع شدند و پس از اينکه از اطاق خارج شديم دکتر هاشمی با حالت رنگ پريدگی 

وقتی فرخی رامرده مشاهده کردم چون انتظار ديدن چنين وضعيتی را نداشتم . باقی بود
تکان سختی خوردم و دکتر هاشمی مدت يک ساعت در حالت بهت بود و پشت ميز 

روز قبل از فوتش وقتی . ها را بازديد کند تر نگهبانی و نسخهتوانست دف نشسته ولی نمی
 . وارد اتاق فرخی شديم فرخی به پا ايستاده تا دم درب ما را مشايعت کرد

من با علی سينکی که خارج شديم نزديک بانک سپه بوديم به علی گفتم بابا چطور شد که 
و دکتر هاشمی داده بود به فرخی مرد و گفتم مگر آمپول کانف فرخی را که دستور دادم 

زنم و  او نزديد؟ گفت آمپول را دکتر احمدی از من گرفت و گفت من خودم به فرخی می
دانم از روی ايمان عرض کنم اين است که فرخی  آمپول را از من گرفت و آنچه بنده می

به مرگ طبيعی نمرده و غيرطبيعی مرده است و تا آن تاريخ معمول نبوده که دکتر 
های ديگر بگيرد و مثل مورد فرخی خودش به  آمپول را از علی سينکی يا انفرميه احمدی

                ً                                          دکتر احمدی صريحا  در بازجويی گفته است که من هيچ وقت آمپولی . (بيمار تزريق کند
بنابراين دکتر احمدی فرخی ). ام و اين کار مربوط به انفرميه است به بيمار تزريق نکرده

  ) ٨. (را کشته است
 

از مطالب تندی  که فرخی  در سال دوم منتشر  نموده  و : ين مکی می نويسدحس * 
نقل از (صدر هاشمی مؤلف تاريخ  جرايد ايران بدان اشاره نموده  مقالۀ ذيل می باشد

در )  ١٣٠١سنبله  ٣٠قمری  برابر  ١٣۴١محرم    ٢٩سال  دوم  جمعه   ٨شمارۀ  
را نوشته  و بجای سر مقاله ابوالهول   صدر صفحۀ  او باالی سر مقاله اين چنند سطر

 :ارتجاع  درج کرده است
 آقای سردار
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در مملکت مشروطه  در مقابل  مجلس يک نفر وزير هر چند  مقتدر هم باشد، قانون  به  
در صورت .  او اجازه  نمی دهد  مدير روزنامه را جلب به محاکمات عسکريه نمايد

  .قانون او را مجازات کند  نه ارادۀ شخصی مقصر بودن مدير روزنامه، بايد مقررات
 

  ابوالهول  ارتجاع
 

خير را . فشارارتجاع هر روزدايم التزايد  زندگانی با شرافت دراين محيط مرگبارومذلت
                                 ً                      عاما دولت انگلستان  در شرق  عموما   و در بين النهرين  و . ، غير  ممکن  می سازد

آزاديخواهان تاخته دستهای آلوده و ناپاک              ً                           ايران  خصوصا   بی باکانه دواسبه  بر پيکر
از اين پس  تحصن در سفارت ! خود را  تا مرفق  به خون  پاک احرار رنگين می نمايند

 .نتيجه و ثمری ندارد... تشکيل هيئت  متحد  مطبوعات و گرو کارگران –
ن  به با يقي)  ، مصعب ابن زبير)ع(حسين ( يا بايد مانند قائدين شجاع و فداکارساالر 

مرگ ومغلوبيت دامن  شهامت و جانبازی به کمر استوار نموده با ايسستادگی و استقامت  
در برابر ابوالهول خود سری  و ارتجاع  سعادت و افتخار ابدی  را در زيزش خون 

 .بيگناه  خويش مشاهده  نمود
شور بااينکه مانند شيخ بزرگوار نصير الدين طوسی بايستی از اين شهرخاموشان و ک 

سراسر تنگ  وافتضاح رخت بر بسته با کوشش فراوان هالکوی صالحی به چنگ  
  .آورده با مشت آهنين و شمشيرانتقام او دماغ  ارتجاع  را به خاک  پستی  مذلت سائيد

 
 فرخی محاکمۀ تقاضای

  
،  ١٣٠١برابر چهارم ميزان  ١٣۴١در شمارۀ  دهم  سال دوم مورخ  پنجم صفر المظفر  

 :زيرعنوانفرخی  در 
مقاله ای نوشته  و »  يا اختصاص  منابع ثروت مملکتی » « انحصار مشاغل دولتی « 

آقای خدايار خان « : انتقاداتی نسبت به سردار سپه نموده و در خاتمۀ آن،  چنين نوشته بود
مير پنج با خذ حقوق منصب خود، به چه دليل  رياست کل ماليا غير مستقيم و خالصجات  

نموده و يک نفر نظامی را به اين شغل  مهم کشوری ، چه صيغه ای می توان  را اشغال 
 .ناميد

سردارسپه عليه فرخی به مجلس  شورای ملی نامه ای می نويسد و تقاضای محکمۀ  او  
 .را می نمايد
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 ٧سال دوم ، جمعه  ١١نقل از شمارۀ ( در شمارۀ  بعد فرخی  مقالۀ زير را می نويسد
  ): ١٣٠١) مهر ماه ( ميزان  ٢ ، ١٣۴١صفر المظفر 

 
  محاکمه اولين

 
هنگامی که سقراط  آن رب التوع اخالق  و آن حکيم دانشمند  را به اتهام  پيروی و « 

متابعت از سی گانه به محبس کشانيدند؛  زمانی  که آن متهور  وطن پرست  را سوفيست 
انداختند، مخالفين  او های  سفسطه باف  به جرم  هدايت خردم  به راه حق  به زندان  

يعنی کسانی که  به هيچ چيزدرعالم  عقيده  نداشتند  مجلس محاکمه  برای او تشکيل داده 
.  و به جهت  اثبات  تقصير آن بيگناه  مسندهائی به قضات دوراز عدالت تقديم  نمودند
يا  سقراط  به ميل خود محکوم شد و  تا زمانی که به جبر  قصد  نوشيدن  شوکران تلخ 

آن جام زهر را داشت با کمال جرأت وقوت قلب شاگردان خود را  که دامن شکيبائی  ، 
حتی  شبی . چاک کرده ، اشک حسرت  می ريختند ، به صبر وتقی نصحيت  می کرد

که فردای آن بايستی سقراط بدرود زندگانی گويد شاگردانش  او را  به فرار تحريص  
 : انه در جواب  گفت نمودند ، ولی  آن وطن  پرست  فرز

من راضی هستم که تسليم قانون مملکت خود  بشوم ، اگر چه آن قانون به غلط  در بارۀ   
 . من مجری گردد

واينک ما با نهايت . افکار و رفتار  بزرگان هميشه دستور و سرمشق ديگران است 
م  قانون  فروتنی وانکساربه پيروی آن استاد بزرگوار و آن نا بغۀ عصر خود را  تسلي

 .نمی نمائيم
زيرا به قراری که شنيده  شده  آقای وزير جنگ عريضه ای به مقام  مجلس عرض و 

پس از اينکه  مدير جريده  تبعيد شد و . تقاضای  محاکمۀ  ما را از پارلمان  نموده اند
ديوان محکمه تشکيل  نشد؛  پس ازاينکه مدير يک رزنامه شالق خورد و بازپرسی 

پس ازاينکه در نتيجۀ فشار حکومت  نظامی و تهديد قلمهای حق نويس  و !  مددرميان نيا
زبانهای  حقگو به شکستن و بريدن  که اعالن آن نيز به ديوار ها الصاق  شد مسئله  
تحصن پيش آمد وباالخره درتعقيب و دستگيری و کتک خوردن دونفر مدير   جريده در 

به استناد  مقالۀ  شمارۀ  گذشته طوفان ! بوسند چند روزقبل که هنوزدرزندان ارتجاع  مح
وشماره های  قبل از آن  که افکار محبوس جامعه را بدون انديشه  و هراس  منعکس  

 .نموده بود به محاکمه دعوت  شده ايم
؟  مگر ما چه نوشته  بوديم ؟  ما نوشتيم  که در مملکت !زهی خرمی و سعادت 
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ما نوشتيم  که .  و مافوق  هر قوه  محسوب  می شودمشروطه  قانون اساسی  مقدس بوده 
تجاوز  از حدودقانون  توليد مسئوليت  می کند و اين مسئوليت برای هر متجاوزی  

ما نوشتيم  که با وجود  پارلمان  حکومت نظامی بی معنی  و . مجازاتی  معين می نمايد
دراين  مملکت  که ما نوشتيم  که تحويل چندين شغل به يک  نفر .  بی منطق  است

 .مردمانش از بيکاری  بجان  آمده اند خارج  ازحدود  عدالت است
اين بيانات محاکمه  ما را  ايجاب نموده وما اين  خبر مسرت  اثر  را يک خوشوقتی  و  

 .شادی  تلقی  می نمائيم
 :اگر چه  وزير  جنگ درعريضه ای که به مجلس عرض نموده ، متذکر گرديده اند

تی که پارلمان ازمحاکمۀ ما قصور و رزد ناچاردولت بقوۀ خود اين محاکمه  از در صور 
حيرت انگيز است در جائی که دولت دست نشانده و منتخب  پارلمان !مجرا خواهد  نمود

محسوب  می شود و مجلس  در مملکت مشروط ما فوق هرقوه  شناخته  شده و قانون ،  
دانسته  وتمام  افراد  را در برابر  خود متساوی  در مقابل مجلس مسئول : هيئت دولت  و 

و بی تفاوت  معرفی  می کند، اينگونه  محاکمات از وظيفۀ  دولت  خارج بوده  و ايشان  
 .نمی توانند  قانون  را ملزم  به اجرای  اين محاکمه  نمايند

ه اند  به با اين وجود  ما خوشوقتيم  که برای اولين  دفعه وزير جنگ خود را راضی نمود
بلکه  ما حاضريم  در مقابل  .  و ما را  به قضاوت دعوت  نمايند. محاکمه  تسليم  شود

محکمه  که تشکيل می شود با اينکه ادعای ما محتاج  به محاکمه  نبوده و هر وجدان با 
                                               ً                                حقيقتی به صدق دعاوی ما اعتراف می نمايد؛  متعمدا  به محکوميت  خويش  اقرار دامان  

خود را آلوده  به خون  بنگريم، ولی تاريک  و مسدود  محاکمه  وزرائ  با افراد   بيگناه 
  )          ٩(» .ملت  مفتوح  شده تساوی حقوق عامه  در برابر  قوانين مملکتی ثابت گردد
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  :مآخذ و توضيحات  
 

يسندگان در براى تهيه اين مطلب ازکتاب کشتار نو) برگرفته از سايت روشنگری  -  ١ 
 ايران نوشته محمود ستايش استفاده

اميركبير           انتشارات  حسين مکی موسسه: مقدمه و تصحيح : ديوان فرخي يزدي -  ٢ 
   ١٣ -   ٢٢،  صص   ١٣۵٧  سال  ٨چاپ 
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مؤسسه مطالعات تاريخ » گزارشی درباره قتل دمحم فرخی يزدی«مظفر شاهدی    -  ٨ 

 معاصر ايران
http://iichs.org/index.asp?id=587&doc_cat=1  

 
           ٢٧ – ٣١صص  –حسين مکی :  مقدمه و تصحيح: ديوان فرخي يزدي -  ٩ 

 
 دو سال با فرخي يزدي در زندان قصر :   دکتر انور خامه اي  * 
  

نفر و از ياران زنده ياد دکتر ارانی در زندان رضا خانی   ۵٣انورخامه ای که از گروه 
نشريه "مقاله ای در » به مناسبت هفتادودومين سال درگذشت دمحم فرخي يزدي«بود و   

نوشته بود که به » دو سال با فرخي يزدي در زندان قصر« تحت عنوان  " مساالریمرد
 :شرح زير است

زنده ياد فرخي از دوستان مرحوم پدرم شيخ  يحيي کاشاني بود و در زماني که او   
روزنامه  طوفان را منتشر مي کرد، پدرم رييس هيات تحريريه روزنامه ايران بود و 

با بعضي ديگر از روزنامه نگاران، مانند مرحوم صفوي مدير  گاهي جلسات دوستانه اي
من که در . داشتند... و" وقت"و معتمداالسالم رشتي مدير روزنامه " کوشش"روزنامه 
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آن زمان شش يا هفت سال  داشتم گاهي همراه پدرم به اين مجالس مي رفتم ولي البته از 
 . صحبت هاي آن ها چيزي نمي فهميدم

نگامي که دانشجو بودم و براي مطالعه به کتابخانه ملي، که در آن زمان در سال ها بعد، ه
خيابان ناصر خسرو و درضلع جنوب شرقي دارالفنون قرار داشت، مي رفتم دوره 

انتشار اين روزنامه از . روزنامه  طوفان را مطالعه کردم و با افکار فرخي آشنا شدم
ن روزنامه هاي  آن دوران محسوب شروع شده بود و يکي از چپ تري ١٣٠٠شهريور 
هر روز و در هر شماره يک رباعي از خود فرخي در باالي ستون  وسط . مي شود

صفحه اول، يعني جايي که حاال روزنامه ها مهم ترين عنوان ها يا خبرها را مي گذارند، 
ي اين رباعي ها عموما حاوي  گزنده ترين انتقادهاي سياسي و اجتماع. به  چاپ مي رسيد

يکي از اين رباعي ها که پس از شصت و چند سال هنوز آن را به ياد دارم چنين . بود
 : بود

 از يک طرفي مجلس ما شيک و قشنگ 
 از سوي دگر عرصه به مليون تنگ 
 قانون و حکومت نظامي و فشار 

 اين است حکومت شتر گاو پلنگ
. ود چاپ مي شدهمچنين اغلب در پايين صفحه اول غزلي  که باز از خود فرخي ب

مثال در يکي از اين غزل ها اين . موضوع  اين غزل ها هم عموما سياسي و انتقادي بود
 : ابيات به چشم  مي خورد

 هست ز درباريان دو دسته و دايم
 دولت ما مي شود از اين دو مشکل 

 دسته اول جسور، اما خائن
 دسته دوم فکور، اما مهمل

 :  يا در غزل ديگري آورده بود 
 ه انتخاب چو کاري نمي رود از پيشب
 به پورکاوه بگو فکر انقالب کند  

يکبار آن را توقيف کردند و فرخي . روزنامه طوفان به زودي با مشکالتي مواجه  شد
بار ديگر . مجبور شد خودش آن را زير بغل بگيرد و در خيابان هاي تهران بفروشد

شواري ها چند سال به انتشار آن ادامه خودش را زنداني کردند، اما فرخي با وجود اين د
در . فرخي در جريان انتقال سلطنت از قاجاريه، از رضاشاه  طرفداري مي کرد. داد

ولي در مجلس  با انتقادات شديد . دوره هفتم به نمايندگي  مجلس شوراي ملي انتخاب شد
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نطق او  شديدترين . خود از بعضي اقدامات دولت  موجب نارضايي شاه را فراهم آورد
در رد اليحه اي بود که به بانک شاهي  انگليس اجازه مي داد در ايران زمين و اموال  

 . غيرمنقول بخرد
فرخي اين اليحه را با جريان ورود کمپاني  هند شرقي به هندوستان مشابه دانست و گفت  

انده اين اليحه مقدمه  مستعمره کردن ايران است و با تصويب آن فاتحه استقالل ما خو
پس از آن ديگر به او اجازه ورود به  مجلس را ندادند و پس از پايان عمر . شده  است

دوره هفتم  چون مصونيت فرخي از بين رفته بود و امکان  داشت او را بازداشت کنند، 
ليکن چون در مسکو هم محيط را با افکار . پنهاني از ايران  گريخت و به شوروي رفت

 .آلمان پناهنده شدخود مساعد نيافت به  
 فرخي را فريب مي دهند* 

در اين هنگام يکي از دانشجويان ايراني در آلمان بر اثر تضييقاتي که سفارت ايران در 
برلن  و سرپرستي دانشجويان ايراني برايش ايجاد کرده بودند، خودکشي کرد و اين امر 

آن ها شد و کار به موجب  اعتراض شديد دانشجويان ايراني و روزنامه هاي  هوادار 
در اين  دادگاه دانشجويان معترض اظهار داشتند در ايران آزادي وجود . دادرسي کشيد

ندارد و حکومت استبدادي  برقرار است، به طوري که نمايندگان مجلس نيز تامين ندارند 
 آن ها فرار و پناهنده شدن فرخي را به عنوان دليلي  ارائه. تا عقيده خود را ابراز کنند

دادگاه فرخي را احضار کرد و فرخي  صحت گفته دانشجويان را مورد تاييد قرار . کردند
اين رويداد باعث اوج . در نتيجه دادگاه حکم به محکوميت دولت ايران  صادر کرد. داد

 . گرفتن آتش  خشم رضاشاه نسبت به فرخي شد
امکانات و محل   زنده ياد فرخي مدتي در آلمان اقامت  داشت ليکن از لحاظ مالي و

دولت ايران از اين وضع  استفاده کرد و با دادن تامين و قول و . زيست در مضيقه بود
اما . فرخي فريب خورد و به ايران بازگشت. قرار او را راضي کرد به ايران بازگردد

روح  آزرده شاعر انتقام . شد" بند"هنوز به تهران نرسيده،  مجبور به اقامت اجباري در 
هدشکني را با سرودن  غزل معروفي گرفت که اين ابيات آن پس از گذشت ساليان اين ع

 :  دراز هنوز در يادم مانده است
 اي که گفتي تا به کي دربند، دربنديم ما

 تا که آزادي بود دربند دربنديم ما
 کشتي ما را خدايا ناخدا درهم شکست 

 با وجود آنکه طوفان را خداونديم ما
 اني بود زان رو که مافقر و بدبختي اير
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 پاسبان گنج نفت و سنگر هنديم ما
فرخي دربند بود، اما اين غزل و غزل هاي  آتشين ديگرش در تهران و سراسر ايران 

ازاين رو مردي به نام . دست  به دست مي گشت و شاه خودکامه را تاب تحمل  آن نبود
که سال ها پيش به روزنامه آقارضا کاغذفروش را واداشتند تا طلب خود را بابت  کاغذي 

چون فرخي آه . طوفان فروخته  و بخشي از بهاي آن را دريافت نکرده بود، مطالبه کند
در بساط نداشت و زندگي روزانه اش هم با حق التبعيدي که شهرباني  مي پرداخت مي 

به احتمال زياد رادمرداني . گذشت، کار به دادگستري کشيد و فرخي را زنداني کردند
ند که با جان و دل آماده پرداخت  بدهي اين شاعر آزاده بودند، اما دولت مانع آن ها بود

زندان، آن هم نه زندان سياسي، بلکه به  اتهام مال مردم خوري براي روح . مي شد
از اين  رو مرگ را بر اين ننگ  ترجيح داد و با . حساس فرخي  تحمل ناپذير بود

رد و پيش از آن اين رباعي را برديوار زندان  خوردن ترياک اقدام به خودکشي  ک
 : نوشت

 زين محبس تنگ در گشودم رفتم
 زنجير ستم پاره نمودم رفتم  

 عريان و گرسنه و تهي دست و ضعيف
 آنسان که نخست آمده بودم رفتم 

دژخيمان اين گونه مرگ را براي شاعر آزاديخواه خوش نداشتند و شکنجه و عذابي  
 .ازاين رو جلو خودکشي اش را گرفتند. زده بودند بيشتر براي او رقم

 ٢با فرخي در بند * 
فرخي پس از آنکه خود را دوباره زنده  يافت، آنچه در دل داشت نثار شاه و تاج و تخت  

اين بار فرخي را به زندان موقت شهرباني انتقال . و دولت او و ستمکاري هايش کرد
 . برايش درست کردند" يهمقامات عال"دادند و پرونده  توهين به 

فرخي در بازجويي هاي اداره سياسي شهرباني و دادسرا و در دادگاه مطلقا سکوت کرد 
او را به چند سال زندان . و نشان  داد تمام اين ها صحنه سازي و مسخره بازي است

فرخي در پاسخ به  همه اين مسخره بازي . محکوم کردند و به  زندان قصر منتقل ساختند
 : ر نخستين ساعات  ورود به زندان قصر غزل تاريخي زير را سرودها د

 بايد اين دور اگر عالي و دگردون باشد
 گنگ و کور کر سرگشته چو گردون باشد
 در محيطي که پسند همه ديوانه گري است
 عاقل آن است که در کسوت مجنون باشد
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 خسرو کشور ما تا بود اين شيرين کار
 گلگون باشد الله سان ديده مردم همه 

 فرخي از کرم شاه شدي قصرنشين
 بر تو اين منزل نو فرخ و ميمون باشد 

 ٢بند . زنداني بوديم ٢ما هردو در بند . در همين زندان قصر بود که با فرخي آشنا شدم
در آغاز افتتاح زندان قصر اين تنها بندي بود که اختصاص به زندانيان  . سابقه بدي داشت

زندانيان آن در هر . ن رو مورد حراست ويژه اي  قرار مي گرفتسياسي داشت و از اي
سلول يک يا دو نفر بيشتر نبودند، اما چند سال بعد وقتي ما را به اين بند آوردند در هر 
: سلول سه و گاهي چهار نفر را جاي دادند، جز دو سلول که فقط يک  زنداني در آن بود

آن قرار داشت حبيب هللا رشيديان  پدر  يکي از آن ها فرخي و ديگري  که روبه روي
من  در سلول چسبيده و ديوار به ديوار سلول  . رشيديان هاي معروف در زنداني بود

 . رشيديان زنداني بودم، يعني تقريبا روبه روي  سلول فرخي
تيمورتاش را نيز ابتدا در همين بند زنداني مي کنند، منتها . بازگرديم به سابقه بد اين بند

ي اينکه کامال از زندانيان ديگر جدا باشد چهار اتاق ته اين بند را با ديواري از بقيه برا
بدين سان سلول رشيديان که پيش از آن، بنا به گفته زندانيان قديمي، در ميان . جدا مي کنند

اما در آن . بند قرار داشته بود، در انتهاي بند يعني چسبيده به  آن ديوار واقع مي شود
اقي که  جدا کرده بودند نخست تيمورتاش و سپس  سردار اسعد را مي کشند و چهار ات

بعدا پنجره هاي دو تا از سلول ها را مي بندند و تبديل به سياه چال  مي کنند تا متخلفان از 
زندان قصر و  ٢اين بود سابقه شوم بند . مقررات زندان را در آنجا به مجازات برسانند

. ند و در سلولي که مجاور قتلگاه تيمورتاش و سردار اسعد بودجاي دادن فرخي در اين ب
احتماال انتخاب اين محل براي زنداني کردن فرخي هشداري بود به وي تا مواظب  دهان 

 !خود باشد واال به سرنوشت آن ها گرفتار خواهد شد
تبا جلوي او مر. اما فرخي ساده تر، يا بي باک تر از آن بود که به  اين هشدارها توجه کند

زندانيان  ديگر، نظام ديکتاتوري را مورد انتقاد قرار مي داد و سرنگوني آن را پيش بيني 
به اين هم  اکتفا نمي کرد و اعتراض خود را به صورت غزل و رباعي و غيره . مي کرد

مي سرود و در ميان زندانيان  پخش مي کرد، غافل از اينکه جاسوسان اداره زندان آن ها 
. مي دهند و پرونده  فعاليت هاي او در اداره سياسي مرتبا قطورتر مي شود را گزارش

و فوزيه و آغاز جنگ ) دمحمرضا(سرانجام هم يک غزل که به مناسبت  عروسي وليعهد 
در زير مي کوشم آنچه . جهاني دوم سروده بود کار را تمام و حکم  قتل او را صادر کرد

 : رم، بياورمرا که  از اين غزل تاريخي به ياد دا
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 به زندان قفس مرغ دلم کي شاد مي گردد
 مگر روزي که از اين بند غم آزاد مي گردد

 زآزادي جهان آباد و چرخ کشور دارا
 پس از مشروطه با ابزار استبداد مي گردد
 زاشک و آه مردم بوي خون آيد که آهن را

 دهي گر آب و آتش دشنه فوالد مي گردد
 هسته آهستهتپيدن هاي دل ها ناله شد آ

 رساتر گر شود اين ناله ها فرياد مي گردد 
 زبيداد فزون آهنگري گمنام و زحمتکش
 علمدار و علم چون کاوه حداد مي گردد

دلم از اين عروسي سخت مي لرزد که قاسم همچون جنگ نينوا نزديک شد داماد مي 
 گردد

ندند تقريبا همه ما و روزي که فرخي را براي تهيه مقدمات  قتلش به زندان موقت بازگردا
وقتي  اثاث مختصر او را از سلولش بردند من . شايد خودش آن را پيش بيني مي کرديم

اما . به سلول  خالي او رفتم، باور کنيد تمام ديوارهاي سلول از شعر و غزل سياه شده بود
 : آنچه مرا بيش از همه تکان داد رباعي زير بود

 هرگز دل ما زخصم در بيم نشد
 يم زصاحبان ديهيم نشددر ب

 اي جان به فداي آنکه پيش دشمن
 تسليم نمود جان و تسليم نشد

 يک عمر پيکار* 
. آنچه بود همان بود که مي نمود. زنده ياد فرخي آدم ساده، پاکدل و خوش  معاشرتي بود

ذره اي کينه يا . به همه کس اعتماد مي کرد و آنچه در دل  داشت براي همگان مي گفت
گاهي سادگي  . مطلقا اهل توطئه و برنامه ريزي و فريب ديگران نبود. دل او نبودحسد در 

مثال يک روز با . و خوش باوري را به حدي مي رساند که انسان را شگفت زده مي کرد
دوستان من  مطمئنم که تغييرات مهمي به زودي : "هيجان و احساسات به ديگران گفت

از علوم جديد بهره !" توي مستراح  گذاشته اند چون يک آفتابه مسي; روي  خواهد داد
چنداني  نداشت ولي از تحصيالت قديمي، به ويژه آنچه  مربوط به شعر و شاعري است 

هيچ زبان خارجي نمي دانست و با آنکه چند سال در آلمان زيسته بود جز . برخوردار بود
) متشکرم" (ه شوندانک"و ) روز بخير"( گوتن تاگ"چند اصطالح  خيلي معمول مانند 
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بود و هر وقت ) يک لحظه" (آين مومن"يکي از اين اصطالحات . چيزي نياموخته بود
تازه در ". اي مومن، آين مومن: "کسي در سلول او را مي کوفت به  صداي بلند مي گفت

زندان به فکر آموختن زبان آلماني افتاده  و يک کتاب آموزش مقدماتي آن را تهيه کرده  
 .آلماني دان ها درس مي خواند بود و پيش

  
 . فرخي از لحاظ سياسي يک آزاديخواه  صميمي با گرايش هاي سوسياليستي عاميانه بود

عميقا اعتقاد داشت که دشمني آلمان و شوروي  جنگ زرگري است و آن ها هر دو هم 
ا عقيده و دشمن انگليس اند و به زودي با هم متحد خواهند شد و امپراتوري انگليس ر

 . نابود خواهند کرد و زندانيان سياسي ايران آزاد خواهند شد
اين اظهارات او باعث شد که بعضي از کمونيست هاي متعصب زنداني نسبت به او 
سردي و کدورت نشان دهند و عيد نوروز آن  سال که در زندان جشن گرفته بوديم، به 

خ اين سردي را با سرودن فرخي مانند هميشه  پاس. سراغ او نروند و شادباش نگويند
 : غزل زير داد

 سوگواران را مجال بازديد و ديد نيست
 باز گرداي عيد از زندان که ما را عيد نيست

 گفتن لفظ مبارکباد طوطي در قفس
 شاهد آئينه دل داند که جز تقليد نيست 

 سر به زير پر از آن دارم که با من اين زمان
 نيست ديگر آن مرغ غزل خواني که مي ناليد 

 هرچه عريان تر شدم، گرديد با من گرم تر
 هيچ يار مهرباني بهتر از خورشيد نيست

با وجود اين، وقتي که زندانيان سياسي  تصميم به اعتصاب غذاي عمومي گرفتند با 
دوستان من اقدام  شما را ستايش مي کنم و آرزو مي کنم : "نهايت صميميت به ما گفت

بعد به شيوه خودش با ما همکاري ." سنگي کشيدن را ندارمموفق  شويد، اما من طاقت گر
 : کرد و اين رباعي معروف را سرود
 صد مرد چو شير عهد و پيمان کردند

 با شوق و شعف ترک سر و جان کردند
 چون شير گرسنه از پي حفظ مرام

 اعالن گرسنگي به زندان کردند
آزادي و با عشق وااليي به   به  هر حال شکي نيست که زنده ياد فرخي  يک عمر در راه
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او مبارزه در اين راه را از عنفوان جواني آغاز کرده بود و هجويه اي . آزادي پيکار کرد
اما . که از حاکم يزد کرده بود معروف تر از آن است که  نياز به باز گفتن داشته باشد

آن را واقعيت داستان دوختن  دهان او که بسيار شايع است و بعضي از تاريخ نويسان نيز 
من خود که اين موضوع را شنيده  بودم روزي در زندان از او . پنداشته اند، صحت ندارد

با !" آقاي  فرخي لب هاي شما را چطور دوختند؟ راستي  خيلي درد داشت؟: "پرسيدم
بعد !!" مگر لب هاي من کرباس بود که  بدوزند: "سادگي عادي خودش  جواب داد

د تهديد کرده بود که دهانش را خواهم دوخت و منظورش خفه توضيح داد که حاکم يز
در حقيقت لب هاي فرخي به طور طبيعي . کردن و خاموش ساختن فرخي  بوده است

قدري کلفت تر و برآمده تر از حد معمول  بود و اين امر نيز از سوي بسياري، همچون 
 . دليل  صحت آن شايعه تلقي مي شد
روزنامه نگاري بود که با عشق به آزادي زيست، در  به هرحال فرخي يزدي شاعر و

 .راه آزادي پيکار کرد و در اين راه جان باخت
، به مناسبت »دوسال با فرخي يزدي در زندان قصر« دکتر انور خامه اي: منبع 

       ،٢٧۵۶شماره  ،نشر يه مردمساالری ،هفتادودومين سال درگذشت دمحم فرخي يزدي
    ١٣٩٠مهر  ٢۴

 
  آزادگی و ستم ستيزی فرخی يزدی : ين رزمجو حس  *
 

  يزدی،شاعر آزاديخواه معاصر  رزمجواست که در کنگره بزرگداشت فرخی  سينحدکتر 
دريزد برگزار گرديد در نوشتۀ خود درباره فرخی يزدی آورده است  ١٣٧٨  که اسفند ماه

 : 
  تا تير ماه ١٢٩٧وثوق الدوله که از مرداد   در دوران نخست وزيری ميرزا حسن خان

ميان دولت ايران و  ١٩١٩موسوم به   انجامد و قرارداد ننگين شمسی به طول می ١٢٩٩
در ادارات و سازمانهای   و با عقد اين قرارداد،نفوذ دولت انگليس.شود انگلستان منعقد می

و انگليسيها بتدريج زمينهء روی کار آمدن رضاخان و ٧.گردد دولتی ايران بيشتر می
ش،به پيشنهاد ژنرال  ١٢٩٨/م ١٩٢٠چنانکه در سال . کنند وی را فراهم می سلطنت

رسد،و  رضاخان به فرماندهی لشگر قزاق می  آيرون سايد فرماندهء سپاه بريتانيا در ايران
خواستهای سياسی دولتهای انگليس   پادشاهان ضعيف قاجار عرضه وتوان برآوردن  چون

برای سرنگونی سلسله قاجار و به سلطنت رسيدن  ندارند،زمينه  در ايران  و روس را
  شود و فرخی يزدی از جملهء روشنفکران فراهم می  م ١٩١٩رضاخان پس از قرارداد 
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شود،با اين  که در ذيل نقل می  وطن دوستی است که با سرودن اشعاری نظير آنچه
 :افتد زندان می به  کند و به گناه دفاع از حقوق و حيثيت ملت ايران می  قرارداد مخالفت

 » دستور«کاش يکی بردی اين پيام به...
 تو فرياد»عهد«تو،داد و»قرار«کی ز

   چشم بدت دور،وه چه خوب نمودی
 ات آباد خانهء ما را خراب و خانه

   سخت شگفتم ز سست رأی تو کی دون...
 !ای ز کردهء خود شاد؟ با غم ملت چه

   شاد از آنی که داده آتش کينت
 اک ما همه بر بادآبروی خاک پ

  ام آن دوست حبس نمودی مرا که گفته
 !در به روی دشمن وطن ز چه بگشاد؟ 

سرايد و مخالفت خود را  می  ای محکم خطاب به وثوق الدوله و در زندان قطعه...... 
 :کند گونه بيان می  شجاعانه در آن،اين

 با وثوق الدوله ای باد صبا گو اين پيام
 ن بد سلوکی نيک نيستبا وطن خواهان ايرا  

 آنکه تقصيری ندارد هيچ جز حب وطن
 جای او در هيچ مذهب محبس تاريک نيست  

 انشاء نمود»قرار«آنکه استقالل ما را در...
 جز تمليک نيست»مواد شوم«مقصدش در آن 

 وطن ور به استبداد خواهی کرد ما را بی...
 نيست»تاکتيک«در بر اهل خرد مستحسن اين  

 چشم ما آزادهء ايران برستز آنکه پيش 
 تا طناب دار يک مو موقع باريک نيست  

 داد ملت،دادگر بشناسد از بيدادگر 
  ٩ نيست»آمريک«و ملت»اروپ«دادخواه ار در

کن  خود،با هدف ريشه      تر از تيغ گاه برنده       ور و پراحساس فرخی از اشعار مايه 
ش،و  ١٢٩٩کودتای   جويد و به هنگام استبداد و ظلم و خيانت،سود می  کردن درخت

هايی  چهره  سردار سپه شدن رضاخان و بعدا به پادشاهی رسيدن او،و روی کار آمدن
که   احمد قوام،و علی اکبر داور وزير عدليه،و ميرزا حسن خان مستوفی الممالک:چون
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چند بار به وزارت دارايی و نخست وزيری رسيد و بعضی از وکالی مزدور دورهء 
   ملی،از شعر هشياری بخش خود در رسوا کردن  م مجلس شورایپنج

است ازآثار ظلم ستيز او دربارهء   هايی ابيات ذيل نمونه.کند خائنان وطن استفاده می
 :مذکور  شخصيتهای

 :گويد  رضاخان پهلوی      ضمن غزلی دربارهء سردار سپه
 کند از سيم و زر است هر جنايت که بشر می...

 ز ازل،در هم و دينار نبودکاش از رو  
 بود اگر جامعه بيدار،در اين دير خراب

 ١٠جای سردار سپه جز به سر دار نبود  
 :است  و در رباعی ذيل او را اين گونه هجو کرده

 اسرار نهفته گر نگفتی بهتر 
 وين راز نگفته گر نهفتی بهتر

 کز بهر زمامدار امروزی نيست
 ١١ای از پوست کلفتی بهتر سرمايه  

 :و در غزلی با مطلع
 کند بهر آزادی هر آن کس استقامت می

 کند چارۀ اين ارتجاع پر وخامت می 
ش نخست وزير بوده،چنين ياد کرده  ١٣٠١و  ١٣٠٠از قوام السلطنه که در سالهای 

 :است
 چون وثوق الدوله خائن،قوام السلطنه...

 کند بهر محو مرز ايران،استقامت می  
  شد و از رو نرفتپشت کرسی دزديش مطرح 

 ١٢کند الحق اين کم حس،به پر رويی کرامت می 
عنوان ايادی سياست انگليس و موجب   و در اين رباعی وثوق الدوله و قوام السلطنه را به

 :ملت ايران معرفی نموده است  بدبختی
 بدبختی ايران ز دو تن يافت دوام

 اين نکته مسلم خواص است و عوام  
 »وثوق«بودآن دولت،انگليس را 

 ١٣»قوام«اين سلطنت هنود را بود 
 :گونه پرده برداشته است  ای از خيانتهای قوام السلطنه اين و در غزل گونه
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 محو شد ايران،ز اقدام قوام السلطنه
 محو بادا در جهان نام قوام السلطنه  

  مذهبش کافر پرستی دينش آزادی کشی
 ای دريغ از دين و اسالم قوام السلطنه 

 بيت المال ملت بهرمشتی مفتخورگشته 
 مخزن الطاف و النعام قوام السلطنه 

 روز و شب آباد شد بغداد جمعی کاسه ليس
 همچو اهل کوفه،از شام قوام السلطنه  

 دوخت تشريف خيانت گوئيا خياط صنع
 ١۴ از برای زيب اندام قوام السلطنه  

س شورای ملی زمان سلطنت فرمايشی مجل  و در اشعاری نظير چند رباعی ذيل،انتخابات
سياسی به مجلس پنجم راه   و وکاليی را که با استفاده از روابط و بند و بستهای  رضاشاه

 :يافته بود،چنين به زير شالق انتقادات سازنده خود کشيده است
   غم نيست از رأی خران دلم دمی بی

 وز رأی فروش،جان من خرم نيست
 بل اين وکالی مجلس پنجم ما 

 ١۵ لس تاريخی چارم کم نيستاز مج
کلنل دمحم تقی خان پسيان و :چون  اظهار همدردی که فرخی به هنگام قتل آزادگانی

در رباعيات ذيل اظهار داشته است،نشانهء انزجارش از ظالم و مبين   ميرزاده عشقی
 :دربارهء کلنل دمحم تقی خان اين گونه سروده. روح ستم ستيز اوست

 انی شدروزی که شهيد عشق قرب
 آغشته به خون و فخر ايرانی شد 

 در ماتم او عارف و عامی گفتند
 ١۶ايام صفر،محرم ثانی شد

 :در رثای ميرزاده عشقی گويد
 يک دم دل ما غمزدگان شاد نشد

 ويرانهء ما از ستم آزاد نشد
 دادند بسی به راه آزادی جان

 ١٧اما چه نتيجه،ملت آزاد نشد  
بويژه با سياست دولت       در ايران  با استعمار خارجی و مبارزات روشنگرانه فرخی را
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 :توان استنباط کرد نظير ابيات ذيل،می  از آثاری      انگليس
 کشی جز جفاکاری و بی رحمی و مظلوم

 نيست»بريتانی«شيوه و عادت دبار  
   است و مدام»لرد«فتنه در پنجهء يک سلسله

 کار آن سلسله،جز سلسله جنبانی نيست
 سرخی خون،روی سفيدند و ليک ملل از

 ١٨ هيچ ملت به سيه بختی ايرانی نيست  
کن کردن جهل از جامعهء ان روز ايران و دميدن روح  ای که او برای ريشه و يا مبارزه

رباعی به عمل   در آحاد اجتماع خود،با سرودن اشعاری نظير اين  تحرک و کوشش
 :آورده است

   با علم و عمل اگر مهيا نشويم
 دوش به مردمان دنيا نشويمهم

 نادانی و بندگی است توأم،به خدای
 ١٩ ما بنده شويم اگر که دانا نشويم 

عنوان کارسازترين وسيله در راه   فرخی،غير از اشعار نغز پر مغز خود،که از آن به
      هايی که ارائه شد نظير نمونه      مبارزه با بيداد و استبداد و رسوا کردن دولتمردان خائن

های  جويد،قلم توانا و بيان شيوای او نيز در نگارش مقاالت کوبنده و ايراد خطابه سود می
نمايندگی مردم يزد را در آن به عهده دارد و جمعا   هشياری بخش در مجلس هفتم که

ديگری است که او را در نيل به هدفهای   دهد،سرمايه ادبيات سياسی او را تشکيل می
گرفتاريها و دردسرهايی را   اش مددکار است،هر چند که وستانهو وطن د  خيرخواهانه

 .کند برايش فراهم می
 :او که اعتقاد دارد در ميدان تنازع بقا و عرصهء مبارزات مردمی

 بايد گرفت در کف مردانگی شمشير می
 بايد گرفت حق خود را از دهان شير می 

 نهد»آزادی«سر در پای»استبداد«تا که
 بايد گرفت شمشير می دست خود بر قبضهء

 بهر مشتی سير تا کی يک جهانی گرسنه
 ٢٠ بايد گرفت می»سير«از»گرسنه«انتقام  

را تأسيس و »توفان«ش،روزنامهء ١٣٠٠  برای تحقق اين اهداف بلند انسانی،در سال
انجامد  از هفت سال به طول نمی  کند،و هر چند که مدت عمر اين روزنامه بيش منتشر می
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قلمی خود از   شود و ناگزير به منظور تداوم مبارزات ر توقيف میبا ١۵و حدود 
که امتياز »آئينه افکار«و»نهضت«و»قيام» «ستاره شرق«های ديگری نظير روزنامه
ساحل سالمت و آرام زندگی   در واقع»توفان«کند،با نشر با اوست،استفاده می  نشرشان

توفانی   ج پرتالطم دريایکند و خود را به دست اموا می  روزمرهء خويش را ترک
  ابوالهول«که فرخی در سال دوم توفان با عناوين  از جمله مقاالت تندی«.افکند سياست می

نويسد،منجر به شکايت  عليه سردار سپه می»انحصار مشاغل دولتی«و»ارتجاع
او ...کند فرخی را می  ای به مجلس تقاضای محاکمه و طی نامه.شود رضاخان عليه او می

نمايندگی مجلس   شمسی که ازيزد به ١٣٠٩تا  ١٣٠٧ه هفتم تقنينيه سالهای در دور
ديکتاتوری و   است،به علت مخالفتهای پی در پی با حکومت  شورای ملی انتخاب گرديده

گيرد،تا  افتد و مورد فحش و دشنام قرار می مخاطره می  استبداد وقت،وضعيتش،سخت به
ردن عليه يکی از وزرای نظامی کابينه ک  يک روز که در جلسه علنی مشغول نطق

در .شود خورد،به طوری که خون از دماغش جاری می است،از وکيل مهاباد کتک می
دارد که ديگر  خيزد و رسما اظهار می صبرش لبريز شده،بر پای می  اين موقع که کاسه

تی در افزايد که در کانون عدل و داد يعنی دار الشورای ملی وق تأمين جانی ندارد و می
قبال دفاع از آزادی به من حمله کنند،بديهی است که در خارج از اين محوطه چه به 

خواهد و چندين شب و روز  در نتيجه وسائل زندگی و رختخوابی می. روزم خواهد آمد
و ابتدا به مسکو و سپس به ٢١کند برد،تا باالخره از تهران فرار می در مجلس به سر می

که مديريت »پيکار«استبداد رضاخان در مجله  ن مقاالتی را عليهرود و در آلما برلين می
تا با اشاره حکومت ايران،مورد تعقيب ٢٢نويسد آن با شخصی به نام علوی است می

چون او قصد   شود،ولی گيرد و ملزم به ترک خاک آلمان می قرار می  شهربانی برلين
چون تيمور تاش  ش ١٣١٢و  ١٣١١هنگام سالهای   بازگشت به ايران را ندارد،در اين

کند و از طرف  برد،با فرخی مالقات می وزير وقت دربار پهلوی که در برلين به سر می
بازگردد کسی مزاحمتی   دهد که اگر به ايران به او اطمينان تأمين جانش را می  رضاخان

 .برايش فراهم نخواهد کرد
اما .کند می  ايران مراجعتبه  ١٣١٢خورد ودرسال  را می  فرخی گول سخنان تيمور تاش

به   شود و مدتها تحت نظر شهربانی است و سپس می  به محض ورود به تهران،بازداشت
 ١۴کنند،شب  ايام مجلس به او وارد می  افتد و به واسطه فشارهايی که دراين زندان می
دهند و  زند ولی او را از مرگ نجات می ش،دست به خودکشی می ١٣١۴  فروردين

دهند و به  می  برايش تشکيل»اسائه ادب به مقام سلطنت«ای سياسی با عنوان دهسپس پرون
  او زندگانی را چون مرگ تدريجی ادامه«:از اين زمان.کنند سی ماه حبس محکومش می



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٨٠                                                                ١٨        دق ، 

  

  

سازد و به اطراف  هايی مؤثر می کند، حبسيه رسوا می.خندد با دل خونين می.دهد می
رسد،به بزم  آزاد می  های نادری که به هوای لحظهو هنگام تنهايی ماه را در .پراکند می

دهد که  می  به دل وعده.سپارد و با افسانهء شيرين،خود را به خواب می.طلبد خيالش می
 ...خرابی بدان حد رسيده که بنياد ظلم را در هم ريزد

فرخی اميد اندکی  مناسبت ازدواج وليعهد  به زمزمهء عفو عمومی است ١٣١٨در بهار 
 :سرايد کند و می دارد،اما بيشتر از آن طلب مرگ می  يیبه رها

 دفتر عمر مرا ای مرگ سر تا پا بشوی
 پاک کن با دست خود ما را حساب زندگی 

سخن باقی مانده .اميد،منش خود اوست  داند که بزرگترين مخرب اين زيرا به خوبی می
ادای اين  پس در.فقط برای اين است که محيط مردگان ازسرگذشت او آگاه شود

کشد و در اين حال و هوا، يکی از چند غزل  ها را از دلش سرمی شعله  رسالت،واپسين
 :سرايد می  چنين  بسيار عالی خود را

   سوگواران را مجال بازديد و ديد نيست
 بازگرد ای عيد از زندان که ما را عيد نيست
  عيد نوروزی که از بيداد ضحاکی عزاست

 دودهء جمشيد نيستکند از  هر که شادی می
 سر به زير پر از آن دارم که ديگر اين زمان

 ناليد نيست با من آن مرغ غزلخوانی که می 
 بيگناهی گر به زندان مرد با حال تباه

 ظالم مظلوم کش هم تا ابد جاويد نيست 
 وای بر شهری که در آن مزد مردان درست

 از حکومت غير حبس و کشتن و تبعيد نيست 
  می راست باشد يا دروغصحبت عفو عمو

 هر چه باشد،از حوادث فرخی نوميد نيست
بنابر معمول،اين گونه بخششها در مملکت به .آيد ماه بعد،خبر عفو عمومی دروغ در می

زندانيان سياسی به نام «شوند و  جشن،فقط گروهی از جنايتکاران آزاد می  شکرانه
رسيده،نوميد از عفو   اوج هنر خويشاينک فرخی که به .»مانند می  جنايتکاران در زندان

مجوز قانونی   دوران محکوميتش پايان يافته و همچنان بدون  و آگاه و خشمگين از اينکه
دل   سازد که در آن به فراگرد تحول آينده شورانگيزی می  در زندان مانده است،غزل

شد نتيجهء عاقبت ندارد،همه چيز که ويران   دارد که ظلم خود را دل خوش می.بندد می
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 .ها، فريادی عظيم برخواهد خاست زيرا از بر هم پيوستن ناله.آن آبادی است  طبيعی
 تپيدنهای دلها ناله شد آهسته،آهسته

 گردد رساتر گر شود،فرياد می 
 ز اشک و آه مردم بوی خون آيد که آهن را

 گردد دهی گر آب و آتش،دشنهء فوالد می
 دانم میدلم از اين خرابيها بود خوش ز آنکه 

 گردد خرابی چون که از حد بگذرد،آباد می 
فرمان قتل او صادر  ١٣١٨در خرداد . اين غزل برای فرخی حکم تير خالص را داشت

سر به نيست کردنش جای   کنند تا برای پس او را به زندان شهربانی منتقل می. شده است
 .افتد اين دستور چهار ماه به تعويق می  اجرای...مناسبتری باشد

آيد،و  زندان به عيادت فرخی می  پزشک.رسيم های نمايش می اينک به آخرين پرده
زندان منتقل   به بيمارستان»معالجه«دهد که او بيمار است و بايد برای تشخيص می

تا .شود سپارد و تسليم سرنوشت می دل به قضا می ٢٣...داند فرخی معنی آن را می.شود
شمسی در زندان شهربانی با اشارهء  ١٣١٨مهر ماه سرانجام شامگاه روز بيست و پنجم 

دالور مردی که سراسر   و با ارتکاب اين جنايت پرونده زندگی.کشند رضا شاه او را می
 .شود عمر خود را در راه مبارزه با ظلم و استبداد صرف کرده است بسته می

دفن  جسد فرخی را پس از کشتن کجا  دژخيمان رژيم سفاک پهلوی معلوم نيست که
مصداقی است از آنچه که   گمان کردند؟با آنکه آرامگاهش ناشناخته و ناپيداست،اما بی

 :شاعری صاحبدل در مورد خود چنين سروده
  بعد از وفات تربت ما در زمين مجوی

 های مردم عارف مزار ماست در سينه 
تبداد با بيداد و اس در سراسر عمر خود با توجه به مبارزات نستوهی که فرخی يزدی

خم کند و عود مجاملت برای   کرد، و سرانجام بدون آنکه سر در برابر ستمگر ناکسی
دشمنان برايش ايجاد   از مشکالتی که کسی بسوزاند،و از قدرتمندی برای رهايی خود

را بر سرعقيده و اهداف انسانی و ملی خود فدا کرد و مرگ با   استمداد جويد،جان کردند
اگر بخواهيم شخصيت معنوی يا ويژگيهای .با ذلت برگزيد عزت را بر زندگی توأم

بينی او را مورد مطالعه و تجزيه و تحليل  روحی، فکری و عاطفی و به طور کلی جهان
در اغلب   شويم که عالی انسانی و مکارم اخالقی مواجه می  قرار دهيم،با اين صفات

  شت زير سر و بر تارک هفتخ«:لسان الغيب: آزادمردان بلند همت يا آنان که به تعبير
 :شود ی دارند،مشاهده می»اختر پا
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خدامحوری و توکل،آزادگی و : اهميت،شامل  اين ويژگيهای معنوی واخالقی به ترتيب
اعتنايی به قدرتهای مادی،مناعت طبع توأم با فروتنی،ستم ستيزی و دشمنی با صاحبان  بی

و استقالل فکری،دردآگاهی و  زر و زور و تزوير،آزادی خواهی و هواداری از حريت
مستضعف،وطن دوستی و عشق به ايران است و ديوان اشعارش به   غمخواری انسانهای

يزدی   ای است که ابعاد اعتقادی و روحی مذکور را که در شخصيت فرخی منزلهء آيينه
  .توان ديد می  و آراء و آثارش وجود دارد،به وضوح در آن

 
  :نوشت یپ
تاريخ سياسی :رک. م ١٩٩٩ا مواد شش گانه و ضمائم قرارداد برای آشنايی ب -  ٧ 

 .١۴٧تا  ١۴۴صفحات  ١معاصر ايران،همان،ج 
 .١٩٨و  ٢٠٣و  ٢٠٢ديوان اشعار فرخی يزدی،همان،صفحات :رک  ٩و  ٨
 ٢٠۴،٢١٧،٢٢٩،٢۴۴،٢٢۶  ،٢۴۶زا١۴۵،٢۴١،١٣۶همان،صص:رک٢٠تا١٠ 

و  ۵٧و  ٣١تا  ٢٧،صفحات مقدمهء ديوان،همان:رک2 .   ٩۴و ٩٢، ٢۴٩ ،٢۴٠،١١٠،
۵٨  
 خاطرات و خطرات،نوشتهء حاج مهديقلی ميرزا مخبرالسلطنه،چاپ دوم،:رک - ٢٢

 .٣٩٠،انتشارات زوار،ص ١٣۴۴تهران 
 ش، ١٣۶٩اول تهران  سپانلو،چاپ دمحمعلی:چهار شاعر آزادی،نوشتهء:رک - ٢٣

 .۴۵۶تا  ۴۵٢نگاه،صفحات  انتشارات 
نشريه کيهان فرهنگی         »ستيزی فرخی يزدی آزادگی وستم« رزمجو،حسين: منبع

  ٢٢  -  ٢۴صص   ١۶٢شماره  ،١٣٧٩فروردين 
 :  می نويسد»  فرخي يزدي، سخنوري سخندان و ستم ستيز«  حسين مسرت در بارۀ *
دولت اتحاد «، بنا به دعوت »روسيه«در » جشن دهمين سال انقالب اكتبر«فرخي در  

اتفاق چند تن ديگر به آن كشور رفت و يازده روز در ، به »جماهير شوروي سوسياليستي
سپس به ايران بازگشت و سفرنامه خود را در روزنامه طوفان به ثبت . آن ديار ماند

رساند و چون مقاالتش برخالف تمايالت دولت وقت بود، روزنامه اش توقيف شد و 
 ».سفرنامه اش ناتمام ماند

      يزدا : مجله»  ندان وستم ستيزفرخي يزدي، سخنوري سخ« حسين مسرت: منبع
 ، ويژه نامه فرخي يزدي١٣٨۶، شهريور ٩: شماره

 : غول آباد  دانش نامه يزد« نگاه کنيد به سايت 
http://ghoolabad.com/index2.asp?id=25 
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  شاعر آزادي: فرخي  

 
فرخی در دوره :  می نويسد»  فرخی شاعر ازادی « نشريه دنيای اقتصاد تحت عنوان 

به مخالفت پرداخت و  ١٩١٩وزيری وثوق الدوله با حکومت وی و قرارداد  نخست
روزنامه طوفان را  ١٣٠٠او در اواخر سال . شهربانی تهران زندانی شد ها در  مدت

طرفداری از توده رنجبر و کارگران انتشار  اين روزنامه با کليشه سرخ به . منتشر کرد
به سر  های آن زمان در حبس و تبعيد  ابينهيافت به همين جهت فرخی در اکثر ک می
نماينده مردم  ١٣٠٧روزنامه طوفان بيش از پانزده بار توقيف شد تا آنکه در سال . برد می

در جناح ) محمودرضا طلوع(ملی شد و همراه با نماينده رشت  يزد در مجلس شورای 
به ناچار ايران را  او. رو شد روبه های شديد بدخواهان  اقليت قرار گرفت و با مخالفت

خوانيد يادداشت کوتاهی از  آنچه می. ترک گفت و طوفان برای هميشه تعطيل شد
  . است که در اين روزنامه به چاپ رسيده است فرخی 

 ***  
اگرچه موضوع مقاله امروز ما به قدری در افکار و اذهان عمومی جايگير شده و شايد 

ه است که صحبت نمودن در اطراف آن به زشت نمود در نتيجه مقاصد سوئی تاثيرات 
بزرگ اجتماعی و ملی  آيد، ولی احساس احتياج و فقر اين قسمت  نظر نيکو و خوب نمی

و برای شناساندن اين مايه حيات بشری الزم ديديم که به طور اجمال در اين مبحث وارد 
  . شويم

ن ديد به فکر کسب و وقتی که انسان خود را محتاج به زندگانی و تهيه وسايل حتميه آ
كند که چگونه آن را به نفع خويش و در  توجه نمی گاه  افتد، آن تحصيل لوازم حيات می

شده از لوازم  ضمن منفعت ديگران تمام کند، بلکه مايل است که به هر وجه و وسيله 
  . نوع خويش ربوده و صرف آسايش و رفاه خود نمايد حياتی هم

دهد و برای ادامه بقا و حيات خويش هزاران  ی ترجيح میبشر خود را بر هر وجود مقدس
توان گفت روح حيوانی و  همين فکر قبيح که می. شمارد می قربانی از نوع خود را جايز 
استبدادی و تحکمات افراد بر  های  دهد، سبب ايجاد حکومت توحش انسان را تشکيل می

ای  اوز و خودسر زمام اختيار دستههای متج قبايل و امم مختلفه گرديد و رفته رفته ارباب
  . مردم را به دست گرفته و فرمانفرمايی را بر جامعه بشر قائل گرديدند از 

هاي متعدی را راحت نگذاشته و از طايفه  الرقاب باز حرص و شهوت انسانی اين مالک
شروع نمودند، طايفه ديگر هم که برای بقاي خود دست  خويش تعرض به ديگران را نيز 
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مشاهده نموده و آنها هم به  ترين افراد خود  زدند، نجات خود را در توجه به مقتدر پا میو 
. نوبه خويش متنفذ زورمندی را برای مدافعه از تهاجمات طبقه و طايفه ديگر برانگيختند

های متفاوت به وجود آورده  الطوايف را در اقليم کم ملوک  نزاع و زد و خورد قبايل کم اين 
های استبدادی نشو  از اينجا حکومت. زمامدار قبيله گرديد مند با قدرتی حاکم و و هر زور

اما اين زورمندان . يافت ها تمرکز  و نما کرده و فکر خودسری و مالکيت تام در دماغ
مند و  قوی تا وقتی آبرومند و دارای اعتبار بودند که بشر از نعمت صلح و سالمت بهره

دانست و همين که آن زد و خوردهای حياتی برطرف  ا نمیو قدر عافيت ر متلذذ نشده 
ستمکار سنجيده و چون تفاوتی در کيفيت  گرديد، مردم زندگانی خود را با فرمانروايان 

  . اعضا و افکار نديدند به سمت آزادی و حريت فکر متمايل گرديدند
د و گفتند ما هم عامه و هيات اجتماع با متنفذين و مستبدين محلی علم مخالفت برافراشتن

خواهيم،  کامياب بشويم، ما هم خوشی و استراحت می ها و تنعمات طبيعت  بايد از خوشی
  . ما هم انسان هستيم

های  جنگ آزادی و استبداد از اين مرحله شروع شده و برای رسيدن به اين منظور خون
ده است که تاريخ حيات بشر برای انجام اين آرزو قربانی دا به قدری . فراوانی ريخته شد

بنويسيم، مثنوی هفتاد من  تمدن از ذکر آن عاجز و ما هم اگر بخواهيم حديثی از آن دفتر 
  . کاغذ شود

االمر توفيق نصيب مردم و هيات اجتماعيه گرديد و زندگانی ملل به اين صورت  عاقبت
و آزادی که اسالف انسان امروزه برای تحصيل اين حريت  اجداد ما و . بينيم درآمد که می

تر،  اند، ولی سعادتمند نموده های بسيار  فشانی متنفذين را مقيد نموده است، فداکاری و جان
ملتی است که زحمات ومساعی پيشينيان خود را قدر و قيمت گذاشته و از عهده 

ترين ملل و طوايف بشری آنهايی هستند که از اين  امروزخوشبخت. برآيد نگاهداری آن 
هر قومی که در ميان آنها اصول . ترند کامياب تروازثمره آزادی  رخورداردرخت برومند ب

و تتبع خود  تساوی حقوق و مواد آزادی به تمام معنی نفوذ يافته؛ يعنی مردم از روی فهم 
  . تر ترندو در حسابگاه عمل سبکبار توانستند ازنتايج آن متنعم بشوندبه کانون ترقی نزديک

راتب حريت مستقر مانده و مردم در برابر قوانين عدالت ملتی که در ميان آنها م
برای حساب و سنجش حسن و قبح اعمال دعوت  غنی و فقير همه . الحقوق باشند تساوی
هر کس . نمايند دزد فقير و دزد ثروتمند را مطابق يک اصل محاکمه و مجازات . شوند

و خوشبخت همه در برابر  بيچاره. در حدود قانون از آزادی تمتع گرفته و شادکام گردد
چنين . زانو به زمين زده و درجات آزادی به يک نسبت شامل همه بشود عدالت و قانون 

آری چقدر خوشبخت است . خواهد بود قومی از کاروان تکامل عقب نمانده و با افتخار 
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مفتخر  چقدر سعادتمند و . پادشاهی که به عدالت مشهور و به انتشار آزادی موصوف باشد
ست سلطانی که رعايای او همه قوی و ضعيف در برابر اصول آزادی به يک قسم ا

است پارلمانی که برای ترويج حريت و آزادی فداکاری  چقدر شرافتمند . محاکمه شوند
اندازه آبرومند و  چه . طلبی مشتهر باشند نموده و نمايندگان آن به آزادمنشی و آزادی

آزادی را مقدس شمرده و اجرای اين اصول را  نيکبخت است دولتی که مراسم و اصول
  . خود بداند و برعهده شناسد وظيفه حتمی 

اگر حکومتی توانست اين درجات را طی نمايد و عموم افراد آن به اين سبک و روش 
اين ملت نخواهد مرد و چنين حکومتی دارای حياتی  همدوش آزادی گردند، به طور قطع 

  .جاودانی خواهد بود
  ه طوفان روزنام
  آزادی 

  دمحم فرخی يزدی 
   ١٣٠۵مهر  ٢٠ 

   ١٣٩٠اسفند  ٣ – ٢۵٨۴شماره   ،روزنامه دنيای اقتصاد » فرخی شاعر ازادی « : منبع
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  بيستم  فصل

 
 خانی رضا زندان در ارانی دکترتقی قتل

 
مملكت خودمان ما عليه هر تجاوزی حتی اگر شوروی ها باشند می جنگيم و بايد از «

 ».دفاع كنيم
 "دکتر تقی ارانی"

 
بنام همين : فجايع زياد  بنام عدالت توسط اين قوانين موقتی درتاريخ اتفاق افتاده است«

قوانين جام شوکران را به دست سقراط دادند؛ در روم  مسيحيان  را طمعۀ و حوش 
ه ای کثير را بنام کردند؛  کاتوليک ها به جبران آن درتعقيبات مذهبی قرون وسطی عد

خدا و مسيح  سوزاندن؛ درقرون وسطی محاکمۀ بين ارباب و رعيت بدين ترتيب بود که 
لی مسل ح ، دومی بی سالح مقابل هم  ّ       ّ                         او  می گرفتند ، نعش آن بی  سالح  به عنوان ] قرار[  

محکوم از ميدان خارج می شد، در قرون جديد جوردانو برونو طعمۀ آتش شد، گاليه  
زانو به زمين بزند و دنيا را به ريش پاپ بخنداند، پس چگونه می توان مطمئن  مجبورشد

بود که قوانين امروزما هم  دستخوش اين تغييرات  دائمی  نبوده از قانون کلی استثنا 
                                       ً                               قانون فعلی که ما تعقيب می نمايد نيز اوال  تابع اين تحوالت بوده، با عدالت .  خواهد بود

     ً                  ثانيا  مقدس ترين نواميس .             ً                         داشته، موقتا  ظاهر شده ، نسخ خواهد  شدواقعی ارتباط دائمی ن
اجتماعی ملت ايران قانون اساسی است که روح آن آزادی افکار وعقايد است و اين قانون 

 » .از نظر تشريفات ظاهری و محتويات باطنی با آن توافقی ندارد
 »دکتر تقی ارانی در دادگاه فرمايشی  رضا خانی «
 

 ي داني غريو يك عظمتتو نم« 
 وقتي كه در شكنجۀ يك شكست نمي نالد

 !چه كوهي ست
 تو نمي داني نگاه بي مژۀ محكوم يك اطمينان

 وقتي كه در چشم حاكم يك هراس خيره مي شود
 !چه دريائي ست

 تو نمي داني مردن
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 وقتي كه انسان مرگ را شكست داده است
 !چه زندگي ست

 ستتو نمي داني زندگي چيست، فتح چي
 تو نمي داني اراني كيست

 و نمي داني هنگامي كه
 گور او را از پوست خاك و استخوان آجر انباشتي

 و لبانت به لبخند آرامش شكفت
 و گلويت به انفجار خنده ئي تركيد،

 و هنگامي كه پنداشتي گوشت زندگي او را
 از استخوان هاي پيكرش جدا كرده اي

 ا درآوردچه گونه او طبل سرخ زندگيش را به نو
 در نبض زيرآب

 در قلب آبادان،
 »....و حماسۀ توفاني شعرش را آغاز كرد

  
 »احمد شاملو «
 
در خانوادۀ  ابوالفتح خان ، يکی از  ١٩٠٢) مارس  ٣١يا ( سپتامبر  ۵ارانی در   

ان( اجداد وی از شمال رودخانۀ ارس . رؤسای ردۀ ميانی  ماليۀ حکومت، به دنيا آمد ّ   ا ر  َ  (
يا آنگونه  که خود  (                  َ     نام خانوادگی او ا رانی . ، پايتخت ايالتی  آذربايجان، کوچيدندبه تبريز

 .ازاينجا بر گرفته  شده است)              ِ     تلفظ می کرد ا رانی 
 ١٩٢٠تا  ١٩١۴وی آموزش ابتدايی را در دبستان شرف گذارند وسپس سالهای 
شاگرد « ا عنوان دردبيرستان دارالفنون  درس خواند وديپلم خود را در رشتۀ پزشکی ب

) Higher School of Midicine(پس ازآن به مدرسۀ عالی پزشکی. دريافت کرد» ممتاز
در . عازم  برلين شد ١٩٢٢در سال . در تهران رفت و امتحاناتش را با موفقيت  گذراند

در دانشکدۀ  فلسفه  ثبت  نام کرد  و به عنوان دانشجويی عادی ده  ١٩٢٣تابستان  سال 
داوطلب  گذاراندن  ١٩٢۵/  ١٩٢۴در ترم زمستانی  سال .  ی درس خواندترم  پياپ

امتحانات دکترای خود  ١٩٢۶/  ١٩٢۵شد و در ترم زمستانی سال  Verbandامتحانات 
  . را  گذاراند
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ن آ ١٩٢٨رسالۀ دکترای خود  را آغاز  کرد و در زمستان  سال  ١٩٢۶در تابستان سال 
در دروس دانشگاهی افرادی از جمله ماکس پالنک و آلبرت اينشتاين .  را به پايان رساند

ّ                               حضوريافت،وخودنيزبه عنوان م در س زبان فارسی درسمينارخاورشناسی   ُ                          )Orientlische 
 Seminar(  عنوان . شرکت داشت که حق ثبت نام دانشگاهی اش را جبران می کرد

 Die reduzierenden Wirkung der unterphorigen Säure aufدرشيمیرسالۀ وی 
organische Verbindungen  بنا به . ازآن دفاع کرد ١٩٢٨دسامبرسال  ١٩بود و در

ارانی  درنامه ای . نظراستادش، زبان آلمانی او در رساله معيوب و نيازمند تصحيح بود
نع حرکت او ، به دانشگاه اعالم کرد که به دليل  دردی که ما ١٩٢٨رسمی، مورخ  مۀ 

نامه ای  ١٩٢٨ژوئن  ۵با اين همه، در. بود خواهان به تعويق انداختن  امتحاناتش بود
خطاب به دانشگاه نوشت وازمقامات آن خواست تا امتحاناتش را در همان  ترم بدهد، 

و سر انجام در نامه ای به رئيس دانشگاه  از . زيرا برای بازگشت  به ميهنش عجله داشت
عذر خواهی کرد،  ١٩٢٨دسامبر  ١٩وردر مراسم  فارغ  التحصيلی  در بابت عدم  حض

( سفری اضطراری ، برايش پيش آمده بود، که البته ازماهيت آن چيزی نگفت « چون 
 ) .شايد به  فعاليت های سياسی مخفی او مربوط  بوده باشد

منتشر می  دراين سال ها در برلين اقامت داشت ، در مجالت فارسی زبانی که در آلمان 
يکی راجع به آذربايجان : شد مقاالتی  می نوشت  که دوتا از آنها  قابل توجه هستند

. همجون بخشی جدايی ناپذيرو تاريخی از ايران؛ و ديگری در بارۀ اهميت زبان فارسی
اهميت اين دومقاله تا آن حد است که  تاريخ نگاران ايران با ديدگاه هوادار شوروی 

محض آنها را ناديده گرفته اند، هرچند ارانی در دفاع  خو در دادگاهش پيوسته  با سکوت 
 .از آنها ياد کرده بود ١٣١٨در سال 

انتشار يافت،  ارانی  به مسئلۀ  آذربايجان  به عنوان  ١٩٢۴در نخستين مقاله  که در سال 
می نماد آتشی « او آذربايجان را . برای ايران پرداخت » مماتی  –موضوعی  حياتی « 

مهم ترين گهواره ی تمدن ايرانی  «  داند که انديشه و روح  ايرانيان را روشن می کند، 
» .زبان خود را فراموش کرده است... که متآ سفانه  پس از اشغال مغوالن  تشنه به خون 

در اين مقاالت ، ارانی به کسانی حمله می کند  که به دليل نادانی فکر می کنند آذری های 
وی به خصوص فردی به نام روشنی بيگ در ترکيه را . نژاد ترک ها هستندايران از 

ارانی متذکر می شود که  . مورد حمله  قرار می دهد  که چنين عقايدی را تبليغ می کرد
اگر ترک ها می توانستند بناهای معماری نظير سلطانيه  در نزديکی زنجان و مسجد آبی 

ای زيبايی را در کشورخويش ، يعنی مغولستان را درتبريز بسازند، چرا چنين شاهکاره
. م( ، خلق نکردند؟ وی تغيير زبان در آذربايجان را به حکومت هالکو خان در تبريز 
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در دومين مقاله که دربارۀ اهميت زبان فارسی و تکامل آن . نسبت  می دهد. )  خ  ۶٢۴
در برخی از  است، ارانی از اين بابت  افسوس می خورد که دايرۀ نفوذ اين زبان

سرزمين های مجاور، به ويژه قفقاز، زادگاه و محل زندگی  شاعران  بزرگ فارسی 
       زبان مانند خاقانی و نظامی گنجوی، اکنون به دليل سلطۀ زبان  روسی کاهش يافته بود

 .                ً                            موضعی  که قاعدتا  خوشايند  مقامات  شوروی نبود
يان ايرانی در آلمان فعال و برای مدتی در  َ                                       ا رانی از زمان دانشجويی در اتحاديۀ دانشجو

اتحاديه پيکاری را بر عليه اخراج احمد اسدوف، دانشجوی برجستۀ . رأس آن بود
مالقات ١٩٢٣ارانی وی را درسال. سازماندهی کرد ١٩٢٨کمونيست ايرانی،  در سال 

ويی دمحمعلی جمالزاده، سرپرست دانشجويان در برلين، ارانی را، که دانشج. کرده بود
فردی خود شيفته  « سخت کوش، جدی و هميشه درکالس بهترين فرد  شناخته می شد، 

  کسی که انديشه ها و نظرات خود را برتر از هر کس ديگری می دانست« ، » و مغرور
ارانی در جوانی درستکارو . توصيف می کرد»  امری که خيلی هم دور از واقعيت  نبود

او تا حدی کمک هزينۀ تحصيلی که » .خود ستايی نبودعاری از « با اراده بود هرچند 
به بيشتر دانشجويان مقيم اروپا می داد استفاده  ١٩٣٠و ١٩٢٠دولت ايران در دهه های 

     ً                                                               مسلما  بخش زيادی از زندگی اش را با کار درانتشارات کاوه، با وجود ضعف  . می کرد
 .بينايی اش، تأمين می کرد

 ١٩٢٠ی علوی قرار داشت، که در اواسط  دهۀ  ارانی در برلين تحت تأثير مرتض
را » فرقۀ  جمهوری انقالبی  ايران«کمونيست شده بود و همراه با ارانی و عدۀ ديگری 

مدرکی در تأييد اين ادعای حزب توده وجود ندارد که ارانی رابطه ای . تأسيس کردند
تيباتی برای کار مرکزيت حزب کمونيست ايران درتبعيد بر قرارکرده و تر« پايدار با 

در واقع وی نزد پليس سياسی  تأکيد کرد که رهبران » .حزبی درايران فراهم ساخته بود
      ً    احتماال  از ( حزب کمونيست ايران که پس از بازگشت وی به ايران با او تماس گرفته بود 

 .کمی پيش از ترک ايران رابطه شان را با وی  قطع کردند)  طريق مرتضی علوی 
، يعنی بالفاصله پس از دريافت دکترای خويش به ١٩٢٩ستی در اوايل سالارانی باي 

] ١٩٢٨کذا، [  ١٩٢٩نوامبر ٢٩در برنامه های به تاريخ . ايران بازگشته  بوده باشد
به دکتر گروبا در وزارت خارجۀ آلمان در » عضدی،«ازسوی ديپلمات ايرانی دربرلين 

ن  انجام نشده بود، به دولت آلمان فشار آورده  ارتباط  با اخراج احمد اسدوف که تا آن  زما
می شود تا تقی ارانی  و دانشجوی کمونيست ديگری به نام رکنی را ازآن کشوراخراج 

عضدی به مقام  وزارت خارجۀ آلمان می گويد که هم برای  نمايندگی سياسی و هم  » .کند
سيدکی به اعتراف برای وزير مختار شخصی شاه ،  فرج هللا  بهرامی ، که  برای ر
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بود که به شمار اندکی از » غير قابل تحمل « دانشجويايی در آلمان اعزام شده بود، 
از سوی [ به همين دليل « . دانشجويان  اجازه داده شود تا چنين درد سرهايی ايجاد کنند

»  .به دکتر ارانی اطالع داده شده بود تا هرچه زودتر به ايران بازگردد] نمايندگی
تقاضای مبرم « دگی سياسی اظهار اميدواری  کرد که وزارت خارجۀ آلمان به نماين

     ً             ظاهرا  ارانی اطاعت .  توجه نشان دهد)  اسدوف، ارانی و رکنی( » اخراج افراد ياد شده 
 .کرد تا از برخورد با مقامات يا دستور اخراج رسمی اجتناب  کند

عنوان آموزگار و هم عنوان کارمند  ارانی پس از بازگشت به ايران  کار خود را هم  به 
با توجه  به رفاقت  نزديک و تماس . دولت در وزارتخانه های صنعت و جنگ آغاز کرد

مستمر بين ارانی و علوی ، و تعداد زيادی ازمقاالت آموزنده در بارۀ وضعيت  داخلی 
م اگر ايران در مجلۀ  پيکار که علوی  در برلين منتشر می کرد، به بی راهه نمی روي

گمان کنيم که ارانی همچنان همکاری خود را علوی از تهران ادامه داده بوده باشد، به 
ويژه آنکه ارانی تأييد می کند که ارتباطش را با علوی در برلين حفظ کرده بود و علوی 
برای او برخی از مقاالت را که کمينترن ، پس از ظهور دولت نازی در آلمان  در فوريۀ  

 . ر می  کرد، می فرستاد، منتش ١٩٣٣
ارانی از وجود حزب کمونيست ايران در کشور با خبر بود ؛  بدون ترديد از طريق  

علوی که عضو  حزب کمونيست آلمان بود با سلطان زاده در حزب کمونيست ايران کار 
را به دفعات پيش از «ارانی ، عبدالحسين  حسابی، رهبرحزب کمونيست ايران. کرده بود
رهسپار اتحاد جماهير شوروی شود، مالقات کرده بود  ١٩٣٢يا  ١٩٣١درسالآنکه وی 

و بنا به شرحی که  در جريان  بازجويی خود نزد پليس می دهد ، با مسائل تئوريک و 
 ».نيز بدون شک مسائل سياسی  را مورد بحث قرار داده بود

يز مالقات کرد در اين زمان، با يکی ديگر از رهبران حزب کمونيست ايران، الدبن، ن
که حسابی اثر او را عنوان علل عمومی بحران اقصادی جهان برای  مطالعه به او داده و 

حسابی عالوه بر پيکار چند شماره از ستارۀ سرخ را . ارانی در بارۀ آن زياد انديشيده بود
  ارانی  پس از! به ارانی داد، و وی ادعا  کرد به دليل کمبود وقت آنها را نخوانده بود

به مطالعات مارکسيستی خود . آنکه  تماس با دوتن  از واپسين رهبران کمونيست قطع شد
 .ادامه داد وبرخی از آثارخود رامانند تئوری علم، فيزيک، شيمی و روانشناسی انتشار داد

چهار سال پس از بازگشت  به ايران  و پس از آنکه  پيکار آشکارا توسط مقامات آلمان  
توقيف شد ، ارانی  همراه دو تن  از همکاران  خود ماهنامۀ  دنيا را داير و نيز کمينترن  

حزب کمونيست »  تجديد حيات « انتشار دنيا ارتباطی به کمينترن و به اصطالح  .  کرد
ً                                                  درواقع ، تقريبا   يک سال پس از انتشار دنيا بود که  يکی از مأموران . ايران نداشت                
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با او تماس گرفت ، تماسی که پيامدهای جدی  برای کمينترن به نام کامران اصالنی  
 . شخص  ارانی و سرنوشت چپ در ايران دردهه های آتی داشت

، يعنی حدود ١٩٣٧مه  ٨/  ١٣١۶ارديبهشت   ١٨کمی بيش از دو سال پس از آن در 
ماه پس از  تعطيل دنيا ،  ارانی دستگير شد و به دفعات زير شکنجه مورد  بازجويی  ١٨

به درازا   ١٣١٧آبان تا اول  آذر سال  ٢٠دادگاه  او وساير  افراد  گروه از. فت قرار گر
م، ارانی به سنگين ترين  ١٩٣١/ هـ  ١٣١٠بر پايۀ  قانون ضد سوسياليستی سال . کشيد 

در نتيجه شکنجه ها و زجر  ١٣١٨بهمن  ١۴وی د .  حکم ، ده سال زندان ، محکوم شد
 ....».از دادگاه متحمل شد در زندان در گذشت و عذابی در سياه چال پيش و پس

پيش از مرگ در نامه ای . ارانی می دانست  که روزهای عمرش به شمارش افتاده  بود 
آنها شما « : به صميمی ترين همکارانش، ايرج اسکندری و بزرگ علوی، چنين نوشت

  ». خواهند کشت] در اينجا  در زندان [ را آزاد خواهند  کرد، اما مرا 
بنا بر نظر يک پزشک که آزمايش  کالبد شکافی را انجام  داده بود ، وضع جسمانی  

ارانی در نتيجۀ بيماری وعدم رسيدگی عامدانه چنان تغيير کرده بود که به سختی قابل 
                           ً                  مرگ ارانی را در زندان عموما  ناشی از تيفوس می . شاسنايی بود، حتی توسط  مادرش

سلولی به آن  مبتال شده بود که ساير زندانيان به آن ابتال دانند که وی  پس از حبس در
دکتر امامی که جسد ارانی را معاينه کرده بود، درجريان دو دادگاه مقامات .  داشته بودند

شهادت دادند که ارانی، عالوه  براينکه سخت در   ١٣٢٣و  ١٣٢١پليس و زندان  در 
يا . مسموميت يا به علت تيفوس مرده بود معرض سوء تغذيه  قرارداشته بود،  يا در نتيجۀ

آنکه تالش می شد تا رضا شاه ازمسئوليت انجام اين جنايات مبرا شود، در جريان دادگاه 
بيان شد که دستور توقيف يا نگهداری زندانيان حتی پس از پايان دورۀ   ١٣٢٣

موضوعی که         محکوميت شان هميشه ازسوی  دفتر خصوصی شاه صادرمی شد
مختاری هميشه ادعا می کرد که دستگيری ها بنا به . ( ورد اعتراض دادستان قرارگفتم

 ) ١.) (دستورات  شاهی خود رضا شاه  انجام می شد
  مجله دنيا  

صفحۀ  دو ستونی  ٣٢مجله ای با قطع خشتی  در   ١٣١٢در بهمن ماه  سال «مجله دنيا 
دکتر تقی ارانی آغاز " ريت و رهبریبه مدي" و" دنيا " انتشار خ ود در تهران با نام 

با قيمت » ماهی يکمرتبه«در روی جلد مجلد  قيد شده بود که فاصلۀ انتشار آن . کرد
 . است» قيمت تکشماره« لایر و  ٢٠اشتراک ساليانه 
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مجالت اما عالوه براين مشخصات چيزی که شايد تا اندازه ای جلب توجه و آنرا از
ديگرمتمايز می کرد  تصويری ازبمباران هستۀ اتم ازطريق تابش اتم های پرشتاب بود 

علم جزء اليتجزی را « : که در روی جلد همين شماره چاپ  و در زيرآن نوشته شده بود
ولی جالب ترازاين تصويروجملۀ  زيرآن جمله ای بود که بعنوان »  !تجزيه می کند

سرلوحۀ همين صفحه آمده وکنجکاوی  را به شدن برمی توضيح روش ومحتوی مجله در
درمسائل علمي، صنعتي، اجتماعي و هنري ازنظراصول مادي بحث « دنيا : انگيخت
 .  »مي کند 

فاصلۀ انتشارمجله، برخالف وعده ای که داده شده بود، حفظ نشد زيرا پس ازانتشارمنظم  
آن با دو ماه  ٨و شماره  ١٣١٣آن با يک ماه تأخير درشهريور ٧شش شماره ، شمارۀ 

،  ١٠تأخير در آذرهمين سال انتشار يافت و سرانجام آخرين شمارۀ آن ، که سه شمارۀ 
صفحه و پس ازچهار ماه تأخير درخرداد  ٩۶در . را يکجا در برمی گرفت ١٢و  ١١

منتشرشد و از آن پس ، علی رغم  وعده هايی در مورد ايجاد بعضی تغييرات و يا ١٣١۴
برخی مقاالت در شماره های بعد، که نشانۀ قصد ناشربه ادامۀ  انتشارآنست ،  نگارش

نوشته اند بی نظمی انتشارمجله ناشی ازمشکالت مالی . مجله برای هميشه تعطيل گرديد
بود و تعطيل آن بروايتی درنتيجۀ قانون ممنوعيت صاحبان مشاغل دولتی ازانتشارمجله يا 

اما  تا آنجا  که . اشتغاالت زياد ارانی صورت گرفته است روزنامه و بروايتی ديگر بدليل
برای مطالعات علمی به  ١٣١٣مجله در تابستان " مدير و رهبر" اطالع دردست است 

آلمان سفر کرده وعدم انتشارمجله  درمرداد ماه اين سال به احتمالی ناشی ازاين امر بوده، 
                     ً         مشکل مالی و يا احتماال  اشتغاالت ولی بهر حال بی نظمی های بعدی دليل  ديگری  جز 

اما در مورد تعطيل مجله ،عالوه بر داليلی .  فراوان مديرمجله نمی توانسته  داشته باشد
بصورت مخفی "  فرقه کمونيست " که ذکرشده ، بنظر می آيد که حادثۀ تشکيل 

اشته وعضويت مدير و نويسندگان و تهيه کنندگان اصلی آن دراين فرقه نيز نقش مؤثری د
             ً                                                               واينان احتماال  انتشارمجله را، که يک فعاليت علنی چشمگيربوده درتعارض با فعاليت 

ای و يا الاقل زيان بخش برای آن دانسته و باعتباری آن يک را قربانی اين " فرقه"مخفی
 .يکی کرده اند

) با نان مستعارجمشيد( درتهيه وانتشارمجلۀ دنيا، بجزارانی، ازهمان آغازايرج اسکندری 
شرکت فعال دارند بنحوی که عالوه ) با نام مسنعارفريدون ناخداد(و بزرگ علوی) ١(

اجتماعی  برای تأمين مخارج مجله  نيز، که  –سياسی وهنری  –برتهيۀ مطالب اقتصادی 
تومان ماهانه    ۵تومان و دومی  ٨تومان بر آورد شده بود ، اولی   ۴٠هر شماره 

                                       ً      اين دو نفر  شخص ديگری نيز که  بطورنسبتا  منظم  عالوه بر. پرداخت می کرده اند
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تهيه می کرده ابوالقاسم  اشتری  است ولی گهگاه  در " صنعتی" مطالبی برای ستون 
در ستون (ميان نويسندگان و مترجمان نام های واقعی و يا مستعاری  مانند حسين افشار

اس قزل اياغ ، ، عب) در ستون  صنعتی(رجبی و نورالهدی بهبهانی . ، د)علمی 
 )  ٢.(نيز ديده می شود. خ . و ا. ن. ر ، ا.ن. ايراندوخت، ا

  
هر کس می .                                                   ً             مجلۀ دنيا خوانندۀ خود را با دنيای متمدن امروز کامال   آشنا می کند«  

( خواهد دردنيای  پرهيجان امروزه محدود نمانده با علوم ، صنايع ، اجتماعات و هنرهای 
تم و تکامل تمدن وی آشنا گردد الزم است مجلۀ  دنيا را بشرقرن بيس) صنايع ظريفه 

اتم : قسمت علمی: مجلۀ دنيا  دارای مقاالت  مهم ازقبيل مقاالت ذيل است.  مرتب بخواند
و بعد چهارم ، تکامل وارث ، پسيکولوژی خواب ، امتحان هوش وحافظه، فضای چند 

صاب ؛ قسمت صنعتی ؛ بعدی وفرضيۀ نسبی، مکانيک  آسمان ها ، اسرار سلول واع
صنايع عظيم دنيا ، انتقال سينما وعکس با بسيم ، راديو، هواپيما و آسمان نوردی ، فيلم 

عرفان و اصول مادی ، جبر و يا اختيار، علت يا غايت : ولی ناطق ؛ فلسفی و اجتماعی 
 ، ماترياليسم و ايدآليسم، ديالکتيک منطق، ماشينيسم، ارزش و کار، اجتماع و طبيعت،
اجتماع و اقتصاد، زن و ماترياليسم، نفع، پول و بانک، تشکيل و گردش سرمايه، مسايل 

هنر و ماترياليسم ، موسيقی، تآتر، فيلم از نظرصنايع : مسائل حقوقی ؛  قسمت  هنری
و باالخره » ...ظريف، ارزش ادبی رمان، ترجمۀ شاهکارهای متفکرين بزرگ و غيره

کر خوانندۀ خود را با  درجۀ  تمدن  امروزی بشرآشنا  جديت خواهد کرد ف« مجلۀ دنيا 
  )  ٣.(»               ً                                    کرده  بدو مرتبا  جريان و تکامل  اين تمدن را نشان دهد

 
آنگاه بهتر :  حميد احمدی به نقل از  مصطفی شعاعيان دربارۀ انديشۀ  ارانی می نويسد 
ر داوری ها از هر زمان ديگری می توان سرگشتگی در وادی ماترياليزم مکانيکی  را د

زيرا، . و کارهای اشخاص تميز داد، که پای مسائل ذهنی وبويژه پای هنربه ميان آيد
نوشتۀ .  استواری ديالکتيکی در پهنۀ هنر، ازپيچيده ترين برخوردهای ديالکتيکی  است

ارانی  آشکارا  . شهيد تقی ارانی در بارۀ هنر درست چنين خصيصه ای  را بازگو می کند
رياليزم مکانيکی ونيزتندآب های ماترياليزم خرده بورژوازی و ناطبقاتی در رؤيای مات

آنچه اهميت دارد اين است که جان برخورد ارانی با سرشتی طبقاتی و ... شناوراست
بدين سان، ارانی که از يکسوهنر را همواره  . بويژه سرشتی ديالکتيکی اقوام  نيامده است

مرتبط  نمی يابد وازسويی ديگر رابطه ذهن را با         ً        ً                 مستقيما  وآشکارا  با طبقات اجتماعی
وسائل وطرزتوليد مکانيکی می کند و ازسوی سوم رابطه متقابل طبقات و يک طبقۀ 
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واحد را درپهنۀ جهانی نمی بيند وغيره،به ناچارقضيه را تا بين اندازه  بی جان و تفاله می 
 )   ۴(».کند

از انتقادهای مزبور برمی آيد، دکترارانی همانطورکه «: احمدی در ادامه تأکيد می کند 
آزاد انديشی خود را نسبت به انديشه های مارکس درزمينۀ  بررسی مسائل اجتماعی، 

بر خورد او به مقوله مالکيت خصوصی نمونۀ . سياسی و فلسفی و فرهنگی حفظ  کرد
رد سندی دردست است که به طورغير مستقيم  شيوه  برخو. ديگری از اين واقعيت است

 » نشان می دهد » ارانی را مبنی براينکه لغومالکيت خصوصی  جنبه ايدآليستی دارد 
در زمينه مقوله انترناسيوناليسم سوم  نيز می توان  به نمونه : حميد احمدی می افزايد   

هايی اشاره کرد که مرزبندی  روشن دکترارانی را با سيستم تفکررايج بين کمونيست ها 
اردشير آوانسيان با بيان خاطره ای از . ت  لينيست  به دست می دهدو احزاب  مارکسيس

اومی . به اين شناخت کمک می کند)   ١٣١۶ –١٣١٨سال های زندان (دکتر ارانی 
يادم هست روزی با . ما درشوروی بوديم از تروتسکيسم زياد اطالع  داشتيم« : نويسد

« : ارانی گفت.  می کردم ارانی در باره تئوری تروتسکيسم و خود تروتسکی صحبت
خوب ما که وارد نيستيم  تروتسکيسم چيست به عالوه  تروتسکيسم به ما مربوط  نمی 

البته من برايش توضيح می دادم تروتسکيسم چيست ومی گفتم چطور به ما . »شود
فکر می . مربوط نمی شود؟  تروتسکيسم مربوط  به تمام کمونيست های جهان است

اما بعد تعجب نکردم که . نات وارد نيست ولی بعدها وارد نخواهد شدکردم  به اين جريا
خوب برای هر يک از ما اين نوع . ارانی در بارۀ  تروتسکيسم چنين عقيده ای  دارد

من راجع  به خودم . پنداشت های ناقص وجود داشت و زندگی ما را پخته تر می کرد
ز شوروی را مکانيکی می خواستيم بگويم، مگرهمان وقت عيبمان در آن نبود که همه چي

از اينرو  من حتی آن روز ها . در ايران  تطبيق  نماييم؟ عيب ما هم اين نوع چيزها بود
ما هم ايران را به خوبی .  خوب درک  می کردم  که ارانی اهل کتاب و دانشمند است

رديم تا نمی شناختيم، روح ملت، تاريخ  ملت ايران  و عادت مردم  را خوب درک  نمی ک
 .پخته باشيم

انورخامه ای نيز در خاطرات سياسی خود نمونه ای از  برخورد  دکتر ارانی که در 
اين موضوع مربوط  به پرسشی است که در رابطه  .  چنين راستايی است،  اشاره  دارد

) قبل از زندان و در زندان ( با شرايط  جنگ و دفاع  و از ميهن از جانب انورخامنه ای 
وظيفۀ آزاديخواهان ايران « :می شود و دکتر ارانی هر دوبار چنين پاسخ می دهدمطرح 

است دوش به دوش سربازان ايران عليۀ هر متجاوزی حتی شوروی بجنگند و ما  بايد از 
 . »استقالل  ايران  دفاع نماييم
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ن و اين باورو شيوه نگرش هنگامی نمايان تر می گردد که آن را با تفکر حاکم بر کمينتر 
از جمله  حزب کمونيست ايران درآن زمان مورد مقايسه قراردهيم که بدين صورت بيان 

کمونيست های ايران وحزب کمونيست ايران حکومت جماهير شوروی را « :می گردد
. می دانند –شرق و غرب  –مثل وطن سوسياليستی تمام زحمتکشان و کارگران عالم 

  ً                                    صا  مساعدت ها و حمايت های مادی و معنوی                   ً                توده ملل شرق عموما  و ملت ايران خصو
کمونيست ها و کارگران و زارعين ايران تا . انقالب اکتبر را فراموش نخواهند کرد

آخرين قطره خون خود از حکومت شوروی و فتوحات انقالب اکتبر دفاع خواهند کرد و 
انقالبی خود  کمونيست ها و طبقه  طبقانی و. از اظهار اين مسئله خجالت و انکار ندارند

 ) ۵(».می دانند که بر عليه خطر جنگ از نقطه نظر دفاع حکومت شوروی مبارزه کنند
 
  تبانی پليس و کامبخش    

 
تبانی پليس و عبدالصمد «در بارۀ »  پروندۀ پنجاه وسه نفر« حسين فرزانه در کتاب 

اه و سه نفر يکی از عوامل عمدۀ تشکيل پروندۀ  پنج«: بدينگونه آورده است »  کامبخش
به شکل موجود  توطئه و تبانی پليس سياسی و کامبخش است و اين  خود يکی  از نکات  
                                                                            ّ   پيچيدۀ پروندۀ  پنجاه و سه  نفر است که در رابطۀ کامبخش و پليس ادارۀ سياسی تجل ی  

                      ً                                              به اين ترتيب  که ظاهرا   کامبخش به محض  دستگيری ، از همان  لحظۀ اول  . می کند
قانه ای را با ادارۀ سياسی آغاز می کند و تمام اطالعات خود را با شرح  و همکاری صاد

به عنوان استنطاق کتابی تحت «  تفصيل زياد در اختيار او می گذارد و به قول ارانی 
و او را  » برای ادارۀ  سياسی تأليف می نمايد... و غيره... عناوين تشکيالت ، ارتباطات

در عوض پليس پرونده . يان افراد گروه هدايت می کندکشف تمام مشخصات و روابط  م
را ، به احتمال زياد با همکاری و راهنمائی خود کامبخش، چنان آشفته ميکند که بسياری 
از پيچيدگی های پرونده  و نحوۀ  لو رفتن گروه و دستگيری اعضاء  برای هميشه  

 )   ۶( » ...ناگشاده می ماند
با پليس ، عالوه  بر انعکاس  در پرونده  مطلبی  در هر صورت همکاری کامبخش « 

است که  مورد گواهی تمامی افراد پنجاه و سه نفر بوده و از جانب بسياری از آنان به 
بعالوه اينکه او با همکاری  پليس و . صورت کتبی يا شفاهی  انعکاس  يافته است

تۀ کمونيستی و در دادگستری خواسته است ارانی را به عنوان عامل اصلی لو رفتن هس
پس از پرونده خوانی  برای افراد پنجاه و سه نفر . عين حال مؤسس اصلی آن معرفی کند

اسکندری در اين مورد ، با آنکه  کمترين  سوءظنی  به توطئه .     ً              کامال   آشکار می شود
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در تمام مدت « مشترک پليس و کامبخش نمی برد،  کامبخش را حداقل از اين لحاظ  که 
مقصر »  به هيچکس  چيزی نگفت«  ودربارۀ  اعترافات خودش » کوت کرد زندان س

           ً                                   در واقع عمال  با شهربانی همکاری کرد تا ارانی را « می شناسد و نتيجه می گيرد که او
اما ملکی از اسکندری قاطع تر و صريح . »بدان شکل خفيفش کند و در بايکوت بگذارد

تبليغات موزيانه و آب زير کاه بر ضد دکتر   کامبخش نه تنها« تر است و  می نويسد که 
اين  کار را « و »  داده  بود... ارانی انجام می داد بلکه توطئه و دسيسسه  را سازمان نيز 

 )   ٧.( »با شجاعت و شهامت خاصی  پيش می برد
 
  تحريکات کامبخش    

 
: يسد شاکری به تحريکات کامبخش و پليس برضد  ارانی  اشاره می کندو  می نو

 تحريکات کامبخش وپليس برضد ارانی آنقدرمأثرافتاده بود که به قول اردشير
و اورا خائن ) فحش خواهر و مادر( نفراکثرشان به ارانی فحش می دادند ۵٣«آوانسيان

، آوانسيان، خاطرات درمورد ]بود[می پنداشتند، و خيال ميکردند که او اين عده را لوداده
اسکندری، ملکی، خامه ای وجهانشاهلو هم . ١۶۶،ص رهبری در حزب ورهبران او

اين امر را درخاطرات خود تأييد می کنند، منتها هرکدام خود را ازاين رفتارمبرا بر می 
)   ۶١، حتی ص  ١٠٨٢، برلن ، » ما و بيگانگان« (جهانشاهلو حتی می نويسد ! شمرد

که  يادداشت  به دوستانش  را  که پس از اينکه پليس نتوانست ارانی را وادار به اقرار کند
روزی  به دستور کامبخش  در يکی از اتاق  « او  نوشته  بود و او را  به فلکه  آوردند، 

  )٨(»...های فلکه  برای دکترارانی به اصطالح  دادگاه حزبی تشکيل دادند
   
 پديده پنجاه و سه نفر   
  
رابطه با پنجاه و سه نفر  شرح در » پروندۀ پنجاه وسه نفر« حسين فرزانه در کتاب    

عنوانی » پنجاه و سه نفر« چگونه  پديده ای است؟ » پنجاه و سه نفر « اما  اين :  می دهد
 ١٣١٧است که بعدها  بر مجموعه ای از افراد بهمين تعداد اطالق شد که در اواخر سال 

عده ای از آنها . به اتهام  عضويت در فرقۀ کمونيستی  به دادگاه جنائی تهران جلب شدند
از طريق نوعی آشنائی مقدماتی و پای بندی به انديشۀ ماترياليسم و نظام کمونيستی نوعی 

 .ارتباط ميان خود برقرار کرده بودند ولی عدۀ  زيادی از انان از اين عوالم  بدور  بودند 
 نفر بخودی خود واحد معينی  نبودند  که با هم جمع شده  ۵٣« : اسکندری می گويد  
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در واقع پليس در ارتباط  با کامبخش ، ارانی  و بهرامی و . اين خيلی  تصادفی شد. باشند
 .و آنها  را دستگير کرد»  با اسامی ديگری برخورد...  در  رابطه  با دستگيری آنها 

»  تشکيالت« از نظر تعداد هنوز هم بطور قطع  معلوم نيست اين عده،  که پليس آنها را  
ی ناميد چند نفر بوده اند  زيرا نام آنان و نوع ارتباطشان با يکديگر در هيچ م»  فرقه« يا 

بعالوه از باجوئی ها . جا ضبط نشده  بود که بتوان بر اساس آنها آماری دقيق به دست داد
را بيرون کشيد زيرا در اين بازجوئی ها » تشکيالت«نيز نمی توان اسامی اعضای  اين 

 .يا با دليل  ذکر  شده بود  نام  های زيادی بدون دليل
ما هفت ماه  « : نوشت» پنجاه و سه نفر « بزرگ علوی بعدها در کتاب خود با عنوان  

... در زندان بوديم و هنوز نمی دانستيم که عدۀ ما چند نفر است وغريب تر اينست که 
خود شهربانی، خود ادارۀ  سياسی هم که حکم توقيف ما را صادر کرده بود، هنوز 

بعضی از . »صميم نگرفته بود که چند نفر را بايد به يک  تشکيالت  فرضی منتسب کندت
افراد پنجاه و سه نفر نه تنها هيچگونه رابطۀ سازمانی با ديگران  نداشتند بلکه حتی تز 
                            ً                                               وجود چنين رابطه ای نيز مطلقا  بی خبر بودند، و بعضی  نيز که  اطالعاتی  در اين 

ا آن مخالف بودند، و علت دستگيری آنها  بيشتر آشنائی ها و دوستی مورد داشتند آگاهانه ب
. ها و يا  بعضی ديدارهای تصادفی و يا آزمايشی با اعضای فعال  گروه بوده است

بعضی داليل  ديگر نيز برای دستگيری بسياری از افراد ذکر شده که  از آن جمله خريد 
ايرج اسکندری . ائی با ارانی بوده است و يا آشن  ١٣١۴و يا  ١٣١٣مجلۀ دنيا  د رسال  

يک عده  دانشجويان  که به مجلۀ  دنيا آبونه بودند دستگير «  : در اين مورد می نويسد 
گرديدند و در پاسخ  بازپرسيها  ارتباط  خود را  با دکتر ارانی انکار  ننمودند، لذا آنها را 

 ».نگه داشتند
ا مجموعۀ افرادی که در يک پرونده  به بهرهر آنچه می توان گفت اينست  که بعده

اگر چه رسيدگی        يگديگر مربوط  و به عضويت در يک فرقۀ کمونيستی متهم شدند 
                          ً                                                      به کارچهارنفر آنها ، ظاهرا  به علت  نقض پرونده به دادگاه جداگانه ای محول شد و دو 

ۀ اين پديدۀ  تاريخی پنجاه و سه نفر بودند و وجۀ تسمي –نفر از آن ها نيز تبرئه گرديدند
با اينهمه اين مطلب به آن معنا نيست که اين پنجاه وسه .  نيزاز همين جا آمده است

نفرهمگی اعضای يک فرقۀ کمونيستی بوده و يا فعاليتهای سياسی داشته اند بلکه تعداد 
همچنان در ابهام مانده » فرقۀ کمونيستی «  واقعی اعضای گروه، يا به قول شهربانی 

  )  ٩(» .است
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  ارانی دکتر  دفاعيۀ  اليحۀ   خالصۀ
 

 ١٣١٧/  ٨/  ٢١محکمۀ  جنائی  تهران  
I 

در اختيار خوانندگان ارجمند قرار می » خالصۀ   اليحۀ  دفاعيۀ  دکتر ارانی« در اينجا 
من در مقابل قوۀ قضائی و اين دادگاه مانند دهقان جوانی هستم که  درمقابل درخت :  دهم

، که نهال  آنرا پيشنيانش غرس و با خون دل آبياری کرده اند، قرار گرفته می  کهن سالی
آن نهال همان قانون اساسی بوده که مشروطيت فعلی . خواهد از ثمرۀ آن استفاده نمايد

ّ                                                 نتيجۀ نمو  آن و شما قوۀ قضائيه  يکی از سه شعبۀ آن می باشيد ثمره  ای که شما  می .         
 .د  قضاوت عادالنه استتوانيد  مرا برخوردار  کني

امروز شاهين عدالت درمقابل شماست و مدعی الواح سياه ادعای خود را درکفۀ چپ آن  
های قبلی بی ) ؟(پس برای اينکه عادالنه رفتار شده و تأثيرات و حکميت . قرارداده است

 .تأثير باشد تقاضا می نمايد خالی الذهن و بيطرفانه توجه به اين اظهارات فرمائيد
برای اولين بار است د رتاريخ . قبل از دفاع اهميت تاريخی محکمه را تذکرمی دهيم 

قضائی کشورکه يک دستۀ پنجاه وچند نفری ازمنورالفکر و تودۀ ملت ايران به  پيشگاه 
اين محکمه با صدور رأی . محکمۀ جنائی، بعنوان داشتن يک عقيده سياسی،جلب شده اند

م نظير، اثر آن بطرز درخشان در تاريخ ايران باقی خواهد خاتمه نيافته مانند تمام محاک
وظيفۀ من . آن ادعا نامه، اين دفاع وآن رأی هرسه استاد تاريخ ملت ايران می باشند. ماند

اميد داريم  که نتيجۀ محکمه هم . دراينجا مهمتراز دفاع شخصی خود، يعنی جمعی است
  .دنيا  پسند، تاريخ پسند وعدالت پسند باشد

 
II 
 
اگراين محکمه يک محکمۀ عادی بود کافی بود که دادگاه قانونی را بر پرونده ها تطبيق  

                                           ّ                           نموده رأی   دهد ولی بمناسبت خصوصيت محکمه دق ت در خود قانون نهايت ضرورت 
مثل (يعنی در هر علم قبل از سنجش واندازه گيری ابتدا خود آن اسباب . را دارد

را مورد بررسی قرار می دهند تا نتيجۀ سنجش ) يگرميکرومتر، مانومتر وهزاران مترد
حق و وظيفه دو مفهوم می باشند که به مجرد .          ّ                قوانين مد رج های محاکم اند. دقيقتر باشد
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تشکيل اجتماع مصداق پيدا می نمايد ، وعده ای ازاين حقوق و وظايف عبارت ازحقوق 
که وسيلۀ حفظ عدالت قوانين فورمول هائی می باشد . وظايف اصلی و دائمی بشراست

ولی همواره اين قوانين، که مانند حباب دور نور واقعی عدالت جاودانی . می بايستی باشند
را احاطه کرده، شفاف نبوده بلکه برعکس دراغلب موارد کدرو تيره می باشند و به 
همين جهت با اينکه مفهوم عدالت  ثابت است قوانين درتغييربوده، آنچه امروز مقدس 

فجايع زياد  بنام عدالت توسط اين قوانين موقتی . ردا منسوخ وغير قابل اجراستاست ف
بنام همين قوانين جام شوکران  را به دست سقراط دادند؛ در : درتاريخ اتفاق افتاده است

روم  مسيحيان را طمعۀ و حوش کردند؛  کاتوليک ها به جبران آن درتعقيبات  مذهبی 
ام خدا و مسيح  سوزاندن؛ درقرون وسطی محاکمۀ بين قرون وسطی عده ای کثير را بن

لی مسل ح ، دومی بی سالح مقابل هم  ّ       ّ                         ارباب و رعيت بدين ترتيب بود که  او  می ] قرار[                                  
گرفتند ، نعش آن بی  سالح  به عنوان محکوم از ميدان خارج می شد، در قرون جديد 

بزند و دنيا را به ريش پاپ جوردانو برونو طعمۀ آتش شد، گاليه  مجبورشد زانو به زمين 
بخنداند، پس چگونه می توان مطمئن بود که قوانين امروزما هم  دستخوش اين تغييرات  

                                       ً قانون فعلی که ما تعقيب می نمايد نيز اوال  .  دائمی  نبوده از قانون کلی استثنا خواهد بود
ً تابع اين تحوالت بوده، با عدالت واقعی ارتباط دائمی نداشته، موقتا   ظاهر شده ، نسخ                                                               

     ً                                                              ثانيا  مقدس ترين نواميس اجتماعی ملت ايران قانون اساسی است که روح آن . خواهد  شد
آزادی افکار وعقايد است و اين قانون از نظر تشريفات ظاهری و محتويات باطنی با آن 

     ً                                                      ثانيا  چون عملی را تعقيب می کند، درصورت صرفنظر کردن از نکات . توافقی ندارد
 ۶٠     ً                       رابعا  قانون سابق که در مادۀ . هم،  برداشتن مرام قابل انطباق خواهد بودسابق الذکر

                                                                           ً قانون مجازات عمومی تعيين شده بود قيام عليه دولت به دستياری خارجی بود که فعال  
      ً                          تقريبا  آن مضمون را می رساند ولی  ١٣١٠يکی از مواد ششگانۀ قانون مصوب خرداد 

به کل، روی تمام مواد مانده باعث شده است که ، به مناسبت اطالق جزء ] آن[ اسم
       ً                                                                         اشتباها  به عنوان قيام عليه امنيت خارجی بر ما اقامۀ دعوی نمايند در صورتيکه موضوع 

 .ادعا جز يک موضوع  داخلی  بيش نيست
III   

قانون مزبوربا مالحظۀ مراتب مندرجه در فوق بايستی به پرونده ها تطبيق شود و دراين 
ارکان عمومی و خصوصی جرم با طريقۀ قضائی اثبات جرم بطور دقت  تطبيق بايستی

بنابراين ابتدا طرز تکامل پرونده ها را توضيح می دهيم که طرز اين عمل . معلوم شود
 .واضح شود

البته اطالع نبايد .    ً                                                     قبال  داشتن يک سلسله اطالعات راجع به تشکيالت اشتراکی الزم است
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. راجع به عقايد مخالف هم می تواند  توضيح داده شودقرينه فرض  شود زيرا اطالعات 
هر فرقه  تشکيل می يابد از سلول ها که نمايندگان اجرائيه واليتی، و نمايندگان اجرائيه 
های واليتی مرکز واليتی، و نمايندگان اينها اجرائيه مرکزی فرقۀ يک کشور را تشکيل 

ق  دارند اينستکه نمايندگان اجرائيه                                     ِ اختالفی که فرقه های کمونيست با ساير ف  . می دهد َ                                    ر 
ِ                                                             های مرکزی  کشورها، برحسب دعوت، هريک يا چند سال يکمرتبه  دورهم جمع شده          

رويه را تعيين نموده متفرق می شوند و حق دعوت برای آينده  مخصوص   اين ] و[ نقشه
کمونيست فرقۀ   ٧٠در دنيا در حدود. اين جمع بين الملل نام دارد. جمع انتخاب شده است

موجود است، يکی از آنها فرقۀ بلشويک است که  حکومت جماهير شووروی به دست 
بقيۀ فرقه های  مهم درممالک دموکراسی مانند انگليسی و فرانسه وامريکا و . اوست

از مالکی که . سويس وغيرآزاد، ومخالف اصول مشروطيت واستقالل شمرده نمی شوند
از قراراظهار . نستان، عراق، حبشه و غيره می باشندفرقۀ کمونيست ندارند ايران، افغا

که ]  را[اشخاصی . منحل شده است ١٣١٠ادارۀ سيالسی آخرين فرقۀ ايران درسال 
 .خودسرانه خارج از اين تشکيالت عملی  انجام  دهند  جنجال طلب  می نامند

چه بوده و پس از ذکراين مقدمه می خواهم واضح  کنم  اين فرقۀ خيالی دراصل و حقيقت 
ابتدا اين حقيقت را بدون استدالل  . به چه  ترتيب   به صورت اين ادعا نامه در آمده است 

فقط  بيان کرده ، تکامل  آنرا  تا وضعيت  اين ادعا نامه نشان داده ، بعد در خالف  جهت 
صورت صحيح اينکه در اينجا، به . سير نموده  صحت حقيقت ادعائی را ثابت  می نمايم

روشن شدن آن ] و[ثنای کامبخش و شورشيان  که وضعيت آنها برمن  مجهول بود است
محتاج  معلومات بيشتری است ، اکثريت نام ، که دکتر بهرامی و من هم جزء  آنها باشم ، 

از ساکنين خانۀ  ضياء الموتی ( از وجود يک فرقۀ ادعائی هم به کلی  بی اطالع  بوده ايم 
ضعيت آنها نيز مجهول است ،  در ادعا  صرف نظر می و همراهان شورشيان، که و

اين حقيقت ، يعنی بی اطالعی آن عده  که بيشتر منورالفکرهای اين جمع  را ). شود
تشکيل می دهند، ابتدا از مغز بصورت ديگری روی کاغذ های ادارۀ سياسی ترشح 

به کرده، بعد بصورت گزارش ادارۀ سياسی، بعد بصورت قرار مستنطق، و بعد 
در طی هر يک از . صورت ادعا نامه و باالخره بصورت بيان ادعا نامه درآمده است

 .اين  مراحل متامورفوز علل و وسائل معين مأثر بوده است
 ٣کامبخش و       ٢شورشيان،  –١:سه علت اصلی ترشح غلط ازمغزبه کاغذ عبارتند از

بوده خدمتی به شهربانی شورشيان بطرزی که خود بيان کرده مايل . ادارۀ سياسی  –
                                               ّ                بدون توجه به صحت ادعا تذکر می دهيم که به اين ني ت شروع  به عملی . نموده باشد

که مطابق  مشروحات سابق نمی تواند عضو فرقۀ ( کرده است بدين توضيح  که کامران 
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ايران باشد ، زيرا در خارجه است وعضوهر مملکت بايد در آنجا باشد مگر در 
، که گويا يک فرد ) شدۀ مأموريت نمايندگی در بين المللی داشته باشد  صورتيکه انتخاب

جنجال طلب است يعنی خود سرانه عملياتی را مرتکب می شود ، گويا مطابق آنچه که 
کامران معلوم می .  از پروندۀ شورشيان مستفاد می شود به مشاراليه مأموريتی داده است

تر بهرامی با علوی سوءاستفاده کرده آدرس ما شود از آشنائی من با حسابی وآشنائی دک
را گرفته بدون واضح کردن  موضوع ، ازما دونفر، برحسب وضع هر يک، تقاضاهائی 

ّ                    ّ    شورشيان ، که آدرس دکتر  بهرامی را از آن مم ر فهميده و گويا باد عای . کرده است                                          
يده است ، خودش مرا يک روز دو دقيقه  در حالت آلمانی حرف زدن با دکتر بهرامی د

برای انجام عمل خدمتگزاری خود سوءاستفاده کرده به خيال اينکه  ما هم ارتباطاتی 
حتی اسم مرا هم نمی دانسته ولی مأمورين  ] او.[ داريم اسامی را به شهربانی داده است

 .شهربانی رابه درب خانۀ  من آورده است
علت سابق کامبخش پس ازدستگيری ، که علت آن هم ازهمان شورشيان به 

به عنوان استنطاق کتابی تحت عناوين  ١۶/  ٢/  ٢٠الذکرسرچشمه می گيرد ، درتاريخ 
و غيره  برای ادارۀ سياسی تأليف می نمايد و )  ؟(مختلف تشکيالت ، ارتباطات ، بودجه 

درآن اسامی زياد ، از جمله اسامی عده ای  را که  بعنوان  معلم و يا شاگرد به جهت 
ی از من گرفته بود،  بعنوان اعضاء يک تشکيالت از راه تهمت و افترا استفادۀ تدريس

از جمله به من لقب ليدر می دهد که  هنوز بدان ملقب هستم ، اما رابطۀ . تعيين می نمايد
من حسابی نامی را از طفوليت می شناختم ، پس : واقعی اين شخص با من اين بوده است

بعد فهميدم . او را ديده ، خانمش را هم شناختم ١٣١٠از مراجعت از اروپا  هم در سال 
روزی که برحسب اتفاق خان . که مسافرت کرده ،  کامران اسم مرا ازحسابی شنيده است

درخيايان، موقع . حسابی  را در خيابان  ديدم  اظهار کرد يک نفر مايل مالقات من است
فرت مازندران همراه  ما در مسا. گردش خود را به او وقت دادم تا وقت تلف نکرده باشم

به خواهش او راجع به اينکه مقاالتش . لایر پول گرفت ١۵٠مبلغ . آمده تا گرگان رفت
                 ً                    شخص حاضر را غيابا  توصيه  کرد مساعدت  . درمجلۀ دنيا درج شود جواب منفی دادم 

ميل  شناختن ).  ١٣١۴بهار ( پيش من آمد . قبول کردم –اسم او کامبخش است  –نمايم 
درجريان . اسامی  چند به او دادم. ين  يا محصلين که مايل  تذريس باشند نمود معلم

 .ديگرپيش من نيامد١٣١۵    ً                                جمعا  چند مرتبه پيش من آمده، درجريان ١٣١۴
اين شخص با گستاخی کامل، برای رهائی خود ازيک پيش آمد که نمی دانم تا چه حد  

مطلوبی، که باعث گرفتاری ما  و مجرم بوده است، اسامی من و آن عده را با طرز نا 
 . گرفتاری  شماست، در آن رسالۀ  ثبت  کرد 
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وجعل  علت شوم خود ادارۀ سياسی است که دربزرگ کردن موضوعات ساده 
موضوعات جديد و ارتباط  دادن مطالب غير مربوط ، به  تشکيل  پرونده های سياسی کم  

 .کرد
به بزرگ کردن خود، ضعف نفسش علل فرعی ديگر، مانند تظاهربعضی ازجوانان 

 .ديگران، عداوت بعضی مانند الموتی ها با هم مزيد برعلت  گرديد 
وسائل  بقيۀ،  اين پرونده ها عبارت بودند ازحبس غير قانونی ، تفتيش غير قانونی منازل، 

 تفتيش 
غيرقانونی  موقع شب ، ضبط  پست ، تحقيقات غير قانونی ، فشار و شکنجه ،  تحصيل    

 ۴]  مادۀ[ آن ،  ١٣متمم قانون اساسی ، اصل   ٩اقرار با اکراه و فريب برخالف اصل 
،  ١٨]     ّ مواد  [ متمم  قانون اساسی ،   ٢٧قانون مجازات، اصل    ١٩٣،  ٩۴،   ١٢٣ –

. اصول محاکمات ٢٣٣قانون جزا،   ١٣۶تا  ١٣١اصول محاکمات جزائی ،   ٢٢و   ٢٠
جرم بوده دادستان  را به تعقيب مرتکب ملزم می  هريک ازاين عمليات به نوبۀ خود

.                ً                                                      اين جرم را عمدا  برای تشکيل اين پرونده ها با حالت مخصوص  مرتکب شده اند. نمايد
محتويات  پرونده . با وسائل مزبور يک فرقۀ خيالی در ادارۀ سياسی مهندسی شده است

ب  شده وهرکس های اشخاص دارای اين خاصيت است  که از شدت  صدق مبدل به کذ
من اين مطلب را و او راء . امرکوچک  را به شکل يک جرم به خود نسبت داده است

شهريور  ٢در تاريخ (                              ُ            به عدم  حضور   شاهدی  که در ف رجۀ  قانونی . الحقيقه می نامم
برای اثبات وجود اوضاع سابق ) شهريوربوده است ۶مرداد  تا   ٢۶که فرجۀ قانونی  از 

ديدن زندان، سلب اراده  در نتيجۀ ضعف، ترس . ه بود اعتراض می نمايمالذکر تعيين شد
 .از بالتکليفی و تبعيد، که تاکنون معمول بوده ، در تشکيل پروندۀ مؤثر  بوده است

درمرحلۀ  دوم  متامورفوز آن پرونده های  ادارۀ  سياسی  در نتيجۀ جعل وتعبيرات غلط  
قابل تعقيب  است، ] قانون مجازات[  ٢۶٩ و١٠۴،  ٩٧     ّ                    وتشبث ات، که   مطابق مواد 

از جمله مراجعه به پرونده ها  . بترتيب به قرارمستنطق و ادعانامه وغيره  تبديل شده است
واضح می نمايد که اگر بخواهيم بزور  به وجود يک فرقۀ خيالی معتقد شويم معلوم می 

ليدری که به من داده اند لقب . گردد که من ازجريان واسرارآن به کلی بی اطالع  بوده ام
به واسطۀ وجود خصوصيات شخصی من بوده که به دستاويز اظهارات کامبخش سوء 

                                     ً                   ديگر القاء  شبهه درموضوعات مختلف، مثال  مجلۀ دينا را  که  .  استفاده شده است
مقاالت آن به  کلی علمی است به عنوان  اينکه با رمز نوشته است سياسی دانسته اند 

قرار صريح را جمع به عدم  قبول مقاالت سياسی در پرونده های سياسی درصورتيکه ا
  موجود است و پاورقی های آن جز تشويق به مبارزه  با فساد اخالق وحفظ  صلح وغيره 
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مجمع  بين الملل  سايق الذکر را ، که بايد از نمايندگان احزاب تشکيل .چيزديگرنيست 
يک مؤسسۀ  دولتی دانسته  آنرا اعزام کنندۀ  اشخاص قرض کرده اند؛ مفهوم ماده شود ،  

و ماترياليسم بکلی عوضی به کار رفته و با عدم تناسب ، فرقۀ اشتراکی بودن فرض شده 
است؛ چه بسا به جای کلمۀ مفرد جلسه جمع آن جلسات را به کار برده و سرفعل ماضی 

ی استمراری است قرار داده کار را مهم  که مخصوص ماض» می « مطلق عالمت 
َ                                                              کرده اند؛  به ح ک می که کتب کانت وهگل خوانده نسبت وارد کردن کتب مقصر داده ؛ به   َ               

عدم تطابق . آنکه پرونده اش عاری از جرم است نسبت اقرار صريح يه جرم داده اند
انامه را زمان مالقات اسکندری با يک نظامی  با دورۀ وظيفۀ ضياء الموتی کذب ادع

دراين مورد به .  واضح  می نمايد؛ اقراربه عضويت فرقه به طبری ، از اين  قبيل است
 . اعترافات کليۀ متهمين استناد می شودتمام و 

برای وجود عوامل سابق الذکر می توان بعنوان دليل گرفتاری عدۀ زياد بيگناهان را ،  
دليل ديگر وجود اشباه و نظائرمانند . ودکه در وديواردادگاه به حال آنها گريه کرد، ذکرنم

گرفتاری عده ای از رشتی ها و بالتکليف های ديگر، و دليل سوم اقارير شورشيان 
مبتنی براظهارخدمت ، وديگر چهارم کذب اقارير ادارۀ  سياسی اشخاص است که بآسانی 

 .ثايت  می شود
کارنبردن قوانين درصورت ب: بنابراين چهارتقاضای ذيل را ازپيشگاه دادگاه می نمايد 

عدم صالحيت  های فوق الذکر، اقدام برای اينک  پس از اين تحقيقات در موارد ديگر 
مطابق اصول قضائی صورت گيرد، تقاضای سوم مطالعۀ زندان و چهارم رسيدگی به 

  .                              ّ                                 وضعيت  کليۀ بالتکليف هاست ، واال  ملت  فاقد امنيت قضائی  حواهد بود
  

IV  
 

روندۀ  خود از بدو آنچه حقيقت بود تا اين ادعانامه و بيان  آن توجه می حال به تکامل پ
،  در ...هر مفهوم : قانون اول .    ً                                     قبال  دو  قانون منطق جديد را توضيح می دهم . نمائيم

جزء  دستگاه خود حال خاص  دارد که اگراز آن دستگاه خارج شود آن خاصيت را از 
بنابراين .  حال  تکامل  بايستی مورد دقت قرار داد     ً               ثانيا  هر قضيه  را در. دست می دهد

دو قانون ، ما هيچوقت اجزای پرونده ها  را جداگانه و درحالت  جمود در نظر نگرفته به 
 .حالت عمومی و مصداق خارجی توجه مخصوص  خواهيم نمود

پس ازآنکه  .  در گزارش ادارۀ سياسی ابتدا انکارقيد شده است که غرض تکذيب است 
روزعدم آشنائی من با شورشيان درچند جلسه واضح می شود  جريان چند در
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طرف مغرب  ، يعنی  پس از تأليف شدن  رسالۀ سابق الذکر ١٣١۶/  ٢/  ٢١درتاريخ
کامبخش ، با عواملی  که شديد ترين آنها تهديد  حبس کردن  اجزاء خانواده بوده  

روز بعد اطالعات . تحرير نمودند  مندرجات  پروندۀ  کامبخش را خوانده  مرا مجبور به
مراسالت  را بازجوئی  نموده  ٢۴ديگری که جعل  ديگران بود بدست آورده ، روز 

                       ّ   از تمام  اين تحريرات جد يت . اضافه  کردن موضوعات  مربوط  به اروپا را خواستند 
شد جرمی بی جهت به خود و ديگران نسبت نداده ، ولی طوری انشاء نمائيم که از آن 

طرزکلی آن تحريرات واضح می نمايد که نويسنده می خواهد . وضع خالص شوم
قبول نکردن اين پرونده ها فقط از نظر عدم . ازاستعمال کلمات تحميلی خود داری کند

 .اجرای تشريفات قضائی است و گرنه اثبات جرم برای اينجانب نمی کند
به نام مرتضی علوی می ] را[در برلن محملی :  خالصۀ آن پرونده به شرح ذيل است

تا   ٣٠۵شناختم که صحبت اشتراکی می کرد عالميۀ  فرقۀ کومونيست را خواندم         
جمعيت محصلين ايرانی دربرلن موجود بود که اعضای آن، به استثنای دو نفرکه  ٣٠٧

( درايران کتاب می خواندم  درايران درآن موقع ١٣١٠ –اشتراکی بودند ، بورژوا بودن 
فرقۀ مخفی  وجود داشت و من نمی شناختم حسابی را مالقات ) به اظهار ادارۀ سياسی بنا

] که [ حسابی به اسم مجتبائی آمد –نراقی به صحبت های سياسی توجه نداشت  –کردم 
آيا دکتر يزدی پيغامی برای  او دارد، نداشت  در کتاب پيسکو لوژی و فيزيک و غيره 

را نشر دادم ، علوی و اسکندری مساعدت  کردند  مجله مجله  –افکار  اشتراکی نوشتم 
دارای مطالب فلسفی بود که کسی  متوجه  نبود  با اکبر افشار راجع به تأسيس صندوق  

چهارنفر به  –مذاکره کردم عده ای از محصلين  پس از انتشار مجله  به من  گرويدند 
 –سم  کسب اطالع  می نمودند          ّ                                          افکار ماد ی  پی بردند راجع به کو مونيسم  و ضد کوموني

کامران توسط صغری خانم چند مرتبه در خيابان  مرا مالقات کرد معلوم می شود اميری 
اسم  فرقوی او بوده است درج مقاالت سياسی را به خواهش او در مجلۀ  دنيا   قبول  

تومان ازمن  پول گرفت آدرس دکتر بهرامی را از من خواست در   ١۵ –نکردم 
به توصيۀ کامران کامبخش  پيش من آمد  من کار را با  –مازندران همراه ماشد مسافرت 

کار محصلين با وکار جوانان بامن شد که  بهم اطالع  می داديم  : کامبخش تقسيم  کردم
در سفر گرگان  دکتر بهرامی با کامران آشنائی می  –ازکار کارگران اطالعی نداشتم 

د از جهت فرقوی، چنانکه  اقرار به تقسيم کار هم از همين بنا به فشار نوشته ام شاي( کرد 
دانشجويان کتب ترجمه می کردند  –)                     ً                         قبيل  بوده زيرا اصوال  کاری به وجود نداشته است 

اسم کامران را کامبخش به من گفت  در مسکو او را مالقات کردم  پيغام ها و پول او را 
تصميم گنگرۀ هفتم دائر براينکه صد در  –به کامبخش رساندم  که بر من  مفهوم  نبود 
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اسکندری، علوی و  –          ّ                                                 صد بايد مل ی و طرفدار عمليات مترقی بود يکی  از پيغام ها بود 
             ً                                                                    ملکی را غيابا  به کامبخش معرفی کردم با دکتر  بهرامی آشنا بود   اعتصاب دانشکدۀ فنی 

لی بود   اشخاص را ا منورالفکرها صحبت  از مليت بدون نتيجۀ  عمبرا به من خبر داد 
به  خواندن کتب متضاد تشويق می کردم   در کلوب جوانان دخالت داشتم و کناره کردم با 

دکتر های حقوق  پس از مذاکره   –الله ، قاسمی و دکتر رادمنش مالقات معمولی کرده ام 
مانيفست و الفباء را به  –با من  احساس کردند که دست راست هستم ، تعجب کردند 

خش دادم   دکتر يزدی از طرف علوی مراسله ای که حاوی رمز بين من وعلوی کامب
                            ً                                   آورد با جوانان و محصلين ابدا  صحبت سياسی نکردم  صحبت آنها با من  ١٣١٠بود در

بيانه  –                    ً                                                        فقط علمی بوده ، ابدا  جنبۀ سياسی  نداشته  افکار مادی به کومونيسم مربوط  نيست 
به کامبخش دادم من اسم جعلی نداشته ام، احمد )  ١٣١۴ئيز پا( ای را که عنوان آنرا گفتيد

اشخاصی که اسمی  بيچارگان را به . جزء فرقه وتشکيالتی نبوده ام . را نمی شناسم
شهربانی داده هر کس را می شناسند  لکۀ سرخی با انگشت روی آنها می گذارند و با 

 .ستممن کومونيست  ني –مقدرات آنها بازی می کنند بوالهوسند 
اينست خالصۀ آنچه که من با وجود فشارهای زياد در پروند های ادارۀ  سياسی نوشته ،   

                                                        ً                  برائت خود را ازعضو بودند و يا اطالع داشتن ازتشکيالتی صريحا  توضيح داده ؛ دور 
بودن جوانان و دانشجويان  را از قبيل جريان سياسی توضيح داده ،  حتی با کمال 

ده ای  را بدبخت  می کنند لعنت کرده ام، و حتی به خود عصبيت بر اشخاصی که ع
آنچه که از قلم .                  ً                                               ادارۀ سياسی کتبا   تاخته ، وخامت عصبانی کردن ملت  را تذکرداده ام 
ً                            من به عنوان قرينه خارج شده صرفا  بواسطۀ وجود آن کتاب تأليفی  منظورگزارش (                               

همت زدن ونسبت های جعلی بوده که معذلک قدرت من توانسته است از ت) کامبخش است
با توجه به اينکه اين پرونده مطابق مشروحات سابق ارزش ندارد اثبات . جلوگيری نمايد

  .جرمی  هم نمی کند
  

V 
  
مدعی العموم  با کلماتی که مخالف با مادۀ .          ّ                                حال به رد  ادعانمۀ مدعی العموم  می پردازيم 

نان بيگناه اين ملت زده، اعصاب تذکری  رئيس دادگاه بود شعله برقلب های مجروح جوا
عريان شده و  حساس آنها را درهم فشرد،  ديوانگان دارالمجانين فرار کرده  بودند، 

ُ                  حال قانونی که خود م قدم عليه مشروطيت . ديوانه ای  برای گرفتن آنها از عقب  می دويد                   
ه شده است است و پرونده ای که مخالف با کليۀ  اصول  قضائی و انسانيت و انصاف  تهي
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چطور می تواند مثبت جنايتی باشد ؟ تاريخ ايران اين کۀ   تهمت  را فراموش  نخواهد  
 .کرد 

ادعا نامه مطابق متامورفوز سابق الذکربا جعل و تحريف وتعبيرات غلط و   
اظهارنظرهای جاهالنه   بدون نظم قضائی ، يعنی بدون اينکه ارکان جرم  را تعيين کرده 

ابت نموده، قانون را با آن تطبيق کند با عبارات شاعرانه شبيه به يک ، وقوع  جرم ث
 . رمان مبتنی  بر حد سياست غلط تنظيم  شده است

 ١٣١۴   ً       ً                                                              فعال   موقتا   آنرا ثابت فرض نموده ، تاريخ  شروع جرم  را که ادعا  نامه اول  
يک .  تعيين کرده است ثابت فرض کرده به اتفاقات قبل از وقوع جرم  بپردازيم

درمدت تحصيل در دارالفنون، که منزل من .                          ً        نظراجمالی به زندگی من قبال  الزم است
می توان . بازار چه شيخ هادی بود، همسايۀ خود عبدالحسين حسابی را می شناختم

در برلن جز محصلين زياد  مرتضی . تحقيق نمود ١٣١٠همسايه بودن ما را در سال 
 – ١۴در سالهای  .  زاد و حسابی را ديده امده ١٣١٠در سال . علوی می شناختم 

مسلم  ١٣١۴اگر  وقوع جرم در سال . مجلۀ  دنيا و کتب ديگری را انتشار داده ام ١٣١٠
           ً                                                                 باشد قاعدتا   راجع  به مطالب قبلی نبايستی صحبت کرد ولی از نظر فهم  مطالب الزم 

تراکی نداشتم پس از چون  من تصريح  کرده ام  که در مراجعت از آلمان افکار اش. است
از وجود  فرقه  که در ايران  مطلع  . تبليغ شدن من از طرف مرتضی علوی کذب است

نبوده ام، پس مراسلۀ  علوی  به من  که حامل  آن دکتر يزدی بود، صرف نظراز اينکه  
، يعنی تصويب  قانون اتفاق افتاده  نمی تواند محتوی مطالب فرقوی ١٣١٠قبل از خرداد 

مالقات با . استفاده کردن از آن برعليه هرکس که باشد باطل است. نبوده استباشد و
ً                                   قطعا  يک عمل قرقوی ، بنابراين ادعا، نمی  ١٣١۴و  ١٣١٠دانشجويان بين سالهای      

                                                          ً              تواند باشد علی الخصوص که اين موضوع از طرف من و جوانان کامال   تشريح شده،  
مجلۀ دنيا  نمی . ضور من نمی شده استاقرار صريح  نموده اند که بحث سياسی در ح

تواند يک مجلۀ فرقوی و ياس ياسی باشد زيرا مقاالت سياسی نداشته ، قبل از تاريخ جرم 
ذکر شده ، صرف  ١٣١۴خالصه عملياتی  که برای  قبل از . ادعائی نشرشده است

ده                   ً                                                     نظراز اينکه  صريحا   در پرونده و بر حسب نوع عمل سياسی نبودن آنها تصريح ش
 .است ، مربوط  به جرم  ادعائی  نمی تواند  باشد 

ادعا نامه با اين . » ...فرقه با دستور مبدأ و منشأ « :حال به مندرجات ادعا نامه توجه کنيم 
   ً                                             اوال  کلمۀ فرقه مفهوم معينی است که  در عرف يک جمع . عبارت  شروع می شود 

   ً                   ً           اوال  مرام  فرقه ، ثانيا   نظامنامۀ : باشد                     ً                        متشکل را گويند که اقال   دارای شرايط  ذيل بايد 
          ً                                                                 کار، ثالثا  هيئت مديره  شامل  رئيس ، صندوق  دار، منشی  که صورت حساب  وجوه و 
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     ً                        رابعا  اعضائی که مرام فرقه را .  صورت جلسات و تصميمات  آن بطور منظم ثبت شود
عضويت مراسم   شرط.  قبول کرده مطابق نظامات معينه در نظامنامه وارد  فرقه  شوند

اگر  هريک از اين .  ورود  و اطالع  هيئت رئيسه از مواد ضروری آن نظامنامه است
حال  پس از اين همه تحقيق  .  چهارجزء  ناقص بود فرقه مصداق خارجی پيدا نمی کند

                                                             ً                  ان اجزاء چهار گانۀ  ضروری  اين فرقه کدامند؟ در ادعا نامه ابدا  ذکر نشد و حتی يک 
                    ً           بنابراين موضوع اساسا  از بين می . ای مزبورهم مصداق خارجی ندارد جزء  از اجز

       ً                                                                  اگر مثال  سه نفر از ما را هيئت رئيسه  فرض کنيم خواهيم ديد من اغلب اين اعضا . برد 
ديگر . را نمی شناسم، تصميمات آن هيئت  و زمان و مکان  تشکيل  آن معلوم نيست 

کل  در جماهير شوروی نمی تواند باشد زير                               ً       اينکه مطابق  مشروحات سابق اصال   منشأ 
،  يعنی  )  ١٣١۴تابستان ( ١٩٣۵و جلسۀ  هفتم  آن در ١٩٢٨جلسۀ ششم  بين الملل در 

اين . »بوسيلۀ کامران شروع به کار کرد « . قبل و بعد از اين تأسيس  تشکيل  شده است
فر سر دستۀ  ن  ۵بوسيلۀ  « . نسبت حدس و مطابق شرح قبل نمی تواند عملی باشد

                                                      ً    اين  سر دسته ها  چطور يکديگر را نمی شناخته اند، مخصوصا  بر . » ...تشکيالت  داده 
من ، که ليدرخيالی هستم ، هويت شورشيان  و کامبخش مجهول بوده ، يکدفعه با هم دور 
. هم جمع نشده ، با  دکتربهرامی  حتی  يک مرتبه هم در اين موضوع  صحبت نکرده ايم

اين دستور کجا بوده ،  در چه تاريخ  صورت گرفته  است؟ .  ».... ز دو بدوطبق مرک« 
من چه  کسی را به  کدام شهرستان اعزام کرده » ...اشخاص به شهرستان ها اعزام « 

ام؟  چه کسی را به جماهير شوروی اعزام داشته يا  باعث ورود اشخاص از آنجا شده ام  
شرح حاضر نشدن . »...اعتصاب  دانشجويان را « ؟  و يا ازاين عمليات اطالع  داشته ام

شاگردان در دانشکدۀ فنی چه ارتباطی به من داشته است ؟  درسفر مازندران، با قيد 
سوگند شرافت ، اطمينان داده می شود که از اسم کامران و از قصد مسافرت او، هم من 

که نسبت داده  می شود »  ...بيانيه  های مضر« . وهم دکتر بهرامی، بی اطالع  بوده ايم 
امورمالی  فرقه  توسط دکتر بهرامی و « کدامند که کامران  و ارانی نشر کرده  باشد ؟ 

مطابق دفاعيۀ دکتر بهرامی ثابت شد که وجوه از يک شخص به شخص  » ...دکتر ارانی 
                              ً                                           ديگر فرستاده می شده و من اساسا  ازاين عمل دکتر بهرامی وموضوع کامبخش مطابق 

] از[ تويات   پرونده ها بکلی بی اطالع بوده ام و کسی چنين نسبتی نداده ، حتی مح
وجهی که خود من به کامبخش داده ام وعبوراتفاقی من باعث اين انتقال  وجه بوده، بکلی 
بی اطالع  بوده ام و شورشيان که اين وجوه  را دريافت کرده برمن موجود مجهولی بوده 

کوچکترين اثری راجع به اين » ...نی وجوه تقسيم می شده استبدستور دکتر ارا« . است
موضوع که من وجهی تقسيم کرده و يا از تقسيم وجهی اطالع داشته ام درتمام پرونده ها 
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و اين ادعا نامۀ مفتضخ نمی دانم چرا اينقدر در موارد حساس تر دروغ . نشان دهيد
« کجای پرونده ها استباط شده واز » تبليغ شدن توسط علوی « . بزرگتری جعل می کند

آشنا شدن با کامران خيلی بی . را چطور نتيجه گرفته اند» روابط  مسلکی با حسابی 
مالقات درخيابان، آن هم برای دفعات محدود ، اين . اهميت و يک امرعادی بوده

شوم ترين عبارات اين ادعا نامه ، که جنبۀ قضائی نداشته فقط . موضوع را ثابت می کند
در » کشف واقعه  تا جدی از اقارير دکتر ارانی  بوده« ک شاهکارپوليسی است اينکه ي

از روی  ١۶/ ٢/  ٢١صورتيکه مطابق دفاتر زندان اغلب  اشخاص تاغروب روز 
رسالۀ سابق الذکر دستگير شده، ازآن به بعد هم تحريرات اينجانب جز برای اثبات برائت 

يگر نبوده ، مراجعه  به پرونده ها  امر را واضح متهمين مربوط  ازجرم انتسابی چيز د
ِ                                        می نمايد و بر محکمه اين امر  مطابقت  دادن تاريخ ها امری بس آسان است ذکر شده .                           

همين تأييد اين اظهار برائت جز . »ديگران نوشتجات دکتر ارانی را تأييد کرده اند« است 
 .تأکيد برائت چيز ديگر نيست

عبارتند از اقرارصريح، اقرار تلويحی، اظهارات ديگران  بطورعموم دالئل مدعی عموم
 .، قرائن 

من فرقۀ اشتراکی تأسيس کردم و آن مرکب است « درهريا هيچ پرونده ای چنين اقراری
                            ً                                            وجود  ندارد يعنی نه فقط اصوال  ارکان جرم وجود ندارد اقراری هم از ناحيۀ من » ...از 

. وجود ندارد» و فرقۀ اشتراکی بوده ام من عض« نيزچنين اقراری . ديده  نمی شود
اقرار تلويحی سنگری است که مدعی عموم . عبارتی که شبيه اينها هم باشد ديده نمی شود

درجميع موارد فقدان سالح منطقی ، يعنی جميع موارد پرونده ها، پشت آن خود  را 
به دانشجويان اما اظهارات ديگران ،  آنچه مربوط  به اظهارت نسبت  . مخفی  کرده است

تمام ) باستثنای  اظهارات کامبخش  بدالئل سابق الذکر( واظهارات آنها نسبت به من است 
درادعا نامه از گفته های دکتر مرتضی سجادی ، . مفيد است وعالمت بيگناهی ماست

تقاضا دارم  پرونده های آنها را . اسکندری و شورشيان برعليه من استفاده شده است
الله گفته است فکر تأسيس کلوب از دکترارانی . رائت مرا تصديق  کنيدمطالعه کرده ب

دکتر بهرامی و . اسکندری مذاکرات خود  را با من فقط  فلسفی تعيين  کرده . نبود 
تمام دانشجويان، جز .  دکتريزدی مطابق اظهارخود آنها و من صحبت سياسی  نکرده اند

                     ً                   مبخش تهيه شده ، تماما   اقرار صريح دارند در دو مورد که تحت فشار رسالۀ  تأليفی کا
                                                    ً                         که  من با  آنها صحبت  سياسی نکرده ام، رجوع  کنيد مثال   به پروندۀ  جهانشاهلو ، 

اظهاراتی کامبخش جز تهيه  شريک جرم خيالی او،  که از . حبيبی، دانشور وغيره
 .طرف ادارۀ  سياسی  استقبال شده  است ،  دليل  ديگر ندارد  
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ّ   ام ا   اظهارات بنده جز اينکه با اصرار زياد  کشف حقيقت را تقاضا کرده چيز ديگر  
، با )کولتور( مراودۀ با اسکندری و رادمنش  را فقط  مذاکرات مربوط به تمدن . نيست 

دانشجويان مذاکرات مربوط به مذاکرات علمی دانسته، رجوع کامبخش را با توصيۀ 
راجع به اخالق . ذکر کرده است) عدت هامسا(کامران برای برآوردن تقاضاهای او

اما  قرائن را در . عارفانۀ ملکی و مذهبی بودن جبيبی و دانشور تذکرات جدی داده ام 
پرونده اسم برده ولی قرا ئن جز آشنائی های ساده ذکر نکرده اند در صورتيکه من 

ن اشعاری به     ّ           دراي ام دارالفنو. قرائنی قوی بر برائت خود دارم که بعضی را ذکرمی کنم
فارسی خالص راجع به خرابه های تخت جمشيد با يک احساسات وطن پرستی سروده ام 
که درادارۀ سياسی ضبط بوده و اکنون به آن چمدان که هنوز دست نخورده مراجعه 

« و در) ع(قصيده ای درمولود حضرت رسول» آزادی شرق « دربرلن در. نمائيد
ارسی با گراور استاد خود آقای ميرزا عبدالعظيم خان مقاله ای راجع به زبان ف» ايرانشهر
مقاله ای راجع به آذربايجان ، در جواب رسالۀ  روشنی » فرنگستان « درمجلۀ. نوشته ام

. بيگ نام نوشتم که از نظر سياسی اهميت پيدا کرد که احساسات ملی مرا نشان می دهد
يک به نوبۀ خود قرينۀ بزرگی  در احيای کتب علمی و ادبی ايران خدماتی کرده ام که هر

 .برای احساسات من است
صرف نظر از اينکه يک جرم بعنوان .          ّ                                حال به رد  هريک ازجرائم انتسابی می پردازم   

مطابق اصول . چند جرم   جلوه گرشده، جرم اول انتسابی تأسيس وعضويت است
دليلی بر وجود . ته باشد                   ّ               ً                ّ          قضائی اول بايستی ني ت تأسيس ، ثانيا  عملی  با اين ني ت وجود داش

فرقه با شرائط  متشکل سابق الذکر خارج صورت .         ّ                 چنين ني ت درمن موجود نيست
واقعی ندارد ، يعنی اگر از آقای مدعی بخواهيم که آن فرقه را با اين افراد تأسيس کند و 
عين روابط را مطابق ادعا دو بدو به جهت استتار جرم ايجاد کند خود تصديق  می نمايد 

ه نخواهد توانست زيرا اين دسته تودۀ بی ارتباطی هستند که اغلب هم را نمی شناسند ک
چون ارگان جرم ناقص . ومن   رهبرهم ، جز بعضی دانشجويان، آنها را نمی شناسم

برای اثبات جرم نه اقرارصريح وجود دارد و نه اگرانصافی . است وقوع آن محال است
نکه مدعی عموم فقط تحصيل فلسفه يا تأليف فيزيک باشد اقرارتاريخی وجود دارد مگراي

اما . احدی هم چنين نسبتی نداده ، شاهدی هم موجود نيست. را اقرار تلويحی به داند 
کسی که مطابق اقرار صريح در جواب . قرائن  موجود تمام دليل بطالن اين ادعاست

نيستم پس چنين                                 ً                           سئوال مربوط به امضاء احمد صريحا  می نويسد من جزء هيچ تشکيالت
مجرم و دارای اين مرام نبوده و تا سال  ١٣١٠کسی که در. نسبتی را نمی توان به او داد

قرينۀ ديگر . با احدی در اين زمينه مذاکره نکرده چگونه می تواند ناگهان رهبرباشد ١۴
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بربطالن اين ادعا آنکه عالمت اشتراکيون داس وچکش است ، يعنی اين فرقه مربوط به 
و دهقان است و در موارد استثنائی به کسبه واصناف اطمينان موقتی می نمايند  کارگر

ولی با اشراق و تجار و روحانيون اختالف به قدری شديد است که متهمين حاضرنه فقط 
در شوروی فقط دو . خودشان بلکه اوالدشان هم درهيچ فرقۀ اشتراکی پذيرفته  نمی شوند

ليون نفوس موجود است چگونه  می توان به اين ميليون فرقوی در مقابل دويست مي
آمدن . سهولت اين بورژوا ها را که درست هدف اشترکيون هستند يک فرقه دانست

کامران هم مطابق قرائن موجود راجع به تشکيالت اشتراکی نمی تواند جنبۀ فرقوی داشته 
انجام دهد ،  اين امر را  ١٣١۴                                ً               باشد زيرا بايستی در اين صورت اوال  پس از تابستان 

ً                    ً                                               ثانيا  خود در محل باشد واال  وجود يک شخص در خارج ارتباطی نمی تواند با فرقۀ       
بوالهوسی او وعمل شورشيان و بيچارگی کامبخش چنين موضوعی . خيالی داشته باشد 

را جلوه داده است واکنون فرقه های کومونيست بعنوان اينکه بورژواها به جان هم افتاده 
اگر من مؤسس باشم چرا از . ت اشتراکی که به ما  داده می شود می خندند اند از اين نسب

اسرار فرقۀ خيالی  بی اطالعم ؟ چرا  اسم کامران را نمی دانستم ؟ چرا  اسم اين اشخاص  
را نمی دانستم چرا  به جای اينکه برای تشکيالت خيالی ، کامران پولی همراه آورده  

می توان  با زور کرد  که فرقه ای وجود داشته و پول  چطور.               ّ        باشد از من تکد ی می کرد
تومان بوده  که آن هم فقط  به   ۵٠٠از اجنبی  می گرفته و اين مبلغ درمدت دو سال فقط 

شورشيان توسط  کامبخش رسده و هيچ کس از سردسته های خيالی از آن اطالع  نداشته 
ماورأ الحقيقه کرده  که کامران به علی کامکار در پرونده های ادارۀ سياسی  اقرار  . اند

او گفت برو تشکيالت بده، آن خود عالمت  فقدان تشکيالت است ؛ او هم انجام نداده است 
اين اقدام آن جنجال طلب .                           ّ                         پس تشکيالتی وجود ندارد  واال  چنين دستوری داده نمی شود. 

بخش هم گول  اگر کام. هم خود سرانی  و بدون ارتباط به يک اساس اصلی بوده است 
خورده حرف های ملت پرستانۀ او را قبول کرده باشد  بايد تصديق  کرد که کامبخش آلت 

) ؟(                                                     ّ       من بقدری از جريان خيالی دور بوده ام که حتی  کامبخش ني ت اصلی .  شده است
خود را هم که جنبۀ  تشکيالت  داشته باشد  به من نگفته ، صحبت های  او با من فقط  

چند  بار مرا مالقات  کرده   ١٣١۴صوص بوده واو فقط درجريان سال چند خواهش  مخ
                     ً                            ً                       بنابراين مشروحات  اوال   وقوع  اين جرم محال ، ثانيا   آثار جرمی که داللت بر .  است

از .                                 ً                                      وقوع  جرمی کند غير موجود ، ثالثا   قرائن قوی برعدم ارتکاب جرم موجود است
ی ، نه قرينه  و نه شهادت حتی در پرونده های حيث اثبات جرم نه اقرارصريح ، نه تلويح

 .       غير قانونی  شهربانی هم وجود ندارد 
بيانيه ای در پروندۀ اکبر افشار موجود است که  در .  جرم ديگرانتساب يک بيانيه است
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پرونده گفته است ازضياءالموتی گرفته ، درمحضردادگاه گفته است آن را با پست دريافت 
راجع به اين بيانيه در . ب به ضياءالموتی  از راه  خصومت بوده استنموده وانتسا

گزارش ادارۀ  سياسی که قسمت  مربوط به کامبخش است نوشته شده  از  ٣۴صفحۀ 
ازاينجا  واضح  می ... نشريه ها  بيانيه به امضاء احمد ، مانيفست و الفباء از دکترارانی 

مترجم آن احمد بوده و مربوط  به تاريخچۀ اول ماه شود بيانيه  به امضاء احمد ،  که گويا  
مه بوده است، کامبخش تحت شرايط  سابق الذکر که هر ساله  را بعنوان اقرار  ماوراء 

جزء  ١٣١۴چنين  تاريخچه ای در پائيز  . الحقيقه نشريه می ناميده قلمداد کرده است
ر پروندۀ من هم  مانيفست  از طرف من به کامبخش داده شده است وچنين چيزی د

    ً          قطعا  درنتيجۀ  ) که نظرم نيست( گفته  باشم ١٣١۵منعکس است ، و اگرمن تاريخ آنرا 
 ١٣١۴تلقين ادارۀ سياسی بوده که تاريخ آن بيانيۀ غير مربوط رابه اين  تاريخچه که من 

تاريخچه ای  را جع به اول ماه مه  ١٣١۴خالصه آنکه در پائيز. داده ام انطباق داده
                                       ً                               من به کامبخش داده شده و محتويات آن ابدا  اشتراکی نبوده مطابق  گزارش از  ازطرف

حال بيانيۀ  مکشوف درخانۀ  افشار را با . پروندۀ کامبخش درآخر آن امضاء احمد بوده 
   ً                 اوال  آنچه می داده ام . آن  تطبيق  نموده اند و من بطالن  اين تطبيق  را ثابت می نمايم

ازمراجعت از اروپا بوده و بهمين جهت در ادعا نامه  به  پس  ١٣١۴چون درپائيز  
کامران  دستور نشريه ها  را نسبت داده اند، پس  نمی تواند  راجع  به اول  ماه  مه  

     ً                                                                    ثانيا   موقعی که اين بيانيۀ خانۀ افشار   را به ادارۀ سياسی  آوردند  تقاضا .  باشد  ١٣١۵
،  فقط  عنوان ماه مه  را گفتنذ و من به خيال آن نمودم  آن را قرائت  نمايند ، نکردند 

اگر حتم از ناحيۀ من بود برای من قرائت نموده  از من و کامبخش  . تاريخچه  افتادم 
     ً                           ثالثا  چون اسم  اين را بيانيه می . برای يک چنين سند مهم  امضاء  روی  ورقه می گرفتند

  ً                                عا  بدون امضاء باشد عدم ارتباط  آن اگر واق. نامند  معقول نيست که دارای امضاء باشد 
به من  واضح خواهد شد و اگرامضاء احمد داشته  باشد  بايستی موضوع از کامبخش 

به کامبخش داده   ١٣١۴در هرحال اين بيانيه با ان تاريخچه  ماه مه که در. تحقيق شود
ود که      ً              رابعا  چون اظهارمی ش. شده بکلی فرق  دارد و من  از وجود  آن بی اطالعم 

                          ً                                                  اهانتی درآن نوشته شده قطعا  از من نيست چون قلم من به عفت معروف است و به احدی 
     ً            خامسا  قرينۀ قوی  . انتشارات من قرينه برای اين مدهاست. توهين نکرده است و نمی کند

موجود است که اين  موضوع  نمی تواند از ناحيۀ من باشد زيرا با دالئل سابق فقدان يک 
ع من از وجود يک فرقه  واضح شد پس چطور درآخرآن بيانيه رئيس فرقه و يا اطال

، وانگهی از کلمۀ رئيس معلوم می )مدعی عموم قرائت کرد (فرقه احمد قرائت کردند 
.                                                        ّ                شد که بيانيه از ناحيۀ اشخاص غير سياسی و بی اطالع است واال  فرقه رئيس ندارد
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مران  تهران بود، اگر تشکيالتی بود آن کا ١۴     ً                                   خامسا  ، قرينۀ مهم ديگر آنکه  در ماه مه  
هنوز آزاد بوديم بازهم بيانيه ای نشر می  ١٣١۶موقع هم بيانيه ای نشر می شد و ماه مه 

اين  نسبت  . نشر شده است  ١٣١۵پس چطور فقط سال . شد و کشف می گرديد 
جزمخلوط کردن  دو موضوع  شبيه برای اثبات  يک جرم جنائی چيزی بيش نيست و 

     ً           سادسا   پرا  اين . نه چگونه  می توان  از يک سال قبل  بيانيۀ  سال  بعد را نشر کردگر
بيانيه  به دست افراد ديگراين جمع نرسيده  و در حقايق  ماورء الحقيقه انتشار آن بين 

نفر عضو فرقۀ  حيالی چند   ۵٣تحقيق فرمائيد  از .  اعضاء اين جمع  ثابت نشده  است
را ديده اند، اگرغير ازتاريخچه  ای که من داده ام  بيانيۀ ديگری  در کار نفر اين  بيانيه  

بوده  که مثل ساير اسرار من بيخبر  بوده ام  و در ضمن تحميالت از شباهت عنوان از 
  .موقعيت  سوء  استفاده  کرده اند

 
، مطابق ١٣١۴اما برای اينکه ذهن دادگاه روشن شود اطالع  می دهم که  در سال  

العات حاصله  در زندان ،  بيانيه ای از طرف چند نفر بدون تشکيالت فرقوی خود اط
                                                                   ً          سرانه نشر شده و ناشرين  دستگير به يک سال حبس محکوم  شده اند که ابدا   با من و 

چه استبعادی دارد  که اين هم از چنين ناحيۀ مخصوصی .     ً                          حتما   با سايرين ارتباطی ندارند
.  ه به عنوان قرينه نشريه کاغذی در زندان به من نسبت می دهندديگر اينک. نشرشده باشد 

     ً                               ثالثا  اهل خبره خط آنرا  به من  نسبت .     ّ                                        اوال  من تصديق نکرده ام  اين کاغذ از من باشد 
     ً                      ً                                          ثالثا   نسبت  آن به من  اصوال   از روی  مدرک  نيست  زيرا آنرا  دريک محل . نداده 

. ند  روی آن در مريضخانه  اسم ارانی  نوشته شدهعممومی  پيدا کرده اند  که می گوي
     ً                      رابعا   محتويات آن خود  اين . البته تهيۀ  يک  چنين کاغذی برای جاعل آسان بوده است

پدرت «  نسبت  را باطل  می کند زيرا در آن موقعی  که نشان  دادند  ديدم  نوشته است 
ر جعل نباشد ،  خطاب به از اين عبارت  واضح  می شود  اين کاغذ ، اگ»  کجاست؟

مطابق تحقيقات در آن تاريخ  در آن داالن  که من بودم از هم . شحص معينی است
                                                                        ً       جرمان من کسی نبود که اين کاغذ خطاب به او باشد و تحقيق فرمائيد  آيا  اصوال  من با 

                 ً               اين کاغذ  يا عمدا  ازطرف عده ای  .                        ً                    پدر يکی از حاضرين اصوال  ارتباطی دارم  يا نه
برعليه من جعل  شده  يا اينکه  از طرف شخص  ديگر به ديگری  ] جرم [  برای اثبات 

با . خطاب بوده و   به ما  مربوط  نيست و دليل  هم بر اثبات آن بر من وجود ندارد 
مانند جعل معروف که حشمت هللا بختياری بر عليه  بلوچ  (مراجعه  به جعل های نظير

اخير به سفارت  خانه ای نوشته  در چمدان او قرار داد نموده ، کاغذی از طرف شخص 
 ).  پروندۀ  اين  امر در زندان  موقت  موجو د است. زياد است
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در اينجا  .  اتهام ديگرکه آقای مدعی العموم برعليۀ من اقامۀ دعوی کرده  تبليغ  است  
خيلی  بزرگ      ً           اوال  اين امر من. نظر مخصوص  آقای دادستان بيشتر به دانشجويان است 

                    ً نفراز آنها را من اصال   ۵                            ً                            جلوه  کرده و حال  آنکه  جمعا   ده نفردانشجو موجود است که 
پنج نفر ديگر هم  که به منزل  من آمده اند مطابق اقاريرخودشان جز . نمی شناخته ام

در اينصورت که اقرار وجود نداشته . صحبت های علمی با من مذاکرۀ  ديگر نکرده اند 
پس از اين نسبت وارد نيست  واحدی از حاضرين  نمی .  شده ای هم در کار نيستتبليغ 

تواند  اقرار کند ، و بجز دو نفر در ادارۀ  سياسی کسی هم چنين نسبتی به من  نداده  و 
. اين نسبت آنها تحت تأثير اوضاع  موجود بوده ولی از ناحيۀ  من اقراری وجود  ندارد 

من عدۀ . جود دارد  که بطالن اين ادعا را واضح می کنداز  طرف  ديگر قرائتی  و
زيادی شاگرد دارم که مطابق دفاتر وزرات صناعت  برای آنها خرج تحصيل به 

اگرچنين  نظری داشتم  در بارۀ  .                                  ً                  تصويب رسانده ام ، و آنها را عموما  با زجوئی کرده اند
يک شب معين باز بوده  و هر ديگر اينکه  درب خانۀ من هر هفته .       ِ            آنها ا عمال  ميکردم

در چنين مجلس . کس حتی مأمور آگاهی هم می توانسته است بدانجا مراجعه  کند
در پروندۀ دانشجوئی ذکرمی شود  .                ً                             چطورمی توان عقال  باور کرد که تبليغ می شده است

راجع به عمليات . که او راجع به اشتراک اموال ازمن سئوال می کند ومن انتقاد می نمايم 
دراروپا اعتصاب جوانان . با دانشجويان، به اعتصاب دانشکده توجه مخصوص بايد کرد

در تمام .                       ً                                       موضوع عادی  است ، ابدا  به موضوعات سياسی و اشتراکی کاری ندارد 
دانشکده های تهران  از قديم تاکنون  اعتصاب ديده ميشود، حتی يکی از هنرستان  ها 

يد ارزش دبيرستان داشته باشد تا افسر وظيفه شوند برعليه بعنوان  اينکه  دانشنامۀ  آنها با
. اينها جز محمل های بيمورد چيزديگری نيست. خود من اعتصاب کرده بودند

به من موضوع  اعتصاب : درصورتيکه بطور وضوح در پروندۀ من نوشته شده است
ماليم وارد   يعنی توصيه کردم  از راه( را گفتند و من آنها را به متانت  تشويق کردم 

 .)شوند  بهتر است
 صرفنظر. باالخره با ذکربعضی خصوصيات زندگی خودم دفاع را تمام می کنم  

                                                                          ً ازمذاکرۀ  مجهول   بين کامبخش وشورشيان با کامران مجهول الهويه ، ديگران اصوال  
ند اگر يکی دو نفر خيال کرده اند چنين عملی می کن. قدم  برای مرام اشتراکی برنداشته اند

اين .                                             ّ        جوانان  دانشجو به اختصاص ازهرشانۀ  سياسی مب را هستند. تصور پيش خود بوده
من تصديق می . پيش آمد جز به ضررملت  فايده  ديگری نداشته ، ولی جبران ناپذيراست

                                                          ّ             ً             کنم  پس از اينهمه  جنجال برای يک  دادگاه  تبرئه  اکثريت ات م و يا تقريبا  همه مشکل می 
به نظرتان قانون اجازه  می دهد با نهايت شجاعت اين امر را انجام دهيد زيرا آيد ولی اگر 
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با اين عدالت به اسم مشروطيت ايران وبه ملت ايران و به نام خودتان بزرگی خواهيد 
 .کرد

       ً                                                                         من شخصا   داخل جريان فرقۀ  اشتراکی نبوده ،  چنين  فرقه ای  تأسيس  نکرده ام  و به  
 .        ً                                                  ه ای اصال  وجود نداشته است، بنابراين تبرئۀ  خودم را می خواهمعقيدۀ  من  چنين  فرق

( باوجود داشتن پدر بالنسبه متمول واعيان بافقردرغربت،من در دورۀ  متوسطۀ دارالفنون
زندگی کرده ، در تمام مدت تحصيل متوسطه موفق به خريد ) به واسطۀ الابالی بودن پدر

رفته ام ولی درعين حال هم در دروس  فکری و هم يک کتاب هم نشده ام و آنها را امانة گ
)  ( ؟( درآلمان،  تولسی . دانشنامه ام  رابا نمرۀ اول  تمام کرده ام. حافظه ام جالب  بوده ام

به يک  ر وزنامه نويسی  ايرانی گفت ما خوشحاليم دکترارانی را برای )  استاد معروف 
دردانشگاه برلن . پسندد اختيار دارد  حال اگر دادستان نمی. ايران ارمغان می فرستيم

شرح ما «] ناصر خسرو[ » وجه  دين «                     ُ                  کرسی تدريس داشتم،  ن سخ خطی مهم  مانند 
]  مخارج. [ خيام ، رباعيات خيام با تعيين بحور بوسيلۀ من انتشاريافت» اشکل 

 ۵از  در البر اتوار  و ۵تا  ٨از ساعت  . تحصيالت  را با  مزد کارخود تهيه می کردم 
در ايران کتب علمی زياد  تأليف،  بخرج  خود انتشار داده به .  در مطبعه  بودم ٩تا 

انتظام اداری من معروف است که خشونت من . محصلين بی بضاعت تقسيم  کرده ام 
در امتحانات  و غيره وعمليات واضح شد که من عفيف .  ازگفتۀ اشتری معلوم می شود

انات، که  تقلباتی موقع امتحانات مسابقه پيش آمد صحت عمل در افتضاح امتح.  بوده  ام
                                          ً                            من واضح شد که  سئواالت تمام شعب را بعضی قبال   تحصيل کرده بودند  بجزشعبۀ 
من، و آن موقعيت ، که مطابق اظهارات اين مجلس درمعارف برای من بود ازهمين  

انان را به معاونت وطن پرستی من طوری است که  تمام جو. نظريات  تحصيل شده بود
مديران خارجی نصب کرده ، نقشه ای تعيين کرده بودم که درعرض  دو سال  در قسمت  

خبر . اداری  من ديگر مستخدم خارجی  نباشد، من مادرم را جزء اين جمعيت نمی بينم
شنيده ام که اطاق کار مرا بسته و تمام آثار مرا درآن جمع کرده و بی حرکت و مستأصل 

موقع مالقات ، وقتی که با خواهرانم صحبت می کنم بالجواب، . شده استو بدبخت 
البد  به واسطۀ . گريان به من نگاه می کنند مثل اينکه  عارضۀ جنونی  پيدا کرده باشد

                                                                       ً        اتهام  خيانت به کشورو انتشار آن ادعانامه ، که آنهم  نسبت دروغ  و مخصوصا   اقرار 
تنها  تأثير مهم من همين . عه مخذول می دانندکذب نسبت داده اينها خود را درجام

اسم مرا از اين تهمت پاک . من پاکم، مرا تبرئه کنيد. وضعيت مادی و اجتماعی آنهاست
وقتی که مرا گرفتند . حاضرم با نيکنامی معدوم شوم ولی با اين بدنامی زنده نباشم. کنيد

چون برادر و قوم مرد  چند ماه بود پدرم فوت کرده بود، و اين خانمان بی سرپرست
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 ١٧/ ٨/ ٢. به آنها پدری کنيد چون پدراجتماع هستيد. اميدشان به شماست. ديگرندارم
» ادارۀ زندان « صفحه و روی اوراق  ۴٢در» خالصۀ اليحۀ دفاعيۀ دکتر ارانی « * 

  )  ١٠(»  .اين اليحه  بخط  خود دکتر ارانی  است. نوشته شده است
 

زندانيان در زمان ارانی و يکی از  رهبران  سنديکای  يوسف افتخاری  يکی از* 
 : می نويسد  ١٣٢٩تا  ١٢٩٩کارگران  ايران بين سالهای 

و يا پنجاه و سه نفر » دکتر ارانی«هم عده ای را گرفتند که به گروه  ١٣١۵در سال 
حزب کمونيست «در آلمان تحصيل کرده بود و ضمنا تمايلی به » دکتر ارانی«. مشهورند

برخی از [ » مسکو«در .داشته است و از طريق شوروی به ايران می آيد» انآلم
حسابی با او صحبت می کنند و می گويند که در ايران ] اعضای حزب کمونيست ايران

» دکتر ارانی«. تشکيالت ما را گرفته اند و ما نياز داريم که کسی باشد و مجددا اقدام بکنيم
. در ايران می آيد ولی هيچ اقدامی نمی کند. گيرد قول می دهد که اينکار را بر عهده

بود مامور » کوتو«و از محصلين دانشگاه » قزوين«که اهل » کامران«شخصی به نام 
می » کامران«. صحبت کند و سازمان بدهد» دکتر ارانی«می شود که به ايران آمده و با 

از » شورشيان«نام  بعد پشت سرش يک نفر را به. موافقت می کند» دکتر ارانی«آيد و 
معرفی می کند که » ارانی«را به » الموتيها«و » کامبخش«بعد . می فرستند» روسيه«

منتشر می کردند، ولی پليس متوجه اصل » دنيا«آنها مجله ای به نام . سوابقی داشتند
اغلب قضات بی سواد بودند و پليس هم متوجه نمی شده و تشکيالتشان را . ماجرا نبود

اکثرشان هم روشنفکر، تحصيل کرده و . هند و خوب هم پيشرفت می کردندتوسعه می د
گرفتاری آنها هم به اين طريق . چند نفری هم بی سواد در ميان داشتند. يا محصل بودند

چون شنيده بود که در آنجا . می رود» خوزستان«به » شورشيان«پيش می آيد که 
به آنجا رفته و يک جفت . می دهد  تشکيالتی و سازمانی است و سنديکای جهانی اهميت

چکمه می پوشد و ريشش را به طور عجيب و غريبی که در ايران معمول نبود بلند می 
از طرف شهربانی . کند و آگهی می دهد که من آرتيست هستم و می خواهم نمايش بدهم

می گويد من جاسوس نيستم من مافوق . به سراغش رفته می گويند مثل اينکه تو جاسوسی
به شما نمی گويم به : چيست؟ جواب می دهد» مافوق جاسوس« می پرسند. جاسوسم

به رئيس کل شهربانی تلگراف می کنند که يک شخص را . رئيس شهربانی می گويم
گرفته ايم اينطور جانوری است و می گويد قضيه را فقط به خود رئيس شهربانی می 

می گويد يک شرط .ن را می خواهند می آورند و نام رفقايشا» تهران«او را به . گويم
. شرطت چيست؟ گفته بود مرا به مرز ببريد و وقتی رد شدم می گويم: پرسيدند. دارد
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رئيس شهربانی بلند می شود سه تا کشيده می زند که فالن فالن شده اين حرفها چيست و 
 . خالصه کل ماجرا را تعريف می کند

سته بودم از پنجره ی کوچک ديدم که تعريف می کرد که در منزل نش» دکتر ارانی«
فکر کردم که . به خدمتکار گفتم در را باز کن رفقا می آيند. با دو نفر می آيد» شورشيان«
. گفت آمده ايم شما را بگيريم» شورشيان«. وارد شدند. با رفقايش می آيد» شورشيان«
ال بنشينيد، يک می گفت خيال کردم اينها شوخی می کنند، گفتم عيبی ندارد حا» ارانی«

آقا کار از کار گذشته رفقايت اقرار کرده اند : آن مامور گفت. چای بخوريد بعد می گيريد
. ما را گير داده است» شورشيان«بنشينيد يعنی چه؟ می گفت آنوقت فهميدم که 

را می شناخته و گير می دهد و چند نفر ديگر را هم که می » کامبخش«، »شورشيان«
هم که سابقه دار بود و پرونده ی جاسوسی داشته از » کامبخش«. دانست گير می دهد

، بعد که تحقيقاتشان »قصر«اينها را گرفتند و آوردند . ترس همه چيز را اقرار می کند
دکتر «: گفت» کامبخش«. تمام شد ما خواستيم از آنها يک اطالعاتی به دست بياوريم

را بايکوت کنند و با او حرف نزنند و » یدکتر اران«ما را لو داده و قرار شد که » ارانی
. يک نفر يهودی آلمانی بود که به اتهام اختالس و دزدی گرفته بودند. حرف هم نمی زدند

. بيچاره در کريدورش کسی نبود ناچار با او حرف می زد و صحبت می کرد» ارانی«
دکتر «هم جاسوسی می کند، » ارانی«بعد درآوردند که يهودی مزبور جاسوس است و 

بود که افسر کشيک آمد و  ٨يا  ٧يک شب ساعت ! را جاسوس هم کرده بودند» ارانی
تا آن روز سابقه نداشت که پرونده ی . گفت آقايان بيايند زير هشت پرونده خوانی هست
بعضی از رفقا . البته من خودم نرفتم. کسی را بياورند و در زير هشت برايش بخوانند

هيچ چيزی نگفته، » دکتر ارانی«می خوانند معلوم می شود که رفته بودند و پرونده را 
. بعدا همه يکديگر را لو داده اند. گير داده اند» کامبخش«و » شورشيان«تمام اينها را 

ديگر هيچ يکی مقاومت نکرده بود و براحتی همديگر را گير داده بودند و اذيت و آزاری 
. با هم بر سر رياست رقابت داشتند آمدند زندان و در زندان هم. هم نديده بودند

. هر کدام می خواستند رئيس بشوند» اسکندری«و » بهرامی«، »يزدی«، »کامبخش«
با هم رقابت داشتند و خيلی . هر يک مقامی را دوست داشتند که در راس آن بنشينند

گاهی هم اعمالی انجام می دادند که خيلی زننده بود مثال . سخت به هم تهمت می زدند
» جهانشاه خان امير افشار«نوه ی » جهانشاهلو«که برای خودش جوانی بود با » طبری«

باقی حضرات ناراحت بودند که چرا . دوست بود و باهم می نشستند و صحبت می کردند
راه » پيشه وری«با » طبری«بعدا که ميانه ی آنها به همخورده بود . با او حرف می زند

ين چيزها صحبت می کردند، راه که می رفتند ما می می رفت و درباره ی ادبيات و ا
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شنيديم که صحبتشان مربوط به ادبيات فارسی و غلطهای مصطلح فارسی و از اين 
. خالصه آنکه رفتارشان خوب نبود و به اين حد خودشان را پايين آورده بودند. حرفها بود

علت شالق . ن رفته بودديگر کم کم آن احترامی که زندانيان سياسی و ماها داشتيم از بي
ديگر احترامی . و ديگران هم همين پايين آوردن احترامات بود» دکتر ارانی«خوردن 

می گفتند که  ٩اول که اينها آمدند، آوردند به يک کريدور بزرگی، کريدور . نداشتيم
و دوستانش يک گوشه ای درست کرده » دکتر يزدی«می گفتند . اتاقهای بزرگی داشت

. معنا دارد» گوشه محبت« گويا در زبان المانی ) گوشه محبت(» لبس ايکه«اند به اسم 
اين طوری احترام زندانيان . آنجا با بچه ها سر و کله می زدند و بازی در می آوردند

پهلوی شهربانی يک زندان موقت بود و . سياسی را پايين آوردند و ارزششان را کم کردند
 . می کردند به آنجا می آوردند] انفرادی[ هنگامی که ما را مجرد 

صدای همديگر را می شنيديم و با هم . را آوردند پهلوی اتاق من» دکتر ارانی« يک روز
پرسيدم شما را برای چه اينجا آوردند؟ گفت يک صاحب منصب به . صحبت می کرديم

 غذا نخورديم و ما را در. کشيده ای زده بود، من دستور اعتصاب غذا دادم» خليل ملکی«
را شالق نزدند ولی بقيه ی ما را شالق زدند و مرا به » خليل ملکی«. حياط شالق زدند

گفتم آقای دکتر اين صحيح نيست چون ما در . گفت شما هم غذا نخوريد. اينجا آوردند
اينها را . درآن موقع حدود هفت سال بود که در زندان بوديم(زندان سوابق زيادی داريم 

اينجا اروپا نيست اينجا کسی نمی تواند ! ضع زندان را بهتر می دانيمو و) تازه آورده بودند
گفت نه شما . حتی يک دفعه ما سيزده روز غذا نخورديم و اين کار اشتباه بود. غذا نخورد

مدتی است که زندانی هستيد از بيرون اطالعی نداريد و اگر شما اعتصاب غذا نکنيد، 
. و ما شکست می خوريم و شکست ما از شماست رفقايتان هم در باال اعتصاب نمی کنند

گفتم اعتصاب نمی توانم بکنم ولی حاال که شکست و اشتباهتان را می خواهيد بيندازيد 
رفتند خبر کردند، افسر کشيک آمد که . غذا آوردند نخوردم. گردن ما، من هم نمی خورم

ام توهين کرديد، من چرا غذا نمی خوری ؟ گفتم به اين علت که شما به يک دکتر عالی مق
چهار نفر بودند، يک گروهبان و دو نفر پاسبان و خود . بزنيد: گفت. هم غذا نمی خورم

مثل . ديگر نفهميدم که چه شد. تا گفتند بزنيد من يک کشيده به خودش زدم. افسر کشيک
ديگر نفهميدم وقتی حال امدم ديدم عرق کرده . اينکه به سرم زده بودند و بی هوش شدم 

يادم آمد که يک چنين . فکر کردم چرا عرق کرده ام. در صورتی که زمستان بود. ام
معلوم شد بعد از اين که بی هوش . اتفاقی افتاده، بعد پا شدم و ديدم که تمام بدنم کبود است

بعد به مرور معلوم شد . نمی گذاشتند که پزشک بيايد و معاينه کند. شدم هم مرا زده بودند
ماجرا از اين قرار بود که عده ای تيفوسی به بند آورده بودند که . م دارندکه خيال جنايت ه
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را می نوشت و » آزاد«که روزنامه » عبدالقدير آزاد«من بودم . ماها را از بين ببرند
خوب متوجه شد و دوستی در بيرون » عبدالقدير آزاد«. در آن جا بوديم» دکتر ارانی«

ودش شاعر و اديب و وکيل مجلس و رفيق تيمور گويا ميرزا هاشم افسر که خ( داشت 
را از زندان موقت به زندان باال » عبدالقدير آزاد«و توسط او اقدام کردند و ) تاش هم بود

آزاد اطالع می دهد که اگر به » عبدالقدير«.همان جا مانديم» دکتر ارانی«من و . بردند
سردار «. پهلوی شهربانی بوديمما در زندان موقت . داد آنها نرسيد جانشان در خطر است

يکی از روسای کردها که ميانه اش با من خيلی خوب بود، بلند می شود و می » رشيد
را بياوريد و يا االن دستور می دهم همه » افتخاری«رود پيش رئيس زندان و می گويد يا 

 . کردها شورش کنند
گفتم شما اشتباه » رانیا«به رفقای . اين سبب شد که من را هم آوردند و از خطر جستم

کرديد اعتصاب غذا کرديد، در اين موقعی که دنيا آتش گرفته بود من هم ناچار شدم 
» دکتر ارانی«ولی حاال بايد اعتصاب غذا بکنيد بگوييد . اينکار را بکنم و کتک خوردم

گفتم آخر . گفت داغ و درفش است ما اين کار را نمی کنيم» دکتر يزدی«. را می خواهيم
گفت وهللا به خدا به . شما برای يک عقيده و ايمانی زندانی شده ايد» دکتر ارانی«ای آق

خالصه اين ! مذهب به دين و به هر چه که معتقدی اصال ما عقيده نداشتيم، گرفتار شديم
و تيفوسی که با مقداری گنه گنه . همانجا بماند و بيمار شود» دکترارانی«سبب شد که 

البته رفقای ما . هم به اين طريق از بين رفت» دکتر ارانی«ادند و معالجه می شد، دوا ند
اعتصاب کنند ولی از آن پنجاه و سه نفر که اصل کار » ارانی«حاضر بودند که به خاطر 

 )     ١١.( بودند، تمايلی به اين کار ديده نشد
 

 وزارت كشور
 اداره كل شهرباني

 ١۵/١١/١٨تاريخ 
 ٧٨۵٨شماره 

 مرده ٧۴٠راني زنداني شماره موضوع دكتر تقي ا
 گزارش

ماه جاري دكتر تقي اراني فرزند  ١۴روز  ٣٠/١٣محترما به عرض مي رساند ساعت 
كه ار طرف اداره سياسي زنداني و در بهداشت تحت معالجه  ٧۴٠ابوالفتح زنداني شماره 

روز مزبور پس از  ٣٠/١٧بوده طبق گواهي پزشك به مرض تب عفوني مرده ساعت 
ت قانوني جنازه به متوفيات حمل گرديد اينك عين يك برگ صورت مجلس به تشريفا
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 .                               ٌ             پيوست تقديم و مراتب را استحضارا  معروض ميدارد
 ١٨: امضاء

به داليل عديده ... «: گويد نفر چنين مي ۵٣خود در محاكمه  متين دفتري در خاطرات « 
صلحت نيست هم از لحاظ ارتش به صالح و م شاه را مجاب كردم كه فرستادن پرونده به 

اصلح اين است كه پرونده در  . اعتبار وزارت دادگستري هم از نظر سياست خارجي
به ديوان حرب  وزارت دادگستري مورد رسيدگي قرار گيرد زيرا يقين داشتم كه اگر 

در  شدند، شاه اجازه داد كه محاكمه متهمان  شد همه متهمان به اعدام محكوم مي ارجاع مي
 )   ١٢( »...در دادگستري انجام شد ١٣١٧سال 

  :كند گونه بيان مي دادگستري را اين جهانشاه لو علت واگذاري پنجاه و سه نفر به   
ها به ويژه مادرمن و مادر ايرج اسكندري كه به نمايندگي از سوي همه  تالش خانواده« 

سرانجام آقاي  آسايش را از دولتيان و مجلسيان سلب كرده بودند و آنها ها  خانواده
دفتر ويژه رضاشاه را وادار به رساندن واقعيت موضوع به  الملك كروري، رئيس  شكوه

السلطنه اسفندياري  رضاشاه آماده شد آقاي حاج محتشم رضاشاه كردند و سپس چون ذهن 
كار گروهها را به دادگستري ارجاع كنند  در ديدار با رضاشاه از او استدعا كرد كه 

  ) ١٣(»او را پذيرفت رضاشاه خواست
  
سيف پورفاطمی در گفتگوئی که با علی اصغر حکمت وزيرفرهنگ وقت داشته است   * 

روزی مختاری رئيس شهربانی در دفتر او در وزارت « حکمت می گفت : می نويسد
تا قبل از . فرهنگ حضور يافته  و سئواالتی راجع به دکتر ارانی و دکتر رادمنش می کند

رادمنش در وزارت فرهنگ و دکتر ارانی در وزارت صناعت مشغول توقيف ، دکتر 
حکمت می گويد دکتر رادمنش در  دبيرستان ها تدريس می کرد ويکی . کار بودند

ازمعلمين خوب وزارت معارف وکارهايش ازهرجهت  رضايتبخش است وهيچ گونه 
رت عملی بر خالف مصالح کشور از او ديده نشده است ولی چون ارانی در وزا

صناعت مشغول کاربوده بنابراين حکمت اطالع  زيادی  راجع  به کار  او ندارد  ولی  
مختاری می گويد  اين . آنچه از خارج  اطالع دارد دکترارانی به نيکنامی معروف است

اکنون همۀ  آن ها  در . افراد  دارای عقايد مارکسيستی  و وابسته به سفارت  روس هستند
حکمت  از اين مالقات  و از اين که .  ودی  محاکمه  خواهند شدزندان هستند و به ز

شهربانی  پای  وزارت معارف  را در ميان  کشيده و چند نفراز معلمين برجسته  
دبيرستان های تهران را متهم و دستگير کرده  بود بسيار افسرده  ميشود ودرضمن  برای 

را هم مانند قضيه وزارت  پست و خودش هم بيمناک بود که مبادا شهربانی اين موضوع  
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 .تلکراف  پيراهن عثمان کرده و او را  هم دچار سرنوشت  صوراسرافيل بنمايند
درضمن محاکمه و تحقيق معلوم  شد که جز چندين نفر از اين گروه  که يا دارای  مرام 

ر ارانی مارکسيستی  يا مراوده با سفارت  بوده اند مابقی بيگناه و تقصيرشان آشنايی با دکت
قضات و مدعی . يا خواندن مجله دنيا  که صاحب امتياز و مدير آن ارانی بود می باشد

العموم دادگاه نسبت به جرم و بزه  بسياری از متهمين مشکوک بودند ولی مختاری به آنها 
                                                                     ً       می گويد  که  امر شاه  است که آنها  را محکوم کنيد و مذت  حبس هر يک قبال   تهيه 

 .ات می دهدکرده و به فض
چندی بعد از پايان محاکمه ، حکمت در جلسه ای با مختاری روبرو شده از او می پرسد 
که چطور وجدانتان اجازه داد که  اين افراد بی گناه که بهترين  معلم و طبيب و مستخدم 

مختاری . دولت در اين کشوربودند وجودشان را عاطل و باطل ساخته وبه زندان بفرستيد
ی گويد اگرازجان  خودتان و من می ترسيد ديگراز اين مقوله سخنی بر در جواب  م
عملی به خطا يا صواب انجام گرفته بحث و شک و تجسس در اين زمينه . زبان نياوريد

 )    ١۴.( برخالف مصالح کشور و توهين به مقام شامخ سلطنت  است
 

  روس رفقای به سری گزارش کامبخش؛ روايت به نفر۵٣  
 
با سقوط رضاشاه و باز شدن فضای سياسی، گروه از زندان :  يرانی می نويسد تاريخ ا 

. شان تقی ارانی به مرگی مشکوک درگذشته بود به درآمدند، در حالی که رهبر فکری
پس از آزادی از زندان، گزارشی در ارزيابی امکانات  ١٣٢٠کامبخش در آبان 

به سود کمونيسم روسی نوشت و نفر  ۵٣های فردی اعضای  برداری از توانايی بهره
الملل  م فتين مشاور امور امنيتی ژوزف استالين رهبر وقت شوروی برای بين.توسط پ

ترين  خسرو شاکری، استاد بازنشستۀ تاريخ دانشگاه پاريس در تازه. کمونيست ارسال کرد
هايی دربارۀ  نگاری  بخش پايانی اين گزارش را که به تک» مهرنامه«شمارۀ مجلۀ 

 .نفر اختصاص دارد، منتشر کرده است ۵٣ضای گروه اع
اينکه چنين گزارشی را کامبخش «:نويسد ای بر اين گزارش می شاکری در مقدمه 

الملل کمونيست ارسال داشته بود خود کامبخش و نزديکان  نفر به بين ۵٣پيرامون فاجعۀ 
نويسد  ت خود میکيانوری درخاطرا. اند                             ُ            اونورالدين کيانوری واردشير ا وانسيان گفته

ای از آن نزد خواهر وی اختر، همسر کامبخش، وجود داشته و او آن را به احسان  نسخه
افزايد کمينترن نيز پس از دريافت آن گزارش، بر اساس آن،  او می. طبری نشان داده بود

              ُ               برعکس اردشير ا وانسيان در بخش . برای او تقصيری قائل نبود، يعنی او را تبرئه کرد
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تر از  مهم. نويسد که کمينترن هرگز کامبخش را تبرئه نکرد شده خاطراتش میمنتشرن
) Plyshevskyi(     ُ                                                      سخن ا وانسيان، نوشتۀ يکی از کادرهای کمينترن به نام پليشفسکی 

، در سرگذشت کامبخش ١٩۴۴است که يک سال پس از انحالل کمينترن، در سال 
کمونيست وارد شده بود تاکنون ای که در اثر اعترافات کامبخش به حزب  لطمه: نوشت

 ».مورد تحقيق قرار نگرفته است
ها دبير اول حزب توده ايران شد، اما هيچگاه نتوانست در  هرچند عبدالصمد کامبخش بعد 

نفر به اعتباری که ارانی داشت دست يابد بلکه اين وابستگی او به شوروی بود  ۵٣ميان 
گزارش کامبخش به نحوی «: نويسد می شاکری. اش را فراهم کرد های ترقی که زمينه

تنظيم شده بود که نويسنده تنها به نزد قاضی برود و هيچ يک از پنجاه و دو نفر ديگر 
های او را در آن زمان نداشتند و سران حزب توده نيز در اظهارات  امکان رد تحريف

 به کامبخش» خيانت«علنی خود هرگز به آن که در برخی محافل درونی خويش چون 
گويی دستگيری، محاکمه و مجازات گروه و قتل . بردند ای نمی دادند، اشاره نسبت می

البته در آغاز تاسيس حزب . ارانی در زندان همچون يک تصادف عادی رخ داده بود
توده، نزديکان ارانی چون ايرج اسکندری، بزرگ علوی، دکتر دمحم بهرامی و برخی 

زب را رد کردند، اما کوتاه مدتی پس از ديگر نخست تقاضای عضويت کامبخش در ح
اف  مشاور کنسولی سفارت شوروی، علی علی) فشار: بخوانيد(آن در اثر توصيه 

 ».او را به عضويت پذيرفتند) ب در ايران.گ.مسئول وقت کا(
                                                   ً                  کامبخش در گزارش مفصل خود برخوردی دوگانه دارد؛ خصوصا  دربارۀ تقی ارانی  

» انگيزی فتنه«کند که در زندان  ی معرفی می»ونيستضد کم«که از يک طرف او را 
اش را در  کند که نام او را به عنوان فردی که زندگی کرد و از طرف ديگر پيشنهاد می می

راه انقالب کبير از دست داده، به پرچمی برای توسعۀ کمونيسم روسی در ايران تبديل 
        ً         برد، مثال  آنجا که  ه به کار میاو در گزارش خود تعابير جالبی دربارۀ اعضای گرو! کنند

رسد از او با  های بعد حزب تودۀ ايران می به نام ايرج اسکندری عضو برجستۀ سال
» ناپايدار«و » اراده کم«کند، احسان طبری را  ياد می» پرست شهرت«ای  عنوان چهره

دارای «هللا جهانشاهلو را  خواند، نصرت می» ترسو«داند، بزرگ علوی را  می
نام » عصبی«کند و از خليل ملکی به عنوان فردی  معرفی می» های فاشيستی گرايش

» شرافتمندی«ای،  انور خامه» سادگی«مرتضی يزدی، » کمونيست نبودن«. برد می
بودن رضا رادمنش هم از ديگر مسائلی است که در » به درد بخور«نورالدين الموتی و 

ايی از گزارش کامبخش را در ه بخش. شود گزارش کامبخش به رفقای روس ديده می
  :خوانيد ادامه می
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  يابد تيرگی نبايد اش خاطره ارانی؛ تقی *
 
وی از پدر خود يک خانه، يک قطعه کوچک زمين . ای ثروتمند برخاست او از خانواده 

نخست به خرج خود و سپس با بورس . و قسمت کوچکی از يک معدن را به ارث برد
در زمان تحصيل . درجۀ دکترای شيمی را دريافت داشتدولتی در آلمان تحصيل کرد و 

با مرتضی علوی، رهبر حزبی اين . در آلمان، به عضويت سازمان دانشجويان درآمد
او که به مارکسيسم عالقه پيدا کرده بود، آن را به . سازمان رابطه نزديک برقرار کرد

حسابی، ] عبدالحسين[طور جامع مطالعه کرد و در ايران به مناسبت ارتباط نزديک با 
را » دنيا«او پيش از فعاليت در حزب، مجلۀ . ايدئولوژی مارکسيستی خود را تنظيم کرد

در سازمان ما برای عضوگيری و . شد ها توسط ما رهبری می کرد که بعد منتشر می
او تا قبل از دستگيری، به عنوان . کرد سازمان دادن جوانان محصل فعاالنه کار می

های آلمانی، فرانسه و  او زبان. ش اداره صنايع مشغول به کار بودرئيس بخش آموز
 .دانست و با زبان انگليسی آشنايی داشت ترکی را خوب می

پرستی، خودخواهی،  عدم مطلق استعداد برای کار مخفی، مقام: مشخصات منفی 
 .انگيزی فتنه

 :آورم بعضی نکات برجسته را برای معرفی شخصيت او در ذيل می 
شود دريغ  در اعترافات خود از صحبت درباره مسائلی که به شخص او مربوط می – ١ 

گويد به عنوان مثال، به اصرار  درباره مسائل عمومی مخفی حزب زياده می. کند می
. برد؛ با وجود اين من توانستم او را نجات دهم را نام می] سرهنگ سيامک[رفيق احدی 

 .دهد ها و غيره شرح می س خانههای مسکو، روابط، آدر درباره فرستاده
 .خواهم به آن به تفصيل بپردازم آورد و نمی در زندان نزاع به وجود می – ٢ 
ها را  ما که در آستانۀ دادگاه به اشتباهات خود پی برده بوديم و سعی داشتيم آن – ٣ 

 جبران کنيم، بدين مناسبت قرار گذارديم که دربارۀ اين يا آن اعتراف يک نوع توضيح
اين قرار را   من به نوبه خود. بين من و او نيز چنين قراردادی وجود داشت. ارائه دهيم

ها توضيح داده  همان چيزهايی را گفت که قبال درباره آن   رعايت کردم، اما او در دادگاه
 .بود

ترين آن نام بردن  در نطق دفاعيه او نکات ضدکمونيستی زيادی وجود دارد، که مهم – ۴ 
 .به عنوان پروکاتور و آدم توخالی است) نماينده کمينترن] (اصالنی[ان از کامر
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من همه چيز را «: گويد او می) يک بچه ساده(ای  خامه] انور[رويی با  در روبه – ۵ 
ای همه  پس از اين بود که خامه» .کنم اعتراف کنی ام و به تو هم توصيه می اعتراف کرده

 .چيز را تا کوچکترين جزئيات نوشت
 .استعداد فراوان، حافظه خوب، هضم صحيح، برخورد درست مارکسيستی: نکات مثبت 
ها او را چون انسانی  اگر او در آغاز حبس ضعف نشان داد، در زندان آبديده شد و بعد 

 .بينيم مسئول و قوی می
ها سعی داشتند رفتار قبيح و وحشيانه پليس را برشمارند، از جمله پژوه که  بعضی 

دو بار اخطار شد و اجازه ] نيز[سه بار صحبت او را قطع کرد، و به من دادستان 
های مختلف  اما ارانی، با استفاده از تجربه ما توانست بخش. صحبت به من داده نشد

دفاعيه خود را طوری تنظيم کند که پيش از آنکه رئيس دادگاه او را به سکوت وادارد، 
 .اين خدمت اوست. بعضی مطالب را بگويد

به . اين شجاعت را داشت که اشتباهات خود را بپذيرد. کرد او فعاالنه با پليس مبارزه می 
ام را شناخت، او صريحا اعالم  ها که به من نزديکتر شد و من و گذشته عنوان مثال، بعد

کرد که در مورد من اشتباه کرده بود، حتی اين مساله را توسط يکی از زندانيان سياسی 
 .خود در زندان قصر اطالع داد اردبيل به رفقای

شد که پيش  دانست، زيرا از پرونده او چنين معلوم می دهندۀ حزب می پليس او را سازمان 
به عالوه، او . چنين چيزی در پرونده من نبود. از سازمان ما، او دوره آموزشی ديده بود

تر،  د، از همه مهمش ناشر و سردبير مجله دنيا بود که پيش از پيدايش سازمان ما منتشر می
تر تشخيص داد، چون او  دادگاه درست. کردند دانشجويان او را محرک اصلی معرفی می
 .دهنده محکوم نمود را به عضويت و من را به عنوان سازمان

های منفی  اگر در اينجا بعضی جنبه. ارانی به علت مرض تيفوس در زندان درگذشت 
 .ه خاطر درست بودن اطالعات استاند، اين امر تنها ب شخصيت او ذکر شده

ما بايد . به طور کلی، خاطره او نبايد به هيچ مناسبتی تيرگی يابد يا به آن خدشه وارد آيد 
از او همچون بهترين انقالبی و مبارز برای کمونيسم و کسی که زندگی خود را برای 

 .انقالب کبير کمونيستی از دست داد، ياد کنيم
 اعتماد است ای؛ شايستۀ انور خامه* 
مدرسه متوسط را تمام کرد و به مدرسه . از خانواده فقيری برخاسته است. تهرانی است 

. داند وی با زبان آلمانی آشنايی دارد و فرانسه نيز می. عالی نيز رفت، ولی به اتمام نرساند
    ً                        جسما  بسيار ضعيف است، ولی از . بود] سازمان جوانان کمونيست[ک . ج. عضو س

. کتاب خوانده است و روی مارکسيسم خيلی کار کرده است. خوب است لحاظ فکری
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رويی با ارانی، جزئياتی نيست که  زمان بازرسی ضعف نشان داد، به ويژه پس از روبه
در . در زندان به خود آمد و رفتارش را درست کرد. ها سکوت کرده باشد او درباره آن

يکی از . کرد ليس مبارزه میترين روزهای سياه ارتجاع به طور فعال با پ بد
کوتاه سخن، . در دادگاه خود را به خوبی نشان داد. کنندگان فعال اعتصاب غذا بود شرکت

توان از او برای تبليغ و تهييج و کارهای  شايستۀ اعتماد است و می) نه بدون جهت(او 
 .ادبی با ثمربخشی بسيار استفاده کرد

 ايرج اسکندری؛ کمونيست لهستانی است*  
مدرسه عالی حقوق . عموزاده سليمان ميرزا است. از خانواده قاجار است. تهرانی است 

قبال در . داند کند و آلمانی نيز می به خوبی به فرانسه صحبت می. را تمام کرده است
با دانش است، اساس . کرد و سپس به وکالت اشتغال داشت وزارت دادگستری کار می

رفت، ولی هيچ نوع  زد عضويت در حزب به شمار میداند، نام مارکسيسم را خوب می
در ) اعتراف او کامل نبود(در اداره سياسی اعتراف کرد . فعاليتی از خود نشان نداد

از . از نقطه نظر حقوقی دفاعيه خوبی در دادگاه ايراد کرد. دادگاه اعترافات را رد کرد
پايداری . دادند ار قرار نمیآنجا که عموی او سرهنگ پليس بود، او را در زندان مورد فش

پرست است و وقتی ما  شهرت. سعی داشت همه از او خوششان بيايد. از خود نشان نداد
شده قرار داديم، برای حفظ حيثيت خود در  او را برای اعتصاب غذا در برابر عمل انجام 

بود ها معلوم شد، او به رئيس زندان گفته  اعتصاب غذا شرکت کرد، ولی آنطوری که بعد
که فقط از ترس ارانی و کامبخش وارد اعتصاب شده بود و اگر آنان با خوردن غذا 

او در جهت رسيدن به توافق . داديم کردند، ما هم به اعتصاب غذا خاتمه می موافقت می
زمانی که به ما دستبند زدند و ما را برای شالق خوردن بردند، نيرومند او . داد پيشنهاد می

ديدن اين منظره کافی بود که او . ر برد تا او از آنجا اين منظره را ببيندرا به اتاق همجوا
او جزو آن دسته از زندانيان سياسی بود که . فورا پرچم ختم اعتصاب غذا را برافرازد

پس از اشغال لهستان . ايدئولوژی و فعاليتشان با رويدادهای جهانی رابطه نزديک داشت
. داد به نفع ما شد، او از خود فعاليت زيادی نشان می توسط شوروی، زمانی که کفه ترازو

 .معروف بودند» های لهستانی کمونيست«راستی اين اشخاص در زندان به 
او مستعد، معقول، . توان به خوبی استفاده کرد ها، از اسکندری می با وجود همه اين 

پرستی او نيز  برای فعاليت ما حتی از شهرت. مورد اعتماد است و وزنه اجتماعی دارد
تواند  خورد، در فعاليت علنی می او که به درد فعاليت مخفی نمی. توان استفاده برد می

 .بسيار ثمربخش باشد
  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٢٨                                                                ١٨        دق ، 

  

  

  
  

 دهد نشان استقامت با را خود خواهد می علوی؛ بزرگ *
   

                         ً                                                  تهرانی و از خانوادۀ نسبتا  مرفهی است و برادر مرتضی علوی است که يک زمان حوزه 
او دوره متوسطه را در آلمان ديد، زبان . کرد آلمان را رهبری می جوانان محصل در

او در مدرسه . داند داند، انگليسی، کمی هم فرانسه و روسی می آلمانی را به خوبی می
نامزد عضويت در . کرد ای که آلمانيان تاسيس کرده بودند زبان آلمانی را تدريس می فنی

خوب . خوبی با اساس مارکسيسم داردمعقول و باسواد است و آشنايی . حزب بود
مايل است خود را با استقامت نشان دهد، ولی ملزومات . پرست است شهرت. نويسد می

زمان اعتصاب . ها، زياده پرحرفی کرد بعد. کمی ترسو است. الزم برای آن را ندارد
. بود »های لهستانی کمونيست«از شمار . گرايانه نشان داد های توافق غذا، از خود گرايش

 .تواند به فعاليت تبليغاتی و ادبی استفاده زيادی برساند او می
 مرتضی يزدی؛ کمونيست نبود و نخواهد بود 
تحصيالت عالی را در آلمان کسب . فرزند مجتهد معروف، شيخ دمحمحسين يزدی است 

با يک زن آلمانی ازدواج کرد، زمانی که در زندان . کرد و درجه دکتری دريافت نمود
کند، زبان انگليسی را  به آلمانی خوب صحبت می. ، همسرش را به آلمان فرستادبود
علت دستگيری او اين بود که نزد ارانی رمز . داند، کمی هم فرانسه و روسی می

در . مکاتبات بين او و ارانی و مرتضی علوی را، که در آلمان بود، پيدا کرده بودند
يزدی توقيف شد و اعتراف . تاده شده بودبازپرسی معلوم شد که رمز توسط يزدی فرس

کرد و انتظار عواقب سختی نداشت، ولی او به عنوان عضو فعال حزب، به پنج سال 
اگر او عضو فعال نبود، چنين مدرک مهمی را « : گويد دادستان می. حبس محکوم شد

مان در او در آل. وقت کمونيست نبود و نخواهد بود در واقع يزدی هيچ» .دادند به او نمی
                                                   ً کرد، ولی پس از بازگشت به ايران، به طرف اردوگاه کامال   حوزه محصلين شرکت می

گرايانه نشان  های توافق در اعتصاب غذا شرکت کرد، ولی جنبه. مخالف روی آورد
پس از اشغال . داد هايی نشان می پس از محکوميت در دادگاه، از خود فعاليت. داد می

. جراح خوبی است. شد، معقول و مستعد است» لهستانیکمونيست «لهستان، تبديل به 
  .تواند برای فعاليت ما مورد استفاده قرار گيرد موقعيت اجتماعی او می
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  گاه کمونيست نبود هللا جهانشاهلو؛ هيچ نصرت  
 
دارای . دار بزرگی است زمين. اهل زنجان و از خانواده اميرافشار معروف است 

. داند زبان ترکی و فرانسه را می. ل دانشکده طب استمحص. تحصيالت متوسطه است
گاه  هيچ. گاهی محصلين در خانه او بوده است به علت دستگيری او در جمع شدن گاه

  .های فاشيستی داشت کمونيست نبود، تا پيش از توقيف، حتی گرايش
 

  خليل ملکی؛ يک سيلی خورد و همه چيز گفت*  
 
از يک خانواده قديمی و معروف و . يان اراک استآذربايجانی است، نسبتش از ايران 

به خاطر شرکت . اش در رشته شيمی در آلمان بود تحصيالت عالی.      ً        نسبتا  غنی است
در ايران مدرسه عالی آموزش . فعال در حوزه جوانان دانشجو به ايران فراخوانده شد

فعاليت پس از بازگشت او به ايران سعی شد که به . را در بخش فلسفه تمام کرد
بازگردانده شود، ولی با وجود آشنايی خوب با مارکسيسم، ايدئولوژی کمونيستی برای 

تر از همه چيز عقيدۀ  او يک روشنفکر نمونه است، کسی که برايش مهم. او غريبه بود
با وجود . بسيار عصبی است. اش درست نيست خود اوست، حتی وقتی بداند که عقيده

. در زندان به خاطر عصبی بودن مرتب با پليس درگير بودعدم تمايل کامل به فعاليت 
. به روابط خود اعتراف کرد. يکی از علل اعتصاب ما شالق زدن او توسط پليس بود

معقول و شرافتمند . يک سيلی از بازپرس خورد و بسياری چيزهای غيرالزم را گفت
  .ت نخواهد کردوجه برای فعاليت موافق هيچ است، برای کار علنی خوب است، ولی به

 
  آيد رضا رادمنش؛ از شوخی خوشش نمی* 
 
ً          اهل گيالن و از خانواده نسبتا  مرفهی است  درجه دکترا در فيزيک را از فرانسه .                            

پيش از . داند و با زبان انگليسی آشنايی دارد زبان فرانسه را خوب می. دريافت کرد
ايران، دکتر ارانی درباره  پس از بازگشت به. رفتن به فرانسه، از فعاليت کناره گرفت

تنها فعاليت کمونيستی را رد کرد، بلکه حتی  او، نه. فعاليت دوباره با او صحبت کرد
که از ] فروهيد[او را سليمی . فعاليت در سازمان علنی دانشجويان را نيز نپذيرفت
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توقيف به اين مناسبت او خيلی قبل از ما . زمان فعاليت در گذشته با او آشنا بود، لو داد
با وجود تاکيد (اما به خاطر صحبت او با دکتر ارانی، او را از شمار ما دانستند . شد

زندان او را به فعاليت کمونيستی ). ارانی مبتنی بر رد پيشنهاد همکاری توسط رادمنش
. پرانرژی، خوددار، معقول و بااستعداد است. در زندان رفتار خوبی داشت. بازگرداند

  .دردخور است برای هر نوع فعاليتی به. آيد از شوخی خوشش نمی
 

  اش بهره برد احسان طبری؛ بايد از استعداد ادبی* 
 
پدرش وکيل است، دارای تحصيالت . درآمدی است ازخانواده کم. متولد مازندران است 

توجه ما را به . داند فرانسه، انگليسی، اندکی روسی، آلمانی و ترکی می. متوسطه است
. به خود جلب کرد) های مارکسيستی ويژه جزوه به(ها  به ترجمه جزوه اش خاطر عالقه

اما جوانی، انرژی، استعداد زبان و ادبی . اراده و ناپايدار است اين حقيقت است که او کم
  .او بايد صد درصد به وسيلۀ ما مورد استفاده قرار بگيرد

  
  

 از کجا سر برآوردند؟» حزب توده«پايه گذاران 
 !نفر ۵٣اسرار 

 info@khorasannews.comجواد نوائيان رودسری : نويسنده 
 »شورشيان« ُ  َ          ل مپ نی به نام 

دمحم شورشيان يکی از اعضای رده پايين حزب کمونيست ايران بود؛ فردی پرمدعا و 
که به شدت به ابراز وجود و خودنمايی »  ُ   ل مپن«کم سواد يا به تعبير دوستانش 

با وجود اين . بود تئاتر را هم تجربه کرده            ً              داشت و ظاهرا  مدتی بازيگری  عالقه
جايی  خصايص، مسئوالن حزب کمونيست او را به عنوان مسئول تدارکات و جابه

شورشيان مأمور بود افرادی را که از طرف . اعضا از ايران به شوروی برگزيدند
شوند، به هر نحو ممکن، از مرز عبور دهد و کسانی را  حزب به شوروی اعزام می

او در عين حال . خواهند وارد ايران شوند از مسيرهای امن به مقصد برساند که می
در ابتدای فعاليت حزب کمونيست ايران . کرد خود را فردی زرنگ و باتدبير فرض می

دستگاه . ، پليس سياسی رضاشاه اطالعی از فعاليت آن نداشت» َ    ا رانی«به رهبری 
حزب کمونيست، نيازمند همياری و هايی مانند  اطالعاتی شهربانی، برای کشف شبکه

با اين حال، پليس . های خارجی، به ويژه انگليس، بود همکاری اطالعاتی سفارت
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، »دمحم شورشيان«بود که فردی به نام  سياسی از طريق منابع محدودش فهميده
، کمونيست  های مشکوکی دارد و برابر اظهاراتی که به طور علنی بيان کرده فعاليت

گشت، اما تصويری  ن علت، پليس سياسی همه جا به دنبال شورشيان میبه همي. است
ش، شورشيان، که .هـ١٣١۶در يکی از روزهای بهار سال . از او در اختيار نداشت

برای انجام کاری به آبادان رفته بود، با دعوت يکی از دوستانش هوس کارگردانی 
آگهی اجرای نمايش، نام های اخالقی او باعث شد که در  ويژگی! تئاتر به سرش زد

مأموران پليس . احتياطی سبب شناسايی شورشيان شد اين بی. کامل خود را درج کند
شورشيان در .                                          ً                      سياسی او را در آبادان دستگير کردند و فورا  به تهران انتقال دادند

شايد ! بازجويی اداره سياسی شهربانی، بدون کوچک ترين تهديدی، همه چيز را لو داد
ه بيشتر ناشی از روحيات عجيب و غريب او بود که هيچ سنخيتی با کار اين مسئل

اش، تک تک افرادی را که  صفحه بازجويی ١٣شورشيان در . تشکيالتی نداشت
جا که او مأمور نقل و انتقال افراد به شوروی بود، بيشتر  از آن. شناخت، معرفی کرد می

که صداقتش را به  رای آنشورشيان ب. شناخت اعضای حزب کمونيست ايران را می
او . داد چه بود، نشان می بازجويان نشان بدهد، گاه اهميت برخی افراد را بيشتر از آن

را به عنوان ارگان حزب کمونيست معرفی و هدف اين گروه را براندازی » دنيا«مجله 
در ! رژيم رضاخان و استقرار نظام جمهوری سوسياليستی شوروی ايران بيان کرد

رافات بود که از تقی ارانی و دوستانش، به عنوان اعضای بلندپايه حزب نام همين اعت
. برد و نام مستعار کامبخش را در اختيار مأموران پليس سياسی رضاخان گذاشت

در اين بين، مهم ترين ! شورشيان با اعترافاتش فاتحه حزب کمونيست ايران را خواند
کامبخش، فرد مورد اعتماد حزب شکار مأموران پليس سياسی رضاشاه، عبدالصمد 

 .طولی نکشيد که مأموران توانستند کامبخش را به دام بيندازند. کمونيست شوروی بود
 !دهد نفر را لو می ۵٣کامبخش 

ماه  ارديبهشت ٢٠با شناسايی تصوير کامبخش توسط شورشيان، پليس سياسی روز 
ش نسبت به ديگر      ً      ظاهرا  کامبخ. ، عبدالصمد کامبخش را بازداشت کرد١٣١۶سال 

او در نخستين بازجويی خود، ! تری بود الوصول اعضای حزب کمونيست لقمه سهل
جالب اين جاست که . همه ادعاهای شورشيان را تأييد و به جرمش اعتراف کرد

دانست، در پاسخ به يک  چه را درباره حزب می کامبخش بدون کمترين تهديدی، هرآن
، که به عنوان متهم در جلسه دادگاه »ای انور خامه«به نوشته . پرسش بازجو بيان کرد

است، اعترافات کامبخش حالت  نفر حاضر بوده و متن بازجويی کامبخش را شنيده ۵٣
بندی شده برای کنگره حزب کمونيست  بازجويی نداشت، بلکه گزارشی مفصل و فصل
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امبخش ک(نورالدين کيانوری به دليل رابطه خانوادگی با کامبخش ! در شوروی بود
منکر کم آوردن وی و لو دادن اعضای حزب ) ، خواهر کيانوری بود»اختر«شوهر 

اند، ديگرانی که به ادعای  توسط اوست و معتقد است ديگران اين کار را انجام داده
به هر حال اعترافات ! ای در زمان بازجويی کامبخش هنوز دستگير نشده بودند خامه

ت شورشيان را تکميل کرد و پليس سياسی رضاشاه، کامبخش تمام زوايای مبهم اعترافا
نفر از اعضا و منسوبان  ۴٠ساعت،  ٢۴، طی ١٣١۶ماه سال  ارديبهشت ٢١روز 

حزب را بازداشت کرد و بقيه اعضا به تدريج، تا اوايل خردادماه به دام مأموران 
 .افتادند

 
 !نفر ۵٣اسرار 

  
 info@khorasannews.comجواد نوائيان رودسری : نويسنده 

  بازسازی حزب کمونيست
  

  !باد کمينترن نورالدين الموتی؛ فرياد زد زنده* 
 
دوره حقوق تحت نظر دادگستری را . برادر عماد الموتی، سواد فارسی خوبی دارد 

. کرد پيش از توقيف در عدليه تبريز کار می. داند زبان خارجی نمی. تمام کرده است
. هرت داشت عضو دادگاه اوليه بودبه درستکاری ش] بود که[چون کارمندی 

در سازمان جديد هم عضو بود، اگرچه . آغاز کرد ١٩٢٧کارآموزی حزبی را از سال 
او را خواجوی، لو داد و اظهار داشت که نورالدين با نماينده ما در . شرکت فعال نداشت

با وجود کوشش من برای . قزوين با نماينده کميته مرکزی، لطفی، تماس داشته است
درگير نکردن نورالدين در اين مساله و اظهار قاطعانه من درباره عدم ارتباط، او 

در بازرسی او توانست ثابت کند که در زمان ذکر شده توسط خواجوی، او . توقيف شد
توانست در قزوين بوده باشد، زيرا او هر روز دفتر ثبت حضور وزارت عدليه را  نمی

های ديگر، دادگاهی کردن او با ما  ن و عدم برگهبا يک چنين دليل وزي. کرد امضا می
پرونده او را پس از دو سال و نيم به دادگاه . پذير نبود، ولی او را آزاد هم نکردند امکان

ای عليه او و دفاعيه خوب به عضويت او در حزب ظنين  فرستادند، زيرا با عدم برگه
م غيرعادالنه دادگاه از جا او که از حک. او را به شش سال حبس محکوم کردند. بودند
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در رفته بود، به قضات ناسزا گفت و اظهار داشت، در شش ماه آينده حکومت به دست 
مرگ بر ارتجاع «، فرياد زد )فنالند بود       اين زمان جنگ شوروی(ما خواهد افتاد 

باره ها او را در اداره سياسی کتک زدند، دو به خاطر اين گفته. »باد کمينترن فاسد، زنده
              ُ        مجموعا او به ن ه سال و . اش نمودند، و اين بار او را به هفت سال محکوم کردند محاکمه

کرد، از اين  الموتی که تا پيش از دادگاه فعاليتی در زندان نمی. نيم زندان محکوم شد
ها او را، برای مدت هفت ماه در سلول  در نتيجه اين رويداد. دقيقه به مبارزه پرداخت

انسان بسيار .                   ً                                قرار دادند، و بعدا  هم او را با من به جنوب فرستادندجوار من  هم
با وجود . نظر ايدئولوژيک خوددار است از نقطه. مورد اعتماد است. شرافتمندی است

  )١۵.(اندک ضعف سالمتی، برای هر نوع فعاليتی مناسب است
 
را اينگونه در بارۀ مرگ دکتر ارانی  نظر خود » نفر ۵٣کتاب « بزرگ علوی در *  

. صدها سال تاريخ دوره های پرتالطم زندگانی ملتی را طی می کند: به قلم می آورد
. فقط يک مرد بزرگ که مانند مشعل فروزان قرن ها می درخشد، به وجود می آورد

ملت ها زنده می شوند و در می گذرند، اسم آنها در صفحات تاريخ حک می شود، ولی 
در تاريخ . مخلوق اين ملت ها هستند هميشه زنده می مانداسم اين مردان که موجود و 

چه بسا اتفاق می افتد که . فداکاری و شهامت اين مردان فراموش شدنی نيست
مشخصات وخصوصيات دوره ای به اسم مرد بزرگواری که موجود و مخلوق اين 

می گويند دوره پريکلس، فرانسه ناپلئون، انگلستان . دوره است، مجسم می گردد
بعضی در اهميت و نفوذ مردان بزرگ به حدی غلو کرده و تصور می کنند . کرامول

که آنها خط سير تاريخ را تغيير داده اند، ولی در حقيقت اين مردان بزرگ که محصول 
اوضاع مادی دوره های خود هستند، توانسته اند آمال و آرزوی اکثريت مردم دوره 

جهت اسامی آنها نماينده مفهوم آن آرزو و آمال خود را در قالب عمل ريزند و از همين 
 .است

کلمه شکسپير امروز مفهوم خاصی دارد، يعنی دوره تجدد ادبی در انگلستان، يعنی 
وقتی اسم واشنگتن را می شنويم به ياد جنگ های . دوره هنری و صنعت در اين کشور

و حرکت مردم با اسم لنين تکان . آزاديخواهی و مبارزه های دموکراسی می افتيم
 .ستمديده و زنجير شده در نظر ما تجلی می کند

دکتر ارانی يکی از آن نوابغی است که هرچند صد سال يک بار در زندگانی ملت 
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 .ايران آفتابی می شود
دکتر ارانی با فداکاری و شهامت و بزرگ منشی و با غرور و تکبر و در عين حال 

واری ريخت که ثمرات و آثار آن بعدها تواضع و فروتنی که مخصوص او بود، پی است
. اسم دکتر ارانی نيز امروز معنا و مفهوم خاصی پيدا کرده است.جلوه گر خواهد شد

دکتر ارانی يعنی مقاومت در مقابل شديدترين و سياه ترين استبدادهای جهان، دکتر 
ارانی عنی فکر روشن، يعنی سر نترس، يعنی از جان گذشتگي، يعنی ايمان به 

اگر رضاخان را به معنای . مفهوم دکتر ارانی ناقض مفهوم رضاخان است. قيتموف
ستمگری و زورگويی و طمع و ظاهرسازی بگيريم، مفهوم ضد آن دکتر ارانی يعنی 

با مرگ دکتر ارانی . رحم و محبت يعنی مقاومت، يعنی سخاوت، يعنی معنی و حقيقت
شهامت بی . د، خاتمه نيافته استنقش تاريخی که بعهده اين بزرگوار واگذار شده بو

نظير و مقام ارجمند اخالقی او در دل های هواخواهانش ريشه دوانده و بارهای گران 
 .بهائی خواهد داد

مرگ ارانی از آن مصيبت هائی است که کليه کسانی که در زندان بوده و اسم او را 
ندان موقت ديده شنيده و يا يک بار او را در سلول های مرطوب کريدر سه و چهار ز

 .بودند هرگز فراموش نخواهند کرد
ضربت ناگوار و غيرقابل تحملی با مرگ ارانی بر تمام پنجاه و سه نفر بدون استثناء 

من امروز هر وقت می شنوم که کسی ولو از نزديکان خودم هم باشد، فوت . وارد آمد
دکتر . تر ارانی هم مردزيرا فوری به يادم می آيد که دک.              ْ             کرده است ابدا  تعجب نمی کنم

ارانی که برای زندگاني، برای نجات ديگران خلق شده بود، دکتر ارانی که برای 
چه تعجبی دارد اگر . رهائی حق از چنگال ظلم و نکبت و بدبختی زائيده شده بود، مرد

 .فالن پيره زن در بستر مرگ جان می کند
خواهد شد، جزو رمزهائی                                             ْ    چطور دکتر ارانی مرد، جزو اسراری است که بعدا  کشف

هر روزی که ملت ايران توانست . است که حل آن با سرنوشت ملت ايران توام است
قاتلين دکتر ارانی را به کيفر برساند و مجازاتی را که حق اين گونه اوباش است، 
درباره آنها اعمال نمايد، يک قدم در سير ترقی و تکامل فراتر نهاده و فقط وقتی ملت 

تواند جزو ملل مترقی دنيا به شمار آيد که از قتل ظالمانه امثال دکتر ارانی  ايران می
 .جلوگيری کند و راه ترقی و تکامل آنها را تضمين نمايد

يکی از دوستان . نعش دکتر ارانی را به غسال خانه بردند ١٣١٨روز چهاردهم بهمن 
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و رفيق بود، نعش  نزديک دکتر اراني، طبيبی که او را از بچگی و فرنگستان معاشر
مادر پير دکتر اراني، . او را معاينه کرد و عالئم مسموميت در جسد او  تشخيص داد

زن دليری که با خون دل وسائل تحصيل پسرش را فراهم کرده بود، روز چهاردهم 
بيچاره زبان گرفته بود، که اين پسر من . جسد پسر خود را نشناخت ١٣١٨بهمن 
همين مادر چندين مرتبه دامن . داده و از شکل انداخته بودند اين طور او را زجر. نيست

پزشک معالج دکتر ارانی را گرفته و از او خواسته بود که پسرش را نجات دهد دوا و 
برای . دکتر زندان در جواب گفته بود اين کار ميسر نيست. غذا برای پسرش بفرستد

مادر دکتر اجازه نداشت حتی گالبی . اينکه به من دستور داده اند که او را معالجه نکنم
کسی تصور نکند که مقررات زندان و حتی مقررات من درآری . برای بچه اش بفرستد

زندانيان می . زندان رضاخان ورود دوا و غذا را برای زندانيان قدغن کرده است
توانستند هر روزه از منزل خود غذا دريافت کنند و اگر کسی مريض می شد طبيب 

ه ای می نوشت و اين نسخه را زندانيان برای کسان خود فرستاده، دارو زندان نسخ
در بعضی موارد حتی اجازه داده می شد که پزشک از خارج به . دريافت می کردند

من خود در زندان مبتال به آپانديست شدم و چون خودداری . عيادت زندانی بيمار بيايد
ی کند، پس از يک هفته طبيبی که کردم از اين که پزشک زندان مرا معالجه و جراح

خود من انتخاب کرده بودم، به عيادتم آمد و اگر اين طبيب آن روز مرض مرا آپانديست 
تشخيص داده بود، شهربانی حاضر بود حتی اجازه دهد که مرا در بيمارستانی خارج 

ارانی بنابراين اوليای زندان و شهربانی از رفتاری که با دکتر . از زندان معالجه کنند
اگر مسموم کردن دکتر ارانی مسلم نيست . کردند، هيچ قصدی جز قتل او را نداشته اند

به طور قطع منظور آنها از اين شکنجه و آزار هيچ چيز ديگری جز نابود کردن او 
از مرگ رهبر بزرگ خود باخبر  ١٣١٨بهمن  ١۴ما يکی دو روز پس از . نبوده است

. ايام دوره زندگانی ما پنجاه و سه نفر بوده استآن روز يکی از شوم ترين . شديم
 .مردان بزرگ مثل بچه هائی که مادر خود را از دست داده باشند، گريه می کردند

ابراهيم زاده کارگر جاافتاده ای که بطور قطع مصيبت روزگار را زياد چشيده بود مثل 
ه بزرگترين قوه خود ما آن روز احساس می کرديم ک. بچه پدر مرده ناله و ندبه می کرد

 .زندان و حکومت سياه بزرگترين ضربت را بر ما وارد آورد. را از دست داده ايم
کليه . ما تصميم گرفتيم که در تمام کريدرهای سياسی مجلس عزائی ترتيب دهيم

زندانيان سياسی به دسته های پنج تا ده نفری در سلول های خود جمع شدند و به ياد 
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يکی از رفقای نزديک دکتر چنين . وگواری و تذکر ترتيب دادنددکتر ارانی مجالس س
دکتر اراني، امروز ما در بيغوله ها به ياد تو گرد هم آمده ايم اما اميدواريم : گفت 

روزی بتوانيم قبر ترا گلباران کنيم و به تو بگوييم دکتر سر از خاک به در آر و ببين که 
 .نظور ترا برآورده اندتو نمرده ای و ياران و هم زنجيران تو م

هر کس خاطره ای داشت، برای ديگران حکايت کرد و باالخره آن روز کليه زندانيان 
بهمن روز يادبود کليه کسانی که در  ١۴سياسی متفق الرای تصميم گرفتند که روز 

زندان استبداد جان داده اند باشد و هر جا که هستند، چه زندان و چه در تبعيد و چه در 
 .اين روز را محترم بشمارندآزادی 

زندانيان سياسی که در تبعيد و يا در زندان بودند، مجالس  ١٣١٩روز چهاردهم بهمن 
اغلب پنجاه و سه نفر و ساير زندانيان  ١٣٢٠بهمن  ١۴روز . تذکری ترتيب دادند 

عده زيادی از آزاديخواهان . سياسی در سر مزار او ابن بابويه به قول خود وفا کردند
ولی هنوز آن روز . آن روز آن جا حضور يافتند و قبر دکتر ارانی را گلباران کردنددر 

 .نرسيده است که ما قولی را که به دکتر داده ايم، وفا کنيم
دکتر سر از قبر در آر و ببين که ما : هنوز آن روز نرسيده است که ما بتوانيم بگوئيم

. کردی به صورت عمل درآمده استمنظور ترا برآورده ايم و آنچه تو آرزويش را می 
 .ما بی کار ننشسته ايم. ما فقط می توانيم بگوئيم دکتر ارانی خاطر جمع باش

ما ايمان داريم که دير يا زود به . درپی مقصود تو می کوشيم، آن روز هم خواهد رسيد
  )   ١۶.( منظور خود که همان منظور توست خواهيم رسيد
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  ذمآخ و توضيحات  
 

 ٣۶صص ( –١٣٨٧ ، انتشارات اختران »تقی ارانی در آينه تاريخ« خسروشاکری _- ١ 
– ٢۶ (  
 – ۴٧صص   ،١٣٧۴کتاب نقطه، پائيز » دنيای روشنگردکتر ارانی« باقر مومنی  -  ٢

۴۵   
   ۴٧ – ۴٨پيشين  صص  – ٣ 
  -  ١٣١۶(»گروه دکتر ارانی« تاريخچه فرقه جمهوری انقالبی ايران و«ميداحمدی ح -  ۴ 

   ٣٨ص   ، ١٣٧٩چاپ اول  ،انتشارات  اختران  ) ١٣٠۴
    ٣٩  -  ۴٠صص  ،پيشين    -   ۵ 
حسين فرزانه .  ٢۶۵  -  ٢٨۵صص  ، »پروندۀ پنجاه وسه نفر« حسين فرزانه    -  ١٠ 

ادارۀ « صفحۀ اوراق ۴٢اليحه دفاعيه دکتر ارانی در « خالصۀ « : تاکيد می کند که
اين اليحه چنانکه ديده می شود، در پنج قسمت و يک خاتمه  . ستنوشته شده ا» زندان 

و  بعقيده )  ٢۶۵ص –پيشين (» قيد شده است ١٧/  ٨/ ٢٠است وتاريخ نگارش آن 
نوشته » ادارۀ زندان « صفحۀ اوراق ۴٢در » اليحه دفاعيه دکتر ارانی«نگارنده متن  

که  حزب »  يحۀ دفاعيۀ ارانی ال« شده است موثق و قابل استناد تاريخی است و آن متن 
برای اولين بار به چاب رسانده ، تبليغات حزبی و قابل اطمينان نيست  ١٣٢۴توده درسال 

و اما حسين فرزانه درحاشيه . و چنانکه اين حزب در دفاعيه خسرو روزبه هم دست برد
ز که ا» اليحۀ دفاعيه ارانی «متن حاضر :  توضيح داده است که »  کذائی«آن متن 

                                                 ً در تهران برای اولين بار به چاپ رسيده و بعدها عينا   ١٣٢۴طرف حزب توده در بهمن 
ای که در »اليحۀ دفاعيه «چنانکه مالحظه می شود اين متن با. تجديد چاپ شده است

منبع . پرونده موجود بوده ، اختالفاتی دارد و در عين حال بسيار مفصل تر از آن انست
و درعين حال روشن نيست که تاچه حدبرحسب مصلحت اصلی اين متن معلوم نيست 

 ) ۵۴٠ص  –پيشين . ( ».های سياسی و حزبی درآن دستکاری شده است
سايت افق  منبع  –» يوسف افتخاری«به قلم » خاطرات دوران سپری شده «ازکتاب  - ١١ 

  روشن 
نشر ; باقر عاقلی : نويسنده) / دکتر احمد متين دفتری(خاطرات يک نخست وزير  - ١٢ 
   ١٢۶، ص ١٣٧١, علمی ; تهران:
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       ِ به کوشش  . لو افشار هللا جهانشاه خاطرات سياسی دکتر نصرت» بيگانگان ما و « ـ ١٣ 
  .  ۵٩      ۶٠، صص ١٣٨٨چاپ دوم، . انتشارات سمرقند. نادر پيمايی

         ١٣٧٩، انتشارات شيرازه »  گزند روزگار« نصرهللا سيف پور فاطمی  -  ١۴ 
   «تاريخ ايرانی  بنه نقل  از مقاله خسروشاکری   ،  ١۵     ٣١   – ٣٢صص 

راپرت به رفقا؛ گزارش سري عبدالصمد کامبخش به بين الملل كمونيست در باره ويژگي 
 ٢٠٩ص   ، ١٣٩٢، آذر ٣٢سال چهارم، شماره » ماهنامه مهرنامه«،  » نفر ۵٣هاي 
 – ١٣۵٧ –مان انتشارات جاويدان ساز –پنجاه و سه نفر نوشته   .بزرگ علوي  -  ١۶

   ٢٠۴  -   ٢٠٧  صص  
 

 
 

 تاسيس فرقه جمهوری انقالبی ايران
 

ارانی در ايام دانشجويی  در برلن تحت تاثير مرتضی علوی که در اواسط دهه بيست 
ميالدی کمونيست شده بود قرار داشت و علوی به همراهی ارانی و دانشجويان ايرانی 

       محمود پور رضا –دمحم يزدی  –دمحم بهرامی  –علی اردالن ساکن در برلن از قبيل 
منصور رکنی فرقه جمهوری انقالبی ايران را با گرايشات ضد  –ابراهيم مهدوی 

ناگفته نماند که فرقه جمهوری انقالبی ايران با انشعاب توسط . امپرياليستی تشکيل دادن 
اين سازمان .آلمان شکل گرفته است  افراد راديکالتر عضو درسازمان انجمن ايران مقيم

در ارتباط نزديک با جامعه ضد امپرياليستی قرار داشت که با اقدام مونتسنبرگ ايجاد شده 
بود و کنگره نخست خود را در فوريه هزار و نهصد و بيست هفت در بروکسل برگزار 

رانی تاثير کرده بود البته وضعيت داخلی ايران هم بشدت بر اين دانشجويان راديکال اي
داشته و به ويژه شورشهای سه گانه مردمی در خراسان وگيالن وآذربايجان باعث 

 .راسختر شدن عزم اين افراد برای تشکيل اين سازمان گرديده است 
اين فرقه بنا به اسناد و بيانيه های آن مطلقا کمونيست نبوده بلکه تا حدی ملی بود و برنامه 

 .ارگان اين سازمان روزنامه پيکار بوده است .بود اش پاسداری از اصول دموکراسی
 برنامه فرقه جمهوری انقالبی ايران * 

 ...استقرار يک جمهوری دموکراتيک متمرکز بر اساس قدرت پارلمان و:يک
 تجديد سازمان واليتی و ايجاد شهرداريهای منتخب مردم تحت هدايت دولت مرکزی:دوم
ی حقوق کاپيتوالسيونی قدرتهای بيگانه و از هر دولت جديد قانونی عالوه بر الغا:سوم

 .گونه دخالت روحانيون جلوگيری به عمل خواهد آورد 
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دارايی های خاندان پهلوی ملی گرديده و خائنان محاکمه و اموالشان مصادره :چهارم
 .گردد
گر به خارج برنامه های عالوه بر تشخيص لزوم اعزام دانشجويان از طبقه کار:پنجم

آموزشی و تربيتی وخط مشی هايی را مورد تاکيد قرار دهد که در آنزمان در 
 .سوسياليست ترين گرايشها در غرب ديده می شد 

در حيطه اقتصاد ملی برنامه نيروهای توليدی کشور را برای ايجاد سرمايه گذاری :شش
رمايه گذاری خارجی را نيز زير نظر های سود آور به کار گيرد و به فعاليت وا دارد و س

دولت تضمين نموده و انحصارات را برداشته و يک بانک ملی برای تنظيم اقتصاد ملی 
 .و نظام اعتباری ايجاد نمايد 

کاهش مالياتهای غير مستقيم از يک سو و افزايش مالياتهای مستقيم از سوی ديگر :هفتم 
 .که باعث کاهش ماليات بر دهقانان می گردد

 .اتخاذ خط مشی های گمرکی و تعرفه ايی که از رشد صنايع بومی حمايت کند :هشتم 
در زمينه اجتماعی برنامه خلع سالح و اسکان عشاير را مدنظر قرار داده و با کمک :نهم

همچنين قوانين روز مدنی و تجاری و .دولت به بازآموزی و متمدن نمودن آنان بپردازند
پايی برای بهبود زندگی شخصی و اجتماعی شهروندان را قضايی برمبنای الگوهای ارو

در اولويت قرار داده و با سنتها و عادات زيانباربرای سالمتی افراد جامعه به مبارزه 
 .نمايند ....برخاسته و کمک به اسقرار نهادهای فرهنگی به مانند تئاتر و سينما و موزه و 

–افزايش جمعيت –ندوقهای پس انداز تشويق مردم به پس انداز از طريق ايجاد ص:دهم 
دقت ويژه به بهبود وضع زنان از جمله به رسميت شناختن حق طالق برای آنان و لغو 

برابری تمامی شهروندان در برابر قانون بدون توجه به باورهای –حجاب اجباری 
 .اصالح زبان فارسی از راه انکشاف با بهبود و پيشرفت آن–مذهبی آنان 

حشيش و ساير مواد مخدر و نيزممنوعيت خريد و –مصرف ترياک  ممنوعيت:يازده
فروش نوشابه های الکلی وايجاد خدمات بهداشتی گسترده ملی برای بيماريهای جسمی و 

 .روحی 
به رسميت شناختن حق  –ممنوعيت کار کودکان        ايجاد تعاونی های مصرف:دوازده

وانين کار مترقی رايج در اروپا هشت ساعت کاروساير اقدامات ملهم از ق–اعتصاب 
 .مانند بيمه اجتماعی و حداقل دستمزد روزانه و غيره

لغو بدهيهای دهقانان و تاسيس بانکهای کشاورزی برای کمک به دهقانان و : سيزدهم
خريد زمين های کشاورزی برای تقسيم ميان دهقانان و مدرنيزه نمودن کشاورزی در 

 .ايران
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مذهب به عنوان امرخصوصی شهروندان وجدايی قدرتهای به رسميت شناختن :چهاردم
و ملی نمودن تمام موقوفات مذهبی برای هدف )جدايی کليسا و دولت (معنوی و حکومتی 

رفاه عمومی مردم و ساختن مدارس و اعمال نظارت و کنترل حکومت بر مساجد و 
 .آموزش و پرورش و فارغ التحصيلی  ودادن جواز به روحانيون

ه بندهای برنامه فرقه فوق الذکر بنظر می رسد که مرام کمونيستی کمترين تاثير با توجه ب
هرچند که مرتضی علوی عضو حزب کمونيست آلمان {را در تفکرات اعضا آن داشته 

و بيشتر دارای مرام ترقی جويانه با تکيه بر اصول غربی بوده و با مقايسه }بوده است
ل آن را در پی گرفتن همان راهی که غرب پيشرفت غرب و عقب ماندگی ايران راه ح

برای گذار از قرون وسطی و وارد شدن در رنسانس و قرون جديد دنبال نمود می 
در اين مرام نامه هرچند که برای کمينترن مرکزی حزب کمونيست ارسال .دانستند  

ه با گرديده بود ولی دارای کمترين تاثير مرام اشتراکی بوده و تنها بر اصالح وضع جامع
اين تفکر تا مرگ مرحوم . هدف از بين بردن داليل عقب ماندگی ايران تکيه داشته است 

ارانی شاخصه اصلی او قرار داشته و مليت و صالح ايران را بر هر مرام و برنامه 
 .حزبی ديگر ارجح می دانسته است

آلمان  ارانی در اين سالها که در برلن اقامت داشت در مجالت فارسی زبانی که در *
يکی راجع به آذربايجان :منتشر ميشد مقاالتی مينوشت که دو تا از آنها قابل توجه هستند 

همچون بخش جدايی ناپذير و تاريخی ايران و ديگری درباره اهميت زبان پارسی 
اهميت اين دو مقاله تا آن حد است که تاريخ نگاران ايران با ديدگاه هوادار شوروی .

آنها را ناديده گرفته اند هرچند مرحوم ارانی در دفاع خود در پيوسته با سکوت محض 
 .دادگاه در سال هزار و سيصد و هجده خورشيدی از آنهاياد کرده بود

ارانی به مسئله آذربايجان .در نخستين مقاله که در سال بيست وچهار ميالدی انتشار يافت 
ربايجان را نماد آتشی او آذ.به عنوان موضوعی حياتی و مماتی برای ايران پرداخت 

 :ميداند که انديشه و روح ايرانيان را روشن می کند 
 
 » يک مساله حياتی و مماتی ايران: آذربايجان« دکتر دمحم تقی ارانی  *

ةای عثمانی مقداری از صفحات انتشارات خود را صرف  از مدتی به اين طرف روزنامه
تمدن و وحشی است  صوص ملل بیفحاشی ايـران و ايرانيان نموده از وقاحتی که مخ

های وقعی نگذاشته  سرايی البته اشخاص مطلع و فکور به اين ياوه. کنند خودداری نمی
ـا يک خنده سرد تمسخرآميزی تلقی خواهند نمود بلکه اظهارات آن   شب«: زيرا. ها را ب

است ولی نظر به اين که ممکن . »گر نور آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد  پره
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ها را صحيح پندارند، ما خود را  ها از روی جهل و نادانی ادعاهای باطل آن بعضی
دانيم که از بيان حقيقت خودداری ننموده و در جواب مطالب بعضی از  وجدانا مسئول می

 .ها عقايد خود را به معرض اطالع عمومی بگذاريم مقاالت آن
ظهر آتش مقدسی است که روشنايی آذربايجان چنان که از اسمش پيدا و آشکار است، م

فکر و حرارت روح ايرانی را در ادوار مختلفه به عالميان نشان داده و ثابت نموده است 
که اين نژاد دارای احساسات و ذوق مخصوصی است که نظير آن در ملل ديگر کمتر 

 .شود مشاهده می
ترين مهدهای تمدن  منژاد و يکی از مه اين ناحيه که از ازمنه قديمه مسکن اقوام آريان

. های دنيا بدان افتخار کنند ايرانی بوده، آثاری به ظهور رسانده که الحق بايد تمام آريان
ترين مقنن اخالقی که برای تهذيب اخالق هيات جامعه بشر قانون وضع نموده  مثال قديمی

و رفتار پاک مـردم را به داشتن عقايد  اند، و هنگامی که تمام ملل دنيا به حالت توحش بوده
دعوت کرده زردشت بوده است که از اين سرزمين برخاسته و قوانينی آورده که اساس 

 .تواند پيشوای اخالقی يک ملت متمدن باشد ها امروز در قرن بيستم هم می آن
ها  خوار مغول که شنايع اعمال آن بدبختانه پس از حمله وحشيان مشرق و تسلط قوم خون

ـاريخ محو ن از صفحه شدنی است، در قسمت عمده آذربايجان اهالی زبان خود را ی ت
به زبان ترکی  فراموش نموده، نظر به اين که هالکوخان مراغه را پايتخت خود کرده بود،

ولی چون احساسات ملی در نهاد اهالی آن سامان سرشته شده تغيير دادن آن . اند متکلم شده
ترين موثرات عالم هم خارج بوده و از عهده قدرت قضا و قدر و از حيز امکان مقتدر

ـا جان بدر شود ايـران ـا شير اندرون شده ب  .دوستی در قلب پاک يک آذربايجانی ب
اطالع  های ايـران، باعث اشتباه برخی مردمان بی ترکی زبان بودن بعضی از قسمت

ـاريخ را ورق زده و از حقيقت . شده بدون اين که اين قبيل اشخاص قدری صفحات ت
ما در جواب اين . نژاد ما هستند کنند که اين قوم ترک و هم شوند، فورا ادعا میمطلع 

ها به ايـران و آسيای صغير حمله کردند  مدعيان باطل بايد سئوال کنيم آيا وقتی که مغول
تمام اين نواحی خالی از سکنه بود و فقط قوم مغول زن و بچه خود را از مغولستان آورده 

کردند و چون  دند؟ نه، فقط سربازان مغول بودند که حمله میجا سکنی گزي و در آن
شدند چون  پس از آن که در نواحی مختلفه ساکن می. شدند خوار بودند غالب می خون
گشتند وفقط چون غالب بودند   شان نسبت قليل بود در ميان ملل ديگر مستهلک می عده

الی آسيای صغير که امروز گشت به طوری که اه ها در ميان مـردم معمول می زبان آن
کنند، قسمت عمده ترک نيستند بلکه ايرانی و يونانی و عرب و ارمنی و  ادعای ترکی می

های حقيقی  کنند و در حقيقت عده ترک رومی و غيره هستند که خود را ترک تصور می
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 .در آنجا خيلی کم است
ـا اين حال ما ادعا نمی و بايد مضمحل  کنيم که ملت ترک صالحيت  حکومت ندارد ب

نژادی باعث تشکيل يک حکومت و  شود، زيرا امروز ديگر دنيايی نيست که فقط هم
به قسمی که . دولت گردد بلکه اوضاع سياسی و اقتصادی در اين مساله دخالت کلی دارند

نژاد از نقطه نظر اقتصاد و سياست بر خالف يکديگر بوده و دو  ممکن است دو ملت هم
ـا نظر دقت در . ای مختلف دارند، متحد باشندملت ديگر که نژاده بنابراين اگر کسی ب
الذکر بنگرد، نه فقط بطالن آن را درک نموده بلکه مضحک بودن  ادعای اشخاص فوق

 .آن را تصديق خواهد کرد
روشنی «دهد  کنندگان که اغلب عقايد خود را دراين باب انتشار می يکی از اين اشتباه

آثار روح ترک را مشاهده کرده  دارد در ايـران سياحت نموده،نامی است که ادعا » بيک
زند که گنبد سلطانيه در نزديکی زنجان و مسجد کبود در تبريز از اين قبيل  مثال می. است

غافل از اين که اگر اين آثار از روح ترک و نژاد مغول است، چرا در مغولستان . هستند
حقيقت قضيه غير از اين است که او . اند ردهوطن مبارکشان چند عدد از اين شاهکارها نک

. روح ايرانی در هر موقع آثار خود را به ظهور رسانده و خواهد رساند. کند تصور می
منتها اين که چون در زمان استيالی مغول اين آثار به ظهور رسيده به اسم مغول مشهور 

کسری و کوه  گشته است و گرنه همان ذوقی که در ازمنه قديمه تخت جمشيد و طاق
بيستون وطاق بستان و طاق بسطام وغيره را به وجود آورده در زمان مغول در تخت 

چرا آقای روشنی بيک . صورت گنبد سلطانيه و مسجد کبود تبريز ظهور کرده است
کرده آثار آتش زردشت را که در هر گوشه از ايـران بلکه  وقتی که ايـران را سياحت می
ور است توجه ننموده، فقط از اسم مسجد کبود  پاک شعله در قطرات خون هر ايرانی

اگر اين طور باشد خود ايشان . کند که اين از آثار ترک است حکم می) گوی مسجد(
 .ايرانی هستند چون اسمشان فارسی است

توان قناعت کرد بلکه برای هر موضوع  در اين قبيل قضايای مهم به ادعای صرف نمی
خطاب » برداران آذری ما«های آذربايجان را  نمود وگرنه ايرانیبايد داليل منطقی اقامه 

های قديم ايـران در آذربايجان و قفقاز  زيرا اگر چه امروز از آتشکده. ای ندارد کردن نتيجه
جز آثاری بيش باقی نمانده، ولی هنوز قلب هرآذربايجانی در محبت ايـران، آتشکده 

ها اظهار  های اياالت ديگر از طرف عثمانی یشايد اگر به ايران. مشتعل و سوزانی است
ولی اهالی  ها را قبول کنند،  محبت و دوستی دروغی بشود، فريفته شده و ادعای آن

ها را هنوز فراموش  فجايع آن ها را شناخته، آذربايجان مخصوصا در دوره اخير، عثمانی
ان را ترک کردند، مثال وقتی که سربازان وحشی دولت تزاری روسيه آذربايج. اند نکرده
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ولی اين دسته ظلم و تعدی . ها را استقبال نمودند مـردم بـا يک دنيا شادی و مسرت عثمانی
کرد و اگر  ها را آرزو می ی استيالی روس ای رساندند که هر کسی دوره را به پايه

  ولی صاحب. ترسيدند منصب می  کردند اقال از صاحب سربازان روس تعدی می
ـا . کردند تر  مـردم را اديت و آزار می م مذهب ما، از سربازها بيشمنصبان عساکر ه ت

ها اسباب بردند و عده زيادی کسبه از عطار و بقال و غيره  توانستند از خانه می
 .ورشکست شدند

. برد خواست می کرد و از هر دکان هر چه می خواست می يک عسکر ترک هر چه می
دين است، بايد کمک  د عيب ندارد، هم مذهب و همگفتن ها می ولی در مقابل آذربايجانی

ها برای کمک کردن به همسايه مسلمان خود  ملت ترک تمام خساراتی را که ايرانی. کرد
. هايی را که در اين راه قربانی داده بودند، فراموش نموده تمام جوان متحمل شده بودند، 

ها را ترک خطاب  ه، آنهای آذربايجان زد امروز به جای تشکر، زخم به دل ايرانی
. داند دانند که يک نفر آذربايجانی، ترک شدن را برای خود ننگ می گويا نمی. کنند می

ـا يک آذربايجانی، طرف مکالمه واقع نشده گويا اين ـا  ببينند که احساسات ايرانی  ها ب اند ت
ه به ک» آذری«دانند کلمه  گويا نمی. شود های پاک لبريز می از افراد اين ايرانی

ها به وديعه  کنند به معنی آتشی است که نياکانشان در روح آن ها خطاب می آذربايجانی
 .اند گذاشته و آن را برای سوزاندان خرمن هوا و هوس دشمن ذخيره کرده

جز اين که هالکوخان چند روزی در آذربايجان اقامت گزيده، باعث تغيير زبان اهالی 
بودن آذربايجان داريد؟ و اين واضح است که عده گرديده، دليل ديگری هم برای ترک 

اند نسبت به عده نفوس آن ايالت به قدری کم  سربازان مغول که از آذربايجان عبور کرده
ـا اين شرح، انصاف بايد داد . توانسته است در نژاد دخالت کلی حاصل کند بوده که نمی ب

. يرانی، ظلم صرف استکه سلب شرافت ايرانی بودن و نسبت ترک دادن به يک نفر ا
کند که دولت جوان ترک تمام مدارس خارجه را در  آقای روشنی بيک، تعجب می

ها مشغول تبليغ زبان  عثمانی بسته ولی دبستان ايرانيان در اسالمبول به دست خود آذری
 .و تمدن ايرانی است

] ها  ذریخواهيم که در صورتی که اغلب همين آ جا  از خود ايشان انصاف می ما در اين
کنند و  در مهد ترک نشو و نما می به زبان فارسی هم آشنا نبوده، [ ساکن قلمرو عثمانی

نمايند، آيا جز يک قلب  ماندگی ايـران را مشاهده می های عثمانی را ديده، عقب پيشرفت
تواند علت اين تعصب در ايراندوستی و  پاک و احساسات سرشار چيز ديگری هم می

ـا اطالق کلمه عجم و  رستی بشود که تمام تحقيراتی را که ترکپ فداکاری در وطن ها ب
ـا نهايت سربلندی و سرفرازی افتخار  آورند، قبول کرده و  ها وارد می غيره به آن باز ب
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 .دانند که ايرانی هستند کنند و خود را شرافتمند می می
ان مادر خود را ندانسته، ها اگر زبان فارسی را هم ندانند مانند طفلی که زب بلی آذربايجانی

روحی به او دارد خودشان را نثار خاک پاک مادر عزيز خود يعنی ايـران   ولی عالقه
 .خواهند نمود

کند، واقعا ذکر  بعضی از داليلی که آقای روشنی بيک برای اثبات مدعای خود اقامه می
پس نژاد آن . گويم اسم فالن رود يا فالن کوه ترکی است مثال يک جا می. کردنی است

دانم چرا به اسم خود آذربايجان و تبريز و دهات و رودهای اين  نمی. نواحی ترک است
دهات آذربايجان سهل است،   کند که همه فارسی هستند و حتی در بعضی ايالت توجه نمی

ـا يکديگر  در قفقاز هم فارسی تلکم می کنند و هنوز پيرمردهای بادکوبه به زبان فارسی ب
 .نمايند مکاتبه می

کنيم که ما تکاهل کرده در ترويج و تبليغ زبان و تمدن خود کوتاهی  جا اقرار می در اين
تر دچار اشکال خواهيم شد، ولی اين مطلب ابدا  تر مسامحه کنيم بيش ايم و اگر بيش کرده
 .ای از نواحی ايـران بشود تواند دليل بر ترک بودن اهالی قسمت عمده نمی

ها موافق زياد نداشته، حتما بر  الذکر در ميان عثمانی يد نويسنده فوقدانم عقا من چون می
کرده ترک که دارای معلومات اساسی هستند حقيقت مساله روشن و  جوانان تحصيل

نظر نموده فقط يک مساله مهم را خاطرنشان  لذا از شرح زياد صرف. آشکار است
ران آمدند وحشی بودن ترک :نمايم می ها آنهار ا به مذهب اسالم  د و ايرانیها وقتی که به اـي

ها پوشاندند و تنها ملتی که به اين قوم وحشی تمدن را  لباس تمدن را به تن آن  درآورده،
شناس ترک بايد حقوق ايرانيان را همواه در  بنا بر اين افراد حق. ها بودند آموخت ايرانی

 .ها را استاد خود بدانند نظر داشته و  در جاده تمدن، آن
امروز عثمانی به مناسبت حسن موقع طبيعی خود ترقی کرده و شايد مبتکر هم باشد، 

ترين ملت هم در چنين محلی که دارای موقعيت  ولی نبايد فراموش کنند که اگر وحشی
بسيار مهم طبيعی و سياسی است و نظر تمام ملل متمدنه دنيا متوجه آنجاست، سکنی 

بنابراين . لی ديرتر از مدتی که الزم بود متمدن شدندها خي کرد و ترک گرفته بود ترقی می
ـا ايـران مخالفتی کنند، نتيجه  هيچ جای غرور و تکبر نيست و تصور نکنند که اگر ب

گذارد و سياست  مفيدی خواهند گرفت زيرا ديگر دنيا ايران و ترک را به حال خود نمی
در اين مورد . هد بوددول مستعمرات طلب اروپايی در جزييات کارهای ما دخيل خوا

ها استفاده نموده و ضرر کلی به دو ملت ايـران و  واضح است که از اين قبيل کدورت
پرستی هر يک از افراد ايرانی و ترک اين است  پس شرط وطن. ترک وارد خواهند کرد

که برای استحکام مراسم مودت اين دو ملت کوشيده به اجنبيان مجال استفاده ندهند و چنان 
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بين و  ابقا اشاره شد تمام ايرانيان به غير از اهالی آذربايجان نسبت به اتراک خوشکه س
دانند، ولی اگر بعضی از  ها را همسايه مسلمان و همدين خود می خوش عقيده هستند و آن

ـا اطالق اسم ترک به عده اشخاص بی ها را ننگين کنند،  ها، آن ای از ايرانی اطالع ب
اند و جز توليد نفرت نتيجه ديگری نخواهند  يه رفتار کردهبرخالف سياست دولت ترک

بنابراين دولت عثمانی بايد از اين قبيل اشخاص جاهل جلوگيری کرده نگذارد که . گرفت
 .ملت ترک منفور سه ميليون ايرانی آذربايجان بشود

ربايجان نماييم که مساله آذ جا  توجه تمام ايرانيان را به اين نکته مهم جلب می ما در اين
ران است و بر هر ايرانی واضح است که  يکی از مهم ترين  قضايای حياتی و مماتی اـي

ـاريخ نظر کنيم، از خدماتی که اهالی  اين ايالت برای ايـران حکم سر را دارد و اگر به ت
. ها را به اين آب و خاک خواهيم فهميد اند عالقه آن آن به وطن عزيز خود ايـران نموده

الطوائفی تمام دوره قرون وسطی  ز حمله عرب و انقراض دولت عجم و ملوکمثال پس ا
فقط در نتيجه اقدامات شاهنشاهان صفوی که از اين خاک برخاستند، دولت ايـران 
شخصيت و استقالل خود را از دست نداده و توانست پس از چند قرن ابهت ملی خود را 

سلسله نبود امروز ايـران وجود نداشت  گر سازد و اگر زحمات پادشاهان اين دوباره جلوه
 .و هر قطعه آن در تحت تسلط يکی از دول همجوار بود

کس واضح و آشکار  ها بر همه چنين  در انقالب مشروطيت ايـران فداکاری آذربايجانی هم
انديش ايرانی فداکاری نموده و برای از بين بردن  پس در اين مساله بايد افراد خير. است

مخصوصا وزارت . رايج کردن زبان فارسی در آذربايجان بکوشند زبان ترکی و
ها و  معارف بايد عده زيادی معلم فارسی زبان بدان نواحی فرستاده، کتب و رساله

جا انتشار دهد و خود جوانان آذربايجانی بايد جانفشانی  روزنامجات مجانی و ارزان در آن
ـا  می لم نکرده، به وسيله تبليغات عاقبت وخيم آن توانند زبان ترکی تک کرده، متعهد شوند ت

 .گير کنند را در مغز هر ايرانی جای
به عقيده من اگر اجباری کردن تحصيالت در ساير نقاط ايـران برای وزارت معارف 

ای که باشد بايد اجرا شود، زيرا اين امر نه فقط  ممکن نباشد در آذربايجان به هر وسيله
ترين اقدامات  که از نقطه نظر سياسی هم يکی از واجببرای توسعه معارف ايـران بل

 .است
  ١٩٢۴اوت  ٣٠برلن 

 . نفر بود ۵٣دکتر دمحم تقی ارانی، رهبر گروه معروف به   - ١
 ٢۴٧صفحات ) ١٩٢۴( ١٣٠٣سال  ۵نقل از مجله فرنگستان، چاپ برلين، شماره 

 ٢۵۴ ـ
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  در ارتباط  با دکتر ارانی» خاطرات بزرگ علوی«بخشی از * 

  
بکوشش حميد احمدی، بزرگ علوی ارتباط خود را با » خاطرات بزرگ علوی«در    
که در باره او »  نورهللا خان همايون « روزی : اينگونه بيان می کند» دکتر تقی ارانی « 

در آن روزها ، موضوع در .    ً                                             قبال  صحبت  کردم ، مرا  به تاالر مجلس شورای ملی برد
کاسه  ليسان ، اليحه را وسيله ای برای اصالح حال  . ی  بودبارۀ ايجاد  يک بانک زراعت

دهقانان  و يازارعين آن طوری که خودشان  می گفتند، قلمداد می کردند و آن را يکی از 
 .فعاليت های مشعشع  رضا شاه  داشتند

بود، نطق آتشينی ) شورای ملی ( که در آن زمان وکيل مجلس » فرخی يزدی « 
و می خواست ثابت کند که اين قانون يعنی تأسيس بانک زراعتی تنها درمجلس ايراد کرد 

به سود مالکين بزرگ  تمام می شود  و اين باعث می گردد که دهقانان زمين های 
خالصه ، . خودشان را رها کنند و به شهرها بريزند وبه سپاه بيکاران  اضافه شود

سود دهقانان نيست و فقط منافع اين بود که اين قانون به » فرخی  يزدی « صحبت آتشين
کشت کاران آوار، خواهند شد و اغتشاش ايجاد  : او می گفت. مالکين را درنظرمی گيرد

من .  خواهد شد و اينها موجب ازدياد لشگر بيکاری در شهرهای بزرگ خواهند شد
در مجلس با شور و هيجان اظهار » فرخی يزدی «            ً                       امروز واقعا  نمی دانم ، آنچه را که 

می داشت ، واقعيت داشت يا تبليغات آن روز يک آدمی بود که به حساب خودش را اگر ن
                    ً                                                    بگوييم کمونيسم و اقال  سوسياليسم می دانست و بدون اينکه يک کلمه از مارکس و 

اين نظر يک آدمی بود که بگوييم طرفدارعدالت اجتماعی بود . ديگران خوانده باشد
را سوسياليسم می دانست ، حال تا چه اندازه او خودش . وازاين هم تجاوز نمی کرد

اما وقتی هياهوی نمايندگان مجلس . بريک مبنای علمی بود يا نبود ، اين را من نمی دانم 
در گرفت ، يکی ازآنها يعنی يکی از دست نشاندگان شاه به پشت تربيون رفت و با پس 

 .گردنی او را بيرون  انداخت
      ً              واقعا  او را کتک زد؟  احمدی 

 .من با چشم خودم ديدم. علوی  بله ، بله  
 عجب مجلسی؟  –احمدی 

 .علوی  بله، عجب مجلسی بود 
تند نويس مجلس نسبت به سيستم » نوراله خان همايون  « پس انتقاد دوست تان   احمدی 

 رضا شاهی ، شاهد اين  نمونه ها  بوده است؟
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[ گفته، غيظ  و کينه اکثريت  »فرخی« بله ، من آن وقت دانستم که آنچه را که    علوی
من  . مجلس را که همشان دست نشانده های شاه وشهربانی بودند، برانگيخت]  نمايندگان

از اين حادثه  به اندازه ای  وحشت کردم و تحريک شدم  که وقتی از مجلس  به منزل بر 
دم و می می گشتم ، در مسير راه  با دکتر ارانی  روبرو شدم او را در آلمان  ديده بو

دانستم  که از دوستان برادرم است  تمام  آنچه را که ديده بودم جزء  به  جزء  برای دکتر 
 .ارانی شرح دادم

اتفاق افتاده  در خرداد  ماه » فرخی«اين واقعه که در آن ايام درارتباط با  –احمدی  
ريخ ديدارتان نشان می دهد که تا" ارانی" همين  ديدارتان در خيابان با دکتر. بود ١٣٠٩

 .با او در ايران، در اين زمان بوده است
حال که شما اين مطلب را گفتيد، حدس ميزنم در ارتباطی که .    ً               قبال  هم او را ديدم    علوی 

داشت، شايد به توصيه او ميل داشت که با » مرتضی علوی«           ً               او مستقيما  يا باواسطه با 
" دکتر. دث را برای او تعريف کردمدر آن روز ها وقتی که تمام حوا. من آشنا بشود

آن روز . با آرامی می شنيد، شيوه اواين بود که گوش به حرف های آدم می داد" ارانی
ازهمين رفتن به خانه . گاهی پيش من بياييد تا با هم دراين زمينه ها صحبت کنيم: گفت
زندان،  ، زندگی سياسی من بدون اينکه خود بخواهم آغاز شد و من را به"ارانی"دکتر

چند سالی اين آمد و . تبعيد، دربدری، بی خانمانی، غربت، يأس و سرخوردگی کشاند
خوشحالم ] و نوشت[ ادامه داشت تا اينکه  نامه ای از برادرم رسيد " ارانی"رفت با دکتر

فهميدم که خب ، پس من هم دارم کاری می . درس می خوانی" ارانی"که در محفل دکتر
 .متوجه شد و به من تبريک می گويد» مرتضی علوی« کنم که 

 هنوزبه مهاجرت شوروی نرفته بود؟» مرتضی علوی« احمدی  در اين زمان 
" گمان می کنم .نخير، گمان می کنم که هنوز در آلمان بود از آنجا نامه  نوشت –علوی 

 .به شوروی رفت ١٣١٢يا  ١٣١١در سال  " مرتضی 
 .آلمان اخراج شد »بوخوم « از مرز  ١٣١١احمدی  در سال  

چندين " ارانی " من با دکتر . بود که اين نامه را نوشت  ١٣١٠فکر می کنم سال  علوی 
هفته کتاب  کاپيتال مارکس را خواندم و با هم بحث می کرديم و کوشيديم به  نکته هايی از 

ارانی خانه دکتر [ بعد از ظهرهای تابستان ، من  می رفتم  به آنجا . مارکسيسم  پی ببريم
بعد . و يک ساعت می نشستيم و کاپيتال مارکس را که به آلمانی داشتيم ، می خوانديم ] 

حاال  يک : هم که آدم منظم و مرتب بود، می گفت " ارانی " که خسته می شديم ، دکتر
"  ارانی " بعد از نيم ساعت دکتر. من البته خوابم می برد. نيم ساعتی استراحت می کنيم

می کرد و بعد يکی دو سه ساعتی در روز وقت ما صرف  خواندن  يک چای درست 
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 .کاپيتال مارکس  می شد
به ايران آمد  به قصد  اينکه حقوق پدرش را که دولت قطع کرده » ايرج اسکندری « بعد 

او هم در اين .  بود از چنگ مخالفين در آورد و به تحصيل خود در فرانسه ادامه دهد
. را خوانديم » بوخارين« کمونيست .  A.B. Cما با هم . محفل درس ما شرکت کرد

باشد ، از  راه روسيه   ١٣١١يا  ١٣١٠در همين زمان ، حاال بايد سال » ارانی « دکتر 
نمی دانم با برادرم  مالقات کرد  يا نه؟  اما در هر حال شايد با او .  سفری به آلمان کرد

ايرج  اسکندری «، "ارانی " نفر يعنی دکتر ما سه. تماس کتبی يا تلفنی بر قرار کرده بود
 .را راه انداختيم»  دنيا « و بنده مجله » 
. اجازه بفرماييد برای اينکه تاريخ ها تداخل پيدا نکند، اشاره ای داشته باشم  –احمدی  

 .منتشر شد١٣١٢در اول  بهمن »  دنيا« شماره  يکم مجله 
 .بله  –علوی 

به مسافرت » دنيا« بعد از انتشار مجله " ارانی" د دکتر آيا  فکرنمی فرمايي –احمدی  
 آلمان رفته باشد؟

 .ممکن است –علوی 
در شهريور [ » دنيا« من استناد می کنم به اين مسئله  که در شمارۀ هفتم  مجله  –احمدی  

راجع به مسافرت خود به آلمان که در اين ايام بوده اشاره می کند " ارانی" دکتر ] ١٣١٢
يعنی نسخه ای از » کتاب اشکل مصدرات  کتاب اقليدس « ن موضوع  در رابطه  با و اي

فريدريش « هلند به اتفاق دکتر » ليدن« آنرا  که در زمان دانشجوئی در آلمان از کتابخانه 
که در آن زمان از پست  وزير امور خارجه آلمان  باز نشسته  ] شرق شناس [ » روزن 
 .شده بود
 .بيشتر  وزير امور خارجه آلمان نبوديک  سال  –علوی 

به کتابخانه  پروس [  به اتفاق  هم اين کتاب  را آوردند "  ارانی " بله او و دکتر  –احمدی 
در برگشت به ايران ، اين  کتاب را )  ١٣١٢( در جريان اين مسافرت »  ارانی « ] 

سپاسگزاری می » روزن «به  ايران آورد و در مقدمه آن ازدکتر ] از آلمان[ همراه خود 
* »روزن« کند و با اظهار تأسف از اينکه در مرحله چاپ اين رساله در ايران، دکتر 

منظورم  از اين توضيحات، استناد .  ديگر در قيد حيات نيست و يک سال  قبل فوت شد
به مسافرت آلمان رفته است يعنی  ١٣١٣در سال » ارانی « به اين سند است که دکتر 

حال می خواهم اين سئوال را مطرح  کنم ، . بود» دنيا« ريخ فعاليت انتشار مجله بعد از تا
 گذاشتيد؟» دنيا » چطور شد نام مجله را 

، اين يک چيزهايی است که  البته در آن زمان چنين نامی در خارج به ]خنده [  –علوی 
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. د داشتروزنامه ای  که جنبه چپ داشت ولی نمی گويم جنبه مارکسيستی داشت ، وجو
« پيشنهاد کردند و البته من که بيشتر تابع دکتر »  ايرج اسکندری« و » ارانی «دکتر 
 .بودم ، پذيرفتم» ارانی 

بود » ايرج اسکندری « جمشيد  که . با نام های مستعارالف» دنيا « مقاالت ما در مجله   
 .منتشر می کرديم] که من بودم[ و فريدون ناخدا 

 .می نوشت» قاضی« هم با نام  مستعار »  ارانی« احمدی  دکتر
اين ماهنامه .  منتشرمی کرد» قاضی« ارانی مقاالت خود را  بنام « بله،  –علوی 

ساله و دانشجويان  و کسانی  که   ٢٠تا  ١٨بين جوانان . تأثيرعميقی در جوانان کرد 
راموش خوب يادم می آيد يک کسی که االن اسمش را ف.  سرشون به تنشون می ارزيد

:  کردم، اهل خراسان بود و با کسی در خيابان باب همايون رد می شديم ، او به ما گفت 
 .اينرا همه کس می دانند. ماترياليسم ديالکتيک يعنی خوب کمونيسم ديگه 

 نبود؟" اسدی " اين شخص نامش  –احمدی 
سر  خراسانی که پدر يا عمويش را" اسدی " خوب گفتی. علوی چرا، چرا اسدی بود

 .قضيه آن کشتار مشهد ، کشتند
 .مسئول آستان قدس بود –احمدی 

اين اسدی خراسانی را که کشتند ، با پسرش در زندان ، در يک زندان . بله، بله  –علوی  
آدم چيز فهمی بود و بعد ها يکی دو مرتبه هم در تهران ديدمش،  سرمايه دار شده . بوديم

ماترياليسم ديالکتيک يعنی کمونيسم ، اين  :  گفت  به من "  اسدی"در هر صورت آن . بود
 .را ديگر هر بچه ای می داند

خوانندگانی در بين جوانان پيدا کرده بود و جمعی دور دکتر » دنيا« بهرحال ، اين مجله 
نفر  ۵٣حلقه زدند و از همين گروه دانشجويان ، رئيس شهربانی وقت؛ گروه »  ارانی « 

در » ارانی « و به مرگ دکتر] محکوم[سال حبس  ١٠تا  ۵را ساخت و پرداخت وبه 
بايد دراين مورد تأکيد  کنم که در اين آمد و رفت و درس و بحث، . زندان منتهی شد

حدس . هرگز گفتگويی از حزب  يا حزب کمونيست و يا گروه و دسته بندی وجود نداشت
ه ای و شايد در ارتباط بوسيل] ١٣١٣[پس از بازگشت ازراه آلمان » ارانی « ميزنم  که 

که از ابتدا به اتهام » کامبخش « . تماس پيدا کرد» کامبخش « با » مرتضی علوی « با 
 .جاسوسی برای روسها  گرفتار شده بود

که در نيروی هوايی بود، او را به اتهام جاسوسی  ١٣١١در سال » کامبخش«  احمدی 
 .از نيروی  هوايی  اخراجش کرده بودند

» کامبخش « شايد بوسيله اين . بنابراين شهربانی او را می شناخت . ، بله  بله –علوی 
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اما  . چنين نقشه ای  که با سياست روسها ، سياست شورويها تطبيق می کرد، پيدا شده باشد
تأسيس يک حزبی آن هم به اسم » ايرج اسکندری « و »  ارانی« به نظر من قصد 

چنين فکری و يا تصميمی » ارانی « ه اگر دکترکمونيست وجود نداشت و گمان می کنم ک
] چنين [ داشته است ، من از آن خبر ندارم و تصور می کنم  که من حاضر نبودم  وارد 

] شهربانی[ را در اد ارۀ سياسی »  فرقه« من برای نخستين بار لغت . حزبی شده باشم
»  فرقه« به نظر من . اين جالدان و شکنجه گران شنيدم » اسفندياری « و » جوانشير «از

 .جنبه مذهبی داشته نه  سياسی
صحبت هايی که » ايرج اسکندری « و » ارانی « در گفتگوبا » ارانی « البته درمحفل 

   ً                        مثال  ساختمان راه آهن چرا به . درجامعه آن روز ايران مطرح بود سخن به ميان می آمد
سی ها در دستگاههای سرحد روسيه می رود،  آزادی زنان، کشف حجاب، نفوذ انگلي

دولتی و يا در باره جدال با ايالت  راه سازی، تجدد وعالقه و توجه به ايران باستان با 
همه افراط و تفريط آن، خارج کردن لغت عربی از زبان فارسی، اينها مسائلی بودند که 

انی ار« . طبيعی بود که در محفل ما نيز از آنها  گفتگومی شد. در آن روزها مطرح بودند
. هم با شاگردانش و با گروهی که دور و برش  بودند اين بحث ها را به ميان می کشيد» 

در آن زمان، اينها مطالبی بود که هر کس می خواست بفهمد که چيه  و به کجا دارد می 
البته به اينکه رضا خان و اطرافيانش و يک عده از روشنفکران تمايالتی به ايران .  رود

موزه ايران باستان را داشتند می ساختند و فرهنگستان را . شکی نبود باستان داشتند،
               ً                      ، اما اينها اقال   نتيجه نمی گرفتند که ]نامفهوم [ درست کردند که لغات فارسی و عربی  

و شايد عده ای از ]  است[ تمايالت به ايران  گذشته ساسانی و هخامنشی در طرد اسالم  
اما ازمظاهرآن، نمی شد  بکلی به اين نتيجه . داشتند روشنفکران ، اين چنين نظريه ای

البته روشن است که در . رسيد ، نتيجه ای که خيلی ها امروز می خواهند از آن بگيرند 
از عواقب  سياست انگليسها و دولت روز،  ] اين قضاوت[ ميان اين گروه روشنفکران 

» آيرونسايد «ان را ژنرال اين تمايالت دولتی ها را می دند و می دانستند که رضا خ
. داشت] وجود[ در مقابل ، يک تمايالتی هم به شوروی . سرکار آورده و چيزهای ديگر

چون دولت شوروی ادعا می کرد  که طرفدار  ملت های ضعيف است و بايد يوغ 
بنابراين در اين گروه ، تمايالتی  بسود شوروی وجود . انگليسی ها را در دنيا شکست

و بنده  که » ايرج  اسکندری « يا » ارانی « يچ وقت نبايد تصور کرد  که اما ه. داشت
مطلب  و نکته ای که  سرپاس .  داخل آدم نبودم دست نشانده يا نوکر  روسها  بوديم

مختاری  رئيس  می خواست به کرسی بنشاند که اينها را روسها بوجود آوردند و به 
[ نفر را در ديوان حرب   ۵٣پرونده اصرار داشت که »  مختاری « همين جهت هم 
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که در آن زمان  » متين دفتری «  به روايتی ، کسانی  مانند .  ارجاع شود] دادگاه نظامی
 .نخست وزير  بود 

 .در آن زمان وزير دادگستری  بود –احمدی  
، اينها بودند که » علی اصغر حکمت « علوی بله ، وزير دادگستری بود و بقول  

ديوان حرب ارجاع شود چون به ديوان حرب می فرستادند يعنی جاسوسی  نگذاشتند به 
 ١٠بنابراين ، پرونده به دادگستری  رفت و ديگر اعدام نبود و حداکثر به . واينها نگذاشتند

 .شد] منتهی[ سال زندان 
آقای علوی ، اجازه  به فرماييد  با طرح سئوالی  و برای روشن  تر شدن  و  –احمدی 

بعدها اين نتيجه بدست می آيد که ) . قدری بحث بشود( دن  که شما فرموديددقيق تر ش
هيچ  ارتباطی با تفکر کمينترنی نداشت، يک مارکسيست مستقل بود و » ارانی « دکتر 

به همين دليل دستگاه رضاشاه، از سال .  تحول در جامعه  ايران را از راه رفرم  می ديد
درآن دوره از [ خالی که سياست عمومی کمينترن  در. مدير کل صنايع ايران شد ١٣١٢

عليه حکومت های ] مصوبات کنگره ششم کمينترن مبتنی بر مبارزه کمونيستها 
بورژوازی در شرق و درکشورهای مستعمره و نيم مستعمره بوده  و کمونيستها نمی بايد 

کومت رضا دنبال سرنگونی ح" ارانی " بنابراين . با اين حکومت ها همکاری می کردند
می خواست انديشۀ تحول طلبی خود را که در دوران تحصيل در » ارانی  «. شاه نبود

درون جامعۀ « به » دنيا« اروپا  در خود او رشد کرده بود، از جمله از طريق نشريه 
در آن معلوم می [ » دنيا« شماره نشريه  ١٢با نگاهی  به .  روشنفکری آن روز بکشاند

در واقع اين دستگاه پليس رضا خان بود که . ا انديشۀ کمبنترنی نداردهيچ ارتباطی ب] شود
برای خود نمايی خودش و برای جلوه دادن دستگاه شهربانی ،  پس از بازداشت اين 

« جوانان، می خواست  آنها را کمونيستهايی که سرشون هم به کمينترن وصل است 
نی ، به اين نتيجه  رسيده ايد که حال ، شما در مرحله بازجويی در شهربا. کند» معرفی 

 چنين خط را دنبال می کرد؟
جمهوری انقالبی وگروه « آقای احمدی ، اين تز شما در کتاب  ،علوی دوست عزيز   

است و شما به اين نتيجه رسيديد که اينها تمايالت سوسياليستی و سوسيال »  ارانی
اين تز . هم دراينجا وارد بشوم دمکراسی داشتند وغيرو غيره که من راجع به آن نمی خوا

اما آيا  بحث در باره آن . شماست و در آن حقيقتی است و واقعيتی هم در آن مستتراست
 با کار ما در اينجا جور در می آيد و ربطی پيدا می کند؟

[ به هر حال، شما هم فرموديد که دستگاه شهربانی می خواست چنين خطی را  –احمدی 
 ] .دنبال  کند
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دستگاه شهربانی می خواست به رضا شاه بگويد که اگر من نبودم ،  اينها ترا از  علوی  
اينها : گفت ]  در دادگاه[ بعنوان مدعی العموم » بختياری « بين می بردند همچنان که آن 

آقا ، اين : در جواب گفت » ايرج اسکندری« . می خواستند تيشه  به ريشه حکومت بزنند
 ه ، اين را از کجا  آورديد؟تيشه  به ريشه ديگه چي

يکی . به هراينها می خواستند به شاه بگويند که اگر ما نبوديم ، اينها ترا از بين می بردند 
وزير فرهنگ [» علی اصغرحکمت« از اينها، من نمی دانم که دريک کتابی ومی گويد

ش را گفته است، ممکن است اين کتاب را پيدا کنم و اسم»  سرپاس مختاری« به ] وقت
 .بگويم

 .است» آئينه عبرت«احمدی االن اسمش را می گويم، اسم کتاب بنام  
گفته بود که » مختاری « به ] به نقل از علی اصغر حکمت [ در آنحا  –آفرين –علوی

اگراين مطلب : گفت» حکمت« به » سرپاس مختاری« .اينها کسی نبودند و چيزی نبودند
 .نابود می شويمرا در جای ديگر بگويی، هر دو يمان 

 .مصباح فاطمی برادر دکتر حسين  فاطمی است" احمدی نويسنده کتاب آيينه عبرت 
من می دانستم که اين را يک . علوی بله، چه خوب بلديد شما و چه حافظه خوبی داريد

 .جايی خواندم
نويسندۀ کتاب دکترنصرهللا سيف پور فاطمی بود نه مصباح : توضيح جمال صفری [

 . ]فاطمی
و بيان آن » علی اصغر حکمت « و» سرپاس مختاری« اين گفتگو بين  –احمدی 

مضمون در آن کتاب يعنی  در ارتباط  با پرونده سازی شهربانی، هم  نظر شما را تأييد 
 .می کند و هم عرايض بنده را

اما اين تمايالت يعنی تمايالت طرفدار شوروی و عکس العمل سياست دانسته  –علوی 
خود را » ايرج اسکندری « و » ارانی « ن و شاه ، آن اندازه  نبود که امثال رجال ايرا

 .حلقه بگوش روسها بدانند
در بحث اين مطلب که درجنگ ميان » ارانی « فراموش نمی کنم که روزی دکتر 

به ايرانی ها چه نقشی ] درگيرد[ روسها و امپرياليست ها و آلمان هيتلری و همدستانش
ما مخالف آدم کشی هستيم و اگر ميان اين دو دشمن : گفت » ارانی  «تعلق می گيرد، 

جنگی در گرفت، ما بی طرف خواهيم بود و عالقه خود را به پيروزی شوروی ابراز 
 پرسيد، من نمی دانم  کی بود؟» ارانی « يک کسی اين را از . خواهيم کرد

اگر روزی : ارانی  پرسيد  «انورخامنه ای نبود؟ او چنين می گويد که از دکتر  –احمدی  
دفاع در :  گفت» ارانی « شوروی ها در خاک ايران حمله کنند وظيفه ما چيست ؟ دکتر 
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 .مقابل شورويها و مبارزه  با آن در جنگ يعنی دفاع از ميهن
اما اگر . تا آنجا که ما می توانيم برکنار می مانيم. جواب اين بود. علوی بله، بله، بله ،

 .ير ايران را داشته باشند، بايد با تمام قوا بجنگيمروسها قصد تسخ
و يارانش پيش بينی می کردند به وقوع پيوست و » ارانی« اما حوادث برخالف آنچه 

هم ارتش انگليس . جزو اولين اقدامات ارتش سرخ به ايران ، رهايی زندانيان سياسی بود
ی زندانيان سياسی را آزاد کرد و هم ارتش آمريکا  نيز چنين تقاضايی را داشتند که بايست

. نفر، هر يک به گوشه ای گريختند و چند تن به حزب توده پيوستند  ۵٣و همين گروه 
اين همان گروهی بود که به قول دادستان در محکمه،  می خواستند تيشه به ريشه ايران 

»  همرهان« برخی بکلی خود را از معرکه کنار کشيدند و چند تن  به حزب . بزنند
 .پيوستند

 .١٣٢١درست کرده  بود  در سال » مصطفی فاتح « اين  حزب را  –احمدی  
رفتند که آمال  دمکراسی انگليسی  ها را »  همرهان« بله،  چند تن  به حزب    علوی

 .هدف خود قرار دادند و اسم نويسی کردند
 .س  ديگری نبودبود ديگه ، ک» عباس  نراقی « آقا ، تعداد اينها  خيلی  کم ،    احمدی 
که با من »  مصطفی  فاتح « علوی   کسان ديگر بودند ، من  يادم می آيد  که يک شب  

« ، » ايرج  اسکندری «  و اگر اشتباه نکنم »  ميس لمپتون «                ً         دوست  بود و قبال   گفتم ، 
آنجا حدس می زديم  که . و من و چند نفر ديگر را به خانه اش دعوت کرد»  دکتر يزدی 

البته زمان جنگ بود و ما . می خواست بفهمد مزه دهان ما چيست» ميس لمبتون « 
« انگليسی ها را جزو متفقين شوروی و ضد هيتلری می دانستيم و اباء نداشتيم ازاينکه با 

از اين کوشش و تالش » مصطفی  فاتح« اما . هم در يک شب بنشينيم» مصطفی فاتح
»  همرهان« به شرکت در حزب ] نفر ۵٣گروه [ برای جلب عده ای از زندانيان سياسی

من به فاتح  رو .            ً               نتوانست اقال  من را جلب کند »  مصطفی فاتح« حتی . نتيجه ای نگرفت
»  ايرج اسکندری « و »  ارانی « ، من بايد آنحايی باشم  که » فاتح« آقای : در رو  گفتم 

 .هستند
 .»ارانی « داشت ، در واقع راه وجود ن»  ارانی « در اين  ايام ديگر  –احمدی  

کوشش و تالشها  شد ]  نوع[ در آن سمت و مقصودم اين است  که از اين . بله  علوی  
به محض اينکه از زندان » کامبخش « همين زمان است که . اما کسی به آن راه نپيوست

را  درآنجا  ياران سابق خود. بيرون آمد، دو سه ماهی غيبش زد يعنی به روسيه گريخت
تا آنجا که اين دروغ محض ، . لو داده نه او»  ارانی«نفر را  ۵٣فريب داد که  گروه 

که مرده بود و کسی درآنجا  »  ارانی « چون دکتر. مدتی در ميان چپ ها رواج  داشت
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کامبخش رفته بود، وجود نداشت تا ثابت شود که « يعنی روسيه يا در کوبا و هرجايی که 
 .بوده است» کامبخش «                 ً ا لو داده، مسلما  اولين کسی که همه  ر

برخی خوش باور مانند من عقيده داشتند که حزب توده آمال آنها را که آزادی و برقراری 
پس از » کامبخش « غافل از اينکه . عدالت است، برآورده می کند و به حزب توده آمدند

آنجا  برد که حزب  بند و بست با روسها   سکان کشتی حزب توده را در دست گرفت و تا
 .توده مرکز خبرنگاری به سود  روسها گرديد و موجبات  زوال  آن را فراهم آورد

 –) سوئد(ناشر نشر باران  –، بکوشش حميد احمدی »خاطرات بزرگ علوی « : منبع 
  ١۵١ – ١۶١صص  – ١٩٩٧چاپ اول تابستان 

يپزيک، وفات درال ١٨۵۶اوت  ٣٠متولد (، )Friedrich Rosen( فردريش روزن * 
او از ماه مه تا . مستشرق آلمانی، ديپلمات وسياستمداربود) درپکن ١٩٣۵نوامبر  ٢٧

 .پست وزارت امور خارجه آلمان را بعهده داشت ١٩٢١اکتبر 
 
 
  دستگيری گروه پنجاه و سه نفر 

 
»  علی  دهباشی سردبير مجله بخار« دكتر خامه ای در پاسخ به سئوال ديگردر گفتگو با 

 :اره ی دو شخصيت يعنی دكتر تقی ارانی و عبدالصمد كامبخش گفتدرب
معلم . ـ بد نيست بدانيد كه من قبل ازآن كه با تفكرات دكتر ارانی آشنا بشوم شاگردش بودم

در زمانی كه ما را . دكتر ارانی خصوصيات برجسته و قابل ذكری دارد. فيزيك ما بود
و همين . ازخود شجاعت و مقاومت نشان داد بازداشت كردند در بازجويی ها دكتر ارانی

طور مقاوت می كرد، ولی بعد از آن كه عبدالصمد كامبخش با پليس ساخت ارانی در 
برعكس برخی تصورات ارانی . زيرشكنجه مجبورشد اعترافات ديگران را تأييد كند

كه اگر قبل از اين كه ماها را بگيرند يك بار از او سئوال كردم . عجيب ميهن پرست بود
                                                                            ً در ضمن جنگ دولت شوروی مجبور شود به ايران حمله كند ما بايد چه كار كنيم؟ واقعا  
اين سئوال بود كه ما بايد طرف روس ها را بگيريم يا نه؟ به خوبی و به روشنی به ياد 

ما عليه هر تجاوزی حتی اگر شوروری «: می آورم كه خيلی صريح و بدون مكث گفت
بد نيست اين را هم بگويم كه » .ايد از مملكت خودمان دفاع كنيمها باشند می جنگيم و ب

زندان قصر زندانی بوديم وضعيت  ٢يكبار ديگر در زمانی كه من و دكتر ارانی در بند
است می خواستند ) منظورم دولت هيتلر(سياسی دنيا بحرانی شده بود و آلمان ها 

. اين كار مخالفت می كردند چكسلواكی را بگيرند ولی انگليس و فرانسه و شوروی با
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و من و دكتر ارانی در حياط زندان درباره اين كه . صحنه برخورد خيلی جدی شده بود
اگر بر : من از دكتر ارانی پرسيدم. چه خواهد شد و احتماالت چيست حرف می زديم

فرض دولت شوروی به ايران يورش آورد و مملكت را اشغال كند تكليف مبارزان چه 
باشد؟ دكتر ارانی باز به همان صورت كه عرض كردم صريح و روشن و می تواند 

ازدكتر ارانی » .بايد همراه با قشون ايران با متجاوزان جنگيد«مصمم جواب داد 
 .خاطرات زيادی دارم كه بخش مهمی ازآن ها را درخاطراتم نوشتم

اه و سه نفر چه دكتر انورخامه ای در پاسخ به اينكه نقش عبدالصمد كامبخش در گروه پنج
و من حدود .    ً                                    اوال  بايد بگويم كه كامبخش چندين اسم داشت«: بود، با كمی تأمل پاسخ گفت

نفر عده ای معدود با  ۵٣از گروه . او را می شناختم اما نه به اسم كامبخش ١٣١۴
و من ازآن چند نفر محدود بودم كه با كامبخش ارتباط سازمانی و . كامبخش مربوط بودند

آدم . حتی پس از دو سال ارتباط من مطلب قابل توجهی از او نفهميدم. ی داشتمتشكيالت
در جريان تصفيه های استالينی هم به همه چيز متوسل شد تا ثابت كند كه . مرموزی بود

مثال زينوف و كامنف و ديگر رهبران حزبی را كه استالين بازداشت كرده بود خائن به 
بی محابا از استالين دفاع . می اين اتهامات وارد استكمونيسم هستند و حتی می گفت تما

 . می كرد
     ً                                                                 اساسا  عبدالصمد كامبخش در بحث های تئوريك آدم ضعيفی بود و هميشه به صورت 

شما كافی است برويد . خيلی آگاهانه و علنی ازشركت در اين مباحثات پرهيز می كرد
كه از  ١٣٢۵ان آمد تا كه كامبخش از شوروی به اير ١٣٢٢نشريات حزب را از سال 
 .         ً                                            حتی واقعا  می گويم يك مقاله تئوريك از او پيدا نمی كنيد. ايران فرار كرد ورق بزنيد

با اين كه . تا يادم نرفته بگويم كه كامبخش روسی را از زبان فارسی بهتر می دانست
     ً             اساسا  خودش هم نمی . روسی می دانست به ترجمه متون كالسيك ماركسيستی نپرداخت

در بازی های حزبی و رقابت ها و . بيشتر يك تشكيالتچی بود. ست تئوريسين باشدخوا
ً            واقعا  به هيچ چيز . ماجراهای درون حزب كامبخش به هر وسيله ای متوسل می شد      

كامبخش هيچ . حتی از دوستان نزديكش به عنوان مهره استفاده می كرد. اعتقاد نداشت
بود در صورتی كه كامبخش نه تنها اين تفكر ارانی ميهن پرست . ربطی به ارانی نداشت

را قبول نداشت، بلكه يك عامل سرسپرده روس ها بود و تنفر خاصی از ايران داشت و 
.      ً                                 واقعا  سراسر وجودش در خدمت شوروی ها بود. هميشه ميل داشت به شوروی برود

های  آنقدر در اين خوش خدمتی پيش رفت كه سال ها بعد رفقايش مجبور شدند شرح حال
نفر را به پليس  ۵٣كامبخش در همان بازجويی اول كل گروه . قالبی از او بنويسند

كامبخش در عين حال آدم . يك خاطره هم بگويم و به سئوال بعدی بپردازيم. معرفی كرد
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حتی اگر بدو بيراه به او می گفتند عكس العملی نشان . بسيار خونسرد و خودداری بود
فقط يادم است يك بار كامبخش از خونسردی خارج شد و . بود     ً        واقعا  خونسرد . نمی داد

داستان مربوط به روزی . عكس العمل های عجيب و غريب نشان داد. سخت دستپاچه شد
بود كه برای اولين بار در دادگاه پرونده های ما را می خواندند و همه فهميديم برخالف 

من به صورت مستند  .آنچه او می گفت مسبب گرفتاری های ما خودش بوده است
كامبخش دراولين بازجويی ١٣١۶ارديبهشت  ٢٠                   ً            عرض می كنم كه دقيقا  روز دوشنبه 

خوشبختانه متن بازجويی ها . يك گزارش كامل از كل جريان، ما را به اين فاجعه كشاند
مقاوم ترين ماها بد نيست . هست و معلوم است كه هر كدام از ماها چه گفته و نوشته ايم

او با اين كه چند هفته بود كه قضايا لو رفته بود . بود» مهدی رسائی«و بكنم يادی از ا
درست يادم هست كه يك بار برای . مقاومت می كرد و اتهامات وارده را رد می كرد

يكی ازهمين شكنجه گران از مقاومت مهدی . بازجويی مرا می بردند به اداره سياسی
ديروز آن چنان توی گوش مهدی رسايی زدم  رسايی می گفت و با افتخار داد می زد كه

خالصه بگويم كه براساس اسنادی كه االن موجود است . كه خون از دماغش پريد بيرون
بيست سال بعد . قسمت اعظم ماها را يك روز بعد از اعترافات كامبخش دستگير كردند

م و آقای كامبخش در شوروی برای توجيه خيانتش گفت كه ما يك شاخه نظامی داشتي
اين . برای اين كه توجه حكومت و پليس به طرف ديگری برود اين اعترافات را كردم

 ٢٨حتی پس از كودتای . ماجرای خيانت كامبخش هميشه در حزب مطرح بوده است
مرداد كه جريان در داخل حزب به طرف محاكمه كامبخش پيش می رفت و دسته رضا 

ش به صراحت گفت كه كميته مركزی روستا تقاضای محاكمه كامبخش را كرد، كامبخ
و رفقای شوروی . بايد در اين باره نظر بدهند» رفقای شوروی«حق محاكمه مرا ندارد و 

 .كه تكليفشان با كامبخش معلوم بود
 ١٣٨٨ارديبهشت  ١٧گفتگو علی دهباشی سردبير مجله بخاربا دكتر انور خامه ای : منبع

 
  شاکری خسرو با مصاحبه

 
که پيرامون  ت  ـسيی اا در کتابهـنااز جمله  » ريخآ ينه تادرنی ارا«: ر قربانپود فرشا

ترين ی دکتر تقی ارانی که به نوعی می توان او را از جمله  پيشرو اهيشه    ند و اندگ ی ز
و يژه در دورانی ونی ارا. ست اته شده ـنوشورد، آب به حسا   ان يری ا اهليست ياسوس
رکسيستی مااب کمونيستی و حزاا هبعدکه شد ی باوين فكرـجنبش نارمددسرنی  نشدار تكر

برخی از مورخان با واکاوی ما ا. نداد کردقلمد   د خوان ميراث به عنون را آان همه رـيا
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واقعی را از ميان پيرايه  و خيال    ی اهـره ـتا چهدوباره اليه های تاريخی سعی دارند 
ارانی «شتن کتاب نوای برشاکری  ش دکتر خسروست تالاست از همين د. بيرون بکشند

  . کری پيرامون اين کتاب است با شادر پی می آيد متن گفتگو  » آنچه در آينه تاريخ  
ما چنين پاسخ بدهند  اقاطعانه  ری نمی توانند  بسياد؟ ستی چه بورانی به ارامسلك ام و مر  

ی يگرديا تفكر ، ليستسوسيا، ناسيوناليستاو  . کرده ايدمسئله به اين   ای ه رشاشما ا
  ؟ شتدا

. کلمه علمی ی  به معناد بورکسيست ماکه  او ست اين ابه قاطعيت گفت ان تومی آنچه  
نيسم متمايل ی کمومانی به سوگيری بر می آيد، او زستم دنگاهبه ی او اهگفته    از چنانكه 
) بندالو ی حساب(د در بارۀ آن با رهبران حزب کمونيست شده بو   عالقهمند د وشده بو

که کامران به ايران آمد نگامی ه. اين مذاکرات به منتيجه نرسيدندما  د، اشووارد مذاکره  
نی اراما سفر  بالفاصله او را در کميته رهبری حزب کمونيست بند کند ، است دشيد کو

آسيای مرکزی شد به    م معلوی، که  مرتضی علوت رفيق قديمی اش مالقاای به مسكو بر
د، شن» بورو«    ه بود و مذاکراتش با کامران و شخص ديگری، که گويا نامش نفی بلد شد

از همين . نيستاو ه را) استالينی  (روی ه شوکه  راه باشد کردقانع او را بايستی 
همين .  کامبخش آهسته آهسته تقليل دادبا د را بط خو، رواستاگفته د چنانكه خو   رو،  

او . که با او در زندان بود، درگفته خود منعکس کمی کند  بدبينی  او را  اردشير آوانسيان
می گويد هنگامی که در زندان بر سراختالف  استالين و تروتسکی بحد می شد، ارانی 

روشن . اظهار می داشت  که اين موضوع شوروی ها بود و به ايرانی ها ربط نداشت
يگر دنكته . ها در زندان بود است که اين راه ارانی برای پرهيز از مجادله با استاليسنست

ويد فرو   شناسی روان به او د عالقه ن می دهسی نشارو» رکسيسم«ماکه دوری او را از 
  . مورد  انتقاد اسکندری قرار گرفت ١٣۵٠بود   امری که در سال های 

  ***  
  آلمانی که طبق تأکيد شما ارانی ازآن تأثير پذيرفته بود چه بود؟ نديشه چپ ويژگی ا 

يکی  گرايش هواداران روزا . چپ آلمان گرايش های متفاوت بودچپ ن جريادر 
لوکزامبورک بود که ،  در تقابل با لنين، از حمله ، بيشتر  به دموکراسی درون حزبی 

در ميان . گرايش ديگری  هم بود که به خودگردانی کارگری معتقد بود. تأکيد  می ورزيد 
ارانی و رفقايش . در اۀمان  نظرات يکدست نبودهواداران حزب کمونيست شوروی هم 

در برلن  با يکی از رهبران حزب کمونيست آلمان تماس داشتند به نام ويلی موتسنبرگ 
)Muenzenberg(وی در عمليات  خود در آلمان . ، که در جوانی اش  کارگر بوده بود

ريد و با آمدن هيتلر همواره مورد تأييد کمينترن نبود و سرانجام هم از دستگاه  شوروی ب
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به فرانسه گريخت، اما چند سال بعد جنازه او را در يکی از جنگل های فرانسه گريخت، 
مورخان بر اين . اما چند سال بعد  بعد جنازه او را دريکی از جنگل های فرانسه يافتند

ن عقيده اند  که قتل او، همانند قتل تروتسکی و بسياری ديگر، کار دستگاه ترور استالي
آشنايی ارانی و مرتضی علوی با اين کمونيست آلمانی بايد تخم شک و ترديد نسبت . بود

 .به کمونيسم روسی  را در مغز آن  دو کاشته بوده باشد
 يشه  به  دين و سياست چگونه بود؟ند اين انگاه  

اين ما ا. ه باشددشته بواند) ئيک ال(عرفی ی نی تفكرترديد کمی می توان داشت که ارا
او هوادار ارتقای سطح فرهنگی . دبوهب با مذان معنا نيست که اهل مبارزه نيست بد

نظراو حتی بيشتر منورالفکرهای آن زمان هم شعوراجتماعی  متناسب چه به جامعه بود، 
  . با وضعيت ايران در جهان  را نداشتند

  تجدد به چه مفهومی بکار برده می شد؟ نی ارانظر در  
مکانيکی از فرنگستان، تقليد ون ما بدد، ابوان يراجامعه کردن نيزه رنی معتقد به مدارا

ارانی معتقد به اين بود که نخست می بايستی جامعه . کاری که دو پادشاه پهلوی کردند
ايران به شعور فرهنگی ای  که فرنگستان را فرنگستان کرده  بود دست يابد ، نه اينکه 

د  با تصاحب تجمالت و ظواهر فرنگستان خود ايرانيانی که  دستشان بدهنشان می رسي
                                                                  ً        فرنگی بنميانن ، بدون آنکه کوچکترين فهمی از مبانی فلسفی ، علمی و کال  فرهنگی 

 .فرنگستان می داشتند
ترافی که کامبخش کرد و منجر به بازداشت ارانی و عاقع در وا. شت شدزدانی باا اراچر 

 نفر شد  بر اساس چه گناهی بود؟ ۵٣
ان يکی از رهبران حزب کمونيستی که در به عنوکامبخش او را ينكه اه خاطرنی بارا 

اين کار با برنامه دستگاه  ترور استالين . واقع وجود  نداشت لو داده بود باز داشت  شد
انجام گرفته بود که  در صدد از ميان برداشتن تمام مارکسيست هايی بود که به نظام 

  . امهن داديخ نشارتادر آينه  نی ارا   را در مسئله اين . ندشوروی با خرد انتقادی می نگريست
  د؟ چه بوان يراجامعه ای نی براراست سياسی اخو  

به نظراو، . ارانی خواستار جامعه ای عاری از استثمار وعاری از بی فرهنگی بود
م                                                          ً                  هنگامی که جامعه  با فرهنگ می شد افراد آن می توانستند کامال  بر سرنوشت خود حاک

 .شوند
 آيا ارانی بدنبال مدل حکومتی خاصی بوده و شعارخاصی می داد؟

او دراين مورد اظهارخاصی نکرده است، اما می توان از عقيده  کلی او استنباط کرد که  
                                                                                ً اوهوادار  نظامی بود که درآن استثمار و بی عدالتی وجود نداشته باشد، نظامی که معموال  
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با شناختی که از او دارم دراين ترديد ندارم که وی اما . سوسياليستی گفته می شود
خواست های سياسی، اجتماعی، .  نوع شوروی بوده  باشد» سوسياليستم« هوادار

 .اقتصادی و فرهنگی ارانی را در ارانی در آينه تاريخ  آورده ام
  د؟ چگونه بون بايجاذرنی نسبت به آاراگاه ديد 

اوکشورکهن ايران، که صاحب فرهنگ قديمی برای . ارانی يک ايراندوست معلم بود
مهمی بود، ربانش جز فارسی نبود، اما به نظر بعيد می رسد که او هوادار حفظ زبان 
آذری و ديگر زبان های  قومی رايج در ايران نبوده باشد، در عين اينکه نوشته است که 

 .ترکی را مغوالن به مردم  شمال غربی  ايران  تحميل کردند
  د؟ چه بود خواز بعد انی  بر جنبش چپ تأثير ار 
تأثيری درجنبش چپ ايران نداشته است، با  اينکه مجلۀ دنيای او بعدها نی ، ارانگونبختانه 

از . از طرف حزب توده چاپ شد، کمتر کسانی را می شناسيم که آن را خوانده باشند
وان نمايندۀ دستگاه سوی ديگر، چنانکه در کتاب فوق اذکر نشان داده ام ، کامبخش به عن

سرکوب و تبليغاتی شوروی در ايران،  همه کوشش خود را کرد تا ارانی تنها چون شهيد 
امری  که ارانی ازآن در همان زندان  .  پرچمی برای نشر کمونيسم شورويستی باشد

 .دوری می جست
 أت میبه جر . م شدهموفق ن او را کرد و قصد جاروی شوور ستگاه تراز همين رو، د

گروه . که  حزب توده کمترين قرابتی با تفکرو منش اجتماعی ارانی نداشتگفت توان  
مرداد پديد آمدند نيز، به رغم مخالفتشان با حزب توده، نا آگاهانه  ٢٨های چپی که پس از 

شايد . منش فکری حزب توده را داشتند و نتوانستند  خود را ازچنگ آن بيرون آورند
در ميان چپی ها  به خرد انتقادی ارانی  نزديک شود مصطفی  بتوان گفت تنها کسی که

که، چون يک مارکسيست، از همان آغاز سنگ های خود را  با  . شعاعيان بود
استالينيسم، لنيننيسم، مارکسيسم روسی و سياست خارجی آن کشور کند و روشن داشت 

به نظرات پيشين  که هيچکدام  آنها ربطی به انديشه مارکس نداشتند، مارکسی که خود
 .خويش با خرد انتقادی می نگريست

در يک کالم، ارانی در ميان پرچمداران نامش نفوذی نداشت، از همين رو وی را بايد از 
 .نو شناخت
  د؟ چه بوروی نيست شوب کموحزروی و سياسی شوم نی نسبت به نظاديدگاه ارا

سفر نکرده  بود، مانند  می رسد هنگامی که او هنوز به شورویبه نظر، چنانكه گفتم
هزاران  روشنفکر  برجستۀ اروپايی، به شوروی تمايل پيدا کرده بود، اما هنگامی که آن 
         ً                                                                      را مختصرا  چشيد ، دانست که آن  نظام سرکوب کننده منتقدان از گونه سوسياليسمی نبود 
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 .که او مد نظر داشت
 آيا پژوهش شما در مورد ارانی ادامه خواهد يافت؟

هاست که دست اندر کار دستيابی به همه اسناد و مدارک مربوط  به ارانی ل ساری آ
هستم و در همه بايگانی هايی که فکر می کردم درآنها مطلبی در مورد ارانی بيابم کار 

شوروی ، بريتانيا، آمريکا ، آذربايجان شوروی ، آلمان فدرال و آلمان شرقی : کرده ام
يم که در ميهن خودم از سخاوت آرشيوهای خارجی متأسفانه بايد بگو. سابق و فرانسه

.  جای افسوس بسياراست. بهره مند نشده ام و در خواست های مکررم بی جواب مانده اند
روشن نيست که با زندانی کردن اسناد چه هدفی را  تعقيب  می کنند؟ کار من در مورد 

در بارۀ ارانی به انگليسی  ارانی ادامه دارد و اميداوارم بتوانم کتابی را که سال ها پيش
آغازکردم به اتمام برسانم، چون هدف من از شناخت ارانی تنها به خاطر مارکسيست 

شوروی و حزب توده نيست،  بل همچنين به » مارکسيسم« بودن او و متمايز بودنش از 
گونه تاريحی که فريدون آدميت . خاطر شناخت تاريخ تفکر در ميان چپی های ايران است

 .ود را برای شناخت مشروطه سازان  و مشروطه خواهان وقف کردعمرخ
در گفت و گو » " ارانی در آينه تاريخ: "مغزی از شک و ترديد «فرشاد قربانپور : منبع

  کارگزاران : نشريه  -  با نويسنده اش  خسرو شاکری 
 
 

 )اف قنبر ( کامبخش  ميرزا  عبدالصمد سرگذشت
  

 فرزند کامران ميرزا قاجار
ِ  ِ           ُ به اسمی مستعار اميرخان،  ت نب رگ،و علی س يد وويچ قنبرا ف( دالصمد کامبخش عب          ِ  ِ                          )١((  ،

، يا ١٩٠٣،  ١٩٠۴،   ١٩٠۶فرزند  کامران  ميرزا قاجار از مالکان  قزوين ، در سال  
يا  اداره ی راه ( زاده اش درخدمت دولت » اشراف « پدر .  متولد شد) ٢( ١٩٠٢حتی 

بود و ، بنابرنوشته ی کامبخش در سرگذشت ) دولت روسيه  شوسه ی انزلی  متعلق  به
از اداره ی راه شوسه ( ، کميسر اداره ی شوارع قزوين ١٩۴١/  ١٣٢٠خودش به سال 

از خدمت دولتی  کناره گرفت، ولی )  ٣(بود، اما بعد از اينکه امالکی خريد ) ی انزلی
سر اول پدرش، نيز  شاهزاده و مادر کامبخش، هم. همچنان به اقامت در قزوين ادامه داد 

شناخته « چون پدرش با ) ۴.(نواده ی  رکن الملک  قاجار،  از تبار عباس ميرزا بود
توانست « تهران آشنا بود  –اداره ی راه شوسه ی انزلی ) روسی ( کارمندان »  ترين 

 که فرزند  هفت ساله اش در روسيه به مدرسه برود و در خانواده ی يکی» ترتيبی دهد
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سال در آنجا ماند و توانست تحصيالت  ٨کامبخش . از دوستان پدرش در آنجا اقامت کند
تحصيالت متوسطه اش را در روسيه ی تزاری دنبال کند، )  ۵) (بخشی از ( ابتدايی و 

يعمی » حوادث  انقالبی «بدون اما بدون اينکه بتواند امتحانات نهايی خود را به خاطر
 ١٩٢١و  تا )  ۶(او در اين زمان به ايران بازگشت. برساند جنگ داخلی ، به سرانجام 

در اين زمان به استخدام آن .  که کنسولگری شوروی در قزوين بازشد کاری نداشت
يا،  بنابر روايت خودش به فارسی ( ١٩٢١ –١٩٢٢او درسال .  کنسولگری درآمد

قزوين کار  به روسيه  رفت ، و سپس يک سال در اداره ی شوارع )  ١٩٢٣ – ١٩٢۴
ديگر بار به شوروی رفت  تا امتحانات نهايی خود را بدهد  ١٩٢٣           ً        کرد و مجددا  در سال 

او می . و در دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی  دانشگاه  دولتی مسکو ثبت نام کند
نويسد که پس از يک سال به مؤسسه ی اقتصادی ساراتف منتقل شد ، اما پيش از آنکه 

دستور فوری حزب  برای  فعاليت بر ايران اعزام « را تمام کند،  به  بتواند تحصيالتش
منصوب شد و  » مقام حزبی « به ايران باز گشت و به يک ) ٧( ١٩٢۵او در »  . شدم

)  ٨. (                 ً                                     داده شد  که مجددا  برای پايان تحصيالتش به شوروی اعزام شد»  قول« به او 
به عضويت حزب  ١٩٢۴ر سپتامبر نوشت، او د ١٩۵۴بنابر سرگذشتی  که به سال  

فعاليت های « سالگی  به خاطر  ١٨او مدعی  است که در سن . ( کمونيست در آمد
 .)با پدرش  قطع  کرده بود»  حزبی 

و کاری  » فعاليت های حزبی« يک سال  بعد  او به اتحاد شوروی  بازنگشت، چون به 
در » منشی گری و مترجمی  «برای  سفارت شوروی در تهران مشغول بود، و نيز کار 

               ُ  زير دست با تمان ف ( و شيراز )  ١٩٢۵ – ١٩٢۶( کنسولگرهای  آن کشور  در قزوين 
، و همچنين مترجمی  برای وابسته ی نظامی شوروی را به عهده )  ١٩٢۶ – ١٩٢٧، 

با وابسته ی نظامی « کامبخش »  طی کار برای ارکان ديپلماتيک شوروی« . داشت
 –١٩٢۶قزوين(، انيکين )١٩٢١قزوين، (    ِ     ، ب نگارد) ١٩٢١(گاجف              ُ شوروی به نام ر  

،بنابر سر ١٩٢٨(١٩٢٧درسال » .، والدين وسفير روتشتاين رابطه داشت)١٩٢۵
برای تحصيل  )  ٩(او در مسابقه ای شرکت کرد و بورسی ) گذشتش به فارسی 

 ١٩۵۴درسرگذشت نوشته ی . (دريافت کرد) لنينگراد( در شوروی )  ١٠(هوانوردی 
همزمان با انجام مأموريت حزب کمونيست غيرعلنی نامم «: مطلب را اين طورمی آورد

بدين )  ١١( » .در فهرست اسامی دانشجويان نظامی اعزامی به شوروی گنجانده شد
بنابر گفته ی . در آنجا باقی ماند ١٩٣٢ترتيب از نو به  اتحاد شوروی بازگشت  و تا 

مورد تأييد . ١. حزب  ک. م.او به شوروی از طرف کپليشفيکيی در کمينترن، اعزام 
دراين زمان او، عالوه بر اين آموزش هوايی، زبان های روسی، فارسی، . قرارگرفت
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 .ترکی آذری و فرانسه را هم  می دانست و سپس انگليسی را هم در زندان آموخت
ت به او ، يکی از رهبران حزب کمونيس١٩٣٢در آستانه ی بازگشتش به ايران در سال 

اطالع  داد که  در اثر تماس های او در مسکو او مظنون به فعاليت های کمونيستی شده 
 ١٩۴١در سرگذشت خود به تاريخ ) ١٢.(بود و دربازگشت بايستی  مراقب می بود

پيشاپيش دچار فاجعه « .١. ک. کامبخش می نويسد که پيش از بازگشت اوبه  ايران ح
دانسته بود که از من هم «. تگير و زندانی شده بودند، يعنی کادرهايش دس»شده بود 

الژوس مليدگدورف، عضو هيئت اجرايی [ از همين رو رفيق مجار. سخنی رفته بود
پيشنهاد کرد که من در شوروی بمانم، اما من بر آن بودم که اين اطالعات کم ] کمينترن

ورباز نمی گشتم، اين کافی نبود واينکه اگرمن به کش] يک افسر[پليس برای دستگيری من
پس ازچند روز .  بنابراين، او به ايران بازگشت» .پشت کردن به حزب محسوب می شد

در سرگذشتش .( دستگير شد و چون پليس چيز مسکوکی درمورد اونيافت، آزادش کردند
 )١٣.)(به فارسی او اين جزئيات و دستگيری کوتاهش پس از بازگشتش را ذکر نمی کند

ت که طی فعاليت های سازماندهی و تبليغاتی اش به دو افسر نيروی کامبخش مدعی اس
. نزديک شد، که دو نامزد عضويت به نظر می رسيدند) عسگر نيا و اسفندياری (هوايی 

.  َ َ    س ل ف کا( ». او. پ. گ« با ) ١۴( چنانکه بعدها کشف شد، آنان پيشاپيش« : او می افزايد
ن در آن زمان نمی دانستم پليس چه چيزی را م... تماس بر قرار کرده بودند.)  ِ ب  .  ِ ژ  

ماه  ٨يا  ٧پس از» . و در مورد من که، از پيش  تحت مراقبت بودم« .کشف کرده بود
و » تماس  نزديک « خدمت در ارتش ، کامبخش همراه با آن دوتن ديگر به جرم 

 ) ١۵.(همکاری مشترک با  سرويس ضد جاسوسی  شوروی  دستگير  شد
نفر به  کمينترن   ۵٣کامبخش گزارش خود درباره ی  ١٩۴١در سال  توجه شود که(  

 !)را از طريق فتين ، رئيس بخش ضد جاسوسی  استالين ،  به ديميتروف ارسال کرد 
پس از يک سال سال بيکاری .  او پس از نه ماه  آزاد و اما  از نيروی هوايی اخراج شد 

درشعبه ی ايرانی شرکت زييس  به عنوان رئيس بخش فنی ١٣١٣/  ١٩٣۴او در سال 
در اين زمان بود که کامران اصالنی با او تماس . متعلق به برادران رمضانی استخدام شد

برقرار کرد،  که او خود چندين سال پيش در قزوين به عضويت جلب کرده بود، و 
از طريق ايجاد  ارتباط بين او،  احدی . ا.برای ح» مرکزيت جديدی « اکنون می کوشيد 

 .          ً                 ، و بعدا  ارانی، برپا کند ) سيامک( 
به » کودکی « کامبخش می گويد که او از سال های  ١٩۴١در سرگذشت خود نوشته ی  

روسيه ی « می کرد و از »  تحقير« بعد که،  در اثر اوضاع سياسی ايران ، احساس 
»  شوونيستی« و حتی » احساسات عظيم ميهن  دوستانه «بود، دچار » تزاری بيزار 
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احساسات ملی او آنقدر قوی شده بود که . شده بود، و به فعاليت سياسی تمايل پيدا کرده بود
او از خوردن چای و قند خودداری می کرد که در آن زمان از روسيه وارد می کردند ، 

شگفتا که همه ی اين . ( و نه حتی البسه ی با پارچه های ساخت خارج را نمی پوشيد
به سال های حساس کودکی بوده باشد، چه او از هفت سالگی به  احساسات بايد مربوط

با اين همه، اين احساسات شرافتمندانه مانع از آن شد که او . مدرسه در روسيه فرستاده شد
     ً شديدا  « اوهمچنين مدعی است که .) به مدت  هشت سال در روسيه به مدرسه برود
     ً                     ظاهرا  هنگامی که در روسيه   –بود » هوادار پاکيزه کردن زبان  فارسی از لغات خارجی

اين همه احساسات  ضد خارجی او را از اين بازنداشت که درهمان . به مدرسه  می رفت
ديپلمات ها و  وابستگان نظامی  روسيه ی » مترجمی ومنشی گری « سالها به کار 

 .شوروی مشغول  شود
که  –آن را به دست دهد  و بدون آنکه تاريخ دقيق       کامبخش همچنين  مدعی می شود  

داشت ) بقايای فرقه ی دموکرات عصر مشروطيت ( او مناسبات  نزدکی با دموکرات ها 
زنده کند؛ ) ١۶(»آزادی خواهان «                                          ً         و به همراه  آنان کوشيد تا آن حزب را مجددا  تحت نام 

به پايان عمرخود رسيده بود و برای مدت کوتاهی  در  ١٩١۴حزب  دموکرات ديگر در 
فعاليت سياسی « دراين فرايند . احيا شد؛ در اين هنگام او جوانکی  بيش نبود ١٩١٩ل سا
[ دست يابی   به ادبيات مارکسيستی . او به انديشه های جدی تر سياسی راه يافت«  ،»

، به »اين  فرصت را فراهم آورد تا او رويدادها را در پرتو نوی مالحظه  کند] شوروی
در اينجا ، چون در ديگر جاها،  کامبخش .  ستی کشانده شدنحوی که به جريان کموني

                                                               ً                مبهم  سخن می گويد و تاريخی به دست نمی دهد ، لذا  نمی توان ، مثال  ، دانست  که او 
 .شد» مارکسيست «       ً              تقريبا   در چه زمانی 

، در حالی  که برای ديپلمات های  ١٩٢٠او می نويسد که در نيمه ی اول دهه ی  
اين امر تا حدی . سليمان ميرزا فعال بود» اجتماعيون« ی کرد، در ميانشوروی  کار م

طبق اين . تأييد می شود ١٩٢۵از طريق يک گزارش سری بريتانيا در ژانويه ی 
ِ        حوزه ی ترقی  آزادی « گزارش ، انجمن             ً                             ،  که سابقا  به آزادی خواهان معروف بود و »           

به « برگزار می شد، !)  لصمد  ميرزاکذا، عبدا( در قزوين به رياست ميرزا عبدالصمد 
کنسول   –بود که مخفيانه تحت سر پرستی  نايب » راستی يک سازمان کمونيستی 

 ) ١٧.(شوروی  به کار تبليغات  مشغول بود
« کامبخش همچنان از ديگر کوشش های خود صحبت می راند، ازجمله ازشرکت در

با هدف عضو « ی قزوينحزب اجتماعيون سليمان ميرزا شعبه » کنگره ی مؤسس
] کمونيست[ برای حزب » راديکاترين  دموکرات ها « يا » گيری ازميان بهترين
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نوشت از  ١٩۵۴جالب است که او در هيچ کدام  از سرگذشت هايی که تا » .خودمان 
با اين همه، او از تأسيس . تاريخ عضويت خود در حزب کمونيست ذکری نمی کند

آن را او در » هسته ی اول «زوين سخن می راند، که نخستين حوزه ی آن حزب در ق
چندی ) ١٩.(به وجود آورد )  ١٨(                         ُ  با مأموريت از جانب شرين ا ف  ١٣٠٧/  ١٩٢٨سال 

او برای تحصيالت در نيروی هوايی عازم شوروی شد، اگر، طبق  ١٩٢٨بعد درسال  
درعين    .نرفته بوده باشد ١٩٢٧،  پيش از آن درسال  ١٩۵۴سرگذشت نوشته ی سال 

منتشر می » رفيق واعظ قزوينی « حال ، او مدعی است  که مسئوليت نصيحت  را که 
نصيحت . (کرد» تبديل «در قزوين »            ُ          آن  را به ا رگان حزبی « کرد ، به عهده  گرفت و 

منتشر  می شد ، و  ١٣٠٣و مهر  ١٣٢٢بهمن /  ١٩٢۵و اکتبر   ١٩٢۴بين فوريه ی 
 )٢٠.) (تشار نيافتبعد از قتل  واعظ  ديگر ان

انجمن  پرورش را » من « خود می افزايد که ١٩۴١کامبخش در سرگذشت نوشته ی  
« بود ، و »  بهترين منبع عضوگيری برای  جزب « ، که »تأسيس کردم «در قزوين 

آنقدر سر و صدا راه می انداخت که بعدها پليس آن را  فعال ترين سازمان کمونيستی می 
ال، اين  ادعا  طی  حيات او از سوی  همکار کمونيست او ، رضا در عين ح»  .شناخت

می نويسد پس از اينکه ) ٢١( روستا. روستا، که  نيز هوادار شوروی بود، تکذيب شد
انجمن فرهنگ رشت زير فشار رئيس پليس آيرم قرارگرفت و برخی از اعضای آن به 

انجمن مشابهی نشان دادند، که قزوين تبعيد شدند، مردم آن شهرعالقه ای نسبت به تأسيس 
/  ١٩۶۵کامبخش ناگزيرشد درسال . به نام پرورش به وجود آمد ١٩٢٢/  ١٣٠١درسال 
 )   ٢٢.(روايت کمی متفاوت در مورد انجمن پرورش  بنويسد١٣۴۴

، دموکرات »آزادی خواهان « بدين سان، او نوشت که انجمن پرورش توسط گروهی از 
کيل شد، که سه تن مؤثرآن عبارت بودند از فصيحی، های مشروطه خواه قديمی، تش

درهمين سال کامبخش اظهار داشت که اين حزب کمونيست بود که تصميم . اسدی، و آزاد
نکات  ١٩۴١گزارش سری او به تاريخ )  ٢٣(به ايجاد انجمن  پرورش گرفته  بود 

جمن پرورش در آن نيز او از  خود به عنوان مؤسس ان. نادرست ديگری نيز دربردارد
سرانجام من يک انجمن آموزشی  که در ايران از نظر ديسيپلين ، فعاليت « : ياد می کند

او می افزايد که انجمن  پرورش يک نامزد )  ٢۴(».واعضا بهترين بود، ايجاد کردم
انتخابی واحد، شيخ ثابت الموتی، را به عنوان نامزد مشترک انتخابات دوره ی پنجم 

 )!مجلس چهارم ( برگزار  شد ١٩٢٣/  ١٣٠٢ن انتخابات در سال معرفی کرد؛ اما اي
ی اش برای  ّ           در گزارش سر  و کمينترن، به هنگام اظهارنظر در مورد » . ِ د  . ِ و  .کا. ِ  ا ن «           

به شمار می » فراتراز هر انتظاری « مؤثر بودن فعاليت های خويش در اين زمينه، که 
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/ ١٩٢٧تا انتقالش به شيراز، يعنی  آمدند، کامبخش به همه ی  کوشش های مذکور در باال
 .نيز اشاره می کند) ١٩٢۵ –١٩٢۶   ً           قبال   گفته بود ( ١٣٠۶

،  ١٣٠٧در سال .  ا.ک. چنانکه در باال آمد،  او مدعی است که  نخستين حوزه ی ح 
به وجود آمد، در حالی که، ازسوی ديگر، می نويسد که اعضای حزب کمونيست  ١٩٢٨

خود می  ١٩۶۵/  ١٣۴۴او باز هم در روايت . فعال بودند  پيشاپيش در انجمن  پرورش 
که نامش را نمی برد ( گويد  در زمانی که در قزوين  دانشجو بود معلم  کمونيستی داشت 

که توجه  او را به گروه آزادی خواهان و )  ، چه  شايد کنسول دولت شوروی  بوده باشد 
باز چنانکه  در باال   رفت، او را چون   اما، در عين حال،.  مسئلۀ ی انتخابات جلب  کرد

»   سازمان کوچکی « پيشنهاد شده بود، که  در آن زمان .  ا. ک. نامزد عضويت در ح
 ١٣٠٧/  ١٩٢٨اش  را در سال » هسته « در شهر بود ، يعی همان سازمانی که او 

 .تضاد در سرگذشت  های مختلف  او بيداد می کند. ايجاد کرده بود
حزب او را به تهران احضار کرد و او را  برای کار . م.می افزايدکه ک کامبخش سپس

که به نظر می رسد        در کنسولگری  روسيه ی شوروی به فارس اعزام داشت
به رغم  انکارش که او به عنوان عضو حزب کمونيست در ! دستورغريبی بوده باشد

منشی « اين تن داد که هچون خدمت ديپلماسی شوروی قرارنگرفته بود، او  سرانجام به 
در کنسولگری شوروی کار کند، اما با  پاددرميانی  حسين شرقی به نمايندگی » مترجم –

و قول منشی سفارت شوروی  به نام  رفيق سالويتسکی  يک سال بيشتر . م.از جانب ک
 .در آنجا  نماند

، او تنها  به او در زمينه ی فعاليت های حزبی اش اطالعات دقيقی به دست نمی دهد 
اختالفات معروف  درون حزب و دوجناح  طرفدار و مخالف  رضا شاه اشاره  می کند 
و می گويد  که او به جناح  مخالف  رضا شاه ، به رهبری  سلطان زاده،  گرويد  که در 

اين امر البته مسلم نيست و در اسناد زيادی )   ٢۵( اکثريت داشت »  کنگره ی اروميه «
به  ١٩٢١ – ٣١در سال های .  ا. ک. انی بين الملل کمونيست در موردد ح که از بايگ

 .دست  آمده  سخنی از فعالی  به نام کامبخش  نمی رود
برای « او ) ١٩٢٧در پائيز ( کامبخش همچين ادعا دارد که پس از برگزاری آن کنگره 

بری توده با مأموريت برای عضوگيری وره«. به قزوين اعزام شد» انجام امور حزبی
، به قزوين رفت و حزب را .ا. ک. ها، کار نيمه علنی  آزاديخواهان، و سازمان مخفی ح

پر کردن « که او شايسته ی ذکر می داند، عبارت از» مبارزه ی  فعالی« . کرد» احيا« 
انتخابات مجلس اين دوره  در تابستان ( است» شهر از اعالميه بر ضد  انتخابات مجلس 

اضافه می کند  که پس از   ١٩۵۴در نوشته ی !)  رگزار  شده بودب ١٩٢٨/  ١٣٠٧
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امور مربوط کار بين ارتشی ها در کميته ی مرکزی به من « . ا. ک. کنگره ی دوم ح
 .واگذار شد

همچنين  . روش نيست چرا  اين نکته ی مهم را در نوشته های پيشين  نياورده  بود( 
ساله  ٢۴يار مهم را به يک جوان غير ارتشی بايستی اين امر بس. م.معلوم نيست چرا ک

کامبخش، بدون ذکر تاريخ، می گويد که پس ازکشف اعتبارنامه .) محول کرده بوده باشد
ی شرکت وی در کنگره ی  اجتماعيون  در منزل رضا روستا ، او در قزوين دستگير 

شار اعالميه ها دستور  می داد که به انت« او مدعی می شود که از زندان به رفقايش .  شد
خود را در مورد مسئول  نبودن در اين امر به » ، و بدين ترتيب، بی گناهی »ادامه دهند

اينکه  او چگونه  از درون زندان با رفقايش در خارج  تماس می گرفت . (پليس  ثابت کند
سپس کميته ی  مرکزی . از همين رو، او  پس از چند روز آزاد شد.)  روشن نمی شود

امری که او   –به تهران فرستاد » با مأموريت  فعاليت در زمينه ی امور نظامی «او  را 
موفق  شد ترتيب مسافرتی « ، و بدين سان، او »محافل  نظامی در تماس قرار داد« را با 

او می گويد که در مدت . را  به اتحاد  شوروی  برای آموزش درنيروی هوايی بدهد
با سلطان زاده، و از طريق او با »          ً    تماس کامال  سری« چهارسالی که در شوروی  بود از 

اينکه چرا تماس  با سلطان زاده  در شوری بايد مخفی (  » .   ُ                  کيي روف ، برخوردار بود
بوده باشد آشکار نيست و نيز اينکه مناسبت تماس او با دومين مرد قدرتمند اتحاد شوروی 

وين ،  ( ر نشرستاره ی سرخ او همچنين مدعی می شود که د!) چه بود روشن نمی شود
نقش  داشت، برای آنها  )   ١٩٣٢ – ١٩٣١برلن و وين ، (و پيکار ) ١٩٣٢ – ١٩٢٨

يا . م. ک. اما در اسناد و مدارک ح. مقاله  می نوشت و در بخش آنها کمک می کرد 
سال ها بعد هم که در مورد . کمينترن  هيچگونه تأييدی  بر اين  مدعا يافت نمی شود 

اين دوران حزب کمونيست  مقاله نوشت از اين نقش خود هيچ ذکری نکرد، چه   تاريخ
جالب است که در . هراس داشت که نکند رضا روستا و آوانسيان مچ  او را  بگيرند

 ١٩٣٣برای نخستين بار می آورد که يک بار هم در فوريه ی  ١٩۵۴سرگذشت مورخ 
قدان دليل ازاد شدو چجنانکه  پيش  از بازداشت شده بود، اما پس از چند روز به دليل ف

(  ُ                       ن ه ماه پس از اين دستگيری. اين  ديديم ، او ديگر بار در ژوئيه ی همان سال دستگير شد
، هنگامی که پليس رضا شاه مطمئن شد که او در جاسوسی های ) ١٣١١/ ١٩٣٢

در  ، به تحقيق در مورد فعاليت های او» شرکت نکرده بود « اسفندياری و عسگرنيا 
کامبخش  مدعی است  که پروند ی او به دادگاه نظامی . حزب  کمونيست پرداخت 

او پس از . چگونه ؟ روشن نيست. کرده بود» مبارزه « ارسال نشد، چه در رد اتهامات 
ماه  آزاد شد و فعاليت  های حزبی خود را هنگامی از سر گرفت که کامران اصالنی  ٩



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٦٨                                                                ١٨        دق ، 

  

  

 .و سپس دکتر ارانی قرار داد) مکسيا( او را  در تماس  با احدی 
امری که بعدها همه ی          ) ٢۶( ١٣١۶به رغم همکاری اش با پليس در سال  

ی اش به   دستگيرشدگان دانستند ّ         کامبخش در گزارش سر  و کمينترن از » . ِ د  .      ِ کا و و  .  ِ ا ن«                  
ودم اگرمن نب« . در زندان رو گردان نيست» قهرمانی اش « سراييدن افسانه در مورد 

در کريدورشماره » بی نتيجه بمااند]   پنج روزه ی زندانيان [ ممکن بود اعتصاب غذای 
فعاليت  کرديم و  فعال ترين نقش از ] برضد پليس [ زندان ، دکتر ارانی و خود من  ٢ی 

هيچ يک از خاطرات  منتشر شده ی اين افراد چنين ادعايی  را تأييد نمی ( » . ان من بود
کامبخش همچنين   )  ٢٧] ( » . شکست اعتصاب سخن می گويد« وی ازبزرگ عل. کند

اظهارمی دارد که او در مقابل رئيس زندان نيرومند ايستاد، و کوشش های او  را برای 
او همچنين مدعی می شود که در زندان . در هم شکستن  مقاومت خود جواب می گفت

ارانی بود ، که در نتيجه ی اين  بس  سختی ها کشيد و شکنجه  شد ، و همواره  در کنار
 .نوع  سختی ها  در زندان جان داد

ی   ّ   مهم تر اينکه ، او در گزارش سر  قلمداد » قهرمانانی « اش ، خود را  يکی از  ١٩۴١                            
« به رغم » .هيچ سرکوبی نمی توانست رفتار اخالقی او را تخفيفی دهد«می کند که 
تحت  تأثير  « که دور و برش  بودند زندان، کامبخش کوشيد کسانی را » سختی های 

قرار دهد ، روحيه ی آنان  را باال  نگه دارد ، از نظر مادی به  آنان کمک برساند، و از 
نشريات و روزنامه های ممنوعه را برای آنان تهيه و در ميان شان ] کذا[ نظر اخالقی  

گروه  که نظرات  البته، هيچ يک از اين  ادعا  ها از جانب ديگر اعضای » .پخش کند
ِ         خود را نوشته اند تأييد نشده اند ، حتی از جانب  کمونيستی چون ا وانسيان  هوادار        ُ                                                             

     ً     ظاهرا   به  –شوروی  که سرانجام عضويت کامبخش را به حزب  توده  تحميل کرد 
اين امر مسلم است که او چنان همه را بر ضد ارانی شوراند که  پس . دستور شوروی ها 

پرسی ها تا قرائت پروندها ، به مدت بيش از يک سال همه به ارانی ناسزا  از  پايان باز
کامبخش اطمينان خاطر داشت که فعاليت هايش در . می گفتند و او را  بايکوت می کردند

بهره برداری ]  ی حزبی  نيز [ می شد از نتايج آن در کار  آينده « زندان بيهوده نبودند و
 ».کرد

ِ     ُ بنابر نوشته ی و  ليک   .  ِ ا ن«  که يک کارمند ارمنی ايرانی ( ف در کمينترن هم  اوربلياتی               
« کامبخش را )  که خود توسط کامبخش جلب شده بود( وهم کامران) بود »  . ِ د  .  ِ و  . کا

مردی توانا ، با شخصيتی  استوار ، شجاع ، مبتکر، و همچنين  سازمان دهنده  و توطئه 
 ) ٢٨(».گر خوبی  معرفی می کردند

ّ   گزارش سر ی » اينکه  کامبخش  پس از . م.به پ ١٩۴١دسامبر   ٢۵خود را  در »         
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و وی آن ( تقديم داشت ) ».ِ     ِ و  و د  .کا.  ِ ا  « در( فيتينة، رئيس  اداره ی ضد جاسوسی استالين 
درجمهوری ( ، کامبخش در راديو باکو)به کمينترن فرستاد ١٩۴٢دسامبر ١٩را در

اين ازآن رو بود که نظربه . ه کار مشغول شدب)                               ُ آذربايجان تحت فرمان جعفر باقرا ف
و لو دادن افراد، رفقايش با عضويت او در حزب  ١٣١۶رفتارش به هنگام دستگيری در

                                          ُ                   جالب است که بنا برنامه ای که او  به باقر ا ف نوشت، او  از کار . توده مخالفت کردند
اوضاع  و احوال  سال کار مخفی در ١٧من، با سابقه ای « . خود در راديو راضی نبود

سياسی  –هيچگونه کار اجتماعی) باکو(سخت حاکم بر ايران، شرم دارم که در اينجا 
اين ) ٢٩(».اين را حمل بر منفعل بودن من بکنند] ايران[ نکنم، به ويژه آنکه رفقای آنجا 

 .نامه نشان می دهد که شوروی  ها هم هنوز مناسب نمی ديدند به او سياسی رجوع کنند
ِ                             د داشت پيرامون سرگذشت کامبخش، پليش فسکی در کمينترن می نويسد که در يا  بنابر «                                  

برگزارش دبير سابق حزب کمونيست ايران ميرجعفرجواد زاده پيشه وری، کامبخش در 
»  .نوشت]  برای پليس [ اوهمه ی اطالعات سازمانی را ) ٣٠.(زندان مرتکب خيانت شد

                   ً                   طی بازجويی ها واقعا  اعتراف نکرد، بلکه در توضيح  اين مطلب ، کامبخش  گفت که 
او می پذيرد که اشتباهاتی مرتکب .                                  ً         تنها موضوعاتی را نوشت که پليس قبال  می دانست

شايسته ی ! »بلکه در چهارچوب  اعترافات « شده بود، اما نه در زمينه ی اعترافات،
قزوين به ،  پس از انتخاب کامبخش از ١٣٢٣/  ١٩۴۴توجه است که حتی تا سپتامبر 

]  کمونيست[ نمايندگی مجلس چهاردهم ، هنگامی که پليشفسکيی گزارش خود را به حزب
نکته ی  روشنی  که  –)  ٣١(» هنوز مورد تحقيق  قرار نگرفته بود« بود» وارد آمده

                                     ُ                                     صحت  اظهارات  کامبخش و حاميانش، چون ا وانسيان و کيانوری ، را تکذيب می کند، 
از جمله . ترن  کامبخش را در برابر اتهام لو دادن تبرئه کرده بودکه مدعی هستند که کمين

ُ          ، دو نکته ی کامال   ناشناخته د ر گزارش  داخلی کمينترن به قلم و ليک ف نيز هست    ِ يکم، .                 ً                                           
باغ [ به داخل  ١٩٢۶                         ّ                           در حزب کمونيست  کامبخش مت هم  شده بود به اينکه درسال « 

کامبخش  در رد  اين اتهام ميگفت  که در آن روز  .سفارت بريتانيا  رفته بود]  تابستانی 
وارد کنسولگری بريتانيا شده بود تا در نهری که آنجا جاری است دست و روی خود را 

 ».بشويد
ُ               و ليک ف می افزايدکه  دوم اينکه پسر عموی « .اين اتهام در مورد او به اثببات نرسيد«     

نوری در پليس مخفی مقام رياست اختر کامبخش ، همسر او، و پسر عموی نورالدين کيا
                                 ُ                        توجه  مقامات کمينترن، و به طريق ا ولی، به اين دو امر حائز ) ٣٢(» .را به عهده داشت

اما گزارش کمينترن به اين نکته پاسخ نمی گويد که مگر در شميران جا .  اهميت است
 قحط بود که يک کمونيست که سابقه ی همکاری با وابسته های  نظامی شوروی  را
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 !داشته بود به نهر باغ  سفارت  بريتانيا  برود تا دست و روی  خود را بشويد
) منطقه ی اشغالی شوروی ( او پس از بازگشتش  به ايران به نمايندگی مجلس از قزوين 

ُ                ُ                   او همچنين توانست تحت فشار ع مال شوروی چون ا وانسيان و روستا به .  شد» انتخاب«                            
که او وارد حزب شد تواسنت به سرعت مدارج  همين. عضويت حزب توده در آيد

در آيد، مسئوليت امور نظامی، و سپس سازمان . م.سازمانی از طی کند، به عضويت ک
 .افسران حزب را به عهده بگيرد

پس از سامان . و بحران آذربايجان در ايران ماند)  ١٣٢۵( او تا پايان مجلس چهاردهم 
» رابط« کامبخش مخفی شد ، و به قول خودش  دهی قيام افسران توده ای در خراسان،
در اين زمان ارتش ايران ظن داشت که او قيام . حزب توده و فرقه ی دموکرات ماند

بنابر باورعام، او ايران را درسال . کنندگان آذربايجان کمک لوجيستيک می رساند
ن را اما يک گزارش آمريکاييان اشعار می دارد که او ايرا. ترک گفت ١٣٢۵/ ١٩۴۶

 ١٩۵۴با اينکه کامبخش در سرگذشت نوشته در سال ) ٣٣. (ترک کرد ١٩۴٨در سال 
ايران را ترک ) پس از شکست دولت خود مختار آذربايجان( ١٩۴٧می آورد که در سال 

 .در ايران ماند ١٩۴٩گفت، باز هم سند ديگری حاکی از آن است که او تا سال 
ِ   ُ                           نام ايليا ژيرکو  ل ف که اهل  گرجستان بود،  در ،  به » ِ ب  . ِ ژ  .کا« يک عامل عمليات سری                 

خاطراتی  که پس از پناهندگی به بريتانيا نوشت از يک مأموريت  نجاتی  در ايران سخن  
، او را احضار کرد » ِ ب  . ِ ژ  .کا« اداره ی سوم  ١٩۴٨او می نويسد که در سال  . می گويد

رئيسش  گفت که آنان دستور     ً         شخصا  به او و )  دادستان مشهور  استالين (و ويشينسکی 
    ً                                                                    فورا  برنامه ای برای خروج رهبران حزب توده را آماده کنند که هنوز در ايران «  داشتند
او می نويسد پس از مخالفت استالين  با برنامه ی دزدی يک هواپيمای ايرانی »  .بودند

. بگذارنند  برای اين کار، آنان تصميم گرفتند که پنج تن از رهبران حزب توده را از مرز
او . اما هنوز يکی از رهبران حزب توده در ايران بود« او می افزايد که . و اين کار شد

و اين قرعه به نام من افتاد که نجات او را . نام داشت(   Kombakhsh(کومبخش 
در تهران »  ِ ب  . ِ ژ  .کا« پس از ورود به ايران و برقراری تماس با مأمور»  .ترتيب  دهم

گفتن دارد که يک [ کامبخش در واقع دبيرکل حزب توده بود « .داده شدترتيبات الزم 
گزارش دولت آمريکا ، همچون مأمور اطالعاتی شوروی که او را نجات  داد،  بر اين 

و با هوش ترين رهبر و ) ]   ٣۴( نظر  بود که کامبخش رهبر واقعی حزب  توده بود 
            ً                      خود را تماما  وقف اتحاد شوروی کرده  بهترين کمونيست اتحاد شوروی را گذرانده بود و

چنان اثر روانی قوی ای  بر ] آذربايجان[ شکست قيام  اخير).  utterly devoted( بود
                                                          ّ                 ّ  او گذارده بود که کامبخش،  که در حوالی تهران  مخفی بود ، کال  حاضر نبود  مستقال   
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که ]  می دانست[ با باکمک  دوستان  ايرانی  سفارت شوری از مرز بگذرد ، با اينکه 
با اين همه، فرمان استالين داير بر .  ديگر رهبران اين کار را با موفقيت  کرده  بودند

از همين رو بود . نجات همه ی رهبران حزب توده که در حيات بودند بايد اجرا  می شد
چون [ يک افسر مجرب اطالعاتی .. که اداره ی اطالعاتی شوروی تصميم گرفت که

ِ  ُ    پس از ورود ژيرکو ل ف و » .نجات يک رهبر کمونيست خارجی کندمأمور ] مرا                
ً    ما مدتی طوالنی صحبت کرديم تا او قانع شد که من واقعا  از « مالقاتش يا کامبخش                                                    

                                ً                                                وشروی  آمده بودم و استالين  شخصا  اين وظيفه را به  عهده ی من گذاشته بود که او را 
يک لباس زنانه و چادر به سر به مشهد   بدين سان ، کامبخش با پوشيدن»  .به مسکو ببرم

برده شد و همراه  افسر شوروی  از مرز  ترکمنستان وارد شوروی شد و با او به مسکو 
 )  ٣۵. (پرواز  کرد

پس از (  ١٩۴٩اين برنامه به جای   با اينکه اين عامل اطالعاتی  شوروی در مورد آغاز
گويد، بقيه مطالبی که تشريح  می  سخن می ١٩۴٨از ) غير قانونی  کردن حزب  توده 

بنابراين احتمال زياد دارد که کامبخش ايران را  . کند  درست  قابل  قبول  به نظر می آيند
 .بالفاصله پس از شکست آذربايجان  ترک نکرده بوده باشد

و در سال . آذربايجان کارکرد» تعبدی « پس از آن، وی در باکو برای فرقه ی دموکرات 
سپس، همانند بيشتر ديگر رهبران  حزب در اليپزيک ، . کو انتقال يافت، به مس١٩۵٠

 . ، مستقر شد  ١٩٧٩در مقر جديد توده تا انقالب 
        ً                                 او محددا  به رهبری سه نفره ی حزب  انتخاب   ١٩۵٧در پلنوم چهارم حزبی به سال 

ام باقی در آن مق ١٣۵٠آبان  ١٩/  ١٩٧١نوامبر    ١٠و تا مرگش  در الپيزيک در .  شد
کامبخش در اثر بيماری تنگی نفس آسم  و سکته قلبی در : توضيح جمال صفری . [ ماند
 ].سالگی در گذشت ۶٨سن

يک دادگاه  نظامی تحت فرمان شاه  ١٩۴٣٩/  ١٣٢٨اين نيز گفتنی است که در سال 
حادثه ی ( رهبران حزب توده، و از جمله کامبخش، را به اتهام توطئه برای قتل شاه 

در دوران نخست . به اعدام محکوم  کرد)  ١٣٢٧بهمن  ١۵ه سازی  شده ی صحن
وزيری دکتر مصدق، وزارت دادگستری او ، کامبخش  را،  همچون ديگر رهبران 
حزب توده  ، و  به رغم  کارزار دشمانانه ای که حزب  توده  بر ضد مصدق  و نهضت  

 .يراندازی  به شاه  تبرئه کردملی  به راه  انداخته بود، از دخالت  در توطئه ی ت
در اين فرايند پی می بريم که . بدين سان ، به اجمال با سرگذشت کامبخش آشنا می شويم  

حتی  هنگامی  که برای مقامات شوروی سرگذشت می نوشت همواره  حقيقت را نمی 
گفت و بسته به موقعيت زمانی ، نگارش برخی مسائل را فراموش می کرد و برخی را 
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آيا می توانست دستگاه شوروی ها  را هم ، که ميليون ها انسان، از جمله . می افزودهم 
کمونيست های روسی و غير روسی را کشت ، فريب دهد ؟ پاسخ  در گرو باز شدن  

 .کامل بايگانی  های وشوروی  است
    
 پی نوشت ها* 
انامه ی  مدعی ادع« : اين سرگذشت بر اساس منابع زير به نگارش درآمده  آست  -  ١

العموم استيناف  به ديوان عالی جنايی در باره ی  پنجاه وسه نفر ترويح کنندگان مرام 
به بعد؛  ١٠۴، ص ١۵،  به کوشش خسرو شاکری، جلد ...، اسناد تاريخی »اشتراکی

برای مقامات ١٩۵۴و ١٩۵٣، ١٩۴١سرکذشت هايش به قلم خود او نوشته درسال های 
؛ گزارش کمينترن به قلم )) RTsKhIDNI,4/217/495شوروی 

ُ  وليک ف    RTsKhIDNI,495/74/193)) (26 March 1948,  ؛ گزارش کمينترن به قلم
 :پليشفسکی

“Lichnyi Listok po chetu rukovodiashvhikh kadrov “, in RTsKhIDNI,495/2/4; 
“Anketa dlia politemigratov I chlenov ikh cemei,” ibid; Kambakhsh, “Secret 

Report.; 
 ”)II November 1944 (RTsKhIDNI,495/74/197)”   RTsKhIDNI,495/74/194 ( 

به .   ١١١       ١١٣، صص  ٣؛  اسناد تاريخی  ، مجلد   ١٢٩فرزانه ، پرونده ، ص 
خواننده  توصيه می شود که سرگذشت کوتاهی را که  نظريه پرداز حزب توده، احسان  

شت بخواند تا نه فقط با روش  سهل انگارنه ی او آشنا  طبری، پس از مرگ کامبخش  نو
و شيوه ی » شخصيت ممتاز« چون( شود،  که حتی  دروغ پردازی  ها و تملقات  او را 

که ارانی  و ديگران را لو داد به » خيانتی « در باره ی )  الخ... کامبخش» علمی« 
. نگاه کنيد به ع. شناسدعنوان نمونه ای از تاريخ نگاری در خدمت قدرت از نزديک ب

کامبخش، نظری به جنبش  کارگری  و کمونيستی  در ايران انتشارات حزب توده ، 
 .۵ – ١٢صص   ١٢، پيش سخن،  ١٩٧٢اليپزيک؟، 

که سنش  )  ١٨٧پرونده ، پرونده ( می گويد   ١٣١۶کامبخش  در بازجويی اش در   -  ٢ 
نشان    ١٢٨٢/  ١٩٠٣يا  ١٢٨١/  ١٩٠٢سال بود، که  سال تولد اورا  سال   ٣۴يا   ٣٣

براساس سرگذشتش در مجله ی . اين  تاريخ  به نظر می رسد درست تر باشد . می دهد
او متولد  )  ١١١ – ١١٣،  صص  ٣اسناد تاريخی ، مجلد ( مردم برای روشنفکران 

 .بود  ١٩٠٢/  ١٢٨١سال 
 .رش به وی رسيدمی گويد امالک پس از مرگ  پد ١٩۵۴در سرگذشت نوشته در  – ٣
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از ميان آنان تنها  .  کامبخش سه برادر و دو خواهر ناتنی از همسر دوم پدرش داشت – ۴
کوچک ترين  برادرش، غالمرضا، سياسی شد، به عضويت حزب توده در آمد، و ناچار 
. از مهاجرت به باکو شد و سپس به آلمالن شرقی رفت ؛  وی چند تا سال پيش زنده بود

ان  او به نام رخساره عدل قاجارهمسر سرتيپ محمود کيا، برادر يکی از خواهر
حاج سيد جوادی ، همکالسی غالمرضا کامبخش در . ا.ع: منبع اطالع . ( کيانوری، بود

 )؛ و م همامی ١٣٢٠سال های 
او می گويد که در هفت سالگی ايران را ترک کرد و ) پيشين( سرگذشتش به فارسی  -  ۵

ی از مدرسه ی متوسطه را تا وقوع انقالب فوريه ی روسيه  در دوره ی ابتدايی و بخش
، پس از يک انقطاع هفت ساله به  ١٩٢۴گذراند ، و دبيرستان را در سال  ١٩١٧سال  

 .پايان رساند
می آورد که بقيه ی دبيرستان را در ايران تمام  ١٩۵۴سرگذشت نوشته  در سال در – ۶

 .کرد
به  ١٩٢۴ – ١٩٣۵خش می نويسد که در سال کامب ١٩۴١سرگذشت  سال در  -  ٧

قزوين بازگشت و به شغل معلمی مشغول شد و در هيئت  تحريريه ی روزنامه نصيحت 
در روسيه ی  ١٩٢۵که تا سال  می نويسد ١٩۵۴در سرگذشت مورخ . کار می کرد

 .شوروی اقامت داشت
به علت کمبود  که)   ١٨٧فرزانه، پرونده ، ص ( در بازجويی پليس  او می گويد – ٨

 .ارزاق  از روسيه  به ايران بازگشت
.  جالب است که مقدار بورس دولتی کامبخش به مراتب بيشتراز بورس ارانی بود   -  ٩

! لایر دريافت کرد  ١۵٩٢٠لایر بود ، ارانی  ۶۵و  ٣٨۶٧۶در حالی که بورس او 
 .۵۴٢،  ۵١۴گزارش وزارت دارايی ، بروجردی ، ارانی ، صص 

١٠ –  ) Iran, p.296)  Abrahamian    اطالعات نادرستی در مورد کامبخش می
معلم مهندسی در مدرسه ی نظام و « دهد ، از جمله اينکه به هنگام  دستگيری، کامبخش 

بود او همچنين می نويسد که کامبخش » مدير مدرسه ی فنی ارتش  در خارج از تهران 
، ١٩۵۴به قول  خود او در . شده بود برای آموزش مهندسی مکانيک به شوروی فرستاده

 .بود» فرمانده آموزشگاه فنی و گروه هوايی « وی 
 .معلوم نيست  توسط چه کسی  يا چه مؤسسه ای  – ١١
 .١٣١١ارديبهشت   ١٩مورخ ] شرقی [به حسين »پريوش«نامه ی فارسی – ١٢

 RTsKhIDNI,205/90/495 (( 
 .١١٢، صص  ٣اسناد تاريخی ، مجلد  – ١٣
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 .تأکيد افزوده – ١۴
 .١٩۴١سرگذشت به قلم  خودش به سال  – ١۵
 ١٧، او  مدعی  می شود  که او ) ١١٢ص ( در همان روايت فارسی سرگذشت   -  ١۶

 . ١٩٢٣، و  ١٩٢٠،  ١٩١٩ساله بود، يعنی  بسته  به سال تولدش ، 
١٧ – )Intelligence  Summary no. 5, 31 January 1925, GO 416/76, f.55. .(    در

کامبخش تاريخ فعالی سياسی  را بالفاصله  پس از )  ١١٢ص ( سرگذشتش به فارسی 
يکی از مخالفان واعظ قزوينی به روزنامه ی . رويداد  اکتبر در روسيه می نويسد

نصيحت حمله کرد وآن را دکانی  معرفی کرد که به دست نايب کنسول شوروی شيرين 
. اعظ  قزوينی، کامبخش، شاهرودی  و فرهودیو:  ُ                            ا ف و چهار تن ديگر اداره می شد

،  ١٣٢٨جلد ، اصفهان ،   ۴نگاه کنيد  به صدر هاشمی ، تاريخ جرايد  و مجالت  ايران، 
 .به بعد ٣٢٢، صص  ۴مجلد 

        ُ                                                                   شيرين  ا ف  يا شيرين لو ، بردار زن کريم کشاورز ، کمونيستی  بود که بعدها  با  – ١٨
  ً                                                   را  نام او ايرانی  نمی نمايد، او به احتمال قوی ايرانی با اينکه  ظاه. پليس  همکاری کرد

 .االصل بود
بنابر نوشته ی کامبخش، کوشش اوليه در اين زمينه توسط محمودزاده نامی که  – ١٩

بايد ياد آور شد . مترجم  کنسولگری شوروی در قزوين بود انجام گرفت، ولی موفق نشد
ِ   ِ  تانيا  در تبريز ، به نام ساموئل ه ست ل که، مطابق يک گزارش توسط  مأمور سياسی بري                                 

آغاز شد  ١٩١٩، تبليغات سوسياليستی در آن شهر در سال ١٩١٩مه ی   ٢حئيم  مورخ 
 Report dated 2 Mary 1919, in FO: (خواند» بلشويکی « و وی آن را  تبليغات 

248/1259(  
او  .  ت فقهی کردواعظ قزوينی در يک خانواده مذهبی به دنيا آمده بود و تحصيال  - ٢٠

او . پس از شرکت  در جنبش مشروطيت در يک مدرسه ی جديد به تدريس مشغول شد
نصيحت . به هنگام قتلش هم مدير  نصيحت بود و هم مدير مدرسه ی متوسطه ی فرهنگ
نگاه کنيد .  اعالم کرد هدفش عبارت بود از گسترش علم و حمايت از منافع طبقه ی سوم

 .به بعد ٣٢٢، صص  ۴يخ جرايد و مجالت  ايران ، مجلد به صدر هاشمی ، تار
 ٨٣، صص  ١٣۴۴ ، پائيز٣ ۀ، دنيا  شمار»مجمع  ادبی فرهنگ « رضا روستا ،  – ٢١
– ٨٢ . 

،  دنيا ، »خاطرات در باره ی انجمن فرهنگی پرورش قزوين « کامبخش ، . ع – ٢٢
  ٨۵ – ٨٨، صص  ١٣۴۴،  پائيز  ٣شماره ی 

ی « ، کامبخش  – ٢٣ ّ   گزارش سر         .« 
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ايجاد شد، که  ١٣٠٧در سال . ا.ک.بنابر روايت پيش تر او ، نخستين حوزه ی ح – ٢۴
او . تحت تأثير حزب کمونيستی قرار داشت ، که هنوز در آن شهر به وجود نيامده بود

او در آن زمان . همچنين می آورد که سرهنگ سيامک عضو انجمن و صدوقدار آن بود
انجمن صاحب . شوارع بود و بعدها  وارد حسابداری ژاندارمری شد کارمند  اداره ی

يک دستگاه چاپ ژالتين بود که  ازآن  برای مبارزاتی  انتخاباتی مجلس شش استفاده می 
  ١٠٧، ص  ٣،١٣۴٧نگاه کنيد به دنيا ، شماره . اين دستگاه توسط  پليس  توقيف  شد. شد
اروميه  برگزار شد ،  اما در واقع  آن مشهور است که کنگره ی دوم  حزب در  -  ٢۵

هر کسی  که به رهبری  . در حوالی مسکو بر پاشد) Ivanovo(                    ُ   کنگره  در شهر  ايوان وو 
حزبی  نزديک  بوده باشد  بايد اين مطلب را دانسته بوده باشد ، و هرکسی که به آن  به 

ر حزبی غريبه  بوده و عنوان  کنگره اروميه  از آن ياد  می کند بايد نسبت  به اين امو
 .اطالع خود را از طريق مطبوعات کسب کرده باشد

؛ اسکندری ، خاطرات؛  ٢٨٢مثال، نگاه کنيد به طبری ، گژراهه، ص   – ٢۶
 .حهانشاهلو ، سرگذشت ؛ ملکی خاطرات ، و خامه ای ، پنجاه و سه نفر

 . ١١٣نگاه کنيد  به پنجاه و سه نفر ، ص  – ٢٧
٢٨  -   RTsKhIDNI,495/47/195(                  ( 
 ١٩۴٢مارس ؟  ٢١مورخ  »       ُ باقر ا ف. ل.رفيق محترم ، م « نامه ی کامبخش  به  -  ٢٩

 ،RTsKhIDNI,495/47/195(( 
 ٨٧سرگذشت، ص ( نکته ای که اين امر را تأييد  می کند خاطره ی جهانشاهلو "  – ٣٠
ختيار بين الملل سوم قرار کامبخش اگر درا« :از گفته ی پيشه وری در زندان است) 

بدون گفت و گو تيرباران خواهد شد، چون نه تنها تشکيالت حزب را معرفی کرده . گيرد
 ».آن را چند برابر بزرگتر  نيز نشان داده است] است، بلکه[ 

٣١ – Iyshevskii Report RTsKhIDNI,495/74/197((  ,تأکيد  افزوده. 
RTsKhIDNI,495/74/195  Velikov   32. Report, 

بوده باشد که سمت های )   ١٩٠٧/  ١٨٨۶م ( در اينجا بايد مراد سرتيپ حاج علی کيا 
او که از همکاران رزم آراء بود .  ٢مختلفی در ارتش داشت و از آن جمله معاونت رکن 

مرداد به ارتش بازگشت و در  ٢٨در زمان مصدق  بازنشسته شد ، اما پس از کودتای 
 .شتاران به کارگرفته شدفرماندهی بزرگ ارت

33- US Govermment , Department of State . Analyeie of Communist 
Propaganda , Intelligence Report , June  1954 , p. 154. 

  پيشين  – ٣۴
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35- Dzhirkvelov, IIya , Servant, My Life with the KGB & The Elite London, 189 
.pp.67   ,   75 

صص  –١٣٨٧،  انتشارات اختران »تقی ارانی در آينه تاريخ« ،خسرو شاکری : منبع* 
٢٢۶  - ٢١٠ 

 
  ١٣٢٠ايران در شهريور  *
 

  علوی مجتبی بزرگ 
 

ای آماده  عده. با تغيير اوضاع سرنوشت زندانيان نيز تعيين شد ١٣٢٠سوم شهريور 
ن نمانده و آزاد خواهند مرگ بودند ولی بيشتر يقين داشتند که ديگر چند روزی در زندا

 .شد
ای را  ظهر سوم شهريور يکی از زندانيان سياسی از سلول خود ديده بود که ورق پاره 

راند، تعجب هم کرده بود که چگونه اين پاره  باد بر فراز زندان از اين سو به آن سو می
حتی  کاغذ از زمين به اوج هوا برخاسته بود، ولی چندان توجهی بدان معطوف نکرده و

 .الزم ندانسته بود اين واقعه را که با حيات ارتباط داشت به ياران خود بگويد
همان شب ما ملتفت شديم که ورق برگشته است و فصل جديدی دارد در تاريخ ايران باز 

هواپيماهای زيادی بر فراز . شد شود، نيمه شب غرش موحشی در آسمان شنيده می می
. گذشتند يادی اتومبيل و عرابه جنگی از کنار قصر میکردند، شماره ز سر ما پرواز می

های وسيع زندان بود و در آن عده نسبتا کمی از زندانيان  حياط کريدور هفت از حياط
 ٩ها پس از ساعت  شب. خوابيدند نفر زيادتر نبود، می ۶٠سياسی که شايد شماره آنها از 

از رختخواب خود برخيزيم  شد ما زندانيان سياسی حق نداشتيم که زنگ سکوت زده می
رفت فورا نورافکن برج او  و اگر کسی نيمه شب برای رفع حاجت به طرف کريدور می

رفت و او را به در آهنين کريدر هدايت  کرد و از آن حياط به طرف او می را تعقيب می
 .کرد می

م ولی آن شب همه زندانيان بيدار شده بودند و از وحشت اين واقعه غيرمترقبه با ه
نشستند و از يک طرف حياط به طرف  دسته پهلوی هم می کردند و دسته وگو می گفت

چند نفر آژان و وکيل صاحب منصب نيز دم در کريدر پهلوی هم . رفتند ديگر آن می
کرد ما را به سکوت  نگريستند، ولی هيچ يک از آنها ديگر جرات نمی ايستاده و به هوا می
 .های زندان خاموش شد همه آنکه برخالف معمول چراغتر از  مهم. و آرامش دعوت کند
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چند روز پيش از واقعه شهريور اتفاق افتاده بود که برای تمرين عمليات ضدهوايی 
ها را خاموش کرده بودند، ولی اين تاريکی چند دقيقه طول نکشيده بود و به ما  چراغ

ی آن شب معنی و گفتند که موتور برق خراب شده است ولی تاريک زندانيان اغلب می
ای رخ داده است ولی اين  دانست چه اتفاق تازه کس نمی مفهوم ديگری داشت، هنوز هيچ

. کرديم هر اتفاقی که رخ دهد، ارتباط نزديک با سرنوشت ما خواهد داشت را احساس می
 .ما تا چند ساعت ديگر کشته خواهيم شد يا آنکه آزاد خواهيم شد

امورين همه خود را باخته بودند، آنها هم هنوز ها و ساير م صبح روز بعد آژان
درها را . کرد به ما توهين کند دانستند چه خبر است، ولی ديگر کسی جرات نمی نمی

دولت انگليس . کردند، پس از يکی دو ساعت اخبار غريب و عجيبی رسيد زودتر باز می
شب از تهران و دولت شوروی به ايران اعالن جنگ دادند، هر دو سفارتخانه همان دي

 .اند، شاه فرار کرده است رفته
اند، يکی دو ساعت بعد  اند، افسران شورش کرده اند و کال همه گريخته وزرا همه رفته

. کرديم منظره عجيبی را ما تماشا می. شد هواپيماهای خارجی بر فراز زندان ديده می
رخشيدند، ابر سفيد رنگی د هواپيماها در اشعه آفتاب تابستان در ارتفاع زياد مثل نقره می

شدند و پس از چند دقيقه ذرات  شد، اين ابرهای سفيد تدريجا منبسط می از آنها جدا می
های کاغذ رو به زمين فرو  زدند و پس از چند دقيقه ورق  کوچکی در هوا برق می

اوليای زندان صالح خود را در . مقدار زيادی اوراق بر فراز زندان ريخته شد. آمدند می
مقصودشان . های کريدورها بفرستند های زندان به داخل سلول ديدند که ما را از حياط آن

اين بود که از اين اوراق به دست ما نيفتد، ولی يکی دو ساعت بيشتر طول نکشيد، يکی 
ها اولين ورق را به قيمت يک تومان به ما فروخت و پس از نيم ساعت ديگری  از آژان

ها در  ای را به ما داد و باالخره کار به جايی کشيد که آژان قران ورق تازه ۵به قيمت 
 .مقابل يک چايی حاضر بودند از اين اوراق به ما بدهند ولی ما ديگر احتياجی نداشتيم

رسيد، سرعت وقايع آن سه روزه به حدی زياد بود که ترتيب  ديگر پشت سر هم خبر می
وزير ايران در مجلس راجع به  خستصدای شليک گلوله، نطق ن. آن از ياد من رفته است

عبور نيروهای متفقين از سرحدات ايران و اخطار به وکال که راجع به آن نطق نزنند و 
اولين ابالغيه جنگی ستاد ارتش ايران و باالخره اعالم ختم مخاصمه و بلوا در ميدان 

به کلی  اوضاع داخلی زندان. هواپيمايی همه اينها حاکی از زوال حکومت پهلوی بودند
رفتيم و کسی جلوی ما را  تغيير کرده بود، ديگر ما از کريدوري به کريدور ديگر می

داديم، کی  های قاچاق خود را علنا به همه نشان می های مجاز و کتاب گرفت، ما کتاب نمی
روز شنبه هفته بعد يعنی پس از ختم . اند ها از کجا آمده کرد بپرسد که اين کتاب جرات می
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خبر . کابينه تغيير کرد. ها انتظار آن را داشتيم، رسيد االخره خبری را که مدتمخاصمه ب
تر از  مهم. گريزند تمام افسران ارشد و وزرا می. آوردند که رضاخان فرار کرده است

. همه که برای ما زندانيان حياتی بود، خبر فرار رييس شهربانی و رييس زندان بود
رييس زندان عوض شد سرهنگ ن ـ د رييس . ن آمدرييس شهربانی جديد به ديدن زندا

سابق زندان، خود به جرم اينکه يکی از زندانيان را فراري داده در زندان موقت به سر 
 .برد می

روزهای بعد اخبار ضد و نقيض . ولی اين اخبار خوش فقط يک روز بيشتر دوام نداشت
. شاه در تهران است. ندک در شهربانی کل کار می. رييس شهربانی سرپاس م. آن رسيد

شاه نه فقط در تهران است، بلکه دو . کند وزير جديد مردم را به آرامش دعوت می نخست
 .اندازد دهد و او را از کار می مرتبه به وزير جنگ فحش می

در صورتی که . ظاهرا به دستگاه حکومت سياه تکان شديدی وارد شد، ولی از پا درنيامد
در مالقات کسان ما اخبار خارج را . کرديم ن کامال احساس میما در زندا. اينطور نبود

وگوی ما جلوگيری  گفتند، ولی کدام مامور اداره سياسی بود که از گفت صريحا به ما می
کدام مامور زندان بود که جرات داشت اثاثيه ما را تفتيش نمايد، اغلب پنجاه و سه . نمايد

و دو روز در زندان بودند ولی در همين نفر از روز سوم شهريور به بعد فقط بيست 
 .شان را درکردند دلی   مدت کوتاه انتقام معنوی خود را از ماموران زندان کشيدند و دق

آژانی خواست به ميوه و شيرينی که برای يکی از پنجاه و سه نفر روز مالقات کسانش 
ها بخورد هر  ن ميوهبه آژان تذکر داده شد که اگر دست تو به اي. آورده بودند، دست بزند

پس از يک چشم به هم زدن جعبه ميوه و شيرينی روی . چه ديدی از چشم خودت ديدی
ميز و وکيلی که آن طرف هشت اول زندان قصر نشست بود، پخش شد، فوری مدير و 

خواهد، غلط  آقا ببخشيد، عذر می«: منصبان زندان ريختند دور زندان سياسی صاحب
 ».کرد

تربيت، بگو يکنفر آدم با  برو مرتيکه احمق، بی«: د به آژان و وکيلمدير زندان رو کر
کرد، عمل او را توهين به دستگاه  سابقا اگر کسی به آژان چپ نگاه می» .تربيت بيايد اينجا

کردند اما امروز ديگر کی جرات داشت از شاه تعريف کند،  دولتی و شخص شاه تلقی می
 .ديگر زبان ما بلند بود

در همين روزها يکی از (اند،  شد که چه کسانی به اين کشور خيانت کرده حاال معلوم
ولی ديگر حاال به زودی زندان جای ) روسای اداره سياسی را نيز توقيف کرده بودند

برای . پرسيدند که آيا خود رضا شاه هم به حبس خواهد آمد ها می آژان. خائنين خواهد شد
د از شاه هم .ر نظر آنها رييس زندان سرهنگ نآنها ديگر تعجبی نداشت، برای آنکه د
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مقتدرتر بود و اکنون به جرم دزدی و فرار زندانيان سياسی در حبس بود، به چه دليل از 
ها که ما در زندان بوديم با  پس از سال. ترها به زندان نيفتند ترها يا کوچک او بزرگ

دستور شهربانی عليه ما اقامه  همان جنايتکارانی که به امر و. رو شديم العموم روبه مدعی
سابقا هم . دعوا کرده بودند برای اولين بار جرات کردند که در زندان به ديدن ما بيايند
کرد و از  سالی يک مرتبه رييس زندان برای خالی نبودن عريضه آنها را احضار می

داد و  می العموم گستاخی به خرج داد و اگر مدعی پشت پنجره آهنی ما را به آنها نشان می
کرد که به او اجازه داده شود با يکی از زندانيان سياسی  از رييس زندان استدعا می

گفت که اين زندانی سياسی مايل به مالقات شما  وگو کند، رييس زندان در جواب می گفت
ولی آن روز آنها نيز جرات پيدا کرده بودند، جلو افتادند و به طرف کريدور ما . نيست

 .آمد جديد زندان دنبال آنها میآمدند، رييس 
شناختند، هيچ  العموم و معاونش را می از رفقای ما با وجودی که چندين نفر شخصا مدعی

اعتنايی  هنگامی که پيش آنها خوانده شدند باز هم با کمال بی. کس به آنها اعتنايی نکرد
اع ما در زندان اين بود اوض. حقوق مسلم خود را خواستار شدند، روزنامه، کتاب، احترام

ملت  ١٣٢٠روز بيست و پنجم شهريور . از روز سوم شهريور تا بيست و پنجم شهريور
ها پيش  جريان تکاملی که از سال. ايران يک قدم بزرگ به سوی آزادی خود رانده شد

داد، تبديل به سيل خروشانی شد و بانی  حکومت رضاخان را رو به زوال سوق می
رضا شاه پهلوی روز بيست و پنجم شهريور . ج متالطم خود بلعيدسياه را در اموا  دستگاه
سه روز بعد قسمت . استعفا داد و اين موهبت را به فرزند بزرگش تفويض کرد ١٣٢٠

هنوز شاه در . عمده افراد پنجاه و سه نفر و عده زيادی از زندانيان سياسی مرخص شدند
ت عمده پنجاه و سه نفر در ضمن عزيمت خود از ايران به سر حد هند نرسيده، قسم

 .بردند و بيشتر آنها فعاليت سياسی خود را آغاز کرده بودند آزادی به سر می
طرز آزادی پنجاه و سه نفر و جريانی که باالخره به آزادی همه آنها از زندان و تبعيد 

کردند  منجر گرديد، بهترين دليل است که چگونه عمال رضاخان تا دقيقه آخر تالش می
يکی از عواملی که آنها را وادار به مرخصی زندانيان . ز اين کار جلوگيری نمايندتا ا

 .بود ١٣٢٠سياسی کرد، وقايع شب بيست و ششم شهريور 
ها در  فطرتی که روسای زندان و ماموران و آژان ها و پست گويی ها و دروغ زورگويی

ثقل حکومت رضاخان را چند سال اخير نسبت به زندانيان اعمال کرده بودند، اين مرکز 
اگر . تبديل به مخزن بنزين کرده و فقط يک جرقه کوچک الزم بود تا آن را منفجر کند

روزی يکی از کردها و لرهای بالتکليف يا زندانيان ابد جلوی رييس زندان را در ضمن 
کرد که باالخره تکليف او چيست و  گرفت و از او درخواست می تفتيش کريدورها می
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های  داد که او را به سلول رييس زندان در جواب دستور می. در زندان بماند چقدر بايد
تاريک اندازند و هر روز سيصد ضربه شالق به او بنوازند ـ اين کرد يا لر يا زندانی ابد 

باشد، نوبت ما : توانست بکند، جز اينکه دندان روی جگر بگذارد و به خود بگويد چه می
سر کرده او را که به قول خودش به اندازه يک گله گوسفند،  کريم لر يا. هم خواهد رسيد

مجتهد محل را سرتيپ يا . سرباز ايرانی را کشته بود نتوانسته بودند دستگير کنند
های خود را تسليم  سرلشگر با قرآن پيش آنها فرستاده و سوگند ياد کرده بود که اگر تفنگ

به قرآن عقيده داشت و با دار و دسته خود کريم لر در آن زمان . کنند در امان خواهند بود
ناگهان فرمانده امر به شليک کرده و نيمی از همدستان . از تپه سرازير شد که تسليم گردد

پرسم که چرا نماز  وقتی از او می. ابد است» حبس«کريم محکوم به . کريم را کشته بود
کريم .) يگر نماز نداردحبس ابد که د(» حقس ابه که نماز نه آره«گويد  خوانی، می نمی

کريم از خدا چه «پرسم  از او می. ديگر به قرآن عقيده ندارد، ولی يک آرزو دارد
ديگر تفنگ «)يک زن و يک تفنگ(» يه زن و يه تفن«: گويد در جواب می» خواهی می
 »خواهی چه کنی؟ می
 .)خواهم يک گله ديگر از اينها بکشم می(» مخوام يه گله ديه از اينها بکشم«

هيچ چيز ياد نگرفت که سهل است، دين و ايمان خود را نيز . ده سال کريم در زندان بود
از دست داده، پس از ده سال کريم هنوز آنقدر ساده بود که روزی ده بار ما با او مزاح 

داديم که در اتاق ما يک زن الستيکی هست و او هر روز هر  کرديم و او را فريب می می
اما کريم لر با تمام اين سادگی، تفنگ را فراموش نکرده بود، . دخور ده بار فريب می

ای  ولی يک جمله تازه. ها بود صحبت عفو از روز سوم شهريور ديگر ورد همه زبان
اگر اين دفعه مرخص نشويم ديگر هيچوقت «. گشت اين روزها زبان به زبان می

کردند، جاسوسان  ه میکردها و لرها و محبوسين ابد با هم توطئ» .مرخص نخواهيم شد
رساندند، خبر  ها به گوش روسای زندان می زندان يک کالغ را چهل کالغ کرده، داستان

ايالت تصميم گرفتند که همان روز درهای زندان را . آوردند که شاه استعفا داده است
 .بشکنند و فرار کنند، اداره زندان مستحفظين زندان را چند برابر کرد

مابين قبايل اختالف حاصل شد، ريش . مسلح زندان را احاطه کردند عده زيادی سربازان
گفتند ما مرخص  هواخواهان آزادی جدا شدند، ريش سفيدان می  سفيدان و متنفذين از دسته

توانند ما را در زندان نگاه دارند، صبر کنيم، آنها خودشان ما را  خواهيم شد، ديگر نمی
هفت بعدازظهر اجتماعات پر سر و صداتر و های شش و  در ساعت. آزاد خواهند کرد

اداره زندان . آمد ها کاری برنمی ديگر از عهده مامورين زندان و آژان. شد پرشورتر می
از روسای ايالت و اشخاص با نفوذ زنداني تقاضا کرد . دست به دامن خود زندانيان شد
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ام از پشت در  د ديدهاين است آنچه من به چشم خو. که با وعده و وعيد آنها را آرام کند
. ای کريدور شش ايستاده بود ای کريدور هفت به جمعيتی که پشت در آهنين و پنجره پنجره

يکی از روسای ايل بختياری به زبان لری با آنها . فاصله ما از آنها شايد دو تا سه متر بود
به خواست آنها را متقاعد کند که يک شب فقط اجرای فکر خود را  کرد، می صحبت می

روسای کردها و لرها که با اين قيام مخالف بودند يا به کريدور ما پناه برده . تعويق اندازند
وکيالن پنجاه و سه نفر از زندان خارج . ای از هشت پنهان کرده بودند يا خود را در گوشه

اولين قدمی که برداشتند آزادی و رهايی ساير ياران آنها بود که هنوز در زندان به . شدند
آنها از همان روز اول که از زندان مرخص شدند با عمال حکومت جديد و . بردند ر میس

وکالی مجلس ارتباط حاصل کرده و لجوجانه به آنها حالی کردند که با عفو يک ثلث 
حبس محبوسين سياسی موضوع زندانيان و تبعيدشدگان حل نشده و چنانچه شاه وعده داده 

ترين قدم پيشنهاد قانون عفو  جبران خواهد شد مهم است که کليه خطاهای دوره گذشته
فشار طبقات مختلف بر وکالی مجلس روز به . عمومی و تصويب آن در مجلس است

شد تا آنکه باالخره دولت مجبور شد قانون عفو عمومی را البته به  روز شديدتر می
پيشنهاد و به  ای از مختلسين و دزدان نيز از آن استفاده کردند، به مجلس طوری که عده
شهريور دسته اول محبوسين سياسی از زندان خارج  ٢٨روز جمعه . تصويب برساند

موقعی که کليددار در زندان را باز کرد که دسته اول پنجاه و سه نفر خارج شوند . شدند
رفقا صبر کنيد ما دينی به گردن داريم «: ايرج اسکندری آنها را نگه داشت، چنين گفت

در همين زندانی که دکتر ارانی بهترين ما را کشتند، از اين . زندان ادا کنيم که بايد در اين
کنم به ياد آن بزرگوار که جان خود را فدای اين کشور کرد، پنج دقيقه  جهت من تقاضا می

 ».سکوت کنيم
 ....پنج دقيقه سکوت 

. ها که در هشت اول بودند خبردار ايستادند منصبان شهربانی و آژان کليه صاحب
همه هنگامی که خواستند از زندان . سرهنگ ن ـ د جرات نکرد از اتاق خارج شود

 .خارج شوند، اسم دکتر ارانی را در دل داشتند
 .دکتر ارانی مظهر مبارزه همه آنها بود

بدين طريق مبارزه پنجاه و سه نفر در زندان خاتمه يافت و مبارزه آنها در خارج زندان 
  .آغاز شد

 
 روزنامه رهبر 

 سوم شهريور در زندان 
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 علوی  مجتبی بزرگ 
  ١٣٢١مرداد 

       روزنامه دنيای اقتصاد » ١٣٢٠ايران در شهريور«مجتبی  بزرگ علوی : منبع* 
    ١٣٩٠/١١/٢۵: تاريخ چاپ  ٢۵٧٧و شماره  ١٣٩٠/١١/٢۴  تاريخ   ٢۵٧۶شماره 

 
  ١٣١٠خرداد » قانون « و » اليحه « * 
 
 متن اليحه 

جلس شورای ملی ، نظر به اينکه در قانون مجازات عمومی  مقرراتی ساحت محترم م
موجود نيست  که دولت بتواند بموجب آن اشخاصی را که می خواهند نظامات سياسی و 
اجتماعی و يا اقتصادی   مقرر در مملکت را به قهر و غلبه بهم زنند و يا حاکميت يک 

يند تعقيب و مجازات کند لذا مواد ذيل طبقه را به طبقات ديگر جامعه  بزور  مستقر نما
 :پيشنهاد و تقاضای  تصويب آن می شود

 !سال  محکوم خواهند شد  ١٠تا   ٣اشخاص  ذيل  به حبس  مجرد  از   - ١مادۀ 
هر کس در ايران حزب يا جمعيتی را تشکيل  داده و يا اداره نمايد و يا باعث تشکيل  -  ١

آن استقرار حاکميت يک طبقه اجتماعی بر حزب  يا هر نوع جمعيتی شود که مسلک 
ساير طبقات جامعه بزور بوده و يا مسلک آن عبارت باشد  بر اينکه نظامات سياسی  يا 

 .اجتماعی يا اقتصادی مقرر در مملکت  را به قهر و غلبه  بهم بزند
هرکس در ايران حزب يا جمعيتی را تشکيل داده و اداره نمايد و يا باعث تشکيل   -  ٢ 

زب و يا جمعيتی گردد که مرام آنها جدا کردن قسمتی از ايران يا بنحوی از انحاء لطمه  ح
وارد آوردن  به تماميت  يا استقالل آن و يا از ميان بردن  و يا تضعيف احساسات ملی 

 .راجع  به استقالل و يا تماميت  مملکت باشد
از مقاصد مذکور  در  هرکس شعبه حزب يا جمعيتی که در خارج ايران برای يکی  -  ٣

تشکيل  شده به همان اسم يا در  تحت عنوان صوری ديگری در ايران    ٢و ١فقرۀ 
 .تشکيل دهد يا اداره نمايد

مجازات اشخاص که به هر عنوان داخل حزب يا جمعيت و ياشعبه های مذکور   -  ٢مادۀ 
ند حبس  مجرد  از باشند بدون اينکه در آنجا سمت مؤسس يا مديری داشته باش ١در مادۀ  

 .سال خواهد بود ۵تا   ٢
لکن اشخاص مذکور قبل از تعقيب مراتب را به مأمورين دولت اطالع  دهند و يا بعد از 

 .تعقيب وسايل  دستگير مقصرين  را فراهم  کنند از مجازات معاف خواهند بود
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از  مجازات اشخاصی که پس از صدور حکم انحالل حزب يا شعب  فوق الذکر - ٣مادۀ 
طرف دولت ،  آن حزب يا جمعيت يا شعبه در تحت عنوان يا شکل ديگری تشکيل داده و 

 .سال  خواهد بود ١٠تا  ۴يا داخل آن بشود حبس  مجرد  از 
هرکس در ايران بر عليه سلطنت مشروطه  يا برای استقرار حاکميت يک طبقه    -  ۴مادۀ 

ر هم زدن اجباری نظامات سياسی و بر طبقات ديگر جامعه به قهر و غلبه و يا برای ب
اجتماعی ويا اقتصادی  مقرر در مملکت و يا برای نابود ساختن و يا تضعيف احساسات 

 ٣ملی راجع به تماميت يا استقالل  مملکت تبليغاتی نمايد به حبس تأديبی از يک سال تا 
 .سال  محکوم خواهد شد

فس جرم های  مذکور  در اين ماده  همين مجازات در بارۀ  کسانی نيز مقرر است که از ن
 .                                                         ً                   يا مواد قبل  و يا از مرتکب آن جرم ها بنحوی از انحاء دفاعا  تمجيد  علنی نمايند

 
 )تيمور تاش( رئيس الوزراء  

 )داور( وزير عدليه  
اين اليحه پس از سه هفته شور در کميسيون عدليۀ مجلس شورا بصورت زير تغيير  

 .لت ابالغ شديافت و بعنوان قانون به دو
 متن قانون* 
سال محکوم  ١٠تا  ٣مرتکبين هر يک از جرم های  ذيل  به حبس مجرد از  - مادۀ اول 

 :خواهند شد
هرکس در ايران به هراسم يا به هر عنوان دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتی تشکيل  - ١

   ّ           روي ه  يا مرام                                     ّ                                 دهد و يا ادره  نمايد که مرام يا روي ۀ آن ضديت با سلطنت مشروطۀ ايران و
                                ّ                                           ّ  آن اشتراکی  است يا عضو  دست جمعي ت يا شعبه جمعيتی شود که يکی از مرام  يا روي ه 

 .های مزبور در ايران تشکيل  شده باشد
                                                                 ّ     هر ايرانی که عضو دسته يا جمعيت يا شعبۀ جمعيتی باشد که مرام يا روي ۀ آن  -  ٢ 

راکی است اگر چه آن دسته يا ضديت با سلطنت  مشروطه ايران يا مرام و رويۀ آن اشت
 .جمعيت يا شعبه  در خارج ايران  تشکيل شده باشد

مادۀ دوم هرکس به نحوی از انحاء برای جداکردن قسمتی از ايران و يا برای لطمه وارد 
 .                                                         ّ              ّ          آوردن به تماميت يا استقالل آن اقدام نمايد محکوم به حبس مؤب د با اعمال شاق ه خواهد شد

                              ً                         ً واه با مشارکت خارجی خواه مستقال  برضد مملکت ايران مستقيما  هرکس خ –مادۀ سوم  
 .قيام نمايد  محکوم به اعدام می شود

هرکس عضو  دست يا جمعيتی  باشد که برای ارتکاب يکی از جنابات  –مادۀ چهارم 
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مذکور در مواد  قبل تشکيل شده و قبل از تعقيب از طرف مأمورين دولتی قصد خيانت و 
را که  داخل  آن دسته و جمعيت بوده است برای دولت يا مأمورين  اسامی اشخاصی 

 .دولبتی افشاء  نمايد از مجازات معاف خواهد بود
 .نفر باالست ٢منظور از دست و جمعيت مذکور در اين قانون عدۀ از  –تبصره  
در    ٣و ٢و ١هرکس برای يکی از جرم ها و مجرمين مذکور در مواد  - مادۀ پنجم  

نحوی  از انحاء تبليغ نمايد و هر ايرانی  که بر عليه سلطنت  مشروطۀ  ايران يا بر ايران ب
له يکی از جرم ها و مجرمين  مذکور در موارد فوق بنحوی از انحاء در خارج از ايران 

 .سال حبس تأديبی خواهد شد ٣سال تا  ١تبلغ کند محکوم به 
را در خارج از ايران   ٣و  ٢ و١اشخاصی که جرم های مذکور  در مواد  –مادۀ ششم 

مرتکب شوند ،  و ايرانيان مذکور در قسمت اخير مادۀ پنجم پس از ورود  به خاک ايران  
 .تعقيب و مجازات خواهند شد

به موقع اجرا  ١٣١٠قانون مجازات عمومی از اول تير ماه ) ؟( ٧٩/ ۶مادۀ –مادۀ هفت 
 .گزارده می شود

 
 »قانون« و» اليحه « مقايسه 

گسترده  تر و مجازات ها شديدتر » اليه« قانون نسبت به « نانکه  ديده می شود متن چ 
 :است

استقرار حاکميت يک طظبقۀ اجتماعی بر ساير « يحه مسلک حزب  يا جمعيت ال -  ١
نظامات سياسی يا اجتماعی يا اقتصادی مقرر در « يا برهم زدن » طبقات جامعه بزور 

»« ه و حال آنکه  در قانون بجای اين عناوين فقط کلمۀ قيد شد» مملکت به قهر و غلبه
 .بر آن افزوده شده سات» ضديت با سلطنت مشروطۀ ايران « آمده و عبارت » اشتراکی 

لطمه وارد ... مرام جدا کردن قسمتی از ايران يا « در اليه نوشته شده کسی که با  – ٢
و ياتضعيف احساساست  ملی راجع  آوردن به تماميت  يا استقالل آن و يا از ميان بردن 

حزب يا جمعيتی تشکيل دهد و يا اداره کند محکوم به » به استقالل و يا تماميت  مملکت 
حبس « سال خواهد شد ولی بموجب قانون چنين  شخصی محکوم  به  ١٠تا   ٣حبس از 

 .خواهد شد» مؤبد با اعمال شاقه 
           ً                     ران مستقيما  قيام نمايد محکوم به بر ضد مملکت اي« کسی که » قانون « بموجب  – ٣

پيش بينی نشده » اليحه« و حال آنکه چنين جرم و چنين مجازاتی در » اعدام  می شود
جدا کردن قسمتی از ايران و « بعالوه  معلوم نيست ميان اين جرم و اقدام برای .  بود

 .چه تفاوتی وجود دارد» لطمه وارد آوردن به تماميت يا استقالل آن 
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سال  ٣تا  ١می آيد مجازات »  قانون« بنظر سختگير تر از» اليه«تنها موردی که  – ۴ 
مرتکب آن جرم ها يا از و...نفس جرم های مذکور« حبس برای کسانی است که از

» تمجيد علنی « از»  قانون« و حال آنکه »                     ً                   بنحوی از انحاء دفاعا  تمجيد  علنی نمايند
 . تبليغ  اکتفا کرده است« ه ذکر سخنی به ميان نياورده و تنها ب

 ۴٧٨صص   ،١٣٧٢ –انتشارات آگاه   ،»پروندۀ پنجاه وسه نفر« حسين فرزانه : منبع* 
– ۴٧۵  

قانون   ١٣١٠خرداد  ٢٢در تاريخ : آورده است ١٣١٠حسين مکی در بارۀ قانون خرداد
باين  آويز که با دست استقالل مملکت به تصويب رسيدومقدمين عليه امنيت مجازات 

حسين ( » .معدوم شدنددادگاههای نظامی محکوم وافراد بيگناه درقانون  بسياری گرفتار و
 ) ١۴۶ص   ،١٣۶٢ –نشر ناشر  ،جلد پنجم »  تاريخ بيست ساله ايران « مکی 
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   جمال صفری                                              
  
  
  
  

  

  

  
  

نا و ه  د یا ا ی  ر یا ورت د ن و ت  ی و ز  ری  د یاز   ایا و  د ی 
گ  ما  نان زمان  ی،  رت م شو ت  ه ده   ی  و م ی  م  ه را  ی  آ

ودن  شا ی زن  ون و  م  ی را   ا د ا ه، زن و  دن و  از ت یاری  ای د ھد 
خ و  ان روزگار ت آورم ا یاد  ه  با رگ رم  دن وادا وا ا ن  جات  م   ز ون 

ی غاک   ی را  د،  وان رهذرا م،  ذار ش ن ھا وده،  ی می ما کام  م  ای  مان را 
م ز ه. آ ن و  و م از م  از ان ور ی  ذر ه ب ما ر ی بار دی  ی   ر ت  ی 

م در آ د   .ب
ن«   اس  ن  و  وا  تار  م  از  ش ی ساال یا و ان  ی یاد  ن ا ز

ون  ر«ا وق  ی و  ا داد ماه » زن ا ھارم  ت و  ه     »١٣٧۵ روز 
  

د«   ی  د  ھد رگ ما را  م  یک  وان یاد آوری  ما با م   و رگ . ن  یار    وآن 
ت ناک ا وان. و و قالل و آزادی با گ ا ؟  ج . دام  وز ازان  ا ری ا و

م م. ن و ی  تار ان  قالل ا گ ا ب  قالل . دا   ظ ا ه  ل آن ا؟  د
ت م ا اد  ت و ا ظ  وط   ی . م  دون اراده،  ی  م اد  ا ا

د،  صات با د ان  د و ا  دار ت  ری  ۀ   ه الز د، آ و با م و 
آن م ا  د   ی د ق  ود  ان   ت و دی قا  ل دوام  و  م  قالل آن 

د ه با ت دا   ».و
، و(یدو آباد ه صد «   ه  و د دوم  ٠) ادی  و    »  ٣٠۶ص  -ج
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