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برخورد  از  پس  که  انگیزی  بحث  مسائل  میان  از  چکیده: 
دنیای غرب با دنیای اسالم پدید آمد، یکی از پرچالش ترین 
آنها، مسئله زن است. در میان مسائل مربوط به زن، حجاب 
شاخص ترین آن هاست و در درجه بعد، مسأله مشارکت 
زنان در امور اجتماعی، تحصیل و تساوی حقوق زن و مرد 
مباحث  از  ها  عرب  میان  در  زنان،  به  مربوط  مباحث  بود. 
بسیار جدی بود که به طور مرتب، آثاری از فرنگی، ترجمه یا 
به عربی تألیف می شد. این آثار در کل، بر فکر مسلمانان 
نوگرا مؤثر بود و مخالفان را نیز به واکنش و نوشتن آثاری در 
آثاری  این زمینه وامی داشت. نویسنده در نوشتار پیش رو، 
به  اول  پهلوی  دوره  در  زنان  به  مربوط  مباحث  پیرامون  که 
نگارش درآمده اند را مورد مداقه قرار داده است. بعالوه، آثار 
نویسندگان مصر و عراق در حوزه زنان را که در ایران تأثیرگذار 
دیدگاه  از  مفصلی  شرح  سپس،  نماید.  می  معرفی  بودند، 
های فرید وجدی در کتاب المرأه المسلمه که در نقد قاسم 

امین به نگارش درآمده است، ارائه می کند.
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امروز،  زن  کتاب  الجدیده،   المرأه  کتاب  مسلمان،  زن  کتاب 
کتاب تحریر المرأه، کتاب زن و آزادی، کتاب المرأه المسلمه، 

قاسم امین، نقد قاسم امین.
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A look at the reflection of the debates related to 

the hijab from Egypt in Iran, and the report of 

Farid Wajdi›s views on it

Rasul Jafariyan 

Abstract: Among the controversial issues that 

arose after the confrontation of the Western 

world with the Islamic world, is the issue of 

women as one of the most challenging sub-

jects. Among the issues related to women, the 

hijab is the most prominent, and after that, the 

issue of women›s participation in social affairs, 

education and establishing equal rights for men 

and women, is the second important issue. The 

issue of women was one of the most serious 

subjects among the Arabs, which led them to 

translation of works from English or writing 

works in Arabic. These works, in general, 

influenced the thinking of modern Muslims 

and prompted the opposition to react and write 

works in this field. In the following article, the 

author examines the works that have been writ-

ten about women›s issues in the first Pahlavi 

period. In addition, it introduces the works of 

Egyptian and Iraqi writers who were influential 

in Iran. He then provides a detailed account 

of Farid Wajdi›s views in his book Al-Mar›ah 

al-Muslimah, which is written in the critique of 

Qāsim Amin.
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الت االجتماعّية الت الدينّية واالستدال  احلجاب بني االستدال
ّيـني حـول  تأّمـات يف األصـداء اإليرانّيـة للنقـاش الدائـر بـني املصر

احلجاب
يد وجدي يف هذا املجال واستعراض آراء فر

يان رسول جعفر
كثر  اخلالصـة: كانـت مسـألة املـرأة ومكانهـا يف املجتمـع واحـدًة مـن أ
 بـني املسـائل الـي ظهـرت نتيجـة احتـكاك العـال 

ً
املسـائل إحلاحـا

الغريب مع العال اإلسامي.
وكانت قضّية احلجاب هي أبرز القضايا املثارة حول املرأة، مّث تتلوها 
مور االجتماعّية، والدراسة، 

ُ
يف األمّهّية مسألة مشاركة النساء يف األ
واملساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة.

 لدراسـات وحوارات 
ً
وكانـت هـذه القضايـا يف األوسـاط العربّية مثارا

بالغة اجلّدّية، وكانت الكتب تصدر باستمرار إّما مترمجًة من الغرب، 
أو من تأليف العرب أنفسهم.

وقـد تركـت هـذه الكتـب تأثيرهـا بشـكٍل عـاّم عـى أفـكار املسـلمني 
 لردود أفعال املخالفني هلا، الذين انبروا 

ً
من أنصار التجديد، وحافزا

بدورهم لتأليف الكتب للتصّدي هلذه األفكار.
ويف املقـال احلـايل يقـّدم الكاتب دراسـًة نقدّية حـول املباحث ذات 
يعّرف  الصلة بقضّية املرأة يف العهد الهپلوي األّول، كما يستعرض و
ّيني والعراقّيني يف جمال املرأة وما كان هلا من  نتاجات الكّتاب املصر

التأثير يف األوساط اإليرانّية.
 مفّصـًا آلراء الكاتب املصري 

ً
ويف ختـام املقـال يقـّدم الكاتب شـرحا

كتابه )املرأة املسلمة(. يد وجدي والي تضّمهنا  فر
يد وجدي، النساء، العهد الهپلوي  املفردات األساسّية: احلجاب، فر
األّول، كتاب زن مسلمان )= املرأة املسلمة(، كتاب املرأة اجلديدة، 
كتـاب زن و  يـر املـرأة،  كتـاب حتر كتـاب زن امـروز )= املـرأة اليـوم(، 
ّيـة(، كتـاب املـرأة املسـلمة، قاسـم أمـني، نقـد  آزادى )= املـرأة واحلّر

قاسم أمني.
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خالصه
سـال ها پیش مقاله ای با عنوان »مسـئله حجاب و تأثیر اندیشـه های قاسـم امین مصری در ایران« نوشـتم 
گرفتن  که در همین مجله1 منتشر شد. در اینجا صرف نظر از آن، دو مسئله را پیگیری خواهم کرد: یکی باال
مباحث مربوط به زن در دوره پهلوی اّول و برخی از کارهای عربی مصر و عراق که بر ایران تأثیر گذاشت. 
که در نقد قاسم امین نوشته  کتاب المرأة المسلمه  دیگری شرح مفصلی از دیدگاه های فرید وجدی در 
شـده و در سـال 1309 به فارسـی درآمده اسـت. هدف از گزارش کتاب فرید وجدی نشـان دادن آن اسـت 
که چطور روش و محتوای استدالل در مسئله حجاب و حقوق زن از شکل سنتی آن خارج شد و تحت 
تأثیـر روش هـای غربـی بـه سمت وسـوی اسـتدالل های اجتماعـی رفـت. این تغییـر، یک تغییـر کلیدی در 
مدل فکر اسامی در عصر اخیر است. در اینجا ما با استدالل هایی روبرو هستیم که ممکن است برخی 
یخ این استدالل ها ما را با تطور استدالل هایی مواجه می کند  از آنها فصلش گذشته باشد، اما مرور بر تار

کرد. کلی می شود از آن با عنوان مرحله ای »کام جدید« یاد  که در یک قالب 

چالش مدرنیته و دین در مسئله زن در ایران عصر پهلوی اول
از  یکـی  آمـد،  پدیـد  اسـام  دنیـای  بـا  غـرب  دنیـای  برخـورد  از  پـس  کـه  بحث انگیـزی  مسـائل  میـان  از 
پرچالش تریـن آنهـا مسـئله زن اسـت؛ ماننـد بسـیاری از مسـائل دیگـر ایـن داسـتان ابتـدا در غـرب اتفـاق 
افتـاد و تغییـر جـدی در نـگاه سـنتی بـه زن در غـرب را سـبب شـد. ایـن جنبـش و پیامدهـای آن همـراه بـا 
مسـائل دیگر از غرب وارد دنیای اسـام شـد. عثمانی نخسـتین منطقه ای بود که در تیررس این تغییرات 
قـرار گرفـت. مصـر نیـز خیلـی زود و بـه طور جدی با آن روبرو شـد. در باد یادشـده کسـانی بـا تأثیرپذیری از 
کردند و خواسـتار تغییر نگاه موجود به زن شـوند. غربی ها در این  کردند مسـئله زن را مطرح  غرب سـعی 
کردند.  زمینه تبیین ها و توصیه هایی داشـتند و مسـلمانان متجدد هم فعالیت خود را بر اسـاس آن آغاز 
گرفت. تصور اینکه در  که به ویژه پس از مشروطه به سرعت تحت تأثیر قرار  ایران نیز از جمله مناطقی بود 
که بحث از زن و  ایران در سـال 1338ق/ 1299 نشـریه ای با نام عالم نسـوان انتشـار یافته نشـان می دهد 
حقوق او بسـیار زود در ایران آغاز شـده اسـت. در این فعالیت ها چند مسـئله مهم مطرح بود، یکی تمرکز 
بـر آمـوزش زنـان و دیگـری حجـاب و سـوم فعالیت هـای بیـرون از خانـه و بـه طـور کلـی مباحثـی در جهـت 
یج تندتر  احیای حقوق زنان و حریت ایشان. طبعًا اوایل، این تغییرات به آرامی پیش می رفت، اما به تدر
و تندتـر شـد. بـرای مثـال نشـریه عالـم نسـوان پـس از تأسـیس در سـال 1299 و طـی سـال های بعـد بـه طـور 

کامل حقوق زن و مرد و نیز علیه حجاب مطلب می نوشت. رسمی درباره برابری 

ماجرای حجاب یکی از پیچیده ترین داسـتان ها در میان مباحث مربوط به زنان اسـت و این بنده خدا 
کنش هـا بـه مسـئله حجـاب و متن  در سـال 1380ش در رسـائل حجابیـه و نیـز کتـاب داسـتان حجـاب وا

1. آینه پژوهش، شماره 70، 1380.



آینۀ پژوهش  187
سال سی ودوم، شمـــارۀ اّول، فـروردین و اردیبــهشت1400

مقــــــــــــــــــاله
86حجاب، از استدالل های دینی تا استدالل های اجتماعی

کـه از حوالـی سـال 1294ش بـه بعـد در ایـن زمینـه نوشـته  رسـاله هایی را 
کنش های  شـده بـود را چـاپ کردم. همین طور بخش مفصلـی درباره وا
کتاب آوردم،  ادبی به مسئله حجاب و کشف حجاب را در انتهای آن 
امـا بخـش دیگـر مربـوط بـه جایـگاه زن در دنیـای اسـام بـود که زیر فشـار 

گرفت و درباره آن فراوان نوشته شد. اصاحات قرار 

 روشـن بـود در ایـن زمینـه فرهنـگ اسـامی اعـم از شـرع و عـرف مقبـول 
کـرد  تعریـف  را  خانوادگـی  و  تربیتـی  نظـام  از  خـاص  نوعـی  مسـلمانان 
کـه در فقـه و اخـاق و عـرف جامعـه مسـلمانی منعکـس شـده بـود. ایـن 
فرهنگ با آنچه از غرب می آمد، سازگار نبود و پس از آنکه غرب در یک 
دوره تسـلط علمـی، فرهنگـی، سیاسـی، نظامـی و اقتصـادی خـود را بـر 
مسـلمانان نشـان داده بود، انتظار می رفت تا در سـایه این هیمنه آثاری 
یـج بسـیاری از مظاهـر اجتماعـی و  گـذارد. به تدر جـدی از خـود بـر جـای 
اقتصادی در شـرق عوض شـد؛ در حالی که چندان مشـکلی نداشـت. 
برای مثال وقتی لباس مردان در ایران در سال 1307 عوض شد، ضمن 
گرفت، امر غیرقابل  تحملی  اینکه مخالفت هایی نسبت به آن صورت 
کشـف حجـاب و آنچـه دربـاره حضـور زن در جامعـه مطـرح  نبـود، امـا 
می شـد، در حکـم یـک زلزلـه بـرای فرهنـگ و جامعـه اسـامی بـه شـمار 
می آمـد. حجـاب از مسـائل مـورد قبـول عامـه مسـلمانان بـود و تغییـر آن 

منهای جنبه های دینی جنبه های غیرتی و اجتماعی نیز داشت.

یج مسائل مربوط به زنان  در ایران جدید و پس از مشروطه ندای اصاحات اجتماعی و اقتصادی و به تدر
کار آمدن رضاشاه فعالیت های فرهنگی در این زمینه  ی  مطرح و در مطبوعات انعکاس یافت. پس از رو
آغاز شد. بیش از همه مسئله حجاب مدنظر بود، مسئله ای که نماد آزادی زن شناخته می شد و کسانی 
ماننـد ایـرج میـرزا و دیگـران به صراحـت درباره اش شـعر می گفتند. هم زمان با اجرای اصاحات رضاشـاه 
کـه نوبـت بـه ایـن مسـئله هـم خواهـد رسـید. بـا اینکـه طـی سـال ها  در سـازمان های مختلـف، روشـن بـود 
کشف  یاد شده بود، به طور رسمی در 17 دی ماه سال 1314  شمار افراد بی حجاب در پایتخت شهرها ز
کـه رضاشـاه در مقـام سـلطنت بـود، بـا سیاسـت  حجـاب صـورت گرفـت و سـال های پـس از آن تـا زمانـی 
که تحت سلطه  کزی  کشف حجاب اجرا شد. جدای از آن در مدارس و دانشگاه و بسیاری از مرا اجبار 
دولـت بـود، تربیـت نسـل جدیـد دختران بی حجاب دنبال می شـد، در کوچه و خیابان ها نیز چادر از سـر 
کشـیده می شـد. طی این سـال ها در بیشـتر شـهرهای بزرگ بزرگان شـهر به اجبار می بایسـت با زنان  زن ها 
که تا دو دهه قبل در دوره قاجار  مکشـفه خود در مجالس جشـن شـرکت می کردند و این برای جامعه ای 
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زنان صورت خود را نیز می بسـتند و حضور آشـکاری در جامعه نداشـتند، بسـیار سـخت بود. در مقابل، 
یاد بود و درصد قابل  فشـار فرهنگ جدید با حمایت حکومت و نیز با توجه به نشـر آراء و افکار نو بسـیار ز

کرد و به آن عادت داد. توجهی از زنان جامعه را با فرهنگ جدید آشنا 

در میـان مسـائل مربـوط بـه زن حجـاب شـاخص ترین آنهاسـت و در درجـه بعـد، مسـئله مشـارکت زنـان 
کـه البتـه امـکان تحقـق در بسـیاری از امـور را  ی حقـوق زن و مـرد بـود  در امـور اجتماعـی، تحصیـل و تسـاو
نداشت و برای مثال درباره انتخاب کردن یا انتخاب شدن برای مجلس، جز اشاراتی اندک اساسًا حرفی 
نبود. اشـاره شـد که کشـف حجاب در دوره رضاشـاه با اجبار عملی و بسـیار جدی دنبال شـد. به عاوه 
که حاصل آن ده ها  کتاب ها و مقاالتی درباره موضوع زن نوشته شود  از لحاظ فرهنگی هم تاش شد تا 
کز فرهنگـی در این باره  کتـاب و صدهـا مقالـه در مطبوعـات مختلـف و سـخنرانی های بی شـماری در مرا
بـود. دو جنـاح یکـی مذهبی هـای مخالـف بـا تجـدد نسـوان و دیگـری روشـنفکراِن معتقـد بـه آزادی هـای 
مربـوط بـه زنـان برابـر هـم قـرار گرفتنـد، هـر چنـد افـکار میانـه هـم در این میـان وجود داشـت. فـارغ از بحث 
کـه اجبـار حکومتـی بـود، تفسـیر از آن و مسـائل دیگـر از قبیـل آمـوزش زنـان و نیـز حضـور آنـان در  حجـاب 

جامع همواره مورد بحث قرار می گرفت و ممکن بود جنبه های مختلف آن متفاوت تفسیر شود.

بدین ترتیب در تمام سال های دوره پهلوی و بعد از آن و تا به امروز مسئله زن یک مسئله چالش برانگیز 
کـرده  بـرای مذهبی هـا بـوده و صـد البتـه جبهـه مخالـف هـم بارهـا مطالـب مختلـف و متفاوتـی را مطـرح 
کـه تغییـر ایـن وضعیـت  اسـت. از نـگاه متدینـان زن در یـک فرهنـگ دینـی ـ سـنتی خاصـی قـرار داشـت 
گرهـای بسـیار فـراوان و ضجـه و نالـه همراه بود. این مسـئله تا اندازه ای شـدید بـود که هنوز  همـراه بـا امـا و ا
کنش به آن ماجرا حجاب اجباری شد؛ سیاستی  چند ماهی از انقاب اسامی 57 نگذشته بود که در وا

که تا به امروز ادامه یافته است.

کـه مسـئله حجـاب مختـص ایـران نبـود، بلکـه در مصـر، سـرزمین های عثمانـی و  امـا بسـیار روشـن اسـت 
نقـاط دیگـر جهـان اسـام ایـن مسـئله به جـد مطرح و محل بحث بود. ممکن اسـت اّولین بـار در عثمانی 
نداهایی در این زمینه آغاز شده باشد، اما نوشته های قاسم امین )1861-1908م( در مصر و ترجمه آنها 
به فارسـی در دوره پهلوی اّول نشـان از عمومی بودن این چالش و نیز دادوسـتد فکری در این زمینه میان 
ایـران و فرهنـگ عربـیـ  اسـامی وقـت بـود. در همـان مصـر کتاب هـا و مقاالتـی در نقد قاسـم امین نوشـته 
گفته می شد انتشار  کلی آثاری در انتقاد از آنچه درباره »زن امروز« و »زن جدید«  شد. عاوه بر آن به طور 
کـه مدافعـان حریت زن در باد عربی نوشـتند، باید بسـیار دامنه دار باشـد و  یافـت. طبعـًا بحـث از آثـاری 
کتاب فرید وجدی اشاره  حتمًا هم به آن پرداخته شده است. در اینجا به عنوان مقدمه تنها به بحثی از 
می کنیم. جدای از قاسم امین مباحث مربوط به زنان در میان عرب ها از مباحث بسیار جدی بود که به 
طور مرتب آثاری از فرنگی ترجمه یا به عربی تألیف می شد. این آثار در کل بر فکر مسلمانان نوگرا مؤثر بود 
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کنـش و نوشـتن آثـاری در این زمینه وا می داشـت.  و مخالفـان را نیـز بـه وا
کـه آینـه ای از ایـن  کتـاب المـرأة فـی التمـدن الحدیـث اسـت  نمونـه آن 

قبیل آثار به شمار می آید. )محمد جمیل بیهم، بیروت، 1927(

کـه  بـود  ایـن  آغـاز شـد،  این بـاره  کـه در  نکتـه مهـم در مجادالتـی  یـک 
بحث هـای مربـوط بـه زن پایه معرفتی خود را از روش ها و اسـتدالل های 
موجـود در مدنیـت جدیـد گرفتـه بود و کسـانی که در باد عربی یا ایرانی 
گذشته  در این باره می نوشتند، می بایست روش های خود را با آنچه در 
در اسـتناد بـه قـرآن و حدیـث بود تغییر می دادنـد. عمده این مباحث به 
جنبه های آناتومیک و فیزیولوژی زنان و مردان و تفاوت آنها بحث های 
روحـی و روانـی و ویژگی هـای خـاص زن و مـرد و نیـز مسـائل اجتماعـی 
یخـی مربـوط بـود. ایـن گفتگوهـا و مجـادالت بر اسـاس نوشـته های  و تار
کـه آثارشـان بـه عربـی ترجمـه  فیلسـوفان و عالمـان اجتماعـی غـرب بـود 
مخالفـان  و  زنـان  آزادی  موافقـان  مهـم  حـوزه  سـه  ایـن  در  بـود.  شـده 
اسـتدالل های خـاص خـود را داشـتند. طبعًا غربی ها هـم از همین زوایا 

به مباحث می نگریستند.

که هنری ماریون  کتاب ُخلق المرأة بود  کارهای مهم  برای مثال یکی از 
فرانسـوی آن را نوشـت و دربـاره تفـاوت میان طبع زنـان با مردان بود. این 
یـدان بـه عربـی درآمـد. ایـن کتـاب برای  اثـر در سـال 1924 توسـط امیـل ز
ایرانی ها هم جالب بود و به همین دلیل با عنوان طبایع زنان توسـط آقا 
سـیدجعفر اصفهانی نجفی به فارسـی ترجمه شـد. این شـخص عکس 
خـود را هـم ابتـدای کتاب گذاشـته و نوشـته اسـت چندیـن کتاب دیگر 
هم درباره زنان دارد؛ از جمله زن در دیانت اسـام، زن های مشـهوره در 
کـه مهیـای طبـع اسـت و قریبـًا بـه طبـع خواهـد  اسـام، زن و خانـه داری 
اصـاح  بـرای  کـه  آمـده  چنیـن  زنـان  طبایـع  کتـاب  مقدمـه  در  رسـید. 
کتاب باید از  تعلیمات و پروگرام مدارس نسـوا الزم اسـت آثاری از این دسـت منتشـر شـود. علی القاعده 

عربی ترجمه و سال های اخیر دوره قاجاری منتشر شده باشد.

کامًا بکر بنویسـند و از سـوی  که از یک سـو مایل بودند درباره زن به عنوان موضوعی  ایرانی های اهل قلم 
کنند، نیازمند  دیگر درباره فلسـفه حجاب و وضعیت موجود زن و جایگاه او در فرهنگ اسـامی بحث 
یـادی علیـه  منابـع و اسـتدالل های تـازه بودنـد. طرفـداران سیاسـت اصاحـات رضاشـاهی نوشـته های ز
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حجـاب سـنتی نوشـتند. برخـی صرفًا پوشـاندن صـورت را منکـر بودند، 
آنهـا  از  نفـی می کردنـد. شـماری  از اسـاس  را  امـا برخـی دیگـر حجـاب 
کـه اسـام حجـاب را واجـب نکـرده و حجـاب مسـئله ای  معتقـد بودنـد 
که در دوره های بعد مطرح شده است. شماری هم از آیات قرآن  است 
کـه بـا  دربـاره حجـاب تفسـیرهای متفـاوت و تـازه ای را مطـرح می کردنـد 
ی جنبـه دینی آن از نگاه سـنتی که  آراء سـنتی ها سـازگار نبـود. بـه هـر رو
یـادی داشـت. عـاوه بـر ایـن آنهـا  اسـتناد بـه آیـه و حدیـث بـود اهمیـت ز
یخـی مربـوط بـه زن بودنـد و ایـن  نیازمنـد فهـم مباحـث اجتماعـی و تار
که در منابع فارسی و عربی در دسترس ایرانی ها نبود. در  مسئله ای بود 
مقابـل مخالفـان، طرفـداران حجـاب از همان آخرین دهه قرن سـیزدهم 
کردنـد و تـا حوالـی  شمسـی شـروع بـه پاسـخ دادن بـه مخالفـان حجـاب 
کـه هنـوز امـکان نوشـتن و نشـر ایـن قبیـل آثـار بـود،  سـال های 1310ش 
کردند. ادامه انتشار آنها به بعد از سال 1320  کتاب ها و مقاالتی منتشر 
کـه  کـه شـرح آن را در رسـائل حجابیـه آورده ام. همان طـور  موکـول شـد 
کـه روش تازه ای در  اشـاره شـد، همـه اینهـا نیازمنـد منابع تازه ای بود؛ چرا
گرفته شـده بود. در ارائه اسـتدالل درباره حجاب  این مباحث در پیش 
می بایسـت بـا نـگاه اجتماعـیـ  تمدنـی بـه موضـوع پرداخته می شـد و در 
زمینـه اثبـات برابـری زنـان بـا مـردان بایـد بـه تشـریح وضعیـت جسـمی و 
بـه عبـارت دیگـر  آنهـا و مسـائل دیگـر توجـه می کردنـد.  روحـی و روانـی 
کـه متدینـان را قانـع می کـرد، دیگـر راه گشـا  اسـتدالل های دینـی گذشـته 
نبود و نویسندگان جدید باید به دنبال استدالل های تازه ای می بودند. 
کـه نوشـته های غربی هـا دربـاره حریـت زن همه علیه  نکتـه دیگـر آن بـود 
حجاب بود و مسـلمانان اعم از عرب و ایرانی می بایسـت در این زمینه 
فعالیت هـای ذهنـی تـازه ای می داشـتند. این مدل اسـتدالل در دفاع از 
گرچه در آنجا کسـانی بودند که  حجـاب در آثـار غربـی یافـت نمی شـد. ا

افـراط در بحـث آزادی زن و حضـور او در مشـاغل را نمی پذیرفتنـد، بـه عکـس ایـن قبیـل اسـتدالل ها را 
نویسـندگان عثمانـی و مصـری علیـه غربی هـا و طرفـداران آزادی زنـان طـرح و از آنهـا اسـتفاده می کردنـد. 
کـه ایرانی هـا انجـام می دادنـد،  کارهایـی  ایـن نوشـته ها می توانسـت مـورد اسـتفاده ایرانی هـا باشـد. طبعـًا 
شـامل تألیـف و ترجمـه بـود، امـا محتـوا همیـن مباحـث بـود. آثـار تألیفـی هم به نوعـی اقتبـاس از کارهای 
که نمونه آن کتاب  کارهای ایرانیان نسبتًا مفصل بود  عرب های مدافع حجاب و روش آنها بود. برخی از 
کـه هـم دربـاره حجـاب و هـم مسـائل دیگـر و به طـور کلی  وسـیلة العفایـف یـا طومـار عفـت اسـت؛ کتابـی 



آینۀ پژوهش  187
سال سی ودوم، شمـــارۀ اّول، فـروردین و اردیبــهشت1400

مقــــــــــــــــــاله
90حجاب، از استدالل های دینی تا استدالل های اجتماعی

کتاب ها عاوه بر استفاده از آثار مختلف از  »راجع به زنان« بود. در این 
اطاعـات روزنامه هـای غربـی دربـاره وضـع ناهنجار زنان، افـراط در امور 

مختلف یا ازدیاد طاق و انتحار و جز اینها استفاده می شد.

یج بیشـتر و بیشـتر  بهره گیـری از آثـار عربـی و ترجمـه آنهـا به فارسـی به تدر
شـد. نشـر این آثار از سـال های پیش از سـال 1300 و پس از آن آغاز شـد 
و ادامـه یافـت و چندیـن اثـر در دوره رضاشـاه دربـاره مسـئله زن ترجمـه 
از حجـاب  دفـاع  در  آثـاری  تـا حوالـی سـال های 1307  منتشـر شـد.  و 
منتشـر می شـد، امـا پـس از آن و به ویـژه در سـال های پایانـی سـلطنت 
رضاشـاه آثـاری در دفـاع از کشـف حجـاب انتشـار یافت. جالب اسـت 
در ارتبـاط بـا اشـعار نیـز وضـع بـه همیـن ترتیـب بـود. در نیمـه نخسـت، 
اشعار در دفاع از حجاب بیشتر بود، اما بعد از آن حتی همان شاعرانی 
کـه زمانـی در دفـاع از حجـاب شـعر گفتـه بودنـد علیه آن می سـرودند. به 
ی شـماری از آثـار منتشرشـده بـا نـگاه انتقـادی بـه جایـگاه زن در  هـر رو
جامعـه ایرانـی و در حمایـت از سیاسـت های اصاحـی رضاشـاه بـود. 
این مطالب با آنچه متدینین درباره مسـائل اخاقی و فسـادهای ناشـی 
گرفـت و انعـکاس  گفتـه بودنـد، برابـر هـم قـرار  از حضـور زنـان در جامعـه 
کـه بر اثـر تجدد پدید آمده بـود. در این میان از یک  چالـش جدیـدی بـود 
طـرف مسـئله حجـاب بیـش از همـه بـه دلیـل جنبه هـای دینـی آن و از 
کـه دینـداران از آن بـا عنـوان منبـع فسـاد  سـوی دیگـر ارتبـاط آن بـا امـری 
و آلودگـی اخاقـی در جامعـه یـاد می کردنـد، در مجادلـه و نقـد اهمیـت 
کشف حجاب، بحث های دینی  می یافت. فارغ از جنبه عملی آن در 
و فکـری دربـاره مسـئله زن صـورت هنـری هـم یافـت. شـعر، نمایشـنامه، 
کـه در آنهـا بـه مسـئله زن پرداختـه شـد و  داسـتان و ... قالب هایـی بـود 

گشود. مسیرهای تازه ای برای بحث وجدل 

کـه در سـال 1319ش، یعنـی اواخـر دوره رضاشـاه دربـاره مسـئله زن انتشـار یافـت،  یکـی از آثـار مفصلـی 
کتابـی بـا نـام طایـه آزادی و راهنمـای زنـان )ص 13( از شـخصی بـه نـام مجتبـی فاطمـی بـود. یـک جـای 
ی ا ین کتاب  کتاب از آقای سیداحمد آقا مجتهد فاطمی »رشت« یاد کرده )217( که بسا پدر او باشد. و
یـه همسـر ولیعهـد وقـت، محمدرضا پهلوی منتشـر کرده و این نکتـه را در صفحه عنوان،  را بـه افتخـار فوز
یخ تألیف در پایان  داخل کتاب آورده است. کتاب به افتخار روز 17 دی ماه سال 1314 نوشته شده )تار
کتاب آمده اسـت. طایه در 334  کتاب 15 بهمن ماه سـال 1314( و این روز، در آغازین صفحه مقدمه 
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یادی  صفحـه، امـا فاقـد فهرسـت مطالـب اسـت. بـا این حـال عناویـن ز
کـه مباحـث مختلـف و متفاوتـی ذیـل آنهـا دربـاره زنـان  کتـاب آمـده  در 
ذکـر شـده و بسـیاری از آنهـا نقل قول هایـی از مشـاهیر ایرانـی و خارجـی 
است. نویسنده ضمن اینکه این اثر را مطابق میل سیاست های جاری 
نوشـته، اما فردی آشـنا با ادبیات و فرهنگ دینی اسـت و همه جا سـعی 
می کنـد دیـن را هماهنـگ اصاحـات جـاری نشـان دهـد. در واقـع در 
صدد هیچ نوع تقابلی میان دین و اصاحات مدرن نیسـت. نویسـنده 
کـرده و اینکـه اخیـرًا »تکامـل اخاقـی« در  در مقدمـه از »آزادی زنـان« یـاد 
ایـران آغـاز شـده و ایـن کارهـا با کفایت »قائد عظیم الشـأن« انجام شـده 
کتـاب بـه محمدرضـا پهلـوی 25  اسـت. )3( در مقدمـه ضمـن تقدیـم 
کـه دربـاره آنهـا بحـث  گفتـه اسـت  کـرده و  سـؤال را دربـاره زنـان مطـرح 
کـرد. از سـیدجمال بـه عنـوان »فیلسـوف شـرق و افشـاننده تخم  خواهـد 
کتـاب، اغلـب از  کـرده اسـت. )17( در  آزادی در ممالـک اسـامی« یـاد 
مبـارزه بـا خرافـات یـاد و  از آزادی دفـاع  کرده و در نهایت به مسـئله زنان 
کتـاب آورده اسـت.  پرداختـه اسـت. نمونـه ای از اشـعار خـود را هـم در 
که بعد از جنگ  گفته است  کرده و  ی از »جنبش ترقی« زنان یاد  )19( و
تندتـر  روزبـه روز  زمیـن«  کـره  در  زنـان  ترقـی  »کاروان  حرکـت  بین الملـل، 
کانون بانوان دارد )316-320( و  گزارشـی هم درباره  شـده اسـت. )33( 
گزارش کتاب  بخش قابل توجهی از کتاب، شرح حال زنان بنام است. 
گفـت اثـری مفصـل  کلـی بایـد  فرصـت دیگـری را می طلبـد، امـا بـه طـور 
کـه زمانـی بایـد بـه آن  یخـی و ادبـی فراوانـی اسـت  و دارای اطاعـات تار

پرداخت.

بـه  آنچـه  از  جـدای  ایرانی هـا  بـرای  مهـم  منبـع  شـد،  اشـاره  چنان کـه 
کـه از بـاد عربـی می آمـد. در این باره  خودشـان بازمی گشـت، آثـاری بـود 

یـخ نوگرایـی دینـی مـا نقـش محـوری داشـت و تـا دوره انقـاب هـم ایـن  نوشـته های مصری هـا در طـول تار
ارتبـاط برقـرار بـود و اتفاقـًا بعـد از انقـاب ایـن ارتبـاط قطـع شـد. عـاوه بر آن، نوشـته های عراقی هـا نیز مؤثر 
که از شـبه قاره به ایران وارد می شـد. جالب اسـت بدانیم در زمینه  بوده اسـت. این عاوه بر آثاری اسـت 
مسـئله زنان، افغانسـتان هم پدیده جالبی برای ایران بود. مجله پیک سـعادت نسـوان رشـت در شـماره 
4-5 خـود مصاحبـه ای بـا ثریـا، ملکـه افغانسـتان دربـاره حجـاب داشـت و او گفـت: »حجـاب از مسـائل 
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کـه اندک انـدک برخی هـا جـزء مذهـب  اجتماعـی و مراسـم قومـی اسـت 
کرده اند«.2  تصور 

آثـار منتشرشـده در عـراق از دوره مـورد  از  بـه نمونه هایـی   شـاید اشـاره 
بحث بی مناسبت نباشد. کتاب االسام و المرأة از شیخ جعفر الحاج 
کـه  محمـد النقـدی )بغـداد، 1348ق/ 1929 م( از جملـه آثـاری اسـت 
کتـاب خـود آورده  یـک عالـم عراقـی شـیعی نوشـته اسـت. او در مقدمـه 
که این اثر را در نقد سـخن مبشـران مسـیحی نوشـته که می گویند  اسـت 
زن در اسـام فاقد مرتبت واقعی بوده و بی بهره از حقوق خویش اسـت. 
ی در صفحـات نخسـت دربـاره موقعیـت زن در میـان امـم قدیـم، از  و
کرده اسـت. سـپس  ایرانی و برهمنی و یهودی و نصرانی و عرب بحث 
گفتـه و مباحثـی دربـاره ازدواج و تعـدد  از جایـگاه زن در اسـام سـخن 
زوجـات، طـاق، ارث، حجـاب و مسـائل دیگر در ادامه آمده اسـت. در 
کتاب هم از آراء نویسـندگان غربی درباره برخی از مسـائل موردنظر  این 
اسـتفاده شـده اسـت. کتـاب االسـام و المـرأة در 45 صفحـه بـه عنـوان 

ضمیمه نشریه الهدی انتشار یافته است.

نمونـه دیگـر از همـان ایـام، کتـاب »تعلیم المرأة« از جعفر حسـین بود که 
کتاب  در سال 1930/1349 در بغداد و در 100 صفحه منتشر شد. این 
بـه عنـوان یـک اثـر اجتماعـی متعهـد بـوده تـا از اهمیـت زن و جایـگاه 
کتـاب  نخسـت  فصـل  کنـد.  بحـث  زنـان  تعلیـم  لـزوم  و  او  اجتماعـی 
دربـاره جایـگاه زن در اسـام و لـزوم تعلیـم و تربیـت اوسـت و فصـل دوم 
دربـاره زن عـرب در جاهلیـت و اسـام اسـت. در واقـع فصـل دوم بیشـتر 
ینب  یخی اسـت و نویسـنده شـیعی آن مطالبی درباره فاطمه زهرا و ز تار

کبری)علیهما السام( نیز آورده است.

کتاب زن مسلمان در انتقاد از قاسم امین فرید وجدی و 
محمد فرید وجدی )1295ق/1878مـ  1373ق/1954م( از نویسندگان مصری، مدافع اسام با اندکی 
ی موضوعات تمدنی نوین اهمیت دارد  گرایش های تند روشنفکری است. برای و نوگرایی و مخالف با 
کـه محـل بحـث اسـت بنگـرد. از او دایرة المعارفـی در ده  و سـعی می کنـد بـا نگاهـی تـازه بـه موضوعاتـی 
ی  کتـاب دیگـر دربـاره سـازگاری علـم و دیـن و تجـدد دارد. و مجلـد منتشـر شـد و افـزودن بـر آن چندیـن 

2. بنگرید به: مجله پیک سعادت نسوان، به کوشش بنفشه مسعودی و ناصر مهاجری، آلمان، 1390، ص 193.
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بیـش از ده سـال در تحریریـه مجلـه االزهـر بـود و در تمـام ایـن سـال ها 
یکـرد نو، امـا بدون  کـه عمدتـًا در دفـاع از اسـام بـا رو آثـار فراوانـی نوشـت 
تحولـی قابـل توجـه بـود. از معروف تریـن آثـار او کتـاب االسـام فـی عصـر 
کـه بـا عنـوان اسـام در عصـر دانـش توسـط محمـد نجمـی  العلـم اسـت 
زنجانـی بـه فارسـی ترجمـه و در سـال 1318ش توسـط شـرکت تضامنـی 
علمی و کتاب فروشی مرکزی در 210 صفحه منتشر شد. آثار دیگری هم 
از او به فارسـی ترجمه شـده اسـت. از جمله آثار دوره جوانی او المدنّیة 
که در بیست سـالگی به فرانسـه نوشـت و بعد به عربی  و االسـام اسـت 
که بخشی  ترجمه شد. شیخ آقابزرگ طهرانی این اثر را به فارسی درآورد 

از آن منتشر شده است.

در نسـل پیـش از او کتابـی بـا عنـوان المـرأة الجدیده از قاسـم امین علیه 
حجـاب انتشـار یافـت. )قاهـره، 1900( ایـن همـان کتابی اسـت که فرید 

کتابی هم با عنوان تحریر المرأة نوشـت.  کتاب المرأة المسـلمه را در نقد آن نوشـت. قاسـم امین  وجدی 
یادی را  کنش های ز کرد و وا کتاب قاسم امین، آشوبی وسیع در سرزمین های عربی و اسامی برپا  هر دو 
کتاب ها و مقاالت فراوانی نوشـته شـد. جالب اسـت بدانیم  کنش های ایجادشـده  برانگیخت. درباره وا
کـه اصطـاح »تحریـر المـرأة« بـرای بیـش از یـک قـرن در نـام کتاب هایـی کـه نوشـته شـد، بـه کار می رفت و 
کـرده اسـت، تحریـر  کـه از ایـن نـام اسـتفاده  همچنـان نیـز اسـتفاده می شـود. یکـی از کتاب هـای معروفـی 
که نویسنده در شش مجلد کوشیده نوعی نوگرایی  المرأة فی عصر الرساله )عبدالحلیم ابی شقه( است 
دینـی را دربـاره زن از سـیره و احادیـث اسـتخراج کنـد، امـا همیـن هم بـرای تفکر وهابی قابـل تحمل نبوده 
و کتابـی بـا عنـوان تحریـر المـرأة عنـد العصرانییـن )عـادل حسـن یوسـف الحمـد( در نقـد آن نوشـته شـده 

است. )سعودی، 1432ق(

کتاب تحریر المرأة قاسم امین به ایران هم رسیده و حتی فصلی از آن در سال  که  شواهد نشان می دهد 
1318ق/ 1900م به فارسـی ترجمه و منتشـر شـده اسـت. ترجمه این کتاب با عنوان تربیت نسـوان اسـت 
یـخ انتهـای مقدمـه آن ربیع الثانـی سـال 1318ق اسـت. یوسـف خان آشـتیانی در مقدمـه نوشـته  کـه تار
که  کتاب ها پرداخته اند  است: »اعاظم علمای اروپ در باب تعلیم و تعلم نسوان و اهمیت تربیت آنان 
هـر یـک از آن مؤلفـات سـترگ گنجینـه گهـر و کان خرد و بینش اسـت. گروهی از نامـداران ادبای مصر نیز 
در ایـن خصـوص داد سـخن داده و آثـار جلیلـه در گیتـی بـه یـادگار نهاده انـد، ماننـد تحریر المرأة، فلسـفة 
که نام بردیم. در همه این  الزواج، المرأة فی الشرق، المرأة فی القرن العشرین، المرأة فی االسره و جز اینها 
کتـب معتبـره از حقـوق نسـوان و وجـوب تعلیـم و تربیـت آنان سـخن کرده اند«. این کتـاب در 82 صفحه 
در تبریـز منتشـر شـده اسـت. مطالـب تـا صفحـه 75 از مؤلـف و ادامـه آن چنـد صفحـه »الحقـه عـاوه ی 
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مترجم« است.

که در راستای جریان اصاحات  کتاب قاسم امین  کامل هر دو  ترجمه 
کتاب  گرفت.  رضاشاهی در ایران بود، به دستور وزارت فرهنگ انجام 
کتـاب المـرأة الجدیـده بـا عنـوان  تحریـر المـرأة بـا عنـوان زن و آزادی و 
زن امـروز بـه دسـتور وزارت فرهنـگ و توسـط مهذب الدولـه شـیرازی بـه 
اواخـر دوره رضاشـاه منتشـر شـد. مترجـم در مقدمـه  و  ترجمـه  فارسـی 
کتـاب زن و آزادی نوشـت: »حجـاب بیـن مسـلمین از دوران  خـود در 
گرفت و در هر جا به شکلی مرسوم شد ... . در نتیجه  بنی عباس رواج 
کار انداخت. ملت اسامی دچار  حجاب نصف جامعه مسلمین را از 
کـم مصـر  کـه سـالیان دراز حا کرومـر  ی از قـول لـرد  گردیـد«. و انحطـاط 
کامـی اسـام متعدد اسـت؛  کـرده کـه گفتـه اسـت: »اسـباب نا بـود، نقـل 
کـه دربـاره زن نمـوده و او را از مرتبـه مـرد، بی نهایت  از آن جملـه حکمـی 
گـری در میـان مسـلمانان نبـوده، از انتشـار  ی سـپس بـا اشـاره بـه اینکـه اصـاح  پسـت قـرار داده اسـت«. و
گفتـه اسـت: »ایـن بنـده نیـز در  کـرده و  کتـاب قاسـم امیـن در 36 سـال قبـل ]سـال ترجمـه 1316ش[ یـاد 
سـال 1331ق رسـاله ای مختصـر نوشـتم و لـزوم تربیـت زن و کیفیـت حجـاب را در اسـام و مذهـب حقه 
اثناعشـری شـرح دادم. نادانی در لباس دانایان بشـنید، از پیش من برخاسـت و نزد فقیه شـهر که عالمی 
که این تمنا کاهی دلکش است، اما به دردسر نمی ارزد.  بزرگوار بود، به شکایت بنشست. او مرا پند داد 
گفت: خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر/ حیوان را خبر از عالم انسانی نیست، من ناچار دم فروبستم«. 

او می افزاید: 
امـا پـس از ظهـور دولـت جدیـد، اصاحـات آغـاز شـد و »ذات مقـدس شـاهانه ایـن موضـوع 
ز چهارشـنبه 17 دی 1314 ... امـر جهـان  ر نفرمـود. در رو بیـن خـود دو ر مهـم را نیـز از نظـر دو
مطـاع در آزادی نسـوان صـادر و اشـاره فرمودنـد تـا حجـاب را بـه مقـراض معرفـت پـاره کننـد«. 
زارت فرهنگ بود و هدف آن بوده اسـت تا کسـی شـاه  ید این ترجمه به دسـتور و مترجم می گو
را متهـم نکنـد، در حالـی کـه اسـام امـر بـه حجـاب کـرده بـود، او از آن تخطـی کرده اسـت. در 
که اساسـًا حجاب با این فرم و شـکل در قرآن نبوده اسـت. مترجم شـرح  واقع مطلب این بود 

یدان نوشته است.3 کتاب مشاهیر الشرق جرجی ز  حالی هم از احوال قاسم امین بر اساس 

کتـاب المـرأة الجدیـده بـا عنـوان زن امـروز پرداخـت و در  مهذب الدولـه پـس از تحریـر المـرأة بـه ترجمـه 
مقدمه نوشـت: »مرحوم قاسـم امین پیشـوای نهضت بانوان مصر که شـرح حالش را در ابتدای کتاب زن 

3. زن و آزادی، ص 6 -13.
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که نوشـته، به قدری به اوضاع زن های  کتاب هایی را  و آزادی نوشـتیم، 
گویـا یک نفر ایرانی حـال زن های میهن  کـه  آن دوره ایـران مطابـق اسـت 
که در وضعیت زن ایرانی در  ی با اشاره به تحولی  خود را شرح داده«. و
دوره رضاشـاه پدیـد آمـده، از مشـارکت زنـان در دبسـتان های دخترانـه و 
مختلط و دبیرسـتان های مخصوص و دانشـگاه برای تحصیل دانش و 
کـرده اسـت. او می نویسـد: »در اّول کتـاب زن و آزادی تذکـر  فرهنـگ یـاد 
کـه دو کتاب »تحریر  دادم بـه اشـاره وزارت فرهنـگ ... بـه عهـده من بود 
المـرأةـ  المـرأة الجدیـده« مرحـوم قاسـم امیـن از تـازی به فارسـی ترجمه و 
تقدیـم دارم«. مترجـم چندیـن صفحـه مقدمـه دربـاره اهمیتـی کـه ادیان 
الهـی و به ویـژه اسـام بـه زن داده انـد نوشـته و افزوده اسـت: »در سـنوات 
اخیـر، بـه اراده پـدر تاجـدار نهضتـی تـازه در ایـران که میهن عزیز ماسـت 

که بخشی از آن مربوط به زنان است. نمایان شد« 

کتاب هـای قاسـم امیـن آثـاری  کسـانی در نقـد  و امـا در خـود مصـر نیـز 
المـرأة  کتـاب  تألیـف  بـا  وجـدی  فریـد  جملـه  آن  از  کـه  کردنـد  منتشـر 
کتـاب  کـه موضـوع بحـث مـا در ایـن مقالـه اسـت. ایـن  المسـلمه اسـت 
در سـال 1309ش توسـط یـک معلـم ایرانـی بـه فارسـی ترجمـه و بـا عنوان 

بانوی اسام منتشر شد.

که دیگر اعتباری  کسانی منتشر شد  المرأة المسلمه در شرایطی و برای 
بـرای برداشـت های دینـی و فقهـی از آیـات و اخبـار قائـل نمی شـدند و 
بـه ایـن گفتـه کـه حجـاب یـک امـر دینـی اسـت قانـع نبودنـد. آنهـا از نظـر 
فکـری بـه روش هـای دیگری درباره صحت  و سـقم گزاره های اجتماعی 
یـخ بـه  کـه در تار می اندیشـیدند و در اعتقـاد بـه ایـن مطلـب دربـاره زن 
او سـتم شـده و الزم اسـت آزادی اش را بـه دسـت آورد، صرفـًا از دیـدگاه 
اجتماعـی و از منظـری نـو به آن می نگریسـتند. طبعـًا طرفداران حجاب 

هم می دانستند که پرداختن به این مسئله از نگاه دینی چاره مشکل نیست و الزم است به روش دیگری 
یه یک مسـئله اجتماعی نگاه و سـعی  کردند به مسـئله زن از زاو به مسـئله پرداخته شـود. بنابراین تاش 
کارکـرد اجتماعـی و البتـه بـا عنایـت بـه  کننـد بـر خـاف نـگاه سـنتی و روش هـای فقهـی و دینـی از منظـر 
کتـاب فریـد وجـدی از  مشـروعیت آن در اسـام و مقبولیـت آن در شـرق بـه ایـن مسـئله بپردازنـد. انتشـار 
نظر مدل و محتوای اسـتدالل ها می توانسـت منبعی برای نوشـته هایی باشـد که ایرانی های متدین علیه 

تبلیغات ضد حجاب می نوشتند.



آینۀ پژوهش  187
سال سی ودوم، شمـــارۀ اّول، فـروردین و اردیبــهشت1400

مقــــــــــــــــــاله
96حجاب، از استدالل های دینی تا استدالل های اجتماعی

ترجمه المرأة المسلمه به فارسی 
کـه بـه تمـدن اسـامی دلبسـتگی داشـت و کتابـی هـم  معلمـی در ایـران 
کتـاب المـرأة ا لمسـلمه را بـه  کـرده بـود،  بـا عنـوان دیـن و تمـدن منتشـر 
کـرد. مترجـم ایـن اثـر، سـید مفیـد حسـینی ملجائـی بـود  فارسـی ترجمـه 
کتاب »دین و تمدن.. اسـام و فلسـفه« را در سـال 1344ق / 1304  که 
کتـاب وجـدی را  کـرد. پنـج سـال بعـد از آن، در سـال 1309ش  منتشـر 
ئـق دیگـری هـم در ایـن زمینـه  ی عا کـرده و بـه چـاپ رسـاند. و ترجمـه 
داشت، چنان که در پایان کتاب بانوی اسام، یعنی همین اثر وجدی، 
کتـاب »ایقـاظ الغـرب لاسـام« را ترجمـه و منتشـر  کـه  کـرده بـود  وعـده 
کتاب ایقاظ، سـیف  کند، اما بنده خبری از انتشـار آن ندارم. نویسـنده 
البریطانیـة  الجمعیـة  »رئیـس  هدلـی  ـرد 

ُ
ل فـاروق،  اهّلل  رحمـة  الرحمـن 

در  البـارودی  حلمـی  اسـماعیل  توسـط  کتابـش  کـه  اسـت  االسـامیة« 
سـال 1922 از انگلیسـی بـه عربـی ترجمـه و در مصر منتشـر شـده اسـت. 
بـه جایـگاه زن در  را  کتـاب مختصـر خـود  ایـن  از  او هـم فصلـی  اتفاقـا 
کتـاب »داسـتان دوسـتان« صفـوت،  اسـام اختصـاص داده اسـت. در 
ی آمـده اسـت: شـادروان ملجـای از  تألیـف در سـال  1318ش در بـاره و
کـه اسـافش دارنـده علـم و فضل و هنر و دارای مسـند  خانـواده ای بـوده 
در  نامبـرده  انـد.  بـوده  منبـر  و  محـراب  و  مسـجد  صاحـب  و  قضـاوت 
یـخ 1307 قمـری در خلخـال تولـد یافتـه، مقدمـات ادبـی را نـزد بـرادر  تار
کـرده، سـپس در تهـران، و رشـت  بزرگتـرش آقـا سـعید ملجـای تحصیـل 
یخ 1335 ق به سرپرسـتی  بـه تحصیـات عالیـه پرداختـه اسـت. در تار
مدرسـه سـعادت رشـت منتخب و هم روزنامه عصر سعادت را نشر می 
یاسـت صلحیه رشـت، سپس به  داد... از سـوی وزارت دادگسـتری به ر
کارمندی محکمه بدایت آنجا منسوب گردید« در ادامه از کتاب تدین 
و تمدن، ترجمه »المرأة المسـلمه« فرید وجدی، و نیز رسـاله های دیگر 
یخی برای  کیـب النحویـه، و ترجمـه ایقـاظ الغرب لاسـام و نیز نـگارش تار ماننـد مضـرات مسـکرات، ترا
یاسـت بدایت خـوی منصوب  کنـون بـه طبـع نرسـیده، یـاد شـده اسـت. در سـال 1308 ر کـه تا آذربایجـان 
یاست دادگستری مراغه به ملجای رسید  شد، یک سال بعد به تبریز رفت. در اثنای مرض موتش حکم ر
یخ  که نتوانست برود، این را تخلف حساب کردند و روزهای آخر عمر را با فقر و تنگدستی سپری کرد. تار
ی در باره  ی سـپس مقاله ای از و ی 1357 ق اسـت. )داسـتان دوسـتان، ص 151 ـ 155(. و درگذشـت و
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که جالب است. ارگ علیشاه آورده 

ترجمـه و چـاپ بانـوی اسـام »بـا اجـازه مخصـوص اداره جلیلـه معـارف و اوقـاف ایالتـی آذربایجـان« و در 
یـخ دقیـق پایـان ترجمـه چنـان کـه در پایـان کتاب آمده، شـوال 1349 مطابق با اسـفند ماه  تبریـز بـوده و تار
1309 شمسـی اسـت. گویـا چـاپ دیگـری هـم در سـال 1378ق از ایـن کتاب صورت گرفته اسـت )دین 

نامه های ایران، ص 240(.

سیدحسـینی ملجائی در مقدمه خود نوشـته اسـت که این کتاب »متضمن یک سلسـله مطالب جالب 
و تحقیقـات و عقایـد فاسـفه و دانشـمندان عالـم راجـع به عالم نسـوان« اسـت و طبعًا بـه همین دلیل آن 
کـه در اطـراف عالـم نسـوان در ایـران  ی در مقدمـه بـا اشـاره بـه بحـث و گفتگویـی  کـرده اسـت. و را ترجمـه 
شروع شده و »در اغلب مجات و جراید مقاالت مختلف در این خصوص نوشته می شود«، مقاالتی که 
کلی دور« اسـت می گوید:  بیشترشـان »دارای آراء و افکار بوالهوسـانه« بوده و از »مبادی علم و تحقیق به 
کتاب المرأة  ی  الزم است تا »عقاید و اقوال و تحقیقات علما و دانشمندان« در این زمینه منتشر شود. و
کـرده و گفته نامش را بانوی اسـامی نهاده اسـت: »این  المسـلمه فریـد وجـدی را بـا همیـن هـدف ترجمـه 
کتـاب نفیـس طریـق کمـال و سـعادت و نجات را در این موضـوع غامض حیاتی بیان می نماید«. مترجم 
که  کتاب به ویژه درباره ازدواج بنویسد و نشان دهد  که  قصد داشته است مقدمه ای برای این  می افزاید 
گرفته، اما عجالتًا  یج صبغه دینی به خود  چطور رسـم و رسـوم به دور از اسـام در ایران رواج دارد و به تدر
از نگارش آن منصرف شده است. با این حال تصمیم دارد بعد از ترجمه و نشر این کتاب، با استفاده از 
کتاب تحریر المرأة ]و السفور، نسخه ای که در مسجد اعظم قم هست[ از محمد فخری که او هم مصری 
کتابی در این باره بنویسـد. )ص 5( در پایان مقدمه خود را »ترقی و سـعادت خواه ملت اسـامی،  اسـت، 

مفید الحسینی الملجائی الخلخالی« نامیده است.

کلیات مسئله زن فرید وجدی و 
یخ ما بیشـتر از آن روسـت که  انتخـاب کتـاب فریـد وجـدی بـرای مـرور مسـئله زن در یـک مقطـع مهم از تار
که اسـاس را بر  این اثر نمونه ای از یک روش جدید برای اسـتدالل اسـت. دیگر آنکه موضعی میانه اسـت 
نگـرش اسـامی قـرار داده، امـا رنـگ بحـث را عـوض کـرده و در قالـب نوعـی نگاه روشـنفکری دینی سـعی 
کـرده اسـت مسـئله زن را بررسـی کنـد. بـه عـاوه ایـن اثـر بـه فارسـی درآمـده و در دوایـر ایرانی تأثیر گذاشـته 
گذشـته،  کـه وجـدی از لحـاظ روش بحـث، سـنت بحث هـای دینـی  اسـت. نکتـه مهـم دیگـر آن اسـت 
که در علوم  کرده اسـت تا با روشـی  کنتی« تاش  گوسـت  کرده و »ا یعنی اسـتناد به حدیث و آیه را عوض 
گوسـت کنـت بوده، بحث را پیش ببـرد. وجدی در اواخر  اجتماعـی زمانـه اش مرسـوم و بانـی و باعـث آن ا
کرده و به عنوان شاهد  کتابش می گوید برای اثبات اصول مورد نظرش از »مقررات علوم تجربه« استفاده 
از »اقـوال و عقایـد بزرگتریـن علمـای عمرانـی ]اجتماعـی[ عصـر و نگارشـات مهم تریـن ارکان و اسـاطین 
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کرده اسـت. )176( وجدی در مقدمه طوالنی کتاب با  معلومات و نامی ترین نویسـندگان دنیا« اسـتفاده 
کـه در غرب دربـاره جایگاه زنان  گرفتـن جـدال مدافعـان و مخالفـان حجـاب و سـروصدایی  اشـاره بـه باال
که »به اهل عالم بفهمانیم عقیده و ادعای ما مستند به شاهد و  که هدفش  آن است  برپا شده می گوید 

کید قرار می دهد. کتاب هم مورد تأ بینه و دلیل و برهان است«. این را در نهایت به عنوان نتیجه 

که در غرب قرون میانه  گفته وجدی آن بوده  داسـتان حریت خواهی زنان از غرب آغاز شـده و مشـکل به 
جایگاه زن بسـیار پسـت بوده اسـت. در نتیجه با آغاز تحوالت در غرب، جنبشـی برای حمایت از آنان 
کم کم به بیراهه رفته اسـت. از نظر  ایجاد شـده تا زنان را از آن جایگاه پسـت نجات دهد، اما این جنبش 
او طـرح بحـث حریـت زنـان سـبب شـد »چیزهایی که با وظایـف زنان منافی و مخالـف بوده و خصایص 
آنـان را فاسـد می نمـوده« مطالبـه کننـد؛ مثـل  اینکـه »بایـد زنهـا در کارخانجات مزدور و مسـتخدم شـوند و 
طبابـت نماینـد و علـم مهندسـی بیاموزنـد«. )8( امـروز آنهـا بـه ایـن اهـداف خـود رسـیده و فعـًا این قبیل 
پـا و امریـکا، کارخانجات و مخازن بخار پر اسـت از زنهای ضعیف  پـا فراوان انـد: »امـروز در ارو زنـان در ارو
کافـی ندارنـد.  کـه توانایـی جسـمی  کارنـد«، )9( در حالـی  کـه در مقابـل اجـرت قلیلـی ... مشـغول  و الغـر 
کی بـه نـام پـرودون شـاهد مـی آورد کـه »نسـبت مجمـوع قوای  ی بـه عنـوان شـاهد از یـک دانشـمند اشـترا و
کنـت«  گوسـت  کونـت یـا همـان »ا مـرد بـه مجمـوع قـوای زن، مثـل نسـبت سـه بـر دو اسـت«. از اجوسـت 
»مؤسـس علم اجتماع بشـری« نقل قولی آورده اسـت که در کتابش نظام سیاسـی از مسـاوات مادیه میان 
یه هـم گفته اسـت: »زن امروزه  کی دیگـر بـا نام فور زنـان بـا مـردان انتقـاد می کنـد. )10( یـک دانشـمند اشـترا
کوچک و آسـان ترین صنعت ها از قبیل خیاطی و امثال آن؛ زیرا مرد  از همه چیز محروم اسـت، حتی در 
گفته: درسـت  به تمام اقسـام صنایع می پردازد ]و جایی برای فعالیت زنان نمی ماند[«. ژول سـیمون هم 
کار می کنند و اجرت می گیرند، اما »در عوض آن، ستون عائله خودشان  کارخانجات  که زنان در  است 
که شـیفته این امور هسـتند می گوید: بهتر اسـت »عاقبت وخیم  را شکسـته اند«. )11( وجدی به جوانانی 
که  کنند. در فرهنگ الروس هم از »آزادی غیرمحدود و تزّین و تبّرج نسوان« به عنوان »دردی  آن را درک« 
مدنیـت فعلـی مـا بـه آن گرفتـار« شـده یاد کرده اسـت. )12( بدین ترتیب و با ارائه این شـواهد می گوید که 
پا و امریکا، مردم از افراط زنان در تبریج و میل به اینکه در امور عامه مداخله نمایند،  کردیم »در ارو ثابت 

کاهش ازدواج هم نتیجه همین شرایط است. ی  گفته و شکایت دارند«. به 

گفته اند حجاب مانع تحصیل علم است نادرست می داند: »حجاب به  که  وجدی این سخن برخی را 
عقیـده آنـان، منشـأ تمـام مصایـب و مأخذ اقسـام بلیات اسـت«. برخی رفع حجاب را راهـی برای ازدواج 
ی این مطالب نادرسـت و  هـم دانسـته اند و اینکـه بـا آن، طـاق هـم کمتـر اتفـاق می افتاد. )14( بـه گفته و
کـه فکـر می کننـد حجـاب مانـع تحصیل علم اسـت: »کذب آن محسـوس  ناشـی از سـطحی نگری اسـت 
ی خود نقاب می زند و  کوچه و خیابان عبور می کند، بر رو که بیرون می آید و از  اسـت،؛ زیرا زن هنگامی 
ی »بزرگترین  کوچه و محات جای تحصیل علم نیست، بلکه جای عبور و مرور است«. )15( به گفته و
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فساد از اختاط و معاشرت مردان با زنان تولید می شود«. تأثیر حجاب در افزایش طاق را هم نادرست 
دانسـته و »نهصدونودونـه فقـره در هـر هـزار طـاق« را بـه »واسـطه شـقاق و ضدیـت خانوادگـی« و ناشـی از 
بدرفتـاری مـردان می دانـد و ربطـی بـه حجـاب ندارد که گفته شـود چـون مرد زن را پیـش از ازدواج ندیده، 
گر این طور بود، باید در غرب اصًا طاقی  بعد از آن از ازدواج پشیمان شده و او را طاق می دهد. )16( ا
کـه طـاق میـان آنهـا رو بـه شـیوع اسـت. آن گاه آمـاری از باالرفتـن طـاق در امریـکا  رخ نمـی داد؛ در حالـی 
کـه در مصر هـم ازدواج کم  از قـول نویسـنده مشـهور امریکایـی لوسـون مـی آورد. )17-18( البتـه قبـول دارد 
کـه یکـی از آنهـا شـیوع فسـق و فجـور بیـن جوانـان اسـت. )19( یـک  شـده، امـا علـل آن امـور دیگـری اسـت 
نویسنده غربی دیگر هم با نام جیوم فریرو در مجلة المجات که در فرانسه چاپ می شود، خبر از »حلول 
که هر روز از نظر اجتماعی تحوالتی اتفاق می افتد که سابقه  آخرین دور این طرز از مدنیت« می دهد؛ چرا
کـه  کـه بنیـاد ازدواج  ی عبـارات دیگـری هـم آورده و از جملـه دربـاره نسـوان گفتـه اسـت  نداشـته اسـت. و
کـه  کنـون صدمـه دیـده اسـت. )21( اینهـا نشـان می دهـد  یـات« می شـمردند، ا گذشـتگان آن را از »ضرور

کمی ازدواج ندارد. حجاب، نقشی در طاق یا 

طرفـداران کشـف حجـاب می گوینـد بـا رفـع حجـاب، پسـران راحت تـر دختـران مـورد نظرشـان را انتخـاب 
کرده  یادی تولید  که این معاشـرت آزادانه »مفاسـد اجتماعی« ز می کنند، )23( اما وجدی معتقد اسـت 
ی از مجلة المجات فرانسوی باز ارائه شده است. »در ظرف مدت پنج سال 549 فقره  است. شواهد و
کـه حجـاب قـدری زن را محـدود  گردیـده اسـت«. )24( وجـدی قبـول دارد  انتحـار در طایفـه نسـوان واقـع 
که »میل زن به فسق و فجور بیشتر باشد«، اما می گوید برای جلوگیری  می کند و در عین حال قبول ندارد 
یادی است  که منشأ فساد است، راهی جز حجاب نیست. در حیات دنیوی قیود ز از اختاط زن و مرد 
کـه مـا پذیرفته ایـم )25( و حجـاب هـم یکـی از آنهاسـت. البتـه ]در[ ملتـی که پیشـرفت می کند، شـرایطی 
کـه زنـان هـم نقـش بهتـری داشـته باشـند، امـا اینکـه به ایـن خاطر، ملـت مصـر بخواهند از  ایجـاد می شـود 
کـه تقلیـد بیـن دو ملـت بایـد در ظرفـی متناسـب  کننـد درسـت نیسـت؛ چرا ی و از آن تقلیـد  غـرب پیـرو
که ضعیف تر است، در تقلید از بین می رود. )26( در علم عمران ثابت  باشد. در غیر این صورت ملتی 
کـه »ترقـی حقیقـی بـرای هر ملتی باید از خود آن ملت بالـذات فراهم و حاصل آید«، )27( نه  شـده اسـت 
بـا تقلیـد. بـه هـر حـال وجـدی در اینجا روش خاصی برای بحـث از حجاب دارد و آن را به ویژه برای ملت 

کند. گونه ای دیگر تصویر  پا را به   مصر امری الزم می شمرد و سعی دارد وضعیت ارو

ی در ادامه به انتقاد از تمدن غرب می پردازد و می گوید: »با این آراستگی ظاهری جالب توجه و مناظر  و
که همین تمدن »دارای  که دل و دین و عقل و ایمان را می برد«، باید توجه داشت  قشنگ فریبنده دلربا 
کرده، اما  که این تمدن »اهالی شـرق را مفتون« خود  بسـی امراض عنصریه قّتاله اسـت«. درسـت اسـت 
ی در اینجا از دانشمندان اجتماعی  صدای »ضجه و فریاد« خود غرب را هم از آن درآورده است. )29( و
می خواهـد تقلیـد از غـرب نکـرده و فکـر نکننـد هـر آنچـه در آنجـا رخ داد، عینـًا می بایسـت در شـرق نیـز 
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اجـرا شـود. نتیجـه ایـن امـر ایـن اسـت که »نگارشـات ما جزء هوا می شـود« و هیچ اثری نمی بخشـد. )30( 
کـه بـا روش آنهـا درمـان شـود. ایـن مسـئله عینـًا دربـاره »زن« هـم  بیمـاری مـا، همـان بیمـاری آنهـا نیسـت 
پایی  کند راه حل ما »تبعّیت وضعیات زنان مدنیت ماّدیه و خانم های ارو کسی نباید فکر  مطرح است. 
اسـت«. )31( مـا بایـد ببینیـم چه راه حلی متناسـب با شـرایط ماسـت. اینکه »به جهـت تهذیب دختران 
کـه موافـق و متناسـب بـا طبیعـت و ترکیـب ملت« خودمان باشـد اقدام کنیـم. )32( از  خـود، بـه تهذیبـی 
یات است، نه از لحاظ عدم وثوق و اطمینان به زن، بلکه از  نظر فرید وجدی »حجاب برای زن از ضررو
یخ و جریانات حـوادث اجتماعی در عالم، یگانه وسـیله ضمانت  لحـاظ اینکـه حجـاب بـه شـهادت تار
یه تمدن اسـامی  اسـتقال و حریـت نسـوان اسـت«. )32( مـا بایـد »زن هـا و دختـران« خـود را »بـه طرز و رو
که در  کرد، همان طوری  کلیه زنان عالم را به زن مسلمه قیاس  کنیم. باالتر اینکه »باید  تربیت و تهذیب« 

ازمنه سابقه، مردان دنیا به مردان اسام قیاس می شدند«. )33(

پاسخ سیزده پرسش درباره زن مسلمان و زن جدید
کـه فریـد وجـدی در مقدمـه نسـبتًا طوالنـی خـود بـر کتاب المـراة المسـلمه بیان  آنچـه گذشـت نکاتـی بـود 
کـرده اسـت. در اینجـا بحـث خـود را در سـیزده فصـل دنبـال  و هـر فصلی  و سـپس مباحـث خـود را شـروع 
کـرده اسـت: زن چیسـت؟ وظیفـه طبیعـی زن چیسـت؟ زن و مـرد  را تحـت عنـوان یـک سـؤال مطـرح 
ی اند؟ آزادی زن ممکـن اسـت؟ آیـا ممکـن اسـت زن هـا در کارهـا بـا مـردان مشـارکت کننـد؟ آیـا در  مسـاو
طبیعـت زن اقتصـادی مشـارکت در اعمـال خارجیـه هسـت؟ آیـا حجـاب زن از مـرد واجـب اسـت؟ آیـا 
حجـاب عامـت اسـارت اسـت یـا یگانـه ضامـن حریـت؟ آیـا حجـاب مانـع کمـال و ترقـی زن اسـت؟ آیـا 

کدام است؟ حجاب زایل و متروک می شود؟ بهترین راه های تعلیم برای زنان 

ایـن سـؤاالت از نظـر اینکـه پرسـش های اصلـی ایـن بحـث را در آن مقطـع نشـان می دهـد جالـب اسـت. 
کـرده باشـد، اما برخی  ممکـن اسـت زمـان، شـماری از آنهـا را دسـت کم در برخـی از جوامـع مسـلمان حـل 
کـه در بـاد غیراسـامی زندگـی می کنند.  همچنـان مسـئله بسـیاری از بـاد اسـامی یـا مسـلمانانی اسـت 
اسـاس سـؤاالت بـر تفـاوت جسـمی ـ طبیعـی میـان مـردان و زنـان اسـت. همچنیـن ایـن سـؤاالت بـر پایـه 
کارهای بیرون از خانه با مردان مشـارکت داشـته باشـد یا  پیش فرض هایی اسـت؛ برای مثال زن نباید در 
اساسًا باید تعلیم و تربیت او با روش متفاوتی از تعلیم و تربیت مردان باشد. در این میان بحث حجاب 

و نقش آن همچنان محوری و محل اختاف میان دو جناح طرفدار و مخالف آن است.

کـه »زن چیسـت؟« و ایـن پاسـخ مبتنـی بـر همـان ایـده تفـاوت  فصـل اّول در پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت 
کـه بـا اتـکای به شـماری نقـل از دایرة المعـارف قرن  جسـمی و در نتیجـه تـوان کمتـر زن در برابـر مـرد اسـت 
نوزدهـم و کلماتـی از پـرودون و مانتجـازا در کتـاب المـرأة الجدیـده و نیـز اجوسـت کونـت در کتـاب نظـام 
کـه »بـرادران شـرقی  سیاسـی بـر مقتضـای فلسـفه حسـیه توضیـح داده و چنیـن نتیجـه گرفتـه شـده اسـت 
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که بر حسـب  کنند، چه »تقالید اسـامیه، قالبی اسـت  پا« را تصدیق  ما« نباید سـخنان »قصه سـرایان ارو
یخته شـده« اسـت«. )38-39( این یکی از پیش فرض های اصلی کتاب اسـت که فلسـفه  فطرت زنها ر
حسـی هـم بـه گفتـه وجـدی آن را تأییـد می کنـد و تفـاوت میـان قـوای زن و مـرد را بـه گفتـه او، متناسـب بـا 

که در جامعه دارد نشان می دهد. وظایفی 

در فصـل دوم از وظیفـه طبیعـی زن سـخن گفتـه شـده و مبنـای اصلی این اسـت که وظیفـه او همان زاد و 
ولـد اسـت و در نتیجـه بایـد بـه ایـن »زن حاملـه ای کـه خـود را با حالت حمـل در زمره کارگـردان و مزدوران 
کـه »خـود را بـا چنیـن حالـت در معـرض شـدیدترین خطرهـا قـرار داده  گفـت  کـرده«  کارخانجـات داخـل 
که »آداب و اخاق اوالد تو خراب شـده« و بد تربیت شـوند. )41( بعد از  کار سـبب می شـود  اسـت«. این 
کردن طفل  دوران حمل، دوران تربیت است که وظیفه زنان است تا مراقب طفل خود باشند. نتیجه رها
کنیم هر  که حاصلش وجود »جوان القید و بی شعور« است. )44( »باید علنًا تصریح  سوء تربیت اوست 
کشف ستاره نموده، یا ]طبیب شده و[ در مسائل راجعه به میکروب بحث می کند، یا  که بگویند  زنی را 
معلمه علم تشریح است یا غیر اینها، از قضایای علمی داخل است، آن زن ناقص و در مقابل طبیعت 
یم«.  عاصیه و از حدود وظیفه خود خارج است و باید زنان دیگر را از تبعیت و اقتدای به آنها جدا بازدار

)46(

ی مـرد و زن« اسـت. »در علـم تشـریح ایـن مسـأله ثابـت  فصـل سـوم در پاسـخ بـه پرسـش در بـاب »تسـاو
کـه مـرد نوعـا از حیـث قـوای بدنـی از زن قوی تـر اسـت«. وجـدی ایـن را بـا آیـه »اعطـی  شـده و محقـق شـده 
کلـی شـیء خلقـه ثـم هـدی« منطبق سـاخته و تغییـر آن را از »محـاالت طبیعیه« و تغییـر »اوضاع نوامیس 
ینـی در  عالـم« می دانـد. سـپس فهرسـتی از تفاوت هـای بدنـی زن و مـرد را از منابـع فرنگـی امثـال روقار
کسانی مانند نیکولس و بیلیه و لومبروزو و تروسه نقل می کند. )47-49( نسبت  دایرة المعارف بزرگ یا 
مغز مرد به بدنش یک چهلم، اما نسـبت مغز زن به بدنش یک چهل و سـوم اسـت. بقیه موارد هم از این 
ی نسـبت سـه بر دو است«.  دسـت اسـت. پرودون هم گفته اسـت: »مجموع قوای مرد به قوای زن، مسـاو
البته همو بر آن است که زن در موهبت معنویه تفوق بر مرد دارد. با این حال باید »در مقابل قانون سیطره 
یادی برای ایجاد تغییر در جامعه حتی سیاسـی و در تبدیل  زوجیت خاضع باشـد«. )53( زن توانایی ز
کند،  گر طفل خوبی تربیت  حکومت ها دارد، اما این »قبیل قضایا اثر و نتیجه تربیت اطفال است«. او ا
کنند، همان تربیت شـدگان آنان تخت دول  گر مادرها اراده  کارها را انجام دهد: »ا آن طفل می تواند این 
که  و سـاطین را به لرزه درآورده و تاج تاجداران را به تاراج می دهند«. )54( سـاح اصلی زن این اسـت 
بـا آن بایـد بـه ایفـای نقـش بپـردازد. »زن مسـلمه بایـد علـوم مـادری بخوانـد و رسـوم و وظایف مـادری را یاد 
کند  بگیرد«. )55( »زن مسلمه نباید مغرور آزادی و بی حجابی زنان اقوام و ملل دیگر بشود و نباید تصور 
کـه زنـان خارجـه بـا آزادی و حریتـی کـه دارنـد و بـا شـوهران خـود در کوچه هـا و بازارهـا می گردنـد، بـه طـرف 

سعادت می روند«. )56(
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که مقصود طرفداران زن اسـت،  که »آیا آزادی زن به آن طوری  فصل چهارم در پاسـخ به این سـؤال اسـت 
ی موازیـن علمـی« بـوده اسـت و آن همیـن  گفتـه »از رو کـه آنچـه  امـکان دارد«؟ در آغـاز یـادآوری می کنـد 
کـه »زن نمی توانـد جسـمًا و معنـا بـا مرد برابری کند«. )57( فصل پیـش هم »واضح و مبرهن« کرد که  بـود 
بـروز عظمـت معنـوی زن هـم »منـوط بـه این اسـت که در مقابل مرد خاضع باشـد«. »زن ابـدًا نمی تواند در 
که فرید وجدی  کند«. )57( این زن مسلمانی است  هیچ یک از شؤون خارجیه حیاتیه با مرد معارضه 
که غیرقابل خدشـه اسـت و نمی شـود آن را  خواهان آن اسـت. همه جا سـخن از »ناموس طبیعی« اسـت 
یش  کـه »بعضـی از افـراد نوع انسـانی« می خواهند آن را محقق کننـد و خیال و آرزو بـا »خیـاالت موهومـی« 
را دارنـد تغییـر داد. بدیـن ترتیـب حتـی در »مدنیت غربیه« هم زن نخواهد توانسـت »از سـیطره مرد خارج 
شـود«. )59( ایشـان می گویـد می توانـد بـا »ادلـه محسوسـه« ایـن دعـوی را اقامـه کند که هر نـوع کاری برای 
کـه عـده ای در  تمویـه و تلبیـس علیـه نوامیـس الهیـه عاقبـت شکسـت می خـورد. نمونـه اش همیـن اسـت 
کـه »زنهای ایشـان به درجـه بزرگی از حریت نائل شـده و در نتیجه آزادی، بیش  پـا مدعـی هسـتند  بـاد ارو
از زنهای شـعوب و قبایل وحشـیه« دارند، اما اعترافات نویسـندگان غربی دروغ بودن این ادعاها را نشـان 
می دهد. )60( هم »دالیل محسوسـه« و هم »اقوال بزرگترین علمای عمرانی عصر حاضر« نشـان می دهد 
گر  که »زن در باد متمدنه بیش از زن مشـرقیه در مورد انحطاط و مسـکنت اسـارت اسـت«. )61( اساسـًا ا
چیـزی بـه نـام »آزادی حقیقـی بـرای نسـوان در هر مملکتی از ممالک دنیا امکان داشـت«، طبیعی اسـت 
که علما و دانشمندانی که »قبل از افسانه سرایان و قصه نویس ها در دنیا وجود داشتند، ملتفت و متوجه 
آن موضوع می شدند« و »تحریر نسوان« را از »مستحیات خیالیه نمی نامیدند«. در ادامه دوباره شاهدی 
کنت و دایرة المعارف قرن نوزدهم و نیز پرودون با تمرکز بر تفاوت زن و مرد می آورد و می گوید:  گوست  از ا
ی مشـاهدات و براهین ثابت و مدلل نمایم عاوه بر اینکه زن از حیث قوت و توانایی  »من حاضرم از رو
کمتر از مرد است، در عوالم صناعیه و فلسفیه و اخاقیه نیز از مرد پست تر ]پایین تر[ است«. )64( اینکه 
پا نبوده یا نیست، پاسخش  چرا فقط به اقوال این چند نفر استناد می شود و آیا صدای دیگری در همان ارو
این است که با توجه به »حریت و آزادی علمیه ای که در ممالک اجنبی حکم فرماست، به اهالی اجازه 
کج سـلیقه هـم در میـان آنهـا پیـدا می شـود«، امـا  کـه هـر چیـزی را بگوینـد. بدیـن جهـت اشـخاص  داده 
ایشـان فقـط همـان افـراد هم عقیـده را »بـزرگان علمـاء و فاسـفه« غرب می دانـد. )66( عقایـد مختلفی در 
کـه باید ادیان و حکومت ها برداشـته شـود، برخی دیگـر می گویند جمیع  غـرب هسـت. برخـی »می گوینـد 
مشـتهیات نفسـیه بایـد مبـاح و آزاد باشـد«. مگـر می شـود بـه اینهـا اسـتناد کـرد؟ »مگـر بـر مـا اهالـی مشـرق 
پا اعتماد  کـه در تمـام قضایـا و تصرفـات اجتماعـی خودمـان به متجددیـن ارو زمیـن الزم و متحتـم اسـت 
و تبعیت نماییم؟« )67-68( تازه اینکه »امروزه علم و حس و عقل و جمیع دانشـمندان اقوام مختلفه 
کلمه واحده تصدیق و اعتراف می نمایند«.  بشـر و بزرگترین عقای عالم، احکام شـریعت اسـامیه را به 
گفته اسـت زن در نظر مسـلمین »تام نیسـت و مردان  که  )68( او این سـخن نویسـنده المرأة الجدیده را 
کم  که آنچه را مسـلمین از زن  که حق سـیادت بر زن دارند« را این طور توجیه می کند  مسـلمان معتقدند 
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یـادی برای زن قائل اسـت. مؤلف  کـم می داننـد، اما جز آن اسـام حقوق ز می داننـد، دیگـر مـردم دنیـا هـم 
کـه حقوق سیاسـی زن و مرد را برابـر می دانند. وجدی  کـرده  آن کتـاب از قومـی بـا حکومـت جمهـوری یـاد 
که »مطابق احصائیه اخیره ]فقط[ دارای شـصت هزار نفوس اسـت  می گویند مقصودش »یومنج« اسـت 
کوهستان مسکن دارند و مدنّیت ایشان هم طرف مقایسه با سایر عواصم و باد امریکای شمالی«  که در 
نیسـت؛ )69( یعنـی محـل اعتبـار نیسـتند. یـک قاضـی امریکایـی هـم گفتـه تا کنـون هیچ شـوهری از زن 
کـه شـغل بیرونـی دارد و وظایـف همسـری را انجـام نمی دهـد، شـکایت نکـرده اسـت. وجـدی این را  خـود 
ی چطـور یـک زن حاملـه یـا بـا بچه شـیرخوار می توانـد هم زمان بـا انجام  درسـت نمی دانـد؛ زیـرا بـه گفتـه و
کارها را انجام دهد. چرا باید  که این  کار به وظایف شـوهرداری بپردازد؟ )70( تازه صدها نفر مرد هسـت 
زنـان برونـد و آن کارهـا را انجـام دهنـد؟ ایـن ظلم به زن نیسـت که از او بخواهیم هر دو کار را انجام دهد؟ 
)71( این همان ظلمی است که در برخی از باد متوحشه هست که زن ها را به کارهای سخت زراعت و 
که نویسنده المرأة الجدیده درباره  دروکردن و اینها وامی دارند. )72( ادامه این بحث نقد مطالبی است 
کـرده و نشـان از حضـور گسـترده آنهاسـت. فرید  مشـارکت زنـان در جامعـه امریکایـی در سـال 1880 نقـل 
وجدی می گوید: اما این مؤلف به »مضار قّتاله اجتماعی این امر ابدًا اشعار و اشاره نکرده، همان مضار 
ی در نهایـت در ایـن فصـل  کنـه امـور« آشـکار اسـت. )74( و کـه نـزد هـر آدم مطلـع و بصیـر بـه  و مفاسـدی 
می گویـد: »جمعـی از نسـاء بشـر وصـول بـه اسـتقال مطلق را طالبنـد، در صورتی که خود را به شـدیدترین 
انواع اسـارت و پسـت ترین اشـکال ذلت و مسـکنت دچار و مبتا می نمایند«. ما مسـلمانان باید مراقب 
ل شـد که اسـتقال مطلق برای نسـوان جز از شقاوت 

ّ
باشـیم در دام آنها نیفتیم؛ زیرا »بر ما مکشـوف و مدل

و بدبختی هم برای خود نسوان و هم برای رجال نتیجه ای ندارد«. )78-77(

کـه آیا زنـان می توانند در کارهای بیرون با مردان مشـارکت داشـته باشـند؟   سـؤال فصـل پنجـم ایـن اسـت 
که اجازه یابد »با بدن  وجدی در همان آغاز می گوید: »از قبیح ترین مظاهر ذلت و اسارت زن« این است 
لطیـف و نـرم و عواطـف رقیقـه و قلـب نـازک« وارد کارخانه های بزرگ برای کار شـده و »با مردان مزاحمت 
و معارضـه نمـوده« و بـرای »مختصـر آذوقـه« و حقـوق، تـن بـه ایـن کارها بدهـد. او می گوید: تصـور کنید در 
پـا و امریـکا« »جمع کثیر از این جنس لطیف به شـاق ترین اعمال مشـغول  »داخـل کارخانجـات بـزرگ ارو
ف« اسـت. )78-79( بنابراین پاسـخ او بر اسـاس این نگاه به پرسـش این 

ّ
و به قسـی ترین مشـاغل مکل

فصل روشن است: »این ترتیب و وضع منتهای خواری و اسیری زن در مقابل مرد است«. این بیچاره ها 
کـه »کمتـر از یـک قـروش مصـری« اسـت حقوق می گیرنـد و این طـور کار می کنند؛  در روز، بیسـت سـانیتم 
ی ایـن اسـت که شـماری از حـکام مصر عوض  کـه بـرای سـّد جـوع کافـی اسـت و بـس. تعجـب و مبلغـی 
کنند، سـعی دارند از همان روش  اینکه این وضعیت را یکی از »امراض اجتماعی« دانسـته با آن مقابله 
کلیه این قبیل امراض مدهشـه  کتسـاب روح اسـامی از  که »ما در پرتو ا کنند. این در حالی اسـت  تقلید 
عمرانیه مصون و محروس هستیم«. )80( فرید وجدی این سخن نویسنده المرأة الجدیده را که می گوید 
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کارهـای عمرانـی و تولیـدی بیفزاییـم، درسـت نمی دانـد و معنـای تقلیـد از  مـا بایـد بـر مشـارکت زنـان در 
گر بنـا به تقلید از  مدنیـت جدیـد، یعنـی اینکـه امـراض مدهشـه اجتماعـی را بین خودمان توسـعه دهیم. ا
غـرب اسـت، بهتـر اسـت در کارهـای خـوب از آنهـا تقلید کنیم، نه در این امـور. )81( او می گوید: ما »باید 
ی عقـل و حکمـت در نقـد و انتقـاد آن اجتهـاد نماییـم تـا دچـار لغـرش و ندامـت نشـویم. در این بـاره  از رو
کـه چطـور نقد کرده اند«. سـپس شـروع بـه ارائه برخی  بهتـر اسـت از مطالـب خـود غربی هـا اسـتفاده کنیـم 
گوسـت کنـت از کتـاب نظـام سیاسـی بـه مقتضای اصول فلسـفه حسـیه می کنـد؛ عباراتی  از گفته هـای ا
کـه او در آنهـا بـه »مفاسـد و خلـل اجتماعـی« در غـرب زمـان خـود می پـردازد. )83( اجوسـت کونت گفته 
اسـت: »بهتر آن اسـت به عوض این خیاالت و احام هادمه مفسـده و طرفداری تحریر نسـاء ما به همان 
کامـًا عهـده و ضمانـت می نمایـد، متوسـل شـویم و آن قاعـده  کـه حیـات و زندگـی زن را  قاعـده طبیعیـه 
کنـد. ایـن همـان قانـون طبیعـی بـرای  کـه بـر مـرد واجـب اسـت تغذیـه و معیشـت زن را عهـده  ایـن اسـت 
مـا نـوع انسـانی اسـت«. )83( فریـد وجـدی ایـن اصلـی را کـه کنت گفتـه اسـت، درک او از »طریق حس« 
می دانـد و می افزایـد: »آیـا بـا ایـن حـال بـرای مـا مسـلمین که صاحب دین فطری هسـتیم، شایسـته اسـت 
گر زنانی هم باشـند که کفیل نداشـته  در مقابـل احـکام فطـرت عصیـان و تخلـف نماییـم؟« )84( فرضًا ا
کنیم. اسـام  کنیم، نه اینکه آنها را به مشـاغل عمومی وارد  باشـند، باید از طریق دیگری از آنها حمایت 
گوسـت کنت هم همین  وظیفه رسـیدگی به این قبیل زنان را بر عهده بیت المال گذاشـته اسـت. )85( ا
که حیات  گفته است: »چنانچه زنی بی شوهر و بدون اقارب باشد، بر هیئت اجتماعیه واجب است  را 
کـه اظهـارات علمـای غـرب در مخالفت با  و زندگـی چنیـن زنـی را ضمانـت نمایـد«. وجـدی بـر آن اسـت 
کارکردن زن این است که زنان چون نمی توانند در امر صنعت پابه پای مردان پیش رفته و درآمدی داشته 
ی بـه فحشـا می آورنـد. )86( شـگفتی او از ایـن اسـت کـه چـرا رحـم و مرّوت غرب در دلسـوزی  باشـند، رو
بـرای زنـان از میـان رفتـه و اجـازه می دهنـد زن، ایـن جنـس رقیـق و لطیف این طور در معرض سـختی قرار 
کـه زن سـهمی در  کتـاب ابتـکار النظـام او مـی آورد و می گویـد  گیـرد. در اینجـا بـاز عباراتـی از پـرودون در 
که اختراع و صنعت می کند«؛ )87-88( یعنی  تمدن صنعتی و فنی تا اینجا نداشته و »تنها مرد است 

اساسًا آمدن زن ها بی فایده است و آنان راه به جایی نمی برند.

کنید: »زن در نزد ما سـیده و خانم  حاال این وضعیت غرب را با جایگاه زن در میان مسـلمانان مقایسـه 
کـه ... مـرد نمی توانـد در آن  اسـت. در خانـه خـود نشسـته و مشـغول تربیـت آن موهبـت فطریـه ای اسـت 
کـه دیدیـم، در همیـن غـرب مـرد جلـو افتـاده و زن  کنـد«. )88( بـه عکـس صنعـت  موهبـت بـا او شـرکت 
کـه »یکـی از عزیزتریـن ابنـاء ایـن مدنیـت مادیـه« اسـت، در مجلـة  در آن سـهمی نـدارد. ژول سـیمون هـم 
کـه زن به حال زنـی خود باقی  کـه گفتـه اسـت: »واجب اسـت  المجـات در ادامـه عبـارت لوجوقیـه آمـده 
باشد« می گوید: »بلی، واجب است که زن به حال زنی خود بماند، چه اینکه زن در این صورت می تواند 

کند«. )89( سعادت و خوشبختی خود را تحصیل 
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که داللت بر امکان ورود او  که »آیا در طبیعت زن چیزی  کتاب پاسـخ به این پرسـش اسـت  فصل ششـم 
بـه اعمـال خارجیـه بنمایـد وجـود دارد؟« او بحـث را با یک مبنای کامی آغـاز می کند که خداوند متعال 
کـرده و بـه هر عضوی قابلیت های متناسـب بـا آن عضو داده  موجـودات عالـم را بـر بهتریـن اسـلوب خلـق 
کامی نگاه  یه  گر با این زاو گوشت خوار است. ا گیاه خوار متفاوت با دندان حیوان  است. دندان حیوان 
ی انتظـار اینکـه زن بـه مشـاغل بیرونـی بپردازد، متناسـب با امکانات بدنی و جسـمی او  کنیـم، بـه گفتـه و
کـه »زن در عالمـی  گـواه اسـت  ی قـرار داده نیسـت. )95-96( امکانـات موجـود در زن  کـه خداونـد در و
غیـر از عالـم مـرد عیـش و زندگانـی« می کنـد. بـه نظـر او بهتـر اسـت همین زنـان طبیب و مهنـدس »احکام 
سـنن طبعیه« را اطاعت می کردند و تبدیل به »مادران مهذبه و مرّبیه« می شـدند و طبیبان و مهندسـانی 
می زادنـد. )97( وجـدی بـا تمـام وجـود از اینکـه ایـن زمان، زنان در سـخت ترین شـرایط در حرارت آفتاب 
گـرم دچـار تعـب و مشـقت شـده و بـرای اجرتـی ناچیـز کار می کننـد، برای آنان اظهار تأسـف  ی زمیـن  و رو
که »این عنصر لطیف به این گونه شـداید و مشـقات  می کند. چطور این غربی ها به خود اجازه می دهند 
کـه زنـان مسـلمان هـم بـه ایـن وضع گرفتار شـوند: »نعـوذ باهّلل از  خـود را دچـار نماینـد«. )98( وای بـر روزی 
اینکه روزی بیاید و حوادث و پیشامدهای روزگار زن مسلمه را وادار به ورود در این مهالک نماید«. )99( 
کـرده، بایـد مدتـی شـیر بدهد. در  در ادامـه بـاز بحث هـای پیشـین تکـرار می شـود. تصـور کنیـد زن زایمـان 
کنید این زن در پارلمان است و قرار است  گر فرض  این دوره بیماری ها و تب های مختلف دارد. حاال ا
که در پارلمان اسـت  گر در شـرایطی  درباره مسـئله ای مجادله و بحث شـود، چه می خواهد بکند. )100( ا
گر شـرایط جنگـی پیش بیاید  حاملـه باشـد، چطـور می توانـد در ایـن بحث هـا و مجادالت شـرکت کند؟ ا
گلوله توپ ها بلند و  که از یک طرف صدای  گیرودار و هیاهو و غوغا و انقاب  چطور؟ »زن حامله در آن 
کنید، تمام اهل دنیا  کرد؟ )100( اصًا فرض  کشـیده شـده، چه خواهد  از طرف دیگر شمشـیرهای برنده 
کـه زن هـا نیـز حقوق اشـتغال بـه مشـاغل را دارا  جمـع شـدند و بـر خـاف مقتضـای نظـام عالـم رأی دادنـد 
باشند، آیا برای ما صاحبان دین فطری، شایسته و سزاوار است که امم و اقوام دیگر را در معارضه احکام 

کنیم؟ )101 فطرت تا این اندازه تقلید 

سؤال فصل هفتم این است که آیا »مداخله زنها در اعمال مردان که در پاره ای باد معمول است، مستمر 
کـرد  کـه در بخشـی از عالـم ایـن اتفـاق افتـاده، عـده ای سـؤال خواهنـد  خواهـد بـود«؟ فـرض بـر ایـن اسـت 
کـه پـس چنیـن اتفاقـی محـال نیسـت. وجـدی می گویـد این یـک کاری بر خاف سـنن طبیعیه اسـت که 
گر در جایی محقق شـده، در نهایت از بین خواهد رفت و دوام نخواهد داشـت. »طبیعت دارای  حتی ا
گـر انسـان از حـدود آن نظـام تجاوز نمایـد، یا قصد نقص یـا مختل نمودن آن  کـه ا نظـام مخصوصـی اسـت 
کـه یـا انسـان را محـو و مضمحـل می کنـد و ]یـا آنهـا را[ به  را کنـد، از خـود طبیعـت حوادثـی تولیـد می گـردد 
جاده اسـتقامت داخل می نماید«. )101-102( »اشـتغال نسـوان« هم یک »مرض عمومی« و »مخالفت با 
کاست«. ترقی در  کمال زن خواهد  که زن را از وظیفه او دور سازد، از  قوانین طبیعیه« است و هر »چیزی 
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که شـنیده شـد  عالم هم در چارچوب قوانین طبیعیه ممکن اسـت. بر اسـاس این پیش فرض ها، »وقتی 
در میان یک قومی مثًا زنها از خانه های خود دسـت کشـیده و با مردان در َاشـّق و اقسـای اعمال شـرکت 
کـه دارای بصـر و بصیـرت هسـتیم، جایـز نیسـت این مسـأله را کمال فرض کنیـم« و تصور  دارنـد، بـرای مـا 
کنیـم »آن قـوم در بعضـی مظاهـر مدنیـت مرتقـی و از مـا مقـّدم« هسـتند. )102( نویسـنده المـرأة الجدیـده 
کـه وظیفـه اصلـی زن، شـوهرداری و  کتابـش را در نقـد او نوشـته، بـر ایـن امـر اعتـراف دارد  کـه وجـدی  هـم 
که بگوییم برای زن الزم نیسـت به وسـیله تعلیم و تربیت در  بچه آوری اسـت، اما »خطا و اشـتباه اسـت 
گر اوالد صغار دارد«. )104(  صورت احتیاج، مسـتعد از برای کسـب معاش برای خود و اوالد خود شـود، ا
ایـن محـل اختـاف اسـت و وجـدی بـا آن موافـق نیسـت. وجـدی می گویـد: »حالـت اجتماعی مسـلمین 
گر بنا باشـد ما مثل آنها شـویم، راهـی جز اینکه  از هـر حیـث مخالـف بـا حالـت اجتماعـی غرب اسـت«. ا
کمال فطری« هستند و با حالت  »مستهلک و جزء آن« بشویم نخواهد بود. در شرق »نسوان نزدیک تر به 
کتاب المرأة  یادند و شنیدن حرف  مدنیت غرب متفاوت اند. در غرب زن های بیوه دارای اوالد صغار ز
کنون چنین دوره حزن آوری را ندیده، با آن که در سـایر  که تا  الجدیده برای آنها خوب اسـت، اما »شـرقی 
کامًا منکر است«. )105( دختران  حیثیات و شؤون حیاتیه از غربی عقب و متأخر است، این جمله را 
کارکردن. اصًا مرد  یارت بروند، ممانعت می شوند، چه رسد به  و زنان در شرق حتی از اینکه به تنهایی ز
گر  کار بیرون برود. وجدی می گوید: »ا که اجازه دهد دخترش سر  کرد  شرقی را نمی شود به این امر راضی 
کسـی حکـم کنـد بـه این کـه نجـات و ترقـی مـا مربـوط بـه حریت نسـوان اسـت و معتقـد به این باشـد که ما 
بدون آن از حضیض ذلت و پستی نمی توانیم مستخلص شویم، در این صورت من به خود حق می دهم 

که بگویم متاشی شدن و اضمحال برای ما بهتر است از این که چنین وضعی را مبتا شویم«. )105(

سـؤال فصـل هشـتم دربـاره مسـئله حجـاب اسـت. آیـا احتجـاب زن از مـرد واجـب اسـت؟ اشـاره کردیم که 
صورت بحث اصًا دینی نیست و چنین نیست که او به آیه و حدیث تمسک کند. او می داند متجددین 
زبـان دیـن را قبـول ندارنـد و نهایـت خواهنـد گفـت کـه ایـن یـک تأویل اسـت و آیـات حجاب گونـه ای دیگر 
هم تفسـیر شـده اسـت. بنابراین او به سـراغ اسـتدالل های به قول خودش حسـی و اجتماعی، مطابق آراء و 
کنت می رود. وجدی می گوید: وقتی شـما حقوقی را مثل مسـکن و معیشـت و  ... از سـوی  روش اگوسـت 
زن بـر مـرد واجـب می دانیـد، معنایـش این اسـت که زن یک حق را که همان »ریاسـت خارجیه مرد« اسـت 
که »مسأله روگرفتن زن و یا مکشوف الوجه بودن آن از خصایص  بپذیرد. )107( این هم معنایش این است 
کتاب  گونه ای دیگر هم خواست، مختار است. البته مترجم  گر  گر بخواهد او را می پوشاند. ا مرد است«. ا
اینجا حاشیه زده است که این حرف وجدی قابل قبول نیست؛ چون حجاب یک تکلیف شرعی برای زن 
است. )107( وجدی ادامه می دهد که کمال نسوان به این است که »طایفه ذکور آنها را خدمت کنند و غذا 
و سایر حوایج ضروریه آنها را عهده نمایند«. در مقابل آنها هم حجاب را از او بپذیرند. این استدالل البته 
که فرید وجدی می خواهد یک توجیه اجتماعی  در چارچوب مبانی فقهی قابل قبول نیسـت و پیداسـت 
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که زن  گر مرد چنین مسئولیتی را از نظر تأمین او نپذیرد، می دانیم  ـ حقوقی برای مسئله بیابد. او می گوید ا
در جامعه رها می شود و این بدتر از همان حجاب است. )108( نویسنده کتاب المرأة الجدیده بر عدالت 
کید دارد و می گوید: »مقتضای عدل این است که مراعات تساوی  برای تصمیم گیری و اختیار زن و مرد تأ
حقوق بین نسوان و رجال بشود و هر صاحب اراده و اختیاری به اختیار خود واگذاشته شود«. )109( فرید 
که به نظر وی  کار هم در زنان باشـد، در حالی  که نیروی آن  وجدی این »تسـاوی« را وقتی درسـت می داند 
کار در آنها نهاده شده است  کاری آفریده شده اند و استعداد همان  چنین نیست. زن و مرد هر کدام برای 
و تسـاوی بیـن آنهـا معنـا نـدارد: »مـن آن را نمی فهمـم و مطلقًا هم نخواهم فهمید«. )110( هر وقت اکسـیژن و 
هیدروژن مساوی شدند، زن و مرد هم مساوی خواهند شد. )111( آخرین چیزی که می توانیم بگوییم این 
اسـت کـه »مسـأله احتجـابـ  حجـابـ  زن یـا عـدم آن، الاقل حق مشـترکی بین مرد و زن خواهـد بود که زن 

نمی تواند بدون تصدیق و امضای مرد آن را از خود دور کند«. )112(

کـه »آیـا حجـاب عامـت اسـارت اسـت«؟ وجـدی می گویـد: »در  فصـل نهـم پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت 
که حجاب یگانه ضامن استقال و تنها متکّفل حّریت زن  کنیم  این فصل می خواهیم واضح و مبرهن 
و ردکننـده سـیطره مـردان اسـت«. )113( نویسـنده از همـان ابتـدا بـه مخاطبـان می گویـد کـه نباید شـیفته 
»مظاهـر ایـن مدنیـت موقتـه مادیـه« شـد. همچنان که نبایـد »اعتماد کنیم به آنچه مشـاهده می نماییم از 
کـه مظاهـر فتانـه ایـن مدنیت« جدیـد دارد. این نـگاه تقلیدگرایانه ناشـی از »مدرکات  حریـت فریبنـده ای 
که آقای وجدی  کنیم  که با »حقیقت واقع متفق« نیسـت. الزم اسـت اشـاره  سـطحیه بی اسـاس« اسـت 
کار می گیـرد. اینجا وقتی  در تمـام ایـن کتـاب یـک روش معرفتـی ویـژه خود دارد که در نوع اسـتدالل ها به 
دربـاره غـرب سـخن می گویـد و قضـاوت می کند، باز از همان روش معرفتی خـود بهره می گیرد. به گفته او 
کستر است و باالخره منهدم خواهد شد. ممکن است مخالف  این وضع در مدنیت غرب، آتش زیر خا
کـه »احاطـه بـه حـاالت انسـانیه نـدارد و دارای نظـره عمومـی  کسـی اسـت  گفتـه او مخالفـش  ایشـان و بـه 
کسـی »دارای فکـر عمیـق و محیـط بـه قضایـا« باشـد، او را  گـر  نیسـت« و »خیـاالت شـاعرانه« دارد، امـا ا
یـخ حجـاب را از دولـت روم قدیـم آغـاز می کنـد و اینکـه چطـور هـوا  کـرد. )114( در اینجـا تار درک خواهـد 
ی طـی صفحاتـی می کوشـد تـا ایـن مسـئله را  و هـوس سـبب شـد آنهـا از پـرده عفـاف بـدر آینـد. )115( و
یج در اوج قدرت ایـن امپراتوری »کار  کـه در روم باسـتان چـه اتفاقـی افتاد. )122( اینکـه به تدر روشـن کنـد 
که زنها در امور سیاسـت مشـیر و مشـار شـدند و در نتیجه این اختاط، به  قدری اعمال  به جایی رسـید 
کراهت دارد«. )122( دوره قرون وسـطی  که قلم از شـرح و ذکر آن حیا و  شـنیعه و رذالت کاری شـایع شـد 
که دوباره آنها به خاموشی رفتند. امروز در غرب می خواهند همان حالت روم  کنشی به سلطه زنان بود  وا
که زنان را این طور به میدان وارد  گردن مردان هوس بازی می اندازد  گناه را  کنند. البته او  باستان را زنده 
می کننـد. البتـه وقتـی در روم باسـتان ایـن فجایـع بـه بار آمد، دوباره زن را حبس کردند تا از دسـت آنان در 
که »بدون شـبهه احتجاب خانم  ی این دور باطل در میان مسـلمانان نیسـت؛ چرا امان باشـند. به نظر و
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گوسـت  کفیل و وقایه اسـت برای او از وقوع در مثل این حالت«. )123( باز عباراتی از ا مسـلمان بهترین 
کـه زنها بـه حریت  کـه »در هیئـت اجتماعیـه حاضـر مـا  کنـت »مؤسـس فلسـفه عصـر حاضـر« آورده اسـت 
مفرطـه زندگـی می کننـد، دنائـت ذوق و میـل شـدید آنهـا را وادار می کنـد بـه این که به جمال خـود بپردازند 
و به آنچه موجب ازدیاد حسـن و طراوت آنهاسـت مشـغول شـوند و خطر و ترس همه این قضایا بیشـتر از 
کـه در رومـا موجـود بـوده«. )124( وجدی می گوید: فکر کنید غرب با آن همه نویسـنده و  آن حالتـی اسـت 
گر »شرق« »با این ضعف و  قدرت و دارایی و ثروت، این طور از »تبّرج نسوان« ضجه و ناله می کند، حاال ا
که امروزه دارد، دچار چنین درد بی درمانی شود« چه بر سرش خواهد آمد. )125( راه چاره ایجاد  ناتوانی 
کـه زنـان را از دسـت تجـاوز مـردان حفـظ کنـد. )129( ایـن  یـک مانـع مـادی، یعنـی همـان حجـاب اسـت 
که در جامعه برای جلوگیری از تجاوز افراد متعدی به دیگران وضع می شـود؛  درس همان قوانینی اسـت 
کسی انتظار دارد زن بی حجاب  گر  کاری از پیش نمی برد. بنابراین ا که صرف تربیت و اخاق  در حالی 
ی تربیت مردها کافی باشد تا جلوی فساد گرفته شود اشتباه می کند. )131-130(  کید رو درآید و صرفًا تأ
کیـد می کنـد،  ی حجـاب تأ گذاشـت و در واقـع وقتـی یـک مسـلمان رو نـام ایـن حجـاب را نبایـد اسـارت 
مقصودش این نیست که زن را اسیر کند یا به او اطمینان ندارد؛ بلکه »از لحاظ این که او را از یک عنصر 
کرده و زن نیز مانند دفاع پهلوانان از خود  یخ همیشه زن را اغرا و اغوا  که به شهادت تار مهاجم آنچنانی 

کرده باشد«. )132( دفاع نموده است حمایت 

کـه »آیا حجاب« مانـع »کمال و ترقی اسـت«؟ از کتاب المـرأة الجدیده نقل  سـؤال فصـل دهـم ایـن اسـت 
کـه زن را از حریـت فطریـه خـود محـروم می کنـد«. بـاور  گفتـه اسـت: »ضـرر حجـاب ایـن اسـت  کـه  کـرده 
نویسـنده آن کتاب بر این اسـت که حجاب سـبب فلج شـدن بخشـی از بدنه جامعه، یعنی زن می شـود. 
یـت زن دارد، ایـن اسـتدالل و نتیجه گیـری را قبـول نـدارد. بـه  کـه از حّر )135( وجـدی بـر اسـاس تعریفـی 
کـه بهترین مادرها بـرای تربیت  عکـس عقیـده آن نویسـنده، وجـدی معتقـد اسـت در پرتو حجاب اسـت 
ی آن را دارند  که هر دو آرزو اوالد یافت می شوند. در اینجا بین این دو دیدگاه، یک بحث دیگری هست 
که در همه چیز با او شریک باشد و بهترین زندگانی را داشته باشند. نویسنده  کنار مرد، زنی باشد  که در 
اّول آن را در بی حجاب بودن می بیند و نویسنده دوم در داشتن حجاب. وجدی می پذیرد که صرف آرزو 
که وقتی محقق شـد، مشـکلی از نظر فسـاد پدید نیاید. »مسـلم اسـت  کافی نیسـت؛ بلکه مهم آن اسـت 
که برای او زن صالحه باشـد، با زنش بدون حجاب بگردد؛ بلکه  که انسـان فقط همین را طالب نیسـت 
کـه دچـار هیـچ شـر و مکروهی نگردد و مـرگ نزدیکش نشـود«. )140( وجدی می گوید:  انسـان آرزو می کنـد 
کـه حجاب خالی از شـر نیسـت«، اما معتقدم »حجاب از شـر بزرگتری مانع اسـت«.  مـن »انـکار نمی کنـم 
ک  کـه مدافعـان حریـت زن و بی حجابـی فکـر می کننـد بـا یـک مشـت زن و مـرد پـا )141( او معتقـد اسـت 
کـه مبـرا از شـرور و مصائـب  کـی هسـتیم  کـه مـا بایـد بدانیـم »در عالـم خا و کامـل سـروکار دارنـد، در حالـی 
گفته انـد: »حجـاب صّحـت زن را ضعیـف  نیسـتیم«. )142( مخالفـان حجـاب سـه ضـرر بـرای حجـاب 
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کـه شـخص نامـزد خود را ببینـد ... حجاب زن را از تهذیـب و تعلم مانع  می کنـد ... حجـاب مانـع اسـت 
گـر قرار بود حجـاب زن را ضعیف  ی هـر سـه شـبهه را جـواب می دهـد. طـی سـیزده قرن ا اسـت«. )143( و
کـه نه تنهـا ضعیـف نکـرده، بلکـه »زنهـای حجـاب دار از زن هـای بی حجـاب به مراتـب  کـرده بـود  کنـد، 
قوی ترنـد«. پاطولـوژی ]کـذا[ هـم ثابـت می کنـد »پسـرهای زنهـای محجبـه بدنشـان قـوی از مردمـان زنهای 
کـه بـر خـاف اظهـار ایـن افـراد، زن های  مکشـوفه اسـت«. )144( علـم »پیسـیکولوژی« هـم ثابـت می کنـد 
محجوبه اسـیر شـهوات خود نیسـتند. )144( نویسـنده با همین ادبیات سـعی می کند اشکاالتی را که به 
بین ُمتنّورین 

ّ
حجاب شده، پاسخ بدهد:. »بسیاری از اصحاب خدعه و لهو و لعب از میان همین مهذ

هستند و در میان آنها عده قلیلی یافت می شود که سالم و عفیف باشند«. )145( »زن محّجبه مصونه، 
هم میلش به شـهوات کمتر از زن مکشـوفه اسـت و هم تفکر و خیال شـهواتش و این مطلب از مسـلمات 
کـه بـه زنـان محجبـه نسـبت می دهنـد »من ایـن ضعـف را در وجود  اسـت«. )147( ضعـف اعصـاب هـم 
ئم ضعف اعصاب اسـت که آمارها نشـان  زن هـای غـرب بیشـتر می بینـم«. کثـرت خودکشـی یکـی از عا
می دهـد در غـرب بیشـتر اسـت. )147-148( در اینجـا آمارهایـی از مجلـة المجـات، مجلـد یازدهـم 
کـه حجاب سـبب ندیدن نامزد می شـود و این عامل طاق های بعدی اسـت  مـی آورد. اشـکال دیگـر هـم 
یادی دارد. همچنیـن حجاب زن ربطی  وارد نیسـت؛ زیـرا طـاق در بسـیاری از ملت هـا هسـت و دالیل ز

به تعلیم و تربیت او هم ندارد. )148(

کـه »آیـا حجـاب زائـل و متـروک می شـود؟ وجـدی احتمـال آن را  فصـل یازدهـم دربـاره ایـن سـؤال اسـت 
منتفـی ندانسـته و امـر محالـی نمی دانـد؛ به ویـژه کـه »این مدنیت ماّدیه با شعشـعه ی کاذبـه و آرایش های 
سحرکننده خود، خیلی چیزهای ضروری را که قبًا بوده زائل و برطرف نموده« و ممکن است حجاب را 
ی »مدنیت حاضر با هر چیزی که در او معنی تضییق و فشار بود، مقابله نموده  هم از بین ببرد. به گفته و
ی می گوید: افراط، تفریط  و تمام همت خود را مصروف به این نمود که آنچه قید است را بردارد. )149( و
مـی آورد. وقتـی سـاطی خیلـی مسـتبدانه عمـل کردنـد، مدنّیـت جدید آمـد و اسـاس آن را برانداخت. در 
کـه »مواظـب حفـظ روابـط اخاقـی« بودنـد، به قـدری در منـع آنچـه منافـی ادب بـود،  دوره ای هـم کسـانی 
که مدنیت  کارهای دنیوی را مکروه دانسـتند و حاال  که مردم  شـدت و موجبات تضییق فراهم نمودند« 
گذاشته و به نام »آزادی شخصی« میدان اباحه مطلقه را برابر  کنار  جدید آمده، روش »مستقیم عدل« را 
کرده و »زوال« امر حجاب  ی از روحیه تقلیدی شـرق اظهار نگرانی  گذاشـته اسـت. )150151( و مردم باز 
کـه  را امـر »مسـتحیلی« نمی دانـد. سـابقًا کشـیدن سـیگار و رفتـن قهوه خانـه عیـب بـود، امـا »طـوری شـده 
کـه برای جوانان، عنان به درجه ای مطلق و رها باشـد  بهتریـن شـکل از اشـکال تمـدن را در ایـن می داننـد 
کـه در معابـر عمومـی در مقابـل نظـر عابریـن بـا دخترهـا بیامیزنـد«. )152( البتـه نبایـد مأیوس بـود و من »به 

کامل دارم«. )153( ک و طبیعت اسامیه مسلمین اعتماد  قلب پا

کاملـه هسـتند«؟ وجـدی  »آیـا زن هـای مدنیـت ماّدیـه زن هـای  کـه  ایـن اسـت  فصـل دوازدهـم  پرسـش 
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می گویـد: فـرض اّول مـا ایـن بـود کـه آنچـه در مدنیت غربیـه برای زن اتفاق افتاده، بـه هیچ وجه به معنای 
که خود غربی ها هم به آن معترف اند. وجدی  کامله هسـتند و این چیزی اسـت  که زنان آنجا  آن نیسـت 
کتاب  ی باز به نقد مطالب  می گوید: ما قبًا در این باره نقل قول هایی از متفکران غربی آوردیم. )154( و
که می گوید مهم ترین مانع رشـد زنان در شـرق حجاب اسـت، پرداخته و به مقایسـه زنان  المرأة الجدیده 
شاغل در مصر و فرانسه می پردازد. او باز سخنی از ساموئل اسمایس از کتاب اخاق او آورده که درست 
کـه در غـرب، زن سـهمی در ایجـاد ثـروت دارد، امـا بـه ازای آن »بنـای حیـات منزلیـه« منهدم شـده  اسـت 
که موجب اضطراب شدید  که در »باد متمدنه به یک  درجه ای رسیده  است. )158( مشکل طاق هم 
علمـای ... آنهـا شـده اسـت«. )159( در اینجـا آمارهایـی از برخـی از ایـاالت امریـکا ماننـد اهایـو و نقـاط 
تشـان[ از  تـش ]تحصیا پـا و امریـکا، اغلـب تحصیا دیگـر آورده اسـت. )160( زن هـای مطلقـه در بـاد ارو
گر قرار بود تحصیات مانع طاق شـود، باید آنجا این اتفاق می افتاد. )163(  زنان شـرقی بیشـتر اسـت. ا
کرده و  که مردم نامزد خود را ببینند مطرح  که مانع از آن اسـت  در اینجا باز اشـکال معروف به حجاب را 
ی  که ایرج میرزا هم در شعر معروف خود علیه حجاب دارد. و پاسخ می دهد. این همان اشکالی است 
ی تحلیـل دقیـق عالمانه« آنها را بررسـی کرد.  می گویـد بایـد بـه مسـائل اجتماعـی دقیـق نگریسـت و »از رو
که »در هر چیزی خصوصًا در مسـأله نسـوان«  کسـانی در شـرق هسـتند  )164( وجدی در نهایت از اینکه 
ی دانشـمندان خود  می خواهنـد از »صاحبـان آن مدنیـت« تقلیـد کنند، اظهار نگرانی می کند. به گفته و
کسـانی در پـی تقلیـد از آنهـا  آنهـا بـه سـقوط سـریع، بلکـه هبـوط یـاد می کننـد و در عیـن حـال، در اینجـا 

هستند. )166(

کـه »کدام یـک از طرزهای تعلیـم اصلح برای حـال زن ها«  فصـل سـیزدهم در پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت 
مفیـد اسـت؟ وجـدی می گویـد« مـا بایـد عالمانـه در این بـاره اظهارنظـر کنیـم و بدانیـم »محکم تریـن طرز و 
کـه عهـده دار ایـن واجـب تهذیبـی زن باشـد، کـدام اسـت«. در اینجـا از اهمیـت روش علمـی در  اسـلوبی 
ایـن بحـث سـخن می گویـد و اینکـه بایـد بـر اسـاس حکمـت سـخن گفـت. )167-168( ظاهرًا بـه نظرش 
رسیده که اّول بگوید روش غرب در این باره نادرست است و حاال باید چطور این را ثابت کند؟ »ما برای 
که طریقه و اسلوب های تعلیم در غرب به درج ُقصوا مضّر و با احکام و قواعد خلقت  کنیم  این که ثابت 
ی زمیـن تمدنشـان بیشـتر« از دیگـران اسـت  کـه »رو انسـائیه غیـر منطبـق اسـت«، بهتـر اسـت از خـود آنهـا 
که روش آنها غلط است. برای  کند  کار اظهارنظر دانشمندان غربی می تواند ثابت  کنیم. برای این  شروع 
همین، باز مثل گذشته به اقوال آنان تمسک می کند. ژول سیمون نزد فرانسویان جایگاه بلندی دارد و او 
که در خصوص تهذیب و تربیت نسوان اعتنایی  می گوید: مردم در سال 1848 شکایت از این داشتند 
کـه ایـن تهـذی بـه حـد افـراط رسـیده: »بلـی، هیـچ  نمی شـود، امـا امـروز آنهـا بـه عکـس شـکایت می کننـد 
ک داخل شده ایم«. )169( عبارتی هم از  که ما از حد تفریط خارج و به افراط هائل و ترسنا شکی نیست 
که تکلیفش روشن است و اما آیا ملت امریکا صاحیت دارد تا  پا  ساموئل اسمایس آورده است. این ارو
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گاه تعریف و  روش های تهذیبی اش برای نسـوان تقلید شـود؟ او می گوید: درباره آموزش زنان در آنجا هم 
گاه انتقاد شـده و »ما نمی توانیم یکی از این اسـلوب های غربیه را در خصوص تهذیب نسـوان  تمجید و 

کنیم. )172( کنیم، مگر آنکه تمامی این اقوال را« بررسی  تبعیت 

کـه در بحث هـای این کتاب بر اسـاس »اسـلوب حسـی تجربی«  فریـد وجـدی در خاتمـه کتـاب می گویـد 
کسی نمی تواند نتایج او را  کنت بوده است. بنابراین  گوست  ی از روش ا کرده و بسا مقصودش پیرو سیر 
تکذیـب کنـد. )172( آن گاه خاصـه کتـاب را در چنـد بنـد آورده اسـت. اّول اینکـه »زن از حیـث خلقت 
کـه وظایـف آنهـا متفـاوت اسـت. دوم اینکـه  بدنـی و جسـمی از مـرد ضعیف تـر« اسـت و نتیجـه آن اسـت 
که در  کمال زن هم در احساسـات و عواطف اوسـت  کمالی اسـت مخصوص به او«.  »برای هر موجودی 
مسـیر درسـت حرکـت کنـد و ایـن بـرگ برنـده اوسـت. سـوم اینکـه او در این مسـیر بـه کمال خود نمی رسـد 
ی  گر زنان به مشاغل مردان رو »مگر آن که عیال باشد از برای مرد و مادر باشد برای طفل«. چهارم اینکه ا
ک بـرای زنان  آورنـد، بهجـت و طراوتشـان از بیـن مـی رود. اشـتغال بـه کارهـای بیـرون یـک جراحت خطرنا
اسـت. )174( پنجـم اینکـه حجـاب از دو جهـت ضـرورت دارد، هـم »مصلحت کلیه نوع انسـانی به طور 
کفیل آزادی اوسـت. ششـم  عموم« اسـت و هم »صاح خود زن«. حجاب تضمین کننده اسـتقال زن و 
پا و امریکا  اینکه زن در »مدنیت مادیه« غربی کامل نیست. هفتم اینکه طریق تعلیم رایج در ممالک ارو
بـرای زن هـا صاحیـت نـدارد. هشـتم اینکـه تعالیم دیانت اسـام برای زن مبتنی بر فطـرت و طبیعت زن 
است و با آن به مقام رفیعه خواهد رسید )175( و نهم اینکه زن می تواند به کامل ترین نقطه برسد و هیچ 

مانعی سر راه او نیست.

کرده است. او می گوید: دو هدف از  که این نه فقره را با »مقررات علوم تجربه« ثابت  کید می کند  او باز تأ
ایـن کتـاب داشـتم. اّول تقویـت طرفـداران حجـاب که »تا آخرین نقطه امـکان در دفاع از حجاب ثابت و 
ی تعصب«  کنیم به این که ما از رو مستقر باشند« و دیگر آنکه »برادراِن مخالِف حجاب خودمان را اقناع 

سخن نمی گوییم و »دفاع ما از لحاظ انتصار برای فطرت دینیه اسامیه« است.




