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وجه اشههارا

جوامه اسههیم در مواجهه بهها غههر احسهها نههاتوان و

عقبماندگ شدیدی بود ک همراه خهود چهاش ههای فکهری زیهادی در

عرصه هههای گونههاگوا از جم ه زنههاا ایجههاد کههردب ب ه طههوریکه غاشههب

جریاا های روشنفکری ب ویژه روزنام های اناقهادی به شهوو تغییهر وضه

زناا و آگاه آناا تأکید و خواساار اصیحات ترق خواهان در جامعه و

وضههعیت اجامههاع زنههاا شههدندب در ایههب بههیبز روزنامهه تجههددط بِ

مینصراشدیب در طرح و پیگیری مسئ ة آزادی و حمایت از حقوق زناا در

جوام اسیم ب ویژه ایراا پیشااز بودب ایب روزنام با طرحِ اناقادیِ مسائل
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مربوط ب حوزه زنااز توسعة جوام اسیم را در پیوند با تغییر وض زناا

ارزیاب م کردب نویسندگاا ایب روزنام اناقادیِ پیشروز راه بهروارفهت از

وضعیت سنّا را در مسئ ة آموزش و ب تب آا در آگاه و احقاق حقوق

زناا را در گروِ توج ب حقوق زناا و تصریح آا در قانوا اساس جوام

اسیم و شوو بازنگری در دیدگاه های سنّا و تجدیدنظر در مبان آا و
ب ویژه خوان

جدید ماوا مذهب مه دانسهاندب تل یهل ملاهوای روزنامه

مینصراشدیبز چاپ تف یس در پهن سهان نتسهت ( 1324 -1328هبق) در

حوزه مسائل زناا روش مناسب است ک م تواند تصویر روشن از وضه

عمههوم زنههاا ایههراا و جوام ه مس ه ماا در آغههاز قههرا بیسهها و نتسههایب
گفامااهای اناقادی از وض زناا ب دست دهدب

واژگان کلیدی :آموزشز بیداری اجاماع ز جامع سنّا ز حقوق زنهااز
روزنام مینصراشدیبب

مقدمه

جوام مس ماا شرق و ب طور مشتص ایرااِ عصهر قاجهار و عامهان در آسهاان قهرا بیسها
جههوامع بودنههد بهها سههاخت سیاسه اسههابدادی و گرفاههار در انقبههاع و انسههداد اجامههاع و

فرهنگ ب بتش از ایب فروبساگ ب وض زناا ب عنواا نیم از جمعیت جامع برم گشهت
ک هیچ حق و حقوق اجاماع نداشاند و اشبا جامع ه ب جههت سهاخت و موقعیهت بسهاة
خودز آشنای و اعاقادی ب حقوق زناا نداشهتب تنهها در مواجهه بها غهر و دسهااوردهای
فکری آا بود ک مسهئ ة زا در برخه جوامه اسهیم م هرح گردیهدب به عبهارت دیگهرز
آشنای مشرقزمیب با جریاا مدرنیا منجر ب تغییر در رویکرد ب مسهائل زنهاا و بازاندیشه
در مفهو زاِ سنّا گشتب در ایب نگاه گسارش و تلقق مدرنیا جو با نقد وضعیت موجهود
زناا و مقایس آا با زناا غرب امکهااپهذیر نمه شهدب ایهب مقایسه منجهر به بهازنگری «زا
خودی» و برداشتهای مافاوت از آا شد به طهوریکه در مقها پاسهخگهوی مقوشه ههای
همچوا آموزشز حق رأی و آزادی زناا شکل پذیرفت (توک ز )131 :1382ب بر ایب پای ز
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وض زناا و نگاه سنّا حاک بر آا مردود ت ق شدب با نهضت مشروط ایهب رونهد سهرعت
بیشاری ب خود گرفتز ب طوریک توج ب حقوق زناا ب مه تریب ک یدواژهای م بوعات
ایهب دوره به ویههژه نشهریات اناقههادی چهوا مینصههراشدیب تبهدیل شههدب روزنامه تجههددط ب
مینصراشدیب ب عنواا یک از تأثیرگهذارتریب نشهریات عصهر مشهروط در طهون سهان ههای
 1906تا  1931مییدی با چندیب وقف ب مدیریت ملمد ج یل ق زاده در تف هیسز تبریهو و
باکو اناشار یافتب مینصراشدیب با رویة اجاماع اناقهادی خهود احکها و مسهائل مربهوط به
زناا را ب عنواا بتش از سنّت و دیب مورد نقادی قرار داد و توانسهت از همهاا نسهت ههای
آغازیب خود در مناطق متا ف ب ویژه ایراا با اقبان وسیع مواجه شهود (کسهرویز :1353
)191ب ب عیوه مینصراشدیب بر شهیوه روزنامه نگهاری دوره مشهروطیت تهأثیر گذاشهت و از
شلاظ اس و و ملاوا اشگوی روزنام های چوا صوراسهرافیلز آرربایجهااز نسهی شهمان و
چنهههدیب روزنامه هة دیگهههر شهههد (آریهههبپهههورز  86 :1350؛ کسهههرویز )271-269 :1353ب
مینصراشدیب بیشاریب تأثیر را بر روزنام صوراسرافیل داشت ب طوریک همتهوان دیهدگاه
و نگرش صوراسهرافیل بها مینصهراشدیب آا را به مالهد طبیعه مینصهراشدیب تبهدیل کهرد
( )klyashtorina, 1960:18ب
مینصراشدیب را م تواا از پیشگاماا و مدافعاا جدی حقوق زناا دانست ک با آگهاه
از پسزمین های فکری حاک درباره جایگاه زناا و غ بة آا در جوامه سهنّا سهع داشهت
با اناقاد های خود آناا را ب بازاندیش و تغییر در ایب زمین ترغیب نمایهدب ملاهوای روزنامه
مینصراشدیب در ارتباط با مسهائل زنهاا را مه تهواا از دو منظهرِ دفها از حقهوق زنهاا (نقهد
رادیکان دیدگاههای سنّا ) و نقد فرهنگ سنّا و خراف حاک بر تفکر زناا بررس کردب
در سههانهههای اخیههر ملققههاا به موضههو تههاریخنگههاری زنههاا توجه زیههادی داشهها انههد
ب طوریک تلقیقات ب همت بدراشم و

بامدادز عبداشلسهیب ناهیهد و منصهوره اتلادیه و

دیگراا صورت گرفا استب قابل رکر است ایب آثار عمدتاً ملهدود به توصهیف و ترسهی
نق

و فعاشیتهای زناا در انقی مشروط ایراا و تکنگهاریههای در ایهب بهاره اسهت و

مسئ ة جایگاه و وضعیت زناا در شرق و طرح مباحث دفا از حقوق زناا و جایگهاه زا در
اندیش نوگرایاا مورد توج قرار نگرفا استز ب ویهژه آنکه خها قابهلتهوجه در تلقیهق
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دربارة روزنام پرآوازه مینصراشدیب و رویکرد آا ب مسئ ة زنهاا وجهود داردب درحهاش که
در ایراا نوگرایاا ب مسئ ة حقوق زناا و دفا از آا ب توج ماندندز مینصراشدیب در قفقاز
با مقاومت در برابر دیدگاه سنّا ِ حاک بر جوام شرق ز با باور به حقهوق زنهاا به طهرح و
دفا ِ صریح و قاط از حقوق زناا پرداختب بررس جام ایب مسهئ بهرای نتسهایب بهار در
ایب مقاش مبلث جدیدی است ک م تواند راهگشای مؤثری در فه صلیح و عمیق مسائل
زناا در دوره مشروط باشدب با توج ب نق

مه مینصراشدیب در دفها از حقهوق زنهاا در

شرق ایب نوشاار درصدد تبییب گفامهاا و رویکهرد مینصهراشدیب به مسهئ ة زنهاا و دفها از
حقوق آناا است و م کوشد با اسافاده از روش تل یل ملاوا نشاا دهد چهرا مینصهراشدیب
زناا و حقوق آناا را ب عنواا یک مسئ ة ملوری مورد توج قرار داد و چ مؤشفه ههای از
نوگرای را در با مسائل زناا و دفا از حقوق آناا م رح کرد؟
دفاع از حقوق زنان و نقد دیدگاههای سنّتی

ب حاشی راندا زنااز نایج نگاه سنّا ب زناا در شهرق در آغهاز قهرا نهوزده بهودب در ایهب
فرهنگز زنانگ مقبون با زای ز زا خان دار بوداز تربیت فرزندااز حرفشهنوی و اطاعهت

ملض از همسر و سکوت و سکوا معن م یافت و تس ط مرداا بر زناا تضمیب م شهدب از
سوی دیگر ازدواج دخار بچ ها بسیار رای و طیق حقه مردانه بهود و ههر مهرد به شهکل
سنّا اجازه داشت تا چهار زا اخایار کندب موقعیت زناا در خان شوهر چنداا اسهاوار نبهودز
احامان ایب م رفت ک مرد با پی خدماان ک در منون کار م کردنهد ازدواج کنهد و نیهو
هر قدر بتواهد زا صیغ ای داشا باشد (مینصراشدیبز

5ز ش)8 :21ب ایب وضعیت بهرای

نواندیشان ک در اندیش پیشرفت بودندز غیرقابل قبون و نیازمند بازنگری بودب
در اندیش مینصراشدیب ب عنواا مداف تجددز تغییهرات بنیهادیب اجامهاع و سیاسه در
یههک جامعه بسهها امکههااپههذیر نبههود مگهر بهها تغییههر در وضههعیت زنههااب زنههاا جامعهة نمونههة
مینصراشدیب ملصور در نظا سنّا بودند و حق حاکمیت بر سرنوشت خوی
چنهیب شهرای

نداشاندب در

مینصهراشدیب مب ّه ِ اندیشه شهوو دگرگهواسههازی وضهعیت زنهاا گردیههدب

دگرگههون از مجههاری آمههوزش صههورت مه گرفههت و آمههوزش بنیههاد اصههیح اجامههاع و
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فرهنگ بودب مینصراشدیب ب در

ضهرورت ایجهاد تلهون در زمینه زنهاا و حقهوق آنهاا

رسیده بود و آشکارا یک از وظایف خود را دفا از حقوق زناا م دانست (مینصهراشدیبز
2ز ش  )3-2 :45و بدیب ع ت نگاه سنّا ب زا را مورد اناقادات شدید قرار دادب ایهب در
حاش بود ک در ایراا پرداخاب ب موضو زناا از جانب نوگرایاا ب دشیل هرا

از واکن

احاماش سنّتگرایاا چنداا مورد توج قرار نگرفت (عام ز )17 :1389ب تأکید بر آموزش
زنااز اعاراع ب پدیده کود همسریز عد حق طیق زنااز وجود چند همسهریز صهیغ ز
عد تساوی زناا و مردااز ملرو بودا زناا از حق ماشکیهت و حهق اناتها و رأی و حاه
اناتا شداز از جم مسائل ملوری بود ک مینصهراشدیب در پیونهد بها مسهئ ة زنهاا بهر آا
تأکید داشتب
آموزش و توانمندسازی زنان

یک از دغدغ های مینصراشدیب مسئ ة آموزش زناا بودب از ایب رو ترغیب م کرد زناا در
آموزش و تربیت بکوشندب ایب در حهاش بهود که جامعه سهنّا به شهدت بها ع ه به ویهژه
سوادآموزی زناا متاشفت م کرد و آا را عامل اشاع فساد در جامعه مه دانسهتب از نظهر
آناا زناا نیازی ب سوادآموزی نداشاند (مینصراشدیبز

1ز ش )3 :23ب ایب در حهاش بهود

ک زناا مقهور ب سوادی و ب تب آا خراف بودند (مینصراشدیبز

2ز ش )7 :27ب در نگاه

جامع سنّا ایب سؤان م رح بود ک اگر «فاطم ها و زهراها» ب مکابها بروند چه بههرهای
از آا ب دست م آورند؟ و آیا غیرت مرداا راض م شود ک آناا با « جبر و جغرافیا» سهرِ
کار داشا باشند؟ از نظهر آنهاا بها تلصهیل دخاهراا کارهها رو به خرابه مه رود و جامعه
نم تواند بپذیرد ک زناا ب تلصیل بپردازندب بنابرایب ستت در مقابهل ایهب پدیهده نوظههور
مقاومت م نمودند؛ «یوق! یوق! اوالممازز بی ظرافت! بهردار ایهده نمهو بهونن م هت قیهوالر
سراسر بی سوا کاابت؟ ایامو جماعت بوی ه قباحهت کهی خهارجی ر ایاسهوا شهماتت اشاوبه

اشاوب اساغفراهلل»( 1مینصراشدیبز

4ز ش)4 :15ب

 1ن ن ! چنیب شوخ نم ش کردز م ت نم تونب قبون کنند ک دخاراا کاابت یاد بگیرندز مرد چنیب قبهاحا را انجها
نم دهندز خارج ها ک هساند بوار ما رو شماتت کنند اشاوب اشاوب اساغفراهللب
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آموزش زناا حا در بیب طیف از آناا با متاشفتهای مواج بودز ب طوریک یکه از
زناا در نام ایز با ابراز حیرت از رسوخ عادات جدید در بیب مس مااز مدرس رفاب زنهاا را
خیف عقل دانست و با اظهار تعجب ایب سهؤان را م هرح کهرد که دخاهراا مسه ماا ماهل
دخاراا ارمن و روس ب مدرس بروند؟ از ایب منظهر وقهو بییهای طبیعه و رویهدادههای
نظام من ق ب ارتباط با مدرس رفاب دخاراا و خرق عادت نبهود (مینصهراشدیبز

1ز ش

)6 :29ب
در ایب دورهز ایب تصور وجود داشت ک تع ی و تربیت زناا باعث شیو فسهاد اخیقه
خواهد شد (میر هادیز)63 :1393ب با انعکا

اخبار راهاندازی مجاشس تئاتر و بازیگری زناا

تلصیلکرده مس ماا در بعض از نقاط (مینصهراشدیبز
سنّتها روزب روز بیشار احسا
دخاراا و افاااح مدار

م شدب در چنیب شرای

5ز ش )3:3تهر

از بریهدگ از

ز مینصهراشدیب بهر شهوو تلصهیل

دخارانه تأکیهد و آا را «عم ه واجهب» دانسهت و حاه تلصهیل

دخاراا را مقد و مه تر از آموزش پسراا داشت؛ چرا ک تربیت فرزنداا و نسل آینهده در
«دست مادراا» بود (مینصراشدیبز
کرد ک می

4ز ش) 6 :28ب در کاریکهاتوری مینصهراشدیب تأکیهد

ارزش دخاراا جوااز برخیف گذشا نه در ج هوه ههای ظهاهریز ب که در

ع ه آگههاه اسههت (مینصههراشدیبز

5ز ش )1 :37ب از نظ هر روشههنفکراا ایههب دوره زنههاا

تلصیلکرده همسران ماعهدتری خواهند بهود و فرزنهداا و شههرونداا بهاهری بهرای م هت
تربیت خواهند کرد (آفاریز )261 :1379ب پس برای تلقق ایب امر باید زنهاا اباهدا توانمنهد
م شدند اما ایب امر در جوام بسها سهنّا چگونه امکهااپهذیر بهود؟ آمهوزش زنهاا پاسهخ
مینصراشدیب ب ایب مسئ بودب آموزش زناا ضهرورت داشهت؛ زیهرا تعمهی سهواد و ایجهاد
مهارت های الز برای مشارکت اجاماع و حضور در جامع و کسهب درآمهد به اسهاقین
زناا م انجامید و او را از نظر وابساگ ب مرد م رهانید (آفاریز )5 :1377ب
چنیب ب نظر م رسهد در ادبیهات مربهوط به ضهرورت آمهوزش دخاهراا در ایهب دورهز
اهمیت ع آموزی زا بیشار ب نق

وی ب عنهواا مهادر و تهأثیر آا در شهکلگیهری تربیهت

خانواده بازم گردد تا زا ب عنواا فرد انسان (میهر ههادیز )24 :1393ب ایهب سهؤان م هرح
م شود ک آیا مینصراشدیب با ه عصراا خهود هه اندیشه بهود؟ دیهدگاه مینصهراشدیب از
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اهمیت آموزش و توانمندسازی زناا برای اداره بهار خان و فرزنداا فراتر رفا و با تأکید بهر
خودآگاه و اساقین زناا و پایاابتشیدا ب نگاه سهنّا به آنهاا (مهادر -همسهر و جهنس
دو ) ب فراه سازی زمین برای کار و درآمد و فعاشیتهای اجاماع و فرهنگ م رسدب در
کاریکاتوری مینصراشدیب با ب تصویر کشیدا فعاشیت زناا ژاپنه در کنهار مهرداا در اداره
روزنام ای نشاا داد ک برخیف جوام اسیم و ملرومیتهای فهردی و اجامهاع زنهااز
کار و حضور اجاماع زناا در جامع ژاپب امری است عادیب مینصراشدیب ب کنای نوشهت
ک اگر در ژاپب نیو زناا بدوا حجا ب کار کردا با مردااز آاه در یک ملهلز عهادت
نداشاند آا وقت ژاپن ها مال مس ماناا ترق مه کردنهد (مینصهراشدیبز
مینصراشدیبز

4ز ش 11 :18؛

4ز ش )6 :6ب درحقیقت مینصراشدیب ع ه رغه فضهای سهنّا حهاک بهر

جوام اسیم توج خوانندگاا خهود را به ضهرورت گسهارش تلصهیل زنهاا در راسهاای
آگاه نسبت ب حقوق خود و امکاا حضور در فعاشیت های اجاماع حا در کنهار مهرداا
را ج ب کرد و آا را شرط ترق کشورهای اسیم دانستب
تأکید بر آموزش زناا در راساای توانمندسازی زنهاا بهودب زنهاا اکاهراً نهاتواا حاه در
شمارش اعداد و ارقا بودنهدب مینصهراشدیب ایهب سهؤان را م هرح کهرد که زنهاا در کهدا
مدرس ع حسا یاد گرفاند ک باواا از آناا اناظار داشت (مینصهراشدیبز
)3ب تأسههیس مههدار

دخاران ه اهمیههت داشههت چههرا ک ه مههدار

1ز ش : 28

دخاران ه ن ه تنههها مکههاا

سوادآموزی و تلصیل ب ک ب سرعت ب مه تهریب فضهای یهادگیری و تمهریب شههروندی و
فضای سازندگ زا شهروند تبدیل شد (نج آبادیز )20 :1384ب
مینصراشدیب با تأکید بر تلصیل ع و جدید براسا
باید عموم و اجباری باشد (مینصراشدیبز

5ز ش  )3 -2 :28و با آگاه از دغدغه ههای

جامع سنّا و واهم آناا بر اسیم بودا ایبگون مدار
کاریکاتوری دخار جواا با پوشه

تأکیهد نمهودب در ایهب جههت در

ماعهارف اسهیم را به تصهویر کشهید که در مدرسه

حضهور مه یافهتب قهرار بهود در ایهب مههدار
(مینصراشدیبز

قواعد اروپای معاقد بود آمهوزش

«ع ه به همهراه انسهانیت و اسهیمیت» باشههد

1ز ش )1 :19ب مینصراشدیب درباره شوو آمهوزش زنهاا براسها

اصهون

جدید افقهای وسیع را دیدب ب طوریک موضو اعوا دخاهراا به فرنهگ را م هرح و به
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حمایههت از آا پرداخههتب بههدیبمنظههور ب ه مناسههبت درگذشههت «شی ه خههانو شههاهاتا »ز
دانشجوی پوشک در سوئیسز نوشت« :ایب خواهرماا وفات کهردز آیها منصهفان اسهت که
جای او خاش باشد؟» از ایب طریق مینصراشدیب از دخاهراا مسه ماا خواسهت او را اشگهوی
خود قرار داده و جهت تلصیل ب اروپا بروند؛ «تا سوئیس ها فکر نکننهد که در دنیها دخاهرِ
مس ماا تلصیلکرده و طاشب ع وجود ندارد» (مینصراشدیبز

3ز ش ) 4 :52ب

لزوم تغییر جایگاه فردی و اجتماعی زنان

درحاش ک بلث بررس موقعیت زناا و شهوو تلهون آا در ایهراا بها احایهاط کامهل انجها
م گرفتز می نصراشدیب ب دشیل اینکه نوسهازی جوامه اسهیم را در پیونهد بها دگرگهوا
سازی شرایط فردی و اجاماع زناا م دانستز ب دور از احایاط های الز ب مسئ زنهاا و
جایگاه آناا پرداخت و دیدگاه منف نسبت ب زنهاا را که در جوامه اسهیم غاشهب بهودز
مورد نقد قرار داد (.)adiguzl, 2007: 13
براسا

نگاه تلقیرآمیو نسبت ب زنااز در تبریو آد حسا کردا زناا جوء اصون کفر

ت ق م شهد (مینصهراشدیبز

5ز ش) 7 :12ب واقعیهت ایهب بهود که دخاهراا از بهدو توشهد

جایگاه در خان نداشاند؛ توشد فرزند دخار باعث ناراحا خهانواده و به مههری نسهبت به
مادر م شد (مینصراشدیبز

3ز ش  7 :36؛ مینصراشدیبز

4ز ش )12 :31ب ایب امر ریش

در فرهنگ و سنّت های داشت ک در ضهر اشماهلهها و فوشک هور نیهو انعکها

یافاه بهود؛

«دخاربچ مال دندان است ک درد م کنهد و بایهد آا را کشهید و بیهروا انهداختز دخاهر
ناقص است» (مینصراشدیبز

3ز ش)6 :9ب بر ایب اسا ز زناا چیوی مال اشیاء خان بودنهد

ک وجود آناا برای مهرداا الز و ضهروری بهود (مینصهراشدیبز
دیگر نگاه مرداا ب زناا تلقیرآمیو بودب آناا نق

4ز ش )6 :6ب از سهوی

زناا را در پی خهدما ز تلمهل نهی

و

کنای های اقوا شوهر و بچ داری دانسا و نگاه ابواری نسبت ب آناا داشاند (مینصهراشدیبز
3ز ش6 :8؛ مینصههراشدیبز

3ز ش  )7 :5و هرگونهه مشههورت بهها زنههاا را بهه دشیههل

«نههاقصاشعق ه » آنههاا نفه و آا را «گنههاه» و عم ه قبههیح مه دانسههاندب اهمیههت ایههب مسههئ
مینصراشدیب را واداشت ک در مقاش «ابوا اشجناا» ب ایب موضو بپردازدب ب طوریکه به
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نقل از کاا ابوا اشجناا 1نوشت« :خروج دجان شعیب وقا خواهد بود ک مردماا بها زنهاا
در کار مشورت کنند»ب بر ایب اسا

مینصراشدیب اسادالن کرد ک نبایهد به زنهاا پوشهک

مراجع شود و در امور منون از آناا نظر خواه کرد چرا ک "ابهوا اشجنهاا" مشهورت بها
زناا را ممنو کرده است! از نظر مینصراشدیب نباید ایب حرفها سهل و آساا گرفا شهودز
چرا ک در کااب نوشا شده است ک در بیب مس ماناا بسیار رای و در سه ح بهاال تهدریس
م شود و ب حد تقدّ

رسیده استب مینصراشدیب ماذکر شد ک امروز در جههاا اسهی از
دخاران افاااح شده و حاه دخاهراا بهرای تلصهیل ع ه به

قفقاز تا مصر و عامان مدار

فرنگسااا (سرزمیب کفر) فرسااده م شوند و در نهایت آنها با کسب ع و مافاوت به وطهب
خود بازخواهند گشت و مرداا م و و ناچهار به مشهورت بها زنهاا هسهاند» (مینصهراشدیبز
3ز ش )3-2 :30ب
مینصههراشدیب بهها ریش ه یههاب تلقی هرِ زنههاا در جوام ه اسههیم آا را حاصههل دو عام هلِ
سنّتهای جامع مردساالر و بعض از ماوا مذهب رای دانست ک ب نوب خود عهام

بهرای

تقویت سنّتهای جامع بودندب از دیدگاه مینصراشدیب همتوان زیادی بیب ماوا یادشده و
اشوامات عصر جدید وجود نداشتب بنابرایب راه جو بازنگری و خوان ههای جدیهد ماهوا
مذهب نبودب
تأکید بر تساوی زن و مرد

مساوات از دیگر موضوعات بسیار مه و حساس بود که مهورد توجه مینصهراشدیب قهرار

گرفتب ایب در حاش بود ک طرح مسئ ة حقهوق زنهاا در اکاهر کشهورهای شهرق بها موانه
مهم همراه بودب حا در ایراا ع رغه تهیشههای فعهاالا در ایهب بهارهز افکهار عمهوم

 1ابوا اشجناا اثر معروف می ملمد رفی اشدیب واعظ قووین از شاعراا و فضیی بنها دوره صهفوی اسهتب
کاا مجموع گفاارهای درباره موضوعات اخیق است ک دو با آا در زماا حیات نویسنده به اتمها

رسیده بقی را فرزندش میملمد شفی در یک ج د ب نا تامی ابوا اشجناا ب اتما رسانده استب بها اون

ایب اثرز دربردارنده چهارده مج س از مجاشس وعظ است ک نویسنده ماناسب با موضو م رح شده با طرح
آیات قرآن و تفسیر آناا براسا

احادیث ب ر صفات پست انسان م پردازدب
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جامع و حا بسیاری از مشروط خواهااز آمادگ پذیرش برابری حقهوق زنهاا و مهرداا را
نداشاند و صرفاً به دفها از برخه حقهوق اوشیه چهوا حهق آمهوزش و تلصهیل پرداخانهد
(وطبدوست و شیپریز )13 :1385ب
در جوام سنّا بیب زا و مرد روابط نهابرابر حهاک و سهنّتهها و قهوانیب عمهدتاً به نفه
مرداا عمل م کردب بر ایب اسا

ط ب حقوق برابر با مردااز غیرقابل قبون بهود و به معنه

«مصیبت جدید» ت ق م شد؛ چرا ک وظیف زنااز صرف زندگ خود در امور روزمره بهود
و عداشت برای زناا معن نداشهت (مینصهراشدیبز

2ز ش )6 :33ب از ایهب منظهر مسهاوات

زناا وهببرانگیو م نمهودب از نظهر مینصهراشدیب عهادات و قاعهدهههای کهنه دربهاره زنهاا
ماناسههب بهها زمان ه نبههود و بایههد تسههاوی حقههوق زا و مههردز دخاههر و پسههر رعایههت م ه شههد
(مینصراشدیبز

4ز ش 7 : 40؛ مینصراشدیبز

5ز ش )3-2:28ب در ایب راساا تیش کرد

تا اثبات کند ک زناا نیو انساااند؛ و در خ قت کامیً با مرداا برابرند و ب عنواا عضهوی از
جامع خود حق برخورداری از حقوق مساوی با مرداا را دارند هرچند ک مرداا نیو در ایب
گون جوام دارای حقوق چندان نیسهاند وشه نبایهد زنهاا را در ایهب سهه خهواه نادیهده
گرفت (مینصراشدیبز

4ز ش)5-4 :45ب

ب نظهر مه رسهد که نگرانه جامعه سهنّا از اع های حقهوق به زنهاا «نهاقصاشعقهل و
ناقصاشدیب» در تضاد با مناف آناا و بیشار از بابت تر ِ ازدسترفاب اقادار سهنّا مهرداا و
قدرتنمای آنها در عرص خانواده و اجاما بود؛ نگران از ایب بود ک انقیهاد زنهاا از بهیب
برود و آناا تس ی خواسا های مرداا نشوند و حا حجا را کنار بگذارنهدب شهذا سهع در
پنهااکردا زناا در خانه داشهاند (مینصهراشدیبز

4ز ش 4 :15؛ مینصهراشدیبز

4ز ش

)5 :13ب
اخایار م ق مرداا در امر ازدواج و طیق و ب توجه ب خواست زنهاا در ایهب بهاره از
دیگر مباحث مورد توج مینصراشدیب بودب از دیدگاه مینصراشدیب نظیهر اخایهارات که در
جوام اسیم ب مرداا اع ا شده در هیچیک از م تهای دیگر مشاهده نم شود و ایهب را
ظ م ه آشههکار ب ه زنههاا دانسههت و بههر شههوو تغیههر قههوانیب ازدواج و طههیق تأکیههد داشههت
(مینصراشدیبز

3ز ش)2 :20ب واقعیت ایب بود ک مرداا ههر زمهان که اراده مه کردنهد
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م توانساند همسر خود را م ق کنند وش اگر زناا خواساار چنیب امری م شدندز ایب امهر
ب ستا تلقق م یافتب در ایب راسهاا زنه را به تصهویر کشهید که در حاشهت اشامها
شوهر خود ک سانهاست او را تر

از

کرده است درخواست طیق م کند وش مرد بها ایهب

اسادالن ک کاری خیف شر انجها نهداده و حهق طهیق بها اوسهت درخواسهت زا را رد
م کند (مینصراشدیبز

5ز ش )1 :19ب مینصراشدیب طیق را امری طبیع در دنیها دانسها

و معاقد بود ک در صورت عد سازگاری طیق باید صورت بگیرد و در عیب حان یهادآورِ
ایب سؤان در ارهاا عموم مس ماا شد ک آیا در جوام اسیم نیو وض به همهیب منهوان
است؟ کاریکاتورهای مینصراشدیب گویای وض زنهان اسهت که خواههاا جهدای جههت
رهای از خشونتهای همسرانشاا بودند وش عرف و شهریعت جانبدارانه راه را بهرای آنهها
بسا و از حمایتهای قانون برخوردار نبودندب در بهاریب حاشت طیق زناا بسا به انصهاف
مرداا داشهتز بسهیاری از ایهب زنهاا تها زمهاا مهر
(مینصراشدیبز

3ز ش 2 :20؛ مینصهراشدیبز

در عقهد مهرد خهود قهرار مه گرفانهد
5ز ش ) 8-5 :4ب عهد حهق طهیق بهرای

زناا مشکیت عدیده ای فراه م کردب مینصراشدیب پرده از عواقهب دردنها

ایهب مسهئ

برداشتب در کاریکاتوری زن را ب تصویر کشید ک ب جر اینک «چهار سان بعد از شهوهر
ناپدیدشدهاش با مرد دیگر ازدواج کرده» سنگسار م شدب در نظر مرد ز با ایب ازدواج «دیب
از دست رفا بود» و زا باید طبق قهانوا عدشیهة ایهراا در آسهاان قهرا بیسها سنگسهار شهود
(مینصراشدیبز سان پنج ز ش )8 :4ب
در جامعهة نمونهة مینصههراشدیب زنههاا از حههق ماشکیههت ملههرو بودنههدب حاه بعضه از
ازدواج ها ب خاطر تصرف اموان زا صورت م گرفت و شوهراا به ملهض ازدواج امهوان
زا را تصاحب م کردندب قاعدتاً ایب امرز بدوا رضایت زناا بود؛ چرا ک از منظر سهنّا هها
زا نیازی ب پون نداشت و اگر پوش داشا باشد یا از آاِ شهوهرش اسهت یها بهرادر یها اقهوا
دیگر زاب تنها امید زناا در ایب بیب انصهاف مهرداا بهود و مرجه قهانون و مشهروع بهرای
احقاق حق ماشکیت زناا در عمل نبودب تصاحب اموان زنهاا به قهدری مهورد پهذیرش قهرار
گرفا بهود که اگهر معهدود زنهان اعاهراع مه نمودنهد مهورد سهرزن
(مینصراشدیبز

3ز ش 3 :3؛ مینصهراشدیبز

قهرار مه گرفانهد

4ز ش )5-4 :28ب مینصهراشدیب تصهاحب
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اموان زناا را ظ م آشکار دانست و برحق ماشکیهت آنهاا تأکیهد داشهتب در مقاشه ای خبهر
اع ای حقوق مساوی ب زناا به ویهژه تسهاوی در ارث بهیب فرزنهداا دخاهر و پسهر توسهط
دومای روسی را اعی کرد و آا را عیب عداشت و مساوات دانسهت و خواسهاار سهه االرث
مساوی بیب زا و مرد در جوام اسیم شدب مینصراشدیب بها خهردهگیهری از عهد تسهاوی
حقوق زا و مرد ب کنای نوشهت که عهداشت و مسهاوات بهرای مها نیامهدهز چهوا مسه ماا
هسای ز در بیب ما ب هر کس م شود اخایهاری داد به غیهر از زا و دخاهر و صهراحااً اعهی
کرد ک ما قادر ب فه اشوامات زمان و م اشبات تمدا جدید نیسای ب ایب خهاطر در نهود مها
صلبت از حقوق زناا کار بیهوده ای است (مینصراشدیبز

5ز ش 3-2 :3؛ مینصهراشدیبز

5ز ش )3 :20ب
بهرسمیتشناختن حقِ رأیِ زنان :مقدمه مشارکت سیاسی زنان

در ایراا اندک پس از صدور فرماا مشروط ز نتسایب اناتابات مج س شورای م

برگوار

شههد و زنههاا ههه ردیههف بهها آد کشههااز دزداا و دیوانگههاا از حههق رأی ملههرو شههدند
(ناظ االسی کرمان ز )515 :1363ب حا در عامان حریت و مشهروطیت به معنه اع های
آناا ب زناا ت ق نشد (مینصراشدیبز

4ز ش )5 :48ب ایب در حاش بود ک امید م رفت با

پیروزی مشروط حقوق سیاس و اجاماع ب تمام افراد جامع فارغ از جنسیت اع ا شودب
در چنیب شرای

ز مینصهراشدیب مسهئ ة شهوو اع های حهق رأی به زنهاا را م هرح و از آا

حمایت نموده و با ارائ مدش از زناا در دیگر کشورها بلث امکاا اناتا و نامودی زنهاا
و ورود آناا ب مج س در کشورهای اسیم را ب میاا کشیدب مینصهراشدیب زمهان از حهق
رأی زناا در جوام اسیم ستب گفت ک در ایب کشورها مرداا نیو از حقوق مهدن الز
برخوردار نبودندز با ایب حان ب نقل از روزنام های نوروژیز ب تیش زنهاا نهوروژی اشهاره
کرد ک موفق شده بودند حق شرکت در اناتا نمایندگاا مج س را ب دست آورنهد و در
شهر «کریسایانیا» از هشت نماینده دموکرات ک وارد مج س شده بودندز دو نفر زا بودنهدب
همچنیب از درخواست پن هوار نفر از زناا آمریکا در مورد حق برابری کامل بها مهرداا در
ورود ب خدمات دوشا یاد کرد و به مقایسه آا بها وضهعیت زنهاا در کشهورهای اسهیم
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پرداخت و با تأکید بر تفاوت فاح

موقعیت زنهاا در شهرق و غهر به کنایه خهود را در

عاش «خوا و هیپنوتیو » دیدب واقعیت ایب بود ک جامع سنّا حق رای زناا را «ب دینه و
ب حیای » آناا دانسا و معاقد بود ک اگر نیازی ب تساوی زناا با مرداا بود خداوند آنها را
«مو ب ند و با عقهل نهاقص» خ هق مه کهرد؟ (مینصهراشدیبز

 4زش )4 :45ب مینصهراشدیب

همچنیب در مقاش «زه مساوا» ب نقل از روزنام های روس نوشت« :وکیی ارمنه و گرجه

پیشنهاد داده اند ک زناا نیو باید در امور "زه مساوا" دخاشت کننهد و آنهاا نیهو در اناتابهات
حق شرکت داشا باشند»ب مینصراشدیب ماذکر شد ک زناا مها هه مه خواهنهد ماننهد زنهاا
همسای صاحباخایار و ه ردیف با آناا باشندب بنابرایب اگهر به آنهاا در اناتابهاتز اخایهار
داده شههود ب ه زنههاا مهها نیههو بایههد داده شههود؛ چههرا ک ه در بههیب مهها ه ه ک ه نیسههاند زنههاا
تلصیلکردهای ک خواهاا آزادی و اخایار هساند (مینصراشدیبز

4ز ش )7-8 :43ب

از سوی دیگر جوام سنّا با واهم از تغییرات ایجادشده در حوزه زناا و تسهرّی آنهاا
ب کشورهای اسیم ایب گون درخواست هها را از ترفنهد هها و اقهدامات «سوسیاشیسهتههای
مس ماا» م دانساند ک ب زع آنها درصدد اشاع «ب حیای بهیب دخاهراا و زنهاا مسه ماا»
بودند (هماا جا)ب از ایب منظر در جامعه ای که مهرداا هنهوز حهق اناتها و رأی نداشهاند
چگون م تواا اناظار داشت ک ایب حق ب زناا داده شود؟ ب نظر م رسد مینصراشدیب در
مقا مقایس ز زناا مس ماا را با زناا غرب برابر گرفا و خواساار آزادی برای زناا به ماننهد
مرداا استب اگرچ تعداد زناا تلصیلکرده در ایبگون کشورها ک بودز اما اق یهت زنهان
که خواهههاا آزادی و شهرکت در اناتابههات و حهق اناتهها باشهند وجههود داشهتب به نظههر
م نماید مینصراشدیب با انعکا

اخبار مربوط ب تیش برای کسب حق رأی زنهاا درصهدد

آشنای و آگاهکردا مردماا و تغییر در نگرش آناا همسو با اشوامهات عصهر جدیهد بهودب از
نظر مینصراشدیب زناا باید در امور کشور شرکت کرده و حق اناتا کردا و اناتا شدا
را داشا باشندب مینصهراشدیب بهر شهوو همکهاری و همراهه و دفها مهرداا در حمایهت از
حقوق زناا تأکید داشت و معاقد بود تا زمان ک جوام اسیم حقهوق انسهان و اوشیه به
زناا خود قائل نشود و آنها را در ردیف «آد های مع ون» ب حسها آورده و کنهار بونهد و
در خان ه هههای خههود متف ه کنههدز م ههتهههای دیگههر آنههاا را آد حسهها نتواهنههد کههردب
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مینصراشدیب ب صراحت ماذکر م شود ک جوام اسیم از طرف دغدغ پیشرفت دارنهد
درحاش ک عارشهاا مه آیهد که زنهاا را جوئه از اعضهای خهود و جامعه بداننهدب از نظهر
مینصراشدیب کشورهای اسیم چاره ای جو همراه با زناا و پذیرش آناا ب عنواا جوئ
از پیکره جامع را ندارندب در غیر ایب صورت راه توسع و پیشرفت را ط نتواههدکرد و در
چش جوام توسع یافا ب عنواا «مردماا عجیب و نامع و » دیده م شهوند (مینصهراشدیبز
4ز ش )4 :45ب
مینصراشدیب با آگاه سازی جوام سنّا در خصوص تغییرات صهورتگرفاه در حهوزه
زناا در دیگر کشورهاز درصدد احقاق حقوق زناا بودب در ایب راساا خ ا ب زناا نوشت:
«در دنیا اتفاقات بسیاری در حان وقو است و ما نباید نسبت ب آناا ب تفاوت باشهی ب مها در
حاش در گوش ای ایسااده و نگاه م کنی زناا در جهاا و حا در عامهان از طریهق قهانوا
اساس ب دنبان احیای حقوق و اخایارات ضای شده چندیب صد ساش خهود هسهاندب بنهابرایب
باید از ایب زناا و اقدامات آناا ک بدوا واهم از مردااز مردان از طریق میاینگ و ن هقهها
ب دنبان کسب حقوق خود هساند اشگو گرفت و ب دنبان ایب بود ک زناا چ مه خواهنهد و
خواستِ زناا چیست؟ چ حقوق از آنهاا ضهای شهده اسهت و چه کسهان ایهب حقهوق و
اخایارات را از آناا س ب کردهاند؟ مینصراشدیب با تأکید بر تضهیی حقهوق زنهاا از جانهب
مرداا و با توج ب تلوالت صورتگرفا در جامع عامان احقاق حقوقِ ازدسترفاة زنهاا
را در تظههاهرات خیابههان و بههدوا حجهها ظههاهر شههدا در اجامهها و ایههراد ن ههقهههای ب نههد
نم داندز ب ک در تیش است ارهاا عموم را به سهمت واقعیهت ههای موجهود و م اشبهات
واقع زناا سوق دهد؛ چرا ک در ایب صورت است که مه تهواا فهمیهد که حقهوق زنهاا
چیست و آناا چ اخایارات م خواهندب مینصراشدیب ترقه مسه ماناا را در قهانوا اساسه
م دانست و معاقد بود در قانوا اساس باید به حقهوق زنهاا توجه و از آنهها نیهو یهاد شهود
(مینصراشدیبز

3ز ش )2 :32ب

کودکهمسری (ازدواج یا تعدی؟)

پدیده کود همسری از دیگر موضوعات مورد توج مینصراشدیب بود و ب شکل گسارده
در روزنام بازتا یافاه و مهورد اناقهاد نویسهندگاا آا قهرار گرفاه اسهتب دخاهراا عصهر
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مینصراشدیب بیشاریب قربانیاا پدیده ازدواج کودکاا بودندب مذهبز سنّت و فقهر از عوامهل
تأثیرگذار در رواج ایب پدیده بودندب دخاراا حق آزادان و یکسهاا بهرای اناتها همسهر و
انعقههاد ازدواج برپای ه رضههایت آزادان ه نداشههاندز ب ه طههوریک ه در یک ه از کاریکاتورههها
مینصراشدیب دخاربچة گریان را ب تصویر کشید ک در آا پدر خانواده با ایب اسادالن که
سب شوهر کردا دخار فرارسیده مان از تلصیل و مدرس رفاب او شد (مینصراشدیبز

5ز

ش )1 :27ب در کاریکاتورِ دیگری مادر در حان ماقاعد کردا دخاربچة خود برای ازدواج با
پیرمردی استب دخار

در حاشت گریاا ترسی شده ک ب مادر خود م گوید که حاضهر

ب ازدواج با ایب مرد ب ع ت کهوشت سب او نیست (مینصراشدیبز

3ز ش)8 :4ب

مینصراشدیب رواج پدیده ازدواج دخاراا ک سب و سان (عمهدتاً زیهر هشهت سهان) آا
ه با مرداا مسب را دور از رفاار انسان و متاشف بها اشوامهات عصهر جدیهد دانسها و آا را
«دردی بور » و «فاجع خونیب» و از عیی و نشان های مر

جامع م داند و صهراحااً در

ایب باره م نویسد« :ما [جامع ] صدا و فریاد های دخاراا هشت ساش را شنیده م گویی ب ما
چ ؟ ب حان ایب جامع باید گریست وشه مها مه خنهدی »ب از دیهدگاه مینصهراشدیب فاجعه
است ک هر روز ازدواج های از ایب دست اتفاق مه افانهد بهدوا اینکه معاهرع آا شهوندب
«فاجعة خونیب» ایب است« :حاج م ک هفااد سان دارد زنه
ایب است مشهدی نور ع

دوازده سهانز فاجعه خهونیب

مرد هفااد ساش است وشه سهان گذشها دخاهر نه سهاش گرفاه »ب

مینصراشدیب با تأکید بر اجباریبودا ایبگون ازدواجها م نویسد؛ «اشکهای دخاران ک
ب زور ب خان مرداا فرسااده م شوند دیده نم شودب اگر اشهک ایهب دخاهراا را یهک جها
جم ه کنههی دریههای عمههاا جدیههدی ب ه عمههل م ه آیههد» (مینصههراشدیبز
مینصراشدیبز

2ز ش 30ز 2؛ مینصراشدیبز

3ز ش3 :16؛

5ز ش )3-2 :27ب

مینصراشدیب تیش کرد ک جامع و ارهاا عموم را ماوج ایهب امهر کنهد که جوامه
اسیم دچار مسئ ة عد آگاه شده اندز بدیبع ت حقوق دخاراا و زناا در آا ب راحاه
پایمان م شودب مینصراشدیب راه چاره را در ایساادگ در مقابل چنیب ازدواجههای دانسهت
(مینصهراشدیبز

2ز ش 2 :30؛ مینصهراشدیبز

5ز ش )6 :31و درصهدد ریشه یهاب ایههب

مسههئ برآمههد که چههرا دخاههراا خردسههان تههب به ازدواجهههای اجبههاری مه دهنههد؟ از نظههر
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مینصراشدیب ع ت ایب امر را باید در سنّت ها و فرهنگ جوام جستب مینصراشدیب با اشاره
و گریو ب جایگاه فرزند دخار نود اعرا و دخارکش آنها به مقایسه جایگهاه فرزنهداا در
بیب مس ماا و برخورد دوگان با آناا پرداخت و تأکید کهرد که دخاربچه هها از بهدو توشهد
جایگاه در نود خانوادهها ندارد و توج چندان ب آنها نم شودز و ب ملض بور

شهدا

در سب هفت و هشت ساشگ تلت فشار واشدیب تب به ازدواج مه دهنهدب مینصهراشدیب در
مقا مقایس از قاعدهای در بیب غرب ها یاد کرد ک ایب گون اعمان در آاجها تجهاوز ت قه
شده و پیگرد قانون و حبس های طوالن مهدت دارنهد وشه در جوامه اسهیم ایهب گونه
ازدواجها عادی است (مینصراشدیبز

2ز ش)7 :25ب

از نظر مینصراشدیب ایب وض بدوا پیامدههای اجامهاع نمه توانسهت باشهد و یکه از
مه تریب پیامدهای آا را توشون نظا خانواده دانستب همچنیب ب عواقب چنهیب ازدواجهها و
ایجاد مناسبتهای خارج از چهارچو خهانوادة بعضه از قربانیهاا ازدواجههای زودهنگها
هشدار داد (مینصراشدیبز

5ز ش )7 :21ب در ایب راساا در کاریکاتوری مینصهراشدیب زا

جوان را ب تصویر کشید ک شوهرش ب دشیل کهوشت سب در حاشتِ خوا و غف هت از زا
اسههت که ایههب امههر موجههب مه شههود زا به برقههراری راب ه بهها مههرد دیگههری روی بیههاورد
(مینصراشدیبز

2ز ش )8 : 24ب

مینصراشدیب ایب سؤان را م رح کرد ک چهرا ع ه رغه تأکیهد اسهی به اصهل شهرط
رضایت دخار در ازدواجز شاهد رواج ایبگون ازدواجهها در جامعه هسهای ؟ مینصهراشدیب
ع ت را در سنّتههای اجامهاع و سهکوت جامعه و به تفهاوت آا به ویهژه روزنامه ههای
م داند ک ب مسائل زناا ب توجه م کردند و ب نشان اعاراع نوشت« :روزنام ها از هم
جا م نویسندز از زمیب و زمهااز از حرّیهت و شهریعتز ایهراا و تهوراا امها ههیچ صهلبا از
زنانماا نیستب چوا خوشایند آقایاا نیست» (مینصراشدیبز

3ز ش 3 :16؛ مینصهراشدیبز

5ز ش )3 - 2 :27ب قابل رکهر اسهت که هه زمهاا بها مینصهراشدیب روزنامه ههای چهوا؛
فیوضاتز حیاتز دیب و معیشتز طنیبز بیاا اشلقز نسی شهمانز آرربایجهاا و صوراسهرافیل
در قفقازز ترکی و ایراا اناشار م یافتب وش اکار ایب روزنام ها ماأثر از فضهای سهنّا و به
دالیل معیب سیاس توجه ب مسائل زناا و حقوق آناا نداشاندب مینصراشدیب ب ایهب گونه
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روزنام ها و ملافل ملافظ کار و متاشفت آنهاا بها آزادی زنهاا اناقهاد داشهت (آخونهدافز
)49: 1358ب صوراسرافیل و نسی شمان تلت تهأثیر سهبک و شهیوه مینصهراشدیب بهود وشه
اغ ب ایب روزنام ها سرشوح کار خود را امور سیاس قرار داده بودندب در ایب بهیب روزنامه
صوراسرافیل نی نگاه ب وضعیت زناا ایراا داشهت امها از شلهاظ میهواا پهرداخاب و عمهق
م ب قابل مقایس با مینصراشدیب نم باشدب مینصراشدیب از معدود روزنام های عصر خود
بود ک ع رغ بافت سنّا جوام اسیم ب شهدت به وضه زنهاا و عقهبمانهدگ آنهاا
معارعز و آا را در ارتباط مساقی با ساخاارهای سهنّا و دینه جوامه اسهیم دیهد و بهر
شوو دگرگون آا تأکید نمود و همچنیب با باور ب حقوق زناا درصدد ج ب توجه ارههاا
عموم ب نق

زناا در مدنیت جدید بودب

از سوی دیگر مینصراشدیب روحانیت سهنّا را در گسهارش ایهبگونه ازدواجهها مهؤثر
دانسهها و معارضههان نوشههت :از زمههاا خ قههت تههاکنوا روحههانیوا در مقابههل ثبههت ایههبگونه
ازدواجها ایساادگ نکرده اند چرا ک برای آناا ایب مسئ قابل بازنگری و پرس
آنهاز به گفاهة خهودز براسها

شهر عمهل مه کننهد (مینصهراشدیبز

نیسهت و

3ز ش ) 7 :17ب در

حقیقت مینصراشدیب اناقاد غیرمساقیم بر قوانیب و حقوق شهرع حهوزه زنهاا داشهت که
برطبق آا ازدواج دخاربچ ها با پیرمردها من نم شد و عرف نیو با توسل به آا به تقویهت
آا م پرداختب با ایب حان مینصراشدیب ب تابوهای اجاماع جهاا اسی ب خهوب واقهف
و درصدد شکساب آنها بودب
خشونت علیه زنان /پدیدة چندهمسری

خشونت ع ی زناا در اشکان گوناگوا آا ب عنواا بهارزتریب ج هوه جوامه مردسهاالری در
مینصراشدیب نمودِ عینه یافهتب کاریکاتورههای مینصهراشدیب گویهای زنهان اسهت که از
دست خشونت های فیویک همسراا خود بها مراجعه به مراجه قهانون بها اشامها

از آنهها

درخواست طیق م دهندب زنهاا حاه از جانهب فرزنهداا پسهر خهود مهورد خشهونت قهرار
م گرفاند و پدر خانواده آناا را ب خشونت ع ی مادرانشاا تشویق م کهرد (مینصهراشدیبز
3ز ش 1 :4؛ مینصههراشدیبز

4ز ش ) 6 :44ب ایههب پدیههده ب ه قههدری رواج داشههت ک ه
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مینصراشدیب از سان چهار اناشار ب شکل ثابت در شماره های خهود بها درج کاریکهاتوری
در صفل اص

با مضموا خشونت ع ی زنااز درصدد ج ب افکارعموم برآمدب

خشونت پدیده ای رای در جوام آا روز بود ب طوریک بعضاً زناا با حیوانات خانگ
برابر گرفا م شدندب مینصراشدیب در مقاش ای نشهاا داد که زا را هه ماننهد گربه داخهل
خیک م کنند و آاقدر با چو م زنند ک جهان

دربیایهد (مینصهراشدیبز

)4ب در نگاه سنّا حا تلصیل دخاراا نیو تغییری در وضعیت ک

4ز ش :42

آنها ایجهاد نمه کهرد و

بر آنها منفعا دربر نداشت چرا ک فرق نمه کهرد وقاه زنهاا را داخهل گهون مه کننهد
تلصیلکرده باشد یا نباشدب مینصراشدیب ب نشان اعاهراع و به کنایه نوشهت ایهب م هب
برای مس ماناا قابل در

نیستز هم دخاراا در ایب نگاه یک هساند و وقا زنهاا داخهل

گون م شوند ع چ فایدهای خواهد داشت؟ (مینصراشدیبز

4ز ش )5 :42ب

ابعاد دیگر خشونتز مانند تعدد زوجات از دیگر مباحث مورد توج مینصهراشدیب بهودب
درحاش ک در ایراا بلث تعدد زوجات در سان 1327ق در روزنام ایراا نهو توسهط طهائره
خههان م ههرح شههد (خسههروپناهز )85 :1382ب مینصههراشدیب خی ه پههی تههر از آا و در اکاههر
شههمارهههها بتشه را به رواج پدیههده چندهمسههری و آسههیبهههای که زنههاا در ایههب گونه
ازدواج ها مالمل م شدند اخاصاص دادب از نظر مینصراشدیب ت ق بواشهوسانة مرداا نسبت
ب زناا باید تغییر م کردب مرداا ازدواج های ماعدد را حق خود م دانساندز ههر وقهت اراده
م کردند زا م گرفاند و به ایهب امهر افاتهار مه کردنهد (مینصهراشدیبز
مینصههراشدیبز

2ز ش 8 :35؛

2ز ش )6 : 3ب ایههب پدیههده بهه قههدری رایهه بههود کهه مینصههراشدیب در

کاریکاتوری ضمب ترسی ظ ب زناا در ایبگون ازدواجها ب طنو نوشت «قهد جهاء اشاهازه
رهق اشکهن » (مینصراشدیبز

2ز ش)8 :37ب

مینصراشدیب برای اثبات تضیی حقوق زنااز ب مقایس آناا بها زنهاا غربه پرداخهت و
ماذکر شد م تهای دیگر با زناا خود ب عداشت رفاار کرده و ب یهک زا اکافها مه کننهدب
وش اینها ب مس ماناا رب

نداشت؛ چرا ک «حب اشنساء را الزمه حهب اشهوطب» مه داننهدب

مینصراشدیب ب کنای نوشت ک ایب رو

و یهودی است ک فقط یک زا م گیهرد کسه

که مهدرا اسهت سهاش یهک زا مه گیهرد (مینصهراشدیبز

2ز ش2 :18؛ مینصههراشدیبز
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3زش )3 :14ب و ماذکر شد در اروپا مردان ک مامایل ب زناا دیگر هساندز مجرد هساند
ن ماأهل و در صورت ک مرداا ماأهل ب زناا دیگر تمایل داشا باشند به شهدت از جانهب
فرهنگ و اجاما و مه تر از آا از جانب دیهب آا جامعه مقصهر شهناخا شهده و ملکهو
م شوندب وش در جوام اسیم عیب «عبهادت و ثهوا » ملسهو مه شهودب مینصهراشدیب
وض موجود را حاصل دو مسئ م داند :تشویق رؤسای مذهب ب ازدواج مجهدد و کسهب
منفعت ماش آناا از ایهب راه و رواج مسهئ ة صهیغ ب مینصهراشدیب بها اناقهاد از شهیو ازدواج
موقت ب کنای م نویسد ک امروز صیغ یک از شرایط زیارت در بیب مسه ماناا ملسهو
م شودز و از راهانهدازی «بهازار صهیغ در خراسهاا» یهاد مه کنهد و در کاریکهاتوری نشهاا
م دهد ک چ هور یهک زا در مهدت زمهاا کوتهاه به عقهد مردههای ماعهدد درمه آیهد
(مینصراشدیبز

2ز ش )3-2 :19ب

انتقاد از زنان /لزوم نوزایی در اندیشه

دامن اناقاد مینصراشدیب تنها ب حوزه برخورد جامع سنّا ب مقوش زا ملهدود نبهودز ب که
خودِ زناا را ه در شکلگیری ایب وض دخیل م دانست و اشبا ایب خهود ناشه از تربیهت
و نگرش تاریت بود در پیوند با راب
خراف و راب

زا و اجاما ب یک از مه تهریب ایهب مسهائلز مسهئ ة

آا با زناا بودب

جهههل و به خبههری و اعاقههاد ب ه خرافه و رواج آا در بههیب زنههاا مس ه ماا مههورد توج ه
مینصراشدیب بودب دامن خراف زوایای متا ف زندگ زناا را دربر م گرفتز ب طهوریکه
کمکگرفاب از شیرهای سنگ ز منارهها درخاااز سنگ قبرز اماکب مقد ز توسل به پیهر و
مرشدها برای حل مشکیت چوا دف بییهاز چشه زخه ز نهازای ز گشهای

بتهتز ج هب

ملبت همسرز ترغیب دخاراا ب ازدواج و دوری از طیق و موارد ماعددی از ایب دستز از
جم اعاقادات و رفاارههای ماهداون زنهاا در آا زمهاا بهودب مینصهراشدیب در شهمارهههای
متا ف با انعکا

زوایای متا ف رواج خراف در بیب زناا و اناقاد شدید از آنهاا به دنبهان

حذف و رهای جامع زناا از آا بهود (مینصهراشدیبز
ش 1 :17؛ مینصراشدیبز

2ز ش 1 :6؛ مینصهراشدیبز

2ز

3ز ش )7 :16ب با ایب توضیلات ایب سؤان م هرح مه شهود که
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آیهها خراف ه پرسهها متصههوص زنههاا بههوده و مههرداا از آا مب هرّا بودنههد؟ ب ه نظههر م ه رسههد
مینصههراشدیب ضههمب توج ه جههدی ب ه خرافههات و عههد عقینیههت ب ه عنههواا ریش ه اص ه
عقبماندگ و انل اط جوام اسیم ز زناا را ب عنواا حامیا اص
اناقاد م گیرد و آنها را ب دشیل نق

باورهای خراف ز به

تربیا ک دارند مروّجاا خراف و عامیا اناقهان آا به

نسل های آت م داندب بنابرایب بر شوو تع ی و تربیت زناا و فوایدی ک زا عاش ب مم کت
م رساند ب خوب آگاه بودز بدیب ع ت بهر شهوو سهوادآموزی و آمهوزش زنهاا جههت رفه
جهل و خراف از بیب آناا ب شدت تأکید داشتب
گرای

ب خراف از آاجا ب وجود م آمد ک زناا در عرصة اجاماع احسها

ضهعف

و ناتوان م کردندز قواعد حقوق و اجاماع از آناا حمایت نم کرد و افهق آگهاه شهاا
ب حدی کوتاه بود ک راه ایبجهان برای حل مشکیت خود نمه یافانهد (ترابه ز :1388
)6ب از دیدگاه مینصراشدیب در غیا عقینیت و دان

است ک زناا در ریشه یهاب واقعه

امور دچار اشاباه شده و ب خراف ماوسل مه شهدندب از نظهر مینصهراشدیب بهرخیف تصهور
عموم ز زناا مس ماا در مقایس با زناا غربه صهاحب عقهل و کمهاالت و نسهبت به آنهاا
عاقلتر نیساند و باید تعارفات را کنار گذاشا و واقعیات موجود را پهذیرفتب مینصهراشدیب
ب صراحت اظهار م دارد« :زناا ما کجا آا عقل و کماالت را ب دست آوردهاند که زنهاا
بیگان و خارج یا دیگر زنهاا ناوانسهاند ایهب چشهم کمهان را پیهدا کننهد»ب و بها تأکیهد بهر
ب دانش زناا مس ماا م نویسد ک زناا ما باید از زناا اجنب بتواهند ک برای آناا اشفبای
خواندا و نوشاب یاد بدهند تا باوانند در غیا شوهراا خود از اداره امور مهاش و حسها و
کاا های روزان حداقل ب صورت جوئ برآیندب مینصراشدیب تأکید دارد اگر ما حقیقااً ب
دنبان ترقّ و پیشرفت هسای باید از زناا خارج خواه

کنهی تها به زنهاا مها خوانهدا و

نوشابز تربیت درست کودکااز خان داری و بهداشت عمهوم و فهردی را یهاد بدهنهد تها از
ایب طریق ب عقل و کماالت دست یابند (مینصراشدیبز

4ز ش  )6- 5 :30ب

ب نظر م رسهید تها زمهان که زنهاا در جههل و به خبهری باشهندز امیهدی به پیشهرفت
کشورهای اسیم و رهای از انل اط و عقبماندگ نبود؛ زیرا زناا نتسهایب آموزگهاراا
کودکانشاا هساند و از ایب منظر آموزش زناا ب معن اصیح و توسع جامع بهودب در ایهب
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دوره اعاقاد بر ایب بود ک تلصییت سبب م شود زناا از باورهای خرافه دسهت بردارنهد
زیرا تلصیل دان

ب آناا تواا و قدرت م بتشید تا باوانند از رس و رسو اجاماع ز که

فرودسا آناا را تابیت م کنندز سرباز زننهد (ساناسهاریااز )78 :1384ب بنهابرایب زا رهها از
قیود سنّت های فکری جامع سنّا م توانست نق

بسیار مؤثر و سازنده ای را در جامع ایفا

کندب مسئ ای ک مینصراشدیب ب آا تأکید داشت و در ایب راساا ب نقهد خرافه و نفهور آا
در زندگ زناا و شوو نوزای در اندیش آناا تأکید نمودب
جدول  -1توزی فراوان براسا

م اشب مربوط ب زنااز مندرج در روزنام مینصراشدیب

نوع مطالب مندرج

فراوانی

مقاش و یادداشت ها

106

کاریکاتور

147

اشعار

14

براسا

جدون فوقز کاریکاتورها حج زیادی از مینصهراشدیب را به خهود اخاصهاص

داده استب کاریکاتورها برای مینصراشدیب جنب ابواری و اهمیت بسیار زیادی داشهاند چهرا
ک از طریق آا م توانست اهداف و نیّات خود را در دسار

عامّ مرد ب عنهواا متاطبهاا

اص ز ک اکاراً ب سواد و ک سواد بودندز قرار دهد و در درج بعد مقاالت و یادداشهتهها
قرار دارندب اشعار درصد خی

کم از روزنام را ب خود اخاصاص داده استب

اناقاد از وضعیت سنّا زناا در جوام اسیم و عقهبمانهدگ آنهاا به عنهواا یکه از
مؤشف های مه مورد توج مینصراشدیب بهودب بهدیبع هت مینصهراشدیب از طریهق مقهاالتز
کاریکاتور و اشعار با طرحِ شوو تغییرِ جایگاه فهردی و اجامهاع زنهااز اع های مسهاوات و
آزادی از طریق قانوا ب زناا ب همراه حق آموزش و حق اناتا آزاد زناا در تمام امهور
ب خصوص در مورد ازدواج و طیق و حق ماشکیت و مقاب با اعمان هرگون خشهونت ع یه
زناا ب دفا تما عیار از حقوق زناا در کشورهای اسیم پرداختب
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جدول -2م اشب دفا از حقوق زناا
ساخاار م اشب روزنام درباره دفا از
حقوق زناا

سرمقاش و

یادداشت ها

کاریکاتورها

اشعار

فراوان

فراوان

فراوان

آموزش زناا

11

8

1

جایگاه فردی و اجاماع زناا

19

14

5

چندهمسری

14

8

1

کود همسری

11

12

4

خشونت ع ی زناا

1

88

-

30

5

2

2

-

-

مساوات و آزادی زناا (حق اناتا ز حق
طیقز حق ماشکیت وببب)
حق رأی زناا

جدول  -3نقد فرهنگ خراف حاک بر زناا
م اشب مربوط ب نقد
زناا
خراف پرسا و
ناآگاه زناا

مقاش و یادداشت

کاریکاتور

اشعار

فراوان

فراوان

فراوان

19

12

1

زناا ب عنواا حامیا اص

باورهای خراف مورد اناقاد مینصراشدیب قهرار مه گیرنهدب

عد عقینیت زناا ب عنواا یک از مؤشف های عقهبمانهدگ جوامه اسهیم م هرح بهودب
بنابرایب از منظر مینصراشدیب شوو نوزای اندیش در زناا امری حیات بودب
نتیجهگیری

مینصراشدیب رهیافا مناقدان نسبت ب مسائل زناا داشت و مبارزه برای احقاق حقوق زنهاا

را از راه ق آغاز کردب در مقایس با غر ز زنهاا جههاا اسهی از شلهاظ حقهوق و سیاسه
وضعیت م وب نداشاندب آزادی زناا را ساخاارهای مردسهاالران و خرافه و تعصهبات که
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رنگ دین ب خود گرفا بود تهدیهد مه کهرد و ایهب امهر در تضهاد بها مدرنیاهة مهورد نظهر
مینصراشدیب بود ک در آا زناا از وضعیت برابر بها مهرداا در سه وح متا هف برخهوردار
بودندب بدیب ع ت باید موانه ایهبچنینه در راسهاای مشهارکت اجامهاع و سیاسه زنهاا و
دسایاب ب تجدد برداشها مه شهدب مینصهراشدیب مقهاالت مهه و ماعهددی دربهاره زنهاا و
مشکیت آناا ب چاپ رسانید ک نسبت ب زمان خود قابل توج م نمایدب ب طوریک اباهدا
از ضرورت تلصیل زناا و شوو آموزش آناا ستب به میهاا آورد و مبهارزه بها خرافهات را
سرشوحة کار خود قرار دادب در ادام با تشریح وض زناا در دیگر کشهورها و مقایسه آا بها
زناا مس مااز ب شکل جسوران ای شوو تسهاوی حقهوق و اجامهاع زا و مهرد در جوامه
اسیم را م رح کردب مینصراشدیب با طرح مباحث مدرن چوا شوو آمهوزش زنهااز حهق
اناتا آزادان همسرز اع ای حق طیق و حق رأی ب زنااز جامع ب ویهژه زنهاا را به طهور
ملسوس با ایبگون مباحث آشنا کردب ایهب روزنامه روابهط جنسهیا مسه ط و ارزشههای
حاک بر افکار عموم درباره زناا راز ک در بعض از مواق هنوز ب قوت خود باق اسهتز
بازتا داد و تیش نمود با ب چاش کشیدا تفکر سنّا رای ز جامع را ب بازاندیش درباره
زناا و حقوق آناا مجا نمایدب ب نظر م رسد مینصراشدیب پی فرعهای موجود درباره
زناا را در تضاد با تلققِ مدرنیا م دیدز از ایب رو با طرح و بسار سازی تهدریج از طریهق
نقد فرهنگ سنّا حاک بر زناا و ارائ تفسیرها و قرائت های جدید از ماوا مذهب ب دنبان
وصون ب هدف اص

خود یعن مدرا سازی جوام اسهیم بهودب همچنهیب تأکیهد داشهت

اگر قرار است روزی در جوام اسیم حقوق زناا رعایت شود بایهد در قهانوا اساسه آا
کشورها ب آا تصریح شده باشد تا از ایب طریق حقوق ضای شدة زناا به آنهاا بازگردانهده
شودب
منابع و مآخذ
 مینصراشدیب()1324ب

1ز ش 19ب

)1324( _____ ب

1ب ش 23ب

)1324( _____ ب

1ب ش 28ب
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)1324( _____ ب

1ب ش 29ب

)1324( _____ ب

1ب ش32ب

)1325( _____ ب

2ب ش  3ب

)1325( _____ ب

2ب ش 6ب

)1325( _____ ب

2ب ش 10ب

)1325( _____ ب

2ب ش 17ب

)1325( _____ ب

2ب ش 18ب

)1325( _____ ب

2ب ش 19ب

)1325( _____ ب

2ب ش 24ب

)1325( _____ ب

2ب ش 25ب

)1325( _____ ب

2ب ش 27ب

)1325( _____ ب

2ب ش 30ب

)1325 ( _____ ب

2ب ش 33ب

1325 ( _____ ب)ب

2ب ش 35ب

)1325( _____ ب

2ب ش 37ب

)1325( _____ ب

2ب شماره  45ب

)1325( _____ ب

3ب ش 3ب

)1326( _____ ب

3ب ش 4ب

)1326( _____ ب

3ب ش 5ب

)1326( _____ ب

3ب ش 8ب

)1326( _____ ب

3ب ش 9ب

)1326( _____ ب

3ب ش 10ب
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)1326( _____ ب

3ب ش 14ب

)1326( _____ ب

3ب ش 16ب

)1326 ( _____ بب

3ب ش17ب

)1326( _____ ب

3ب ش 20ب

)1326 _____ ب

3ب ش  30ب

)1326( _____ ب

3ب ش 36ب

)1326( _____ ب

3ب ش 52ب

)1327( _____ ب

4ب ش 6ب

)1327 ( _____ ب

4ب ش 13ب

)1327( _____ ب

4ب ش 15ب

)1327( _____ ب

4ب ش 18ب

)1327 ( _____ ب

4ب ش 28ب

)1327( _____ ب

4ب ش  30ب

)1327( _____ ب

4ب ش 31ب

)1327( _____ ب

4ب ش 40ب

)1327( _____ ب

4ب ش 42ب

)1327( _____ ب

4ب ش 43ب

)1327( _____ ب

4ب ش 45ب

)1327( _____ ب

4ب ش 44ب

)1327( _____ ب

4ب ش 48ب

)1328( _____ ب

5ز ش 3ب

)1328( _____ ب

5ب ش 4ب
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)1328( _____ ب

5ب ش 12ب

)1328( _____ ب

5ب ش 19ب

)1328( _____ ب

5ب ش 20ب

)1328 ( _____ ب

5ب ش 21ب

)1328( _____ ب

5ب ش 27ب

)1328 ( _____ ب

5ب ش 28ب

)1328( _____ ب

5ب ش 31ب

)1328( _____ ب

5ب ش 37ب

 آخوندفز ناظ ()1358ب آرربایجاا طنو روزنام شریب تهراا :نشر فرزان ب
 آفاریز ژانت ()1377ب انجمنهای نیمه سری زنان در نهضت مشرروهه .ترجمه
جواد یوسفیااب تهراا :نشر بانوب
 آفاریز ژانتب ()1380ب انقالب مشروهه ایرانب ترجم حیدر رضائ ب تهراا :اناشارات
بیساواب
 آریبپورز یلیه ()1350ب از صبا تا نیما .ج هد 2ب تههراا :شهرکت سههام کاها ههای
جیب ب
 تراب فارسان ز سهیی ( )1388ب «تکاپوی زناا عصر قاجار :جههاا سهنّت و گهذار از آا»ب
فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراب

 توک

19بش2ب

طرق ز ملمد ()1382ب تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ .تههراا :نشهر تهاریخ

ایرااب
 خسروپناهز ملمدحسیب ()1382ب هدفها و مبارزه زن ایرانی از انقالب مشروهه
تا سلطنت پهلوی .تهراا :نشر پیا امروزب

 ساناساریااز اشیوا ()1384ب جنبش حقوق زنران در ایرران .ترجمه نوشهیب احمهدی
خراسان ب تهراا  :اخارااب
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 عام

رضای ز مری ب( )1389ب سفر دانه به گل سیر تحرول جایگراه زن در ن رر

دوره قاجارب تهراا:نشر تاریخ ایرااب

 کرمان ز ناظ االسی ()1363ب تاریخ بیداری ایرانیان .تهراا :نشر امیر کبیرب
 کسرویز احمد ( .)1353تاریخ مشروهه ایران .تهراا :امیر کبیرب
 میر هادیز منیراشسادات ()1393ب تأثیر مدارس دخترانه در توسعه اجتماعی زنان
در ایرانب تهراا :اناشارات کویرب

 نج آبادیز افسان ()1384ب «نق

زا بر ماب مشروط »ب ت تیص نوشیب طریق ب زنان .ش

134ب
 وطبدوستز غیمرضا و دیگراا ()1385ب زن ایرانی در نشریات مشرروهه .تههراا:
مؤسس تلقیقات و توسع ع و انسان ب
_ Klyashtorina, (1960). " the journa molla nasreddin and its
influence on political satire in revolutionary Persia 1905-11",
centeral Asian review.



._ adiguzel, sedat (2007) ." Tiflis edabi muhitinde molla
nasreddin dergisi ve dergide tartisilan konular".bilig.
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