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مقدمه-1
از آغاز قرن بيستم ميالدي يا انـدكي پـيش از آن، ذهـن انديـشمندان مـسلمان بـه مـسألة               

منـديِ  ضرورت بهره ). 305: 1373،لجليلعبدا: كبراي نمونه ن  (آزادي زن معطوف گرديد     

زنــان از حقــوق كامــل خــود بــه ويــژه حــقّ فراگيــري دانــش و حــضور در صــحنة اجتمــاع  

دوشادوشِ مردان و ايفاي نقش در آبادسازي ميهن و نيز كسب درآمدهاي زندگي از عمدة               

.شدمطالبي بود كه در ذيل مسألة آزادي زن بيان مي

شـد و البتّـه     آن  نيز در پيِ مسألة آزادي زن مطرح مـي          انگاري در   كشف حجاب يا سهل   

اين حجاب، هم حجاب ظاهري ـ يعني پوششي كه سـر و روي را فراگيـرد ـ و هـم حجـاب       

گرفت؛ حجاب واقعي يعني اين كه زن اجباراً مـالزمِ بيـت پـدر يـا شـوهر      واقعي را در بر مي  

 خـروج از مرزهـاي عفّـت        اي حاصـل نـشود كـه بـه        باشد تا چشم كسي به وي نيفتـد و فتنـه          

شد، در همة كشورهاي اسـالمي      گفتني است آنچه در بارة تنگناهاي زنان گفته مي        . بيانجامد

گاه از نظر شـرعي از تحـصيل         در ايران زنان هيچ    ، چه، براي نمونه   ؛به يك شكل صادق نبود    

.انداند و در عرصة سياسي هم منزوي انگاشته نشدهمحروم نبوده

اني كه همة همـت و كوشش خود را در اين مجال صرف كـرد، قاسـم                از جمله پيشاهنگ  

، نويــسنده و )م1908 ـ  1865/ ق. هـــ1326 ـ  1282) (قاســم بــن محمــدامين مــصري(امــين 

را منتـشر  ) م1899 (ةتحريرالمـرأ پزوهشگر معاصر عرب بود كه در اين بـاره نخـست كتـاب       

به پاسخ و رد آراي مخالفـان و        ) م1906 ( الجديده ةالمرأ در كتاب ديگر خود      ،كرد و سپس  

هاي ديگـرِ خـود     وي در مقاالت و يادداشت    . اي بر اثبات نظر خود پرداخت      داليل تازه  ةارائ

هـا  نيز در بارة آزادي زن و رهايي او ـ از قيودي كه به تعبير او بر ساختة مردان بـود تـا بـا آن    

 آثـار قاسـم   ةمـد عمـاره مجموعـ   مح. آزادي و انسانيت زنان را به بند بكشند ـ قلم زده است 

در بيـروت منتـشر سـاخته    . م1976 در سـال    قاسم أمين، االعمال الكاملـه    امين را تحت عنوان     

.است

وي از  . قاسم امين اصالتاً كُرد بود، هرچند در مصر زاده شد و در همان ديار در گذشـت                

و از شاگردان سـيد  طلّاب األزهر بود و ارتباط تنگاتنگي با محمد عبده و سعد زغلول داشت    

در پاريس حقـوق آموخـت و پـس از بازگـشت بـه              . آمدالدين اسدآبادي به شمار مي    جمال

شـهرت او  . مصر به منصب قضا گمارده شد و تا مستشاري ديوان استيناف مـصر ترقّـي كـرد              

 مصر آغاز كرد و تا پايان عمـر از  ةبيشتر به مبارزة پرشوري بود كه براي آزادي زن در جامع        
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؛ و  480: 4م،  2003،؛ و جبـوري   752: 1361،فـاخوري : كنـ (يشه خود دست بر نداشت      اند

).306: 1373،عبدالجليل

نـداي قاسـم امـين در كــشورهاي عربـي سـرو صـداي بــسياري برپـا كـرد و بـه بحــث و          

هــاي داغــي ميــان او و هــوادارانش از يــك ســو، و مخالفــان بــه ويــژه رجــال ديــن و  جــدل

اين جدال تا حـد مـتهم سـاختن قاسـم امـين بـه الحـاد و                  . انجاميدمداران از سوي ديگر     شرع

 ولي با اين وصف، وي در اظهـار         ،ضعف اعتقاد و حتّي تجاوز به حريم اعتقادات پيش رفت         

 چـه،  ؛بخـشيِ زنـان دسـت نكـشيد    هاي خود سست نشد و از دعوت خود براي رهايي   انديشه

 دارد و خود را براي تحمل همة تبعـات          هاي خود ايمان  كرد كه به گفته   اين گونه وانمود مي   

.آن آماده كرده است و آرزو دارد حقوق زن در سرتاسر جهان اسالم احيا شود

 دايرة  اين چالش فكري اجتماعي به مرزهاي مصر محدود نشد          ،رفت مي چنان كه انتظار  

ستند كه در لبنان، سوريه و عراق كساني به پا خا       . و بسياري از كشورهاي عربي را فرا گرفت       

بايـست بـه زن چونـان شـريكي بـراي           از نظر اينان مي   . زداييِ زنان بودند  خواستار محدوديت 

فراخوانِ آزادي زنان به كشورهاي     . مرد توجه شود كه در زندگي نقش مثبت و موثّري دارد          

.غير عربِ جهان اسالم و از جمله ايران هم سرايت كرد

هاي قاسم امين را دراين بـاره   نوشته1)1316 ـ 1253(يوسف اعتصامي يا اعتصام الملك 

 او را به فارسـي ترجمـه   ةتحريرالمرأاي به اعجاب آمد كه بي درنگ كتاب  خواند و به گونه   

.  هــ  1318كرد و تنها به فاصلة يـك سـال از انتـشارِ اصـل كتـاب در قـاهره، يعنـي در سـال                         

.اپ رسانيد در تبريز به چتربيت نسوانم، ترجمة آن را با عنوان 1900/ق

انديــشيِ حــاكم بــر فــضاي چنــين شــتابي در نــشر ترجمــة فارســي كتــاب، از ســويي هــم

 نمايـانگر روابـط ادبـي و    ،دهـد و از سـوي ديگـر   زمين را نشان ميكشورهاي مسلمانِ مشرق  

فكريِ اديبان عرب و فارس است و اين كه اين روابط بـه مراتـب از وضـعيت كنـونيِ خـود                      

.تر بوده استقوي

م الملك هم با ايـن ترجمـه، بـه صـف پيـشگامان مبـارزه بـراي آزادي زن ايرانـي                    اعتصا

 دعـوت قاسـم امـين       ، برخي او را قاسم امينِ ايران ناميدند و بدين سان          ،پيوست و بدين روي   

ناگفتـه نمانـد ترجمـة      . به سنگِ بنايي براي درخواست آزادي زنـان در ايـران مبـدل گـشت              

: 4ق،  .هــ 1403،آقابزرگ طهراني : كن( نقد قرار گرفت     الملك در همان اوان مورد    اعتصام

 بسنده نكرد و بخـشي از  ةتحريرالمرأالبتّه يوسف اعتصامي در اين باره به ترجمة كتاب          ). 63
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هـايش   و مقاالت و سخنراني    ة الجديد ةالمرأهاي ديگرِ قاسم امين را هم كه در كتاب          انديشه

. باز تابيده بود، به فارسي برگردانيد

 به دختـرش    ،هاي خود جامة عمل پوشانيد و از خانوادة خود شروع كرده           وي به گفته   نيز

 پـا  2هـا در تهـران  اختيار كامل داد كه به مدرسة آمريكـايي ) 1320 ـ  1285(پروين اعتصامي 

از سـويي شـماري نـه انـدك از          . بگذارد و علوم جديد و زبان انگليسي را در آنجا فراگيـرد           

 ديد تا فرهنگ اسالم و شـرق را بـه كمـال بـه وي آمـوزش دهنـد و            استادانِ قابل را تدارك   

.بدين سان بر هر دو فرهنگ شرق و غرب اشراف حاصل كند

هاي علمـي كـه   كرد تا در جلسات و انجمن   چنين پروين را تشويق مي    اعتصام الملك هم  

ايـن امكـان   او نه تنهـا  . ساخت، حضور يابددر منزل خود با بزرگان و اديبان فرهيخته برپا مي 

را فراهم كرد كه دخترش به فراگيري دانش بپردازد كـه بـدو اجـازه داد پـس از فراغـت از                      

 در ،هاي اجتماعي هم ظاهر گـردد و بـه كـار مـشغول شـود و بـدين روي                  تحصيل در صحنه  

ها كه از آن فارغ التحصيل شده بود، به عنوان معلّم به كـار گمـارده                همان مدرسة آمريكايي  

.شد

تر اين بود كه اعتصام الملك دخترش پروين را ترغيب كرد با استفاده             ها مهم يناز همة ا  

اي اشـعار پـروين در حقيقـت پنجـره    . اش، دعوت به آزادي زن را پي گيرد از قريحة شاعري  

نمود و به وسـيلة آن بانـگ قاسـم امـين را بـه گـوش                 بود كه پدرش خود را از وراي آن مي        

د كه در شعر پروين اعتـصامي بـسياري از نظريـاتي كـه پـدرش      و چنين بو رسانيد مي ايرانيان

بيشتر دربارة آن سخن گفته و قاسم امين در دو كتاب ياد شدة خود آن را ابـراز داشـته بـود،         

.تجلّي يافت

جا كه هم قاسم امين و هم پروين اعتصامي جايگاه تأثيرگذاري در تـاريخ ادبيـات                از آن 

هـاي تـاريخ ادبيـات معاصـر عـرب از       كه تقريباً همة كتاب ايعربي و فارسي دارند، به گونه     

هاي تاريخ ادبيات معاصر فارسي نيـز از پـروين          اند، و هيچ يك از كتاب     قاسم امين ياد كرده   

 و 395: 1370،مؤيـد : كدر بارة جايگاه پروين در شعر فارسي ن(اعتصامي غافل نبوده است  

، بـر   3انـد نانِ ديگري تا حدودي شناخته شده     زبا؛ و از سويي هر يك از آن دو براي هم          )403

.   تر گسترش دهيمآن شديم تا دامنة اين آگاهي را اندكي بيش

هـاي قاسـم امـين بـر پـروين اعتـصامي را در دو         كوشيم كه تأثير انديـشه     مي در اين مقال  

در ايـن بـاره ظـاهراً تنهـا بـديع محمـد جمعـه، اسـتاد         . بخشِ سخنان و اشـعار او نـشان دهـيم    
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 مطـالبي   دراسـات فـي األدب المقـارن      دان معاصر مـصري در فـصلي از كتـاب خـود             ارسيف

هاي مفيد و آموزنـدة  آورده است كه نگارندگان اين مقال هم، نوشتة خود را وامدار اشارت           

دانند و بر فضلِ تقدم و تقدمِ فضل آن فرزانه اذعان دارنـد، چنـان كـه در بـسياري از                  مي وي

. اندهاي او بسنده كرده   وني بر تأمالت ايشان نيافته، به ترجمة آزاد نوشته        موارد، هيچ نكتة افز   

ةالـشرقي ة  شاعره إيران بروين اعتصامي، صوت المـرأ      محمد بديع جمعه كتابي مستقل به نام      
مـن   هم در بارة پروين اعتصامي نگاشـته اسـت و در كتـاب ديگـر خـود                   في العصر الحديث  

ص (جـا   اختـصاص داده و در آن     ةز فصلي را به تحرير المرأ      ني قضايا الشعر الفارسي الحديث   

.هاي قاسم امين اشاره كرده استهم به موضوع تأثر پروين از انديشه) 214 و 208 و 194

اند براي نمايانـدنِ ايـن تـأثير و تـأثّر، مـتن يـا               ناگفته نماند كه نگارندگان گاه ناچار بوده      

امـين و پـروين اعتـصامي را ـ هرچنـد بـر خـالف        هـا و اشـعار قاسـم    ها، نوشـته ترجمة  گفته

انـد و خواننـده   معتقداتشان باشد ـ نقل كنند و در مقام مناقشه و نقد انديشه هاي آن دو نبوده 

).گزارندة ناسپاسي خود ناسپاس نيست (" ناقل الكفر ليس بكافر "داند كه گرامي خود مي

موارد اثرپذيري-2
ها در تهرانمدرسة آمريكاييآموختگان در سخنراني دانش-1-2

مدرسة پروين ـ مدرسة اناثية آمريكايي در تهران ـ بي شك پس از پدر نقـش مهمـي در     

سخنراني پروين در روز فراغـت از تحـصيل خـود           . آزادزيستي و آزادانديشي او داشته است     

هـاي قاسـم    شهايراد كرده، نمايانگر تأثّر او از انديـ       » زن و تاريخ  «كه با عنوان    ) 1303خرداد  (

.امين است

امـين  ( قاسـم امـين     ة الجديـد  ةالمـرأ نام و مضمون اين سخنراني به مبحث نخست كتـاب           

ــوان )135-123: 2م، 1976 ــا عن ــاريخةالمــرأ«،  ب ــاريخ(= »  فــي حكــم التّ ) زن در داوري ت

.كندهاي قاسم امين را اثبات مينزديك است و اثرپذيري او از گفته

:كندتاب خود را چنين آغاز ميقاسم امين اين فصل ك

توان دريافت كه نسبت به وضعيت گذشـتة او      وضعيت كنوني زن را تنها در صورتي مي       «

. ل اجتمـاعي اسـت  يشناخت و آگاهي حاصل كرد؛ و اين خود از اصول بحث و بررسيِ مسا    

 مگــر آن كــه در ،تــوانيم موقعيــت خــود را در يــك زمينــه بــه درســتي درك كنــيممــا نمــي

هـايي كـه در آن تحـوالت اساسـي     كـرده باشـيم و بـه دوره   تحقيق ادهاي گذشته نيك  رويد
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صورت گرفته، خوب توجه نموده باشيم؛ به ديگـر سـخن، الزم اسـت بـدانيم از كجـا آغـاز          

.»ايم تا دريابيم به كدام نقطه خواهيم رسيدكرده

وي . گويـد مي كه بر زن گذشته است، سخن  اي  قاسم امين زان پس، از مراحل تاريخي      

كنـد كـه   هاي هرودوت در ايـن بـاره اشـاره مـي    در بيان دوران نخستينِ زندگي بشر به نوشته      

شـود، تفـاوت   روابط مرد و زن از دير باز اتّفاقي بوده و با آنچه در ميان حيوانات مشاهده مي    

. چنداني نداشته است؛ بدين معني كه در آن دورانِ بسيار كهن، ازدواج معمول نبـوده اسـت                

. زن، زندگي مستقلّي داشته، به خود متّكي بوده و در همه امور با مرد همـساني داشـته اسـت                   

بنــابر ايــن زنــان در آن مراحــل نخــستين بــه ســانِ مــردان داراي موقعيــت مهمــي در ســاختار 

.انداجتماعي بشر بوده

 و  زماني كه بشر زندگي صحرا نشيني خود را رها كرد و براي خود وطني ثابت برگزيـد                

به كشاورزي پرداخت، سازمانِ خانه و خانواده شكل گرفت و زن در پي ورود بـه خـانواده،               

هـا،  س خانواده يعني مـرد، از نظـر يونانيـان، روميـان، ژرمـن            يي زيرا ر  ؛از استقالل محروم شد   

هنديان، چينيان و عربان مالك همسر خود به شمار آمد و به دنبال آن، زن از حـقّ تملّـك و                    

.ارث محروم گشتدارايي و 

هاي ديني، از سـيطرة مـرد بـر زن        ها و آيين  هاي بعد  با به وجود آمدن حكومت       در دوره 

كاسته شد و حقّ تملّك يا دست كم بخشي از اين حقّ و نيز حقّ ارث به تمام و كمال يـا بـه            

هايي كه در هر منطقه حاكم بود ـ  به وي مـسترد گرديـد،    اي ناقص ـ  برحسب شريعت گونه

اي به سـطح مـساوات حقـوق زن و       چند حمايت دستگاه حاكميت، از زنان در هيچ منطقه        هر

بايـست در   زن در هند، شخـصيت حقـوقي نداشـت؛ زنـان در ميـان يونانيـان مـي                 : مرد نرسيد 

حجاب كامل زندگي كنند و جز به وقتِ ضرورت از خانه خارج نشوند؛ از نظر روميان هـم                  

.زن در حكم صغير بود

گيريِ تاريخ اروپا كه زن تسليم قدرت كليـسا و قـانون روم بـود، بـدترين          كلدر آغاز ش  

اي كه برخي از مردان دين، وجود روح جاودان انساني را در زن              به گونه  ؛وضعيت را داشت  

برگزار گرديد، مطرح   » ماون«در.  م 586كردند و اين مسأله در مجمعي كه در سال          انكار مي 

 طوالني و مشاجرات تنـد و آتـشين مقـرّر داشـت كـه زن،      هايشد و آن مجمع پس از بحث     

 ليكن براي خدمت كردن به مرد آفريده شده و بايد تحـت قيمومـت يـك مـرد            ؛انسان است 

اين مرد، قبل از ازدواجِ زن، پدرِ او و پس از ازدواج، همسر او و پس از مرگ                  . زندگي كند 
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،د يا اصـال ازدواج نكـرده باشـد   شوهر، يكي از پسران او و در صورتي كه پسري نداشته باش        

: توانست و حقّ نداشت مـستقلّ رفتـار كنـد     بود و به هر حال زن نمي      مردي از خويشان او مي    

در عقدِ قراردادها صالحيتِ شـاهد بـودن را نداشـت؛ بـراي وصـايت فرزنـدان صـغير خـود                     

ــارِ        ــيچ ك ــراي ه ــه ب ــد و خالص ــم باش ــست حكَ ــي توان ــه نم ــان ك ــت؛ چن ــستگي نداش شاي

.اي اهليت نداشتاسانهكارشن

اي بود كه در جهان پديـد آمـد         اين گونه حاكميت استبدادي، نخستين حاكميت سياسي      

پا خواستند و   ه  هاي غرب ب  هايي در كشور  و سپس رو به زوال گذاشت و پس از آن كه نسل           

ها كردند و مقرّر شد كـه حاكمـان جـز در محـدودة              قانون اساسي را جايگزين آن حكومت     

.، حقّ تعدي بر اشخاص و اموال را ندارند، آن استبداد به كلّي از بين رفتقانون

ها بر اساس آزادي و احتـرام  هاي آنبينيد كه حكومت  به كشورهاي اروپايي بنگريد، مي    

ها به مرتبة بلندي از اعتبـار و آزادي   و حقوق فردي پايه گذاري شده است و مقام زن در آن           

بينيـد كـه مـردان در زنـدگي      مـي و اگـر بـه آمريكـا برويـد،    انديـشه و عمـل رسـيده اسـت؛     

خصوصي خود استقالل كامل دارند و حاكميت دولت و دخالت آن در امور مردم تقريباً بـه       

؛صفر رسيده است و بدين رو آزادي زنان در آنجا بسيار بيشتر از آزادي آنـان در اروپاسـت             

هـاي  انـد و در برخـي از ايالـت   يكـسان چه، زن و مرد در امريكا در همة حقوق فردي با هـم         

.آمريكا اين تساوي در حقوق سياسي نيز برقرار است

نيز قاسم امين از حضور زن آمريكايي به صحنة اجتمـاع، و مـشاركت او در همـة كارهـا        

سخن گفتـه اسـت و ايـن كـه زنـان در آن ديـار بـه طـور كامـل از امكـان فراگيـريِ دانـش                          

خواننـد و   مدارس آمريكا دختران در كنار پـسران درس مـي         برخوردارند؛ حتّي در برخي از      

بدين سان اين دو جنس مخالف به معاشرت با هم و كارِ گروهي و تـشريك مـساعي در بـه                     

طبيعي اسـت موفّقيـت زن در ايـن      . گيرنددوش گرفتن وظيفة سنگينِ پيشرفت جامعه خو مي       

عدت او در پيـشرفت     مشاركت و همياري، نتيجة افـزايش حقـوق زن و آمـوزش وي و مـسا               

.جامعه است

امـا زن مـصري   : گويـد پردازد و مـي زان پس قاسم امين به گفتگو در بارة زن مصري مي  

اگرچه امروزه از نظر شرع، انسان آزادي است با حقـوق و تكـاليف خـاص خـود، لـيكن از                     

شـرعي و   مندي از حقوق    نگاهِ رئيس خانواده و در رفتار او به هيچ رو آزاد نيست كه از بهره              

اي اسـت كـه بـر مـا         قانوني خود هم محروم است و اين وضعيت، از تبعات اسـتبداد سياسـي             



1390، زمستان5جديد، سال سوم، شمارة رة ، دونشرية ادبيات تطبيقي 8

ايم و با آن كه استبداد سياسي هم اكنون در حال احتـضار          حاكم است و ما بدان گردن نهاده      

است و در آستانة مرگ قرار دارد و هيچ اميدي به بازگشت آن نيست، اما مردان ما همچنان                  

 مـا مـردان هنـوز آزادي را حـقّ انحـصاريِ خـود            ،آري. كننـد ان مستبدانه رفتـار مـي     با زنانش 

ايـن  . اعتنايي به ديگر حقوق زن در ذهن ما ريشه دوانده اسـت           دانيم و اين مسأله و نيز بي      مي

كنـيم و   ولي در حقيقت، آن را تصديق نمي،كنيمبدان علّت است كه ما آزادي را تصور مي       

 ولي نـسبت بـه آن       ،شناسيممحبت نداريم؛ حقوق ديگران را خوب مي      نسبت به آن احساس     

ما در واقع در مرحلة تمرين براي رفتـار بـر اسـاس اخـالق آزادمنـشانه                 . ل نيستيم ياحترامي قا 

قرار داريم و به مدت زمـاني نيـاز داريـم تـا ايـن خلـق و خـو در جانمـان رسـوخ كنـد، امـا                             

نهنـد،  دارند و پاس مـي    ؛ آزادي ديگران را دوست مي     دانندان قدر آزادي را نيك مي     يياروپا

و ايـن ويژگـي كـسي اسـت كـه      . دارندخواهند و پاس ميهمان گونه كه آزادي خود را مي      

 چه، دارندة فـضيلت هـر جـا كـه           ؛نسبت به مزاياي هر فضيلت اخالقي، احساس حقيقي دارد        

.نهددارد و پاسش ميآن فضيلت رخ بنمايد، بزرگش مي

ةالمـرأ هـايي از كتـاب       در ايـن مبحـث و مبـاحثي كـه بـه دنبـال آن در فـصل                  قاسم امين 
 آورده، سخن خود را در بارة تفاوت ميان دريافـت مـا از ماهيـت زن و نقـش او در                    ةالجديد

گويـد كـه زنـان را    گيرد و از اقدام آنان مي ميزندگي، با دريافت غربيان از اين موضوع پي    

شـان را در برابـر   انـد تـا وظيفـه     اند و به آنان قـدرت داده      خشيدهاز راه تعليم و تربيت، تعالي ب      

وطنـان ـ يعنـي جامعـة مـصطلح ـ       اي كوچـك ـ و همـة هـم     ـ به عنوان جامعه خود و خانواده

گويـد كـه هـيچ    نيز از تـأثير ايـن ايفـاي نقـش در پيـشرفت جامعـه سـخن مـي                . عملي سازند 

 آن كه در خـصوص آزادي زن و پيـشرفت   اي نبايد به تعالي و ترقّي چشم بدوزد، جز      جامعه

كند و نهـال ترقّـي و    مي زيرا زن مادري است كه فرزندان اين وطن را تربيت   ؛وي اقدام كند  

.4كندنشاند و بدين سان جوامع، پيشرفت ميتعالي را در جان ابناي وطن مي

 چكيدة خطابة پروين اعتصامي-2-2
)امريكاييِ تهراندر جشن فراغت از تحصيل در مدرسة اناثيه (

انظار خلق از مـشاهدة     . ها زندان علوم و معارف بودند     ها و صومعه  در قرون وسطي، معبد   

همـين  . روييـد ها گياه ترقّي نمي   راي علم محظوظ نمي شد و در مزرعة اميد انسان         طلعت دآل 
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 در كه صنعت طبع و نشر كتب در قرن پانزدهم به وجود آمد، تأليفات گرانبها كه دير زماني                

كنج گمنامي پنهان بودند، به موقع استفاده گذاشته شده، به بيداري افكـار خـدمات نمايـاني                 

. ...كردند

هـاي  هاي مستعد و سير سريع تمدن، معلوم شد كـه انـسان از قـرن   در نتيجة مجاهدة دماغ   

ايـن آگـاهي    . تر است و عصرهاي بي شمار در سطح زمين زندگي كرده است           تاريخي قديم 

ايـن مبحـث بـه      . اف، علما را وادار نمود كه تاريخ طبيعي انـسان را بـه دسـت آورنـد                و اكتش 

. موسوم گرديد]تاريخ طبيعي انسان[» آنتروپولوژي« صورت علمي مستقلّ در آمد  و به نام

 دانـستند كـه مـرد، هنگـام     ،به راهنمايي اين علم، بر طبايع و عادات نوع بشر، مطّلع شـده            

به آرامگاه مدنيت، در حقّ زن كه سهيم رنج و الم و شريك اوقـات               انتقال از دورة وحشيت     

وقتي كه از مرحلـة محنـت بـه منـزل امـن و راحـت       . شادي و اندوه او بوده، ظلم كرده است      

او را بـه قـصور مـدارك و    ... شتافته، زن را وجودي مهمل و آلتي بـي اراده قـرار داده اسـت         

، تا كار به جايي رسيده كه محـسنات حـوزة         ضعف نفس و انحطاط قواي معنوي متّهم داشته       

. ...اجتماعي نابود شده و بناي فضايل اخالقي روي به ويراني نهاده است

ها درمانـدگي، حـقّ فكـري و ادبـي خـود را بـه دسـت آورد و بـه مركـز          زن پس از قرن  

هـا در  زن. هـا را پـرورش داد     تابش انوار دانش، ملكـات عقليـة آن       . حقيقي خود نزديك شد   

ايـن وقـت بــه انجـام وظيفـه مبــادرت نمودنـد و مبـادي آدميــت، اجتهـاد در سـعي و عمــل،         

ضرورت تحصيل علم، مقاومت در ميدان مبارزه زندگاني، احتراز از اعمـال ناشايـست را بـه        

. ...فرزندان خودشان كه مردان زمان آينده بودند، ياد دادند

مدنيت و صنعت، رايت فيروزي افراشته      جا كه   آن. اين كه بيان كرديم راجع به اروپا بود       

جـا كـه دختـران و پـسران، بـي      آن... و اصالح حقيقي بر اساس فهم و ادراك تكيـه كـرده؛          

،آري آنچه گفتـيم   ... شوند؛  هاي بدني و عقلي و ادبي بهره مند مي        تفاوتِ جنسيت از تربيت   

ت و اقدام، به مـدارج    عالم نسوان نيز در اثر هم     . بخت وقوع يافت  هاي خوش در اين مملكت  

.ترقّي صعود نمود

. گذشـت كار بر اين نهج نمي    ... اما در مشرق كه مطلع شرايع و مصدر مدنيت عالم بود،            

بختي از اين منزل كوچ كرد و معمـار تمـدن از عمـارت ايـن مـرز و بـوم       اخيراً كاروان نيك  

كر روشن كردن مغرب    آيد كه اين كوكب هدايت فقط در ف       چنين به نظر مي   . روي بر تافت  

در طي اين ايام، روزگار زنان مشرق زمـين   . زمين است و به شناسايي نقاط ديگر مايل نيست        
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همه جا تاريك و اندوه خيز، همه جا آكنده به رنج و مشقّت، همه جا پر از اسارت و مـذلّت          

.بود

وارده بـر  هـاي حـوادث     گويد در ميان امواج بليات و طوفان      يكي از علماي اجتماعي مي    

شرق، قسمتي از عجز و عدم موفّقيت شرقيان به اين سبب است كـه بـه تربيـت زنـان التفـات             

اطفـال  ... ها را عضو عاطل بشريـت پنداشته، نصف قواي خود را ضايع نمودند؛             نكردند؛ آن 

شرق، در داخل از تربيت خانوادگي و در خارج از تأديب و تهذيب محروم ماندند؛ الجرم،                 

صد ميليون جمعيـت آسـيا را بـه تـدنّي و            روزي دست به هم داده، هشت     باهي و تيره  اسباب ت 

.تنزّل محكوم كردند

خواهـد آب رفتـه را    ميهاست كه آسيايي از خواب گرانِ يأس و حرمان برخاسته،  مدت

هـا  هـا گفتـه و كتـاب      اگرچه براي معالجة اين مرض اجتماعي بسيار سـخن        . به جوي باز آرد   

اما داروي بيماري  مزمن  شرق، منحصر به تربيت و تعلـيم اسـت؛ تربيـت و تعلـيم                    اند،  نوشته

).26 ـ 23: 1353اعتصامي... (حقيقي كه شامل زن و مرد باشد 

كنـد كـه بـراي    دهـد و تأكيـد مـي   پروين خطابة خود را با سخن در بارة ايران پايـان مـي            

بيت زنان و مـردان نيـست و از طريـق         ها راهي جز تر   احياي موقعيت ايران در ميان ساير ملّت      

كند وآن را بـه   ميتوان اصالحات اجتماعي را ـ كه مكانت ايران را بر افراشته  مياين تربيت

.گرداند ـ محقّق ساخت ميمجد پيشين خود باز

، و ة الجديـد ةالمـرأ اي از نوشتار قاسم امين در مقدمة خـود بـر كتـاب              اكنون كه خالصه  

يـابيم كـه    خود در روز فراغت از تحصيل را آورديم، در مـي        ةر خطاب  گفتار پروين د   ةچكيد

از جملـة وجـوه     . هاي اصلي آن دو اتّفاق نظر وجود دارد       هايي قابل توجه از انديشه    در بخش 

:توان به موارد زير اشاره كردها مياشتراك آن

سـاني  در همة حقـوق و تكـاليف بـا مـرد هـم     ) دردوران نخستين( ـ زن در آغاز تاريخ   1

.داشته، از تساوي كامل با او برخوردار بوده، و شخصيتي مستقلّ داشته است

 ـ از زماني كه نژاد بشر بـه زنـدگي ثابـت روي آورده و روابـط خـانوادگي پـا گرفتـه          2

اش را از هـاي مـردان افكنـده شـده اسـت؛ اسـتقالل شخـصي             است، زن در اسارت قيد و بند      

.ول كرده استدست داده و به مرتبة تابعيت نز

 ـ در قرون وسطي تحكّم و تحقير مردان نسبت به زنان افـزايش يافتـه اسـت و بـه رغـم       3

ل اسـت، ايـن     يـ هاي آسماني كه حقوق بسياري بـراي زن قا        هاي ديني و شريعت   وجود آيين 
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 چـه، ايـن     ؛هـاي اسـتبدادي پديـدار گرديـد        شيوع و رواج حكومـت     ةرفتار مستبدانه در نتيج   

 خـود ايـن     ةكردند و مردان هـم بـه نوبـ        مگي خود را بر مردان تحميل مي      ها خودكا حكومت

. داشتنداستبداد را بر زنان روا مي

هاي استبدادي رهـايي يافـت، زن نيـز بـه تـدريج از قيـد        ـ وقتي غرب از يوغ حكومت 4

خودكامگيِ مردان آزاد شد و به صحنة اجتماع راه يافـت و حقـوق او بـه مـرز حقـوق مـرد                       

 آزادي زن در غرب به پيشرفت تمدن و شيوع آزادي در همـة مظـاهرِ                ، در واقع  .نزديك شد 

.حاكميت ارتباط داشت

هـا بودنـد و در زيـر     ـ اگر چه در غرب چنين شد، اما زنان شرقي همچنان در بند خانـه  5

مانده و خوار باقي ماند و تنهـا        آمدند و بدين سان شرق، عقب     يوغ جهل و ناداني از پا در مي       

.شود كه وضعيت زن در ساختار اجتماعي آن تغيير يابدتي وضعيتش ديگرگون ميوق

 ـ بايد براي فراهم آوردن تربيت صحيح زن شرقي اهتمام ورزيد كه در ايـن كـار، هـم     6

خير و سعادت او ـ به عنوان انساني مخلوق، و برخوردار از نعمت وجود، و شايستة احتـرام  ـ    

دهد و زنان نيز بـه   مياي كه زنان خود را تعاليفته است؛ جامعهو هم خير وسعادت جامعه نه    

.اي خواهند بودنوبة خود موجب ترقّي چنين جامعه

اين بينش خـود نـوعي جفـاي بـر حـق و      . بينانه است ـ نگاه مردان به زن در شرق كوته 7

وسـت  منـد باشـد، د    كسي كه به فضيلتي عالقـه     . آيددور شدن از فضايل اخالقي به شمار مي       

دارد ديگران هم بدان آراسته گردند، نه آن كه اين فضايل تنها در انحـصار گروهـي خـاص          

منداست، دوست دارد كه همگـان بـا او         كند كسي كه از نعمتي بهره      مي باشد؛ حقيقت حكم  

.در اين برخورداري سهيم باشند

وجـود   ـ نكته مشترك پاياني، شباهت تامي است كه در عنوان هـر يـك از دو مبحـث     8

.است» زن و تاريخ«دارد و اين كه محور مباحث هر دو، يك نظريه و آن هم 

كنـد كـه   بي شك اين همه اتّفاق نظر و وجوه اشتراك، تصادفي نيست؛ منطق حكم مـي              

هـاي قاسـم امـين را خوانـده و وقتـي دختـرش پـروين        يوسف اعتصامي ـ پدر پروين ـ نوشته  

ايراد كند، او را در نوشتن اين خطابه يـاري رسـانده            خواسته  خطابة فراغت از تحصيل را        مي

 خـود  ةهاي قاسم امين را بازخوانده و پروين هـم خطابـ  باشد يا دست كم براي او مفاد نوشته       

،هاي اين دانـشمند مـصري نگاشـته باشـد و بـدين سـان          را با اثرپذيريِ قابل توجهي از نوشته      

.ر و نظريات آن دو پديد آمده است در ارائة افكا ايانديشيگوني و همسانچنين هم
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تأثير قاسم امين بر اشعار پروين-3
هـاي  ها كه در بـارة زن سـروده، اثرپـذيري شـگرفي از نوشـته              در شعر پروين به ويژه آن     

 ـ كـه پـدرش آن را بـه     ةتحريرالمـرأ وي به ويـژه از مطالـب كتـاب    . قاسم امين پديدار است

سترس و ديدرس او بوده ـ متأثر است و البتّه بعيد هـم   گردانيده و علي القاعده در دبرفارسي 

 چـه، زبـان عربـي در آن         ؛نيست كـه پـروين خـود، مـتن عربـي آن كتـاب را خوانـده باشـد                  

.آموز ايراني بوده استروزگار، ركن اساسي دانش و بينش و فرهيختگيِ هر دانش

وضوع دفـاع از زن  موارد تشابه مضامين شعريِ پروين با نظريات آشكار قاسم امين، هم م 

 كشف حجاب و بيـان نقـش   ةشود و هم به مسأل ميو حق پايمال شدة او در زندگي را شامل 

بـراي آن  . مهم زن در خانواده و جامعه، و اين كه زن، عضو فلج جامعه نيـست، ارتبـاط دارد         

هاي هماننـدي و    كه اين اثرپذيري را به اندكي بيش از اجمال بيان كنيم، تنها بخشي از نمونه              

ة مـوارد   آوريم و اذعان داريم كه درصـدد اسـتخراج و عرضـة همـ              مي همساني را به تفصيل   

. ايمتشابه نبوده

ـ                   خـود  ةقاسم امين در دفاع از جايگاه زن و بيان اين كه دين اسـالم، زن را از حقـوق حقّ

:چنين گفته استةتحريرالمرأدر در محيط زندگي و جهان هستي محروم نساخته، 

هاي ديگر پيـشي گرفتـه اسـت؛        يني آ ةدر موضوع مساوات زن و مرد، دين اسالم از هم         «

بـرد، ديـن    مـي ها و جوامع، در حضيض انحطاط خود به سـر       ه زن در ميان همة ملّت     زماني ك 

ل شــد؛ يــاســالم آزادي و اســتقالل او را اعــالم داشــت و همــة حقــوق انــساني را بــراي او قا

ت و       ئت حقوقي و شرعي زن در ش      صالحيون اجتماعي مثل خريد و فروش و هبه، و وصـي ...

 ندارد و در ايـن مـوارد، نيـازي بـه اذن پـدر يـا همـسر                   در حد مرد است و چيزي از مرد كم        

اين امتيازات، نمايانگر آن اسـت كـه حرمـت داشـتن زن، و مـساوات وي بـا مـرد از                      . نيست

).115: 2، م1976امين(» اصول اين آيين بلند نظر و تسامح نگر است

:پروين اعتصامي هم در بيت زير به همين موضوع اشاره كرده است

اي قضا ننوشت                  براي مرد كمال و براي زن نقصانو ديباچهبه هيچ مبحث 

)2، بيت 145، شمارة 187:م1977اعتصامي(

سـوگمندانه  ةتحريرالمرأدر نيز قاسم امين در بيان اين تهمت كه زن، قرين شيطان است،          

اعـوان و انـصار     اعتمادنـد و بـر ايـن باورنـد كـه آنـان،              مردان به زنـان بـي     « :نويسدچنين مي 

هـاي ايـشان، و نـاقص    اند و بدين روي از ايشان در بارة زنـان، جـز نكـوهش خـصلت    شيطان
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امـين  (» ...شـود   شمردن خِرَد آنان، و بر حذر داشتن از مكر و نيرنگشان مطلبـي شـنيده نمـي                

).37: 2م، 1976

:گويدپروين نيز در اشارتي شاعرانه چنين اتّهامي را پاسخ مي

زند شيطانو طعنه مي ان، آن ساعتي كه چهره نمود         فرشته بين كه برفرشته بود ز

)6، بيت 145، شمارة 188: م1977اعتصامي (

كند كه بايـد بـه فـضل و امتيـاز زن اذعـان          اشاره مي  ،همچنينةتحريرالمرأدر  قاسم امين   

راگرامـي دارد، نـه   مرد از زن بي نياز نيست و به همين روي بايد بدو اهميت دهـد و او   . كرد

:آن كه مقام ومنزلت او را ناديده انگارد و يا حقير شمارد

»   ايـم؟ آيـا  بـه وظيفـة         ت زن در جامعه كاري بـه سـزا انجـام داده           آيا براي بهبودي وضعي

عقلي و شرعي خود در قبال تعليم و تربيت زنان و در جهت تهذيب اخالق و رشـد عقالنـي                    

كه زنانمان را در وضعيتي رهـا سـازيم كـه بـا چهـار پايـان                 ايم؟ آيا رواست    آنان عمل كرده  

فرقي نداشته باشند؟ آيا نه اين است كه مرد، از زن و  زن، از مرد است؟ آنان خـودِ ماينـد و                       

شود؟ آيا مردان جز با زنان ما نيز خودِ ايشانيم؟ آيا اگر زن ناقص باشد، كمال مرد محقق مي          

.)38: 2م، 1976امين (» يابند؟به خوشبختي دست مي

پروين هم از جايگاه زن و سودمندي او و اين كه مـرد را از زن اسـتغنايي نيـست، سـخن      

:گفته است
در آن وجود كه دل مرد، مرده اسـت روان  درآن سراي كه زن نيست، انس و شفقت نيست        

ــستي    ــة هـ ــن خانـ ــود ركـ ــست بـ كه ساخت خانة بي پاي بـست و بـي بنيـان           زن از نخـ

ــي چيــست؟وظيفــة زن و مــ ست كشتي و آن ديگري است كشتيبان       ا يكيرد اي حكــيم دان

ــاري زن     ــست؟ ي ــرد چي ــوشِ ره م ــوان و ت حطام و ثروت زن چيـست؟ مهـر فرزنـدان         ت

ــشتيبان    بــه روزگــار ســالمت، رفيــق و يــار شــفيق      ــوار و پ ــار خ ــانحه، تيم ــه روز س ب

)18، 16، 11، 3، 1، ابيات 145، شمارة 188 و 187: م1977اعتصامي (

گر زن، عضوي گزير ناپـذير بـراي جامعـه اسـت و ضـرورت وجـود او بـراي سـعادت                      ا

كنـد،  جامعه، قابل انكار نيست و نقش عاملي اساسي در ساختن خـانواده و اجتمـاع ايفـا مـي                 

گويد ـ شايسته است حـقّ خـود را در تعلـيم و     ميةتحريرالمرأدر پس ـ چنان كه قاسم امين 
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اش را بـدان گونـه كـه شايـسته اسـت،            توانـد خـود، خـانواده و جامعـه        تربيت استيفا كند تـا ب     

:ديگرگون سازد

پرسـند آيـا    مردم ما هنوز معتقداند كه تعلـيم وتربيـت زن ضـرورتي نـدارد و حتـي مـي                  «

از نظـر مـن، زن تنهـا در         ! ... آموزش خواندن و نوشتن به آنان شرعاً رواست، يا حرام است؟          

ي معقـول، معـارف عقلـي و ادبـي          اداره كند كـه در حـد      تواند سراي خويش را     صورتي مي 

 زن نيز بايد دست كم آموزش ابتدايي را در حد مرد فرا گيـرد تـا پـس از                    ،بنا براين . بياموزد

آشنايي با مباني و اصول دانش، اگر خواست مطابق با ذوق خود، مراحل بعدي را طـي كنـد            

).20 و 19: 2م،1976امين (» و در رشتة مورد عالقه خود خبره شود

اين نكته كه مادر، نخستين آموزگارِ فرزنـد خـويش اسـت، در كـالم قاسـم امـين بـسيار                 

گيرد كه بايد مادران را آموزش داد تا آنان نيز بـه            وي از اين اصل، نتيجه مي     . شودتكرار مي 

:نوبة خود در تعليم فرزندان موفّق شوند و به نتيجة مطلوب دست يابند

گر ساختن كـودك بـه كـار نيـك، و           شود و آن، خوي    مي خالصهتربيت در يك كار     «

تنها راهِ اين كار، آن اسـت كـه كودكـان، آثـار چنـين      . آراستن جان او به صفات نيك است 

 چه، تقليد براي كودكـان امـري غريـزي اسـت و بـه               ؛خلق و خوهايي را در كنار خود ببينند       

 اگر مادران بي سواد باشـند،       ، روي يابند و بدين  وسيلة آن به دانش و شناخت الزم دست مي        

ــي    ــان وا م ــه خودش ــود را ب ــدان خ ــوس      فرزن ــاقص و ه ــل ن ــضاي عق ــه مقت ــا ب ــد ت گذارن

).34: همان(» شان عمل نمايندگسيختهلگام

بـا طـرح سـوالي ايـن        ) »االمهات والتّربيـه  «در ضمن بحث    (قاسم امين باز در جايي ديگر       

:گيردمطلب را پي مي

يت، جايگاه نخست را دارد، آيـا درسـت اسـت كـه خـود از آرايـة                  اگر مادر در امر ترب    «

).226: 1م، 1976امين (» نصيب باشد؟تربيت بي

:هاي بسياري به اين مضامين داردپروين هم اشارت

دامن مادر، نخست آموزگـار كـودك اسـت          طفـل دانـشور كجـا پـرورده نـادان                             «

»مادري

)11، بيت202، شمارة 261: م1977اعتصامي (

:كندو باز در جاي ديگر به نقش مادر در تربيت فرزندان چنين اشاره مي
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ــشان انـد بـزرگ   اگر فالطن و سقراط، بـوده      ــردي ايـ ــتار خـ ــوده پرسـ بـــزرگ بـ

سپس به مكتب حكمت، حكيم شد لقمان      به گاهواره مادر، به كودكي بس خُفت      

ــادرِ فرداســت  ــر امــروز، م يِ پــــسرانز مادرســــت ميــــسر، بزرگــــهميــشه دخت

)14، و 8، 7، ابيات 145، شمارة 188: همان(

اي سـروده و در     نيز وي به مناسبت فراغت از تحصيل در مدرسة آمريكايي تهران، قطعـه            

جنسان خود يعنـي دختـران   آموختگي سخن گفته و همآن از رضايتمندي خود  از اين دانش  

: ميهن است ـ توجه داده استديگر را به ضرورت فراگيري دانش ـ كه ماية خير و سعادت

ــار آورده ! اي نهــال آرزو ايغنچه بي بادِ صبا، گـل بـي بهـار آورده          ايخــوش زي كــه ب

ــي اســت      ــالِ خرّم ــو را، امــسال س ــانِ ت ايزين همايون ميوه، كز هـر شاخـسار آورده        باغبان

ـيخ و بـارت سـعي و علـم       ــار آو  شاخ و برگت نيكنامي، ب ــه از آموزگ ــا جمل ــن هنره ايردهاي

ايبرگ دولت، زاد هستي، توشِ كـار آورده       خرّم آن كو وقت حاصـل ارمغـاني از تـو بـرد             

******

تا فرصت كوشيدن اسـت    ! همتي اي خواهران  اي زين شاخه ما را زيب دست و دامن استغنچه

 برتري و رتبت از دانستن اسـت ؛مرد يا زن دانـشي اسـت   پستي نـسوان ايـران جملـه از بـي         

شاهراه سعي و اقليمِ سعادت، روشن اسـت       كامروز اندر دست ماسـت    5زين چراغ معرفت  

ــدر علــم آمــوختن   ــد ق ــر بدان ــه كــه هــر دخت تا نگويد كس، پسر هشيار و دختركودن است      بِ

دردِسـري بر نكرد از ما كسي زين خوابِ بـي        زن ز تحصيل هنر شـد شـهره در هـر كـشوري            

ام اين قوم از چه دور افتاده از هر دفتـري          نانـد تن بـي بهـره    از چه نسوان از حقـوق خويـش       

گركه ما را باشد از فضل و ادب، بـال و پـري            با چنين درمانـدگي، از مـاه و پـروين بگـذريم           

)11، همة ابيات جز بيت 202، شمارة 261 و 260: م1977اعتصامي (

تن او بـراي زنـدگي، ايـن        ، تربيـت زن و آمـاده سـاخ        »ةتحريرالمرأ« در ز نظر قاسم امين   ا

كند كه زن بتواند در عمل، در صحنة زندگي حضور يابـد و بـا كارهـايي         هدف را تأمين مي   
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كه با توان و تجربة او هماهنگ است، ممارست ورزد و البتّه اين براي او بسي بهتر از سـربارِ                    

:ديگران بودن است

هـاي   علـوم و ادبيـات و هنـر   گذارد زن مصري به سانِ زنان غربـي بـه  تنها مانعي كه نمي «

اگـر  . انگـاري در امـر تربيـت اوسـت    زيبا و تجارت و صنعت اشتغال يابـد، جهـل او و سـهل          

دست زن را بگيرند و او را در صحنة زنـدگي اجتمـاعي نمايـان سـازند و عـزم راسـخ او بـه                       

همگامي با مرد در امور زندگي، جهت دهي گردد و فهم و عقل و جـسم او بـه كـار گرفتـه                  

ود، به انسان زندة پر نشاطي بدل خواهد شد كه هر انـدازه بكوشـد، نتيجـه بخـش اسـت و                      ش

 چه، حضور او در جامعه هم ثمـرات فكـري و روحـي    ؛براي ميهن خود ماية خير خواهد بود    

انجامد و ايـن بـا وضـعيت امـروز وي كـه      به دنبال دارد، و هم به افزايش در آمد عمومي مي          

).21 و 20: 2م، 1976امين (»... آشكاري دارد سربار ديگران است، تفاوت

:پروين نيز در بيت زير به حضور زن در صحنة زندگي اشاره كرده است

طبيب بود و پرستار و شحنه و دربانزنِ نكوي، نه بانوي خانه تنها بود

)17، بيت 145، شمارة 188: م1977اعتصامي (

كند، باز ادارة خانه نيز بـه دانـش و فـنّ و              كار مي  آري حتي اگر بگوييم زن، درونِ خانه      

مهارت نيازمند است و اين تنها بـا آمـوزش دختـران، و ايـن كـه پـيش از ازدواج، آمـادگي                       

بـه ايـن موضـوع      ةتحريرالمـرأ در  قاسم امين   . پذير خواهد بود  مناسب و الزم را بيابند، امكان     

:مهم هم توجه كرده است

 زن .گونِ بسياري نيـاز دارد هاي گونهرگي است كه به دانشبي شك ادارة خانه، هنر بز    «

بايد با تدبيري شايسته، معيار معقولي براي دخل و خرج در نظر گيرد تـا در بودجـة خـانواده          

اي در كـار خـود سـستي نورزنـد و           خللي ايجاد نشود؛ بايد مراقب خدمتكاران باشد تا لحظه        

خود را به نحـو شايـسته انجـام نخواهنـد داد؛            چه، در غير اين صورت وظيفة       ؛كوتاهي نكنند 

آيـد،  بايد خانه را براي شوهر به محيطي دوست داشتني تبديل كند تا وقتـي او بـه خانـه مـي                    

).31: 2م، 1976امين (»احساس آسايش و دلخوشي داشته باشد

كنـد و كوشـشي كـه در جهـت سـاماندهي         پروين نيز از نقشي كه كدبانوي خانه ايفا مي        

بنـدد، نيـك دفـاع    حقق آسايش و آرامش و رفاهِ همة اعضاي خـانواده بـه كـار مـي      منزل و ت  

گويي دلكش ميان يـك قاضـي و همـسرش، عرضـه      و اين دفاع در قالب گفت    . كرده است 

:شده است
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...رفت سـوي خانـه بـا حـالي تبـاه       قاضــيِ كــشمِر ز محــضر، شـــامگاه   

كـردي فـرار   چند روزي ماندي و     تــا تــو انــدر خانــه ديــدي گيــر و دار 

گاه دستم، گاه چشمم، گاه گوش    كنم صد شعله در يك دم خموش   مي

)102، شمارة 135 ـ 133: م1977اعتصامي (

تـر  شايد بارزترين تبليغ قاسـم امـين، درخواسـت كـشف حجـاب ـ  يـا بـه تعبيـر درسـت          

دهـد وجـه و كفّـين خـود را     بازگشت حجاب به حد شرعي خود ـ بود كه به زن اجـازه مـي   

 چه، اسالم نگفته كه واجب است زن خود را از نوك سـر تـا كـف پـا بـا روپوشـي             ؛نپوشاند

رازي همـداني، ص  : كنـ  (انـد هـم گفتـه  » كفن سـياه «سياه ـ كه حتّي برخي گستاخانه بدان  

از . كاسـت شك مانعِ تحرّك زن بود و از شأن انساني او مي ـ بپوشاند و اين پوشش بي )896

در خصوص حجاب گفتـه، اشـاراتي بـه اقتـضاي           ةتحريرالمرأدر  ن  چه قاسم امي  مجموعة آن 

:آوريممقال مي

ما خواهان كاهش حجاب و برگرداندن آن به حد شرعي اسالمي آن هستيم؛ نه اين كـه    «

هاي غربي در همـة اخـالق و رفتارشـان تقليـدي كوركورانـه كنـيم يـا        تخواسته باشيم از ملّ 

ابقه است، بدان دل ببنـديم؛ نـه، مـا بـه عقايـد دينـي              سبدان رو كه اين موضوعي جديد و بي       

شـماريم و معتقـديم ايـن اعتقـادات، مايـة وحـدت و       هـا را محتـرم مـي   خود پاي بنديم و آن   

فشاريم كـه  ت است، اما تنها بدين روي بر خواستة خود پاي ميهمدلي و همبستگي آحاد ملّ    

مـا  .  زنـان دارد   ةوزمـرّ بازگشت حجاب به حد شرعي خـود، تـأثيري شـگرف بـر زنـدگي ر               

خواهيم و بر آن نيستيم كه موضوعي را چون با ذوق ما هماهنگ است، مستحسن تلقّـي                 نمي

كنيم و موضوعي ديگر را چون با ذوق ما ناسازگار اسـت، قبـيح بـشماريم، بـل كـه تنهـا در                    

:2م، 1976امـين  (»...ايم حدود احياي ركن اساسي زندگي زن و به تعبيري زندگي خودمان        

53.(

حكمت اين كه آيـين بـزرگ اسـالم، زن را مكلّـف             «: و نيز در جايي ديگر آورده است      

آيد، روي خود را باز نگه دارد، روشـن و    مي ساخته وقتي براي اداي شهادت در پيش قاضي       

شـود قاضـي بتوانـد در حركـات و سـكنات او كـه بـر         ايـن كـار موجـب مـي       . آشكار اسـت  

و اين ادعا كه مسألة     .  گواهي او را درست ارزيابي نمايد      اش نمودار است، دقّت كند و     چهره

 چـه، اوالً چنـين ادعـايي بـه          ؛ آداب زنان است، به گمان من درست نيـست         ةياد شده از جمل   
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اي ميان ادب و كشف يا سـتر وجـه وجـود           هيچ يك از اصول، مستند نيست و ثانياً چه رابطه         

 گذاشته شده است؟ مگر نه اين اسـت كـه در            دارد؟ و بنا بر كدام قاعده ميان مرد و زن فرق          

 وانگهي آيا موضوع ادب، اعمال و مقاصد افراد         ؛حقيقت، ادب براي مرد و زن يكسان است       

.)49: 2همان، (»!است يا شكل و لباس آنان؟

ــد و او را از   « ــه محــصور بمان ــه مفــاهيم حجــاب آن اســت كــه زن در خان ــز از جمل و ني

هايـشان اسـتقرار   اند كه در خانهمامور بوده) ص(ر زنان پيامبر اگ. معاشرت با مردان منع كنند 

يابند، آيا زنان ديگر هم چنين ماموريتي دارند؟ فرمودة حق تعـالي در بـارة زنـان پيـامبر كـه                     

، ]سـان هـيچ يـك از زنـان ديگـر نيـستيد        بهشما  ؛  32: 33األحزاب   [»لستُنّ كأحدٍ من النّساء   «
ن با اينان در حكم ياد شده، مطلوب شارع نيـست و يـادآور              خود اشاره دارد كه مساوات آنا     

هـايي هـست كـه بايـد        شود كه در نبودِ چنين حجاب و حصري براي ديگر زنان حكمت           مي

ــروي     آن ــه جهــت پي ــت و پاســشان نهــاد و درســت نيــست كــه صــرفاً ب هــا را در نظــر گرف

.  را ناديـده انگاشـت  هـا ها بـي تـوجهي كـرد و آن     رضايتمندانه از آن الگوها، به اين حكمت      

 دامنة آسان گيري و سبك سازي در احكـام را گـسترش             ،آري همان گونه كه شايسته است     

گيري و محدودسازي زيبنده نيست و نبايـد  داد، همين طور هم افراط و غلو در موارد سخت         

:2همـان،    (».اموري را كه به مصالح زندگي مربوط است، به كلّي از حيز انتفاع خارج كـرد               

52(.

از نگاه او زنان ايران هم اسير ايـن دو گونـه          . پروين هم در بارة حجاب سخن گفته است       

 يعني حجاب سياهي كه به آنان تحميل شده و آيـين    ؛حصر در خانه و چادر    : اندحجاب بوده 

وي قـصيدة زيـر را  . تسامح نگر اسالم به هيچ روي آن را بدين شكل واجـب ندانـسته اسـت            

 پـس از صـدور فرمـان كـشف حجـاب در سـال               -مطلع آن بسنده مي شود    كه تنها به ذكر     -

: سروده است1314
روزي و پريشاني نبودپيشه اش، جز تيره   زن در ايران پيش از اين گويي كه ايراني نبود      

)154و 153: م1977اعتصامي (

از تبليـغ خـود در خـصوص آمـوزش زن و كاسـتن حجـاب                ةتحريرالمـرأ در  قاسم امين   

ع كرده و اشتباه مخالفان و معترضان را كـه مـدعي بودنـد آمـوزش زن و كـشف                    سخت دفا 

:انجامد، چنين تبيين ساخته است ميحجاب وي به فساد اخالق و شيوع معاصي
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توان با سكوت از آن گذشت، ترس از ايـن اسـت            ماند و نمي  تنها اعتراضي كه باقي مي    «

تنها مانعي اسـت كـه اذهـان اكثـر مـردم در      كه تعليم زن به فساد اخالق او منتهي شود و اين         

).38: 2م، 1976امين (»...اين باره بر آن اتّفاق نظر دارند

سازد، نمـي پـذيريم و بـه شـدت رد     ميما اين ادعا را كه آموزش زن، اخالق وي را تباه    

 چه، تعليم ـ به ويژه اگـر بـا تربيـت و تهـذيب اخـالق همـراه باشـد ـ زن را رفعـت           ؛كنيممي

دهـد  و  گرداند؛ به او رشد عقالني ميبخشد و او را به جايگاه و اعتبار واقعي خود باز مي    مي

آورد كه بينديشد و در رفتار و اعمال خود با تأمل و بصيرت             اين فرصت را برايش فراهم مي     

ترسد و به راحتي تـن بـه   سواد از عواقب امور مي   خوانده بيش از زن بي    زن درس ... در نگرد   

سـر و  سـواد معمـوالً سـبك    بي ولي زنِ،دار كنددهد كه نام و آبروي او را خدشه     ميكاري ن 

).39: 2همان،  (...دمدمي مزاج و بوالهوس است

سوادي كـه بـه   يابيم كه اين پرورش عقل و اخالق است و نه جهل و بي            و خالصه در مي   

معـه، زنـاني پديـد    شـود در جا بخشد و اين يگانه اقدامي است كه باعث مـي زن مصونيت مي  

).41: 2همان،  (...هاي حفظ آن را بشناسندآيند كه ارزش شرافت و شيوه

كننـد، چنـين   باز قاسم امين در رد ادعاي كساني كه كشف حجاب را ماية فساد تلقّي مي      

وانگهــي ايــن ادعــا كــه حجــاب موجــب عفــاف اســت و نبــود آن بــه فــساد  « : گفتــه اســت

 چه، تاكنون كسي آماري فراگير  ارائه ننموده كـه در آن      ؛يل است ، ادعايي بي دل   »انجامدمي

انـد و در كـشورهايي كـه    شمار موارد فساد و فحشا در كشورهايي كـه زنـان آن در حجـاب       

زنان از آزادي برخوردارند، دقيقاً ثبت و ضبط كرده باشد و با استناد به آن آمار بتوان چنـين            

.)58: 2همان،  (»ادعايي كرد

 شـرافت  ،حجاب است و در عين حالبديهي است زني كه آزاد و بي  «: ورده است و نيز آ  

كند و از ننگ اجتناب دارد، به مراتب به زن محجوب ترجيح دارد             و عفّت خود را حفظ مي     

 چه، عفّتِ اين اجباري و گزيرناپـذير اسـت و عفّـت            ؛و بيشتر مستوجب امتياز و پاداش است      

دانم ما چگونه به عفّـت  من نمي . يان اين دو بسيار است    آن ديگري اختياري است و تفاوت م      

هـا  كنيم در حالي كه معتقديم آنان با زور پاسبانان و نگهبانان و بستن قفـل             زنانمان افتخار مي  

.)60: 2همان،  (»اندها مصونيت يافتهو باال آوردن ديوار خانه

رود از كـه گمـان مـي   وظيفة ما بر طرف ساختن مضرّاتي اسـت  «: و در نهايت گفته است 

. كاستن حجاب ناشي خواهد شد و در اين راه حلّ، هيچ روشي سـودمندتر از تربيـت نيـست       
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اي از تربيت در واقع همان حجاب بازدارنده و دژ محكمـي اسـت كـه زن را ـ بـه هـر مرتبـه       

.)63: 2همان،  (»داردقيدي برسد ـ از هر گونه فساد محتمل در امان نگه ميآزادي و بي

ين سان قاسم امين بر اين باور است كه حجاب و عفاف زن، در آموختن اوست و نـه                بد

سوادي و جهلي كـه او را زيـر   نهد و نه در بيخود مية  مندرسي كه بر رخسار    ةدر تكّه پارچ  

سـان  پروين نيز در اين زمينه بـا او همـرأي اسـت و دختـرانِ هـم                . آورديوغ خود از پا در مي     

 زيور دانش و نور معرفت ترغيب ساخته است كه دانش، وسيله ترقّـي  خود را به آراستگي به   

:و پيشرفت زن و جامعه است
ــز را ارزان  زني كه گـوهر تعلـيم و تربيـت نخريـد           ــر عزي ــوهر عم ــت گ فروخ

سزاست گوهر داننش نـه گـوهر الـوان        براي گـردن و دسـت زنِ نكـو، پـروين       

)39 و 23ت ، ابيا145، شمارة 189 و 188: م1977اعتصامي (

:ونيز گفته است

تر ازگنج شايگان استاز منقبت و علم، نيــــــم ارزن                     ارزنده

)50، بيت 11، شمارة20:همان(

***

علم سرمايه هستي است، نه گنج زر و مال          روح بايد كه از اين راه توانگر گردد

)16، بيت 16، شمارة 27:همان(

:نر را چنين به هم پيوسته قلمداد كرده استو علم و ه

تنها هنر تفاوت انسان و چار پاستبا دانش است فخر، نه با ثروت و عقار

)41، بيت 9، شمارة 16: همان(

هـاي ظـاهري و تبعـات آن ـ     نيز اصرار دارد كه دخترانِ همگن خود را از توجه به جلـوه 

بـر حـذر داشـته و آنـان را بـه كـسب هنـر و دانـش         يعني عالقه شديد به كسب زر و زيـور ـ   

:فراخوانده است
ــان    شمردنه بانوست كه خود را بزرگ مي      ــارة مرج ــه ي ــوق و ب ــواره و ط ــه گوش ب

)37، بيت 145، شمارة 189: همان(
صــرف گلگونــه و عطــر و زر و زيــور گــرددروسبي از كم و بيش آنچه كند گِرد، همه        

) 30، بيت 16، شمارة 27: همان(
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و كوته سخن آن كه پروين و قاسم امين هردو بر اين باورنـد كـه حجـاب واقعـي همـان            

پوشاند و يا پوشية نـازك سـفيدي        اخالق و عفاف است و نه روپوش سياهي كه جسم را مي           

:اندازند ميكه به روي صورت

چادر پوسيده، بنياد مسلماني نبودبايست اما از عفاف ميچشم و دل را پرده

)23، بيت 118، شمارة 154: همان(
نتيجه-4

 قاسـم امـين و   ي شباهت بسيار و حتّي انطباق كامـل ميـان بخـشي از آرا      ،چنان كه ديديم  

هـا را از بـاب تـوارد    توان همة اين همگـوني    هاي پروين وجود دارد كه نمي     ها و سروده  گفته

 و پدر او نيز متقاعد بـوده   در دسترس پروين بودهةتحرير المرأاين كه ترجمة كتاب   . دانست

اي كه دعوت و تبليغ قاسم امين براي آزادي زن شرقي درست است و دختـرش را بـه گونـه                 

آماده ساخته و تربيت كرده كه بـا اهـداف ايـن دعـوت هماهنـگ باشـد و او را بـه مـدارس              

گيري نكرده اسـت    جديد فرستاده و به صحنة اجتماع وارد ساخته و در امر حجاب او سخت             

واسـطة ترجمـه از      خـود بـي     مـي توانـسته    نيز توانايي پروين در خوانـدن متـون عربـي كـه           و  

 بهـره ببـرد، همـه و همـه     ة الجديـد ةالمـرأ  و  ةتحرير المرأهاي قاسم امين در دو كتاب  نوشته

هـا متقاعـد    هاي قاسم امين اثر پذيرفته و حتّي به درسـتيِ آن          كند كه پروين از گفته    اثبات مي 

.صدا گرديده است با او همشده و زان پس

اي از ارتباط ادب عربي و فارسي را در نيمة نخست قرن بيـستم نمايـان           و اين خود گوشه   

.هاي پيشين نيز اين ارتباط همواره برقرار بوده استسازد، چنان كه در قرنمي

***

يادداشت ها 
عاصـر، پـدر     م ةالملـك آشـتياني، فاضـل و نويـسند        ميرزا يوسف بن ابراهيم اعتصام    -1

از ابتداي تأسـيس كتابخانـة مجلـس شـوراي ملّـي            . پروين اعتصامي شاعر نامي ايران است     
،زبان تركي، عربي، آلماني و فرانسه را به خوبي مي دانست          . رياست آن را به عهده داشت     

قالئـد األدب   دوسويه مهارت داشت، كتاب     ةولي در زبان عربي در سطح نگارش و ترجم        
 را بـه عربـي نوشـت و در    مقامات زمخشري در شرح صد مقامه از     هبفي شرح أطواق الذّ   
 را از انگليسي بـه عربـي ترجمـه    ة الصابرةأو المرأثوره الهند   نيز كتاب   . قاهره منتشر ساخت  

تـاليف   (ةتحريرالمـرأ از عربي بـه فارسـي هـم كتـاب           . كرد و باز در قاهره به چاپ رسانيد       



1390، زمستان5جديد، سال سوم، شمارة رة ، دونشرية ادبيات تطبيقي 22

را )  تـاليف ويكتـور هوگـو و تعريـب منفلـوطي           ايـان بينوهمـان    (بختـان تيره، و   )قاسم امين 
فهرسـت كتـب خطّـي كتابخانـة        . دانـست  چرا كه عربي را بيشتر از فرانـسه مـي          ؛برگردانيد

 و نيز شمار زيادي ترجمة رمان از ديگر آثار اوست؛           بهار و مجلّة ادبي     مجلس شوراي ملّي  
 و 136: 7، 98 و  63: 4ق،  .هــ 1403؛ و آقا بـزرگ طهرانـي        113: 2،  1351آرين پور   : كن

70: 1353؛ و دهخدا    111: 26،  83: 18،  161: 17،  389: 16،  269 و   268 و   197: 12،  143
.2298: 1363؛ و قزويني 150: 1، 1374؛ و مدرس 74ـ 

:ناميدند تهران ميييِاين مدرسه را مدرسة اناثية امريكا-2
Iran Bethel, The American High School For Girls, Tehran.

به زبـان فارسـي     ةتحرير المرأ  آشنايي ايرانيان با قاسم امين با ترجمة كتاب مهم او            -3
هــا بــه كــشورهاي عربــي آوازة پــروين اعتــصامي هــم در همــان ســال. شــروع شــده اســت

.  هــ 1397 ـ   1332(اي است كه محمد جمال الهاشـمي  دليل اين مدعا قصيده. استرسيده
 شمـسي در رثـاي پـروين سـروده و     1321روف عراق در سال ، عالم، اديب و شاعر مع    .)ق

الفـرس، المأسـوف علـي شـبابها ـ بـروين       الشرق و شـاعره   الفن، نابغه إلي حمامه«با عنوان 
زمـين، شـاعرة جـوانمرگ ايـران پـروين          بـه كبـوتر فـضل وهنـر، نابغـة مـشرق           [» اعتصامي
نتشر ساخته است؛ براي شـرح       در مصر م   الثقافهسال سوم مجلة    » 130« در شمارة    ]اعتصامي

.194: 5م، 2003جبوري : كحال اين شاعر عرب ن
 همه در فصل ،هاي قاسم امين نقل قول يا نقل به مضمون شدآنچه از نوشته-4

-123: 2م، 1976امين : ك مندرج است؛ نةتحرير المرأاز كتاب »  في حكم تاريخةالمرأ«
135.
.ن دانشنامه باشدهما» چراغ معرفت«شايد مراد از -5

كتابنامه
.قرآن كريم* 
.زوار: تهران ج، 2،از صبا تا نيما،)1351(، پور، يحييآرين.1
 ج 26،الشيعهالذريعه إلي تصانيف  ،)ق.هــ 1403(،   طهراني، محمدمحسن  آقابزرگ.2

.3، چ دار األضواء: ، بيروت) مج29در (
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 تمثيالت و مقطّعات خـانم  ديوان قصائد و مثنويات و ،  )م1977(،اعتصامي، پـروين  .3
ناشـر ابـوالفتح اعتـصامي، چاپخانـه        : تهـران الـشعراي بهـار،      با مقدمة ملـك    ،پروين اعتصامي 
.7، چ محمدعلي فردين

ه مجموعه مقاالت و قطعات اشعاركه بـ ، »زن و تاريخ «،  )1353(،اعتصامي، پروين .4
اسـت و  روده شـده مناسبت درگذشت و اولين سال وفات خانم پروين اعتـصامي نوشـته و سـ        

.26 ـ 23ص ناشر ابوالفتح اعتصامي، :تهران،شاعراظهار نظرها و تاريخچةزندگاني پدر
2و تحقيق محمد عماره،      دراسه   ،الكامله، األعمال أمينقاسم،)م1976(،  امين، قاسم .5

.]نابي[: ج، بيروت 
 ســنه العــصرالجاهلي حتّـي ، مـن األدبــاءمعجـم ،)م2003(، جبـوري، كامـل ســلمان  .6
.العلميهدارالكتب : بيروت ج، 7،م2002
دارالنهـضه  : ، بيـروت  المقـارن األدبدراسـات فـي   ،)م1980(،  جمعه، بديع محمد  .7
.2، چ العربيه
الـشرقيه   المرأه ، صوت روين اعتصامي بشاعره إيران   ،)م1977(،  محمدجمعه، بديع .8
.]نابي [:  القاهره،العصر الحديثفي 
من قضايا الشعرالفارسي الحديث في النـصف األول        ،)م1983 (،محمدجمعه، بديع .9

.العربيهدارالنهضه : بيروت،من القرن العشرين
اعتـصامي  خچـة زنـدگاني پـدر شـاعر يوسـف         يتار «،)1353(،  اكبـر دهخدا، علـي  . 10

مناسـبت درگذشـت و اولـين سـال     ه مجموعه مقاالت و قطعات اشعاركه ب   ،  »)الملكاعتصام(
زنـدگاني  است و اظهار نظرهـا و تاريخچـة        اعتصامي نوشته و سروده شده     وفات خانم پروين  

.174 ـ 70ص ناشر ابوالفتح اعتصامي، : تهران،پدرشاعر
، ش1316تاريخ ايران از ازمنة باستاني تا سـال    ،)1317(،  رازي همداني، عبداللّـه   . 11
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 ترجمـة عبدالمحمـد آيتـي،       ،تاريخ ادبيـات زبـان عربـي      ،)1361(،  فاخوري، حنا . 13
.توس: تهران
 به كوشش ايرج    ،هاي قزويني يادداشت،)1363(،  عبدالوهابقزويني، محمد بن    . 14
.3، چ علمي: تهران ج، 10افشار، 
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، المعروفين بالكنيه أو اللقب في تراجم ريحانه األدب ،)1374 (،مدرس، محمدعلي . 15
.4چ خياّم، : تهران) مج4در( ج 8،يا كني و القاب
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الفـرس،  الشرق و شـاعره   الفن، نابغه امهإلي حم «،)1353(،   الهاشمي، محمدجمال . 17

مناسـبت  ه مجموعه مقـاالت و قطعـات اشـعاركه بـ    ، »المأسوف علي شبابها ـ بروين اعتصامي 
اسـت و اظهـار     درگذشت و اولين سال وفات خانم پـروين اعتـصامي نوشـته و سـروده شـده                

.35 ـ 33ص ناشر ابوالفتح اعتصامي، : تهران،شاعرزندگاني پدرنظرها و تاريخچة


