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 سم در ایرانیفمین

  )العینةقر: مطالعه مورد ۀشناختی فمینیسم ایرانی؛ نمون( بررسی جامعه

  

 خیام عباسی

  

  )01/07/1400تاریخ پذیرش:   ،01/04/1400(تاریخ دریافت:

  

 چکیده

در  العینةقرهاي مشترك میان اهداف فرض اصلی این پژوهش بر بنیان وجود مؤلفه

عبارتند از  هاي اساسیپرسشچارچوب جنبش بابیه با اهداف فمینیسم غربی استوار است. 

احقاق  ردان،هاي برابر میان زنان و مبا هدف ایجاد موقعیت العینةقري هاکه: آیا کنشاین

هاي ن، واجد مؤلفهآناهاي ساختاري علیه کردن تبعیض و تالش براي مرتفعن زناحقوق 

سویی این جنبش با اي از جنبش فمینیسم غربی بوده است یا خیر؟ و در صورت هماولیه

غربی دیده فمینیسم چه عناصر مشترکی در نگرش زنِ معترض ایرانی با  همتاهاي خارجی،

در مقطع  هدفمند ۀنمون انتخاببا روش اسنادي و با  موضوع در پارادایم کیفی،این  شود؟.می

 هم کوتاهی از عهد قاجاریه، و با تمرکز بر جنبش بابیه به عنوان فرامتن مطالعه شده است.

 ۀرهیافت کالن فمینیسم و دیدگاه فوکویی در تبارشناسی تجرب ي کوتاه برمرور چنین

بِیکنند که پاسخ ِ هر دو نتایج گواهی می دهند.را پوشش می تحلیل تئوریکی آن نی،پل

دالِّ بر وجود اي هنشان با تأکید پژوهشگر بر این رویکرد که هیچ ؛پرسشِ پژوهش مثبت است

با فمینیسم غربی و نگرش معطوف به تئوري ِتوطئه  انتخابی ۀنمون ه میانواسطدون ارتباط ب

علل  ط،معلولِ شرای ،اي طبیعیسان پدیده به بش،گر به این جنشمفروض نیست و نگاه پژوه

  .است ایران ۀتاریخی و جامعوي مختص جامع
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 .العینةقرقاجاریه، فمینیسم،  فمینیسم ایرانی، پِلبِینی،  ۀتجرببابیه، : مفاهیم اصلی

  

  مقدمه و طرح پرسش

از است،  ذهبیم و تاریخی جنسیتی، ساختاري، طبقاتی، ي جهانی،انابرابري و تبعیض که پدیده

. این واقعیت شوددر جوامع مختلف محسوب می »زور«و به تَبع آن  »قدرت«پیامدهاي ذاتی 

به میزان قدرت کسانی به چالش اجتماعی در ارتباط دیالکتیکی با کنشگران اجتماعی قرار دارد و 

قدرت است ی اجتماع این واقعیت هستۀ اصلی شود.پدیده بر آنان اعمال می اینشود که کشیده می

مندان و ثروت)، قدرت اقتصادي و مالی (زن علیه(مرد  فیزیکیتوانایی (زور) مانند  يکه در مظاهر

   مندان سیاسی در برابرتقدرسیاسی ( داران علیه غیرمسلحان)،الحفقرا)، نظامی (سمتموالن علیه 

(دارندگان  تکنولوژیک ،(نخبگان فکري علیه محرومان از قدرت تفکر) فکري ،نبران)قدرتان و فرمابی

هاي (مدیران و مالکان بنگاه ايهاي اخیر قدرت رسانهنصیبان از آن) و در دههتکنولوژي علیه بی

ها هاي بدون رسانه) و در مجموع، خداوندان انواع سرمایه علیه محرومانِ از آناي علیه گروهرسانه

  شوند.پدیدار می

در  مقاومت ها،ها و نابرابريتَبعِ آن پیدایش انواع تبعیضگیري انواع قدرت و به زمان با شکلهم

ه متفکرانی مانند فوکو و ک البته چنان اند.ها هم در جوامع انسانی شکل گرفتهبرابر اعمال آن

در برابر آن، متکثر و منتشر هستند و بنابراین هرجا قدرت  قدرت و مقاومت اند،نوشته 1دوسرتو

؛ 12-33: 1388حضور دارد (کاظمی،» استراتژي«و » تاکتیک«هست، مقاومت نیز به شکل 

بخشد اي که به فرد هویت میي بالواسطهقدرت خودش را به زندگی روزمره« ).122: 1389میلز،

شیوه وي د و بدینفرد را به خودش مقی ،تبدیلبه سوژه  افراد رنوعی از قدرت که ا ]...[کنداعمال می

وقتی کسی کمترینِ توانایی براي انجام  عم فوکو،ز به ).15:1378فوکو،( »کندرا تسلیم دیگران می

معناست که قدرت به تمام و به این کنش خُردي چون خودکشی و بیرون جستن از پنجره دارد،

هم  ).25 - 28:1389دریفوس و رابینو، نک:ن نیمچه ؛19:1985(فوکو،  ستا کمال بر او اعمال نشده

وارد کشمکش با  از قدرت برتر با اطمینان از دارا بودن حداقلی از قدرت،روست که محرومانِ از این

ودن مبارزه براي ی بکشمکشی که در دستگاه نظري فیلسوفی چون نیچه به ذات شوند؛قدرتمندان می

  شود.تحصیل قدرت در جوامع انسانی تفسیر می

در روابط میان زنان و  درت،آرایی میان فائقان و فاقدان قصفهاي یکی از میداننیز در ایران 

مردان در این  میِهاي تاریخی و جامعوي حکایت از تسلط دائواقعیت. ستا مردان متجلی شده

هاي عثمانی و ترکیه از زمان میان ایران با کشورهاي غربی و امپراطوري با آغاز روابط د.میدان دار

 
1 Michel de Certeau 
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 خودو حقوق  هانابرابريزنان نیز از  ه،ویژه با تشدید این روابط در عهد قاجاری حاکمیت صفویان و به

دست آوردن امتیازات، و برقراري برابري با  هاي مختلف آگاهی یافتند و مبارزه براي بهحوزه در

حمایت تفکري جمعی یا جنبشی  با اه به صورت فردي و گاهگ ،زهمردان را آغاز کردند. این مبار

در  زمانی دیگرادبیات و » میدان«در  زمانیه ک کما این ؛رفتگ مذهبی و سازمانی شکل اجتماعی،

یکی از زنان بنامی که در زمان قاجاریه و در چارچوب جنبش  ست.ه اسپهر سیاست متبلور شد

آوردن حقوق  دسته فرهنگ و قدرت مسلط مردانه و مذهبی را به مبارزه طلبید و با هدف ب مذهبی،

العین، ة(بعداً ملقب به طاهره و قر اج برغانیت فاطمه زرینبرابر با مردان، دست به کشمکش زد، 

هاي را از منظر تئوري العینةقر  ۀخواهان برابر هاي اعتراضی وش) است. مجموع کنه.ق.1268-1231

   (پارادایم اثباتی)، هنجارشکنی اسملسر)،( توان مصداقی از رفتار جمعیشناسی میجامعه

اسملسر چنین  عنوان نمونه، به یستی) تحلیل کرد.(فمین مدارانه) و کنش زني(تضاد گرایانهستیزه

 گرایی، تشکیل فرقه،هایی مانند جنبش هزارهو شامل پدیده »معطوف به ارزش«هایی را جنبش

جنبش بابیه « از دیدگاه پژوهشِ پیشِ روي، ).195:1380نامد (اسملسر،می گرایانه و...جنبش آرمان

 یی،»ما«گروهی و احساسد که با همبستگی بااليِ درونی ِ اعتراضی و تضادگرا بوجمعنوعی رفتار 

ديِ مذهبی و اجتماعی را با رهبريِ کاریزماتیک و از راه مقابله با نظم مستقر و مذهبِ دگرگونیِ بنیا

کردن تغییرات  هاي شریعت تشیع و تأویل خاصی از آن، و عملیبا تأکید بر آموزه حاکم بر جامعه،

آوردن  فراهم هدف این مطالعه، درآمد،با این تعریف و پیش ».بود هدف گرفته ایران ۀدر جامع

 الگوي پژوهشی هاي نزدیک بست؛ مطالعهی ابا روش کیفمشهور  ۀشناختی از یک نمونتحلیلی جامعه

 شناختی بررسی کردهشناختی و جامعهروان جنبش دینی را از سه بعد کالمی،که   1موریتز کلنک

  ).2،2007ملی؛ برو3:2012(کلنک، است.

با هدف ایجاد موقعیتهاي برابر  العینةقر يهاي اساسی جستار این است که آیا کنشهاپرسش

هاي واجد مؤلفه هاي ساختاريِ علیه زنان،کردن تبعیض و تالش براي مرتفعمیان زنان و مردان 

با همتاهاي  شکلی و محتوایی سوییو در صورت هم اي از جنبش فمینیستی بوده است یا خیر؟اولیه

  محورِ غربی دیده چه عناصر مشترکی در نگرش زنِ معترض ایرانی با جنبش مدنیِ زن خارجی،

 العینةقر یاعتراض ر وجود عناصر مشترك میان موارداست ب جا مبتنی اصلی در این فرض شود؟.می

در  محور.ئهکشورهاي اروپایی بدون وجود هرگونه ارتباط مستقیم و توط هاي فمینیستی دربا نگرش

غربی یا نگرشی معطوف فمینیسم  انتخابی با ۀدالِّ بر ارتباط مستقیم نموناي هنشاناین پژوهش هیچ 

شناختی و اي جامعهسان پدیده به به تئوري ِتوطئه مفروض نیست و پژوهشگر به این جنبش درونی،

 
1 Moritz Klenk 
2 David.G.Bromley 
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تأکید این  نگرد.یم ایران ۀدینی و سیاسی مختص جامع، فرهنگی، علل تاریخی ،معلولِ شرایط

است. زمانی کوتاه ةدر یک دور مطالعه مورد ۀتکوین نمون چگونگیستار بر توصیف ج  

  

 چرایی انجام پژوهش

، گزارانبر سیاست ناپذیريانکار بود تأثیر کارکردي اي چندجایی که جنبش بابیه پدیدهاز آن

آنان توسط  کشتار جمعیِ کمح ویژه صدورواکنش حکومت به. عاصر گذاشتم ایران ۀدین و جامع

جهت نیز  )امیرکبیر( منزه تاریخ ایران ةچهرو اجراي آن به دست  و علماي شیعی شاهناصرالدین

 مانند مخالفت با حکومت شیعی وقت، این جنبشبررسی کارکردهاي  .مسیر تاریخ ایران را متأثر کرد

بسترسازي براي  ،از مردمبراي بخشی  آن جذابیت ي در مورد مذهب تشیع،هاي جدطرح پرسش

 دار در فرهنگریشه تبعیضات به زنانه اعتراض دینی، آغاز تحصیالت و تبلیغات ةورود زنان به حوز

تأثیر این جنبش بر  تفهم و ادراك شیدن حقوق مردان و در نهایتکبه چالش، مذهب) سیاست و(

 مشهوري ةبا تأکید بر چهر جنبشی چنین ۀمطالع، تفکرات فمینیستی و کنشهاي مدنی زنان ایرانی

هاي شناختی شخصیتجامعه ۀمطالعتوجیه کنندة عالوه که  به .سازدرا ضروري می العینةقر چون

فقدان  چنین،م ه .است هاي تاریخیبردن از تجربه بهره هدفو نتایج فعالیتهاي آنان با  مشهور

گذاري و رهایی از ارزش ویژگیِ و باشناسی تاریخی پژوهشهایی از این نوع در چارچوب جامعه

 ن وت و ضرورت آن را دو چنداتاریخی، اهمی -اجتماعی واقعیت یک کانونی ۀمتمرکز بر نقط

  کند.می ضروريرا ي نو اندازگونه با نگرش و چشم رسانیدن نوشتاري از این فرجام بایستگیِ  به

  

  روش پژوهش

- اجهه و تعامل محقق با دادهست که شامل نوع موا یشناسی، منطق کار جستجوگريِ علمشرو

بنیان ها با عنایت به دیدگاه دانشگیري و تحلیل آنهاي نمونهها، شیوههاي تجمیع دادهها، تکنیک

اسنادي به  کیفیِ روش کالن کیفی و با این پژوهش در پارادایم ).10-12: 1392(نک: پارسانیا، است

کند که ممکن است پیدا میاستفاده  وروش اسنادي هنگامی وجوبِ انجام  فرجام رسیده است.

 ها،، و نگرشیافته همگانی ةاجتماعی در دسترس نباشند اما اسنادي از آنان قابلیت استفاد گرانکنش

شرایط و مقتضیات زندگی فردي و اجتماعی، ، کنشها و میدان کنشها ها،گیريتصمیم ها،دیدگاه

جهان رش دینی و مذهبی و دیگر اطالعات زیستهنجارها، نگ ها،ارزش، اعتقادات ها، سخنان،نوشته

 از دیدگاهی قرار گرفته است. انهاي معتبر و قابل سنجش و ارزیابی، در اختیار محققها به شیوه آن

نیازي به فرضیه از نوع کمی و تمرکز بر غناي بی اساسده از روش کیفی بر مشابه نیز منطق استفا

 ۀانتخاب یک نمون، العینةقرانتخاب  ).310:1391(جاللی،ارد د قرار مطالعه مورد ةاطالعات در پدید
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؛ پژوهش را در خود دارد این هاي الزم براي هدف اصلیست که شرایط و ویژگیي ابافتار از مشهور

 ۀمطالع که بر روش پژوهش اسنادي اتکا دارد و با توجه به اطالعات، یگیري کیفنمونه نوع آنیعنی 

شناختی این پدیده جامعه و تاریخی اوضاع از محقق عالقۀ البته و دسترس در معتبر مقدماتی، منابع

  ).38- 29: 1391رنجبر و دیگران،  (نک: سته اانتخاب شد

  

  هاي پیشینمرور پژوهش

. اندشده انجام هايِ مخالفت و موافقتسوگیري با نالعیةقرو  بابیه پیرامون شیآثار پژوهاغلب 

نیز کانونیت نمونۀ مورد مطالعه در جنبش بابیه و در  هاي پیشینوهشجستار حاضر با پژفارق معیار 

پژوهش از منظر رهیافت فمینیسم و مورد زمینۀ ورود مدرنیته به ایران، بررسی نقشِ نمونۀ پس

اند تحقیقات دیگري با موضوع بابیه انجام شدههایش با مختصات این رهیافت است. مقایسۀ دیدگاه

واتسن )؛ 1345مدرس ()؛ 1294گلپایگانی (اند. براي نمونه فمینیسم نپرداختهکلی به مقولۀ که به

)؛ 1382ی (خدای)؛ 1380)؛ نجفی (1378)؛ جهانگیري (1357رائین ( )؛1354مومنی ()؛ 1348(

)؛ 1395و علیزاده ( فشاهی)؛ 1394زاهدانی ()؛ 1391(آبادي دولت )؛1391میبدي و زارع (

) و 2020( سرمدي )؛2003یزدانی ( )؛2000)؛ محمدحسینی (1399ثابتی ( )؛1396(افراسیابی 

) وجود ارتباط میان حکومت 1388هم چنین کشتگر (اند. در این زمرهبدیع) 128نقبائی (حسام

در ایران و اقدام به برداشتن  شناسی کشف حجاب) دیرینه1393پهلوي دوم و بهائیت؛ و زائري (

 اند. از نظر زائري، کشف حجابِغربی) را بررسی کردهمناقشۀ تجدد بومی با تجدد در حجاب (

نیز به صورت  )1394نورمحمدي (ست. پژوهش دشت، نقطۀ صفر این روند نبوده ادر ب العینةقر

) 1382ه است. اکبري (گیري جنبش بابیه انجام شدمحوري و بدون توجه به زمینۀ شکلشخصیت

گیري ) شکل1363دة بابیه پرداخته؛ امیر ارجمند (هم به بررسی نقش و جایگاه تفکر شیخیه در پدی

نقبائی حسام) به توصیف در آورده؛ و 1989جنبش بابیه در ایران را با مرور و تأکید بر اثر امانت (

اند. هاي قرار داددارانهرا از نماي نزدیک، محور تحقیق جانب العینةقربدیع) زندگی و فعالیتهاي 128(

، ادوارد براون است که در سفر به شیراز، دیدارهایی با چند تن از بابیان داشته آشنااز پژوهشگران نام

را معرفی کرده و لوح بهاء خطاب به ناپلئون را  -العینةقربدون اشاره به  -و بخشی از اعتقادات آنان

). به 350-297: 1381ه است (م. در مجلۀ انجمن سلطنتی آسیا منتشر کرد1884ترجمه و در سال 

میرزا یحیی نوري)  )، رساله مجمل بدیع ( ه وي کتاب تاریخ جدید ایران (میرزا حسین همدانیعالو

). 6تا:موسوي گیالنی، بیشانی) را تصحیح و چاپ کرده است ((میرزا جانی کا الکافنقطه را ترجمه و

گري و گري و بهائیگري، بابی) نیز در جستاري انتقادي، تاریخ عقاید شیخی1323کسروي (

که است  )1362( آدمیتیک پژوهش مشهور از آنِ ه است. چگونگی برآمدن هر سه را واکاوید
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گرفته طرفیِ علمیِ مورخ فاصله از مسیر بیتاریخی بررسی کرده لیکن  ياندازجنبش بابیه را از چشم

و  گري را با دیدگاه انتقاديِ تاریخی و بدون صبغۀ فمینیستیبهائی) 1983،1986( اوئنمکاست. 

هاي مذهبی و نیز جنبش گیري جنبش) بستر شکل1989و پژوهش امانت ( شناختی واکاویدهجامعه

مکاتب فمینیستی) را  بدون الصاق او بهدر فراگیر شدن آن ( العینةقربابیه با توجه به نقش مؤثر 

هایی ه) در جستاري بر آن است که در آیین بهایی مؤلف1394امینی (در نهایت، اند. تحلیل کرده

کشد لیکن اسنادي از این ادعا ارائه هست که رگ از گُردة هرچه فمینیست و سکوالر و لیبرال می

  نکرده است.

  

  پژوهش هايو تجزیه و تحلیل یافته مبانی تئوریکی

را از  طبیعی  ست که مردان، زنان و حقوقی امحور مدعاعتراض مدنیِ زن در معناي فمینیسم

اند و موجبات سرکوب سیاست و جامعه حذف کرده خانواده، تفکر، هاي عمومی و خصوصیِحوزه

ستردگی و گ اند.هاي متنوع اجتماعی را فراهم آوردهها و پایگاهذاتیات و مقتضیات جنس زن در نقش

هاي جامعويِ معلول پدیده و ساختار قدرت است که در تمامیِ برساخته ،عمق این حذف و سرکوب

گستردگیِ . اندشده» وانموده« طبیعیدیگر،  یر تاریخ چون هر امر اجتماعیو در مس ،مردانه پدیدار

 تئوریکی و نیز ابعاد زندگی اجتماعی که بهانتقادات درون و برون ها،پاسخها به پرسشهايِ فمینست

هاي هاي آنان به شاخهگرایشو تعدد  شدن تقسیم موجب شوند،تر میافزون پیچیدهطور روز

 موقعیت اقتصادي بد، موقعیت زنان را به قوانین بد،« ) که294-298: 2018نز،(گید متفاوتی شد

 نیز مدرنیزاسیونفرایند  ).23:1399برایسون،(والري »دهندها نسبت می یا ترکیبی از این مردان بد،

 مؤثر افتاد و جایگاه سنت در فرایند تکامل تاریخیِ دیالکتیکیِ خود به گیري این رویکردبر شکل

در شقاق و  نهاد مدرنیته در جهان ذهنی و عینیِ انسان شد. بندي برابرمنجر به صورت نهاد، مثابه

قشرها و طبقات اجتماعیِ خی، دیالکتیکی میان این دو وضعیت تاری شکافتگیِ حاصل از تضاد

هایی با نگرش تعیین که معرّف عامل روشنفکرانی قشر جدیدي مانند روشنفکران شکل گرفتند؛

شکستن  شناختی،شناختی و معرفتآزادي هستی گیِ فردي و مقهور کردن تاریخ جمعی،مسیر زند

چنین رویدادهاي سترگ  و رهایی از اسارت تقدیرگرایی شد. کننده چارچوب دین ِمحدود و محصور

 محور نیز داشتند به برساختنناهاي اقلیتگرایانه که شمولیت زنانه و اعتو بنیادینی با ذات عام

دگردیسیِ فرماسیون این  در این مسیر، منتقد انجامید.و  جتماعی جدید زنان روشنفکرواقعیت ا

 نتایج ۀیافتگی تئوریکی و اشاعبه سازمان انهمداراز کنشهاي تضادگرايِ فردي و نخبه رویکرد،

هاي زنانه و جوامع مدنی در جوامع غربی، و سپس ششان به دیگر نقهاي پژوهشیتوفیق و مطالعات

اي را از زاویه تکامل خطی این واقعیت تاریخی ممکن و متحقق گشت. آن به جوامع سنتی هم ۀاشاع
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این  د.کرتحلیل  »پیامدهاي مدرنیته« مفهوم ذیل گراي گیدنزدیدگاه ساختاري توان دردیگر می

 در کشورهاي صنعتی شکل گرفت و از پیِگوناگون هاي پذیري از انقالب زمانی و تأثیرجنبش با هم

شدن وضعیت  پروبلماتیک شده پیدا کرد.صوري جهانی مدرن، برقرار شدن ارتباطات با جوامع غیر

ها به ن آ ها، انتقالاما طرح این پرسش ابتدا از طرح پرسشهایی آغار شد که جهانی و عام بودند، انزن

عوامل بستگی به  شان در جوامع مدرن و سنتی،انگاشتن مسأله و عمومی ةگفتمان در حوزیک 

آمدن بستر براي تشکلِ کنش جمعی و م فراه ها، ترینِ آنایجابی و دالیل ایجادي داشت که مهم

  آن مانند  بسته بهجنسیت و مفاهیم هم که زمانی بود.زنان اقدام به چنین کنشی با محوریت

و ... به  مردساالري، فرهنگ مردانه، قدرت حق فرزندآوري، حق طالق، نابرابري، حقوق زنان، تبعیض،

به  راهاي عمومی و خصوصی حوزه پیامدهاي آن، سپس و شد تبدیل جامعه از بخشی ذهنیِ ةسوژ

 شناختی درآمد.به فرم و محتواي جامعه سألهم میلزي، از دیدگاه  انتقادي؛ سختی متأثر کرد

میزان  کرد تا آن نام وامع مردساالر را ناج ۀساحل سکین هاي فمینیسم غربی پس از رویش،خیزاب

به  یآرام هی شد و در همان زمان نیز بمنتهاش شدنبه جهانی .م19که شدت این امواج در قرن 

-تاي از موقعی؛ زنان چه تجربه»دانیم؟می چه زنان ةدر بار« مخاطبان پرسشهاي .رسید ایران ۀجامع

ه جز مردان، )، ب461:1384(ریتزر، هایی چه معنایی برایشان دارند؟شان دارند؟ و چنین موقعیت

جامعه،  از مردان ۀحذف سلطهاي فمینیستی، انواع تئوري ف مشتركاهدا تاریخ و فرهنگ نیز بودند.

در ي آنان هازات اجتماعی با تأکید بر تواناییامتیا و منافع ۀتقسیم برابران زنان، انقیاد به دادن پایان

نابرابري نژادي در امریکاي قرن انسجام و اعتراض زنان علیه تبعیض و  در موج اول، جامعه بود.

 ۀمحوري در قرن بیستم، صبغبا تداوم چنین کنشهاي جنسیت اي محکم داشت.نوزدهم انگیزه

 هاي دوم و سوم رو به کاهش نهاد و ماهیت تئوریکی به خود گرفتموج در آن جنبشی

  ). 51- 391: 1387(مشیرزاده،

گیري اعتراض توان شکلمی نه و اعتراضی،خواهاآزادي ي اجتماعیهاتحلیل تئوریکی ِجنبشدر 

تاریخ  یا» 1پلبِینی  ۀتجرب« یعنی ی دیگرگاهدرون جنبش بابیه را از نظاره العینةقرفمینیستی 

 پلبِینی  ۀتجرب« ستیز بررسی کرد. هاي اعتراضیِ مرکزها و جنبششورش گري،اي از عصیانگسسته

را که ناشی از نظم مسلط است  هاي امر حاضر و ممکنمحدودیت که دارد اشاره گرایشی و منش به

اي که در یک اجتماع سیاسی مشخص شمارد و سر آن دارد که در عوض حمایت جمعیمردود می

 .)31- 32: 1396براو، (مارتین »حیات جمعی متفاوتی بیافریند مهار همه چیز را به دست دارد،

 واجد پلبِینی  ۀجنبش بابیه مانند تجرب داند.می اي را آزادي سیاسیهدف چنین تجربه براو مارتین

اي و در ایرانِ صفویه پدريو شاه شاهیاي از نوع ویژه که حکمرانیبه هر دو بعد دینی و سیاسی بود،

 
1 The plebian Exprience 
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همانی دیانت و سیاست داشت و حکومت مرکزي نیز براي مقابله و اي، نمودگاه اینپساصفویه

بندي تقسیم ز آن که به نیروي قهریه و نظامی متوسل بشود،پیش ا سرکوب بابیه و رهبران آن،

هبی را تبلیغ و نهادینه، مذ و فرهنگی» پیرامونی – مرکز« و »دیگري – خود« سازيمذهبیِ غیریت

 »هاي انضباطیتکنیک«با استفاده از  ها»دیگري« ساز نابوديمشروعیت مذهبیِ فتوايسپس و 

  بود. ت کردهاز نهاد مرجعیت شیعی دریاف فوکویی

 و اصالت – سنتی تاریخ نویسی برابر در –اي چنان که به تبارشناسی تاریخی نیچه فوکو هم

ثبت «نمایاند، هدف نخست این نوع تبارشناسی را و آن را اصل کنکاش بنیادین می دهدمی اعتبار

باید «کند که معرفی می» نواختدست و یکتکینگی رخدادها فارغ از هرگونه غایتمندي یک

  جو کند که  فکر و  کننده یعنی در جاهایی جست هاي مأیوسرخدادهاي مذکور را در مکان

ها و رخدادهاي جوهري براي ابژه«جوي بدوي و بدایتی  و و  ؛ یعنی جست»اندفاقد تاریخ کنیممی

  آفریدن ِ تاریخ ظهورها و آغازها مستلزم آفرینش تاریخ «مبدأ و مطلع یعنی  یافتنو » بشري

کننده و ثابت وجود داشته تعیین انسانی ۀربجکم یک ت هاي انقیاد و سلطه است، چرا که دستنظام

  تشریح و تفسیر  روش همین با نیز را پلبِینی  ۀتجرب  فوکو . »دیگر انسان بر انسان ۀاست: سلط

 ۀمثابه هست به«را  - کاو حاضر قابلیت کاربردي دارد و که در کند -ها کند. او یک معناي پلبمی

الجزایر انضباطی مدرن تأسیس کند که مجمعاي تلقی میسلطه 1هايآپارتوس مقابل در مقاومت

کند توجه می» حاشیه«به » مرکز«دایم اصلی خود، فوکو به جاي اجا نیز مطابق پار در این». اندکرده

 نظر از که هاپلبِینی  –خ داند که مورخ خاص خود را دارد: مورها میو منبع و مخاطب تاریخ را پلب

قادر به پرده«. تنها این مورخانِ تبارشناس کندمی حرکت گذشته زمان بستر در حاضر زمان او

در ارجاع به  ».هستند ]مختلف[هاي تصادفی سلطه  / آلود و بازي خطرناكهاي مهبرداري از آغازگاه

 پلیبی ةتود«ها، فوکو سخن از بودن آن تیکیا پروبلما ۀها و تعیین جایگاه سوبژکتیویتفیگور پلیب

کشد و وجود شقاق نشده خط فاصل و تمایز می اریاي پلیبتها و پرولد و میان آنرانَمی »جهانی

ها و هم نظام داند. هم پلیبداري ضروري میدردسر نظام سرمایهی ها را براي کارکرد بمیان آن

  است، زي داري دالّ مرکوند. وقتی نظام سرمایهشداري در تحلیل فوکو دالّ محسوب میسرمایه

ها را در مقاطعی از تاریخ ها و طغیاناي برایش کارکردهاي حیاتی دارند. فوکو شورشهاي حاشیهدالّ

است که  داند و طبیعیهاي نشسته در دل اروپا می) هراس1870و  1848، 1789هاي اروپا (سال

  گیري از تمامی پیش منظور به جهانی ةداختن در تودنظام کانونی بورژوازي در صدد شقاق ان

ها مانع هاست. شکاف بین پرولتاریا و و پلیبها یا رویدادهاي انقالبی و به انحراف کشاندن آنآشوب

 ۀآید. نهادهاي جامعمی پدید هاآن ائتالف ۀاست که در نتیج» هاییغلیان خطرناك طغیان«از 

 
1 Apparatuses 
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و هنجارهاي برآمده از ها دنبال آن هستند که ارزشه ن شقاق بداري براي دستیابی به ایسرمایه

 ».ها القا کنندتحت تسلط بورژوازي را به پلب نظام قدرت«

  اي تلقین کند که هاي حاشیهکوشد به گروهتوان دریافت که مرکز میاز تحلیل فوکو می

چیز را نسبت به همه هامانند تا آنباشند، عقیم می» مستقیم و خشن«ها ولو که  هاي آنکنش

ها از رویکرد سلبی پلبِینی اي چونهاي حاشیهدر تبیین دالّاعتنا کند. گرچه فوکو دلسرد و بی

نوعی انرژي مقاومت است که در «هایی کند، اما در نهایت بر آن است که چنین دالّاستفاده می

قدرت مرکزي تالش ». سازدمیهاي قدرت را میسر گریختن از آپاراتوس مردم وجود دارد و امکان

که براي به انقیاد  هاي اعتراضی غلبه کند. اول اینکند از سه مسیر بر قدرت مقاومت هستهمی

ها را محاصره و سپس به دام  شان حمله کند؛ دوم، انرژي آنتها، مستقیماً به نقاط قو کشیدن آن

برخورد کند یعنی به عنوان عنصر  ها تواند به صورت معمول با آنکه می بیندازد؛ و نهایت این

الدن و بروسا در همین چارچوب، بن». ظم عمومین ةطلب و تهدیدکنندبرانگیز، آشوبتالطم

براو، (مارتین کندکردند را تبیین میروحانیون انقالبی ایران که در مساجد موعظه به نافرمانی می

1399 :175-188.(  

 را قدرتمندي مرکزي دالّ هم با که تشیع ۀعلمی ةحکومت ناصري و بخشی از حوزدر ایران، 

جنبش بابیه و رهبرانش مانند شدند، به سلطه محسوب می دستگاه ایدئولوژیک و بودند برساخته

دست به اعتراض  نگریستند کهاي میمذهبی و حاشیه یا پلبِینیِ قدرت ۀسان هست ، بهالعینةقر

 را آن ها ةشدآزادي تثبیتضد ه و  ساختار متصلب تردید افکند ،گشوده، در مشروعیت هر دو دالّ

ند. توافق هر دوي حکومت و فقها در میدان تضاد با جنبش بابیه، استفاده از هر سه مسیر اتهشکس

کوشیدند به نقاط  رهبران، اعضا و هوداران جنبش،برخورد بود و با هدف تحت سلطه و انقیاد در آوردن 

اخراج آنان از  ،هاپایی مجالس مناظره با بابی، یعنی بر)1986وئن،امکدنیس( شان هجوم ببرندتقو

ایران با  حکومت .العینةبه چاه انداختن قر و ماعدا، حبس، نظامی خشناز قدرت  کشور، استفاده

اول انشعاب  کرد.گري و اعتراض جنبش بابیه را ارزیابی میاز دو جهت خطر عصیان مأموریت امیرکبیر

گرفته جنبش بابیه امحاي عناصري از مذهب تشیع را هدف  بش از مذهب تشیع.رهبران و اعضاي جن

رو بود که در ادبیات  هاي مذهبی جذابیت داشت. هم از اینبود که هم براي شیعیان و هم دیگر اقلیت

رفت و مخالفان، بابیه و سیاسی و تاریخی آن زمان، بندرت سخن از اعتراض و عصیان و شورش می

 با مقابله هايشیوهشده،  مذهبی که به این مفهوم پیوست نامیدند تا معناي منفیِمی» رقهف«ها را بابی

اي از اعتراض بابیه، صبغه ۀکه جنبش اعتراضی و از جهتی نوآوران دوم این را مشروع جلوه بدهد. آن

و متمرکز کند زنان را آزاد  ةتوانست بخشی از انرژي بالقوه و پراکندزنانه داشت که در صورت توفیق می

قدرت متمرکز شدن اي و اقلیتی و هاي حاشیهل هستهن و تشکّدرآمدي باشد براي تکوو خود پیش

هاي پیرامونی و شدن با دیگر دالّبستهدر صورت هم  دالّ این فوکو، تعبیر به. آنان ةشد منقادپراکنده و 
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عالوه  . بهداشت را قدرت مرکزي ۀهست شدن و به انقیاد در آوردن دالّ و توانایی مسلط شده،ايحاشیه

پارادایم تحلیلی فوکو، وجود هر دالّ پیرامونی ِ متضاد با دالّ ِ مرکزي، انواعی از کارکردهاي  که از منظرِ

هاي سیستم را  ها و آنتروپید تا بتواند بحرانرآومثبت را براي سیستم هژمونی مرکزي به ارمغان می

تشیع صفوي بود. مذهب تشیع در  تداوم زمان قاجارتشیع  نترل کند.با هدف تدوام حیات سیستم ک

، العینةکه بابیه و در کنار رهبران آن قردر حالی کاري بوده است؛مجموع از ابتدا واجد ماهیت محافظه

 گرایی براي حکومتگري و بدعتبا چنین تفسیري تقابل نظري و عملی داشتند و تحمل چنین شورش

  قابل تحمل نبود. یرو به خصوص امیرکب

رسد الصاق ، به نظر میالعینةقرهاي تضادگراي تري از فعالیتآوردن دورنماي جامعم براي فراه

شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی دوران  ۀزمیندر پس سان یک متن، این نحو کنشگري به

بی بابیه مقارن بود با بار و خونین جنبش مذهسرکوب خشونت محور باشد.قاجاریه، تحلیلی واقعیت

 ) اصالحات را آغاز کرده1264القعده ذي 22از امیرکبیر که کمی بیش از سه سال (صدر اعظمیِ 

با  »کشوري بدوي و تقریباً منزوي«وارث اقتصادي مبتنی بر شبانکارگی و فاقد تولید،  ،بود. امیر

: 1392فوران، (جان ن روس و انگلیسبرداري و انحصار مواد خام به دولتیاعطاء امتیازات براي بهره

زادگانی ها و شاهدختهایی کمرشکن، شاه)؛ درباري پر جمعیت با هزینه1400؛ قیصري، 172- 176

اي، هرج و مرج در و ایالتیِ مزایده، فصل چهارم) 1392(نک: جان فوران، در پی مناصب حکومتی

هاي رات، هزینهاعتبا ة، کسري فزایندالخطاب، ارتشااجراي دستورات شاه به عنوان قانونِ فصل

  فرساي اي خالی، حکومتی مقروضِ دول خارجی، فشار طاقتخزانه عالم، ۀهاي قبلمسافرت

 مجموع، در و مرکز ۀداران محلی بر دهقانان براي ستاندن مالیات و تأمین کسري بودجمنصب

  ، حکم نواع مسائل کالنا ۀگسیخته و در حال زوال شد. در میان این سیاههم از اقتصادي

ها از ها به دست امیر سپرده شد. شاه امر کرد که براي برداشتن بابیشاه براي سرکوب بابیناصرالدین

با  م.ش( جمعیت معدود »رفع غائله و دفع فساد و فتنه و آشوب و اغتشاش«و  روزگار ۀصفح

هاي ي شیعی بود که کنشمستظهر به فتواي فقها ،دستور ها قلع و قمع بشود.آن) 1399متین،

  چنان که فرمان ملوکانه آن  بابیه با حکومت ۀمواجه ةاي وثیقی با دربار داشتند. شیومبادله

باب از رهبري جنبش نه  محمدخواست اجرا شد هر چند آدمیت بر آن است که هدف سید علیمی

 ،انتقاد از دستگاه شریعت خوانی مهدي موعود بود و سیاسی بود و نه پیکار با دولت؛ و تبلیغ او خود

آدمیت هدف امیر را نابودي معنایی  ).444:1362(آدمیت، کردکه حکومت با او مدارا می در حالی

کند که اي معرفی میکردن هالهدانی او، و زایلمنشی و دانش و سخن باب، زدون مشروعیت و پارسا

 اساس بر و فقها تلقین به باب عداما و بود گرفته شکل باب ةپرور مردم عوام در باردر ذهن خیال

   ؛442- 460: 1362(نک:آدمیت،  تر انشایش کرده بودندپیش که شد اجرا فتوایی

  ).566بدیع: 106خاوري،اشراق
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اش از از وجه سیاسی، سرگشتگی و تحیر شاه از رویدادهاي پر شتاب داخلی و خارجی، ناتوانی

کارگزاران حکومتی و  هاياز توطئه )،43:1379 ان،کاتوزی ش: (م. نگر، و ترساتخاذ رویکرد کالن

طلبانه در نواحی خراسان و اعتراضات استقالل ،)88:1361 السلطنه،و تذبذب اراده (تاج دول خارجی

جهانگیري، »مرگیشاه«تا مرکز در وضعیت  ها از مرزهاي شمالیات ترکمنکرمان، تعدی) 

مدعیانِ حکومت براي جانشینی در قدرت، ضعف اقتدار هاي پنهانی درباریان و ، رقابت)314:1387

، اعتراضات اقلیتی از و خارجی حکومت و اُفت مشروعیت، نفوذ روسیه و انگلیس در سیاست داخلی

 ةداران حکومتی و موانع پروژتضادهاي منصب شاه، خداونديِ ۀحوزویان و تردید در رویکرد سای

پیترآوري،  :نک( دادندهاي سیستم سیاسی را نشان میکژکارکرد و ناکارآمدي امیرکبیر، رفرمیستی

قاجار معتقد است  زمان ۀاز دولت و جامع گرایانهع). آبراهامیان نیز در تحلیلی واق131-121: 1363

؛ اشرف و 37:1389 آبراهامیان،( که این سلسله، اقتداري ظاهري داشتند و شاه گرچه تمام کشور

دانست اما بدون نظام دیوانساالريِ دولتی و ارتش ود میرا ملک شخصی خ )46:1387 بنوعزیزي،

شاهان قاجار هیچ نهاد حکومتی در واقع  .بود متکی محلی به متنفذان تنها کشور ةثابت، براي ادار

در میان مسائل بنیادي مبتالبه حکومت و کشاکشِ حکومت با ). 27- 28: 1389(آبراهامیان، نداشتند

مشروعیت جنبش بابیه میان گرفت.  »جنبش مذهبی«فرم و ماهیت  تبهائی و بابیت ةپدید ها،بابی

توان در این موارد هاي سنی، زرتشتی، مسیحیِ آسوري، ارمنی و یهودي را میاهل تشیع و چشمگی

هاي مشابه در تاریخِ ایران ِ پس از اسالم؛ قطع ارتباط باب با مردم و جنبش و اعتراضات ۀیافت: سابق

سکوت ابتدایی  ،)155:1344الدوله تبریزي،(زعیم یش توسط حاج میرزا آقاسیهاممانعت از فعالیت

شیعی در پاسخ به درخواست اعدامِ باب از سوي مخالفین و تغییر نگرش رهبران  برخی از مجتهدان

م.ش: ( کاري و تقیهو مذهبی اما با پنهان هاي فرهنگیبابیه از مبارزه مستقیم و مسلحانه به فعالیت

؛ 141-140: 1389(شمیم، گیر بودامامی باب در کشور چشماز نیابت استقبال .)61: 1399متین، 

بخشی از بیانات و تقریرات باب فقیهانه است؛ احکامی در مورد نماز، روزه،  ).26:1323کسروي،

همسريِ مردان، دفن مردگان و نسخ احکام دینی پیشین؛ اما مضامین اعتراضیِ سیاسی و ازدواج، تک

طرح  ۀواسطهاي غربی و شرقی بهی مانند ورود عناصر فکريِ سیاسی و اجتماعیِ ایدئولوژياجتماع

هایی مانند محصلین، رفتهنظامیان، غرب سیاحان، مستشرقین، ها،دیپلمات، ها توسط کارگزارن آن

 ۀیجفقر مالی مردم در نت هاي عثمانی و روسیه، ورود فراماسونري به کشور،ارتباطات با امپراطورري

2016(امانت و وهمن، مانند نان  مردم ۀید و تجارت، کمبود و گرانی کاالهاي اولیتول بدون اقتصاد(  

 به )442-460: 1362آدمیت، ؛171-187: 1356آدمیت و ناطق،( ايهاي دورهسالیبه علت خشک

هاي آموزهتوجهی هاي ایران از روسیه، جمود فکري و مذهبیِ عالمان شیعی و بیویژه پس از شکست

طرح )، 1384(نک: زنجانی، مذهب تشیع به زندگی دنیوي مردم، فساد دستگاه روحانیت شیعی
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انداختن بحث نوین حاکمیت قانون و انتخابات، وضعیت  ایجاد مجلس مشورتی و سیستم قضاییه، در

میرزا، ناصرالدین رسیدن قدرت به تا محمدشاه مرگ زمانیِ ۀداده در فاصلومرجِ رخآنومیک و هرج

-عناصري از آموزه، ي ورود به/ خروج از مذهب بابیهخویی مردم، اعالم آزادسوادي و دینجهل و بی

پناهی شیعیان بی) داشت، 1394(نک: امینی،  گراییدنیوي و ماتریالیسم ۀهاي این جنبش که صبغ

توان می در ایران را شیعی توجهی حکومتآزارهاي حکومت و بی ساکن عراق در مقابل ایذاء و

 شده، متفاوت از عوامل یاد شناختی موفقیت این جنبش دانست.جامعه متغیرهاي اصلی و بیرونیِ

گرایی تاریخی در دین اسالم، در اساس ریشه در خودکامگی این دیدگاهی هم بر آن است که فرقه

گرایان؛ هرچند ناپذیري اسالمدین دارد و جنبش شیخیه و بابیه، واکنشی بوده ناگزیر در مقابل تحمل

ست که احسایی با ان کسروي نیز بر آ .اندسرآمدان نهضت جدید از نفی کامل دین هم طفره رفته

مانه از موضوعاتی چون معرفی امامان به ، تفسیري متوهارسطو و افالطون ۀتفهمی ناقص از فلسف

 و ترس شیعی، امامان تناسخ و تجسد انسان، و جهان تکوین) ارسطویی( ۀعنوان علل چهارگان

بودن خود  »در«احیاي ماجراي  قلیایی، هور جهان به او فرار و دشمنان ترس از غایب امام گریختن

ناهمخوان از معراج پیامبر با  تفسیري ۀعامه از طرف ایشان، ارائمیان امام زمان و مردم، ادعاي نیابت

یعی بیان کرد که واکنش گویی عندالوقوع زمان ظهور موعود شو پیش اثنی عشري تفسیر شیعیان

صرف تضاد طرح و انتشار همین موارد به. )13-20: 1323نگیخت (کسروي، تند فقیهان شیعی را برا

با خوانش مجتهدان ِ داراي منافع مشترك با حکومت، براي مردم جذابیت احساسی و عاطفی 

شاگردان سید عراق شد و در سلک  شیعی علمی ةه.ق رهسپار حوز1166داشتند. احسایی در سال 

که با  و میرزا مهدي شهرستانی در آمد. بدیهی این )الغطامؤلف کشف(جعفر  مهدي بحرالعلوم، شیخ

 مذهب تشیع میان احسایی و فقهاي شیعی در ایران و عراق،از و تفسیر  قرائتوجود اختالف در 

بود اما محتمل جعفر خ اشتراکات اعتقادي در مبانی، علت پذیرش احسایی از سوي بحرالعلوم و شی

منافع رهبران و روحانیون دینی و پایگاه اجتماعی  که – شیخ ةنیز هست که انتشار اظهارات و عقید

جا که احسایی ترجیح  تا آن هها دامن زد به آتش اختالفات آن -  گرفتشان را هدف میو سیاسی

ه.ق 1237وین به سال سفر احسایی به قز. کند ترك خراسان -ابتدا  در –دهد عراق را به مقصد می

خانه صالحیه و تدریس شیخ در مکتب )تاج (دایی زرین عبدالوهاب قزوینی ارتباط وثیقش با میرزا و

هاي هواداران جنبش در با آغاز فعالیتتاج به جنبش سخت مؤثر افتاد.  این شهر، در پیوستن زرین

پس  -تدین و تشرّع بود  به شهره ايخانواده در تربیت یافته و شهر این متولد که –تاج  زرینقزوین، 

یا مریدان هجده » حی«(بهاءاهللا)، در سلک مؤمنین  حسینعلی (صبح ازل) و میرزا یحیی از میرزا

انی) از مجتهدین قزوین بود که بر خالف غلح برصا حاجی ملّا( تاج زرین پدر. درآمد باب خاص ةنفر

تاج  )، در سوادآموزي دخترش کوشید. زرینانویژه نگرش حوزوی فرهنگ مسلط زمان قاجاریه (و به

احمد احسائی و سید کاظم رشتی شیخ  آثار ۀدست به مطالع در این فضايِ متفاوت از وضعیت زنان،
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تاج را به   د و آغاز به مکاتبه با سید رشتی کرد. در این تراسل و تبادل فکري، سید رشتی زرینز

 و زنان براي تدریس ۀکربال و کاظمیه و تشکیل حلقبه  العینةملقب کرد. پس از سفر قر العینةقر

اش مخالفت کسانی از بابیان بنیادگرا را نیز در پی داشت. انسداد هاي هنجارشکنانهکنش مردان،

ش سخت ناممکن کرد تا به ناچار به قزوین بازگشت. بابیان برای را فعالیت ۀادام فکري محیط کربال،

ا دو هدف درخواست آزادي باب (که اینک در چهریق به شت خراسان بده.ق در ب1264در سال 

گرا براي اعالم انشعاب از مذهب تشیع گرد هم سازي برخی از خاصان بابدر بود) و زمینهزندان

با توسل به  و امکان رهایی از مجازات ارتداد سخنوري، استدالل قدرت ۀواسط به العینةآمدند و قر

کاندیداي انجام این مأموریت شد. وي بر خالف  ،گاه مذهب تشیعحکم امکان انابت زن مرتد از دید

 شیعی مسلکان خویش، در اثناي همین واقعه حجاب از چهره برداشت و سنت دینی اسالمهم ةعقید

حتی موجب دهشت و اضطراب  العینةدر وجوب پوشش زنان را ملغی اعالم کرد. کشف حجاب قر

 در زرندي نبیل ۀدر آن هنگامه شد اما به گفت» ئد مقرّرهبست تقالید و عواپاي«جمعی از بابیانِ 

اي که حضرت قائم  من هستم آن کلمه«که  ، ایستادگی او بر این عقیده و اعالم این»مطالع االَنوار«

)، 264تا: بی زرندي،(نبیل »به آن تکلّم خواهد فرمود و نُقباء از استماع آن کلمه فرار خواهند نمود

آیی بود که توسط حسینعلی نوري به در همین گردهم یی را تداوم بخشید.آمگرده دهشت را زایل و

  طاهره ملقب شد.

در برابر تغییر و دگرگونی  متصلب سنتی با ساختارهاياي سختاقدام به جدایی از همسر در جامعه

می) و پذیرش و با رویکرد مذمت طالق و مالمت زنِ مطلقه، تغییر مذهب و ارتداد (بر اساس فقه اسال

االرض ، الغاي حجاب اسالمی، نسخ مذهب تشیع، ارتکاب بغی و افساد فیاز سوي حکومت خطر مرگ

داشت)، تبلیغ و ترویج مذهب جدید، تالش براي کسب می(که این نیز مهدورالدمی مرتکب را در پی 

 محرّم اول در یشادمان مجلس تشکیل و شیعیان سوم امام عزاداري مراسم الغاي دینی، اجتهاد ۀدرج

شدن به صدورِ دستورِ قتلِ پدرشويِ سابقش و روز تولد باب)، فرار از زندان قزوین پس از متهمل(سا

هستند که در این پژوهش در چارچوب  العینةهاي قرعاشقانه و عارفانه، مجموعه فعالیت اشعار سرودن

ه.ق 1268اند. طاهره در سال شده منظور تفحص و تعمق ۀکنشهاي فمینیستی و  پلبِینی، شایست

از سوي مجتهدان  ست کهی اتوسط حکومت اعدام شد و جسدش را به چاه انداختند. او اولین زن

  االرض و ارتداد مستوجب قتل مذهبی شناخته شد.به جرم افساد فی مذهب تشیع

و العین پس از سفر به کربال در منزل سید کاظم رشتی مقیم شد و به تشکیل مجالس شرح ةقر

هاي ظهور باب در هاي مذهبی، سرودن اشعار و تبیین نشانهبه پرسش گوییتفسیر آیات باب، پاسخ

استدالل  حجاب ةمجالس مختلطی از مردان و زنان مبادرت کرد؛ هر چند در آن زمان هنوز از پسِ پرد

 رآمدب »وقوع قیامت«صدد اعالم زمان  کرد. شهامت وي تا بدان پایه رسید که درو محاجه می

ي در دین گذاراخیر در میان شیعیان و فقهاي شیعی بدعت هايسده)؛ اقدامی که در 34:1341(افنان،
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گویی و اعالم حتی اگر چنین رویدادي در جهان واقعی و زندگی روزمره قابلیت پیش شد.شمرده می

اعالن آن ه شیعی، فق ۀو نگاه مردساالران سنت فقهی ،اجماع ،زمان دقیق داشت، با عنایت به متن کتاب

هاي فعالیتویژه که پیشگو از پیروان و مبلغان بابیه هم باشد. ه شد؛ بهرگز به هیچ زنی سپرده نمی

گروهی شکل گرفت، لیکن شرایط و موقعیت همبستگی در چارچوب جنبش بابیه و به شکل  طاهره

گیري رفتارهاي جمعی ِ نابسامان و مستعد شکلشدت ه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي ایران ب سیاسی،

  نظمی، وضعیت آنومیکی، ضعف قدرت مرکزي و کاهش مشروعیت آن، بی شرایط بود. اعتراضی

 تکونتکمیلی  خبري شاهان قاجاري از منشور شهریاري و شهروندي ِ متناسب زمانه و ...، عللبی

 جاریه زنان دیگري). در عهد قا43:1379هماکاتوزیان،.ش: (م شوندجنبشی از نوع بابیه محسوب می

با فعالیت داشتند ولی  زنانی معترض براي احقاق حقوق زنان کوشیدند. در میان پیروان باب نیز هم

هاي کوششپس از آن هم اند. ناشناخته مانده و شده رانده حاشیه به طاهره ۀشهرت و اتوریتوجود 

شدت و عمومیت بیشتري مدنی، سیاسی و اعتراضی زنان در طلوع انقالب مشروطیت و پس از آن، 

جویی سرّي و انجمنی هدفبه صورت نیمه آفاري، تعدادي از این کوشندگانیافت. بر اساس روایت ژانت

شاه، ماهرخ السلطنه دختر ناصرالدینخانم آسترآبادي، تاجبیبیهاي توصیف کوشش کردند.می

یا احیاء آن، حق طالق، الغاي قانون بر رسمیت یافتن حق رأي زنان که گوهرشناس، طوبی آزموده و ...، 

تأسیس و اداره  تعدد زوجات، حمایت از خرید کاالي ایرانی و تحریم کاالهاي وارداتی، حق تحصیل،

 بودند مدارس زنانه و مراکز بهداشتی و درمانی و حذف جهیزیه سنگین دختران متمرکز شده

  ایرانی است. گیري فمینیسم، نشان دهندة فرایند شکل)5- 39: 1377(آفاري،

  

  گیرينتیجهبحث و 

دهند که می قاجاریه نشان ۀطوالنی سلسل زمام داري ةزنان در دور از اوضاع گونمنابع گونه

هنجار  ،نزدیک به نیمی از جمعیت تحصیل و آموزش براي زنان ممنوع، و ممانعت از سوادآموزيِ

زندگی  بخشیِبا ادعاي ساماناسالم  دینی داد سنتست. برونه امذهبی مشروعی بود -فرهنگی 

تا روزگار  دادندمسلمانان در هر دو جهان و تفسیري که فقهاي شیعه از منابع چهارگانه ارائه می

از سعادت و رستگاري  برد با رعایت احکام فقهی،اي بود که گمان میساحتیانسان تکخلق  قاجاریه،

 فعالیت ةحوز ،ذهنی و عینی ین هژمونیا د.رهد و از عذاب جاودان میرَباُخروي نصیب میدنیوي و 

 و تحصیل حق از را اجتماعی، آنان زندگی ۀعرص در غیبت و محدود، خانه چارچوب در را زنان

ویژه خود زنان،  نظر از استثناها، بیشترینِ مردم و به هر چند صرف کرد؛نیاز میبی رسمی آموزش

جدایی  کردند.ها اعتراض می ند و بندرت به آنهایی را با طیب خاطر پذیرفته بودچنین محدودیت

زن و مرد از هم در جامعه، محدودیت مکانی و زمانی عبور و مرور زنان، ازدواج در سن کم، ازدواج 
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شدن، نیز محرومیت از داشتن  / کردن ماندن از حق انتخاب زنی مردان، محروم اجباري، چند

)، 30- 35: 1384(ساناساریان،  شدنه گاشتمشاغل و مناصب مختلف و حق طالق و جنس دوم ان

، محرومیت از حق حضانت فرزند، تنزل شأن ارثیه از نابرابر مردساالري، سهم ةزندگی تحت سیطر

سیماي واقعیت و در دین و...،  زنشناختن  صف مردبها، نناي مانند خوها به کاالي مبادله انسانی آن

 مواردي حاکم، واعد دینیشاره شد، در کنار این قتر اشکه پی کلی زندگی زنان ایران بود. چنان

هاي اشرافی، سوادآموزي درصد بسیار کمی از زنان و دختران دختران خانواده. استثنا نیز بودند

سراهاي پادشاهان که تنها قرآن و ادعیه و نیز زنان مقیم حرم ۀهاي متشرع با هدف مطالعخانواده

بودند درصد بسیار کمی از زنانی  نمیا این میدان و اند. اما درهدر این زمر ،مجاز به سوادآموزي بودند

 کردندسیاست و جامعه، مؤثرتر از مردان عمل می سپهرگریز و ساختارشکن که در  هنجار

داخلی و خارجی  گاه تصمیمات سیاسیِ )1351:239(شوستر، در میان زنان حرمسرا. )2018توانا،(

هاي اعتراضات مدنی، گاه زنانی در میدانشد؛ ینظر م ا تجدیدتوسط همین زنان لغو یو وزیران شاه 

دینی و مذهبی، ادبیات (شاعري)، مبارزه با فاتالیسم دینی و فرهنگی و تربیت فرزندان آگاه و 

تند جهت تاریخ ایران را یافتوفیق می زمانیزدند؛ و به تاریخ و جامعه میبین، نقش ماندگاري روشن

العین است که در این جستار مورد مطالعه قرار گرفته است. ةقر مشهور، ۀنمون. در بنیان متأثر کنند

 و مجذوبیت نیز در شناختیجامعه –شناختی روان لعل جز علل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، به

 شکستن شهامت دیگري و کاریزماتیک، اقتدار ۀیکی هال: ي مؤثر بودندو اعتراضی کنش شدنمطاع

 به سیاسی نظام که واکنشی و قاجاریه زمان ۀجامعشناختی جامعه. تحلیل گیدینی و فرهن تابوهاي

انحراف «کجروي و العین داشت مصداقی از تحلیل رابرت.مرتن در پردازش ةبیه و شخص قربا جنبش

م گفتار مسلطی بود 19لیال احمد معتقد است معناي جنسیت مورد نظر اسالم تا قرن  است.» مثبت

انونی، اجتماعی و نهادي زنان را تحت سلطه و انقیاد خود داشت. از نظر و در سطوح فرهنگی، ق

اما  شوندمحسوب می تر از مردانوجوداتی فرودستنشین و ماقتصادي نیز زنان در اسالم حاشیه

از  برخی نیز آموزش ةکردند و در حوزدختران خود را تضمین می همسريِتک هاي متمول،خانواده

(لیال  دادندشدن آموزش می براي آموزش که براي دانشمند و فرهیخته ود را نهها دختران خخانواده

در واقع مؤید تحلیل فوکو در  ،گونه مقاومت در برابر قدرت کانونی و مسلط این ).59:2012احمد،

هاي مرکزي و دالّمکانیزم کارکردهاي پردازش واقعیت انتشار قدرت، انقیاد و ایستادگی در برابر آن، 

دهاي هایی از دستآورهاي مقاومت در برابر آن است. در آن زمان، نسیماي قدرت و هستهحاشیه

ن، نخبگان میا بود و در اینرسیده  ایران ۀبه مشام جان جامع مختلف ارتباطات ۀواسط به غرب

کشور با کشورهاي  ۀجانب از هر دو جنس)، مبادرت به تطبیق اوضاع همهفکري و فرهنگی ایران (

 باب رهبران و بانیان مستقیم ۀمواجه از شواهديچه  گر؛ کردندمی(روسیه و عثمانی)  رقیو شغربی 

 در غربی فرهنگ عناصر ۀالعین با آثار فکري و فرهنگی آن کشورها وجود ندارد اما اشاعةقر جمله از
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 بود و در این هنگامه،ه شدت یافت قاجاریه زمان در و شده، آغاز صفویان زمان از ایران ۀجامع

روایت تاریخی دیگري در تقابل با  هاي فرهنگی و اعتراضی زنان نمود چشمگیري داشت.شکن

اي دولت ایران پیشامدرن را ملغمه« و خودکامگی ِاسالمی، (شرقی) هاي استبداد آسیاییپارادایم

ویژه اصالحات قرن نوزدهمی در ایران  و به» هاي مذهبی و سیاسیاکمیتحمتمرکز و ناموزون از نا

ري گذا). تأثیر33-34: 1399(متین،  کندهاي روسیه و عثمانی تحلیل میا متأثر از امپراطورير

گیرد که حکومت ناصري آنان را به زمانی قوت میبر جامعه ها جانشینان باب و تعدادي از پیروان آن

نافی ورود  در عثمانی تبعید کرد. این سخن اما) 2020(نک: سرمدي،  عکا وبغداد، استانبول، ادرنه 

 هاي اعتراضیِکنش خارجی به فضاي فرهنگی، سیاسی، دینی و اجتماعی ایران نیست. عناصر فکريِ

رویی با قدرت  در متنی رنگ جنبش و رو رهبران جنبش بابیه و معتقدان به این کیش جدید در فرا

با ارتباطات  هاییمثابه متن هاي سیاست، اقتصاد و فرهنگ بهنظام مرکزي به خود گرفت که خرده

خواهی نیز در حال هاي جدیدي را پذیرفته بودند و مقدمات جنبش مشروطهاي، ورود مؤلفهشبکه

هر چند  دهد،هایی را به تاریخی دورتر آدرس میجنبش چنین ۀگیري بود. البته آدمیت سابقشکل

دست در ایران  ینهایی از اسو تبار تاریخی شورش وي از یک ها، زنان نقشی نداشتند.در آن جنبش

کند و از دگر سو بابیه را التقاطی از یابی می را از اوائل اسالم تا جنبش نقطویان و پس از آن رد

 ۀري جامعفک عصیان ةنمایند«داند که عقاید تشیع، عرفان ایرانی، آراي حکماي اسالمی و یونانی می

- می ربانیت انکار حتی و نبوت فین و شریعت ابطال به گاه که دینی احکام جمود علیه بود  ایرانی

کند که در واقع چنین کارکردهایی را بر این جنبش مترتب می هموي  ).443:1362(آدمیت، رسید

اعتراضات آنان به  ،دارند لیکن توجهی به نقش زنان )443:1362(آدمیت، شناختیاصالت جامعه

  .نکرده است جامعه ۀشان از عرصشدنف شدن حقوق بشري و حذ پایمال

 دید،کارکردهاي هنجارهاي رسمی و دینی جامعه را ناکارآمد می العینةاي که قرزمینهدر پس

 آباديصدیقه دولت السلطنه،تاجبودند.  آغاز شدهداشتند، پیشتر  فمینیستی ۀکنشهایی که صبغ

اف هایی با اهدمقامی؛ و بعدتر دایر کردن انجمنتاج قائممریم عمید، عالم (پیشتاز کشف حجاب)،

انجمن نسوان  )،1286اتحادیه غیبی نسوان ( )،1286مانند انجمن آزادي زنان ( محوررفرمیستیِ زن

) و ... در راستاي 1286مخفی زنان تبریز ()، شوراي نیمه1290اتحادیه نسوان ( )،1289وطن (

و اوضاع هایی بدون آگاهی ضمنی از دیدگاه چنین شوند.می ارزیابی زنان ۀاهداف احیاي حقوق جامع

  یافت.هاي روسیه و عثمانی در همسایگی ایران تکوین نمیزمین و امپراطوريزنان در مغربشرایط 

 و مردساالر ۀجامع ؛هه بجنگد: نظام سیاسیجب سهبایست در می العینةقرزمینه در همین پس

ز قول صیت در ایران اشخ نظام ۀچلبی در مطالع ند.سه مرد محور بود هر که تشیع مذهب رهبران

ه خصوصیات و نقشهايِ اجتماعیِ مردانگی در ایران برشمرد ها،هایی را با عنوان ارزشهوفشتد معرّف

قاطعیت مردان، نقش تربیتی . دشونمیمحسوب  تاریخی و نسبی ودن،ب ست که به صرف فرهنگیا
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ند هست هوفشتد تحلیل ۀجمل از مردان استقالل و تسلط جنسیتی، ةشد زنان، نقشهاي تفکیک

خصوصیات  درها را  آن تبار توانمی دن،ی بوتاریخی و فرهنگ واسطۀ  ) که به28:1392(چلبی،

با این عناصر تناقض داشت؛ و  العینةقر نظام شخصیتی د.رهگیري کر نیز قاجاریه زمان ۀمردان جامع

 از چنین زنیعاملی شد تا گروهی در میان رهبران و اعضاي جنبش گرچه احساس همبستگی درون

شناختی آن شد که به معناي جامعه» مسأله«زمانی  العینةاما کنشهاي قر د،نناستقبال ک

سیاست و دین که از هر وجهی قدرت مطلق برتر  جامعه، »میدان«همآوردهاي وي، مردانی بودند در 

کار محافظه مردان ۀسنتی و زیر سلط م،بنگری که بعدي هر از قجري عصر ایرانِ ۀبه جامع داشتند.

این تسلط و مرزبندي  اند.کرده ایجاد خصوصی و عمومی ةمیان حوز بلنديست که حصارهاي بسیار ا

قدرت  پیونديو هم سوییمذهب تشیع با هم نیز توسط دین و مذهب و به عبارتی مردان مفسر

استفاده از مجازات دینی  گري یک زن،اي به عصیانشد؛ و واکنش چنین جامعهسیاسی حمایت می

  .بی توسط مردان میدان سیاست استو مذه

کوتاه مؤید پیشتازي او در احیاي حقوق زنان و نیز  در زمانی العینةهاي قرتوجه به فعالیت

که براي زن، تنها ارزش  است ايجامعه ردن هنجارها و ارزشهاي فرهنگی و دینی حاکم برک نامشروع

تحکم و  خروج از قزوین به سمت کربال، هنگام العینةقر .کردنس دومی تعریف و اجرا میابزاري و ج

پاي به زندگی  سره پشتیک ؛گرفت نادیده را کار این ممنوعیت در شوهر ۀاجراي فرامین مردان

و بنا بر روایت  پیشه، را بابیه آثار تفسیر و تدریس ۀحلق مشترك و وابستگی به فرزندان زد؛ در کربال،

 دست به تفسیر قرآن گشود؛ ب جنبش بابیه کرد؛جمع زیادي از عرب و عجم را جذ نبیل زرندي،

در آغاز ماه  نویسی کرد؛ گو با روحانیون مخالف بابیه را آغاز، و در پاسخ به مخالفان ردیهو  گفت

وبی و رقص کمجالس پای ، به مناسبت تولد باب،کربال ۀواقعشیعیان براي عزاداري یعنی هنگام محرم 

در اهللا را آل نگاه که باب، »عدلیه« ۀبعد از انتشار رسال شد.د؛ و حتی مدعی رجعت فاطمی نموبرپا 

طاهره نیز خویشتن را مظهر عصمت و طهارت دختر پیامبر اسالم معرفی کرد  ،رآوردد اتمطهرشمار 

دند تا پاکیزه و مطهر یرسانباید کاالها و اجناس را به منظر او می اطرافیان به اجبار و با این اقدام،

هاي زنانه تگونه فعالی سازي این براي عادي ادعاي رجعت فاطمی و نگاه تطهیرکننده، در کنار گردند.

از حاکم شهر به اصرار درخواست تا  با همین رویکرد بود که در کربال نیز تالشهاي بسیاري کرد.

وین در پاسخ به شوهرش براي هنگام بازگشت به قز جلسات مناظره با مخالفانش برگزار کند؛ و

سخن گفت که روحانیون ) 236االنوار،(مطامع محابا و نابهنجارندگی مشترك، چنان بیبه ز رجعت

توانست این حکم به تنهایی می او دادند.و ارتداد معتبري چون شوهر و پدرشوهرش حکم به کفر 

  باشد. مقلدي ۀمجوز اجراي مهدورالدمی و قتل او توسط هر شیع

 العینةقر دینی و سیاسی اجتماعی، ۀه آیا در کارنامدر جستارِ پیش ِروي پرسش اول این بود ک

ها در اهداف فمینست مرور و تحلیلشود یا خیر؟. اي از جنبش فمینیستی مشاهده میهاي اولیهمؤلفه
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دهند که العین نشان میةقرویژه ه ها با کنشهاي جنبش بابیه و بآن ۀمکاتب مختلف و مقایسچارچوب 

جا مصداق اطناب ممل و ایجاز مخل است اما  ها در این تکرار آن پاسخ به این پرسش مثبت است.

پردازي، در ابعاد تئوري .م21زمین از آغاز تا قرن نباید فراموش کرد که تاریخ تکوین فمینیسم در مغرب

پیوند زدن آن با نهاد قدرت و  جهان زنان،کردن این جنبش با زیست مرتبط هاي عملی و میدانی،کنش

هاي جغرافیایی و ساختارهاي محیط با وجودپوشانی اهداف هر دو مورد ت همنتقادي مثبِطرح مباحث ا

 سویی و وجود عناصر مشتركمه متفاوت است.، ها سیاسی و دینی آن فرهنگی، اجتماعی، ۀدامنپهن

 با همتاهاي خارجی مؤیِد پاسخ مثبت به العینةقر ۀپراکتیس زنان و بالنعل)النعلچه نه طابق گرا(

پرسش دوم این پژوهش نیز هست و چنانچه آوردیم عناصر مشترك فراوانی در نگرش زنِ معترض 

هر  ؛راند ایرانی فمینیسم ۀها بتوان سخن از سابق شود که با اتکا به آنغربی دیده میفمینیسم ایرانی با 

ر تئوري یا یک د پارادایم،درون ن و رشد آن در اي از نوع غربی یا بدون تکوچند بدون سازماندهی

توان نتیجه گرفت که فمینیسم ایرانی در هیأت و دستگاه فکري و علمی و آکادمیکی. با این توصیف می

طور طبیعی  ، بهگرددمحسوب میبا محتواي خاص خود که تابعی از ساختار کالن نظام اجتماعی 

ش الگویی از پیسیاسی و فرهنگی بوده است نه طرح و  دینی، ساخت گرفته و واقعیتی تاریخی،

 چگونگی تداوم آن، موانع ساختاري و غیر میزان موفقیت، شده در اذهان کنشگران آن.طراحی

دستآوردهاي  هاي زنان فمینیست، ورود آن به مراکز آکادمیک و پژوهشی،سطح انگیزه ساختاري آن،

مطالعاتی باشد که  تواند موضوعمی با آن، و دین مرد ایرانی در نهادهاي قدرت ۀآن و چگونگی مواجه

  بینجامد.» در زمانی«تر این جنبش به روش به شناخت عمیق
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