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 مروری بر زندگی طاھره قّرة العین مبارز آزادی خواه و اصالح طلب

 

  طاھره بردار پرده از میان
  تا بیاید سر غیبی در عیان

  شد عیان عالم  بھ  موعودی  یوم 
  در گذر از این و آن و حین و حان

  آمد او با جلوه ھای سرمدی
  ظاھر او بنمود وجھ احمدی

  عالمی را از شرر پر شور کرد
  (۱(آدمی را او سراسر نور کرد

سال پیش، در تاریکی نیمھ شبی، زنی را بھ قتل رساندند کھ سراسر زندگی کوتاھش، فریادی بود  ۱۴۷
ھای  علیھ نادانی و واپس نگری علمای مذھبی و وجودش نوری بود در شب سیاه فقر و تیره روزی توده

این زن فاطمھ برغانی نام داشت و لقبش طاھره قرة العین . فرسوده از قرن ھا استبداد و ارتجاع سیاسی
 . بود

قرة العین در دورانی تعلیم و تربیت یافت و دانش اندوخت کھ در مکتب خانھ ھا بھ روی زنان بستھ بود، 
سید کھ مذھب رسمی نھ تنھا زنی در زمانی مدارج فقھی و علمی رایج را طی کرد و بھ حد اجتھاد ر

مجتھد را نمی پذیرفت کھ فقط چھار دیواری خانھ را برازنده زن می دانست، در ھنگامی علیھ جھل، 
خرافات، واپس ماندگی، و سیھ روزی مردم سر بھ شورش برداشت کھ حاکمان و صاحبان قدرت زبان 

 . ھای معترض را می بریدند و در گلو خفھ می کردند

و نوآوری در دین، در ھمھ حال و زمان، آتش خشم حکام مذھبی را شعلھ ور کرده، آنھا چوب نو جویی 
بھ ویژه اگر نو آور . تکفیر برداشتھ و بھ جرم کفر و ارتداد و خروج از دین، فتوا بھ قتل نوآوران داده اند

 . و نو جو زنی باشدکھ جرات کرده و بھ حریم مردان پا گذاشتھ باشد

ی کھ این حریم ھمھ عرصھ ھای زندگی را در بر می گرفت، از دانش و معرفت، تا فکر آن ھم در زمان
و در یک کالم ھر چیزی کھ می توانست وجود نا مرئی زن در ... و خرد، ھنر و ادب، سیاست و مذھب

 . قرة العین جسارت چنین کاری را کرد. کنج خانھ را بھ حضور واقعی او در جامعھ متحول کند



 ی و نوجوانیدوران کودک

ھجری شمسی در خانواده ای  ۱۱۹۳میالدی برابر با  ۱۸۱۴فاطمھ زرین تاج زکیھ برغانی در سال 
او دختر بزرگ حاج مال محمد صالح بر  ).۲(سرشناس و با نفوذ، در شھر قزوین چشم بھ جھان گشود

از تعداد دقیق  یک خواھر بھ نام مرضیھ داشت و چند برادر. غانی، از روحانیون طراز اول شھر بود
پدر و عموھای فاطمھ ھمھ از علمای بزرگ و بنام بودند، درجھ اجتھاد . آنھا اطالعی در دست نیست

در نوشتھ ھایی کھ در باره قرة العین در دست . داشتند و ده ھا جلد کتاب و رسالھ دینی تالیف کرده بودند
زمان سوادآموزی و تحصیل علوم برای با وجودی کھ در آن  ).۳(است، بھ مادر او اشاره ای نشده است

. دختران معمول نبود، مال صالح دو دختر خود را از کودکی بھ کسب علم و دانش تشویق و ترغیب نمود
را بھ یاری پدر ... آنھا علوم رایج در آن زمان، شرعیات، الھیات، تفسیر قرآن، ادبیات فارسی و عربی و

ستعداد و قدرت فراگیری فاطمھ از ھمان آغاز توجھ اطرافیان ھوش و ا. و نیز معلم سر خانھ فرا گرفتند
در این نکتھ مورخین متفق القولند، حتی آنھا کھ با قرة العین و آیین بابی ضدیت . را بھ خود جلب نمود

 . دارند

با این توانایی حافظھ در درس . گویند فاطمھ بی اندازه ھوشمند بود و حافظھ بسیار نیرومندی داشت"... 
  ).۴"(حث و فراگرفتن مقوالت علوم اسالمی پیشرفت شایانی کردو ب

قرة العین جز تسلط . "افزون بر ھوش و حافظھ فاطمھ قریحھ شعر گویی ھم داشت و شعر ھم می سرود
بر علوم دینی و فلسفھ و عرفان، طبع شعر نیز داشت و در اشعار زیبایش از مولوی تاثیر گرفتھ 

 ). ٥"(بود

خانوادگی قرة العین در نکتھ حایز اھمیت است کھ بی شک در شکل گیری شخصیت در محیط زندگی و 
اول اینکھ بھ رغم تعلق بھ خانواده ای روحانی و بھ شدت مؤمن نھ تنھا . او تاثیر عمیقی بھ جای گذاشت

عالوه بر داشتن معلم سر . از تحصیل قرة العین جلوگیری نشد بلکھ ابزار الزم نیز برایش فراھم گردید
 . خانھ، قرة العین توانست، ھر چند بھ طور غیر مستقیم، از تعلیمات مکتب خانھ نیز بھره مند گردد

یکی بزرگ برای طلبھ ھا و . دو مدرسھ در پھلوی خانھ شان بنیاد گذارده بودند... و عموھایش... پدر او"
نھ شان پیوستھ و چون مدرسھ کوچک خانوادگی بھ خا. دیگری کوچک برای فرزندان و بستگان خودشان

 . در میانھ راھی باز بود، بھ درسھا نیز گوش می داد

... با گوش دادن پنھانی بھ درسھای مدرسھ خانوادگی کھ مختص اوالد ذکور خانواده بود... قرة العین
توانست در اندک زمانی ادبیات عرب، فقھ، اصول و کالم را فرا گرفتھ و حافظ قرآن و نعبیر و تأویل آن 

م و نثر چھره و نیز بھ تبیین آثار معارف پیشوایان اسالم بپردازد و در سخنوری و نظ. گردد
 ). ٦"(برافروزد

پدر، عموھا، برادران و عموزاده ھای او از . نکتھ دیگر محیط حاکم بر فضای خانوادگی قرة العین است
اگر چھ ھمگی مسلمان بودند، . علما و روحانین مھم زمان خود بوده و در سطح کشور شھرت داشتھ اند

بزرگش مال محمد تقی برغانی، از علمای اصولی  عموی. ولی ھرکدام بھ شاخھ ای از شیعھ تعلق داشتند
او کسی بود کھ اولین بار شیخ محمد احسایی، بنیانگذار مکتب شیخیھ را مورد . و امام جمعھ قزوین بود

پدر قرة العین با اینکھ بسیار متدین بود، ولی مانند برادر . تکفیر قرار داد و فرمان قتلش را صادر کرد



عموی دیگر قرة العین، مال محمد علی برغانی، از پیروان مکتب . ودبزرگش متعصب و افراطی نب
شیخی بود، این گونھ گونی اعتقادات کھ رویارویی دائم نظریات را بھ دنبال داشت، روحیھ ای جدلی و 

محیط مساعد زندگی و ذھن نکتھ سنج فاطمھ موجب شد از بحث و . جستجو گر را در فاطمھ تقویت کرد
ه در خانواده در جریان بود، حداکثر بھره را ببرد و با زمینھ مستعدی کھ داشت، جدل ھایی کھ ھموار

 . رفتھ رفتھ درآنچھ می آموخت، تبحر یابد

ما : برادرش عبدالوھاب کھ خود از علمای بزرگ شھر بود خود از قرة العین چنین یاد کرده است"... 
بھ اندازه ای او ما را مرعوب . م نداشتیمتمام برادرھا و عموزاده ھا، در حضور قرة العین جرات تکل

در مسایلی متنازع فیھ بحث میکردیم، چنان مسالھ را پاک و روشن و معلوم و " ساختھ بود کھ اگر احیانا
 ). ۷"(تمام سرافکنده و خجالت زده بیرون میرفتیم " مربوط برای ما مدلل میکرد کھ فورا

). ۸"(تو پسر بودی تا مرا فخر عالمیان می بود ای کاش: "معروف است کھ پدرش با افسوس می گفت
سالگی بھ عقد پسر  ۱۴فاطمھ پسر نبود و بھ ھمین دلیل علی رغم تمام فھم و کمالی کھ داشت، در سن 

حاصل این ازدواج سھ فرزند، دو پسر و یک . عمویش مال محمد، پسر ارشد مال محمد برغانی درآمد
میالدی بھ ھمراه شوھرش کھ برای ادامھ  ۱۸۲۸ر سال مدت کوتاھی پس از ازدواج د. دختر، بود

این دوران ھم زمان ). ۹(سال در کربال ماند ۱۳تحصیل بھ عتبات می رفت عازم آن دیار شد و بھ مدت 
این مسالھ در رشد فکری قرة العین و انتخاب ھای . بود با تشدید اختالف میان علمای اصولی و شیخی

 . آینده او تاثیر بسیار داشت

وآوری ھای شیخیھ در اسالم شیعھ، موجب واکنش ھای سخت علما و مجتھدینی شد کھ پیروان شیخیھ را ن
شیخ احمد احسائی در سفرش بھ قزوین، نظراتش را . مرتد و کافر می خواندند و واجب القتل می شمردند

. و قرار گرفتدر جلسات بحث و مناظرھای کھ با مالمحمدتقی برغانی داشت اعالم کرد و مورد تکفیر ا
میالدی، سید کاظم رشتی کھ در کربال می زیست جانشین ۱۸۲٦پس از مرگ شیخ احمد احسائی در سال 

او ھم مانند شیخ احمد از تعرض متعصبین و قشریون در . او شد، او مکتب شیخیھ را شکل و قوام بخشید
در پی . ھایش در آتش سوخت امان نماند و در جریان تھاجمی بھ خانھ اش، کتابخانھ و بسیاری از کتاب

این آزار و اذیت ھا او مجبور بھ ترک کربال شد، مدتی در کاظمین و سامره سکنی گزید و سرانجام در 
  ).۱۰(میالدی توسط عمال حکومت عثمانی در بغداد مسموم شد و بھ قتل رسید ۱۸۴۴سال 

و آنھا را بھ چندین شاخھ  موضوع جانشینی سید کاظم رشتی در میان پیروانش اختالف بھ وجود آورد
گرد آمدند و مکتب " باب"بخش مھمی از آنھا بھ دور سید علی محمد شیرازی معروف بھ . تقسیم کرد

. اصول نظریھ بابی با تفاوت ھایی ھمان اصول نظریھ شیخیھ است. را پایھ ریزی کردند" بابی"
عھ انجام گرفت، زمینھ تحوالت اصالحاتی کھ توسط شیخیھ، و سپس توسط باب و پیروانش، در مذھب شی

: فکری و اجتماعی جنبش را فراھم کرد کھ در تاریخ معاصر ایران از اھمیت زیادی برخوردار است
 . جنبش بابی

 زمینھ ھای اجتماعی جنبش بابی

انقالب صنعتی، رشد افتصادی اروپا . ایران در اواسط قرن نوزدھم، در دوره ای بحرانی را طی می کرد
روابط اروپا و شرق بھ مناسباتی استعماری، اختاللی اساسی در کشورھایی آسیایی نظیر  و تبدیل شدن

سلطھ جویی اروپا و سرازیر سدن سیل کاالھای خارجی بھ ایران، وضعیت صنعت . ایران بھ دنبال آورد



شکست ھای نظامی فتحعلی شاه قاجار، بھ ویژه دو . گران و پیشھ وران کوچک را سخت تھدید می کرد
انجامید، تعادل " گلستان"و " ترکمان چای"کست عمده از روسیھ کھ بھ امضای قراردادھای مفتضحانھ ش

جامعھ و روابط میان ھیات حاکمھ و مردم را در ھم ریخت فراز غرب و فرود شرق نھ تنھا در میان 
ساسی در روشنفکران و نیز سایر آحاد مردم، کھ حتی در بخش ھایی از ھیات حاکمھ نیز پرسش ھایی ا

  )۱۱. (مورد روند آینده تحوالت اجتماعی مملکت برانگیخت

پیروزی روسیان کھ با خیانت حکام ایران ھمراه شد، نھ تنھا مردم ایران را فرسود، بلکھ پرسش آفرین "
حتی در روستاییان موثر افتاد کھ بیشترین بار جنگ را . آمد و برتری دشمن را در ھمھ زمینھ ھا برنمود

پیروزی روسیان کھ چیرگی کفار بر ملت مسلمان ھم بود، بسیاری از افسانھ ھا را در ... داشتندبر عھده 
ھمدستی مالیان با حکومت، در اعالن ھای جھاد و بسیج توده ھا، نفرت از قجر را با نفرت . ھم ریخت

ی و مذھبی یاس و نا امیدی بھ بحران ھویت دامن زد کھ خود در بحران فرھنگ. از روحانیون در آمیخت
  )۱۲..."(تجلی یافت

ولیعھد، عباس میرزا کھ در تبریز بھ سر می برد، تحت تاثیر حکومت عثمانی کھ زودتر از ایران روند 
. تحوالت اروپا را در یافتھ و دست بھ اصالحاتی زده بود، متوجھ ضرورت اصالح وضعیت ایران شد

ت و اراده پدر را داشت و نھ پروژه ای مرگ عباس میرزا و بھ حکومت رسیدن محمد شاه کھ نھ قدر
ویژگی این دوره پیدایش . برای تغییر و تحول وضعیت اجتماعی، موجب آغاز یک دوره رکود گردید

اگر چھ آزادی بیشتر نشان از ضعف حکومت مرکزی . نوعی آزادی نسبی و تحمل جریانات فکری بود
شاه مانند، لغو اعدام و شکنجھ و برابری داشت تا خواستش برای اصالحات، اما برخی اقدامات محمد 

و ممانعت از آزار و اذیت افراد بھ دلیل عقاید مذھبی شان، بی شک در پیدایش این فضا موثر ) ۱۳(ادیان 
 . بود

در این سال ھای آزادی کھ مردم بھ حال خود بودند، اعتقادات مذھبی در سازگاری با شرایط نا سازگار "
جماعت زرتشتی در . ھ ناجی مردمی جان گرفت و روح انتظار حاکم شداندیش. اجتماعی تحول یافت

برخی دراویش جھانگرد بشارت می دادند کھ بھ ... پیشواز پسر زرتشت، کاروان بھ افغانستان فرستاد
زودی آن زمان فرا خواھد رسید و فاصلھ میان دارا و ندار و میان زیردست و زبردست رخت خواھد 

مھم اینکھ طبق اعتقادات شیعھ . واھد شد و مردم از تنگدستی خواھند رستبست و اموال اشتراکی خ
در چنین َجَوی بود کھ مکتب شیخی و بابی . ھزاره نیز فرا رسیده بود و امید ظھور امام زمان می رفت

  ).۱۴..." (توانستند رشد کنند و فرا گیر شوند

یعھ موجب شد کھ مردم ھر آن در انتظار در مذھب ش" ظھور امام غایب"بھ این ترتیب وجود اعتقاد بھ 
مسالھ دیگری کھ بھ این انتظار دامن می زد، ھم زمانی این سال ھا با ھزاره . خود باشند" ِ ناجی"ظھور 

تلقی می شد؛ یعنی زمانی کھ کفر و ظلم و فقر و بی چارگی سراسر " آخر زمان"بود کھ " غیبت کبری"
 . جھان را فرا گرفتھ است

ظھور می کند و عدل و داد را در " امام ِ غایب"است کھ بنا بر باور ِ رایج میان شیعیان در این زمان 
با در نظر گرفتن وضعیت طاقت فرسای زندگی مردم، می توان گفت کھ تمام . سراسر دنیا می گستراند

فتن این با در نظر گر. صد چندان شود" امام دوازدھم"شرایط فراھم بود کھ تب و تاب ِ مردم برای ظھور 
او در " باب ِ"وضعیت، گسترش نظرات سید علی محمد شیرازی کھ ادعا داشت نماینده امام دوازدھم یا 

روی زمین است، چندان غیر عادی بھ نظر نمی رسد، بھ ویژه اگر بھ این نکتھ توجھ کنیم کھ روحانیت 



 . شیعھ در آن دوره در موضع قدرتمندی قرار نداشت

دت تحت تاثیر صدر اعظمش، میرزا آقاسی بود و ضدیت کم و بیش آشکار صوفی مسلکی شاه کھ بھ ش
از سوی دیگر غارت مردم توسط مراجع مذھبی . دربار با روحانیون، موقعیت آنھا را تضعیف نموده بود

نا رضایتی حتی در . کھ بھ بھانھ ھای گوناگون صورت می گرفت، بر نفرت مردم از آنھا دامن می زد
ھمین ھا بودند کھ بعدھا نظرات شیخی و سپس . انیون و طالب جوان نیز بارز بودبخش ھایی از رو ح

 . بابی را با آغوش بشر پذیرا شدند

تماس ھایی با . سیاست باب در ابتدا، یافتن متحدینی در میان روحانیت و بخش ھایی از طبقھ حاکم بود
وانش با مراجع طراز اول شیعھ آنھا برقرار کرد جلسات بحث و مناظره میان باب و نزدیکترین پیر

از سوی دیگر، علمای مرتجع و محافظھ کار . برگزار شد کھ موجب جلب و جذب بخشی از آنھا گردید
 ). ۱٥(نیز ساکت ننشستھ، باب را تکفیر و فتوای ِ قتلش را صادر کردند 

، سیاست کلی روحانیون مخالف باب، بھ دربار و دولت نیز شکایت برده و خواستار مجازات باب شدند
چرا کھ شاه گمان می برد از باب می تواند جھت تضعیف . دربار محمد شاه، اما سیاست مدارا بود

. ضمنا تا آن زمان، از جانب باب و بابیان خطری جدی متوجھ درباریان نبود. روحانیت شیعھ استفاده کند
، کھ حمایت آن را نیز طلب می باب، دست کم در ابتدای کار، نھ تنھا خواھان رویارویی با حکومت نبود

 . نمود و از آزار و اذیت علما و مجتھدین صاحب قدرت بھ دربار پناه می برد

. در واقع باب بیشتر از ھر چیز خواستار اصالحات مذھبی و در کنار آن، برخی تحوالت اجتماعی بود
خواھان ساده شدن  آنچھ بھ طور خالصھ می توان در مورد باب و آیین بابی گفت، این است کھ باب

با مسجد و منبر مخالفت داشت و انجام . تبعیت از مالیان را حرام می شمرد. عبادات و فرایض دینی بود
در . بر این باور بود کھ ھمھ مساجد، حتی خانھ خدا را باید ویران کرد. مراسم حج را منسوخ می دانست

 : بر این باور بود کھ ). ۱٦(کرد زمینھ اقتصادی، از اصالح در امر مالیات ھا جانب داری می

حال آنکھ گروھی اندک، آنچھ را کھ می بایست . جمیع مال ھا مال حضرت است. جھان از آن خداست"
ما می گوییم مالکیت بزرگترین فساد اجتماعی . بھ تساوی میان شما تقسیم گردد، غصب کرده اند

ل و ایجاد طرق و تاسیس مطابع از ضرورت بسط پست و تلگراف و یکسان کردن پو). " ۱۷"(است
بر . بر تجارت و صنعت تکیھ داشت و تجار و صنعت گران را محترم می شمرد). ۱۸"(سخن می گفت

زدن . را نمی پذیرفت" پاک و نجس. "نظافت تاکید بسیار داشت، اما وضو گرفتن را الزم نمی دانست
ز میز و صندلی را الزم می رعایت برخی آداب زندگی، مثل استفاده ا. ریش را توصیھ می کرد

از تحصیل اجباری کودکان سخن می . جشن نوروز را بزرگترین جشن ایرانیان می دانست). ۱۹(شمرد
بھ طور کلی در . مخالف کشتن بود). ۲۰(سال را ممنوع اعالم می کرد ٥گفت و تنبیھ بدنی کودکان زیر 

  ).۲۱(آیین بابی مجازات جای بسیار کمی را اشغال می کند

بر مبنای این آیین، ھیچ مذھب دیگری . ین باب، مانند ھر مذھب دیگری، محدودیت ھایی با خود داشتآی
و البتھ آیین باب مانند ... تدریس ھیچ کتاب دیگری جایز نبود" بیان"بھ جز تدریس کتاب . موجھ نبود

ان، حق حیات قایل در جایی برای پیروان ھیچ مذھبی، جز با بی. مذاھب دیگر از تناقضات نیز بری نبود
را " مشرکین"در جایی فرمان قتل . نمی شد؛ در جایی دیگر، رابطھ دوستی با آنان را توصیھ می کرد



  )۲۲... (صادر می کرد و در جایی دیگر کشتن افراد را بھ جرم اعتقاداتشان ممنوع می نمود و

این توجھ البتھ در . ان استبخش دیگری از آیین باب کھ دارای اھمیت بسیار است، توجھ بھ موقعیت زن
آیین بابی نیز مانند آیین شیخی، تک ھمسری را تشویق و در انتخاب ھمسر . مکتب شیخی نیز وجود دارد

شرایط طالق را . ازدواج موقت یا صیغھ را ممنوع اعالم کرد. رضایت زن و مرد را شرط گذاشت
الم در این زمینھ برای مردان فراھم کرده، کھ البتھ با در نظر گرفتن تسھیالتی کھ شرع اس. مشکلتر نمود

زنان را از قید حجاب آزاد " بیان"باب در کتاب . مشکلتر کردن طالق بیشتر بھ سود زنان تمام می شد
  ).۲۳(کرد

خدا بھ مردان مؤمن اجازه داده است : " مراوده و محاوره عادی زن و مرد را بال اشکال و جایز دانست
. بھ زنان ھم اذن داده است کھ اگر خواستند بھ مردان مورد عالقھ خود نگاه کنندکھ بھ زنان نگاه کنند و 

  ).۲۴"(ولی نباید بھ آنچھ خدا دوست ندارد نگاه کنند

می توان گمان برد کھ این بخش از آیین شیخی و بابی در جلب و جذب زنی مانند قّرة العین و گرویدنش 
 . ستبھ آیین شیخی و سپس بابی بی تاثیر نبوده ا

 جایگاه قرة العین در جنبش بابی

یکی از عموھایش شیخی بود و نیز یکی . آشنایی قرة العین با مکتب شیخی از دوران نو جوانی آغاز شد
. از اقوام مادریش، مال جواد ولیانی، کھ آثار شیخ محمد احسائی را در اختیار قرة العین قرار می داد

بھ نظر می رسد کھ در این سال ھا . تاثیری تعیین کننده داشتاقامت در کربال، در گسترش افق دید او 
توانستھ باشد، علیرغم مخالفت شوھرش کھ تحت تاثیر پدر، از اصولیون متعصب بود، با دایره نزدیکان 

اما در این دوره ھنوز اعتقادات خود را آشکارا بیان نمی . سید کاظم رشتی، ارتباطھایی برقرار کند
در ھمین زمان بود کھ رسالھ ای . بھ قزوین بھ مکاتبھ با سید کاظم رشتی پرداخت در بازگشت). ۲٥(کرد

استدالل ھای محکم . در تایید بنیان ھای فکری مکتب شیخی تالیف کرد و برای سید کاظم رشتی فرستاد
فکری این رسالھ و میزان دانش نویسنده اش حیرت سید کاظم رشتی را برانگیخت و ھم او بود کھ بھ 

 ). ۲٦(خواند" قرة العین"زمان و بھ عنوان تشویق فاطمھ را رسم 

گرویدن بھ مکتب شیخی و تحوالت فکری پس از آن، بھ ویژه پافشاری آشکارش در دفاع از افکار شیخی 
چون . دیگر با شوھرش و خانواده او سازگاری نداشت. زندگی قرة العین را دچار دگرگونی ساخت

آنگاه کھ . در زندگیش یافتھ بود، در جدالی دائم با خانواده گرفتار شده بوداعتقادات اش اھمیت درجھ اولی 
در ھمین ھنگام خواھرش . کشمکش ھا باال گرفت، خانھ شوھر را ترک کرد و بھ خانھ پدر بازگشت

. عازم عتبات بود) پسر حاج میرزا عبد الوھاب، از شیخی ھای بنام قزوین(مرضیھ بھ ھمراه ھمسرش 
ھنگامی بھ کربال . این فرصت استفاده کرد، فرزندانش را بھ پدرش سپرد و ھمسفر آنھا شدقرة العین از 

ھمسر سید قرة العین را در خانھ خود پذیرا شد و قرة العین . رسید کھ سید کاظم رشتی در گذشتھ بود
 . کالس ھای درس سید کاظم را از سر گرفت و بھ تدریس مشغول شد

حوزه درسی ایشان پدید آورده بود و ھیچکس را نیز یارای این نبود کھ در  فقدان سّید خال بزرگی را در"
قرة العین مجلس درسی استاد را بھ پا . مقابل قرة العین و احاطھ وسیع عملی او فریاد استادی سر دھد

در این کالس ھا زنان در یک سو و مردان در آن سوی ). ۲۷"(داشتھ، از پس پرده بھ تدریس پرداخت



، قرة العین در این کالس ھا نظراتش ۱۸۴٦تا  ۱۸۴۴از سال . سخنان استادگوش فرا می دادند پرده، بھ
. مرگ سید کاظم رشتی مسالھ جانشینی او را در میان پیروانش مطرح کرده بود. را تبلیغ و ترویج کرد

 . خود سید ھم بھ طور مشخص کسی را معرفی نکرده بود

باید در جستجویش باشید تا او "را پیش بینی کرده و گفتھ بود " باب امام زمان"اما پیش از مرگ ظھور 
در بین پیروان و مریدان او نوعی انتظار تب آلود پیدا شده بود و ھمھ بھ جستجو در آمده ). ۲۸"(را بیابید
قرة . "کدام بھ جھتی مسافرت کردند ھر. را کھ نماینده امام زمان بر روی زمین است بیابند" باب"بودند تا 

کھ خیلی با او انس و عالقھ و ارتباط داشت، درخواست کرد کھ چون ) ۲۹(از مال حسین بشرویھ ... العین
  ).۳۰"(شما رکن رابع را یافتید و مرکز توجھ و اقبال مومنین را شناختید، مرا ھم آگاه کنید

در ھمین زمان است کھ . فتن باب، آن را بھ او بدھداو عریضھ ای بھ مال حسین می دھد کھ در صورت یا
میالدی بھ شیراز  ۱۸۴٦آوازه شھرت سید علی محمد شیرازی بلند می شود و مالحسین بشرویھ بھ سال 

می یابد؛ عریضھ قرة العین را ھم " بابیت"می رود و او را الیق جانشینی سید کاظم رشتی و شایستھ مقام 
" حروف حی"باب پس از خواندن این عریضھ قرة العین را در زمره  سید علی محمد. بھ او می دھد

با پیوستن قرة العین بھ باب، کالس ھای درس او مرکزی شد برای تبلیغ این آیین و . قرار می دھد) ۳۱(
 . دعوت مردم برای پیوستن بھ آن

می انگیزد و حاکم دیری نمی گذرد کھ شھرت و محبوبیت قرة العین، نگرانی و خشم علمای کربال را بر 
مرگ ھمسر سید کاظم رشتی کھ از طرفداران و حمایت کنندگان سر سخت . او را از شھر اخراج می کند

ماه در آنجا  ٦قرة العین بھ کاظمین رفت و مدت ). ۳۲(قرة العین بود، بی شک در این امر بی تاثیر نبود
 . بھ تبلیغ و تدریس پرداخت

سرچشمھ اختالفات در این . سر مسایل گوناگون بحث و جدل وجود داشتدر این زمان در میان بابیان بر 
دین اسالم منسوخ است و چون باب " باب"بود کھ برخی از بابیان بر این باور بودند، کھ از زمان ظھور 

دیگر ... نیاورده، دوران فطرت است و تکالیف دینی از جملھ نماز، روزه، خمس، ذکات و" کتابی"ھنوز 
البتھ اختالف با قرة . اصلی ترین نماینده این جریان فکری در میان بابیان، قرة العین بود واجب نیستند

نحوه رفتار او نیز خشم جناح محافظھ کار جنبش را بر . العین تنھا بر سر مقوالت و مباحث اعتقادی نبود
 . بی برخاستقرة العین اولین زنی است در تاریخ معاصر ایران کھ بھ دفاع از بی حجا. می انگیخت

قرة العین در مسالھ زنان و بھ خصوص حجاب نظراتی داشت کھ با تمامی باورھای گذشتھ در تعارض "
وی پیش از آمدن بھ ایران آرا و عقاید خود را در خصوص حجاب با نزدیکترین اطرافیان . کامل بود

ان رعایت حجاب نمی خود در میان گذاشتھ و آنان را مجاب نموده بود، و بدین روی نیز در نزد آن
در این . بود) ۱۸۴٥دسامبر (قمری  ۱۲۱٦از مواردی کھ او بی حجاب ظاھر شد، ماه محرم ). ۳۳(نمود

ماه عزاداری شیعیان کھ ھمزمان بود با میالد باب، قرة العین جشنی در خانھ سید کاظم رشتی بر پا نمود 
  ).۳۴(و خود با لباس رنگی و بی حجاب در این جشن شرکت نمود

زنانی از . آوازه قرة العین، زنانی را کھ از حداقل آگاھی و دانش برخوردار بودند، بھ دور او جمع کرد
از جملھ اینھا مرضیھ خواھر قرة . پایگاه ھای اجتماعی گوناگون کھ بعدھا ھمگی بھ آیین بابی گرویدند
 . العین است و خواھر مالحسین بشرویھ و مادر او کھ شاعر ھم بود



از بین آنھا . س از بازگشت بھ قزوین برخی از زنان سرشناس شھر نیز جذب قرة العین شدندبعدھا پ
او کھ شاعر بود، بھ نام مستعار . دختر فتحعلی شاه و مادر والی خراسان را می توان نام برد" زبیده خانم"
وه فتحعلی شاه ن" شمس جھان"تاثیرات قرة العین را در شاعر دیگری بھ نام ). ۳٥(شعر می گفت" جھان"

او با قرة العین ھنگامی آشنا شد کھ زندانی . شعر می گفت نیز مشاھده می کنیم" فتنھ"کھ بھ نام مستعار 
 ). ۳٦(توصیف این آشنایی در اشعار مثنوی او آمده است. بود

 عده ای بھ اذیت و آزارش پرداختند،. رفتار و گفتار قرة العین برخی را ھم از پیرامون بابیان راند
واکنش قرة العین در برابر این ). ۳۳(مسلمانان متعصب بھ خانھ اش ریختند و آنجا را سنگباران کردند

علمای شیعھ و سنی را گردآورید تا مناظره و مباحثھ کنیم، : "حمالت دعوت علما بھ مباحثھ و مناظره بود
، بر مال خواھد بدین سان حقیقت و دروغ ھر طرف و نیز خرد ھر دو طرف بر آنکس کھ عقل دارد

 ). ۳۸"(شد

حاکم شھر برای جلوگیری از باال گرفتن اختالفات، دستوری از بغداد دریافت کرد و قرة العین را از 
بابیان مخالف قرة العین سرانجام بھ باب شکایت بردند؛ چرا کھ . کربال اخراج کرد و او بھ بغداد رفت

نامھ ای کھ . ی کند و او را مورد سرزنش قرار می دھدگمان می کردند کھ او رفتار قرة العین را تایید نم
سید علی محمد باب در پاسخ بھ آنھا نوشت جای ھیچ شبھھ ای در حمایت تام و تمامش از قرة العین را بھ 

 . جا نمی گذاشت، و این نامھ موجب پراکنده شدن تعدادی از پیروان باب شد

داد تابھ این ترتیب نشان دھد کھ اتھام رفتار ) پاک" (رهطاھ"در ھمین نامھ است کھ باب بھ قرة العین لقب 
 . او را کامال رد می کند" غیر اخالقی"

اما در باب استفتاءتان در باره آن آینھ کھ روح خودش را پاک ساختھ کھ کالمی را منعکس نماید کھ "... 
منازعھ قرار ندھید؛  اوامر او را مورد. او زنی عادل، عالم، فعال و طاھره است. حالّل مشکالت است

بھ این جھت کھ . زیرا کھ او بھ وضعیت ما اشراف دارد و وظیفھ شما ھم جز فرمانبرداری از او نیست
 ). ۳۹"(مقدر نیست کھ بھ حقیقت مقام او واقف شوید

قرة العین در بغداد ھم بھ تبلیغ و ترویج آیین بابی پرداخت و این نا خرسندی علمای شھر را در پی 
ایت آنھا بھ والی، موجب صدور حکم دستگیری و تحت نظر قرار گرفتنش در منزل شیخ شک. داشت

اینکھ چرا والی بغداد مجازات سنگین تری برای قرة العین در نظر . محمد آلوسی، مفتی اعظم بغداد شد
این کار بھ معنی پیروزی روحانیون شیعھ بود و این را حکام سنی  -۱: نگرفت، دالیل گوناگونی داشت

زندانی کردن قرة العین ناچار بھ محاکمھ ای می انجامید کھ نھ تنھا در مورد یک  -۲. عتبات نمی خواستند
زن بی سابقھ بود، بلکھ با توجھ بھ قدرت سخنوری قرة العین، چھ بسا بھ سود او تمام می شد و نظراتش 

مجازات روشن و " مرتد"در مذھب شیعھ و حنفی برای زن  -۳. بھ صورت وسیع تری رواج می یافت
حکم قتل در این مورد صادر نمی شود و آنچھ کھ معمول است نگھ . مشخصی در نظر گرفتھ نشده است

  ).۴۰(در زندان است تا زمانی کھ دوباره بھ اسالم ایمان بیاورد" مرتد"داشتن 

 : نامبرده در مورد قرة العین می گوید. قرة العین مدت دو ماه در خانھ مفتی بغداد ماند

اما من در این گفتھ . برخی ادعا می کنند کھ قرة العین معتقد بھ فسخ تام و تمام تکالیف دینی است"... 
میان من و او مباحثات بسیاری در ... در مدتی کھ او در خانھ من مسکن داشت. ھیچ حقیقتی نمی بینم



کمالی دیدم کھ در مردان من در این زن فضل و " حقیقتا. گرفت؛ بی آنکھ ترس و تقّیھ ای در کار باشد
  )۴۱... (او زنی خردمند و پاکدامن بود کھ در تقوی و پرھیزگاری مانند نداشت. ندیده ام

توجھ داشتھ باشیم کھ قرة العین در برابر ھمان کسی از اعتقاداتش دفاع می کرد کھ کمی پیشتر یکی از 
 . کرده بودمعروفترین رھبران بابی عراق مال علی بسطامی را محکوم بھ مرگ 

 بازگشت بھ ایران

سرانجام حکام عثمانی دستور اخراج قرة العین را از عتبات صادر کردند و قرة العین ھمراه سی نفر از 
سفر او از بغداد تا قزوین سھ ماه بھ طول ). ۱۸۴۷مارس (نزدیکانش عراق را بھ قصد ایران ترک کرد 

در ھر شھر، با مجتھدین، علما و بزرگان شھر . دانجامید و از شھرھای کرمانشاه و ھمدان ھم گذر کر
بسیار . در این سفر طوالنی مورد آزار و اذیت زیادی قرار گرفت. جلسات مباحثھ و مناظره ترتیب داد

در کرمانشاه مرکزی برای سخنرانی و تبلیغ . بھ ویژه از طرف اھل حق و یھودیان. نیز از او استقبال شد
با حاکم شھر، ھمسرش و چند نفر از افراد سر شناس بھ . باحثھ فرا خواندعلمای شھر را بھ م. دایر کرد

حاکم شھر . فعالیت ھای او خشم علما را برانگیخت و مجتھد شھر بھ حاکم شکایت برد. گفتگو نشست
ھم اوست کھ پنھانی بھ . پیشنھاد قرة العین برای مناظره را بھ آگاھی مجتھد شھر رساند و مجتھد نپذیرفت

 . العین نوشت کھ او را بھ قزوین باز گرداند پدر قرة

با دسیسھ چینی ھمین مجتھد است کھ بھ محل اقامت قرة العین و ھمراھانش حملھ بردند، اموالشان را 
در . در پی این ماجرا قرة العین بھ ھمدان رفت. مصادره کردند و کوشیدند آنھا را از شھر بیرون برانند

با وساطت یکی از زنان با نفوذ شھر، از والی شھر کھ برادر شاه بود " ماالآنجا بنا بھ درخواست او و احت
قرة العین . اجازه گرفتھ شد مناظره ای میان قرة العین و علمای شھر، با ھر مرام و مسلکی، برگزار شود

از رعایت ادب و احترام متقابل و احتراز  -۲اتکاء بھ کالم پیامبر  -۱: برای این مناظره سھ شرط گذاشت
قرة العین در این جلسھ مبانی فکر ). در میان بابیان ممنوع بود" کھ اکیدا(نکشیدن سیگار  -۳لعن و دشنام 

  ).۴۲(بابی را تکرار و تصریح کرد

آنھا کھ . روحانیون شھر کھ توان پاسخ گویی نداشتند، بھ خشونت روی آوردند و مجلس بھ ھم خورد
زات بابیان مشاھده می کردند، بھ تشدید آزار و اذیت آنان دودلی مقامات دولتی را در تنبیھ و مجا

  ).۴۳(پرداختند

قرة العین سرانجام بھ قزوین باز گشت، پدر و بستگانش کوشش کردند کھ او را متقاعد کنند کھ از آیین 
قرة العین نھ تنھا نپذیرفت، بلکھ بھ دلیل ضدیت . بابی دست بکشد و با شوھرش از در سازش درآید

با بابیان، بھ ابتکار خود و یک طرفھ، ازدواجش را با او قطع کرد؛ چھ، معتقد بود بنا بھ گفتھ شوھرش 
  ).۴۴(پیغمبر، ازدواج با یک کافر، خود بھ خود باطل است

چندی پس از ورودش بھ قزوین عمو و پدر شوھر قرة العین، مال تقی برغانی کھ ھمچنان بھ تبلیغات خود 
این . د، توسط یکی از بابیانی کھ مورد آزار و اذیتش قرار گرفتھ بود، بھ قتل رسیدعلیھ بابیان ادامھ می دا

ماجرا در میان علما و روحانیون محافظھ کار و مرتجع شھر سر و صدای زیادی بھ پا کرد و آنھا این را 
از بابیان گرچھ قاتل خود را معرفی و بھ قتل اعتراف کرد، تعدادی . بھانھ انتقام گیری از بابیان کردند

ھمسر . قرة العین بھ عنوان عامل اصلی و طراح نقشھ قتل، در خانھ حاکم شھر زندانی شد. دستگیر شدند



قرة العین کھ فرصت مناسبی برای تنبیھ او یافتھ بود، تمام کوشش خود را بھ کار برد کھ مسؤولیت او را 
تار بابیان بود، اما در برابر مجتھدین دولت ِ وقت با اینکھ مخالف کش. در برنامھ ریزی قتل محرز نماید

). ۴٥(چند تن از بابیان بھ شکل دلخراشی بھ قتل رسیدند. تسلیم شد و زندانیان را بھ دست آنھا سپرد
. دستگیری قرة العین، بابیان پایتخت را بھ جنب و جوش انداخت و آنھا توانستند ترتیب فرار او را بدھند

برگزار شد، بھ طور " بدشت"میالدی کھ گرد ھمایی  ۱۸۴۸نھ سال قرة العین بھ تھران رفت و تا میا
 . مخفی در تھران زندگی کرد

 اجتماع بدشت

پس از این گردھمایی سیاست بابیان تغییر . اجتماع بدشت را باید یکی از نقاط عطف جنبش بابی شمرد
 . کرد و مبارزاتشان وارد مرحلھ جدیدی شد

و مسالھ بود، نخست رھایی باب از زندان ماکو و دیگر، شرح و قصد از این اجتماع بحث در مورد د"
زیرا کھ اندیشھ ھای مساوات گرایانھ باب در پشت آثار عربی و . تفسیر آرا و عقاید باب برای توده بابیان

از قرة العین بود و ... طرح ھر دو مسالھ... فارسی او مخفی بود و درک آن قدرت عموم بابیان نبود
بھ (ی مساوات گرایانھ و نسخ آیین قبلی یا آیین اسالم و اعالم ظھور آیین جدید یا آیین باب طرح اندیشھ ھا

 ). ۴٦"(را خود قرة العین و مال محمد بارفروشی بھ عھده گرفتند) گفتھ بابیان

از جملھ اینکھ استقبال مردم از . در باره دالیل تغییر سیاست بابیان نظریھ ھای گوناگونی طرح شده است
یات باب، بھ تدریج چنان گسترده شد کھ باب بھ یکباره ادعای امامت و پیامبری کرد و اعالم نمود کھ نظر

نظریھ ای کھ محتمل تر می باشد اینست کھ چندین سال مبارزه مسالمت آمیز، ). ۴۷(بیان ناسخ قرآن است
در میان طبقھ . ورده بودآن تاثیرات سیاسی و اجتماعیی را کھ باب و بابیان انتظار داشتند، بھ بار نیا

با مرگ محمد شاه و روی کار آمدن ناصرالدین شاه و صدارت امیر . حاکم، دامنھ تاثیر بابیان محدود بود
با وجود شکاف بزرگی کھ میان روحانیون افتاده . کبیر، سیاست دستگاه حکومتی دیگر بھ سود بابیان نبود

ھای مردم کھ بخش عظیم شان دھقانان فقیر بودند، بھ جلب توده . بود، جریان واپس گرا ھنوز غلبھ داشت
بھ این عوامل، وضعیت سخت باب را . سیاست ھا و اقدامات بسیار عمیق تر و رادیکال تری نیاز داشت

ھم باید افزود کھ از آغاز دعوت بھ آیین نو، در زندان بھ سر برده و انواع و اقسام آزار و اذیت ھا را از 
این مجموعھ عوامل، در تغییر نظر باب و ادعای امامت و سپس . مل شده بودسوی مراجع اسالمی متح

پیامبری موثر بوده است بھ عبارت دیگر این تحول را می توان بھ معنی یکسره کردن تکلیف رابطھ آیین 
البتھ بھ اعتقاد برخی از تاریخ نویسان، تغییر سیاست و عملکرد بابیان بھ . بابی با شریعت اسالمی دانست

ابتکار شخص باب نبوده، بلکھ نتیجھ فشار جناح رادیکال این جنبش بر باب بوده است و قرة العین یکی 
 . از رھبران اصلی این جناح شمرده می شده است

در تھران، قرة العین کھ سری پر شور دارد و خواستار دگرگونی ھای اساسی در روش تبلیغاتی و "
فرانسی را گوشزد می نماید تا بتواند در این کنفرانس ضمن مبارزاتی بابیان است، ضرورت تشکیل کن

و چون رای دیگران نیز بھ . آگاھی از آراء و عقاید بابیان، نظرات خویش را نیز بھ استماع آنان برساند
 ). ۴۸"(از توابع شاھرود انتخاب می کنند" بدشت"تشکیل آن موافق می آید، محل برگزاری آن را 

نفر از بابیان حضور  ۸۱روز بھ طول انجامید و در آن  ۲۰روز و بھ قولی  ۱۰در گردھمایی بدشت کھ 
قرة العین در طی یک سخنرانی مھم اعالم . داشتند، مسایل مھمی مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت



 : کرد

ره ساقط است و امروز تکالیف شرعی بھ یکبا. ای اصحاب، این روزگار ایام فترت شمرده می شود"... 
آنگاه کھ میرزا علی محمد باب اقالیم سبعھ را فرو گیرد و این ادیان . این صوم و صالة کاری بیھوده است

مخالف را یکی کند، تازه شریعتی خواھد آورد و قرآن خویش را در میان امت ودیعتی خواھد نھاد، ھر 
زحمت بیھوده بر خویش روا مدارید  پس. تکلیف کھ از نو بیاورد بر خلق روی زمین واجب خواھد گشت

 ). ۴۹"(و در اموال یکدیگر شریک و سھیم باشید کھ در این امور شما را عقابی و عذابی نخواھد بود

قرة العین در سخنان خود زنان را نیز خطاب قرار داد و از آنھا خواست کھ در مبارزه مردان ھمراه آنان 
ان در حرمسراھا مخفی شوند و منتظر بمانند و ببینند کھ او گفت کھ دیگر زمان آن نیست کھ زن. شوند

آنھا باید نشان دھند کھ بھ معنای واقعی ھمراه مردان ھستند و ھمراه آنھا . مردھا چھ کاری می توان بکنند
  ).٥۰(در میدان شھادت بھ خاک خواھند افتاد

را کھ در پشت آن صحبت می در جریان ھمین سخنرانی است کھ قرة العین با حرکتی ناگھانی، پرده ای 
 . کرد، کنار می زند و بی حجاب در میان حضار پدیدار میشود

کنت دو گوبینو، روایتی دیگر از ماجرا بھ دست می دھد، بنا بھ گفتھ او، قرة العین بنا بھ عادتش، بدون 
. می کنند اکثر نوشتھ ھا البتھ، روایت اول را تایید). ٥۱(حجاب در این گرد ھمایی سخنرانی می کند

ضدیت قرة العین با حجاب، چنانکھ پیش از این نیز آمد، از مدتھا پیش از اجتماع بدشت بر ھمگان عیان 
در نتیجھ این طور بھ نظر می رسد کھ این حرکت قرة العین بیشتر جنبھ نمادین و نمایشی . بوده است

ز آن چیزی است کھ پوشیده و بھ عبارت دیگر، حجاب برداری قرة العین پرده برداشتن ا. داشتھ باشد
 . پنھان مانده بود

گروھی می گفتھ اند، باید ھمھ اصول باب را بھ ھمھ عوام بابیھ . در بدشت اختالف نظری روی می دھد"
قرة العین طرفداری از . گفت و گروھی معتقد بوده اند کھ صالح نیست عوام ازھمھ مطالب آگاه شوند

رای او را می پذیرند و وی در بدشت ھمھ روزه از پس پرده برای عقیده نخستین می کند و دیگران ھم 
جماعت مزبور، وعظ و نطق ھای مھیجی ایراد می کرده است و روزی کھ تصمیم داشتھ منظور خود را 

عملی کند، یعنی حقیقت دین باب را برای عوام آن فرقھ باز گوید، بھ دو تن از خواص خود دستور می 
امی کھ او اشاره می کند، با قیچی بندھای پرده ای را کھ او از پس آن سخن دھد کھ در ضمن نطق، ھنگ

  )٥۲..." (می گفتھ پاره کنند

بھ روایت . در مورد گردھمایی بدشت و پیامدھایش، گزارش ھا و تفسیرھای گوناگونی در دست است
ی خود و گروھی جمعی ب: "جانی کاشانی، تاریخ نویس رسمی بابیان، پس از حجاب برگرفتن قرة العین

از سخنان قرة العین نیز گزارش ). ٥۳"(باخود و طایفھ ای متحیر و قومی مجنون و فرقھ ای فراری شدند
: برای مثال پایان سخنان او در برخی گزارشات، بھ این صورت نقل شده است. ھای گو ناگونی ارائھ شده

و ناموس ھم سھیم گردیم، عقاب و اینک اگر ما و شما در اموال و انفس شریک شویم و در عرض "... 
برخی تاریخ نویسان بر اساس این سخنان بھ این نتیجھ رسیده اند کھ منظور قرة ). ٥۴"(نکالی نخواھد بود

آنھا اتھامات زیادی بھ قرة العین روا ). ٥٥(است" اشتراکی شدن زن"و " آزادی بی بند و بار"العین 
پای سریر او می رفتند، لب ھای او را کھ بر یاقوت یمانی  مستمعین بر پای می شدند و بھ: " داشتھ اند

افسوس میکرد بوسھ می زدند، و پستان ھای او را کھ بر نار بستان دریغ می خورد، چھره می 



و . از سخنان قرة العین در این اجتماع متنی کھ مورد توافق ھمگان باشد، در دسترس نیست). ٥٦"(سودند
گزارش ھای موجود را می توان بیشتر . فتھ شد، نظری قطعی دادمشکل می توان در مورد آنچھ گ

آنچھ می توان گفت اینست کھ، اعتقاد . تفسیرھای نویسندگانش بھ حساب آورد تا گزارش سخنان قرة العین
و منسوخ بودن تکالیف " فترت"قرة العین بھ این کھ آیین بابی دینی جدید است، نظرش در مورد دوران 

. رش با حجاب کھ برای دورانش بی سابقھ بود، واکنش ھای بسیاری را بر انگیختدینی و ضدیت آشکا
خواھند " اشتراکی"سخن گفت، نتیجھ گرفتھ شد کھ زنان نیز " شراکت در اموال"آنگاه کھ قرة العین از 

فزون بر این باید در نظر داشت کھ قرة العین و . شمرده می شدند" اموال"شد؛ چرا کھ زنان نیز جزو 
این رادیکالیسم فکری بی شک در . بیان ھم فکر او، خواھان گسست ھمھ جانبھ از اسالم شبعھ بودندبا

بیان آنھا نیز بارز می شد و گفتار آنھا می توانست جامعھ سنتی عقب مانده را سخت تکان دھد و بسیاری 
مورد تحلیل و  یک جریان فکری اجتماعی را باید در کلیت فکر و علکردش. را دچار بحت و حیرت کند

از ھمین روست کھ حتی اگر بپذیریم کھ قرة العین در سخنان خود از سھیم شدن در . داوری قرار داد
یاد کرده، گرفتن این نتیجھ کھ قرة العین و یا بابیان بھ اشتراکی شدن زنان باور " عرض و ناموس"

ین برای بسیاری از تاریخ اما رفتار و گفتار قرة الع. داشتند، نشان گر تعصب و سطحی نگری است
نویسان و تحلیل گران جنبش بابی، حتی آنان کھ ضدیتی با این آیین نداشتھ و ندارند، پیشروتر از آنست کھ 

 . باشد" ھضم شدنی"

بدون تردید در دشت بدشت نھ تنھا اشتراک اموال بلکھ اشتراک زنان نیز تبلیغ شد و سخنان دشمنان "
 ) ٥۷..." (ور از حقیقت نیستبابیان در این رابطھ چندان د

ھنوز بسیار زود بودو انعکاس "نویسنده سطور باال با تاکید بر اینکھ کشف حجاب قرة العین در آن دوران 
 : بھ تکرار گفتھ ھایی می پردازد کھ بھ گوش آشناست" نا مطلوبی بھ دنبال داشت

ی، بلکھ در ھر جامعھ متمدن نھ تنھا در جامعھ متعصب اسالم. اشتراک زنان موضوع ساده ای نبود"
قرة العین و مال محمد بار فروشی ... دیگری عکس العمل ھای شدیدی را بر می انگیخت و بر می انگیزد

نخست بھ اجرای این امر پرداختند و با ھم در یک کجاوه نشستند و سپس در برابر چشمن حیرت زده 
بھ آنان اقتدا کردند و افسانھ باغ اپیکور را زنده بابیان بھ حمام رفتند و سپس سایر بابیان نیز کم و بیش 

اما . با این ھمھ قرة العین و مال محمد بار فروشی با نثار خون خود این اشتباه را جبران کردند... کردند
 ). ٥۸"(حتی بھای سنگین خون آنھا نیز نتوانست این اشتباه را از سینھ تاریخ بیرون بیاورد

استوار است کھ بھ نظر می رسد کھ بیشتر میوه تخیالت واقعھ نگارای باشد؛  تحلیل باال بر مبنای روایتی
مروری بر . نکرده اند" باغ اپیکور"چرا کھ ھیچ کدام از تاریخ نویسان جدی کوچکترین اشاره ای بھ 

زندگی قرة العین، حتی از نگاه دشمنانش، نشان می دھد کھ او چقدر بھ دور از این اتھامات مبتذل بود و 
بزرگترین . ونھ تمام عمر کوتاھش را صرف تبلیغ و ترویج اعتقادات مذھبی و اجتماعی خود کردچگ

 . قرة العین ھم بی تردید ھمین بود" جرم"

آنچھ در اجتماع بدشت روی داد، آشکار شدن اختالفات میان سران جنبش بابی بود؛ بھ ویژه دو رھبر 
قدوس تا آنجا ). قدوس(العین و مال محمد بارفروش اصلی جنبش کھ در این اجتماع حضور داشتند، قرة 

قرة العین نیز یک بار با شمشیری در دست، نماز و . متھم کرد" ارتداد"پیش رفت کھ قرة العین را بھ 
 : عبادت قدوس را قطع کرد و گفت



ری و از اینک زمان تدارک میدان رزم و فذاکا. دوران نماز و مناجات بسر آمده! این نمایش را تمام کنید"
 ). ٥۹"(خودگذشتگی فرا رسیده است

قدوس نیز در پی مباحثاتی ). ٦۰(برآیند اجتماع بدشت، در مجموع، برتری یافتن نظرات قرة العین بود
نشستن آن دو در یک کجاوه ھنگام ترک بدشت، . کھ با قرة العین داشت از مواضع خود عقب نشینی کرد

 . ا بودچھ بسا نشانگر توافق و تفاھم نھایی آنھ

میالدی، قرة العین مازندران را  ۱۸٥۰تا  ۱۸۴۸پس از متفرق شدن اجتماع بدشت در فاصلھ سال ھای 
در ھمین زمان واقعھ قلعھ شیخ ). ٦۱(زیر پا گذاشت واز این شھر بھ آن شھر و از این ده بھ آن ده رفت
گاھش توسط ماموران اما مخفی . طبرسی روی داد و قرة العین کوشش کرد کھ بھ شورشیان بپیوندد
گفتھ میشود نام او در . دستگیر شد" حکومت کشف شده و بھ جرم ھمدستی در قتل پدرشوھرش مجددا

  ).٦۲(فھرست نام بابیانی قرار داشت کھ دولت امیرکبیر خواھان دستگیریشان بود

تھران، زندانی قرة العین را پس از دستگیری بھ تھران منتقل و در خانھ محمود خان کالنتر، رئیس پلیس 
  ).٦۳(گویا دیداری کوتاه با شاه و صدر اعظم ھم داشتھ است. کردند

پس از اجتماع بدشت و وارد شدن جنبش بابیان بھ مرحلھ قھرآمیز، شاھد شورش بابیان در چند نقطھ 
مرگ محمد شاه و ھرج و . ، نیریز و سپس زنجان)در نزدیکی بابل(قلعھ شیخ طبرسی : ایران ھستیم

حکومت . مرگ پادشاھان بھ دنبال می آورد نیز زمینھ را برای این شورش مھیا کرد" ھ معموالمرجی ک
سید علی محمد باب و چند تن از یاران نزدیکش در تبریز اعدام . مصمم بود کھ کار بابیان را یکسره کند

بر  را" ترور"پس از سرکوب قیام زنجان، بابیان مبارز، شیوه ). میالدی ۱۸٥۰بھ سال (شدند 
  ).٦۴(میگزینند

، پس از ترور نا موفق ناصر الدین شاه توسط سھ نفر بابی، قتل عام بابیان آغاز میشود ۱۸٥۳۰در سال 
و تعداد بی شماری از مخالفان و نافرمانان را بھ جرم بابی بودن بھ فجیع ترین شکلی بھ قتل می 

علی کنی و حاجی میرزا محمد ، دو مجتھد بھ نام ھای حاج مال ۱۸٥۲در سپتامبر ). ٦٥(رسانند
اما او تا زمان ترور . مازندرانی پس از مباحثاتی با قرة العین، حکم تکفیر و قتل او را صادر می کنند

در این مدت کوششھایی صورت می گیرد کھ قرة العین را وادار بھ . ناصرالدین شاه در زندان می ماند
یکی از ھمین فرستاده ھا . ار بھ سویش روانھ می شوندفرستاده ھایی از سوی درب. انکار اعتقاداتش کنند

 : بھ او می گوید

. شما را بھ نیاوران می برند و می پرسند کھ قرة العین شما بابی ھستید؟ شما فقط جواب می دھید نھ"... 
شما بھ آنھا با این کھ یقین دارند بابی ھستید، مایلند بیش از این از شما جوابی نشنوند و امیدوارند یک چند 

امیدوار نباشید کھ ... قرة العین گفت. حالت انزوا زندگی کنید و با مردم سخن نگویید و مستخلص شوید
من آنی، ھرچند بھ ظاھر ھم کھ باشد، عقیده خود را پنھان کنم، آنھم برای یک امر پوچ و مھمل کھ یک 

 ) ٦٦!"(کالبد موقتی بی قدر و قیمت را چند روز بیشتر حفظ کنم

کھ گفتھ می شود، قرة العین در طول بازجویی از عقاید خود دست نکشید و حکم قتل او بھ اجرا  آن طور
محل کنونی بانک ملی ایران در خیابان " (باغ ایلخانی"او را شبانھ از خانھ کالنتر بھ . گذاشتھ شد

ختھ و چاه را با جسد او را در چاھی اندا. بردند و با پیچیدن دستمال بھ دور گردنش خفھ کردند) فردوسی



 ). ٦۷(خاک و سنگ پوشاندند

بیشتر نوشتھ ھایش از نظم و نثر در جریان قتل عام . آثار مکتوب زیادی از قرة العین بھ جا نمانده است
آن چھ بر جای مانده چند رسالھ، چند . ھای پی در پی بابیان و جنگ و گریزھای آنان از بین رفتھ است

 ) ٦۸. (نامھ، و چند شعر است

* * * * * 

در باره زندگی و آثار قرة العین، این بانوی بزرگ تاریخ ایران، پژوھش و بررسی زیادی صورت 
بی شک بھ دلیل کینھ عمیقی کھ علمای واپس گرا و حکام مستبد نسبت بھ جنبش بابی داشتھ . نگرفتھ است

ھ کوشش در راه اند، بھ طوری کھ حتی اشاره ای بھ این جنبش موجب خشم آنھا می شد، چھ رسد ب
در سال ھای اخیر اما این کمبود تا . شناختن و شناساندن این جنبش و چھره ھای آن بھ نسل ھای آینده

حدودی جبران شده و پژوھش ھایی در خارج کشور جھت روشن تر شدن جنبھ ھای گوناگون زندگی و 
 . مبارزات قرة العین در راه اصالح دین و جامعھ انجام گرفتھ است

قرة العین مانند مبارزه بسیاری از اصالح طلبان آن زمان، زیر لوای دین صورت گرفت، تنھا با  مبارزه
توجھ بھ چھارچوب فکری و ایدئولوژیک جنبش بابی است نارساییھا، دگم ھا، بایدھا و نبایدھا، تمام 

یت ھایی در یک کالم محدودیت ھای مبارزات بابیان قابل درک و بررسی است؛ محدود... خواھی ھا و
اما تحلیل و داوری در مورد این جنبش ھر چھ کھ . کھ بی شک در شکست این جنبش بی تاثیر نبودند

. باشد، مشکل میتوان نقش و جایگاه قرة العین را بھ عنوان یکی از نقاط درخشان جنبش بابی انکار کرد
اد کھ جامعھ در برابر زنان نقش و جایگاه قرة العین در این جنبش البتھ او را رویاروی سدھایی قرار د

اما او چگونھ ). ٦۹"(ماده او برای آشوب آماده بود"مخالفین قرة العین ادعا می کنند کھ . برافراشتھ است
و طغیان علیھ رسوم و عادات واپسگرای رایج در جامعھ، بھ " آشوب"می توانست در آن ایام، بدون 

 افکار و عقایدش جامھ عمل بپوشاند؟ 

قرة العین زندگی می کرد ھنوز سخن از جنبش حق خواھانھ زنان در میان نبود؛ حتی در  در دورانی کھ
اولین طلیعھ ھای جنبش احقاق حقوق سیاسی و مدنی زنان، چند سال پس از مرگ قرة العین آشکار . اروپا

بیھوده  از این رو، طرح این پرسش کھ، آیا قرة العین پرچمدار جنبش رھایی زنان ایران است یا نھ،. شد
و نمی ) ۷۰(در آثار قرة العین اشاره مستقیمی بھ وضعیت زنان در جامعھ نشده است. بھ نظر می رسد
. با مفھوم امروزی آن، تنھا از یک قرن پیش رایج شده است" مسالھ زن"چرا کھ طرح . توانست ھم بشود

در ھمان دوران . پردازد" زنمسالھ "سطح آگاھی آن دوران اجازه نمی داد کھ قرة العین بھ طرح " طبیعتا
اما در گوشھ و کنار جھان صداھایی بھ گوش می رسید، کھ ستمی را کھ بر زنان روا می شد، فریاد می 

قرة العین صدایی بود در میان این . کرد و خواھان فرو ریختن زندانی بود کھ زنان در آن می زیستند
و مشکالت زنان در جامعھ مرد ساالر است؛ بھ زندگی قرة العین بھ نحو بارزی بیانگر وضعیت . صداھا

 . ویژه زنانی کھ کوشش دارند از بندھای جامعھ رھا شوند و حداقل حقوق انسانی را بھ دست آورند

قرة العین مرزھای تصنعی تحمیل شده بر زن را برنمی تافت و از شھری بھ شھری و از دیار و "
او تجسم تحرک و توان و ... ز تن بھ سکون نداداو ھرگ. فرھنگی بھ دیار و فرھنگی دیگر می رفت

تالش بود و در فرھنگی کھ زن را بھ چھارچوب حجاب و خانھ تصلیب می کند و چنان از تحرک زن 
بیمناک است کھ حتی تا بھ امروز برای صدور اجازه خروج و گذرنامھ، زن را نیازمند اجازه کتبی 



ور را بھ جای غیاب، فصاحت را بھ جای سکوت، شوھر می داند، طاھره سکوت را نپذیرفت، او حض
  ).۷۱"(تعارض را بھ جای تسلیم، تحرک را بھ جای سکون و ھویت زنانھ را بھ جای بی چھرگی نشاند

از این روست کھ نھ . قرة العین علیھ ھمھ سدھایی عصیان کرد کھ دنیای زنان را از مردان جدا میکرد
تنھا دانش و معرفت آموخت و بھ درجھ اجتھاد رسید، نھ تنھا بھ دلیل تواناییھایش، از رھبران طراز اول 

این دو دنیا و یک جنبش اجتماعی بزرگ شد، بلکھ حجاب را ھدف گرفت کھ بارزترین نمود جدایی 
 . او بھ رغم اعتقادات عمیق مذھبی، تا بھ آخر علیھ حجاب بھ مبارزه پرداخت. محبوس بودن زنان است

رعایت آن برای برخی . حجاب، از زمانی دور دست در ایران بوده و کاربردھای گوناگونی داشتھ است
اما در گذشتھ ھیچگاه . تنگدستیتکلیف دینی بوده؛ برای دستھ ای عادت و برای گروھی پوشاننده فقر و 

زن تلقی نشده است؛ حتی از سوی نیروھای مذھبی، در دھھ ھای " آزادی"و " رھایی"حجاب مترادف با 
، کوشش ھایی صورت گرفتھ شده کھ نقش و معنای دیگری بھ "اسالم گرایی انقالبی"اخیر، با برآمد 
ت بھ مسالھ زن کھ ره آورد سده اخیر تحول وضعیت زنان و گسترش آگاھی نسب). ۷۲(حجاب داده شود

است، پذیرش تفکری بھ کلی ناسازگار با زمان را مشکل کرده بود و کوششی در جھت سازگار جلوه 
این چرخش حیرت انگیز مفھوم حجاب از ھمین . دادن تفکر سنتی با زمان حاضر اجتناب ناپذیر می نمود

کھ زنان را زنده بھ گور می کرد بھ نماد " سیاھیکفن "جا سرچشمھ گرفتھ و این چنین است کھ حجاب از 
 . و حضور فعال زنان در جامعھ تبدیل شده است" رھایی"

حجاب ھمچنان بیانگر وحشت جامعھ . تغییر معنای نمادین حجاب البتھ بھ معنای تغییر واقعیت آن نیست
از ھمین . ر جامعھمردساالر از وجود زن است و نشانگر جدایی زن و مرد و موقعیت فرودست زنان د

روست کھ حجاب از دیرباز یکی از موضوع ھای اصلی مورد مناقشھ نیروھای آزادی خواه و طرفدار 
 . برابری زن و مرد با نیروھای واپس گرا و قشری بوده است و در آینده نیز ھمچنان خواھد بود
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مارس  ٥بھ مناسبت بزرگداشت روز جھانی زن، روز (سخنرانی در باره قرة العین  میالنی در یک

 . ، اشاره می کند کھ مادر قرة العین ادیب بوده است)، در سان خوزه، کالیفرنیا۱۹۹۹

، تالیف علی اکبر مشیر سلیمی، موسسھ مطبوعاتی علی اکبر علمی، تھران، "زنان سخنور: "کتاب -۴
  .۷۱، ص ۱۳۲٥بھمن 

، محمدرضا فشاھی، انتشارات جاویدان، تھران، "واپسین جنبش قرون وسطایی دوران فئودال : "کتاب -٥
  .۱۳۳شاھنشاھی، ص  ۲٥۳٦

، )کلن(معین الدین محرابی، نشر رویش، آلمان " قرة العین شاعره آزادی خواه و ملی ایران: "کتاب -٦
 . ٥٥، ص ۱۹۹۴چاپ سوم، 

 . ٥٥-٥٦ھمان، پیش گفتھ، ص  -۷

، تالیف حاجی )"در تاریخ ظھور باب و وقایع ھشت سال اول از تاریخ بابیھ(نقطھ الکاف : "کتاب -۸
  .۱۹۱۰میرزا جانی کاشانی، بھ کوشش ادوارد براون، لندن، 

۹- "Resurrection "... ۲۹۷، پیش گفتھ، ص . 

 . ۲۸، ص ..."قرة العین" -۱۰

 . ، برکلی، کالیفرنیا۱۹۹۸سپتامبر  ۲۷، "جنبش بابی"برگرفتھ از سخنرانی ناصر مھاجر درباره  -۱۱

، ھما ناطق، مرکز چاپ و نشر پیام، لندن، "۱۸۳۴-۱۸۴۸ایران در راه یابی فرھنگی، : "کتاب  -۱۲
 . ۴۸، ص ۱۹۸۸

 . ٦ھمان، ص  -۱۳

، ص ۱۳٦۳ناطق موسسھ انتشارات حافظ، بن، ، ھما "کارنامھ و زمانھ میرزا رضا کرمانی: "کتاب -۱۴
۴-٥۳.  



  .۴۴۲، تھران، ص ۱۳۴۸، فریدون آدمیت، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، "امیرکبیر و ایران" -۱٥

  .۷۲، پیش گفتھ، ص ..."ایران در راه یابی: "کتاب -۱٦

 . ھمان -۱۷

، احسان طبری، "عی در ایرانبرخی یررسی ھا درباره جھان بینی ھا و جنبش ھای اجتما: " کتاب  -۱۸
 . ۳۸۷، ص ۱۳۴۸از نشریات حزب توده ایران، 

۱۹-  

Les Religion et Philosophies dans 1 Asie central, comte de Gobineau , Ed. 
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  .۱۱۲، ص ..."واپسین جنبش: "کتاب -۲۰

  ۹پاکنویس . ک. ن -۲۱

 . ۷۹، ص ۲، جلد ..." Les Religion et"، و نیز ۱۱۰، ص ..."واپسین جنبش: "کتاب -۲۲

  .۱۱۲، ص ..."واپسین جنبش: "کتاب -۲۳

 . ۲۸، ص ... "قرة العین -۲۴

۲٥- "Resurrection "... ۲۹۸، پیش گفتھ، ص . 

  .۷۲، ص ... "زنان سخنور" ، و ٦۲، ص ... "قرة العین" -۲٦

  .٦۲، ص ... "قرة العین" -۲۷

 . ۷٥، ٦۲ھمان جا، ص  -۲۸

مال حسین بشرویھ، یکی از نزدیکترین شاگردان سید کاظم رشتی و از نخستین پیروان باب بود، پس  -۲۹
 . معروف شد" باب الباب"از ادعای باب مبنی بر اینکھ امام غایب است، مال حسین لقب باب گرفت و بھ 

 . ۷۸، ص ... "قرة العین" -۳۰

دلیل انتخاب . بھ معنای زنده است" حی. "اب گرویدندنفری ھستند کھ بھ ب ۱۸اولین " حروف حی " -۳۱
در آیین باب  ۱۹را حاصل می دھد و عدد  ۱۹اینست کھ این تعداد بھ اضافھ خود باب، عدد  ۱۸عدد 

بھ کتاب . ک. برای اطالعات بیشتر از الھیات باب و اھمیت حروف و اعداد در آن، ن. مقدس می باشد
  .۱۱۴تا  ۹۲، ص ... "واپسین جنبش: " و  ۱۰۱تا  ۴۳، ص ۲دوگوبینو، پیش گفتھ، جلد 



۳۲- "Resurrection "... ۳۰۰ص.  

  .۸۲، ص ... "قرة العین" -۳۳

۳۴- "Resurrection"... ۳۰۴-٥، ص.  

 . ھمان -۳٥

 . ھمان -۳٦

  .۷۳، پیش گفتھ، ص ..."زنان سخنور" -۳۷

۳۸- "Resurrection "... ۳۰۷-۱۷، ص . 

 . ھمان -۳۹

 . ھمان -۴۰

 . ھمان -۴۱

 . ھمان -۴۲

 . ھمان -۴۳

 . ھمان -۴۴

، اعتضاد السلطنھ، توضیحات و مقالت بھ قلم عبد "فتنھ باب" و نیز کتاب  ۹۰، ص ..."قرة العین" -۴٥
 . ۱۷۷، ص ۱۳٦۲الحسین نوایی، انتشارات بابک، چاپ سوم، بھار 

 . کتاب وجود دارد آنچھ درون پرانتزآمده، در متن اصلی. ۱۱۹، ص ..."واپسین جنبش"  -۴٦

 . ۸٦، ص ..."واپسین جنبش: "کتاب -۴۷

  .۹۱، ص ..."قرة العین" -۴۸

  .۹۳ھمانجا، ص  -۴۹

٥۰- "Les Religion et"... ۲۰۹، ص ۱، جلد . 

 . ۲۰۸ھمانجا، ص  -٥۱



  .۱۳٥۱، ۲، انتشارات دانشگاه تھران، ص ۱۳۷۳لغت نامھ دھخدا، چاپ اول از دوره جدید، بھار  -٥۲

  .۱٥۳-۴، ص ..."طھ الکافنق" -٥۳

  .۹۴، ص ..."قرة العین" -٥۴

 . ۷۷ص ... " زنان سخنور" -٥٥

  .۷۲ص ..." ایران و راه یابی"لسان الملک سپھر، برگرفتھ از  -٥٦

 . ۱۴٦، ص ..."واپسین جنبش" -٥۷

 . ھمان -٥۸

٥۹- "Resurrection "... ۳۲۹تا  ۳۲٦، ص . 

 . ھمان -٦۰

 . ھمان -٦۱

 . ھمان -٦۲

 . ھمان -٦۳

 . ۱۲۹-۱۳۰، ص ..."واپسین جنبش" -٦۴

 . ھمان -٦٥

  .۱۳٥۱۴لغت نامھ دھخدا، پیش گفتھ، ص  -٦٦

زنان "نویسنده کتاب . ، آمده است۱۳٥۱۴ماجرای مفصل تر این قتل در لغت نامھ دھخدا، ص  - ٦۷
سال پس از قتلش،  ۷۰ماجرایی را نقل می کند از پیدا شدن بقایای جسد قرة العین، بیش از " سخنور

برای آن  ھنگامی کھ رضا شاه دستور می دھد، باشگاھی برای افسران ساختھ شود و محل باغ ایلخانی را
زنان سخنور . "ک. ن. برمی گزینند و در جریان کارھای ساختمانی، کارگران جسد او را پیدا می کنند

  ".۸۰-۸۱ص 

، بیشتر آثار قرة العین در کتاب ۳۰۱ص ..."  Resurrection"بھ . ک. برای اطالع بیشتر، ن -٦۸
  .اثر شیخ اسدهللا فاضل مازندرانی بھ چاپ رسیده است" ظھور الحق"

  .۷۳ص " زنان سخنور" -٦۹



۷۰- "Resurrection "... ۳۳۰، ص.  

" نیمھ دیگر" ، فرزانھ میالنی، نشریھ "پرده را برداریم، بگذاریم کھ احساس ھوایی بخورد: "مقالھ -۷۱
 . ٥۹پیش گفتھ، ص 

 : بھ دو اثر شھال شفیق. ک. برای اطالع بیشتر در مورد حجاب در ایران ن -۷۲

La femme et le etour de Islam , experience iranienne , ChahlaChafiq , Ed. 
Du felin, Paris ,1991  

، زمستان ۴-٥؛ شماره "نقطھ"، مجلھ "حجاب اسالمی آیینھ سحرآمیز برابر جامعھ"و مقالھ  ۰۱۳۷٥بھار 
۱۳۷۴  

 


