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ABSTRACT: This article is devoted to Sadiqe Doulatabadi (1882–1961), one of the 
first Iranian feminists, activists and journalists of the post-Constitutional era. From the 
very beginning of her activity, Doulatabadi focused on women’s education, which she 
considered a patriotic obligation and a necessary condition for the country’s develop-
ment. She believed that it is important that women regain a lost sense of responsibility 
for the country’s prosperity and contribute to its welfare. Based on source material 
(writings, articles and speeches delivered between 1923–1945), this article analyses 
Sadiqe Doulatabadi’s views on the relationship between patriotism and the need for 
women’s education. 
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Odbuduję Cię ojczyzno!
Chociażby z cegły własnej duszy. 
Podeprę dach twój kolumną,
chociażby kością z kręgosłupa.

Simin Behbehani (1927–2014)

I

Jednym z wielu elementów towarzyszących przemianom społeczno-politycznym w Ira-
nie końca XIX i początku XX wieku, była zmiana w obrębie języka publicznego dyskursu. 
Na przełomie wieków, jak pisze Mohamad Tavakoli-Taraghi, „język, nośnik komunikacji 
i znaczeń, locus tradycji i pamięci kulturowej został przemodelowany”1. Szczególnie 

* Artykuł powstał na podstawie materiału źródłowego tj. artykułów i tekstów publicznych 
wystąpień Sadiqe Doulatabadi z lat 1923–1945, zebranych i opublikowanych przez Afsaneh Najmaba-
di i Mahdokht Sana’ti w antologii zatytułowanej Sadiqe Doulatabadi: Nameha, Neweszteha, wa 
Jadha („Sadiqe Doulatabadi: Listy, teksty i wspomnienia”). Publikacja ukazała się w 1998 roku 
w perskojęzycznej serii wydawniczej redagowanej przez Mohamada Tavakoli-Taraghi i Afsaneh 
Najmabadi, opatrzonej wspólnym tytułem Negaresz wa negaresz-e zan („Poglądy i pisma kobiet”), 
wydanej nakładem wydawnictwa Midland Press. Odwołania do tekstów autorstwa Sadiqe Doulatabadi 
w artykule kierować będą czytelnika do tej antologii. Jej redaktorzy zachowali ciągłość numeracji 
stron we wszystkich trzech tomach.

1 Mohamad Tavakoli-Taraghi, Refashioning Iran: Language and Culture during the Constitutional 
Revolution, „Iranian Studies”1990, t. 23, nr. 1/4, s. 77. 
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widoczne było to w przypadku kluczowych terminów i pojęć, którymi zaczęli posługi-
wać się ówcześni perscy intelektualiści2. Słowa takie jak watan (dotychczas rozumiane 
jako ‘miejsce urodzenia albo życia’) czy też mellat, oznaczające członków wspólnoty 
religijnej, nabierały nowych sensów3. Zaczęły być stosowane do wyrażenia znaczenia, 
kolejno ojczyzny i narodu irańskiego, czyli zbiorowości obywateli posługujących się jed-
nym językiem, dzielących – jak ujął to Abbas Amanat – „narodowe (melli) dziedzictwo 
i wspólny interes wykraczający poza religijne i etniczne podziały”4. W piśmiennictwie 
tego okresu coraz częściej zaczęto mówić także o miłości do ojczyzny (hobb-e watan, 
watandusti, watanparasti), której nadawano kobiecą tożsamość i postrzegano jako uko-
chaną matkę rodzicielkę5.

Zmiany zachodzące w dyskursie intelektualnym przełomu wieków inicjowane były 
przede wszystkim otwarciem się Iranu na kontakty z Zachodem. Napływ nowych idei 
i koncepcji z zagranicy przyniósł Irańczykom m.in. hasła walki z autorytaryzmem 
monarchów oraz postulaty stworzenia systemu konstytucyjnego. Towarzyszyła temu 
jednocześnie, wynikająca ze spojrzenia na inne społeczeństwa, refleksja nad zacofa-
niem cywilizacyjnym kraju. Na skutek zbliżenia z państwami Zachodu, w tym także 
z Rosją i Turcją, irańscy intelektualiści stanęli z jednej strony wobec pytania o źródło 
słabej kondycji swojego kraju, z drugiej przed wyzwaniem stworzenia takiego modelu 
jego relacji z obcymi imperiami, szczególnie Wielką Brytanią i Rosją, który uchroniłby 
kraj przed niebezpieczeństwem postępującego od XIX wieku uzależnienia politycznego, 
ekonomicznego i finansowego. Z tego także powodu, ważnym elementem ówczesnego 
patriotyzmu były dla Irańczyków próby unowocześniania państwa, jak i walka o swobody 
konstytucyjne i obywatelskie oraz starania ograniczenia despotyzmu władców, czy opór 
wobec ekonomicznej dominacji obcego kapitału6.

Dość szybko jednak zdano sobie sprawę z faktu, że żaden z tych postulatów, ani 
reformy społeczno-polityczne, ani próby oparcia się imperiom europejskim, nie będą 
możliwe bez gruntownej reformy systemu edukacji. Postulaty dotyczące nowego podejścia 
do kształcenia po raz pierwszy zaczęto formułować w Iranie już w połowie XIX wieku, 
kiedy to w militarnych klęskach Iranu zaczęto dopatrywać się symptomów zacofania 
kraju. Ostatecznie, jak zauważa Sali Shahvar, „intelektualiści i reformatorzy doszli do 
wniosku (...), że kluczem do europejskiej przewagi jest edukacja oraz że prawdziwy 
i znaczący postęp może być osiągnięty jedynie poprzez reformę tradycyjnego systemu 
edukacji”7. Pierwsze kroki zmierzające ku stworzeniu nowoczesnego kształcenia na wzór 
zachodni poczynione zostały w przestrzeni militarno-technicznej. Miało to na celu nie 

2 Ibidem; M. Tavakoli-Taraghi, Refashioning Iran: Orientalism, Occidentalism and Historiography, 
Palgrave Macmillan, New York 2001, 113–127.

3 Ali Akbar Dehchoda, Mohammad Moin (red.), Loghatname-je Dehchoda, („Słownik Dehchody”, 
Mo’assese-je enteszar va czap-e daneszgah-e Tehran, Teheran (1372 AP/1994), s. 214n, 1059.

4 Abbas Amanat, Constitutional Revolution i. Intellectual background w: Ehsan Yarshater (red.) 
Encyclopӕdia Iranica, t. VI, Bibliotheca Persica Press, New York 2002, s. 172. 

5 Zob. Afsaneh Najmabadi, The Erotic Vatan [Homeland] as Beloved and Mother: To Love, to 
Possess, and To Protect, „Comparative Studies in Society and History” 1997, t. 39, nr 3; Moham-
ad Tavakoli-Targhi, From Patriotism to Matriotism: A Tropological Study of Iranian Nationalism, 
1870–1909, „International Journal of Middle East Studies” 2002, t. 34, nr 2.

6 Zob. Peter Avery, Gavin R.G Hambly, Charles Melville (red.), The Cambridge History of Iran, 
t. 7, Cambridge University Press, Cambridge 1991, s. 174–212. 

7 Sali Shahvar, The Forgotten Schools. The Baha’is and Modern Education in Iran, 1899–1934, 
I.B. Tauris, London, New York 2009, s. 11.
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tylko stworzenie nowoczesnej armii, ale także klasy wykwalifikowanych urzędników. 
W 1851 roku za sprawą ministra kadżarskiego dworu, Mirzy Taqi Chana Farahaniego 
(powszechnie znanego jako Amir Kabir), otwarto w Teheranie pierwszą świecką szkołę 
politechniczną, Dar al-Fonun (‘Dom Umiejętności’)8.

Choć powstawanie instytucji takich jak Dar al-Fonun, nadzorować miało utworzone 
w kilka lat później Ministerstwo Nauki (Wezarat-e olum), reforma szkolnictwa była 
projektem wyjątkowo trudnym. Próby jej realizacji spotykały się bowiem ze sprzeciwem 
kręgów uczonych szyickich obawiających się utraty monopolu na kształcenie. Poza baza-
rem czy lokalnymi instytucjami takimi jak zurchane, od wieków edukacja pozostawała 
w rękach muzułmańskich uczonych, którzy kształcili swoich uczniów w przymeczetowych 
maktabach czy madrasach9. Z jeszcze większą dezaprobatą ulemów, ale także oporem 
ze strony dużej części tradycyjnego społeczeństwa, spotkał się pomysł posyłania do 
publicznych szkół dziewczynek. Do początków XX wieku ich edukacja, o ile miała 
miejsce, odbywała się podczas lekcji prywatnych. Toteż w odpowiedzi na pojawiające 
się wśród intelektualistów i reformatorów głosy o szerszej potrzebie kształcenia kobiet, 
szyiccy uczeni zwracali uwagę na wiążące się z tym problemy, m.in. potrzebę zapew-
nienia dziewczynkom bezpieczeństwa w szkole i w drodze do niej, czy wykształcenia 
damskiej kadry nauczycielskiej10.

Pierwszym, który miał podnieść kwestię potrzeby wprowadzenia nowoczesnej edukacji, 
także dla kobiet, był intelektualista i reformator Mirza Fath Ali Achundzade (1812–1878). 
Pozbawienie kobiet prawa do wykształcenia uznawał za jedną z przeszkód na drodze 
rozwoju irańskiego społeczeństwa11. Podobnego zdania był związany z ruchem babickim 
działacz polityczno-społeczny, Aqa Chan Kermani (1854–1896), czy nieco młodszy od 
niego Mirza Malkam Chan (1833–1908). Obaj, zagadnienie statusu kobiet w społeczeń-
stwie poruszali w ramach szerszej dyskusji dotyczącej relacji religii i państwa, niespra-
wiedliwości i tyranii władców12. Już na samym początku dyskusji w sprawie edukacji, 
poza intelektualistami i reformatorami głos zabierały także kobiety (choć zdarzało się to 
stosunkowo rzadko). Najsłynniejsze z nich to Qurrat al-Ajn (1814–1852), poetka i teolog 
babizmu, oraz związana z dworem kadżarskim Bibi Chanum Astarabadi (1858–1921)13.

 8 Negin Nabavi, John Gurney, Dār al-Fonūn w: Ehsan Yarshater (red.), Encyclopӕdia Iranica, 
t. VI, Bibliotheca Persica Press, New York 2002, s. 662–668.

 9 S. Shahvar, op. cit., s. 10nn.
10 Ali Gheissari, Iranian Intellectuals in the 20th Century, University of Texas Press, Austin 1998, 

s. 34. Nie wszyscy uczeni szyiccy byli przeciwni pomysłowi powszechnej edukacji kobiet. Niektórzy 
duchowni, szczególnie ci, będący zwolennikami idei konstytucjonalizmu i reform państwowych (m.in. 
ojciec Sadiqe Doulatabadi, Hadżi Mirza Hadi Doulatabadi, Szejch Hadi Nadżmabadi, czy Szejch 
Mohammad Hosejn Jazdi), popierali pomysł publicznego kształcenia kobiet. Duchowni ci przekonani 
byli, że rozwój nowoczesnego szkolnictwa, także dla dziewcząt, jest koniecznym warunkiem walki 
z niesprawiedliwością i tyranią. Zob. S. Shahvar, op. cit., s. 52; A. Najmabadi, The Erotic Vatan…, 
op. cit., s. 233n). 

11 Haiedeh Moghnissi, Populism and Feminism in Iran. Women’s Struggle in a Male-Defined 
Revolutionary Movement, Palgrave Macmillan UK, Basingstoke 1996, s. 81. 

12 Zob. Michael Amin Camron, The Making of Modern Iranian Women. Gender, State Policy, 
and Popular Culture, 1865–1946, University Press of Florida, Gainesville 2002, s. 6.

13 Zob. Farzaneh Milani, Veils and Words: The Emerging Voices of Iranian Women Writers, 
I.B. Tauris, London, New York 1992, s. 77–99; Janet Afary, Feminist Movements i. Introduction, ii. 
In the Late Qajar Period w: Ehsan Yarshater (red.), Encyclopӕdia Iranica, t. IX, Bibliotheca Persica 
Press, New York 1999, s. 490. 
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Do początków XX wieku dyskusja na temat kształcenia kobiet pozostawała jednak 
nadal dyskusją o charakterze teoretycznym. Nieliczne szkoły dla dziewcząt prowadzili 
prawie wyłącznie cudzoziemscy misjonarze lub przedstawiciele mniejszości religijnych, 
co sprawiało, że rzadko uczyły się w nich muzułmańskie dziewczynki14. Ogłoszona 
w 1906 roku ustawa zasadnicza, mimo zapisu zakładającego rozwój obowiązkowego, 
bezpłatnego i państwowego szkolnictwa, nie precyzowała, czy nakaz ten obejmować 
będzie także dziewczynki15. Pierwsze irańskie szkoły dla dziewcząt, takie jak np. otwarta 
w 1907 roku z inicjatywy Tuby Azmude szkoła Namus („Cześć”), były, dlatego najczęściej 
placówkami prywatnymi16. Praca tych instytucji była często bojkotowana, a szkoły okre-
ślano jako „miejsca zepsucia”17. Jednym z pierwszych przejawów oporu wobec publicz-
nego kształcenia kobiet było m.in. wydanie przez wysokiej rangi szyickiego uczonego 
Szejcha Fazollaha Nuriego fatwy, decyzji prawnej uznającej kształcenie dziewczynek 
w publicznych szkołach za religijnie niedozwolone18.

Sytuacja szybko się zmieniała i pomimo trudności, z jakimi borykali się pierwsi 
irańscy edukatorzy, już w kilka lat później, bo w 1915 roku, w stolicy funkcjonowało 
ponad sześćdziesiąt szkół dla dziewcząt. Sytuację tę tłumaczy fakt, że postulaty kształ-
cenia kobiet oparte były na dość stabilnych podstawach ideowych, bowiem wpisywa-
ły się w żywą w owym czasie dyskusję dotyczącą kondycji państwa. W przekonaniu 
wielu intelektualistów, edukacja kobiet była koniecznym krokiem na drodze wychodzenia 
kraju ze stanu zacofania. Jak pisze badaczka Afsaneh Najmabadi: „wraz z nadejściem 
XX wieku pojawia się argument, że edukacji kobiet należy przyznać wyższy priorytet 
niż edukacji mężczyzn, ponieważ z wyedukowanych kobiet wyłoni się wyedukowany 
naród”19. Mówiło się wówczas także o tym, że „kobiety powinny być wykształcone, 
ponieważ wychowują dzieci i towarzyszą mężczyznom”20, oraz że „wykształcone kobiety 
są lepszymi żonami i matkami”21.

Przełom wieków był jednak także czasem coraz szerszego zaangażowania się kobiet 
w sprawy państwa. Choć w muzułmańskim Iranie pozycja kobiety jako matki czy żony 
mogła być w rodzinie i lokalnej społeczności wysoka, jej wpływ na sprawy państwowe 
miał zazwyczaj charakter wyłącznie pośredni. Swoją obecność kobiety zaznaczały w zasa-
dzie przede wszystkim ‘zza zasłony’ (az poszt-e parde). Paradoksalnie wpływ ten mógł 
być dość znaczący, co pokazuje choćby przykład Malek Dżahan Chanum, matki kadżar-
skiego władcy Naseroddina, która poprzez zakulisowe działania miała kształtować istotne 

14 S. Shahvar, op. cit., s. 35n.
15 Mostafa Rahimi, Qanun-e asasi-je maszrute-je iran wa osul-e demokrasi („Konstytucja Iranu 

i zasady demokracji”), Nilufar, Teheran 1389 AP/2010.
16 Eliz Sanasarian, Characteristics of Women’s Movement in Iran, w: Asghar Fathi (red.), Women 

and the Family in Iran, Brill, Leiden 1985, s. 98. 
17 F. Milani, op. cit., s. 56n. 
18 Afsaneh Najmabadi, Eductaion xxv. Women’s Education in the Qajar Period w: Ehsan Yarshater 

(red.), Encyclopӕdia Iranica, t. VIII, Mazda Publishers, Costa Mesa 1998, s. 233. 
19 Afsaneh Najmabadi, Crafting an Educated Housewife in Iran w: Lila Abu-Lughod (red.), 

Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East, Princeton University Press, Prince-
ton, New Jersey 1998, s. 102.

20 Ibidem, s. 95.
21 Firoozeh Kashani-Sabet, Patriotic Womanhood: The Culture of Feminism in Modern Iran, 

1900–1941, „British Journal of Middle Eastern Studies” 2005, t. 32, nr 1 s. 32. 
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decyzje w państwie22. Innym przykładem może być tu postawa mieszkanek królewskiego 
haremu, które w 1891 roku wsparły społeczny sprzeciw wymierzony w brytyjski mono-
pol na sprzedaż wyrobów tytoniowych. Solidarnie zrezygnowały wówczas z korzystania 
z popularnej w owym czasie rozrywki, jaką było palenie fajek wodnych23. Z czasem 
kobiety zaczęły coraz jawniej wyrażać swoje poglądy polityczno-społecznie i zaznaczać 
swoją obecność w życiu publicznym. Okazją do tego stał się ruch konstytucyjny, a także 
niepokoje społeczne będące reakcją na łamanie dopiero co ogłoszonej ustawy zasadni-
czej przez szacha Mohammada Alego. Zdarzało się, że kobiety wspierające idee ruchu 
konstytucyjnego zamieniały swoje tradycyjne spotkania w żeńskim gronie w zebrania 
politycznych towarzystw (andżomanów). Uczestniczyły w ulicznych protestach przeciwko 
łamaniu zapisów konstytucji, a także demonstrowały swoją niezgodę wobec dalszego 
finansowanego i gospodarczego uzależniania kraju od zagranicznych pożyczek. Ważną 
rolę kobiety irańskie odegrały także w bojkotach produktów importowanych z zagranicy. 
Dalszej emancypacji sprzyjał rozwój prasy kobiecej oraz powstanie pierwszych kobiecych 
czasopism m.in. „Danesz” (1910) i „Szekufe” (1913).

II

Jednym z głównych tematów podejmowanych na łamach prasy i dyskutowanych 
na spotkaniach w organizacjach kobiecych był postulat stworzenia powszechnego, pań-
stwowego i świeckiego szkolnictwa dla kobiet. Osobą, która w sposób szczególny i na 
wyjątkową skalę zaangażowała się w ten projekt, była Sadiqe Doulatabadi24. Hasła edu-
kacji dla kobiet przyświecały jej wieloletniej aktywności jako redaktorki, dziennikarki, 
a także, w latach późniejszych, urzędniczki państwowej. Sadiqe Doulatabadi przyszła 
na świat prawdopodobnie w 1882 roku w Isfahanie jako córka Hadżiego Mirzy Hadi 
Doulatabadiego (1832–1908), lokalnego modżtaheda, przedstawiciela wspólnoty Azalitów 
w Isfahanie, oraz Chatun Bejgom wnuczki znanego ówczesnego szyickiego uczonego 

22 Abbas Amanat, Pivot of the Universe: Nasir Al-Din Shah Qajar and the Iranian Monarchy, 
1831–1896, University of California Press, Berkley, Los Angeles 1997, s. 31.

23 Hamideh Sedghi, Women and Politics in Iran. Veiling, Unveiling and Revealing, Cambridge 
University Press, Cambridge 2007, s. 41.

24 Życiu i twórczości Sadiqe Doulatabadi została poświęcona monografia autorstwa Jasmin 
Khosravie pt. Zabān-i Zanān – Die Stimme der Frauen. Leben Und Werk von Ṣadīqa Doulatābādi 
(1882–1961) opublikowana w 2012 r. przez wydawnictwo EB. Khosravie jest także autorką artykułu, 
który ukazał się w 2013 r. pod tytułem Women on the Road. The Case of Ṣadīqe Doulatābādī in 
Europe, 1923–27, w: Bekim Agai, Olcay Akyildiz, and Caspar Hillebrand (red.), Venturing beyond 
Borders – Reflections on Genre, Function and Boundariesin. Middle Eastern Travel Writing, Wur-
zburg 2013. Tekst ten dotyczy podróży Sadiqe Doulatabadi po Europie. Irance poświęcona została 
także nieopublikowana praca doktorska obroniona w 2014 roku na Uniwersytecie Arizona w Stanach 
Zjednoczonych autorstwa Julie Marie Ellison-Speight pod tytułem Sediqeh Dowlatabadi: An Early 
Twentieth Century Advocate of Iranian Modernity (1882–1961 CE). Informacje dotyczące Sadiqe 
Doulatabadi, jej prywatnego życia, działalności i poglądów znaleźć można także w Encyclopӕdii 
Iranice, oraz kilku pracach badaczy zajmujących się rozwojem ruchu kobiecego w Iranie w XX wieku. 
Tu wymienić należy Afsaneh Najmanadi, Crafting an Educated Housewife, w: Lila Abu-Lughod 
(red.), Remaking Women. Feminism and Modernity in the Middle East, Princeton University Press, 
New Jersey 1998; Sanam Vakil, Women and the Politics in the Islamic Republic of Iran. Action and 
Reaction, The Continuum International Publishing Group, New York 2011 oraz Parvin Paidar, Women 
and the Political Process in Twentieth-Century Iran, Cambridge University Press, Cambridge 1997. 
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Mulli Alego Nuri Isfahaniego25. Pośród sześciu braci była jedyną córką z pierwsze-
go małżeństwa swojego ojca. Ze względu na jego polityczne zaangażowanie, rodzina 
Doulatabadich była zmuszona opuścić rodzinne miasto i zamieszkać w stolicy. Tam też 
dziewczynka otrzymała wykształcenie, na które, poza tradycyjną edukacją religijną, skła-
dała się także nauka języka perskiego, arabskiego i francuskiego. Sadiqe uczyła się pod 
opieką znajomego ojca, Szejcha Mohammada Rafi Attariego, uczonego religijnego także 
zaangażowanego w ruch konstytucyjny, wśród jej nauczycieli byli również wykładowcy 
świeckiej szkoły Dar al-Fonun.

Wpływ na kształtowanie się przyszłych poglądów Sadiqe i jej wyborów życiowych, 
poza nauczycielami, mógł mieć prawdopodobnie o dwadzieścia lat starszy brat, Jahia 
Doulatabadi (1862–1939), znany prokonstytucyjny aktywista działający na rzecz reformy 
irańskiego szkolnictwa26.

W 1903 roku mając dwadzieścia lat Sadiqe Doulatabdi wyszła za mąż za doktora Ette-
zada al-Hokama. Małżeństwo zamieszkało w stolicy, gdzie kobieta szybko zaangażowała się 
w działalność andżomanów. W 1906 roku, w okresie politycznego rozluźnienia za panowania 
szacha Mozafaroddina, została sekretarzem Andżoman-e Mochaddarat-e Watan (Patriotycznego 
Stowarzyszenia Kobiet), w którym działała m.in. na rzecz ograniczania ingerencji obcych 
mocarstw w gospodarkę kraju oraz organizowania bojkotu importu zachodnich produktów. Po 
rozwodzie w 1917 roku powróciła do Isfahanu i od razu poświęciła się inicjatywom eduka-
cyjnym. Zwracała uwagę na fakt, że choć w stolicy szkoły dla dziewczynek już działały, to 
w jej rodzinnym mieście nadal ich brakowało27. Pierwsza szkoła do dziewcząt w Isfahanie 
Maktabchane-je Shari’at, została otwarta właśnie dzięki jej staraniom. Nieco później Doulata-
badi przyczyniła się także do otwarcia podobnej instytucji dla ubogich kobiet Om ol-Madares. 
W kolejnych latach założyła także inne kobiece stowarzyszenia m.in. Andżoman-e Chawatin-e 
Esfahan (‘Stowarzyszenie Kobiet Isfahanu’), czy Andżoman-e Azmajesz-e Banuwan (‘Kobiece 
Stowarzyszenie ds. Badań’), które działało już w Teheranie. Za niezwykłe ważne jej osią-
gnięcie uznaje się jednak przede wszystkim rozpoczęcie wydawania pierwszego w Isfahanie 
a trzeciego w kraju czasopisma dla kobiet „Zaban-e zanan” („Język kobiet”), redagowanego 
i prowadzonego przez kobiety28. Choć „Zaban-e zanan” nie było pierwszym czasopismem 
o tematyce kobiecej, była to, jak zauważa Nassereddin Parvin „pierwsza stworzona i wyda-
wana przez kobietę w Iranie gazeta, która w artykułach pisanych przez kobiety zajmowała się 
kwestiami ich praw, a także pierwsza gazeta, w tytule której użyto słowa zan (‘kobieta’)”29. 

25 Biografię Sadiqe Doulatabadi prezentuję przede wszystkim w oparciu o informacje zawarte we 
wstępie do antologii jej tekstów oraz artykuły: Jasmin Khosravie, op. cit.; A. Najmabadi, Sadiqa Dou-
latabadi, w: Encyclopӕdia Iranica, op. cit.; oraz Nassereddin Parvin, Zabān-e zanān, w: Encyclopӕdia 
Iranica, op. cit.

26 Na temat życia Jahii Doulatabadiego zob. Jahia Doulatabadi, Hajat-e Jahia („Życie Jahii”). 
Enteszarat-e Attar, Teheran 1361-62 AP/1982–83.

27 Mahdokht Sana’ti, Afasneh Najamabadi (red.), Sadiqe Doulatabadi: Nameha, Neweszteha, wa 
Jadha, op. cit., s. 174.

28 Archiwum części tekstów artykułów i przemów Sadiqe Doulatabadi wydanych w piśmie „Zaban-e 
zanan” znajdują się w kilku irańskich bibliotekach w tym m.in. w Bibliotece Narodowej w Teheranie 
oraz w Bibliotece Uniwersytetu Teherańskiego i Uniwersytetu Ishafańskiego, a także od niedawna 
w International Institute of Social History w Holandii.

29 N. Parvin, op. cit.; Pierwszym irańskim czasopismem dla kobiet było pismo „Danesz” („Wie-
dza”) ukazujące się w Teheranie od 1910 roku przez kilka lat, a prowadzone przez małżeństwo 
Kahal. Drugim było, powstałe w parę lat później, czasopismo „Szekufe” („Kwiat”) redagowane przez 
Muzajjan al-Saltane, córkę związanego z dworem kadżarskim doradcy ds. zdrowia, założycielkę 
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Pierwszy numer pisma, początkowo dwutygodnika, które z czasem przekształciło się w tygo-
dnik, ukazał się w 1919 roku. „Zaban-e zanan” wychodziło mniej więcej przez trzy lata, 
a ostatni, 57 numer wydany został w 1921 roku. Sadiqe Doulatabadi pełniła funkcję redaktora 
naczelnego, ale była także autorką wielu ukazujących się na łamach czasopisma tekstów. 
Pismo miało charakter ogólno-edukacyjny a publikowane w nim teksty dotyczyły zagadnień 
związanych z życiem codziennym kobiet, ich zdrowiem, higieną, relacjami małżeńskimi, 
wychowywaniem dzieci, sprawami dotyczącymi prowadzenia gospodarstwa domowego. Jed-
nakże na jego łamach pojawiały się także tzw. teksty zaangażowane, dotyczące spraw społecz-
no-politycznych. Jeden z nich doprowadził nawet do zamknięcia czasopisma w 1921 roku. 
Z powodu publikacji krytyki ówczesnego premiera Iranu, Mirzy Hasana Wasuqoddoulego, 
Doulatabadi straciła koncesję na wydawanie pisma30. Krytyka dotyczyła negocjowanego 
w tajemnicy porozumienia gospodarczo-politycznego z Wielką Brytanią, które premier miał 
podpisać w 1919 roku w zamian za ogromną łapówkę.

Trudności nie zniechęciły jednak Sadiqe i już w kilkanaście miesięcy później wzno-
wiła wydawanie „Zaban-e zanan”, tym razem w Teheranie. Pismo funkcjonowało jeszcze 
przez kilka kolejnych miesięcy, aby ponownie pojawić się w sprzedaży w latach 40-tych. 
Szczególnie na samym początku, zarówno sama Doulatabadi jako redaktor naczelna pisma, 
jak i jej pracownicy, musieli stawić czoła niechęci z jaką spotykała się w owym czasie 
publiczna działalność kobiet. Jak pisze Parvin, w pierwszym okresie funkcjonowania 
gazety, werbalne ataki miały miejsce zarówno w prasie, jak i w formie rozprowadza-
nych po mieście ulotek, tzw. szabname. Pracownicy redakcji byli wielokrotnie nękani, 
a budynek, w którym znajdowało się biuro pisma, atakowany31.

Wydawanie „Zaban-e zanan” nie było jednak jedynym zajęciem Doulatabadi. Jak już 
wspomniano, z wielkim zapałem zajmowała się także organizowaniem pomocy i edukacji 
dla najmniej uprzywilejowanych społecznie kobiet. Z jej inicjatywy powstało kilka szkół 
i warsztatów dla kobiet w różnym wieku. W ramach kierowanego przez nią, prawie od 
początku swojego istnienia tj. od 1937 roku, Kanun-e Banuwan (‘Centrum ds. Kobiet’), 
prowadziła bezpłatną szkołę dla dorosłych, kursy szycia i rękodzieła, a także Akademię 
Macierzyństwa (Amuzeszgah-e Tarbijat-e Madar), w której uczennice rozwijały, jak sama 
pisała, swoje umiejętności macierzyńskie32. Była także autorką wydanego w 1936 roku 
nakładem Kanun-e Banuwan, zbioru zatytułowanego „Zasady zachowania w przestrzeni 
publicznej” (Adab-e Mo’aszerat dar Madżame-je Omumi), w którym omawiała reguły 
dobrego wychowania, grzeczności w relacjach z innymi ludźmi, reguły nakrywania do 
stołu, ubierania się i makijażu.

Sadiqe Doulatabadi kilka lat spędziła także zagranicą. W 1923 roku przez parę miesięcy 
przebywała w Niemczech i Szwajcarii, gdzie leczyła się, aby później zostać w Paryżu 

kilku pierwszych kobiecych organizacji jak np. Andżoman-e Chawatin-e Irani (‘Organizacja Kobiet 
Iranu’) oraz znaną działaczkę na rzecz edukacji, inicjatorkę powstania kilku szkół dla dziewcząt. 
Oba pisma skupiały się przede wszystkim na sprawach związanych z edukacją, higieną, zdrowiem, 
życiem rodzinnym, czy sprawami społecznymi i w żadnym z nich zasadniczo nie poruszano kwestii 
politycznych (H. Sedghi, op. cit., 55; Edward Browne, The Press and Poetry of Modern Persia, 
Cambridge University Press, Cambridge 1914, s. 84).

30 Homa Katouzian, State and Society in Iran: The Eclipse of the Qajars and the Emergence of 
the Pahlavis, I.B. Tauris, London, New York 2006, s. 121–163; Ervand Abrahamian, Iran between 
Two Revolutions, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1982, s. 114.

31 N. Parvin, op. cit.
32 S. Doulatabadi, op. cit., s. 298. 
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i kontynuować swoją edukację. We Francji ukończyła studia pedagogiczne. Podczas swo-
jego pobytu w Europie nawiązała wiele kontaktów w środowisku organizacji kobiecych, 
co pozwoliło jej m.in. w 1926 roku jako jedynej Irance, wziąć udział w X-tym kongresie 
International Alliance of Women. Kiedy w 1928 roku wróciła do Iranu, ze względu na 
zmiany polityczne oraz objęcie władzy przez głoszącego hasła westernizacji i modernizacji 
państwa Rezę Chana, jej działalność, szczególnie edukacyjna, spotkała się z pozytywnym 
przyjęciem ze strony władzy. Została Koordynatorem ds. Nadzoru Edukacji Kobiet przy 
Ministerstwie Kultury (Wezarat-e Farhang). Od czasu swojego powrotu z Europy nie 
nosiła hedżabu, a jego odrzucenie uznawała nie tylko za prawo każdej kobiety, lecz 
i za krok na drodze ku emancypacji. Była przekonana, że hedżab przez wieki stanowił 
jedynie sztuczną zasłonę niemoralnego zachowania niewykształconych kobiet, zasłonę, 
której wyedukowana kobieta nie potrzebuje, ponieważ do etycznego zachowania zobo-
wiązuje ją zapisana w islamie zasada cnotliwości, hedżab-e effat wa esmat33. Za jedno 
z największych świąt irańskich kobiet uważała 17 deja 1314 r. (8 stycznia 1936 r.), 
tj. dzień ogłoszenia przez szacha Rezę Chana dekretu zakazującego kobietom publicznego 
występowania w zasłonie tzw. kaszf-e hedżab ‘odsłonięcie zasłon’34. 

Zmarła w 1961 roku w Teheranie, gdzie też została pochowana.

III

W tekstach autorstwa Sadiqe Doulatabadi wyraźnie widoczne jest także pojęcie 
patriotyzmu, miłości do ojczyzny (hobb-e watan), które było ważnym elementem dys-
kursu intelektualnego pierwszej połowy XX wieku. W sposób szczególny ujawnia się 
ono w jej przekonaniu, że kształcenie i edukacja jest jednym z najlepszych sposobów 
służby ojczyźnie. Doulatabadi swoje uczucia kierowała ku ‘matce ojczyźnie’ (madar-e 
watan), której, jak każdej rodzicielce, należy się opieka i obrona. W jednym ze swoich 
artykułów pytała: „Do kiedy my, dzieci Iranu, będziemy oglądać niedolę, uciemiężenie 
i nieszczęścia naszej słabej matki ojczyzny?”35.

Podobnie jak wielu innych myślicieli tego okresu przekonana była, że istnieje bez-
pośredni związek pomiędzy zacofaniem kraju a brakiem powszechnej edukacji kobiet. 
Co więcej, uważała, że kształcenie tej grupy społeczeństwa jest koniecznym warunkiem 
jego rozwoju36. Słabość niewykształconych, nieświadomych swoich praw, naiwnych, 
czy wręcz zacofanych kobiet stanowiła dla niej nawet nie tyle problem sam w sobie, 
lecz, jak zauważała, przede wszystkim rodziła zagrożenia i szkodziła ojczyźnie37. Stąd 
kształcenie kobiet stało się dla niej sprawą rangi państwowej. Pisała:

Zamknięte w czterech ścianach matki, bez prawa do udziału w sprawach społecz-
nych, powoli utraciły swoją godność. Z tego powodu przez ostatnie stulecie dzieci Iranu 
wychowywały się same, co wraz z całym szeregiem innych przyczyn doprowadziło do 
zachwiania fundamentów naszego patriotyzmu38.

33 Ibidem, s. 337.
34 S. Doulatabadi, op. cit., s. 404. 
35 Ibidem, s. 199n.
36 Ibidem, s. 225.
37 Ibidem, s. 306.
38 Ibidem, s. 16.
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Przyjęcie tej perspektywy sprawiło, że w swoich tekstach skupiała się raczej na ogól-
nopaństwowym wymiarze zjawiska, niż na ubolewaniu nad losem pojedynczej kobiety. 
Słabość kobiet uznawała za zagrożenie przede wszystkim dla ojczyzny, jej niepodległości 
i suwerenności, a w dalszej kolejności, także jako przeszkodę na drodze do osiągnięcia 
stanu szczęścia i pomyślności (se’adat), który uznawała za ostateczny cel każdego społe-
czeństwa39. W jej artykułach i przemówieniach zauważalna jest wiara w to, że edukacja 
i wiedza są lekarstwem na większość problemów porewolucyjnego Iranu, w tym także 
wiele problemów samych kobiet. Twierdziła, że „z całą pewnością edukacja jest naj-
lepszym lekarstwem, które może uleczyć wszystkie nasze nieszczęsne dolegliwości”40.

Patriotyzm w jej ujęciu był jednak także mocno związany z poczuciem odpowiedzial-
ności kobiet za kraj, odpowiedzialności, z której – na co zwracała szczególną uwagę 
– były one do tej pory zwalniane41. Angażując się w sprawy kobiet pragnęła obudzić 
w kobietach właśnie to poczucie. W jednym z tekstów zwracała się do swoich czytelni-
czek słowami: „Czy nie sądzicie, że nadszedł czas, aby wziąć na siebie odpowiedzialność 
za służbę matce ojczyźnie?”42 Nie odżegnywała się od powszechnego w tym okresie 
rozumienia patriotyzmu kobiet w kategoriach macierzyńskich i małżeńskich obowiązków. 
Jak sama wielokrotnie podkreślała, potrzeba zwrócenia uwagi na status kobiet w społe-
czeństwie wynika z tego, że „dzisiejsze dziewczęta to przyszłe matki narodu”43. Pisała, 
że niewykształcona (bisawad), ciemna i ograniczona (dżahel) kobieta, nie jest w stanie 
być dobrą matką, taką, którą określała w swoich tekstach, jako madar-e lajeq, czyli 
‘matkę wartościową, godną i sprawną’44. Taka matka w dalszej kolejności nie jest zdolna 
wydać na świat i wychować wartościowych i godnych mężczyzn (mardan-e lajeq), co, 
jak sądziła, było bezpośrednią przyczyną zacofania Iranu45, bowiem „niemożliwym jest, 
aby z jakichkolwiek innych matek, niż matki mądre i wielkie, rodzili się znakomici 
i wielcy mężczyźni”46.

Jednak swoich oczekiwań wobec kobiet nie ograniczała do traktowania ich wyłącznie 
zgodnie z perskim powiedzeniem: Zanan ra bass ast dar dżahan jek honar, neszinand 
wa zajand sziran-e nar, w myśl którego „Kobiecie w życiu wystarczy umieć jedno – 
rodzić lwy”, ani nawet do postrzegania ich wyłącznie jako matek przyszłych pokoleń47. 
Była zdania, że kobiety na równi z mężczyznami muszą wziąć odpowiedzialność za stan 
państwa. Jak wielokrotnie podkreślała, tego obowiązku, a zarazem prawa, odmawiano 
kobietom w Iranie przez wieki.

Pozbawienie kobiet prawa do brania odpowiedzialności za stan państwa wiązała 
z trwającym stulecia ich wykluczeniem z obecności w sferze publicznej. Choć w swoich 
artykułach rzadko odwoływała się do religii, winą za stan, w jakim znalazły się irańskie 
kobiety, obarczała kierunek zmian zachodzących w Iranie po najeździe arabskim. Jak 
pisała: „w efekcie najazdu Arabów na te ziemie, naszym udziałem (…) stało się wielkie 

39 Ibidem, s. 210.
40 Ibidem, s. 183.
41 Ibidem, s. 200.
42 Ibidem. 
43 Ibidem, s. 225.
44 Ibidem, s. 332.
45 Ibidem, s. 254.
46 Ibidem, s. 337.
47 Ibidem, s. 235.
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nieszczęście”48. Tym samym wpisywała się w popularne wśród części ówczesnych per-
skich historyków i intelektualistów przekonanie, że to Arabowie byli przyczyną zatrzy-
mania cywilizacyjnego rozwoju Iranu. Jednym z przejawów zacofania, które przyniósł 
najazd arabski była jej zdaniem właśnie izolacja kobiet (haramsara), oraz utrwalenie 
w irańskiej obyczajowości i świadomości podziału na dwie przestrzenie życia. Przestrzeń 
andaruni, tj. odseparowaną od świata zewnętrznego przestrzeń wewnętrzną, niedostępną 
dla postronnych osób, ale za to bezpieczną oraz przestrzeń biruni, bardziej otwartą na 
świat, lecz narażoną na kontakt z tym, co obce49. Umieszczenie kobiet w przestrzeni 
zamkniętej rozumiała także w kategoriach metaforycznego odseparowania ich od świata 
społecznego, zepchnięcia ich do cienia. Przekonywała więc, że „gdyby nasze matki nie 
żyły w andarunie ignorancji, za zasłoną niedoli, dzisiaj różnica między nami a innymi, 
nie byłaby różnicą jak między ziemią a niebem”50.

Sadiqe Doulatabadi, chcąc odzyskać dla kobiet należne im miejsce w społeczeństwie, 
wiele uwagi poświęciła zarysowaniu roli kobiet w państwie. Zwracała uwagę, na to, że 
irańska kobieta nie zawsze była zacofana (aqabaftade). Jej zdaniem historia Iranu pełna 
jest przykładów silnych i wartościowych kobiet, które – tak, jak choćby córki sasanidzkich 
władców, Chosrowa Parwiza, czy Jazdegerda – przyczyniały się do powodzenia swego 
kraju51. Tego samego chciała dla siebie i innych kobiet Iranu.

IV

Sadiqe Doulatabadi była przekonana, że dobre i poprawne funkcjonowanie państwa 
oparte winno być na dwóch głównych fundamentach, bez których kraj traci suwerenność 
i naraża się na utratę swojej niepodległości. Za pierwszy z nich uznawała nezam, czyli 
pewien ‘polityczny porządek, ustrój’, za drugi serwat, czyli ‘bogactwo i dobrobyt’: „dwie 
rzeczy budują ducha państwa. To znaczy dwie siły chronią kraj – dobrobyt i ustrój”52. 
Udział kobiet w umacnianiu obu tych filarów państwa uznawała za ich patriotyczny 
obowiązek53. Zdawała sobie jednak sprawę z tego, że taka wizja może zaskoczyć także 
same kobiety, niewykształcone i od wieków wykluczane z życia publicznego:

Być może niektóre panie pomyślą sobie, że udział w tych dwóch przestrzeniach nie 
należy do obowiązków kobiet. Ja mówię, że kobiety odgrywają absolutnie kluczową rolę 
także w budowaniu tych dwóch przestrzeni54.

Przez swoją edukacyjną i publicystyczną działalność, Sadiqe Doulatabadi umieściła 
kobiety w przestrzeni publicznej i państwowej, a wręcz, co sama podkreślała, przy-
wróciła im miejsce przez wieki rezerwowane w świadomości społecznej wyłącznie dla 
mężczyzn. Warto jednak ponownie podkreślić, że działanie to nie było próbą wyjścia 
poza ramy ról przypisanych kobietom jako matkom i żonom. Wręcz przeciwnie, udział 
w budowaniu stabilności państwa, jego niezależności, suwerenności i bogactwa mocno 

48 Ibidem, s. 256.
49 Ibidem, s. 256.
50 Ibidem.
51 Ibidem, s. 254.
52 Ibidem, s. 176.
53 Ibidem.
54 Ibidem.



PATRIOTYZM JAKO WALKA Z IGNORANCJĄ...NR 3 353

związany był z wypełnianiem przez kobiety ich naturalnych, jej zdaniem, ról. Dlatego 
szczególną wagę Doulatabadi przykładała do macierzyństwa, które nabierało dla niej 
wyjątkowego znaczenia właśnie w kontekście państwowym. Matka, jak pisała, pełni 
pierwszą i najważniejszą funkcję w procesie wychowania dziecka i to ona odpowiada 
za uformowanie się w dziecku pewnej predyspozycji moralnej. Swoją miłością i oka-
zywanym ciepłem matka uczy dziecko miłości do ojczyzny, a także przyczynia się do 
wykształcenia w dziecku sumienia (wodżdan), które zdaniem Doulatabadi, czyni człowieka 
szlachetnym i dostojnym (szarif o bozorgwar)55. Tego, kto posiadał sumienie określała 
także jako wazifeszenas, czyli znającego swoje obowiązki, osobę odpowiedzialną56. Do 
tego zdawała się nawiązywać także wówczas, gdy mówiła o ważnej roli kobiet w pań-
stwie. Kobieta, przez mądre wychowanie dziecka, w miłości do ojczyzny i poczuciu 
moralności (achlaq-e chub), umacnia państwo w jego podstawach: „kobiety powinny 
rodzić, wychowywać i kształcić [dzieci – M.R.] oraz doprowadzać swoje potomstwo do 
pełnego rozwoju fizycznego i intelektualnego, tak aby przekazać społeczeństwu osobę 
silną i pobożną”57. Zwracała uwagę na fakt, że jeśli na tym pierwszym etapie rozwoju 
człowieka tych działań zabraknie, przyszli obywatele kraju mogą okazać się bezwolni 
(bedun-e erade), asekuranccy (bi tasmim) i tchórzliwi (tarsu). To z kolei, prowadzić 
może do podważenia fundamentów państwa, ponieważ skłania obce siły do tego, aby 
nad takim społeczeństwem przejąć kontrolę58. Przekonanie to potwierdzał, jej zdaniem, 
ówczesny stan państwa.

Toteż Sadiqe Doulatabadi zwracając uwagę na edukację kobiet czyniła je zaangażo-
wanymi i współodpowiedzialnymi za kondycję moralną obywateli:

Wszyscy wiecie, że najlepszą kuracją jest szkoła. Należy otwierać małe i większe 
szkoły we wsiach i w miastach. Należy bardziej starać się, aby szkoły były państwowe 
i darmowe, oraz żądać od władzy, aby zrealizowała zapis zawarty w jednym z artykułów 
naszej ustawy zasadniczej o obowiązku edukacji59.

V

O ile Sadiqe Doulatabadi w pierwszych latach swojej działalności domagała się przede 
wszystkim otwierania szkół dla dziewcząt, z czasem proponowała także konkretny program 
nauczania. Uważała, że kobiety kształcić należy przede wszystkim w sztuce macierzyń-
stwa, tarbijat-e madar i małżeństwa, w które powinny wchodzić z „otwartymi oczami 
i dojrzałością”60. Kobiety należało uczyć także jak dbać o zdrowie i jak opiekować się 
chorymi61. Za zajęcia wskazane dla kobiet, uważała z kolei rękodzieło, haft i malarstwo, 
jako czynności które koją nerwy i często okazują się lepsze „od butelki waleriany”62.

Edukację w tych dziedzinach postrzegała jednak nie tylko jako szansę wyjścia z cienia 
ignorancji i niewiedzy, czy też sposób wykształcenia kobiety w sztuce zajmowania się 
domem (chanedari) oraz sztuce bycia żoną (szouhardari), ale przede wszystkim w kon-

55 Ibidem, s. 342.
56 Ibidem.
57 Ibidem, s. 365.
58 Ibidem, s. 376. 
59 Ibidem, s. 200.
60 Ibidem, s. 198.
61 Ibidem, s. 207.
62 Ibidem, s. 366.
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tekście funkcjonowania państwa, które pozbawione wykształconych, silnych i zdrowych 
kobiet chwieje się w swoich podstawach63. Zwracając się do rządzących ubolewała nad 
tym, że:

Podczas gdy wszyscy mądrzy ludzie dobrze wiedzą, że jedynym panaceum dla ojczy-
zny i najlepszym lekiem ogólnej słabości, najlepszym sposobem umacniania suwerenności 
państwa oraz największym szczęściem nas wszystkich jest szkoła dla dziewcząt i chłopców, 
(…) budżet posterunku policji nadal jest wyższy niż budżet naszego ministerstwa edukacji64.

Kolejnym ważnym aspektem edukacji kobiet, który uznawała za konieczny element 
programu było nauczanie języka perskiego jako języka narodowego, zaban-e melli65. 
Istotę edukacji w zakresie pisania i czytania podkreślała najbardziej właśnie w kontekście 
kobiet, nie tylko jako najbardziej odpowiedzialnych za wychowywanie dzieci, ale także 
jako tych, które winny podtrzymywać postawy patriotyczne w społeczeństwie. Uważała, że 
„dbanie o język i zwyczaje należy do najważniejszych czynników służących zachowaniu 
poczucia narodowości”66. Rozwijanie w dzieciach miłości do własnego języka wzmacniało 
postawę patriotyczną, co w bezpośredni sposób miało przekładać się na budowanie stanu 
niezależności i niepodległości kraju, czyli umacnianie pierwszego filaru państwowości 
– ustroju. Za nieodpowiedzialne i głupie uważała zachowanie wielu Iranek, które choć 
nie opanowały dobrze posługiwania się własnym językiem, oddawały się nauce języków 
obcych67. Pisała, że „panie czy dziewczęta, których edukacja w zakresie języka perskiego 
jest bardzo słaba lub żadna, poświęcają swój czas na naukę języka obcego, podczas gdy 
jest to działanie niewłaściwe”68.

VI

Zdaniem Sadiqe Doulatabadi, równie znaczącą rolę kobiety miały odgrywać w budowa-
niu dobrobytu państwa (serwat), czyli drugiego kluczowego filaru kraju. Kobiety, poprzez 
świadomą zmianę swoich przyzwyczajeń i upodobań, mają szansę wpływać na krajową 
gospodarkę, na wielkość importu dóbr zagranicznych, czy popularność dóbr lokalnych. 
Sama Sadiqe już w pierwszych latach swojej aktywności działała na rzecz gospodarczego 
uniezależnienia się od zachodnich imperiów. Wytykała kobietom tendencje do ślepego 
naśladownictwa (taqlidat-e dżahelane), które przejawiało się między innymi w tym, że 
zamiast wspierać rodzimą produkcję, ubierać się i szyć stroje z irańskich materiałów 
(które zresztą, co podkreślała, były rozchwytywane na Zachodzie i od lat cieszyły się 
tam wielką popularnością), Iranki na siłę wybierały produkty zagraniczne, ulegając nie-
zdrowej i głupiej modzie, oddając się próżności i hołdując pozorom69. W takim działaniu 
dostrzegała nie tylko zagrożenie dla gospodarki, ale także duchowe niebezpieczeństwo 

63 Ibidem, s. 262.
64 Ibidem, s. 226.
65 Ibidem, s. 173.
66 Ibidem, s. 173.
67 Ibidem.
68 Ibidem, s. 217.
69 Ibidem, s. 170
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„zaprzedawania duszy kraju”70. Ostrzegała, że „działanie na oślep nie przynosi niczego 
poza stopniowym wyniszczaniem i utratą godności”71. 

Pojawiający się tu wątek utraty godności powraca w publicystyce Doulatabadi kil-
kukrotnie. Pojawia się on m.in. w kontekście artykułowanej przez nią niechęci wobec 
wynikającej z braku wykształcenia ignorancji (dżahl). Oceniała ją surowiej niż zwykłą 
głupotę i traktowała jako zło moralne. Oznaczało to, że człowiek głupi nie może być 
dobrym, także dla ojczyzny. W jej przekonaniu ignorancja przejawiała się bowiem między 
innymi w niechęci do wiedzy, czyli w tym, że jak mówiła, „nie wiemy i nie chcemy 
wiedzieć”72.

Choć w słowach Sadiqe Doulatabadi z jednej strony dostrzec można współczucie dla 
kobiet, jak choćby w poetyckim porównywaniu ich do ptaków o połamanych skrzydłach73 
oraz wielokrotnym ubolewaniu nad tym, że kobiety irańskie są aqabaftade, czyli opóźnione 
i zacofane74, winą za zamknięcie się na wiedzę obarczała także je same. Uważała, że kobiety 
„z braku wiedzy nie wykształciły w swoich córkach poczucia obowiązku i odpowiedzial-
ności”75. Problem jawił się jej zatem jako pewnego rodzaju błędne koło, w którym ukryte 
w andarunie kobiety, pozbawione dostępu do wiedzy, kształtowały życie swoich córek zgod-
nie z warunkami, w jakich przyszło im żyć. Doulatabadi była jednocześnie przekonana, że 
ignorancja kobiet kładła się cieniem na całym społeczeństwie76. Za jej skutek, bolesny dla 
ojczyzny, uznawała stan ducha swoich współobywateli, ich tendencję do lenistwa i bezczyn-
ności, oraz przekonanie, że pomoc zawsze nadejdzie z zewnątrz77. Wady, które toczyły dusze 
Irańczyków miały być, w jej przekonaniu, powodem frustracji (ma’jusi), która pozbawiała 
ich nadziei i odbierała chęć do działania78. Była przekonana, że „większość naszych nie-
szczęść wynika z rozpaczy (jas), i beznadziei (naomidi)”79, te z kolei miały być bezpośrednią 
konsekwencją braku edukacji kobiet. Uważała jednocześnie, że dzięki edukacji i budzeniu 
w kobietach świadomości, stan ten może zostać przezwyciężony. Apelowała, aby „odsunąć 
od siebie lenistwo i oddalić frustrację, a oczy zamknąć na słowa rozpaczy”80.

Za zagrożenie płynące z ignorancji, poczytywała także bezczynność, bikari, postawę, 
którą przypisywała swoim rodakom, obok innych wad takich jak: zazdrość, przywiązanie 
do pozorów, egoizm, niechęć do podejmowania decyzji, brania odpowiedzialności za 
innych i za stan państwa czy tendencję do łapówkarstwa, któremu zresztą poświęciła 
dwa osobne teksty81. Za zagrożenie związane z ignorancją i bezmyślnością uznawała 
także to, z jaką łatwością Irańczycy poddawali się władzy despotów, których głównym 
narzędziem była, jej zdaniem, demagogia (awamfaribi) mająca wielką siłę wobec nie-
douczonych mas akceptujących wszystko bez słowa sprzeciwu82.

70 Ibidem, s. 171.
71 Ibidem, s. 170.
72 Ibidem.
73 Ibidem, s. 297.
74 Ibidem, s. 189, 210, 256, 274.
75 Ibidem, s. 174.
76 Ibidem, s. 225.
77 Ibidem, s. 188.
78 Ibidem, s. 189.
79 Ibidem.
80 Ibidem, s. 190.
81 Ibidem, s. 298.
82 Ibidem, s. 218.
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Kluczowym hasłem Doulatabadi stał się dlatego postulat edukacji kobiet, także jako 
walki z „królową wad”, za jaką uznawała ignorancję i innymi wynikającymi z niej 
przywarami swoich rodaków. Edukacja miała być także sposobem na zachowanie god-
ności. Istotę sprawy upatrywała w uzyskaniu przez kobiety stanu binijazi – niezależności, 
samowystarczalności, sytuacji, w której nie były zmuszone prosić o pomoc. W jednym 
ze swoich tekstów zatytułowanych: Czy będą z nas ludzie? odnotowała:

Niezależnie od tego, co się działo na świecie, my jak leniwi żebracy przy ulicy 
wyciągaliśmy i nadal wyciągamy dłonie, jęcząc, i płacząc oczekiwaliśmy, że inni ludzie 
przyjdą i wezmą nas za ręce. (…) Nigdy nie chcieliśmy stanąć o własnych siłach (…) 
i sami uleczyć swojej niedoli83.

Szczególnie mocne wrażenie wywarło na niej pewne zdarzenie, które miało miejsce 
w trakcie jednego z charytatywnych przedsięwzięć zorganizowanych przez cudzoziemców 
w Iranie, podczas którego jej ubogim rodaczkom wydawane były posiłki. Jak napisała, 
„widok biednej irańskiej kobiety, wyciągającej rękę i przyjmującej talerz z zupą z rąk 
cudzoziemki, wstrząsnął całym moim ciałem”84. Dlatego też przekonywała, że, aby 
uchronić kobiety przed wynikającą z biedy utratą godności i koniecznością korzystania 
z pomocy cudzoziemców, należy je uczyć oszczędności i gospodarności (sarfedżui)85. 
Utrzymywała, że „kobiety z punktu widzenia oszczędności i umiarkowania mogą przysłu-
żyć się budowaniu bogactwa państwa bardziej niż mężczyźni”86. Umiejętność racjonalnego 
planowania budżetu domowego była w ówczesnej literaturze tematu, a przede wszystkim 
w prasie kobiecej, jednym z elementów tzw. sztuki zarządzania domem, określanej termi-
nem chanedari. Klasy chanedari prowadzone były w Iranie zarówno w ramach kursów 
dla kobiet, jak i programu szkolnego obejmującego uczennice, a z czasem także student-
ki87. Jak zauważa Afsaneh Najmabadi, zwrócenie uwagi na tę umiejętność było skutkiem 
przejścia od postrzegania kobiety jako tylko przebywającej w domu, do postrzegania jej 
jako osoby odpowiedzialnej za dom i nim zarządzającej (mudabbir-e manzel). Zdaniem 
badaczki zjawisko to było charakterystyczne dla dyskusji intelektualnych końca XIX 
i początku XX wieku, kiedy to nie mężczyźnie, ale właśnie kobiecie przypisano odpowie-
dzialność za dom88. Dla Doulatabadi umiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego 
miała jednak wymiar patriotyczny. Wypracowywanie racjonalnych praktyk i przyzwy-
czajeń gospodarowania domem miało bezpośrednio przekładać się na kondycję całego 
kraju. Sadiqe Doulatabadi liczyła na to, że wyedukowane kobiety (jak i wychowywani 
przez nie przyszli obywatele) nie będą zmuszone do tego, aby sięgać po obcą pomoc, 
dzięki czemu zachowają swoje dobre imię nienaruszone. W jednym ze swoich tekstów 
pisała, że „zachowanie suwerenności kraju uwarunkowane jest zachowaniem osobowości 
i godności jego obywateli”89. Dlatego rozsądne planowanie wydatków, a w sytuacjach 
kryzysowych, także oszczędzanie, nie tylko miało jej zdaniem uchronić same kobiety 

83 Ibidem, s. 188.
84 Ibidem, s. 178.
85 Ibidem, s. 201.
86 Ibidem, s. 274.
87 David N. Yaghoubian, Ethnicity, Identity, and the Development of Nationalism in Iran, Syracuse 

University Press, Syracuse, New York 2014, s. 183.
88 A. Najmabadi, Crafting an Educated Housewife in Iran…, op. cit., s. 91.
89 S. Doulatabadi, op. cit., s. 376. 
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przed koniecznością proszenia o pomoc i umożliwić im zachowanie swojej godności, 
ale być wsparciem dla całego kraju, ponieważ w szerszym kontekście umacniałoby jego 
fundamenty90.

VII

Walka z ignorancją była dla Sadiqe Doulatabadi walką rozgrywaną w imię patrio-
tycznych obowiązków, ale była także batalią rozumianą w kategoriach moralnych, walką 
o godność Irańczyków. Działaczka odwoływała się do bardzo czytelnych dla swoich 
rodaków metafor światła i ciemności oraz snu i przebudzenia mówiąc, że Iran pogrążo-
ny jest w mroku, a jego obywatele we śnie91. Pragnęła, aby „powstali z łoża choroby 
i nędzy”92. Wybudzenie, jak powtarzała wielokrotnie, możliwe było jedynie za pomocą 
słowa mówionego i pisanego – natq wa negaresz – kierowanego do ludzi przez myślicieli 
i reformatorów. Aby jednak te słowa miały szansę przebić się przez mur ignorancji i mogły 
doprowadzić do „wyzwolenia narodu z mrocznego czasu”93, należało jej zdaniem kształ-
cić i edukować właśnie kobiety, bez udziału których kraj nie miał szansy się rozwijać.

Wbrew powszechnemu w niektórych środowiskach, jeszcze w pierwszej połowie 
XX wieku przekonaniu, że kobiety nie tylko nie posiadają kompetencji do uczestnictwa 
w sprawach państwowych, ale nawet pozbawione są duszy, podkreślała fundamentalną 
rolę kobiet w budowaniu stabilności, suwerenności i niezależności ojczyzny94. Chciała, 
aby dzięki powszechnej i łatwo dostępnej edukacji Iranki przezwyciężyły wielowiekowe 
wykluczenie i wzięły odpowiedzialność za swój kraj. Wydaje się, że musiała zdawać 
sobie sprawę z tego, że jej walka jest nie tylko walką o prawo kobiet do edukacji, ale 
jest też walką o świadomość, aby kobiety same zdały sobie sprawę ze swojej ważnej 
roli w państwie. Twierdziła, że to „nie tylko matka jest tą, która włada światem, lecz 
żona, tą, która dzięki rozumowi i rozsądkowi kieruje mężczyzną”95. Piętnując narodowe 
wady Irańczyków, wpisywała się w rozpowszechniony już od II poł. XIX wieku nurt, 
który dziś określa się terminem asibszenasi, i nazywa nauką o nieprawidłowościach, 
diagnostyką chorób. Była jedną z pierwszych Iranek w XX wieku, które tak aktywnie 
zaangażowały się w działalność na rzecz kobiet i które przenikliwie obserwowały irańskie 
społeczeństwo. Sama oferowała swoim czytelnikom nie tylko diagnozę, ale także kurację.
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