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 مقدمه:

 های فمنیسیتی از نوع غربی، دربین جامعه فرهیختگانی زنان آن تونس یکی از کشورهای اسالمی است که نگرش

سایر معرفی زنان مشهور  درلذا به طور معمول  د،نمؤثر می باشو همواره در این زمینه فعال و رواج داشته بسیار کشور 

 داشته و از این زاویه به موضوعات نگریسته می شود.تأثیر فمنیستی  دیدگاه های این نیز کشورها

الطاهرة قرة العین، " ؛ای با عنوانمقاله در کشور تونس، فرهنگی جمهوری اسالمی ایران رایزنی طبق گزارش اخیر

 خبری پایگاه در محمود خانم دیانا قلم به "أول امرأة إیرانیة نسجوا لها حبل مشنقة من عباءة الدین

https://tunigate.net  العین، ةقر طاهره" مذکور؛ مقاله فارسی عنوانکه  منتشر شده استتونس در کشور 

 باشد.می "بافتند دار طناب او برای دین، لباس با که ایرانی زن نخستین

در  ،یو مال محمد صالح برغان ینی(، فرزند آمنه خانم قزونیتاج، معروف به طاهره قرة الع نی)زر یفاطمه برغان"

برد. در سال  یخود به کار م یمّهر امضا را در« آمنه»نام  یمتولد شد. و نیدر قزوق ( ۱۲۳۳ ایق )و  ۱۲۳۱سال 

 دختر شد.  کیدر آمد و از او صاحب دو پسر و  مال محمد ش،یق به عقد ازدواج پسرعمو۱۲۴۴

با همسرش از  دهیاختالف عق یو در پ دیگرو هیخیبه مسلک ش و همراه شوهرش به کربال سفر کرد ،پس از ازدواج

 هیو باب یدولت یقوا انیدر جنگ م نی. قرة العوستیپ هیبه جنبش باب ،یکاظم رشت دیپس از درگذشت سو  او جدا شد

 نیسوء قصد به ناصرالد یبرا انیاز باب یو به تهران منتقل شد. بعد از تالش برخ ریق، دستگ۱۲۶۵در سال  ،در مازندران

  "صادر شد. ی، دستور اعدام و۱۲۶۸شاه، در سال 

 ختگانیفره تیو گستره فعال یاسالم یدر کشورها یرانیزن مسلمان ا یاز نحوه معرف یآگاه تیبه اهم تیبا عنا

 :گرددیمتن کامل مقاله در ادامه ارائه م ،یو فعاالن حوزه زنان و خانواده در عرصه جهان
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 العينة طاهره قر

 1اس دين، براي او طناب دار بافتندنخستين زن ايراني كه با لب

و  سهم بزرگی از ظلم تاریخ نگاران، نصیب خانم فاطمه برغانی از ایران شده است. پس از اعدام او، بیشتر آثارش از بین رفت

 شناخته شد. " طاهره"اش در چاهی انداخته شد، با نام ها محو شد... اما او، پس از اینکه کشته و جنازهسیره او برای سال

 

، خانم فاطمه برغانی قزوینی که بعدها با نام طاهره شناخته شد، 1844در میانه قرن نوزدهم و به صورت مشخص در سال 

پرداخت و با صدا، علم و روش سخنرانی خود، یک پدیده استثنائی از یک زن شرقی روی منبر خود در شهر کربال به سخنرانی می

توانست ای که نمینا، نتوانست در یک جامعه مردانه چندان دوام بیاورد، جامعه مردانهرا در آن مرحله معرفی کرد. اما این استث

بپذیرد یک زن جوان رؤیاپرداز، با او به بحث بنشیند. پس از آن، هشت سال از کربال تا تهران در حال فعالیت بود تا اینکه در 

ند، خاموش شد. حکم اعدام او را یک روحانی صادر کرد و اش را پس از اعدام در آن انداختنهایت، صدایش در چاهی که جنازه

اعدام  1852پادشاه قاجار، ناصرالدین شاه نیز آن را تأیید کرد تا نخستین زنی در ایران باشد که به اتهام فساد فی االرض در سال 

 شود. می

 حكايت يک زن و هزار داستان مردانه

به او ظلم کند یا هزار تهمت به او بزند، نقل نکرد و شاید فاطمه برغانی، سهم  تاریخ شرقی ما، داستان هیچ زنی را بدون اینکه

ها محو شد، بزرگی از ظلم مورخان را به خود اختصاص داده باشد. پس از اعدامش، بیشتر آثار او از بین رفت و سیره او برای سال

د است. نام این زن، با دو حالت همراه است: یا اتهام به فساد ضمن اینکه منابعی که امروز در اختیار ما قرار دارد، بسیار مورد تردی

آمیز. هر دو حالت متناقض، نتایجی دارند که در آن از چهره یک زن زیبا و هوش و اهدافش فی االرض و یا تقدیس مبالغه

 برداری شده است.بهره

                                                           
 ترجمه شده و هیچ گونه دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته است. در تونس فرهنگی ج.ا.ایران رایزنیتوسط  مقالهاین  .1
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در یک خانواده معروف در  1818که او در سال  هایی که درباره فاطمه برغانی نوشته شده است، اتفاق نظر دارندبیشتر کتاب

آمده است که فاطمه دختر بزرگ مال صالح  "سفرنامه استر آباد و مازندران و گیالن"شهر قزوین به دنیا آمده است. در کتاب 

 "تاج نیزر"او را  کانشیو نزد شاوندانیسلمه است و خو اشهیاو فاطمه و کن یو نام واقع نیمعروف در قزو یهااز خانواده یبرغان

 گریاما د .شد طاداشت به او اع یکاظم رشت خیکه با ش یمکاتبات انیباشد در جر "قرة العین"و لقب معروفش که همان  خوانندیم

است  یزن نیاو داده شد و او نخست به هیفرقه باب انگذاریبن ،یرازیباب ش یعل محمد خیش یاز سو "طاهره" یعنیو القب معروف 

 که به صورت آشکار کشف حجاب کرد.

 ياسد آباد نيدر مدرسه جمال الد فعاليت و يياستثنا خانواده

العین قزوینی، یک قهرمان دیگر نیز وجود دارد که پدر او، محمد صالح برغانی قزوینی، بنیانگذار مدرسه  ةدر ماجرای قر

(، یکی از معروفترین احیاگران اسالمگرا، از آن 1897 – 1838صالحیه در شهر قزوین است که بعدها جمال الدین اسد آبادی )

 فارغ التحصیل شد.

 فایا ،شد لیتوانمند تبد بیخط کیفاطمه که دوستدار علم بود و بعدها به  تیتن شخصنقش را در ساخ نیمدرسه بزرگتر نیا

 نطوریبرادران و خواهرانش و هم ریدخترش و سا یمدرسه سه طبقه را برا نیامکان آموختن در ا یمحمد صالح برغان خیش .کرد

 یو عرب یفارس اتیعلم کالم و ادب ،ینیعلوم د بر یکرده بود و به شکل اساس ممردان و زنان فراه انیخود از م شاوندانیخو برای

 متمرکز بود.

از  یفاطمه از کودک که نوشت "و مرگ دهیعق ،ی: زندگنیالع ةقر"در کتاب خود با عنوان  یرانیپژوهشگر ا ینورمحمد یمهد

خود را در مجالس پدرش از پشت  یخصوص یهایبرخوردار بود و سخنران ثیو حد ینیبرتر و از قدرت بحث در علوم د گرانید

 یامر .شناخته شده بود ،کردمی را شگفت زده شیپسرعموها نیکه ا عیسر یهادر ارائه پاسخ یو به توانمند دادیپرده انجام م

 شناخته شود. نیدختر دانشمند و باهوش در قزو کیاش، به عنوان کننده رهیخ ییبایکه باعث شد عالوه بر ز

 ،خواندندمی که پسران در مدرسه یبلکه به دروس ،آموز نبوددانشالعین  گونه آمده است که قرة نیا گرید یخیمنابع تار یبرخ در

 .کردیبه او افتخار م قرة العیننشان دهنده آن است که خانواده  یخیداد اما شواهد تارمی گوش

، سخن "ییگرا یو مل یآزاد یو مناد یرانیشاعر ا قرة العین"در کتاب خود با عنوان  یمحراب نیالد نیبه نام مع یپژوهشگر

که داشت  یاو با قدرت .میبحث کن نیالع رةبا ق میکردیما جرات نم»نقل کرد:  نیچن نیبرادرش مال عبدالوهاب درباره دانش او را ا

 .«میشدمی به او متوسل ختالفاتحل ا یبراما ترساند و می ما را

 ،دختر بزرگ خود را به اجبار ،لیدل نیجامعه خود خارج شود و به هم یهااز سنت یبه آسان توانستینم قرة العینروشنفکر  پدر

ازدواج کرد  شیبا پسرعمو لیدل نینداشت به هم اریدر اخت یمتعدد یهانهیگز قرة العین . بنابراین،در آورد شیازدواج پسر عموبه 

مطالعه شود  لیتکماو در مسیر  اما ازدواج و سفر نتوانست مانع .آورد ایفرزند به دن چهارو در کنار او به کربال سفر کرد و در آنجا 

 .ابدیبدان دست  یبه آسان توانستیرا در برابر او گشود که نم یدیجد یهاافق دیشا یو حت
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 ينيشهرها و مسالک د نيب

مجال پرداختن به  نجایدارد که در ا ازین یدتیو عق یبه بحث فقه هیو سپس باب هیخیش قهیبه طر قرة العین یهاشیگرا درک

از  .است ازمندین یو اجتماع یروان لیبه تحل نیمسئله همچن نیاست که ا نیدر آن وجود ندارد ا یدیاما آنچه که ترد ،ستیآن ن

مواجه بود  یاسیو س یبحران اقتصاد کیبا  ،در اروپا یانقالب صنعت جیدر اواسط قرن نوزدهم همزمان با بروز نتا رانیسو ا کی

مهم  نی. اما اکردسرایت می رانیو انقالب به جامعه ا رییتغ جادیعالقه به ا دیبا ،هاییبا اروپا هیو با توجه به رابطه حکومت قاجار

 هیشب ،شودمی مربوط مهدیبه امام  انیعیش یکه برا "یمنج"شه یرا به اند نیجامعه متد نیکه ا خوردیرقم م یابه گونه دیبا

بودن ظهور  کینزد شهیهستند، بر اند کیبه هم نزد یمرتبط و از نظر زمان گریکدیکه به  هیو باب هیخیش قهیاما دو طر .سازد

 تیهستند از مقبول یکنون تیوضعاز  ییرها واستارکه خ یکسان انیبود که در م یعیطب نیهستند و بنابرا یموعود مبتن یمهد

 . برخوردار شوند ییباال

عمو  ،یبرغان ینبود. اگر مال محمد تق بیآن عج غیتبل و هیخیش قهیبه طر ینیپژوهشگر د کیبه عنوان  قره العین التیتما

 یزندگ ریکرد، مسیاخراج نم نیو او را از قزو ریرا تکف یاحمد احسائ خیش یعنی هیخیش قهیطر انگذاریبن ،قرة العینو پدر شوهر 

 کیکه طاهره در آن زمان  صورت گرفت 182۶در سال  ریتکف نی. ادیرسینم انیبه پا به این زودیکرد و ینم رییتغ نیالع قرة

 یکاظم رشت خیش یعنیاو  نیرا مطالعه کرد و با جانش یرسائل احسائ ،گذاشت یجوان نیدر سن یکه پا یاما وقت ،دختر خردسال بود

اعالم  هیفرقه باب انگذاریبن ،یرازیباب ش یبه محمد عل ،یمرگ رشت ازطاهره پس  .خود را به او اعالم کرد یمکاتبه و وفادار

 داد. رییاو را تغ یامر سراسر زندگ نیکرد که ا یوفادار

بازگشت اما اختالف با  نیبه قزو 1844کرد به همراه همسر خود در سال  یبعد از آنکه چند سال در کربال زندگ قرة العین

 هیخیش قهیطر خیاو در کربال در منزل ش، به تنهایی و بدون خانواده به کربال بازگردد. گرید باعث شد که یک بارخانواده همسرش 

در کربال به نزد حاکم شهر و سنگ  نید یعلما تیاما شکا ،کرد دشیعقا غیو تبل سیشد و شروع به تدر میمق یکاظم رشت یعنی

علمای بغداد علیه میهمان تازه و سپس بغداد کرد.  هیبه کاظم متیاو را مجبور به ترک کربال و عز یآنها به خانه رشت یپراکن

به نخواند طبر منبرها خ گریحبس کرد تا بار د یتاو را در خانه مف زیو پاشا ن ندکرد تیشکا یعثمان یپاشا وال بیبه نزد نج رسیده،

 .نکند غیظهور کرد را تبل هیخیکه به دنبال فرقه ش هیببا دهیو عق

 1847 سالدر  یاما سلطان عثمان ،شد لیتشک "هیقرت"به نام  قرة العیناز طاهره  تیاز مردم در حما یادر آن زمان فرقه

 یبرا هیکه به همراه طرفداران فرقه باب نینداشت جز ا یااو چاره نیصادر کرد بنابرا رانیبه ا قرة العینبر بازگرداندن  یمبن یفرمان

فرقه و  انگذاریو بن ریاو را دستگ هیکه دولت قاجار نیتا ا ،و روستاها  به رفت و آمد بپردازد هرهاش نیباب ب یهاآموزه غیتبل

 را اعدام کرد. قرة العینجمله  آن ازان مبلغ نیهمچن
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 ينيو مبلغ د ياجتماع رييتغ يدر جستجو يبدون حجاب: زن قرة العين

 یاهیعنصر حاش کیکه  یبه طور ،بد بود اریبس رانیزن در جامعه ا تیوضع ،ینیقزو قره العیناز تولد و پس  شیپ در زمان

 - 1883) "خاطرات تاج السلطنه"کتاب مهم راجع به دوران قاجار تحت عنوان  کیدر  .و تحت ظلم قرار داشت شدیم یتلق

دهد. تاج السلطنه می م خبرطبقه حاک انیدر م یاسفناک زنان حت تیکه از وضع مینیبیم ار یشاه مطالب نیالد ( دختر ناصر193۶

 را یاسیآزاد بودند و حق دخالت در امور کشور و س ممالک گریکاش زنان در مملکت ما مانند زنان در د»: سدینومی کتاب نیدر ا

تمام عمر از صبح  دیو آنها با شودیبرخورد م انیتنها مانند چهارپا هاشوند و با آنینم یانسان تلق یرانیداشتند... متاسفانه زنان ایم

 .«کنندمی را مطالبه شیحقوق خو ییکه زنان اروپا یتا شام در زندان خود به سر ببرند در حال

بدان فراخواندند  هیخیفرقه ش ،از آن شیو پ یرازیباب ش یمحمد عل یعنی تیکه مبلغ فرقه باب یو اجتماع یاصالحات مذهب

و تفکرات بود  هادهیا یطرح برخ ،که از آن جمله افتیموارد به زنان اختصاص  یآن را رد کردند، در برخ عهیو مسلمانان ش

به زنان در رابطه با طالق و مهمتر از همه مخالفت  یازاتیتتعدد زوجات و دادن امتوان به مخالفت با میآنها  نیمهمتراز که 

قرار گرفت و  قرة العینهمچون  یه دختر جوانمورد توج تیبخش از اعتقادات فرقه باب نیطبعا اان اشاره کرد. با حجاب زن

 تیبه رسم تیببا دیاز مبلغان عقا یکیاز او استقبال کرد و او را به عنوان  زیمکاتبه کند که باب ن یرازیباعث شد که با باب ش

باب تالش داشت  ایشود که آمیمطرح  قرة العینچون  یبه دختر یرازیش ژهیتوجه و راجع بهمهم  یسوال نجایدر ا .شناخت

 ایکرد  قرة العینبه  دیخدمت را مذهب جد نیبزرگتر ایکند؟ آ یبردارسخنور معروف در عصر خود بهره یبانو کیتا از 

 برعکس؟

که او حجاب را  کنندیم دیاز منابع تاک یبرخ .خود را در مسائل زنان داشت و با اعتقادات گذشته مخالف بود ژهینگاه و قرة العین

 ژهیبه و ،کردمی قیتشو یو آنها را به علم اندوز و زنان را گرد هم جمع کردیم داریاز سر برداشت و بدون حجاب با مردان د

 .خواندیو اشعار خود را به صورت آواز م وداو خود شاعر ب نکهیا

مورد استفاده قضاوت درباره طهارت او  یبرا دستاویزیعنوان را به  یزن شرق کی یدر زندگ یشخص اتیجزئ نیافراد، ا یبرخ

از  زین تیاز مبلغان باب یبرخ یسوال ببرند. حت ریشرافت او را ز نیقرة الع کانیاز نزد یبرخ یکه باعث شد جامعه و حت قرار دادند

 .دیطاهره ناماو را  ،اما باب در پاسخ خود ،کردند دیاو ترد تکرده و در عف تیشکا یرازیبه باب ش نیالع قرة

حادثه  دانند،می ینیقزو قره العینطاهره  یزندگ انیپا به اتفاق، آن را دلیل نگارانخیتار شتریکه ب یخیتار یاز رخدادها یکی

امروز  .شوند گردانیفرقه رو نیاز ا یشت است که باعث شد برخدَدر منطقه بَ تیمبلغان فرقه باب ییکشف حجاب او در گردهما

قرة رخداد خالصه مبارزات  نیاما ا ،کاست یو اجتماع یخیتار طیدر آن شرا قرة العینو جسارت  قداما نیا تیاهم توان ازینم زین

 دانشمند ،زن قدرتمند کیشدن به  لیاست و تبد دهیکه جامعه او را به استضعاف کش یخود به عنوان زن طیشرا رییتغ یبرا العین

  .کندینم قرة العین یایبه رو یکمک چیمسئله ه نیتمرکز بر ا دیشاو  دیآیخود از سلطه مردان به شمار نم یآزاد ساز یفعال برا و
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 يک و نيم قرن از قتل او گذشت... اما جدل همچنان ادامه دارد

منابع و  رایز ،درباره آن سخن گفت نانیتوان با اطمیوجود دارد که نم قرة العین یشخص یدر زندگ یاریابهامات بس

 نیتالش کردند تا طاهره را کامالً به خود منسوب گردانند و بد تیفرقه بهائ روانیطرف درباره او وجود ندارد اما پیب یهاپژوهش

او مطرح کند که  هیرا عل یجدا کردند. اما طرف مقابل تالش کرد که اتهامات مختلف شمستقل یشکل او را از اهداف اجتماع

نوادگان خانواده  .شد ادیثالث از او  دیاست که بعدها به عنوان شه یبرغان یتق محمد شیداشتن در قتل عموها دست آن نیترمهم

 ،خانواده نینواده ا نیمهمتر .دانندمی مبرا جدشاناز باب و دست داشتن در قتل  یرویعمه خود را از هر دو تهمت پ نیالع قرة

 زیاز تندروها ن یمه خود دفاع کرد و البته هدف اتهامات برخعاست که به شدت از  یاکبر صالح یمعاصر عل یرانیا استمداریس

 قرار گرفت.

شان را به دست آوردند یکه آزاد یآرزو دارم به اروپا سفر کنم و با زنان»: دیگویشاه قاجار م نیالد السلطنه دختر ناصر تاج

ذرع  5که از  میکنیم یزندگ ییوارهاید نیکه چگونه ب نندیو حال ما را بب دنفکنیب ینگاه ایو از آنها بخواهم که به آس مینما دارید

رسد دختر می به نظر. «اندستادهیا ینگهبانان شیدارند که در آن سو یابسته یندارند و تنها درها یاپنجره چیو ه ستندیبلندتر ن

کرد اما می حقوق زنان حرکت یایاح ریود در مسکه پدرش چند سال قبل اعدامش کرده ب یپادشاه در آن زمان درک نکرد که زن

 شد. دهیکش ینید یهافرقه یراه خود را گم کرد و به واد

 قرة العینعراق را به  دیجد خیاز تار یاجتماع یهادهیفصل از کتاب خود با عنوان گز کی ،یالورد یبه نام عل یعراق سندهینو

منتشر  "را کشتند نیالع قرة نیچننیا"فصل از کتاب را به صورت مستقل تحت عنوان  نیاختصاص داد که مرکز نشر الجمل ا

سخت در جامعه  یامطرح کرد و شرح داد که چگونه او زلزله نیالع درباره قرة یخود را به نقل از منابع متنوع تیروا یالورد کرد.

که تا امروز  یامر ،شدند میطرفدار و مخالف او تقس به دو دستهچگونه مردم  نکهیافتاد و ا هاکربال به پا کرد و نام او بر سر زبان

 ییو استثنا یگانگیهمگان به ، دیکه هرگز به اثبات نخواهد رس قرة العینقصه طاهره  تیاما به دور از واقع .همچنان ادامه دارد

 . دهندمی تشرق شهاد دیجد خیبرجسته در عصر خود و تار دهیپد کیزن به عنوان  نیبودن ا
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