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  )مقالة پژوهشي(

 شوروي جهان زنان بخارائي در دوران پيشا بازنمايي زيست

  )ي صدرالدين عينيها يادداشتبا تكيه بر (
  1سيده فهيمه ابراهيمي

  چكيده
ها و بافتار فرهنگي و تاريخي است كه طي قرون  زيست جهان انسان بخارائي قرن نوزدهم و بيستم مبتني بر زمينه

آنچه در اين زيست، بيش از ديگر جوامع . متمادي و مبتني بر تصادمات زيستي او ساخت نهايي خود را يافته است
كند، ابهام تصوير ظاهري و كنش فردي و اجتماعي بانوان  گر را جلب مي عصر خود، توجه پژوهش اي هم خاورميانه

اي  بودن تاريخ و فرهنگ و ادبيات در جهان ايراني سخن تـازه  البته مذكر. آن در جريان مطالعة متون تاريخي است
هاي اسالمي، از جمله ايران، بـه   سياري از سرزميننيست، اما حقيقت اين است كه رويكرد فوق در عصر تجدد در ب

گويي امارت بخارا در اين ميان مثالي نقض است، زيرا به جاي تحـول در زيسـت جهـان    . چالش كشيده شده است
 المعـارف دايـرةبانوان، با تداوم همان انگارة مبهم در آن مـواجهيم؛ در نوشـتار حاضـر بـا تمركـز بـر       

هاي پراكندة موجود در منابع  يافته و اندك) روشنفكران سدة نوزدهم و بيستم بخاراستكه اثر يكي از (ها  يادداشت
شئون زيستي زنـان بخـارائي   «: اين سرزمين، ابهام پژوهش را در قالب دو سؤال اصلي اين گونه طراحي نموديم كه

هـا ديـده    از جانب آن هاي تجددخواهي تحركي هايي داشته و ديگر اينكه چرا در تحوالت سال اين زمان چه ويژگي
در كنار مختصـات  ) خانواده(زنان بخارائي در نقطة كانوني نظام زيستي سنتي «مدعاي ما اين است كه » شود؟ نمي

هاي تجـددخواهي   اند و در جريان رشد جريان پوششي، آموزشي و طبقاتي خود، چالش حداقلي را با اجتماع داشته
  . »كنند اداري را تجربه نميبه دليل بستر متفاوت اجتماعشان تحول معن

  كليدواژگان
  .پيشاشوروي، تجدد، زن بخارائي، زيست جهان، فرارود

   

                                                        
   sfahimeebrahimi@gmail.com  استاديار گروه تاريخ دانشگاه عالمه طباطبائي .1

 21/3/1401: ، تاريخ پذيرش1/11/1400: تاريخ دريافت



  1401پاييز  ،3، شمارة 14، دورة فرهنگ و هنرزن در   356

  مقدمه
اي كه  كنند؛ زمينه اي است كه در آن زندگي مي ها و زمينه هاي انسان جهان، افق همة تجربه زيست

ها  هاي آن اهيها و آگ داوري ها، پيش به صورت فرهنگي، اجتماعي و تاريخي فراهم آمده و ذهنيت
جهاني براي خود دارد، اما اين مفهوم لزوماً فردي نيست، بلكـه   هر انسان زيست. دهد را شكل مي

تواند جنبة مشترك و عمومي پيدا كند؛ البته بستر اين اشتراك نسبتاً محدود است و در يك  مي
جهـان   سـت زي). 33ــ 32 : 1395پـور،   موسي(زمينة فرهنگي و تاريخي مشترك قابل تصور است 

ها و بافتار فرهنگي و تاريخي مبتني است كه طي قرون  انسان بخارائي دوران پيشاشوروي بر زمينه
آنچـه در  . هاي زيستي او ساخت نهايي خود را يافته است متمادي و مبتني بر تصادمات و چالش

كنـد،   گر را جلـب مـي   عصر خود، توجه پژوهش اي هم اين زيست، بيش از ديگر جوامع خاورميانه
. شود بودني است كه در جريان مطالعه بر متون تاريخي برجسته مي جنسي غيبت مطلق زنان و تك

: 1393براهنـي،  (اي نيست  بودن تاريخ و فرهنگ و ادبيات در جهان ايراني سخن تازه البته مذكر
كه حتي شود  به قدري پررنگ مي) امارت بخارا(اي  ، اما هنگامي كه اين نسبت در منطقه)30ـ23 

انگيزد؛ به  در جريان سراسري ورود تجدد به جهان اسالم همچنان دوام دارد، ابهام بيشتري را برمي
گران كمكي  مثابة كنش بيان ديگر، براي يافتن علل تداوم تاريخِ مردانه و عدم ورود حداقلي زنان به

محتـاج آنـيم تـا    در عرصة اجتماع يا منتقدان به جايگاه خود در عصر تجدد، پـيش از هـر چيـز    
  .جهان را عيان كنيم هاي اين زيست واره هنجارها و عادت

اثر  ها يادداشتسنگ  گران المعارف دايرةابهام را  جهان پر بخت ورود به اين زيست
نظيري كه ايـن   مجموعة كم 1دهد؛ گر تاريخ اجتماعي قرار مي صدرالدين عيني در اختيار پژوهش

را در قرن نوزدهم و پيش از انقـالب بلشـويكي تـا حـدودي بـه      قابليت را دارد تا معناي زندگي 
. تصوير بكشد و حس زيست روزمرة مردم آن زمان را به طريقي هنرمندانه به امروز منتقل كنـد 

از درون ) 57 : 1396عبـداللهيان،  ) (emic(گر  كنندة مشاهده عنوان يك مشاركت مؤلف اين اثر به
او تـالش دارد تجربـة مـردم عـادي را     . كنـد  آن را روايت مـي جهان زنان نگاه و  جامعه به زيست

تـوان اجـزاي بافتـاري را كـه زنـدگي روزمـره در آن رخ داده        بازنمايي كند و در روايـات او مـي  
خصـوص جهـان زنانـة     اهميت در گرچه در اثر عيني عناصر جزئي و گاه به نظر كم. بازسازي كرد

توان واقعيـات معمـول    اطالعات مي طريق همين خرده شود، به تعبير برودل از بخارائي روايت مي
نكتة بسيار مهم ايـن اسـت    1).29: 1979برودل، (درستي مشاهده و مطالعه كرد يك جامعه را به

درصد باشد، اما آنچـه  10نامة اجتماعي و فرهنگي شايد حدود  كه سهم حضور زنان در اين دانش
پـردازي   كند سبك تصويرگري، جزئي راهم ميدر اين كميت حداقلي امكان مداقه و پژوهش را ف

  .گران اين بستر اجتماعي و فرهنگي است گر با كنش زيستي پژوهش نويسنده و هم

                                                        
1. Braudel 
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گونـه در دو جـزء طراحـي     در زمينة روشمندسازي ابهام نوشتار حاضر پرسش اصـلي را ايـن  
اينكـه چـرا در    هايي دارد و ديگر شئون زيستي زنان بخارائي اين زمان چه ويژگي«: كنيم كه مي

مدعا و پاسخ آغازين مـا  » شود؟ ها ديده نمي هاي تجددخواهي، تحركي از جانب آن تحوالت سال
در كنـار مختصـات   ) خـانواده (زنان بخارائي در نقطة كانوني نظام زيستي سـنتي  «اين است كه 

انـد و در جريـان رشـد     پوششي، آموزشي و طبقاتي خود، چالش حـداقلي را بـا اجتمـاع داشـته    
  .»كنند هاي تجددخواهي، به دليل بستر متفاوت اجتماعشان، تحول معناداري را تجربه نمي جريان

شده سـاختار نوشـتار حاضـر نيـز بـه دو بخـش تقسـيم         با توجه به پرسش و مدعاي طراحي
هـا   بخش نخست به زيست جهان فردي و بخش دوم به علل عـدم كـنش اجتمـاعي آن   : شود مي

هاي فارسي و غيرفارسـي در حـوزة فـرارود هرگـز زنـان و       ت و پژوهشمطالعا. يابد اختصاص مي
اند و اساساً ابهام و مسـئلة   جهان آنان در اين زمان را موضوعي قابل مداقه و مطالعه نيافته زيست

هاي زنـان   هايي با موضوع نهضت يابد كه پژوهش فوق با غيبت تامش در شرايطي به ذهن راه مي
اي به نسبت درخور تأملي صورت گرفتـه   سياري از جوامع خاورميانهمسلمان در همين عصر در ب

بـودن نسـبي    راوي هـاي مـوازي و تـك    طبيعي است كه در مـوارد غيبـت كامـل پـژوهش    . است
هاي اندك، ممكن است امكان استقرا، حتي در اقلّ سطح مـورد انتظـار، فـراهم نشـود و در      يافته

. نمايـد  ي شواهد جزئي صورت گرفتـه دشـوار مـي   اساس برخ شدن به تعميمي كه بر مواردي قانع
گرچه معموالً گام نخستين در عرصة جديد پژوهشي پختگي الزم را نخواهد داشت، اميـد اسـت   

  . گران تاريخ فرارود به مطالعات حوزة زنان اين سرزمين اي باشد براي ورود پژوهش مقدمه

  شوروي پرتوي بر حيات اجتماعي بخاراي پيشا
هــا، هنجارهــا، عقايــد و ســنن پــردوام و  اي از باورهــا، انديشــه دار مجموعــه ميــراثهــر جامعــه 

هاي مردم در آن تابع اصـول و قـوانيني اسـت     ناپذير است و زيست اجتماعي و فردي توده ترديد
بخـارا را دژ  . رسـند  گرفتن از عقايد گذشتگان غيرقابل بازنگري به نظر مـي  كه به دليل سرچشمه

تـرين منـاطق دنيـاي اسـالم در برابـر تغييـر و        اند، زيرا از مقـاوم  ناميده 1سنتمستحكم دفاع از 
ويـژه در پايتخـت، گرچـه از فرهيختگـي      تعداد پرشمار مـدارس، بـه  . پذيرش امواج نوگرايي بود

ماندن از قافلـة دانـش در جهـان     ، در روزگار عقب)5: 1384سيدبلجواني، (اي خبر داشت  پرمايه
همنــوا بــا گفتمـان رســمي حكومــت از عوامــل دوام قرائــت ســنتي و   ، همــين مــدارس2اسـالم 

                                                        
مبـاني مشـروعيت و   منزلة  اي از تعهدات فرهنگي است كه از گذشته به سنت به معناي مجموعه ،از نظر اسپنسر .1

 .)58ـ57: 1381 هربرت و ديگران، اسپنسر،( كند توجيهي براي حال استفاده مي
دنياي فضايل، اين اين بيت المعمور « :كند گونه توصيف مي ماندگي را اين فطرت در بيانات سياح هندي اين عقب. 2

 »گير تنگناي جهالت و اسير سلسلة مذلت گشـته  همه اسباب ترقي زمين خانة جهان معارف با وجود اين درس
 .)31: 1390 فطرت، (
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ترين جزء زيست  منزلة برجسته ها بافت ديني حيات بخارا را به آن 1.كارانه از اسالم بودند محافظه
مراتبي از علما، كه ارتباط حداقلي با جهـان اسـالم و    اجتماعي آن حفظ كرده و به كمك سلسله

سـتيزي را در جامعـه تسـرّي     داري و تحول ترين شكل از دين امانهاحوال آموزشي آن داشتند، عو
بخش درخور توجهي از امور اجتماعي و زيستي بخارائيـان، اعـم از   ). 95: 1381عيني، (دادند  مي

هاي زندگي روزمره، آموزش مكاتب و مـدارس، ارتبـاط بـا تشـكيالت      بايدها و نبايدهاي فعاليت
. عهدة همين طبقه بود الصحه بر ، در كنار امور مربوط به حفظها ها و مراسم ديني حكومت و آيين
. ويژه در روستاهاي بخارا، بسيار مورد وثـوق و محـل رجـوع مـردم بودنـد      امامان و دعاخوانان، به

هاي ناگزير را در باليا دلخوش به  ها با تلقين اين موضوع كه مرگ و شفا دست خداست، توده آن
دانسـتند و   هـا را اميـد خـود مـي     هـا، آن  ويژه در بيماري مردم، بهعامة  2.كردند دعاهاي خود مي

  ).109 : 1362عيني، (كردند  ها مي نذورات خود را تقديم آن
. گشـت  ور مـي  حيات اقتصادي شهريان بخارائي بر محـور طبقـات مختلـف اصـناف و پيشـه     

روسـتاييان  . دكنـ  هـاي مـردم ارائـه مـي     كـار تـوده   و بازارهاي پرتكاپوي بخارا تصـويري از كسـب  
ها بـود و مـردم    ها و متولي زاده زمين بودند، زيرا امالك اكثراً در دستان قاضي كشاورزان اغلب كم

دار و  هاي خود را ناگزير به امالك واسطة ناتواني در پرداخت ماليات، زمين در بسياري از موارد به
بار ماليات  4ها باي 3). 6 : 1362عيني، (كردند  هاي پادشاهي را كشت مي بيگ واگذار و خود زمين

: همـان (شـد   انداختند كه اين امر موجب فقر بيشتر مردم مـي  خود را بر گردن دهقانان فقير مي
هايي داشتند تا ايـن ضـعف را جبـران كننـد؛ مـثالً       اكثر ساكنان روستا به همين دليل پيشه). 7

ها  حيات اقتصادي روستاها با آنبافندگي، بقالي، رنگرزي يا نجاري، دعاخواني از مشاغلي بود كه 
داشـتند    6اي بوده و زندگي قشّـاقانه  5بغل حال به قول تاجيكان، اغلبِ مردم كم اين شد؛ با اداره مي

  ).1034 : 1997غفوروف، (
دهـي   سـنت اطعـام  . پايبندي اجتماع به رسوم معموالً نسبتي بـا شـرايط اقتصـادي نداشـت    

شـدند بـراي آن از سـودخورها قـرض      تـي نـاگزير مـي   شد و مردم ح پوشي نمي وجه چشم هيچ به

                                                        
گويـد،   آورد و مـي  مـي  صراحت بر سر علماي زمـان خـود فريـاد بـر     ، به 19احمد دانش، انديشمند بخارائي قرن . 1

دريغ كه . پندارند ان از فضل و كمال دارند و خويشتن را بوعلي و افالطون مين اين سرزمين با خود گماروحاني
  ). 190   :1959 اف، رجب(اند  جهان نديده

را با آواز بلند ) نام دعا(خورده هر پگاه در مسجد بعد از نماز اوراد فتحيه  كند كه خواجگان سال عيني روايت مي. 2
يافتن از دهات اطراف هر صبح به اينجـا   يد شنيدن اين دعا و شفابيماران به ام. خواندند و آهنگ مخصوص مي

 .)6: 1362 عيني،( آمدند مي
  ).157 :2004 بكر،( 935 : غفوروف: ك هاي مردم ر خصوص دريافت ماليات از توده در. 3
  ها، ثروتمندان ارباب. 4
  فقير. 5
 فقيرانه و دشوار. 6
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، عينـي تصـوير   هـا  يادداشـت در  1).16 : 1362عينـي،  (بگيرند يا زمين خود را در گـرو بگذارنـد   
روشني از اين تعهد به سنت را به مناسبت جشن دورة كودكي و عزاي پدرش در نوجـواني ارائـه   

ها توقع حرمت بسـيار   ها بود، زيرا آن هاي دشوار مراسم حضور خواجگان يكي از قسمت. دهد مي
  ).16: همان(كرد  ها عطا مي اي درخور به آن داشتند و صاحب مراسم بايد لباس و غذا و هديه

به همين دليل، سياست . گر جدي در زيست روزانة مردم بودند عامالن حكومت عامل مداخله
يس محتسبان، نقش مهمي در يا همان رئ» رئيس ايشان«. در حيات اجتماع تجلّي پررنگي داشت

او به كمك عوامل خود مسئوليت نظارت بر حسن اجراي احكـام شـريعت از   . حيات مردم داشت
اين مقام شخصاً در همة بازارها و اماكن عمومي، كه قبالً مأموران خود را در . سوي مردم را داشت

گذاشتن  تاب احدي حقّ قدمتقريباً از دو ساعت بعد از غروب آف. كرد آنجا پراكنده بود، گردش مي
عموم . داري مردم، شيوة لباس بانوان نيز برعهدة او بود بررسي روزه. به كوچه و خيابان را نداشت
؛ 179 :  1389؛ اسـكرين،  22: 1384سيدبلجواني،  (اي داشتند  العاده مردم از وي بيم و هراس فوق

گزار  ي بود كه بخاراي اميري را خراجها مدت دانستند روس مردم بخارا مي). 114:  1383كستنتكو، 
اند، اما به تلقين حكومتيان و عالمان بر  خود و شهرهاي مهمي چون سمرقند را از آن منفك كرده

سرزمينشان را از لوث وجود كفار روس پاك كرده و  2اين باور بودند كه حضرت بهاءالدين نقشبند
ها از جانـب   مشي ها، خط گذاري ي از سياستگرچه در بسيار 3.اجازة انحالل امارت را نخواهد داد
ويـژه در   شد، اين تعامالت سياسي در زيست روزانـة مـردم، بـه    مقامات روسي به بخارا ديكته مي

  .كرد اي، اخالل و تغييري ايجاد نمي روستاها و مناطق حاشيه

  زنان بخارائي  هاي زيست فردي ها و زمينه تجربه
و پيش از آن القاي نقـش فرودسـتانه بـه زن نگـاهي كـامالً       اي قرن نوزدهم در جوامع خاورميانه
بسياري از محققان معتقدنـد زن در متـون تـاريخي و ادبـي قـديم ناديـده       . هژمونيك بوده است

زن بينـوا  «مصحح بر اين رويكرد تأكيـد دارد كـه    ها يادداشتحتي در مقدمة . گرفته شده است
عيني، (» مرد، نه شريك زندگي و همسر اوست در حكم ساية  جنسان خود چيزي چون ديگر هم

رسد علت اين پندار تسرّي رويكردهاي دوران جديـد بـه قـرون پيشـين      به نظر مي). 24 : 1362
هـاي حيـات    اي كه در قرن بيستم جايگاهي متفاوت براي زن تعريف و حتي مؤلفـه  جامعه. است

دهـد و بـا نگـاهي     دي قرار مـي فردي او را نيز بازنگري كرده، زيست پيشين او را مورد نقادي ج
                                                        

هـا يـك    ايـن طـوي  « :كنـد  اي بسيار تند از اين رسم انتقاد مي در سرمقاله 73 ةدر شمار بخاراي شريف ةروزنام. 1
 .)1: 1330، 73 ةنمر( »عادت دلبخواه عوامانه و جاهالنه است كه ثمري بر آن مترتب نيست

 .عارفان در نزديكي بخاراست بندي كه مزارش در قصر طريقت نقش ةو سرسلسل 14صوفي بزرگ قرن . 2
زننـد كـه    در اينجا حضرت بهاءالدين هستند، دشـمن را چنـان مـي   «قول علما چنين آمده كه از  آينه ةدر مجل. 3

 .)14، ش1332االول  ربيع 12آينه، (» قطعه شوند قطعه
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هـاي   گرچـه ايـن زيسـت قطعـاً سـاحت     . كنـد  انگيز و تاريك توصيفش مي فرودستانه به آن، غم
هاي حـاكم بـر گذشـته، كـه بـه       غمباري داشته، بايد توجه داشته باشيم كه نگاه مدرن به سنت

ت    مقتضاي تفاوت دنياي مردانه و زنانه در جهان تاريخي تعريف شده، گاهي مـا را  از فهـم عينيـ
، زاوية ديد متفـاوت نگارنـدة آن بـه ايـن     ها يادداشتهاي زيباي  شايد يكي از سويه. كند دور مي

گرايي در قرن نوزدهم، بر آن است تا زن دنيـاي   عيني، همچون پيروان مكتب واقع. موضوع است
هـا،   و دغدغـه  واقعي را با احتياط و حزمي برگرفته از جهان سنت وارد روايات تاريخي خود كنـد 

البته در اين ميان توجه دارد تا به آنان . ها و اميدهاي او را به نمايش بگذارد ها، بيم ها، رنج شادي
عنـوان افـرادي سـنتي در     زنان بخارائي در روايـات او بـه  . جايگاهي فراتر از آنچه دارند عطا نكند

هـاي   ه مخاطـب بـا قضـاوت   تر آنكـ  شوند و مهم بستر فرهنگ، آداب و عقايد مسلماني تصوير مي
هـاي زيسـتي زنـان     بـراي فهـم تجربـه   . شـود  مكرر از زاوية نگاه مردانه در مورد زن مواجه نمـي 
مجموع تاريخ اجتماعي و فرهنگـي   اي كه در نامه بخارائي، با غور در انبوه روايات و جزئيات زندگي

از تصوير و كـنش ايـن طبقـه     ها كلياتي يابيم كه با رديابي آن كنند خطوطي مي بخارا را ارائه مي
  .شود ترسيم مي

  تصويري از زيست ظاهري زن بخارائي ) الف
هـاي گونـاگوني قسـمت يافتـه و      اي است كـه از بخـش   محل اصلي استقرار زن بخارائي حولي يا خانه

در . يابـد  هاي مـادر، همسـر و همشـيرگان اختصـاص مـي      جنسان او در نقش بخش اندروني آن به هم
ي، اين بخش كمي متفاوت است و بيشتر به معناي اتاق پشت ايوان اسـت و البتـه زن   معماري روستاي

اختصاص بخش اندروني به زنان بـه ايـن معنـا    . نشين اين اتاق نيست روستايي لزوماً در طول روز پرده
كنـد كـه مـدتي پيشـكار والـدة       عيني نقـل مـي  . نيست كه زن امكان تردد آزادانه در اجتماع را ندارد

). 326: 1362عينـي،  (كـرد   رفت، دسترخان او را حمل مي بود و هركجا كه او مي 1ان مخدومج شريف
، 2سـرخ  يا سير گـل   )44: همان(رفت  روايت همسري كه براي ديدار پدر و مادر به روستاي ديگري مي

ي مـانع را البتـه بـا پوششـ     كه دو روز آن به زنان مختص بود، بخشي از رواياتي است كه اين حضور بي
لباس سنتي كه در محافل عمومي قابل رؤيت بود پوششي شبيه بـه  . كشد كامل براي ما به تصوير مي

متصـل    هاي آن باالتر از محـل معمـول و نزديـك بـه سـر بـه تنـه        آستين. هاي بزرگ و بلند بود لباده
ت و فقـط  شد و به اين ترتيب معلوم بود كه قابل پوشيدن نيسـ  هم دوخته مي  ها به شد، سرآستين مي

                                                        
  .القضات امارت بود شريف جان مخدوم صدر ضيا از روشنفكران بخارايي و آخرين قاضي. 1
هفتـه و هـر هفتـه يـك      مي چهار 22آوريل تا  22سال از  گويد كه در بخارا در سر مزار بهاءالدين هر عيني مي. 2

پـا   شنبه و جمعه براي زنان سـير بـر   شنبه و چهارشنبه براي مردان و يك شب و دو روز پنج شب و دو روز سه
 عينـي، (ناميدنـد   مـي » سرخ سير گل«شد  اين سير را به دليل آنكه در فصل شكفتن گل سرخ برپا مي. شد مي

1362 :600.( 
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واقـع كـاركرد چـادر را داشـت،      بخارائيـان ايـن پوشـش را، كـه در    . دو زائده به شكل آسـتين داشـت  
آمـد كـه در وسـط     ها دو قطعه پارچه پيش مـي  از پشت فرنجي از محاذات شانه. ناميدند مي» فرنجي«

بـدن را  هاي دامن فرنجي تمـام   شد و به صورت مثلث باريكي تا نزديكي پشت به هم متصل و يكي مي
بنـد جداگانـة بلنـدي از مـوي اسـب       در برابر صـورت، روي . پوشاند و تا نزديك زمين بلندي داشت مي
: 1383؛ كسـتنتكو،  903ـ902: همان(آويختند كه البته براي دوشيزگان از جنس ململ سفيد بود  مي
انـد،   گرچه فرنجـي را لبـاس رسـمي يكسـان زنـان بخـارائي دانسـته       ) 108ـ74: 1911، 1؛ الوفسن93

هـاي گـاه    زنان و دختران عامي با لبـاس . كردند طبقات مادون و اشراف از كيفيت متفاوتي استفاده مي
كردنـد،   راه نخي به تن مـي  كشيدند  يا فرنجي راه اي مي هاي فرسوده، بر سر خود جامه مندرس، كفش

پوشـيدند   اري مـي نقش رنگـي بخـ   هاي ابريشمي پرطاووسي يا ريز مند فرنجي اما زنان و دختران دولت
هـاي   نكتة بسيار مهم اين است كـه ايـن پوشـش در جمـع    ). 432و  431، 297، 290: 1362عيني، (

پاشـا، كـه پيرزنـان     پاشـا و سـلطان   صحنه روايت عيني از ماجراي توته. شد خودماني لزوماً رعايت نمي
وبنـد و فرنجـي در آن   دهـد و خبـري از ر   همسايه بودند، كامالً روي ايوان خانه و نه انـدروني رخ مـي  

گـرفتن صـورت زنـان     دهد كه پـرده  هرحال روايات غالب اين را نشان مي به). 43و  34: همان(نيست 
مردان عروس خود را تا پس از مراسم رسـمي اغلـب   . رفت بخشي از همان پوشش رسمي به شمار مي

ود زيبـايي دختـران را بـه    هاي خ عهدة دختربيناني بود كه با نقل ديدند و مسئوليت اين انتخاب بر نمي
ها كـه زيبـاتر باشـند طالبـان بيشـتري داشـته        شد تا آن  ها موجب مي كشيدند و روايت آن تصوير مي

كارگرفتـه در   مفهوم زيبايي زنانه در بخاراي اين زمان بسيار بـه مفهـوم سـنتي بـه    ). 36: همان(باشند 
هـاي عاشـقانه در جامعـة بخـارا      سـويه در همة رخدادهايي كه از . ادبيات كالسيك ايران شباهت دارد

بـا  ...  دهـان و  قامت با مژگان دراز، ابروان سياه، موهاي مشـكين بلنـد، غنچـه    گويد زن راست سخن مي
زيبايي زن گاهي در محيط استبدادزدة بخارا اسـباب  ). 429و  295: همان(شود  بوي عطر توصيف مي

دار و بـاي بودنـد،    ا كه بيشـتر تحـت سـلطة امـالك    ويژه در روستاه اش را، به دردسر براي او و خانواده
دار  عيني ماجراي دختر شكور دهقان را، كـه بـه زور از پـدرش بـراي نكـاح امـالك      . ساخت فراهم مي

گرفته شد و بعد از سه سال درگذشت، با تلخي بسياري نقل كرده و رويكرد انتقادي شديد خود را بـه  
  ).373: همان(دارد  مينظام سياسي و اجتماعي بخارا ابراز 

شـمرند و نبايـد بـا     داند كه شريعت و مالهاي بخارائي آواز و صداي او را نـامحرم مـي   زن مي
اما گاهي همو ناگزير بود براي تكفّل امور خـود و  ). 300: همان(روي گشاده با مرد سخن بگويد 

يا براي احياي ) 317: همان(كار كند  2مردانه همچون كارخانة مرغيالن خانواده در محيطي نيمه
روايت مربوط بـه  » دختر گريزه، نكاح قاضي خانگي«عنوان . خانه مراجعه كند حق خود به قاضي

بندد و پدر رضايتي بـه نكـاح آن دو    دختري است به نام حبيبه كه دل در گرو محبت جواني مي

                                                        
1. Olufsen 

 .اين شهر امروزه در ازبكستان واقع است. 2
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را بـه عقـد    نهايت قاضي بدون اذن پدر دختر، به دليل تمايل شخصي زوجـين، آن دو  ندارد و در
عبدالرئوف فطرت نيز در روايتي بـر وجـود حـقّ مـدني زنـان صـحه       ). 82: همان(آورد  مي هم در

گيرد و  شتم قرار مي و گذارد؛ ماجراي او مربوط به زني است كه از جانب همسرش مورد ضرب مي
  ).86: 1390فطرت، (كند  خانه همسر را به محبس گرفتار مي با رجوع به قاضي

  هاي رفتاري زنان بخارائي زمينه تأملي بر) ب
رغم تفاوت در پايگاه اجتماعي و طبقاتي خود، نقـش   همة زنان بخارائي، اعم از اشراف و عامي، به

و  1مندان گاهي انـدكي متكبـر توصـيف شـده     گرچه دولت. عهده داشتند يكسان و مشتركي را بر
لب اين است كه زن تنها نـاظر  يابند، رويكرد غا هايشان رنگ و جنس و كيفيت متفاوتي مي لباس

اي كه در طـول تـاريخ    گري غير فعال است كه در همان گوشه جريانات جاري اجتماعي و كنش
اولـين بـانوي   . بوده نشسـته و هـيچ شـكايتي هـم از تمركـز بـر زنـدگي زناشـويي خـود نـدارد          

محـور   جهان بخارائي در روايت عيني طبيعتاً مادرش اسـت كـه نگـاه پراهميـت و محبـت      زيست
مادر، همچون همة زنـان روسـتايي بخـارائي    . گيرد جا سرچشمه مي عيني به زنان گويي از همين

فتق امور منزل و كياست در تدبير امور آن، تا حـد امكـان    و ، عالوه بر رتق )75: 1911الوفسن، (
بـد و  يا اينكه او هنرمندانه به پستوي قلـب مـرد خانـه راه مـي     2.رسان است در كار پدر نيز ياري

هـاي او را دريافتـه و سـعي در تخفيـف آن دارد، بـراي عينـي بسـيار شـيرين و          ها و ناگواري غم
  :كند ها را چنين توصيف مي او در روايتي يكي از اين هنرمندي. پربهاست است

مگر خـداي نكـرده در   «: گويد آرامي مي خان به كردن چاي و گشودن دستر مادر بعد از آماده
مادر «. پاسخ پدر تلخ و كوتاه بود» نماييد؟ قدر پژمرده و غمگين مي يد كه اينمزاجتان گراني دار
وگـو تـا    و اين گفت» .خواست احوال پدرم را يافته بود، اما تفصيالت مي 3شدة نوك كالوة چيگيل

  ).61: 1362عيني، (يابد  كردن بار غم پدر دوام مي سبك
  :شود با پدر ترسيم ميدر روايت ديگري به زيبايي همراهي اقتصادي مادر 

  »...خريم از بازار گاهاً برنج مي 4اگر چندگاهي در كار روزگار تنگي كشي، خفه نشو«: پدر
را از وي برنج پر  6براي ميهماني گذشته كه خريدي من يك خلته. نيست 5برنج در كار«: مادر

                                                        
كردنـد و بـه قـول عينـي      پز قناعت مـي  و يا اشراف بودند در امور منزل تنها به پخت زناني كه از طبقة خواجگان. 1

 عيني،( »كرد ها را خشك نمي آن) مندان بود كه از دولت( عموي پدرش اما زن پسر، زردآلوها ريخته نابود شد«
1362 :34(. 

 .)59: همان عيني،( داد در همة اين كارها مادرم به پدرم يارمندي كالن مي. 2
  خورده گره. 3
  غم مخور. 4
 الزم نيست. 5
 كيسه. 6
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  ).17: همان(» كه يگان وقت تنگ شويم كار فرمائيم 1كرده گرفتم در صندوق كرده مانده بودم

نكتة بسيار جالب در شرح اين نوع رويكرد زنانـه، توجـه بـه نگـاه متفـاوت مـورخ بـه نقـش         
شك انعكاس بسيار دقيقي از تلقي جامعة بخـارا، اعـم از زنـان و مـردان، در      نامادري است كه بي
خـارج از  (نخست بايد به اين موضوع مهم اشاره شود كه حيـات زن بخـارائي   . اين خصوص است

همسـري تهديـد    بـا سـنّت چنـد   ) 116: 1911الوفسن، ) (منصبان ربار و محيط زيستي صاحبد
شد و اساساً همسر دوم حتي اگر بعد از فوت همسـر اول وارد روايتـي شـود، چهـرة مثبتـي       نمي
هـاي   اين زن بيش از آنكه گرمابخش و كاهندة آالم فضاي خانه باشد، بر سـردي و غـم  . يابد نمي

توصـيف مؤلـف فضـاي روانـي بسـيار       نگرانه و خـوش  دو روايت جزئي. افزايد مي شده مادر خانة بي
گاه كه به فاصلة اندكي پس از  آن. دهد واقعي از اين شخص و تبعات حضور و كاركردش ارائه مي

  :يابد گونه از جانب رفيقش تسلي مي آيد، اين مادري به سراغش مي فوت پدر، غم بي
من كه از مادر ... كنم و مرا گرگ نخورد مادر زندگي مي غم مخور، من ده سال است كه بي«

: همـان (» شـدم  شدم تا به دسـت نامـادري گرفتـار نمـي     ام، كاشكي از پدر جدا مي شده جدا مي
اگـر بعـد از مـردن مـادرم،     «: گويد من از اين سخن خود را تسلّي دادم و گفتم عيني مي). 141

شد، زيرا نامادري به مـن روي خـوش    ن دشوار ميگرفت، كار بر م پدرم زنده بود و زن ديگر مي
داد و عـالوه بـر ايـن پـدر      مادرم به مـن نمـي   2هاي از كورپه. داد در خانه ره نمي. داد نشان نمي

  ).همان(» كرد مهربانم را به من نامهربان مي

  مند بخارائي هاي زيست فردي زنان دولت تفاوت) ج
نخست افرادي كه از طبقة روحانيان و : شوند تشكيل ميثروتمندان جامعة بخارا عموماً از دو طبقة 

هاي مختلـف؛ البتـه    منصبان دولتي در رده اند همچون خواجگان و دوم صاحب مردان جامعه دين
يافت كـه در   اي به منصبي نيز دست مي شدند؛ يعني خواجه هم تركيب مي گاهي اين دو طبقه با

نتسب به اين طبقات بودند زيست متفاوتي بـا  زناني كه م. شد اين صورت بر شوكتش افزوده مي
تر  طور كه پيش همان. ها عيان بود اين تفاوت ابتدا از همان پوشش ظاهري آن. زنان عامي داشتند

شاهي كه از چرم بلغار دوخته  راه ريزنقش سرخ هاي راه ها به دليل تمكن مالي فرنجي اشاره شد، آن
عالوه بر اين پوشش، كه طبيعتـاً  . پوشيدند بود مياش گلدوزي شده  هايي كه پاشنه شده و كفش

ها  داشت، عموماً مهر و كابين بااليي براي ازدواج اين توجه مردم را در اجتماع به خود معطوف مي
تصوير بسيار جالبي از اين » گر يتيم و باي فريب«در ماجراي ). 430: همان(شد  در نظر گرفته مي

، يعني همسر باي، با همة خواستگاران دربارة خرج بـاالي  مادر دختر. شود موضوع شرح داده مي
دامـادي كـه   . نمـود  دادن به دختر تلقي مي كرد و اين را بهاي بلند عروسي دخترشان صحبت مي

                                                        
 نگه داشتم. 1
  لحاف. 2
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هاي نو بوده، به  جهاز شترها همه از قالي. نهايت پذيرفته شد يك قطار شتر در خانة باي فرستاد در
هـاي   واري بر بـاالي چنـد شـتر پوشـاك    . كوب آويخته بودند قرههاي ن گردن و دم و زانوها زنگوله

عالوه بر بحث مهريه، معمـوالً   1).37ـ36: همان(اطلس، شاهي و مخمل و زربفت بار كرده بودند 
طبيعتاً به دليل جايگـاه پـدر دختـر،    . طوي يا همان ميهماني اين دختران نيز بسيار پرهزينه بود

شـد؛ لـذا    ها رعايت مي شدند و بايد احترام در شأن آن افراد بسياري در مراسم عروسي دعوت مي
پـدر  (از آنجا كه پدربزرگم : گويد يني ميع). 37: همان(كردند  هم ازدواج مي ها با زاده معموالً باي

اي  خرج شده بود و براي مهر، خانه از دهقانان متوسط و آدم عادي بود، مراسم ازدواج كم) مادرش
  ).9: همان(را كه پدربزرگم در روستا داشت مقرر شد 

  تجربيات اجتماعي زنان بخارائي در هنگامة ورود تجدد به امارت بخارا 
مواج نوگرايي به امارت بخارا در ميانة قرن نوزدهم، همچون ديگر نقـاط جهـانِ   با ورود روسيه و ا

هـا   گرچـه روس . رفت ها از جمله زنان انتظار مي اسالم تغييرات بسياري در حيات اجتماعي توده
احمـد دانـش، انديشـمند    . آمـدها وجـود داشـت    و كردند، رفـت  رسماً در درون بخارا زندگي نمي

  :گويد هاي روسي كه در نزديكي بخارا بود مي گاه تبخارائي، در باب سكون
آهن در آنجـا و بعضـي    به غايت آبادي رسيد از آوردن راه... نام موضعي 2در اين عصر كاگان

هـا در آن   ها از روسيه به آنجا آوردند و جمعيتي كثير از سپاه و تجار روسيه و فقراي آن كارخانه
آهنـي بـه بخـارا آوردنـد و      و از آنجا راه...  ي بنا شدگويي شهر تازه در آن حواش. مجتمع گشتند

  ).158 : 1988 دانش،  (بالكل بخارا تابع روس شد 
، اما پايتخت امير به دليـل  )153: 2004، 3بكر(روسي دنياي جدايي از جماعت بومي بودند  جزاير

بگـان  در ميـان نخ . توانست از تـأثير حضـور روسـيه بگريـزد     اش نمي اهميت سياسي و اقتصادي
مانـده باشـد، نفـوذ     بخارائي، گروهي معتقد بودند اگر شرايط درون امارت همچنان سنتي و عقب

روز به بهانة رشد مدنيت افزايش خواهد يافت، لذا بخارائيان بايـد خـود دسـت بـه      به ها روز روس
از  يكي از وجـوه مهـم اصـالحات، بـه تـأثير     . زدند تا جلوي انحالل امارت را بگيرند اصالحات مي

در پيشـبرد  » جديـدي «طلبان موسوم به  نخبگان تاتار، اصالح نظام آموزش سنتي بود كه اصالح
آرايـي   كـار صـف   در برابر اين گروه، نخبگـان محافظـه  ).  127: 1981  ، 4عيني(قدم بودند  آن پيش

آوري براي حفظ نظام پيشين و ساختار كهنه از خود نشان دادند؛ لـذا بـه    كردند و تالش شگفت

                                                        
 .)230: همان( توان ديد نيز رد پاي همين فرهنگ را مي» گذر تيز گذر«در ماجراي . 1
ها سـاخته بودنـد و آن را بـه روسـي بخـاراي نـو نيـز         بخارا كه روس كيلومتري شمال شرقي دوازدهشهركي در . 2

 .اند ناميده
3. Becker 

 .، ش اول1331، يك شوال آينهمجلة : ك سيس مدارس جديد رأخصوص لزوم تدر. 4
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در جدال ميـان ايـن دو    ). 39: 2004، 1؛ باباجانف25: 1378بنيگسن، (مشهور شدند » قديمي«
جريان، كه البته با تعارضي مشابه در سراسر دنياي اسالم همسو بود، بسياري از نمادهـاي عصـر   

نخبگـان جديـدي   ). 120-118: 2021، 2؛ خالـد    73 : 1381 عينـي،  ( شـود   تجدد درخواست مـي 
تـدريج   بـه . با ديگر نقاط جهان اسالم، باالخص تاتارستان و تركيـه، ارتبـاط بگيرنـد   تالش دارند 

آفرينـي   شوند كه در تحوالت آتي آن نقش كردگان خارج از بخارا وارد امارت مي نسلي از تحصيل
    ). 200: 1967، 3؛ آلورث7 : 1374حائري، (كنند  مي

ويژه در مطالعات اين بخـش از جهـان   طور  در ميان همة هياهوهاي عصر تجدد، يك نكته به
در جـدال دو  . اسالم ناديده گرفته شده و آن ركود و ايستايي زيست جهان زنـان بخـارائي اسـت   

هـا   گروه جديدي و قديمي، به غير از بحث آموزش زنان در مدارس، هرگـز حقـوق اجتمـاعي آن   
م در قاهره، قـازان و  اين در حالي است كه مقارن همين زمان زنان جهان اسال. موضوعيت نيافت

ها و تحصيل در مراكز آموزشـي و بعضـاً مسـافرت بـه      تهران عالوه بر نوشتن سرمقاله در روزنامه
ويژه در اين ميان بسيار حائز اهميـت اسـت،    نمونة قازان به. اند غرب جايگاه بسيار متفاوتي يافته

تا اواخـر  . شابهي نيز داشتندزيرا عالوه بر ارتباطات گستردة فرهنگي با بخارا سرنوشت سياسي م
قرن نوزدهم وضعيت زنان اين منطقه دقيقاً همچون بخارا بود، اما از اين زمان بـا تشـديد امـواج    

انجمنـي را بـراي تـرويج     1906زنان تاتار در سـال  . نوگرايي حيات زنان وارد مسير جديدي شد
ديـد در قـازان در سـال    آموزان دختر مـدارس ج  شمار دانش. وپرورش زنان تشكيل دادند آموزش
كردة قازاني در كار مطبوعات و نويسندگي نيز به فعاليت  زنان تحصيل. نفر رسيد 170به  1913

: 1387نيـا،   رئـيس (شـد   ها و مجالت ديده مي پرداختند و امضاي آنان در زير مقاالت روزنامه مي
حقوق مدني براي خـود   عنوان شهروند، ها تالش دارند در كارزار سنّت و تجدد به آن). 150ـ149
ابهام اين بخش اين است كه چـرا بـرخالف ديگـر نقـاط دنيـاي در حـال تحـول        . پا كنند و دست

گري اجتماعي يا حداقل درخواست حقوق  اي در راستاي كنش اسالم، نام هيچ زن يا انجمن زنانه
  شود؟ مدني بيشتر در بخارا مطرح نمي

  خاراعلل عدم تحول معنادار زنان عصر تجدد در ب
در . توانست مكتب و مدرسه باشـد  ترين عرصة حضور اجتماعي دختران مي در دوران سنت جدي

ها را بـراي توالـد و    فرهنگ عمومي بخارا، ضرورتي براي تحصيل دختران نبود و كاركرد ويژة آن
در امـارتي كـه بـه كثـرت مدارسـش مشـهور اسـت،          4).14 : 1992فطرت، (دانستند  تناسل مي

                                                        
1. Bаьаджанов 
2. Khalid 
3.Allworth 

كه اخالق مردان  چرا، كوچه گردانيمشود دختران را به جهت تحصيل علم به  گويد نمي يكي از علماي بخاري مي. 4
  .)همان :فطرت( انجامانند زودي تحصيل ايشان را به فساد مي ما ويران است به
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رغم اين بـاور   اما نكتة بسيار مهم اين است كه به. ها به زنان اختصاص نيافته است آنيك از  هيچ
خواندن فضيلت مهمي براي بانوان  بودن و كتاب رفتند و اساساً باسواد  غالب، دختران به مكتب مي

سـان   دادند و بـدين  سواد مي سال با لقبي بود كه به زنان ميان» آي توتي مال« 1.رفت به شمار مي
را معموالً زن خطيب » مكتب دختركان«). 838 : 1362عيني، (كردند  ها بار مي فضيلتي را بر آن

مواد درسي مشترك با مكاتب و مدارس پسران شامل قرآن و . كردند ها اداره مي هاي امام و زوجه
گي بـه  سـال  از آنجا كه دختران فرصت اندكي داشته و بايد نهايتاً تا چهارده. احاديث و ادبيات بود

  ).102: 1383كستنتكو، (شد  ها تعطيل نمي در تابستان هم مكتب 2رفتند، خانة شوهر مي
با شروع تكاپوي روشنفكران در بخارا، تحولي معنادار در اين نظم سنتي زيست جهـان زنـان   

هـاي گونـاگون حيـات بخـارا بـه ميـان        در تبيين علل اين ايستايي، احتماالً سـاحت . ايجاد نشد
يابد بافت اجتماعي و زمينـة زيسـتي    ود؛ اما آنچه از منظر نوشتار حاضر اهميت ميش كشيده مي

تواند اين باشد كه بافت متفاوت اجتمـاعي   زنان بخارائي است؛ مدعاي نخستين در ابهام فوق مي
و فرهنگي امارت بخـارا بسـتر متفـاوتي از ديگـر نقـاط جهـان اسـالم داشـته، لـذا تحـوالت آن           

  .ديگر همگنانش باشد توانست همسو با نمي

  تفاوت بافت اجتماعي امارت بخارا با ديگر نقاط جهان اسالم) الف
براي فهم بستر متفاوت بخارا بايد به اين نكتـه توجـه داشـته باشـيم كـه ايـن بافـت اجتمـاعي         

ـ اقتصادي و فرهنگي است كه از چنـد قـرن پـيش در سراسـر      محصول يك روند تحول سياسي
زمان با سقوط تيموريان و غلبـة صـحراگردان و چادرنشـينان ازبـك در      هم .فرارود آغاز شده بود

از رونق ) با اكتشافات جديد(قرن شانزدهم، ارتباط با ايران صفوي قطع شد و شاهراه ابريشم نيز 
مـرزي   تحوالت فوق اين سرزمين را در خشكي محصور كرد و اين مسئله بر تعامالت برون. افتاد

پس از سلطة روسيه بر ). 259 :  1376 ؛ بارتولد، 829: 1997غفوروف، ( آن تأثير بسياري گذاشت
گزاري بخارا، اين قدرت تمام تالش خود را دارد تا ارتباط حداقلي بخـارا بـا    اين سرزمين و خراج
هاي استعماري رقيب چون بريتانيا از بين برود و لذا كامالً از جهان در حـال   همسايگان و قدرت
ايـن امـر شـايد يكـي از عوامـل مهـم در ورود ديرهنگـام        ). 30: همـان (انـد  م تحول به دور مـي 

                                                        
زده زميني كـه زنـان آنجـا را از شـرف تربيـت و تعلـيم        نكبت: گويد فطرت از انديشمندان بخارائي اين زمان مي. 1

هاي مطلوب او به  مالبرهان در كنار همة ويژگي عيني در توصيف معشوقة /)14 :1992: مناظره( محروم دارند
توانسـتند بخواننـد و نوشـتن     مـي  فقط البته بانوان اكثراً /)300 :1362 عيني،( كند كتاب خواندن او اشاره مي

  .)148: 1374نيا،  رئيس( شد ها مكروه شمرده مي دانستند، گويا نوشتن براي آن نمي
ها دختر را پيش  هم بخارائي ،گويد اگر شريعت اجازه داده باشد بخارائي ميخصوص سن ازدواج دختران  عيني در. 2

نيـز   17منـد تـا بـه     اين سن در ميان دختران دولـت ). 381: 1362 عيني،( دادند سالگي شوهر نمي چهردهاز 
  ). 36: همان( رسيد مي
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رغم تـأخير فـوق، بـازهم     نكتة مهم اين است كه به. هاي روشنفكري به اين سرزمين باشد جريان
مجاري ورود تجدد از روسيه و تاتارستان بود و ارتباط با ديگر نقاط جهان تحت كنتـرل روسـيه   

ط يادشده موجب شد نخبگان سنتي همچون ديگر جوامع اسـالمي،  شراي. واقع معنايي نداشت در
ضربات جدي را تجربه نكنند و حتي در بسياري از موارد از جانب مقامـات تـزاري حمايـت نيـز     

. روشنفكران بخارائي ناگزير در چنين بستري بـه تكـاپو پرداختنـد   ). 56 : 1381 عيني،  (شدند  مي
كـه مسـتظهر بـه حمايـت حكومـت نيـز بودنـد فقـط بـا          هـايي   هـا بـا قـديمي    رقابت نابرابر آن

تـرين خطـاي    هاي بسيار دستاوردهاي حداقلي داشـت و اگـر در ايـن مسـير كوچـك      كندن جان
اي بـود   ضعف پايگاه اين طبقه بـه گونـه  . رفت محاسباتي داشتند، همين اندك ثمر نيز بر باد مي

تمـاع خطـر اضـمحالل نهضـت و     برانگيز همچون ورود بانوان در اج كه بيان موضوعات حساسيت
، سـه نفـر   1910پس از واقعة دهشتناك نزاع ميان شيعه و سـني در سـال   . حركتشان را داشت

ها اسـتفتا كردنـد كـه آيـا مكتـب اصـول        نمايندة روس از تاشكند به علماي بخارا رجوع و از آن
ارا را هـا چـون روحيـة علمـاي بخـ      جديد و ترك حجاب زنان در شريعت جايز است يا خيـر؟ آن 

ها در حوزة آموزش جديد، بحث حجـاب زنـان را    هاي جديدي زدن تالش هم دانستند، براي بر مي
هـا اخـتالف ميـان دو گـروه قـديمي و جديـدي و        الحاق كردند و واضح بود كه هدف اصـلي آن 
  ).56: 1381 عيني، (گران روس بود  جلوگيري از ايجاد جبهة واحد در برابر سلطه

منظور از تشريح بستر يادشده در امارت اين بود تا به اين تحليـل دسـت يـابيم كـه جامعـة      
نخبگاني و متجدد بخارا توان برابري با همگنان مسلمان خود در ديگر نقاط دنياي اسالم را نداشت 

ها حقوق اجتماعي و مدني بانوان سرزمين خود را از جامعه و حكومت  توانست همچون آن و نمي
ند، لذا به اقداماتي حداقلي براي ايجاد تحول در زيست جهان زنان بسنده كرد؛ مثالً احمد طلب ك

دانسـتند، يـك فصـل مسـتقل از كتـاب مشـهور        دانش، كه جديديان او را پدر معنوي خود مـي 
دهـد كـه نشـان از توجـه ايـن روشـنفكر بـه         را به بحث عائله و زنان اختصاص مـي  نوادرالوقايع

امـا  . دادن جامعه به اقتضائات و مسائل اين طبقه در جامعة بخـارا دارد  جهان زنان و توجه زيست
كه اتفاقاً عيني نيـز بـه دليـل اهميـت آن در     (نكتة بسيار مهم اين است كه در سراسر اين فصل 

، دانش حقوق زن و مادر را موافق گفتمان سنتي و قاعدة شريعت )كند اشاره مي به آن ها يادداشت
تنها مسئلة نسبتاً متفاوت اين است كه او تأكيد دارد كه زن . كند و عرف جامعة بخارا تعريف مي

عالوه بر اين، ).  665:  1362عيني، (پندارد  مرد مي) برابر(هم مثل مرد نفسي دارد و خود را عديل 
دهد و تالش دارد تا در محـيط   ث معاشرت و معاملة نيكو با زن را مورد توجه ويژه قرار مياو بح

دانـش،  : ك. ؛ ر666: همـان (اش او را در اين جايگاه برابر تعريـف كنـد    خانواده و حيات اندروني
  .شود جداي از اين موارد، هيچ تحولي در بحث نگاه به جايگاه زنان در اثر او ديده نمي). 1988
، بر اين نكتـه تأكيـد   مناظرهبدالرئوف فطرت از ديگر جديديان برجسته نيز در كتاب خود، ع

ناديـده باشـند، مـا     ها تربيت كه خود آن صورتي دارد كه تربيت اولي ما از جانب مادران ماست؛ در
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م او كتابي به نـا ). 14 : 1992فطرت، (ها داراي اخالق سيئه خواهيم بود  نيز از اثر سوء تربيت آن
كند به شيوة احمد دانش پرتو جديـدي بـه نقـش زنـان در خانـه       دارد كه در آن تالش مي عائله

مجموع، در ايـن   در. بخشد هاي زنانگي در محيط خانواده را اهميت بسياري مي افكند و مسئوليت
رنگ تالش روشنفكران را براي تلفيق مفاهيم مـدرن مثـل علـم، نظـم،      اي بسيار كم آثار به شيوه

  . بينيم هاي زنان در خانه مي شناسي با نقش ن، عقل و وقتقانو
خالف ديگر نقاط دنياي اسالم، تحـول معنـاداري را    در شرايطي كه جامعة نخبگاني بخارا، بر

براي زنان جامعة خود نتوانسته يا حتي نخواسته ايجاد يا طلب كند، طبيعـي اسـت كـه سـكوي     
لبته اين مسـئله بـه ايـن معنـا نيسـت كـه زنـان        ا. شود پرشي براي جهش جايگاه او فراهم نمي

ها نيز هنوز به ايـن   رسد آن ها فراهم نبود، بلكه به نظر مي طلبيدند، اما بستر براي آن بخارائي مي
شايد به همين دليل است كـه نخبگـان فقـط بـه     . تحول و خودآگاهي دروني دست نيافته بودند

قطعـاً در همـين زمينـه آن معرفـت و     . دنبال ايجاد مـدارس دخترانـه و آمـوزش زنـان هسـتند     
  .خودآگاهي دروني رخ خواهد داد

  نتيجه
نهادن در دنيـاي مبهمـي اسـت كـه بسـيار       ورود به زيست جهان زنان بخارائي قرن نوزدهم قدم

. غبارآلودتر از زيست جهان همتايانشان در ديگر مناطق جهان اسالم يا حتي جهان ايراني اسـت 
با پـرداختن   ها يادداشتعرصه را اثر ارزشمند صدرالدين عيني به نام بخت ورود به مطالعات اين 

نگارانـه و   البتـه سـبك جزئـي   . كنـد  درصد به موضوع بـراي مـا فـراهم مـي    10در مجموع حدود 
مطالب برگرفتـه از منـابع تـاريخ     دهد كه در كنار خُرده گرايانة او تصوير قابل قبولي ارائه مي واقع

گـران   شك، براي همة پژوهش بي. توانند نشان دهند ي امارت را ميسياسي، كليت حيات اجتماع
شـئون زيسـتي   «: مندان به مطالعات اين بخش از جهان ايراني اين ابهام وجـود دارد كـه   و عالقه

هايي داشته و چرا در جريان نهضـت تجـددخواهي جديـديان     زنان بخارائي اين زمان چه ويژگي
در نوشتار حاضر بر بنيان ايـن دو پرسـش ايـن    » شود؟ ميها ديده ن تحول معناداري در كنش آن

در كنـار  ) خـانواده (زنان بخـارائي در نقطـة كـانوني نظـام زيسـتي سـنتي       «مدعا مطرح شد كه 
انـد و در جريـان    مختصات پوششي، آموزشي و طبقاتي خود، چالش حداقلي را با اجتماع داشـته 

ماعشان بـه عرصـة تحـوالت اجتمـاعي     هاي تجددخواهي به دليل بستر متفاوت اجت رشد جريان
نكتة بسيار مهم در تصويرگري عيني از زيست جهان زن بخارائي ايـن اسـت   . »شوند كشيده نمي

دهـد، مخاطـب ايـن مقـام و      كه گرچه او زنان جامعة خود را در جايگاه كامالً سنتي نمايش مـي 
ان زن و مـرد، هـر دوي   بنـدي نقشـي ميـ    در يك تقسيم. يابد بار نمي موقعيت را فرودستانه و غم

يـك چالشـي را    اند و هيچ ها، وظايف خود را پذيرفته ها و نقش گذاري بر جايگاه ها، وراي ارزش آن
هـاي   ها و ناراسـتي  هاي حيات زنان در قطار همة كاستي ناسازواري. كنند در اين راستا ايجاد نمي
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اي از  ن زن در منظومـه جهـا  هـاي زيسـت   هـا و ناكـامي   شود و محدوديت جامعة بخارا تعريف مي
مسئله اين است كه مرد بخارائي در . شود هاي جامعة بخارا گاهي گم مي كشي ها و حق نابساماني

يابـد و تحـولي در حيـات اجتمـاعي را      همان جايگاه امكان حداقلي ورود به جهان متجدد را مي
را نداشـته و   گـري اسـت زمينـة الزم    كند، اما زن كه در زاوية متفاوتي مشـغول كـنش   طلب مي

كننـد، لـذا تحـولي در     روشنفكران جامعه نيز به داليلـي بسـتري بـراي تكـاپوي او فـراهم نمـي      
گونـه اصـالح    بندي نوشتار حاضر مـدعايمان را ايـن   بنابراين، در جمع. دهد خودآگاهي او رخ نمي

ات در كنـار مختصـ  ) خـانواده (زنان بخارائي در نقطة كانوني نظام زيسـتي سـنتي   «كنيم كه  مي
اند و در جريـان ورود بخـارا    پوششي، آموزشي و طبقاتي خود، چالش حداقلي را با اجتماع داشته

به عصر تجدد به دليل بستر سنتي بسته، محدود و غيرتعاملي با جهان، نخبگـان آن نيـز امكـان    
  .»دهد ها رخ نمي ها را نداشتند و لذا تحولي در خودآگاهي آن كشيدن حقوق مدني آن پيش
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