
  

  

  

  

  

  آباد ، كوكبِ آسمان استارهاسترآباديبي خانم  بي
  

  طبع  روانه نيكپ

  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  
  

  مقدمه

استرآباد مركب است از دو كلمة استر و آباد؛ استر مخفف استاره به معني كوكب، و آباد به معني ����
آنچه . گويند هم مي» استارآباد«ده كه اين شهر را نقل كرتقويم البلدان صاحب . عمارت است

آباد است و در زمان  آورده مؤيد اين قول است كه استارآباد مخفف استارهمرآت البلدان صاحب 
اند و كواكب را زايدالوصف معظم  شمرده زردشت كه عجم اجرام مضيئه را مظاهر انوار قدسيه مي

شهر استرآباد ). ٦ص استرآبادنامه، . (اند ين اسم موسوم نمودهاند اين شهر را بنا كرده و به ا گرفته مي
. ناميدند را ايرانيان به دليل تعداد كثيري از سادات كه در آنجا اقامت داشتند دارالمؤمنين نيز مي

هاي يكي از طوايف  وسيلة يزيد بن مغلوب يا ملتهب كه از سركرده نويسد اين شهر به فريزر مي
گرگان زمين، . ( ميالدي تأسيس يافت٧٢٠اميه بود در سال  مان خليفة بنيعرب و از سرداران سلي

  )١٤٢ص 
 اجتماعي دورة ناصري دارد، -بي خانم استرآبادي تنها زني كه سهمي در ادبيات انتقادي بي  

بي خانم از  خانوادة بي. او فرزند محمد باقر، سركردة سوارة استرآبادي بود. تبارش از استرآباد است
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عنوان متفكري  وي آگاهانه به مبارزه با ابتذال و خرافات پرداخت و به. ان مازندران بودندايل انز
هم با  اي تاريك و سياه به طرح مسائل اجتماعي نظام راكد و استبدادي قاجار، آن پيشرو در زمانه

. لحني طنزآميز پرداخت و رسالت خويش را در آگاهي دادن به مردم ميهنش به انجام رسانيد
  ). ٨، ص نگاران زن در شعر مشروطه نديشها(

پردازم كه  بي خانم استرآبادي زني از زنان دورة قاجار مي در اين مقاله به تصوير زندگي بي  
هاي اسالمي فرومايه و زناني كه بلند مرتبه تصوير  با برشمردن مرداني كه در تاريخ و اسطوره

  :آورد اند فرياد برمي شده
     در سياهي چون شود گم ماديانش رهبر است  گرچه زن باشد كه خضررو را پير ره كن  راست
  )٥٤ص معايب الرجال،    (                
رسالة تأديب بي خانم در پاسخ به  كه بيمعايب الرجال اي   صفحه٥٤مقاله با بررسي رسالة   

ت از بي خانم در اين كتاب ضمن حماي بي. شود اي ناشناس نگاشته دنبال مي از نويسندهالنسوان 
 را مورد انتقاد قرار داده و او را به اصالح صفات رذيلة تأديب النسوانهمجنسان خود، نويسندة 
هاي ديگر با كالمي عريان و مغاير با  متمايز از نوشتهمعايب الرجال متن . خويش فراخوانده است

در واقع، كالم . ستپرده و ناپرهيزگار به رشتة تحرير درآمده ا قيد، بي فرهنگ زن امروز با زباني بي
اي مردستيز و براي پرده برداشتن از سلطة مردان بر زنان  پرده با روحيه بي خانم حديث نفسي بي بي

  .و كوشش براي از بين بردن اين سلطه با آشكار كردن اخالقيات مردان است
  

  بي خانم استرآبادي  اصل و نسب و زندگي بي

منابع .  اطالعات كافي و دقيقي در دست نبود١٣٧٥ال بي خانم استرآبادي تا س در مورد زندگي بي
معايب بي خانم در ديباچة كتاب و پايان بخش سوم متن  مختلف بازگوكنندة مطالبي بودند كه بي

بي خانم استرآبادي و خانم افضل  بي با انتشار كتابي با عنوان ١٣٧٥اما در سال . ورده بودالرجال آ
از زبان خانم افضل وزيري، به قلم معارف و حقوق زنان وزيري مادر و دختري از پيشگامان 

  : دست آمد ين خصوص بهااي در  نرجس مهرانگيز مالح در شيكاگو مطالب تازه
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شاه بود كه در اوان وليعهدي  بي خانم كرباليي باقرخان قوللرآقاسي فتحعلي جد پدري بي  
خان در زمان  م حمزهبي خان جد ديگر بي. شاه در فارس در خدمت او بوده است فتحعلي

رويايي زن و . (ناصرالدين شاه در نواحي استرآباد پرشيز و ايل تركمن كرالن خدمت كرده است
  ).٦ص مرد در عصر قاجار، 

دختري باسواد و باشخصيت كه در . بي خانم، خديجه، مالباجي ناصرالدين شاه بود مادر بي  
: دارد بي خانم چنين بيان مي د بخشش او بيدر مور. درستكار و بخشنده بود. دربار زندگي مي كرد

بخشيد و يكي  آورد مي او فقط هميشه دو دست جامه داشت كه در هر حمام آن را كه درمي«
جاي آن مي دوخت تا هميشه دو دست باشد و ديگر آنكه از حقوق درباري فقط به اندازة  به
  . »داد داشت و بقيه را به فقرا مي مصرف زندگي برمي 

ها محمدباقرخان  يكي از اين خان. ار خوانين، افراد ساير نقاط مملكت مشاغلي داشتنددر درب  
او در يكي از سفرهاي ناصرالدين شاه به مازندران از خود دالوري . سركردة ايل انزان مازندران بود

از اين جهت لقب شيركش گرفته بود، . نشان داده و شيري را كه به شاه حمله كرده بود كشته بود
او در تهران . باشي دربار به او تفويض شده بود ر ركابش به تهران آمده و شغل ايشيك آقاسيد

اين . دست آورد دلباختة مالباجي خديجه شد و از شاه اجازة ازدواج خواست و موافقت شاه را به
 نام بي و يك پسر به نام بي خديجه در آنجا يك دختر به. دو بعد از ازدواج به مازندران رفتند

. اما از محمدباقرخان دل خوشي نداشت چون او پنج زن ديگر داشت. حسينعلي به دنيا آورد
بي خانم در روستاي نوكنده كه يكي از دهات بندرگز از توابع استرآباد بود چندان  زندگي مادر بي

  .راحت نبود
را بي هشت ساله مرتب به در و ديوار قصر الف و ب مي نوشت و ديوارها  در اندرون بي  

پرسد  افتد و مي روزي چشم زن ناصرالدين شاه به ديوارهاي قصر مي. كرد سياه و خط خطي مي
. بي دختر مالباجي است دهند كاِر بي چه كسي اينها را سياه كرده و نوشته است؟ جواب مي

لغ گويد او را بفرستيد تا با دخترها درس بخواند و او به اين درس خواندن ادامه داد تا دختري با مي
  .شد
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پرست قفقازي كه پس از تصرف شهرهاي قفقاز توسط  ناصرالدين شاه براي مهاجران وطن  
روسها به تهران مهاجرت كرده بودند بريگاد قزاق را كه آن را هم معلمان روسي و فرانسوي اداره 

ين يكي از ا. گري مشغول بودند بيشتر اين مهاجران در آن بريگاد به سپاهي. كردند تأسيس كرد مي
خان، به خاطر تسلطش به زبان و ادبيات فارسي، در  موسي. خان وزيري بود مهاجران موسي

او درجات نظام را يكي بعد از . گري به تدريس فارسي هم اشتغال داشت قزاقخانه عالوه بر سپاهي
مردي درست و . صداي رسايش از صفات مشخصة او بود. ديگري گذراند و به ميرپنجي رسيد

به خاطر همين صفات، توأم با دالوريش، نزد دوستانش به موسي پيغمبر . اليم بودمهربان و م
بي  موسي كه چهار سال از بي). ٩-١٠ص بي خانم و خانم افضل وزيري،  بي. (معروف شده بود

بي خانم هم  بي. بي خانم بيست و دو ساله بود به او دل بست كه بي تر بود، زماني سن خانم كم
به دليل مخالفت دايي بزرگش كه از جملة فضال و علماي مشهور بود . شود  او ميقرار گرفتار و بي

كشد تا مادرش رضايت دايي را به اين ازدواج جلب كند و سرانجام به چهار  چهار سال طول مي
  . آيد خان درمي صلوات نقد و چهارصد تومان نسيه به عقد موسي

  
  بي خانم به نقل از منابع مختلف  بي

 كارنامة زنان مشهورفخري قويمي در : مختلف بخشي از اين اطالعات بازگو شده استدر منابع 
در زمان قاجاريه بانويي باسواد و اهل مطالعه با خطي خوش و «: نويسد بي خانم مي در مورد بي

بي خانم كه پدرش محمدباقرخان استرآبادي سركردة سواران استرآباد  نام بي زيسته به بياني نيكو مي
و در جاي ديگر كه دربارة جد مادري » . باقرخان قوللرآقاسي شكارچي ماهري بوده استو جدش

دار بود، غالباً در مجالس و محافلي كه  او زني معاشرتي و مردم: كند بي خانم است اضافه مي بي
بي فاطمه  بي«بنابر اين نوشته، نام اصلي او . »داد زنان باسواد و اهل علم شركت داشتند ترتيب مي
عنوان مؤسس دبستان  بي وزيراف به وي همچنين از بي). ١٠٢-١٠١ص (است » استرآبادي

  ). ١٣٣-١٣١ص (برد  در جاي ديگر نام مي» دوشيزگان«
بي  بي«: نويسد بي خانم مي در مورد بيخاطرات و خطرات مخبرالسلطنة هدايت در كتاب   

آرا بود و به چادر نمازي يا  ن مجلسهفته هفته در منزل آشنايا... خانم زني نقاله و قواله بود 



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي1202

دانست و  نه دعوي ستارگي داشت نه خود را از برآوردگان برجستة تمدن مي. چادرقدي قانع
). ٢٨-٢٧ص (» لطف و پرمدعا اند، بي مادي. ستارگان امروز عشر هنر آن ستاره كوران را ندارند

: يكي. اند  يك نفر نگاشته شدهمتأسفانه در منابع مختلف بدون ارائة هيچ مدركي سه زن معادل
كارنامة زنان دوم آنكه در نقل قول عبدالحسين ناهيد در . »دوشيزگان«بي خانم مؤسس مدرسة  بي

همچنين عذرا . استمعايب الرجال بي خانم نويسندة رسالة  بي: آمده و سوممشهور ايران 
ادي در شمار زنان بي خانم استرآب  از بيزنان خوشنويس از ديروز تا امروزبخشايشي در 

  ).٦، ص معايب الرجال(خوشنويس ياد كرده 
شرح حال برگرفته از متن كتاب را مد نظر قرار معايب الرجال آبادي در پيشگفتار  افسانة نجم  

بي خانم  بيزنان ايران در جنبش مشروطه، شود كه عبدالحسين ناهيد در كتاب  داده و متذكر مي
  ).٢٠-١٩ص (انگارد  ي مياسترآبادي را با دو زن ديگر يك

معايب و تأديب النسوان : رويارويي زن و مرد در عصر قاجارحسين جوادي در كتاب   
معايب الرجال بي خانم بجز آنچه در اول كتاب  شود كه در مورد زندگي بي ، متذكر ميالرجال

  . نوشته شده اطالعات زيادي در دست ندارد
بي وزيري  ، همان بيمعايب الرجالادي نگارندة بي استرآب با روشن شدن اين مطلب كه بي  

بي خانم دسترسي  اي دربارة زندگي بي است، به منابع تازه» دوشيزگان«گذار دبستان  بنيان) وزيراف(
  .كنيم پيدا مي

  
  بي خانم استرآبادي  بي=  خانم وزيريبي بي

بي  بي استناد به كتاب با عنوان واقعيت روشن باكاوشي در طنز ايران سيد ابراهيم نبوي در كتاب 
شايد، شهرت وي در دوران خويش باعث : دارد كه بيان ميخانم استرآبادي و خانم افضل وزيري 

سرايي كنند و يا حتي  بي خانم شأن و ارج و منزلتي يابد كه بسياري در مورد او داستان شد كه بي
بار موجود در مقابل چشمان ما دست آمده از فرزندانش غ اما اطالعات به. در مورد او ليچار بگويند

و در ادامه اصل » .كند زند و مارا با شخصيت برجسته و بزرگ او بيشتر از پيش آشنا مي را كنار مي
  ).٣٦٣-٣٦٢ص (كند  بي خانم را به نقل از كتاب بازگو مي و نسب بي
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، كه او پاية تربيتي جديدي را براي هفت فرزندش. بي خانم در عصر خود زني نوآور بود بي  
خانة او مجمع افراد تحصيلكرده و . يكي بعد از ديگري قدم به عرصة وجود گذاشتند، ريخت

بي آقا شيخ  دايي بي. خان پزشك مظفرالدين شاه بود بي دكتر حسينعلي برادر بي. هنردوست بود
ين باشي دربار بود كه بعد از فوت پدر جانش پسرخالة او پسر ميرزا، خوشنويس. اسداهللا مجتهد بود

  .بي بودند هاي بي مشرب و آموزگاران خوبي براي بچه همة اين گروه فاضل، خوش. او شده بود
البته از قدرتش فقط در جهت تعليم و تربيت فرزندانش . بي در خانه حكومت مي كرد بي  

با وجود اينكه در اندرون استبدادي رشد كرده و بزرگ شده بود، از حكومت . استفاده مي كرد
كرد و برعكس طالب مشروطه بود و از ديدگاه انساني با آزادي برخورد  ردي دفاع نميخودكامة ف

كه گاهگاهي حالت آمرانة درباري از  در حالي. او طالب حقوق مساوي براي زن و مرد بود. كرد مي
خان، خديجه  خان، حسنعلي خان، فتحعلي ها به ترتيب مولود، علينقي بچه. شد رفتارش مشاهده مي

  . اصغرخان نام گرفتند ليرضاخان و عليافضل، ع
) مالّباشي(تر معلمي  بي خانم براي سه پسر بزرگ بي. در آن دوران مدرسه وجود نداشت  

آمد و پسرها نزدش درس  در هشتي دم در منزل اطاقي بود كه مالّباشي از صبح مي. استخدام كرد
بي خانم، خانم  دختر بي. رفت ميكرد و شب به منزل  ناهار را هم در آنجا صرف مي. خواندند مي

بي خانم كه اشتياق  بي. كرد افضل وزيري كه شش ساله بود با حسرت به كتابهاي برادرانش نگاه مي
در كنار . او را براي درس خواندن مشاهده كرد از مالّباشي خواست تا او را نيز درس بدهد

  .خواند كرد و هم درس مي مالّباشي هم بازي مي
بي خانم بعد از  بي. خان باز شد مدرسة پسرانة كماليه به مديريت مرتضيچندي گذشت و   

شنوي ندارند،  اند و از مالّباشي حرف خان به اين نتيجه رسيدند كه پسرها بزرگ شده شور با موسي
بنابراين او را جواب كردند و سه پسر . داند تا ياد بدهد او هم جز ترسل و نصاب چيز ديگري نمي

اي مؤثر به مدير مدرسة كماليه نوشت و در آن شرح داد  بي خانم نامه بي.  كماليه شدندراهِي مدرسة
مند به درس خواندن دارد كه اگر مدير اجازه فرمايد او را  كه دختري هشت ساله، باهوش و عالقه

لباس پسرانه پوشانده و اسم پسرانه به رويش گذاشته و با برادرانش به مدرسه بفرستد تا درس 
بي خانم را پذيرفت، مشروط بر  خان تحت تأثير اين نامه قرار گرفت و خواهش بي مرتضي. واندبخ
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پس گيسوان او را زدند و سرداري تافته و شلواري بر تن او . اينكه برادران نام او را بر زبان نياورند
 با برادرها جاي گوشواره نخ كردند و با نام ميرزا علي اصغرخان هاي گوش او به كرده و در سوراخ

  ).١٢ و ١١بي خانم و خانم افضل ص  بي(روانة مدرسه كردند 
بي  دليل درك شرايط زنان در آن دوران و تجربة زندگي شخصي، مسائل زنان براي بي به  

بي خانم، وي عالوه بر نوشتن  هاي خانم وزيري دختر بي براساس گفته. اي يافت خانم اهميت ويژه
هاي  ن مقاالت مختلف در دفاع از حقوق زنان و همچنين فعاليتو نوشتمعايب الرجال كتاب 

نوشته بود دربارة فجايع دربار ناصرالدين شاه آموزشي و تربيتي، براي دختران كتاب ديگري به نام 
  ).٢، ص بي خانم و خانم افضل وزيري بي(دست نيامده  كه تاكنون اثري از اين كتاب به

دخترانه در تهران را خديجه افضل وزيري، دختر شرح ماجراي بازكردن اولين مدرسة   
  :دارد چنين بيان مي» دوشيزگان«بي با عنوان دبستان  كوچك بي

پدرم سرتيپ بود و به سمت رياست قشون شيراز . ق دولت اعالم مشروطه كرد١٣٢٤به سال «
. راز بردخان را برداشت و با خود به شي خان و فتحعلي تر علينقي او دو برادر بزرگ. منصوب شد

رسيد و مادر را به فكر باز كردن مدرسة  نظر مي  اطاق بود خالي به١٢خانة بزرگ ما كه داراي 
بندي كالسهاي درس را  ولي تا به حال مدرسه نديده بود و طرز كالس. دخترانه انداخت

منصبان در همان  در سالهاي قبل از مشروطه بريگاد قزاقخانه براي پسران صاحب. دانست نمي
پدرم هم چون از سواد فارسي خوبي . اي تأسيس كرده و از خارج معلم آورده بود اقخانه مدرسهقز

برادران را نيز از مدرسة كماليه درآورده و به مدرسة . كرد ور بود در آنجا فارسي تدريس مي بهره
به ما بندي را از روي كالسهاي قزاقخانه  خان روش كالس برادرم حسنعلي. قزاقخانه گذاشته بودند

يعني شكل دو رديف نيمكت و ميز مقابل آن در دو طرف اطاق و در مقابل قسمت باالي . آموخت
  .ها باشد؛ همه و همه را ياد ما داد روي بچه كه روبه اطاق ميز معلم و صندلي پشت ميز را به طوري

ر ولي ماد. كالسها را به همان شكل درست كرديم و يك نقشة جغرافيا هم به ديوار زديم  
راضي نبود و براي اينكه خواهرم و من آموزش درست در مورد نحوة ادارة كالس كسب كنيم ما 

السلطنه واقع شده بود فرستاد تا در ضمن تحصيل  را به مدرسة آمريكايي كه باالي خيابان قوام
به كرديم تا  صبحهاي زود از پاقاپق كه منزلمان در آنجا بود پياده حركت مي. معلمي هم بياموزيم
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در آنجا زبان انگليسي، كمي جغرافيا و حساب به انگليسي . موقع سركالس درس حاضر باشيم
ولي هنگامي كه . گرداندم تا بتوانم ياد بگيرم حساب را در ذهنم به فارسي برمي. دادند درس مي

ي اما آموزش خوبي برا. تعطيالت تابستان فرا رسيد به سبب دوري راه به اين تحصيل ادامه نداديم
نامة رسمي از وزارت معارف آن وقت  در اين مدت مادر هم اجازه. دست آورديم ادارة كالس به

. سه كالس داشتيم. براي باز كردن مدرسه گرفت و در همان سال دبستان دوشيزگان را افتتاح كرد
 قريب به. كردم يك كالس را مادرم معلمش بود و دو ديگر را يكي خواهرم و يكي را من اداره مي

  .»بيست شاگرد اسم نوشتند و كالسها شروع به كار كرد
بي خانم دچار دردسر فراوان گرديد و در  وي متذكر مي شود كه با افتتاح مدرسة جديد، بي  

بي خانم وي مجبور شد در محافل مختلف  پي چاپ تكفيرنامه از طرف روحانيان آن زمان براي بي
بي خانم  د به نفع دختران و زنان دفاع كند و همچنين چندين نامه و سخنراني از بياز اقدامات خو

به چاپ رسيد كه اين المتين  مجلس، تمدن و حبلهاي اول انقالب مشروطه،  در نشريات سال
ها حاوي مطالبي در دفاع از مدارس دختران و لزوم تحصيل علم براي زنان و حقوق حياتي  نوشته

  ).١٥ -١٦ ص همان،(آنان بود 
  ).٣همان ص (ش درگذشت ١٣٠٠بي خانم استرآبادي در سال  سرانجام بي

  
  معايب الرجال 

رسالة (تأديب النسوان م در پاسخ به ١٨٩٤/ ق١٣١٢اي است كه به سال  رسالهمعايب الرجال 
توسط ) م نوشته شده بود١٨٨٠/ ق١٢٨٨كوچكي كه گويا توسط يكي از شاهزادگان قاجار در سال 

 صفحه شامل ديباچه، نصايح نسوان بعون ٥٤متن كتاب .  خانم استرآبادي نگاشته شده استبي بي
سرودة [اي در مدح مظفرالدين شاه  اي در مدح ناصرالدين شاه قاجار و قصيده الملك المنان، قصيده

  .و مجالس چهارگانة پاسخ به تأديب النسوان است] بي خانم بي
تأديب . ستيزي كالم مردي همزمان خويش است نسخن پيكار زني با زمعايب الرجال   

ستيزانه است كه براي تأديب زنان نگاشته شده بود كه نگارنده آن  اي مرد شيفته و زن رسالهالنسوان 
انگارد و اميدوار بود كه مردان را مطبوع طبع افتد و اين مختصر را به  مي» سلوك زنان«را شرح 
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برخالف نگارندة تأديب النسوان كه خود را در . ها بخوانند خانه دختران خودشان بدهند تا در مكتب
بي خانم در گشايش متن از راه معرفي اصل و نسب خويش به  پوشاند بي نامي مي پس پردة بي

  .خواننده بر آن است كه به متن خود اعتبار بخشد
همدردي و  ، محيط زنانه و نياز به همدليمعايب الرجالبي خانم در بيان شرايط نگارش  بي  

روزي در منزل يكي از دوستان «: گويد اي كه انديشة اين كار را شكل داد چنين مي خواهرانه
محفلي از نسوان گرد آمده و انجمني از ايشان گرم گرديده، اين كمينه در آن ميانه بلبل بوستان و 

ا به مقامي نمودم ت عندليب هزاردستان گرديده، از هر حكايتي صحبتي و از هر روايتي نصيحتي مي
جنسان من كه دلي  يكي از هم. ... كه ديگران را كار به غيبت كشيده و مرا زبان به منع و شناعت

اي : پردرد و رنگ و روي زردي داشت، از دست شوي نامرد خويش، آهي سرد بركشيد و گفت
ص . (شماري خواهر خبر از دلهاي داغدار جگرهاي پرشرار ما نداري كه اين صحبت را غيبت مي

در اين ميان يكي از خواهران خبر از كتابي از نامردي كه نادرة دوران و اعجوبة جهان است كه ) ٥٢
هر چند تا «: دهد كه گونه ادامه مي بي خانم اين بي... » دهد نهاده، ميتأديب النسوان اسم بدرسم را 

ان، از خوبي و به حال خيال نداشتم، ليكن اكنون همت برگماشتم كه سخنان موزون به پارسي زب
نرمي چون آب روان، در برابر كتاب زشت اين بدسرشت آرم، تا مردان بدانند كه در ميان زنان 

  :باشند كه  قوة ناطقه مدد از ايشان برد كساني چند با رتبت بلند، نكونام و ارجمند مي
  كليــد در گنــج صاحب هنــر    زبان در دهان اي خردمند چيست

  كه جوهرفروش است يا پيله ور    نـد كسيچو در بسته باشد چه دا
  )٥٤ص (                  
چون در آن محفل و انجمن خواهران در دامنم چنگ زنان، «: دارد كه و در آخر بيان مي  

تأديب البد و ناچار شروع به رد ايرادات و تأديبات كتاب ... خواهشمند اين ارژنگ زمان گرديدند 
هاشان از رنج  هاشان ربوده و جان  شافي داده كه دلنموده و هريك را جوابي كافي والنسوان 

نهاده، رجا از اينكه رجال پيرامون اين اعمال معايب الرجال آسوده گرديد و نام اين مطالب االمال را 
  ).٥٥ص (» - بمنه و كرمه-نگردند
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ي ا بي خانم از اطالعات بسيار وسيع و گسترده آيد، بي برميمعايب الرجال چنانچه از مطالعة   
پردازد و در اين بررسي نه تنها  سنجي به نقادي و پاسخگويي مي برخوردار بوده و با ظرافت و نكته

گيرد، بلكه به بررسي طبقة  وضع زندگي اشراف و گروههاي اجتماعي باالدست را در نظر مي
پردازد و برخالف زنان معاصر خود كه دانش اجتماعي آنان از اندروني فراتر  متوسط نيز مي

خصوص مجالس مردانه دارد  رفته است، اطالعات بسيار دقيقي از روابط اجتماعي و به ينم
  ).٣٦٨ص كاوشي در طنز ايران، (

ما زنان از كار و كسب و «: نويسد كند و مي بي خانم با تأسف از وضع زنان ايران ياد مي بي  
. ايم دب و تربيت گشتهايم و ممنوع از تمام مراودات و تحصيل و محاسنات و ا معرفت دور مانده

معاشرانمان موجودات ناقصي هستند همچون اطفال و صبيان و دختران و نسوان و كارمان فقط با 
، ص رويارويي زن و مرد در عصر قاجار(» گذرد گذاري مي داري و بچه صدمات و زحمات خانه

١٠.(  
  
 مداري معايب الرجال  زن

همان نخستين . بافت است هاي زمانة خويش هم نامهق و اندرزالهاي اخ با رسالهمعايب الرجال ���
كند كه اين متن در طنز حكمِت سنت و روايت در مورد زنان نگاشته شده  سطر رساله روشن مي

نويسد و  گيرد، گاه تفسيرهاي نوين از آنها مي هاي رايج را گاه به شوخي مي نگارنده نگرش. است
بي خانم  به ساختار روايي رايج، بييب الرجال معاگذشته از نگارش . كند گاه نگونسارشان مي

 با نقل پانزده آية قرآني، هفده -هاي خود را با تار و پودهاي بازگرفته از ادبيات مذهبي نوشته
 و ادبيات غيرمذهبي با آوردن نود و هشت بيت از اشعار نهج البالغهحديث نبوي و استفاده از 

وي در شرح . گيرد هفت مورد از امثال فارسي، پي ميفارسي و اتكا به سعدي و مولوي و بازگويي 
  :خيزد و پس از نقل اين بيت مداري مردان به مصاف با سعدي برمي زن

  ∗كه تقويم پارينــه نايد به كار    زن نو كن اي خواجه در هر بهار
  )٣٧ص معايب الرجال،    (              

                                              
)١٥٦ ص ،بوستان سعدي(زن نو كن اي دوست هر نو بهار    كه تقويم پاري نيايد بكار .  ∗
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گيري، درست  ن را عيب مياي عاقل كه ناقصا. اما چنان نيست«: گويد خطاب به سعدي مي  
تصور كن ببين اين كار خوب است؟ و پس از واسازي منطق پند سعدي، از راه مخاطب ساختن 

حال از روي انصاف و بصيرت «: گويد خواند و مي خواننده، او را به همنوايي با تفسير خود فرا مي
ن صالح را براي ايشان اي.  يكي از فقها و عقالي مردهاست- عليه الرحمه-بنگريد كه شيخ سعدي

. »آورند سواد عوام كاالنعام چه كارها و چه بالها به سر زنها نمي پس ببينيد مردهاي بي. ديده
 )٨٣-٨٤همان، ص (

پيوندي با احاديث و متون ديني و ادبي كه ميراث فرهنگِي پيشينيان را به كار  گذشته از هم  
و تأديب النسوان با دو متن هم دورة خود، معايب الرجال . گيرد ميمعايب الرجال غناي روايي 
معايب الرجال سازد،  ها، پيوندهاي متفاوتي را مي آميختگي متن. درهم آميخته استآداب ناصري 

از تأديب النسوان با آداب ناصري آميزش همفكرانه و گفتگويي دوستانه داشته است، اما پيوند آن با 
  .در ناسازگاري و به جهت جدل است

ايم و  كردگاري را بنده«: كند گونه آغاز مي نم در پاسخ به تأديب النسوان اينبي خا بي  
. هاي پرجوش محبت اندر دل پروردگاري را پرستنده كه گلهاي خوش طلعت از گل آورد و مل

بلبالن را كاشف اسرار باغ و قمريان را مقربان . آن را آرايش بوستان و از اين يك آسايش دوستان
و پس از پاسخ ) ٥٢همان، ص (» .اي النه و كبك را كوهسار كاشانه جغد را ويرانه. بوستان و راغ
از نويسنده انتظار دارد كه راه و رسم انسانيت و مدنيت را به زنان تأديب النسوان به ده فصل 

هاي مؤلف  وي ضمن جوابگويي به اعتراضات و درخواست. بياموزد تا بتوان نام مربي بر او نهاد
به نظر او . دهد از زنان، آگاهي سياسي و اجتماعي خود را نيز به وضوح نشان ميان تأديب النسو
كه براي طبقة باال ميسر است، براي زنان طبقة متوسط و  داني در حالي سنجي و آداب ظرافت، نكته

بي خانم مطالب  بي). ١٢ و ١١همان، ص (پايين كه گرفتار مشقّات زندگي هستند مقدور نيست 
كردار اهل قمار، مجلس : اطوار شرابخوار، مجلس دوم: ر چهار مجلس، مجلس اولكتاب را د

شرح گفتگو و اوضاع عبائره و : در تفصيل چرس و بنگ و واپور و اسرار و مجلس چهارم: سوم
در بخش پاياني حكايت و سرگذشت و شرحي از زندگي . اقرات، اجابره و الواط نوشته است

  .دارد ي خود و تجربة تلخ جدايي از شوهرش را بيان ميشخصي و داستان عشق و دلدادگ
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يك بار با عنوان :  دو بار در آمريكا به چاپ رسيد١٣٧١در سال معايب الرجال رسالة   
، به كوشش حسن جوادي، تأديب النسوان و معايب الرجال: رويارويي زن و مرد در عصر قاجار

تصحيح اين كتاب . ريخ زنان ايران، كاليفرنيامنيژه مرعشي و سيمين شكرلو، ناشر، كانون پژوهش تا
  :براساس
 كتابخانة مجلس ٨٢٥٢-٧٨٥٦٨اي به خط شكستة علي اكبر تفرشي به شمارة  نسخه) ١  

  . برگ٤٦، كتابخانة مركزي دانشگاه تهران در ٤٨٥٠شوراي اسالمي و فيلم شمارة 
 ٤١بي خانم در  راً به خط بياي به خط نستعليق متعلق به كتابخانة فرمانفرمائيان ظاه نسخه) ٢  

از تأديب النسوان حسن جوادي نخستين آشنايي خود را با متن رسالة . برگ انجام گرفته است
 در دانشگاه (Poweys Matters)شناس انگليسي   نوشتة جامعهEastern Loveطريق مطالعة كتاب 

معايب انشگاه تهران نسخة وي پس از مراجعت به ايران در كتابخانة مركزي د. دارد بركلي بيان مي
اي جالب كه از طرفي نظر سنتي مردان ايراني را  را پيدا كرده، و دو رساله را در مجموعهالرجال 

دهد و از سوي ديگر نظر زني روشنفكر و آزاده را نسبت به  نسبت به زنان و رفتار آنها نشان مي
  )٢ص رد در عصر قاجار، رويارويي زن و م. (مردان آن روزگار دربردارد به چاپ رسانيد

) تأديب النسواندر پاسخ به (معايب الرجال آبادي رساله را با عنوان  بار ديگر افسانة نجم  
  .ويرايش كرده و توسط انتشارات نگرش و نگارش زن در شيكاگو به چاپ رسانيد

  :اند از  آبادي عبارت هاي شناخته شده توسط افسانة نجم نسخه
بي خانم استرآبادي  ، به خط بي٨٩٨٤-٧٨٥٦٨وراي اسالمي به شمارة نسخة كتابخانة مجلس ش) ١
  ).نوشته است آبادي براساس همين دست متن چاپي شده نجم(
:  در كتابخانة دانشگاه تهران، كاتب٢٢٠٣نسخة متعلق به كتابخانة حافظ فرمانفرمائيان به شمارة ) ٢

  .ق١٣١٣اكبر حسيني تفرشي، تاريخ كتابت،  علي
معايب از دو نسخة گوي از آغاز تا مشروطه  مشاهير زنان ايراني و پارسيجبي در محمدحسن ر[

، موجود در ١٣١٤الثاني   و پنجم جمادي١٣١٣شوال : اكبر تفرشي، تاريخ كتابت به خط عليالرجال 
  )]٣٤ص (برد  كتابخانة ملك نام مي

  . آقا ميرزا سيد جعفر، به خط نستعليق سيد ابوالقاسم بن٦٢٩٧نسخة كتابخانة ملك، شمارة ) ٣
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  .  مقالة خود از آن نام برده است١٢١پژوه در صفحة  نسخة كتابخانة گلستان كه محمدتقي دانش) ٤
مديون كتاب فريدون آدميت و  الرجال يبمعاآبادي نخستين آشنايي خود را با   نجمةافسان  

در اين . داند مي قاجار افكار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشدة دوران: هما ناطق
عنوان نسخة خطي موجود در مجموعة مركزي دانشگاه تهران ياد  بهمعايب الرجال كتاب از 

  )٢٧-٢٢ص . (شود مي
را سخن پيكار زني با زن ستيزي كالم مردي همزمان خويش معايب الرجال آبادي  افسانة نجم  

» ، به كالم همدلي زنان با كالمي عريانمدار متني زن«بي خانم  خواند و معتقد است كه نوشتة بي مي
بي خانم از بازگويي حكاياتي  بيمعايب الرجال، با توجه به متن ). ١٠ص معايب الرجال، (باشد  مي

كه با عفت كالم ناسازگار است شرمگين نيست و در اكثر حكايات با كالمي عريان سخن 
ن گرديده، در محيطي زنانه و حريمي محابا بيا گونه سخن كه با صراحت و بي البته اين. گويد مي
سخني با  كالم متن رساله، جهت هم. آميز و به منظور پخش در مجامع زنان نوشته شده است زن

ديگر زنان به منظور يادگيري و ياددهي حكمت و سلوك زمان اندوختة مادر به دختر و خواهر به 
 همگاني چندان مناسب به نظر خواهر و فضاي سخن زنانه است، ولي به لحاظ فرهنگي براي نشر

رسد و به همين دليل است كه صد سال بعد و در كشوري ديگر متن نسخه، ويرايش شده و  نمي
  .به چاپ رسيده است

نقدي بر چاپ اين كتاب و عريان كالمي شناسي  ايران جالل متيني در مجلة ١٣٧٢در سال   
آبادي  ارهاي ادب فارسي بر پيشگفتار نجمآن و استفاده از واژگاني به دور از ادب و مغاير با معي

  )٤٦٣ص شناسي،  ايران. (نوشته است
  

  نتيجه

اي از تاريخ ايران درگذر از عصر حرمسرا به دورة تجدد است كه در آن، زنان  دورة قاجار مرحله
هاي فردي و اجتماعي برخوردار شوند  رفتند كه بتوانند تا حدي از آزادي آهسته آهسته به راهي مي

توان نمايندة پرشور اين مرحله از تاريخ  بي خانم را مي بي). ٣٢٠ص هاي حرمسرا،  ت پردهپش(
  .دانست
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دهندة رنجي است كه نتيجة  بي خانم نشان هاي بي حزن انگيز بودن برخي روايات در نوشته  
معايب بي خانم و رسالة  در مجموع، با بررسي زندگي بي. مطرح نشدن واقعيات اجتماعي است

بي خانم استرآبادي بانوي روشنفكر و  بي: مي توان به اين نحو مطلب را به پايان رسانيد كهل الرجا
گذار آموزشگاه دخترانه با چاپ مقاالتي در دفاع از حقوق زنان در  آزاده و فاضل و نخستين بنيان

ينكه وي با اعتقاد به ا. وجود آورد مجالت دورة قاجار تحولي در انديشة زنان همدورة خويش به
بايست حقوق يكساني داشته باشند، گيسوان دخترش را  دختر و پسر در كسب علم و معرفت، مي

اصغرخان با لباس پسرانه همراه برادرانش  به دليل اشتياق به درس خواندن تراشيد و با نام ميرزا علي
او در رسالة . بي خانم زني بود كه به عصر خود تعلق نداشت به مدرسة كماليه فرستاد؛ در واقع بي

مردان با دور نگاهداشتن زن از سواد و علم و معرفت به او ظلم : فرياد برآورد كهمعايب الرجال 
بي خانم، زباني  پرواي بي اگرچه زبان صريح و بي. كنند و آنها هستند كه سبب ناآگاهيهاي زنانند مي

 آن را يك اثر توان نظر از اين عريان كالمي متن، مي مناسب چاپ عمومي نيست ولي صرف
بي خانم استرآبادي را كه  برجسته در نقد روابط مردساالرانه در اجتماع ايران شناخت و بي

گرا و  هايش كرد، بانويي هشيار و واقع ضرورت تاريخي او را وادار به نوشتن و ثبت انديشه
  . روشنفكري آزاده، طالب حقوق مساوي زن و مرد معرفي نمود
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