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چکیده

در راستای تحوالت اجتماعی و فرهنگی عصر قاجاار شراریات با عناوا

ابزاری مدر در دست منورالفکرهای منتقد برای تداوم روشد شوگرایی در

جامع شقش درخور توجهی ایفا کردشد .شرریات زشا شیز با ظهاور جنا ش

مرروط بستر الزم را برای حضور یافتند .این شرریات محلی برای عمومی

کرد خواست های زشا و خروج آ از حوزۀ خصوصی ب حوزۀ عمومی
شدشد و کوشیدشد عملکردی خاص و زشاش بیابناد .ایان واشوهش باا رو

تحلیل محتوای تاریخی ب دش ال آ است ک با تکی بر هفات شراری زشاا

شامل داشش (1328ق) شکوف (1331ق) زبا زشا (1336ق) شام باشوا
 .1این مقال مستخرج از طرح وشوهری با عنوا «ز و تحول گفتماشی از خالل شراریات زشاا (از مراروط تااوهلوی)»
است ک با اعت ار داشرگاه آزاد اسلمی واحد شجفآباد اشجام شده است.

 .2داشریار گروه تاریخ داشرکدۀ علوم اشساشی واحد شجفآبااد داشراگاه آزاد اسالمی شجافآبااد اصافها ایارا .
Stfarsani@iaun.ir
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(1338ق) عاااالس شساااوا (1338ق) جهاااا زشاااا (1339ق) و شساااوا

وطنخواه (1341ق) ک در فاصل جن ش مرروط تا سلطنت وهلوی منترر

شدشد شیوۀ مواجه و راه ردهای شراریات زشاا بارای رخنا در سااختار
سنت و دگرگو کارد مفهاوم ز ایاد ال در سااختار سانت و ع اور با

مفهوم و ارز های جدید ز مدر را از خلل شوشات هاای ایان شراریات
واکاوی کند .همچنین ب دش ال این ورسش اصلی است کا شراریات زشاا

روشااد گاااار از ز ایااد ال ساانتی با ز ایااد ال ماادر را با یا شاایوه و

رو هایی طرح میکنند و ی مسا لی اولویتهای آ ها را دربر میگیرد.
واژههای کلیدی :شرریات زشا شوگرایی سنت قاجار مرروط .

 .1مقدمه

جن ش مرروط موجب دگرگوشیهای عظیس فرهنگی اجتماعی و سیاسی در کرور شد .در

این میا موقعیت زشا در این جن ش خواستهای آ ها و رویکرد جن ش ب امور زشاا از
مواردی است ک موردتوج وشوهرگرا این حوزه بوده اسات .ازآشجاکا جنا ش مراروط
رویکردی شوگرایاش ب امور داشت تأثیر آ در روشد گاار از سنت با مادر درخصاوص
مسا ل زشا عمدتاً ب شکلی کلی مطرح شده است .این وشوهش ب دش ال آ اسات روشادی را
ک در عرص های فرهنگی ب ویشه در شرریات زشا وی گرفت شد موردبررسی قارار دهاد؛
ازجمل اینک این شرریات با ی شیوهها و راه ردهایی کوشیدشد سیطرۀ گفتماا سانتی را باا
هم اجزای معرفتی آ دگرگو کنند؛ باا یا رو هاایی مایخواساتند گفتماا تجادد را
جایگزین کنند؛ در مسیر تغییر شظام ارزشی از ز اید ال سنتی ب ز ایاد ال مادر بار یا
موارد و شکاتی دست گااشتند و کدام موارد را برجست کردشد؛ دروی تغییر کدام بخشهاای
ارزشی ز سنتی بودشد؛ و هویت ز مدر را یگوش بازتعریف کردشد.
تاریخ برآمد تجدد در غرب حاکی از آ است کا جامعا سانتی در آ زماا دیاار
گسستهای درو زای معرفتی شده بود تا راه را بر گفتماا مادر بگرااید .اشدیرا تجادد
واجد یند مفهوم اساسی ازق یل عقلگرایی ورسشگری اشسا گرایی فردگرایی آزادی
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برابری و میل با ویرارفت باود .در جامعا ایارا مقاار اواخار قاجاار یناین گسساتهاای
درو زایی دیده شمیشد بلک خواسات تغییار و دگرگاوشی وجهای ارادهگرایاشا

1

داشات.

همین امر ب سرشت گاار و شکل تحول گفتماشی شاظر بر امور زشاا ویشگایهاای خاصای
بخرید .در این وشوهش کوشش میشود ب شیوۀ تحلیل محتوای تاریخی گاار گفتمااشی از
سنت ب تجدد از طریق واکاوی شرریات زشا در ایان مقطاز زمااشی کا بار عناصار معرفتای
دورا گاار تکی داشت وی گرفت شود.
رویکردهای هریک از این شرریات در مسایر زمااشی از مراروط تاا وهلاوی ترااب هاا و
تمایزهای آ ها در بازتعریف شکل اید ال ز سنتی و یگوشگی گرایش شرری ب تغییر ایان
مفهوم از ز و درک و فهس و تعریف آ ها از این مسئل در این گاار گفتماشی موردتوج
قرار میگیرد .در سالهای موردبررسی هرت شرری زشا منترر شد (ر.ک .قاسامی 1374؛
رابینو 1380؛ کهن 1362؛ آژشد 1363؛ فرخزاد 1378؛ محیط ط اط ایی  )1366و از ایان
میااا با جااز شرااری زشااا ایاارا (1338ق1920 /م1299 /

) کا غیاار از خ اار اشترااار

آگاهیهای دیگری از آ در دست شیست بقی شرریات زشا موردبررسای قارار مایگیارد.

این شرریات ع ارتاشد از:

 .1داشش ب مدیریت خاشس دکتر کحال (1328ق1910 /م) 1289 /؛

 .2شکوف ب مدیریت مریس عمید ملقب ب مزینالسلطن (1331ق1913 /م) 1191 /؛

 .3زبا زشا ب مدیریت صدیق دولتآبادی (1336ق1918 /م) 1297 /؛
 .4شام باشوا ب مدیریت شهناز آزاد (1338ق1920 /م) 1299 /؛

 .5عالس شسوا ب مدیریت شواب صفوی (1338ق1920 /م) 1299 /؛

 .6جها زشا ب مدیریت آفاق وارسا (1339ق1921/م) 1299 /؛

 .7جمعیت شسوا وطنخواه ب مدیریت ملوک اسکندری (1341ق1923 /م.) 1302 /

هدف این وشوهش آ است ک رویکرد این شرریات در تغییر گفتما سنت با مادر و

مفهوم ز در این تحول را بررسای کناد :ایان شراریات در ارا ا رو هاا و مفااهیس جدیاد
یگوشا باا سانت وارد گفاتوگااو مایشاوشد یگوشا باا آ ماادارا مایکنناد یاا با تقاباال
1. voluntarist
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میوردازشد ی راهکارهایی برای این گاار ارا میدهند و با هنجارهای اجتمااعی یگوشا
مواج میشوشد
ال ت این شکت را ش اید شادیده گرفت ک درخصاوص زشاا و م حاس سانت و مادر در
جن ش مرروط و تحوالت وس از آ واشوهشهاایی صاورت گرفتا اسات؛ ازجملا ایان
وشوهشها میتوا ب مقال های «تکاووی زشا عصر قاجار جها سنت و گااار از آ »« 1از

خلوت خاش تا عرص اجتماعی :رویارویی زشاا عصار مراروطیت باا دوگااشگی فرهنا

و

ط یعت» 2و مقال «تحلیل رویکارد متجدداشا زشاا در دورۀ مراروطیت» 3اشااره کارد .ایان
مقاالت عمدتاً ب منظور بازشناسی رویکردهای اجتماعی زشاا دروای تحاوالت اواخار دورۀ
قاجار ب شگار

درآمدهاشد .کتابهایی شیز در این زمین موجود است کا صارفاً با معرفای

این شرریات ورداخت اشد .در این بین کتابی بسیار کسحجس باا عناوا ز ایراشای در شراریات
مرروط  4ب ارا گزارشی کوتاه از این شرریات ورداخت است؛ حاالآشکا واشوهش حاضار

ب دش ال رویکرد و ورسری متفاوت از بررسی شرریات زشا است.

 .2نشریۀ دانش :توانمندسازی زنان در چهارچوب سنت

جن ش مرروط بستر گفتماشی جدیدی را در ایرا فراهس کرد .ظهاور شراریات زشاا امکاا

ابراز ایدههای جدید و عمومی کرد خواست های جدید را ب بار آورد .داشش شخستین شرری

شناخت شدۀ زشا باود کا در دورۀ مجلاس دوم در ساال 1328ق1910 /م1289 /

منترار

شد؛ یعنی زماشی ک جریاشات سیاسی محافظا کاار قادرت را با دسات گرفتا و بسایاری از
روزشام های تندروی فعال در جن ش مرروط بست شده بودشد.
 .1ترابی فارساشی سهیل (« .)1388تکاووی زشا عصر قاجار :جها سنت و گاار از آ » .فصلنام تاریخ اسلم و ایارا .
 .2صص.22-1

 .2فصیحی سیمین (« .)1391از خلوت خاش تا عرص اجتماعی :رویارویی زشا عصر مرروطیت با دوگاشگی فرهنا
ط یعت» .فصلنام تاریخ اسلم و ایرا  .س.19

 .8صص.137-115

و

 .3امیدی وور زهره و دیگرا (« .)1392تحلیل رویکرد متجدداشا زشاا در دورۀ مراروطیت» .فصالنام تااریخ اسالم و
ایرا .

 .20ص.33-5

 .4وطندوست غلمرضا ( .) 1385ز ایراشی در شرریات مرروط  .تهرا  :مؤسس تحقیقات و توسع علوم اشساشی.
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شرایط اجتماعی و فرهنگی ایرا در سال اشترار شرری داشش در فضای گفتمااشیای باود

ک ب رغس تحوالت سیاسی تأسیس وارلما و شکست مجدد است داد و قدرتگیری مجادد
مرروط خواها در جهت دگرگوشی شرایط اجتمااعی زشاا تغییاری حاصال شراده باود و

اشترار شرری داشش صرفاً ب دلیل وا گرفتن شهادهای جدید امکا وایر شده بود.

در گفتما سنت ک همچنا بر جامع دورا قاجاار غالاب باود ز با عناوا همسار و

مادر ایفای شقش میکرد و تمامی شظام تربیتی خاشوادگی آموزشی و اقتصاادی در سااختار
سنت برای شکل داد ب ینین شقشهایی برای زشاا تعریاف مایشاد (ر.ک .سارشا :1363
46؛ دیوالفوا 73 :1361؛ رایس  .)45 :1366تمام عناصر این ساختار اجتماعی و فرهنگی با
تعریف و وظایف زشا هسساز هسراستا و هماهن

بود (ر.ک .ترابای فارسااشی -1 :1388

.)22

داشش ک شرری ای هفتگی بود اهدافش را اخلقی -علمای و با منظاور افازایش داشاش

خاش داری بچ داری و شوهرداری زشا تعریف مایکارد و آ را با حاال دختارا و زشاا
مفید میداشست (1328ق
خاشسها بخواشند (هما

 1ص )1و حتی ب آقایا توصی میکارد کا شراری را بارای
 1ص .)2بیسوادی و فضای محدود ذهنای فکاری و اجتمااعی

زشا امکا بهرهگیری گسترده از مطالب شرری را با آ هاا شمایداد .مخاط اا اصالی ایان
شرری ط ق اعیا و اشراف شهری بودشد تا ب گوش ای شقش گروه مرجز را ایفا کنند.

شرری داشاش رابطا ز و مارد را در هماا قالابهاای مرساوم هنجااری سانت تعریاف

میکند و فقط ب دش ال آ است ک با افزود عناصری از گفتما مدر یعنی علسگرایای و
عقاالگرایاای و در خاادمت گاارفتن ایاان اباازار ماادر ز را در اشجااام شقااشهااا و وظااایف

مرسومش یاری رساشد و دروی بهین سازی ز ایاد ال سانتی باشاد .در اشتراار شراری داشاش

اهداف آ ب خوبی دش ال شده است .در این شرری مطاال ی درخصاوص شایوههاای صاحی

خاش داری و بچ داری منترر شده است .ازآشجاک سردبیر این شراری خااشس کحاال باود کا
مقدمات طب را شزد ودر

آموخت و تکمیل آ را در مدارس م لغا مسیحی دش اال کارده

بود و خود در امور وزشکی فعالیات داشات (ب ارا 39-35 :1381؛ شایخاالسالمی :1351
 )84-83بیرتر توصی هایش مربوط ب امور بهداشتی و وزشکی مرت ط باا خاشا کودکاا و
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بیماریهایی بود ک باال رفتن آگاهیهای عمومی با کااهش و ویراگیری از آ هاا کماک
میکرد .برای مثال توصی میکند برای رهایی از بیماری وبا باید خاش را واکیزه شگ داشات
آب سالس و تمیز استفاده کرد آب خوراکی را جوشااشد خاوراکی ماشادهشاده شخاورد بار
روی خوردشیها سروو

گااشت ق ل از غاا دست و صورت را شست ل اسها و خاشا را

ضدعفوشی کارد حولا هاا را در آفتااب خراک کارد از خاورد و آشاامید در ظاروف
مرترک ک بیماریزاسات اجتنااب کارد و ظارفهاا را تمیاز شگا داشات؛ یاو موجاب
سلمتی اعضای خاش میشود .اینها شموش هاایی از توصای هاای بهداشاتی ایان شراری اسات
(داشش 1328ق

 4ص 5و .)8-7

رویکرد عمل گرایاش و غیرشعاری محتاطاش و برآمده از گفتما سانت و متکای بار دو

عنصر گفتما مدر یعنی علس گرایی و عقلگرایی امکا تداوم فعالیات شراری را با طاور

شس ی فراهس کرد .شرری داشاش با هویات ز سانتی حملا شمایکناد خواهاا دگرگاوشی
بنیادین آ شیست و تعریفی م تنی بر ارز های جدید از هویت ز ارا شمیکند بلکا در
درو هما شظام معرفتای بار ورود دو عنصار جدیاد در آ تمرکاز مایکناد .با کاارگیری
علسگرایی مدر در امور خاش داری بچ داری و شوهرداری و ب کارگیری عنصار عقال در
ادارۀ امور خاش دو عنصر موردتأکیاد ایان شراری اسات .آماوز هاای عملای در کارهاای
مربوط ب وظایف زشا در خاش یا هما شیوههای شوین خاش داری طرح شیوههای بهداشاتی
و اصول شستوشو (هما

 6ص )6-5مراق ت از کودکاا و سالمتی و شایوۀ علمای

شیردهی از موارد موردتوج شراری اسات (1329ق:

 14ص 4-2و 8-6؛ 1328ق

2

ص .)3همچنین شظافت شخصی زشا ک شامل مواردی یو استحمام آ ها دو بار در طول
هفت توج ب تعویض ل اس و واکیزگی آ ها تفاوت بین ل ااس خاواب و ل ااس روزاشا و
گرد

و قدم زد برای جلوگیری از بیتحرکی و یاقی و گرفتگای قلاب اسات (1328ق

 8ص )7-6از موارد ذکرشده برای به ود وضعیت زشا است.

شرری داشش بر علس و تجرب تأکید داشت و بر این واقعیت آگاه بود ک «ب شادرت اتفااق

میافتد ک خاشسها غیر از خاش داری و مراق ت ب اوضاع خاش کار دیگری داشت باشند .وس
بایااد خیلاای اوقااات شااریف را مصااروف خاش ا داری شماینااد» (همااا

 1ص .)5-4وااس
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خاشا داری شااوین بااا ابزارهااای جدیااد و رو
بزرگترهای خاشواده و فامیل آموز

علماای از طریااق شرااری و ش ا بااا مراجع ا ب ا

داده میشود .همچنین تلویحاً شیز اشاره میشاود کا

ب شفز مردا خواهاد باود کا زشااشی باا داشاش و عقال داشات باشاند؛ یاو تماام جز یاات
خاش داری را شمیتوا آموز

داد ولی عقل و داشش خود هم ییز را ب آ ها یاد میدهد

(هما جا).
رو

شرری ایجاد تعادل در خاشواده است .وس از یک ساو با فناو شاوهرداری و از

سوی دیگر ب شیوههای ز داری میوردازد (هما

 3ص .)8-7در ساختار سنت ز و

مرد تعریفهای مرخص و وظایف و مسئولیتهای معینی دارشد .هریند این رابط دوسوی
است برتری و تسلط مرد را امری وایرفت شده مایاشگاارد« .صاحی اسات کا مارد مالاک
رقاااب و صاااحباختیااار خاش ا اساات» (همااا

 3ص )7ولاای ایاان شرااری ماایکوشااد

توصی هایی برای برخورد اشساشی با ز ارا دهد.
ب طورکلی در این شرری شعاری برای تغییر شارایط کلای زشاا یاا طارح م ااحثی بارای
دگرگوشی شظام معرفتی و شاظر بار شارایط زشاا ارا ا شمایشاود .همچناا عنصار خااشواده
ب عنوا مهسترین عنصر تربیتی مطرح و بر اهمیات شقاش ماادر در خااشواده تأکیاد مایشاود
(همااا

 2ص)4؛ امااا کوشاایده ماایشااود ایاان شقااش در قالااب علااس و عقلشیاات ماادر

سازماشدهی شود.

بخری از صفحات شرری داشش ب ترجم رما های خارجی اختصاص داشت ک در این

قسمت مطال ی ب صورت تلویحی و غیرمستقیس ب مخاطب ارا ا مایشاد کا ایان بخاش را

میتوا شیوهای محتاطاش در شقد ساختار اجتماعی سنتی در ایرا تلقی کرد .شرری داشش باا

طرح شیوههای دیگار زشادگی در کراورهای دیگار بارای مثاال باا شارحی از عروسای در
ممالک خارج ب خصوص فراشس روسای و اشگلساتا با دو شکتا کلیادی ازدواج در آ
کرورها اشاره میکند کا در آشجاا ازدواج ق ال از یهاارده ساال ممناوع اسات و دختارا
میتواشناد خودشاا همسرشاا را اشتخااب کنناد (1329ق

 14ص .)6-4در ایان شایوه

کوشیده میشود در قالب داستا و بدو تأکید و توصی یا شعار با شیوهای محتاطاش ب شقاد
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ساختار سنتی ازدواج در دورۀ قاجار ورداختا شاود (ر.ک .ماوشسالدولا  55 :1380و 64؛
ووالک .)158-157 :1361

علوهبراین شرری داشش اشارههایی ب مفهوم مدر کار دارد .کار کرد را عین شجابت

میداشد (1328ق

 6ص)3؛ اما درعینحال یک مفهوم دووهلو از کار زشا ارا میدهد

ک هس از آ استن اط کار در خاش میشود و هس گوش یرمی ب کلیت کار کرد زشاا در
خارج از خاش و طرح آ ب صورت بسیار ملیس و محتاطاش دارد (هما جا) .ایان احتیااط در
موارد دیگری شیز ب کار گرفت میشود .هریند بار علاسگرایای تأکیاد مایشاود اساتفاده از
«تجربیات خاشسهای باتجرب » را ک شیوۀ آماوز
شمیگاارد (هما

سانتی در کراور باود با طاورکلی کناار

 1ص .)2در کل عملکرد شرری داشش بر این شایوه اساتوار باود کا

هریند عناصر مهمی از گفتما مدرشیت را ب صورت عملی وارد زشدگی زشا مایکارد و با
بهرهگیری از عقلشیات و تفکار و رضاایتمندی از زشادگی و خوشاحال باود آ هاا اشااره
میشمود گفتما سنت را ب طور کامل طرد شمیکرد .برای شموشا در عاین تراویق زشاا با

عقلگرایی از توکل شیز غافل شمیماشد .بااینحاال با دلیال مراکلت ماالی شراری داشاش
شتواشست بیش از یک سال دوام آورد.

 .۳شکوفه :تداوم توانمندسازی زنان با رویکردی محافظهکارانه

شرااری شااکوف اشاادکی وااس از خاتما کااار شرااری داشااش در ذیالحج ا 1330ق1912 /م/

1291

با ماادیریت خاااشس ماازینالساالطن ماادیر مدرسا مزینی ا و دختاار میرزاسیدرضاای

ر یساالط اء اشترار یافت .این شرری دو هفت یک بار منترر میشد و طی ساالهاای جنا
جهاشی اول ب فعالیت خود ادام داد .گاه ب علت گراشی و احتکار کاغاا در شارایط بحراشای
جن

یاپ شرری ب تاأخیر مایافتااد (1334ق

 11ص )1و واس از یناد ساال فعالیات

ب دلیل همین مرکلت و فوت مزینالسلطن اشترار آ متوقف شد (ب را .)39 :1381

در باالی صفح شخست شرری شکوف ماهیت مطالب آ ادبی اخلقای حفا الصاح

اطفال خاش داری بچ داری و مسلک مستقیس آ تربیت دوشیزگا و تصافی اخالق زشاا
معرفی میشود .محور اصلی م احاس شراری شاکوف آماوز

دختارا و توجا با مساا ل
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اخلقی زشا است .این شرری علوهبر اشترار گزار هاایی از مادارس مطالاب خاود را بار
حف الصح غاا بهداشت مراق ت از کودکا و مقابل با عقاید خرافی زشا متمرکز کرده

بود .رویکرد شرری شکوف ب مسئل زشا همچو شراری داشاش باود .ایان شراری در بساتر و

یهاریوب گفتما سنت ب تواشمندسازی زشا اعتقاد داشت و بر این باور بود کا بایاد ز
را تواشمند کرد تا برای تربیت فرزشد شوهر خاشواده و ملت مفید و کارساز باشد.

شرری شکوف در درو گفتما سنت حرکت میکناد هنجارهاای اخلقای و اجتمااعی

جامع را واسداری میکند ب بدحجابی و رفتارهای شامناسب برخی زشا در معاابر اعتارا

میکند و حتی میگوید اگر شریعت را واس شمیدارشد ب «خاشسهای فرشگی شگاه کنناد کا
روگیری شدارشد؛ ولی رفتار و حرکات شامناساب اشجاام شمایدهناد» (1331ق

 14ص3؛

 5ص .)2تمرکز اصلی شرری شکوف بر تحصیل دخترا است و بارای قابالق اول

هما

کرد آ از استداللهایی در درو گفتما رایج بهره میگیرد و آ را کاربردی مایکناد.
هم وظایف وایرفت شدۀ زشا را با افزود واژۀ علس ب آ هاا با شتاایج برآماده از آماوز
دخترا مرت ط میکند؛ «علاس بچا داری» و «علاس شاوهرداری» کا باا آماوز
بهترین شحو اشجام میشود و با شداشتن این علوم با دلیال عادمآماوز

دختارا با

دختارا بسایاری از

کودکا ب دلیل «بیعلمای» مادراشراا جاا خاود را ازدسات مایدهناد و قاادر با تربیات
کودکاشرااا شیسااتند؛ فقااط از آ هااا شگاهااداری ماایکننااد (همااا
آموز

 16ص .)2ضاارورت

زشا ب منظور شقش تربیتی آ هاا در کودکاا در بیراتر شامارههاای شراری تکارار

میشود (برای شموش ر.ک .هما
برای ویر رد آموز

 17ص.)4-3

دخترا و وایر

عمومیِ ضرورت علاسآماوزی آ هاا بار «علاس

آشپزی» «علس خیاطی» و داشستن «علوم و صنایز» تأکید میکند .اینک این علوم جزء برشاما
مدارس میشود و اگر دختر با این علس شوهر فقیر کرد میتواشاد از ایان علاس بارای کساب
مزد استفاده کند و اگر شاوهر ثروتمناد کارد موجاب جلابشظار شاوهر مایشاود و «علاس
شوهرداری» فقط منوط ب بزک کرد برای شوهر شیست بلکا مرباوط با تهاایب اخالق
است تا ب مجادل و منازع شینجامد (هما

 17ص.)3
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شرری شکوف مردا جامع را شیز موردخطاب قرار میدهد و توضیحاتی در رد باورهاای
عامیاش آ زما م نی بر حرام بود سواد و خط زشا میدهد و ب شقد فرهن

مرداش و لزوم

حمایت از زشاا مایواردازد و اینکا تاا ماردا رشاد شکنناد راه بارای رشاد زشاا گراوده
شمیشود« :تقصیر بعضی از آقایاا اسات کا رویا ز داری و فلساف و ولتیاک و حادود و
معاشرت و رفتار با عیال خاود را شمایداشناد» (1332ق
ماشعی بر سر راه زشا میداشد (هما
آموز

زشا بیتوجهید» (1331ق

 9ص .)2-1شاآگااهی ماردا را

 21ص )2و ب مردا گوشزد میکند کا «یارا با
 18ص .)3اما درعینحال ک ب شیوۀ تفکار و عمال

مردا اشتقاد دارد ب زشا شیز اشتقااد مایکناد .شموشا هاایی از «بادحجابی دورۀ قاجاار» ارا ا
میدهد و از زشا میخواهد ب مسا ل ماه ی و شرعی وای ند باشند (1332ق

 23ص.)4

وضعیت زشا در یهاریوب شقشهای سنتی تعریفشاده تأییاد مایشاود و فقاط دو مقولا
«علس و عقل» ب آ افزوده میشود.

در شرری شکوف شیز ماشند شرری داشش شموشا ایاد ال ز اروواایی با عناوا یراساشاداز

هدفگااری میشاود؛ ارا ا آمارهاایی از مادارس دختارا در کراورهای غربای یاا «دول
متمدش » (1331ق

 3ص )3-2اعزام دخترا محصّل ژاونای با آمریکاا (1332ق

9

ص )3زشا ارووایی ک علوهبر خاش داری و تربیت فرزشد صاحب تألیفات و فضا ل و فنو
هسااتند و زشااا ارووااایی کاا وارد بااازار کااار شاادهاشااد و در ماادارس بیمارسااتا هااا
تجارتخاش های بزرگ و کویک و مرااغل دولتای «مراغول شاغل و صانعت و تجاارت»
هستند (هما

 19ص )1با ذکر آمار زشا شاغل بر ضرورت برخی از مراغل زشاشا در

جامع تأکید میکناد؛ مثال تأسایس بیمارساتا زشاشا باا وزشاکا و ورساتارا ز (1333ق
 12ص )2و حتی از این شیز فراتر میرود و ذکر میکند ک زشا ارووایی «قادم را بااالتر
شهاده تساوی در تمام حقوق اجتمااعی را باا ماردا و تصادی مرااغل عالیا دولتای را هاس
مطال ا ماایکننااد» (1332ق

 18ص )4-3و اینکا بایااد از «زشااا کرااورهای متمدشا » و

«دخترا و زشا ژاون و آلما سرمرق گرفت » و «مساوات زشا در حقوق برری با ماردا » را
شیز مطرح میکند (هما

 24ص.)4-3
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بنابراین دومین شرری زشا علوه بر وارد کرد دو عنصر عقل و علس در گفتما سانت
ش تنها مسئل کار زشا را ک در روزشام شخست ب صورت تلویحی و دووهلو ذکر شده بود با
طرح شموش های اید ال غربی ب وضوح ذکر میکند و بارای شخساتین باار از مفااهیمی یاو
حقوق زشا و تساوی حقوق برری شام میبرد بر محورهای کلیادی و بااهمیات هنجارهاای
موجود یعنی ایفای شقشهای سنتی زشا یور

شمیبرد و حتی آ ها را تأیید میکند.

 .۴زبان زنان :نشریهای فراهنجاری و رادیکال

شرری زبا زشا با مادیریت صادیق دولاتآباادی در ساال 1337ق1918 /م1298 /

در

اصفها هر واشزده روز یک بار منترر میشد (قاسمی )149 :1374؛ ولی بعد از یاک ساال

ب دالیل مختلف ازجمل مداخل در اماور سیاسای و شگاار

مقالا ای درخصاوص قارارداد

1919م و وقوع کودتای 1920 / 1299م و لحن آشکار شرری در بیا مطالب توقیف شد.
ال ت این شرری بعد از حدود یاک ساال وقفا در ساال 1921 / 1300م مجادداً در تهارا

اشترار یافت (ر.ک .شیخاالسلمی 91 :1351؛ ابوترابیاا 98 :1366؛ اسانادی از مط وعاات

ایاارا  .)248 :1378دورۀ دوم شرااری بعااد از یااازده شااماره ب ا دلیاال محاادویتهااا و ساافر

دولتآبادی ب ارووا متوقف شد و اشترار دورۀ سوم شراری بعاد از بازگرات وی از اروواا از
سال 1942 / 1321م ب صورت مجل ماهاش ادام یافت (ر.ک .آژشد 289 :1363؛ بیاات و
کوهستاشیششاد 584 :1372؛ محیط ط اط ایی .)174 :1366

زبا زشا شرری ای بود ک شس ت ب دو شرری ویرین گامی بلندتر در طرح گفتما مدر

برداشت؛ حتی عنوا شرری زبا زشا شیز شوعی دهنکجای با هنجارهاای مرساوم باود کا

معتقد بود زبا زشا باید کوتاه باشد (دولتآبادی  .)66 /1 :1377این شرری شخستین شرری
زشاش ای است ک ب مسا ل سیاسی میوردازد و در بیرتر شمارهها بخری از مطالب خود را ب
اخ ار سیاسی اختصاص میدهد (برای شموشا ر.ک .زباا زشاا 1338ق

شاایوۀ اساات داد حکااومتی مسااا ل جن ا

 5ص .)4شقاد

جهاااشی عقاابماشاادگی جهاال فقاار اشتخابااات

وطنورستی قااشو اساسای آزادی و معاارفخاواهی و اشجمانهاای ایاالتی از محورهاای
موردتوج شرری زبا زشا بود .درج مقاالتی درخصوص سوسیالیسس و شاسیوشالیسس و توجا
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ب وجوه مث ت ایرا ویش از اسلم و ویرنهاد اینکا ل ااس شظامیاا از ساپاهیا ایارا باساتا
گرفت شود شوعی باستا گرایی ش یندا افراطی را در شرری شرا مایدهاد (هماا

14

ص.)1

زبا زشا علوهبرآشک همچو دو شرری سابق بر دو محور علسگرایی و عقلگرایای بار

امور زشا تأکید داشت بر گستر

آموز

دخترا و توساع مادارس آ هاا شیاز وافرااری

میکرد .از تحلیل متن شرری ها و واژههایی ک ب طاور عماده در آ هاا با کاار رفتا اسات
درمییابیس ک مفاهیمی همچاو «علاس» «ترقای» «عقابماشادگی ایارا » «وطانورساتی» و

«قاشو اساسی» مواردی است ک در این س شرری ب کاار رفتا اسات .در شراری شاکوف بار
وطنورستی و رابط آموز

دخترا با وطن ورستی و خدمت ب وطن تأکید شده است و در

شرری زبا زشا شیز همچنا بر این شکت تأکید میشود و حتی شعارهایی با عنوا «زشاده بااد
ایرا زشده باد ایراشیا زشده باد اتحاد» سرمیدهد (هما

 22ص .)4-3عقل و علس دو

محور اصلی گفتما مدر در تمامی شرریات ماکور مراترک باوده اسات .راه رساتگاری
وطن را عقل علاس عازم و اراده و تحمال زحمات مایداشاد (هماا

 21ص)1؛ ال تا

واژهها و اصطلحاتی شیز وجود داشت ک شرری زبا زشا شس ت ب دو شرری ویرین آغازگر

طرح آ ها بود« :دموکراسی» «سوسیالیزم» و «تساوی حقوق» و «حق رأی زشا » ک عمادتاً

 11ص.)2

بر تساوی حقوق ز و مارد تمرکاز داشات (هماا

 17ص3-1؛ هماا

«حق ز و مرد در علس برریت» ب کار میبرد (هما

 2ص .)1بنابراین گاام بلنادی کا

هریند شرری شکوف از واژۀ «حقوق برر» استفاده کارده باود زباا زشاا آ را با صاورت
این شرری شس ت ب دو شرری ویرین برداشت است آ است کا بحاس «حاق» را با صاورت
محوری غالب ک بر آ تأکید میشود در مطالب شرری مطرح میکند و با ماردا توصای
میکند «حقوق زشا » را رعایت کنند.

شرری زبا زشا علوهبر تساوی حقوق حق رأی زشا در اشتخابات را شیز مطرح میکناد

و اینک اگر زشا از اشتخابات کنار گااشت شمیشدشد شمیگااشتند اشتخابات سفارشای شاود
(هما

 21ص .)2در طرح شموش هاای ز ایاد ال اروواایی بار تال

کسب حق رأی و برابری حقوق ز و مرد و تال

زشاا اروواایی در

آ هاا بارای «گارفتن کرسای وارلماا »
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اشاره شده است (هما

 3ص2؛ هما

 12ص .)4در اشتغال زشا شیاز بار ضارورت

کار زشا در اموری مثل وزشکی ورستاری و معلمی و بر لزوم داشاتن «ط ی ا هاای عالما » و
«ط ی های زشاش » تأکید میکند (1339ق

 29ص )4-3و حتی ویرنهاد تأسیس شرکت و

تجارتخاش ها زشا را طرح میکند و ب زشا ایرا اشتقاد میکند ک ب «رخات زی اووشای و
تن ل افتاد در اشدرو » عادت کردهاشد و آ را «خاشمیت» میداشند و باید ب زشا دشیا بنگرشد
ک ب کارهای صنعتی و علمی میوردازشد و موجب «تجلیل شوع» خاود مایشاوشد (1338ق
 12ص)2-1؛ درحالیک با لحنی تند و اشتقادی ب مردا حمل میکند و میگویاد بهتار
است زشا معنی زشدگی اشتراکی را در عمل ب مردا بفهماشند تاا تارس و واهما ماردا از
لف تساوی حقوق ز و مرد برطرف شود (هما

 2ص.)2-1

بنابراین همینطور ک گفت شد شرری زبا زشا رادیکالتر باود و باا سارعت بیراتری

میکوشید از گفتما سنت خارج شود؛ حتی واژهها و شکات هدفگااریشده رادیکاالتار
و بدو ملحظ شرایط اجتماعی و فرهنگی طرح شده است .ازاینرو حمل ب دفتار شراری
و توقیف آ شرری را با وقف های بسیار طوالشی در اشترار آ مواج کارد (ر.ک .فارخزاد
.)876 /1 :1378
 .۵تداوم روند رادیکالیزه شدن گفتمان نوگرایی در نشریات زنان

در سالهای وس از جن
1299

جهاشی اول یهار شرری زشا هسزما در ساال 1338ق1920 /م/

مجوز فعالیت گرفتند ک ظهور این تعداد شرری زشا حاکی از ضرورت اجتمااعی

و مهیا شد شرایط اشترار آ ها و امکا و سرعت گرفتن حضور گفتما مدر باود .با جاز

شرری زشا ایرا ک شمارهای از آ ب دست شیامد در این قسمت ب بررسی س شرری جها

زشا عالس شسوا و شام باشوا خاواهیس ورداخات .ایان شراری هاا در حاوزۀ سیاسای مداخلا

شمیکردشد و صرفاً ب م احس زشا توج داشتند .جها زشا ب مدیریت فخر آفاق وارسا کا
آموزگار بود و ب صاحبامتیازی همسر

فرخ دین وارسا ک در حاوزۀ مط وعااتی فعالیات

داشت در مرهد آغاز ب کار کرد و در هر ماه دو شماره از آ منترر میشد .بعد از شامارۀ
یهارم شرری ب دلیل اشتقال آقای فرخ دین وارساا در تهارا با کاار خاود اداما داد؛ ولای
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مطالب شرری با مخالفاتهاای شادید مواجا شاد و جمعای آ را مخاالف دیان داشساتند و
درشتیج منجر ب مجازات و ت عید وارسا و همسر

ب اراک شد.

بررسی محتوای شرری جها زشا حاکی از آ است ک ایان شراری شیاز همچاو دیگار

شرریات گاشت محور اصلی م احاس را بار تعلایس و آماوز
شرری برای طرح ضرورت آموز

زشاا قارار داده باود .در ایان

زشا بیراتر اساتداللهاایی از احادیاس و آیاات و متاو

دینی آورده و کوشیده میشد ضرورت تعلیس زشا با رفتار ز و شوهر ویوشد یاباد تاا ماردا
جاب شوشد و همراهی کنند .آموز

زشا با اخالق شاوهرداری و شگاهاداری صاحی از

کودکا ویوشد میخورد .شرری میکوشد با تقویت شقش مادری زشا و اهمیات داد با آ
در هما شقشهای سنتی ز و مارد مقاومات ماردا را براکند و از حربا اخالق و شقاش
مادری و همسری بهره بگیرد .وظایف و مسئولیتها و شقشهای سنتی زشا را شفی شمیکند
بلک میکوشد هما دو مولف علسگرایی و عقلگرایی را با آ بیامیزد .بچا داری و تراویق
ب شیردهی با شیر مادر و ترری علمی آ همچنین گرفتن دستورات علمای از کتااب هاای
ترجم شده و اینک مادری «مقدسترین وظیف » است؛ ولی باید عقلشی وعلمای اشجاام شاود
(1299ق

 1ص.)14-9

در این شرری ب زشا شیز با وجهی اشتقادی شگاه میشود و ب آ ها گفتا مایشاود کا تاا
کی با اشدیر ای محدود فقط ب فکر عرض خویش ب جانس مخاالف و جلابشظار آ هاا و
ب دش اال «هاوس زینات و مراغول توالات» و دروای «مراتری و فکار خریادار» خواهناد باود
(1300ق

 5ص .)92همچنین ب آ ها توصی میشود ک با احساسات آرام و با تادبیر و

مسالمت حق خود را طلب کنند (هما

 2و  3ص.)70-7

در این شرری بر یندین حق وافراری میشود ک ع اارتاشاد از« :حاق اشتخااب شاوهر»
«حق آموز » «حق حیات ز شس ت ب اجتماع» ک آ را با حاق ماادری زشاا بار جامعا
تع یر میکند و تأکید میشماید ک اگر آشا ش اشند اجتماعی حاصل شمیشود .عالوهباراین
بر تساوی حقوق ز و مرد تأکید میکند و م احس متعاددی م نای بار خلقات یکساا ز و
مرد و تساوی فکری اخلقی علمی و صنعتی آ ها ارا میدهد و حتی بارای شخساتین باار
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اصااطلح «فمینیساات» در ایاان شرااری ب ا کااار ماایرود (ر.ک .جهااا زشااا 1300ق
ص105؛ هما

 3ص 72-70و 50-49؛ هما

5

 1ص.)14

بخری از صفحات شرری اختصاص ب ارا مدلهای ل اس جدید غربای از ژورشاالهاای
خارجی داشت و حتی خیاطخاش مخصوص مجل شیز معرفای مایشاود کا ایان ل ااسهاا را
برای «خاشسهاایی کا مایال با ووشاید مادهای تاازه هساتند» فاراهس کناد( .هماا

5

صفح های وایاشی) .ب این ترتیب زمین شوگرایی در ل اس را ب طور عملی فراهس میکند کا
قطعاً خرس مخالفا را برمیاشگیخت و حتای در شراری ویرانهاد مایشاود کا اصاول آداب
معاشرت با زشا در اجتماع شیز باید شوشت شود (هما

 5ص.)91-88

ترسیس ز اید ال اروواایی در ایان شراری شیاز براسااس شموشا هاایی از زشااشی اسات کا
شغلهایی را برعهده گرفت یا شمایندۀ مجلس شاده یاا در هیئات منصاف دادگااه باوده یاا
شموش ای از زشا مسلما ک منص ی را عهدهدار شدهاشد .در هم این ماوارد تال

مایشاود

شگراشی عمومی از ورود زشا ب این مراغل ک ماشز همسری و مادری آ هاا تلقای مایشاد
برطرف شود (هما

 5ص 101و 105؛ هما

 3ص60-59؛ جهاا زشاا 1299ق

 2ص .)48شرری از خطقرمزهای بسیاری در آ زما ع ور کرد و بر تعلایس زشاا ورود
آ ها ب اجتماع و گرفتن شغل و کار اجتماعی تأکید داشت؛ با خصاوص ارا ا مادلهاای
ل اس غربی در آ زما اقداماتی تندرواش محسوب مایشاد کا با توقیاف شراری و ت عیاد
دست اشادرکارا آ منجار گردیاد (ر.ک .ب ارا 72-66 :1381؛ صدرهاشامی /2 :1364
.)185-181

شرری عالس شسوا شیز در سال 1338ق1920 /م1299 /

در تهارا با صااحبامتیاازی

شواب صفوی و زیار شظار مجماز فاار التحصایل مدرسا عاالی آمریکاایی منترار مایشاد
(صدرهاشاامی  .)5-1 /4 :1364دسااتورالعمل ایاان شرااری م تناای باار ارا ا مطااال ی درمااورد
«حف الصح » اخلق ورستاری و تربیت اطفال امور خاش داری شیوههای اشتخاب ل ااس و
مد ارووایی مقاالت ادبی و اخ ار ویررفت زشا در دیگر کرورها بود .این شرری ارا اخ ار
سیاسی را جزء اهداف خاود قارار شاداد .دفتار فارو

شراری در تهارا و دیگار شاهرها در

مدارس کتابخاش تجارتخاش داروخاش ادارۀ مالی و وسات باود و شماینادگا فارو

آ
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عمدتاً از مدیرا مدارس داخلی و خارجی مثال مدرسا آمریکاایی و اشگلیسای کارمنادا
 1ص1؛ 1306

دولت و دکترها بودشد (1305

 6ص.)1

در شرری عالس شسوا از واژگاشی همچو «حیات مادشی» «احقااق حقاوق زشاا » (س7

 2ص6-5؛ س7

 1ص« )32حقوق برریت» «تسااوی حقاوق افاراد برار» (هماا

 7و  8ص )268-265و «تساااوی حقااوق شسااوا بااا مااردا » در شگااار
استفاده میشود (هما

مطالااب شرااری

 2ص .)60-51در یکی از شمارههای شراری با شامیاد زشاا باا

عنوا «ضعیف » اشتقاد شده و دالیل «بدبختیهاا و فقار اقتصاادی و ساوء اخالق عماومی» را
«عدممرارکت زشا در امور اجتماعی» داشست است .ایان شراری بادو واردهووشای و خیلای
روشاان با طاارح خواساات هااایش ماایوااردازد و لحناای تنااد گزشااده و خرااسآلااود در اغلااب

شوشت هایش ب کار میگیرد .در شرری عالس شسوا رفتار مردا یعنی «خودخواهی و اسات داد

آ ها» عامل اصلی عقبماشدگی زشا و مراجع آ هاا با رماال و دعاشویسای داشسات شاده

است (هما

 7و  8ص .)264-258ب عقاید مرسوم خرافی رایج در بین زشا شیز باا دیاد

اشتقادی شگریست و آ را در بین زشا شهری بیش از زشا روستایی و ایلی تلقی کارده اسات
ک منرأ آ «بیکار و مهمل» گاراشده شد زشدگی از ساوی زشاا متوساط و اعیاا شاهری
داشست شده است (س1

 3ص .)37-30از وجوه اشتقاادی شراری با زشاا ؛ «اینکا ز هاا

ترسو هستند و جر ت معامل شدارشد و وای ند خاش داری هستند» و عدمحضور اجتماعی آ هاا
موردشقد قرار میگیرد .ط ق گفت شرری زمااشی کا ز هاا در ایاام محارم و رمضاا اجاازه
ورود ب مساجد و تکایا ویدا میکنند ماشند زشداشیاشی ک ب مرخصی میروشد یا مثل «مجاشین
بندگسیخت و اسیر آزادشده ب هر طرف میدوشاد و از هار شاوع حرکاات خاارج از شزاکات
کوتااهی شماایکننااد» (هماا

 3ص )30-25و در جااایی ماایگویاد کا «آقایااا تصااور

شفرمایند ما شسوا دیدۀ بدبین خود را ب طرف آ ها بااز کارده از معایاب خاود صارفشظار
میکنیس» (س1

 3ص.)30-25

بنابراین وج اشتقادی این شرری مردا و زشا را دربر مایگرفات و وجاوه مراترک آ
با دیگر شرری های زشا تأکید بر آموز

و کار زشا بود و شیز اهمیتی کا بارای ایان تعاالیس

در شکلگیری شخصیت کودکا قا ل بود ک ضرورت این تعالیس را موجب میشاد (س7
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 1ص .)4-1همچنین این آموز ها باعس میشد خراف ورستی در بین زشا کاهش یاباد
(س 1

 2ص26-25؛ س7

 6ص .)210-208واژۀ «متمد شد » ک حاکی از تسلط

گفتما مدر بود سپهر آرماشی را تصویر میکرد ک مخالفا آ بر این باور بودشد ک اگر
زشا وارد این جرگ شوشد دیگر «اطاعت شوهر را شخواهند کرد و ورت ب کتک شخواهناد
داد» و شرری آینده را یناین ترسایس مایکارد کا زشاا مایخواهناد «هاسدو
خودشا تئاتر و رستورا بروشد» (س7

شاوهرهای

 6ص.)233-223

همچنین در ترسیس یرساشداز تعیینشده شموش های اید الی از زشا موفاق در کراورهای
مختلف مثل آمریکا ژاون اشگلستا ترکی یین فیلیپین فراشس و روسی مطارح مایشاود
(س 1

 3ص24-23؛ همااا

 2ص6-5؛ س7

 6ص-206

 1ص32؛ همااا

.)207

عالس شسوا در شمارههای منتررشده در سالهاای شخسات دورۀ وهلاوی باا لحنای تناد و

خصماش ب ضرورت کار زشا و لزوم حضور آشا در جامعا واا مایفراارد و با سان واایین
ازدواج دخترا اشتقاد میکند .این شرری توصی هایی شیز ب زشا م نی بر اهمیت قا ل شد ب
فردیت خود مطرح میکند ی ب لحاظ ظاهر و ی ب لحاظ بهداشتی و سلمتی .بهداشات و
سلمت و توصی ب اشجام حرکتهای ورزشی برای رسید با سالمتی (س1

 4ص- 5

 )6از مواردی است کا در شاکلگیاری و طارح عنصار دیگاری از مؤلفا هاای مادر کا
«فردیت» زشا بود تأثیر داشت .با ایان ترتیاب در تکمیال هویات جدیاد زشاا عالوهبار
تحصیل و شغل توج ب جسس بهداشت و سلمتی شیز توصی میشود ک در شکلگیاری و
تقویت «فردیت» آ ها بسیار مؤثر بود.

شرری دیگری ک در سال 1338ق1920 / 1299 /م مجوز اشترار گرفات شاما بااشوا

ب مدیریت شهناز آزاد همسر میرزاابوالقاسسخا آزاد مراغ مدیر روزشام هاای آساایش و
شام وارسی بود .شعار شرری این بود ک «زشا شخستین آموزگار مردا اشاد» و «ایان روزشاما
برای بیداری و رستگاری زشا بیچاره و ستمکش ایرا اسات» .در ایان شراری شیاز همچاو

دیگر شرریات زشا ک در این سالها اشترار یافتند بر علسگرایی و آموز

و تحصایل زشاا

تأکید میشد ک گاه برای تأیید آ آیات و احادیس شیز استفاده میشد .همچنین این شرری
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مردا را موردخطاب قرار میداد و ترری میکرد ک ز شاآگاه خاشواده و فرزشادا را ت ااه
میکند و میکوشید «تارس ماردا » از زشاا تحصایلکارده و مادر را باا اشاواع مثاالهاا و
شرححالها کاهش دهد .همچنین در شرری بر «حق رأی و شارکت در اشتخاباات مجلاس»
«تساوی حقوق» و «آزادی و حقوق شسوا » تأکید میشد (1299ق

 2ص .)6این شراری

تغییر وضعیت زشا را با مثالهایی از «زشا متجادد» کا در کراورهای اروواایی و برخای از
کرورهای مسلما ب حق رأی و حضور در وارلما دست یافت اشاد با صاورت شموشا هاایی
اید ال بیا میکرد .همچنین ب شیوۀ حجاب رایج زشا در جامع اعتارا
بود دست و صورت را ضروری میداشست (هماا

مایکارد و بااز

 4ص .)4-3شاما بااشوا عالوهبار

مؤلف هایی کا در دو روزشاما هاسزماا آ وجاود داشات بار تقویات مؤلفا «فردیات» و
جلبتوج زشا ب «خویش» شیز مطال ی ارا میدهد .بعد از طرح «تسااوی حقاوق» و اینکا
یرا زشا ایرا از آ محروماشد میشویسد« :اکنو مخدرات حق دارشد ک متحاد گردشاد و
بر ضد این حکس جابراش قیام شمایند» (هما

 3ص .)5در این شرری ب اتحاد و قیام زشاا

برای رسید ب خواست هایرا و بر ضرورت طغیا و جن ش اجتماعی در این راساتا تأکیاد
میشود .همچنین برخلف شرریات ویرین ک تربیت زشا را ب سود آحاد کرور میداشست
و آ را ب عنوا استداللی برای ضرورت تربیت زشا مطرح مایکارد معتقاد باود ز ش ایاد
برای شفز مملکت تربیت شود بلک باید برای «ساعادت خاود » تعلایس یاباد (هماا

5

ص .)3عقاید صری و رادیکال شام بااشوا موجاب مخالفات باا شراری شاد و با آ اتهاام

مخالفت با حجاب زده شد ک ب رغس شرح توضیحی شراری شهایتااً توقیاف گردیاد (ر.ک.

صدرهاشمی .)262 /4 :1364
 .۶جمعیت نسوان وطنخواه ایران :نشریهای با رویکردی محتاطانه

آخرین شرری ای ک ب آ خواهیس ورداخت شرری جمعیت شسوا وطانخاواه ایارا اسات.

این شرری در سال 1923 / 1302م1341 /ق بعد از ترکیل جمعیت شساوا وطانخاواه باا
مدیریت ملوک اسکندری در تهرا منترر شد .هریند روشاد اشتراار آ با صاورت ماهیاشا

بود بسیار شامرتب منترر مایشاد (هماا 170-169 /2؛ ب ارا  .)82-79 :1381ازآشجاکا
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شرری جمعیت شسوا وطنخواه ایرا ارگا رسمی جمعیت زشا بود لحن و زبا ملیستار

محتاطتر و وخت تری داشت .این شرری از واژگاشی یو «ترقی زشا » «اصالحات شساوا »

«حقوق حق » استفاده میکند و همچو دیگر شراریات بار تعلایس زشاا واای مایفراارد و از
دالیل عقلی و شرعی بر ضرورت آ استفاده میکند و از ساخنا بزرگاا دیان و آیاات و
احادیس شیز در اث ات آ کمک میگیارد (1302
9؛ هما 1303

 2ص8-5؛ 1302

 1ص- 7

 7و8؛ ص.)34-32

این شرری وجهی اشتقادی -اجتماعی داشت .مقاالت متعددی در این شرری ب مراکلت
ازدواج سنتی و ضرورت اشتخااب زوجاین خرافا ورساتی زشاا و رفتاار و اعماال آ هاا در
مراسس عزاداری اختصاص مییابد .همچنین مطال ی در اشتقااد با تنادرویهاای جواشاا در
ورود عناصر مدر ب جامعا و شگاار

مقااالتی بار ضاد حجااب بادو توجا با شارایط

اجتماعی شوشت میشود .درواقز شرری معتقد ب مری محتاطاش است تا منجر ب واکنشهای
تند شرود:
درشتیج تندروی و افراط عکسالعمل طوری شتیج داد ک متجااوز از یاک قار
ششاد جوا ایراشی ب طرف قهقرا سیر کرد .این تندروی در یک ملات جاهال کا از
هزار شفر یک شفر عالس دارد باالخره عکسالعمل شرا میدهد .در یندی ق ال در
طهرا [ ]...هرگاه جاوا هاای کاراواتبسات و خاو ل ااس و ز هاا و دخترهاای
یادراطلس و کفشبرقی از محلت وایینشهر ع اور مایکردشاد با جز ای اتهاام
ب عنوا بابی یا بهایی یا ط یعی رشات حیاات و زشادگی آ هاا را قطاز شماوده []...
(1303

 7و  8ص 24-19و .)24-23

بنابراین برخلف س شرری ویرین ک مرای رادیکاالی داشاتند ایان شراری بااحتیااط و
متکی بر شرایط و بنیا های اجتماعی است؛ ولی هما اهاداف را مطارح مایکناد .در هما
موارد علسگرایی و لزوم تعلیمات دخترا را با استداللهای دینی همراه میکند و میکوشد
م احااس را عرفاای و باا باورهااای عمااوم شزدیااک کنااد (ر.ک1302 .

 1ص.)9-7

برخلف دیگر شرریات ک عمدتاً مخاطاب خاود را شخ گاا و ط قاات بااالی جامعا قارار
میدادشد این گروه میکوشد مخاطب عام را جاب کند .ازاینرو بر علاسآماوزی و شقاش
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زشا و تأثیری ک بر اخلق و تعلیس جواشا خواهند داشت و میتواشند آشاا را وطانورسات
ورور

دهند تأکید دارد (1303

 7و  8ص .)18-12تغییراتای کا در شارایط زشاا

الزم میداشد در قالب هماا شقاشهاای سانتی آ هاا مساتدل مایشاود .آماوز

در اماور

شخصی زشا ب اشجام بهتر هما شقشها و ب به ود اخلق و تربیت مادراشی کمک مایکناد
ک وظیف ورور

جواشا را برعهده دارشد و این امار موج اات متماد شاد کراور را شیاز

ب دش ال دارد (1302

 5ص .)24-18ازآشجاک این شرری جمعیت زشاا را شماینادگی

میکرد جمعیت شسوا وطنخواه عرایضی ب ر یسالوزرا و مجلس شوشت و بر لازوم توجا
بیرتر ب آموز

دختارا تارویج منساوجات وطنای بارای ل ااس مادارس بااال بارد سان

ازدواج گواهی سلمت زوجین ق ل از ازدواج و اعزام دخترا محصل با مصار و بیاروت
باارای تحصاایل علااس قااابلگی تأکیااد کردشاد (1304

 9ص3-2؛ 1302

5و6

ص.)36
در شمارهای از شرری ب تقلید زشا اعیا و اشراف از ل ااسهاای ژورشاالهاای خاارجی
برای فخرفروشی ب یکدیگر اشتقاد میشود و تصری میشود ک ل اس باید مطابق بهداشات
زی ا متناسب با شرایط ملت و ماهب و با رعایت صرف جویی و سااده باشاد .تقلیاد ط قاات
متوساط از اعیااا و اشااراف کا باادو فکاار و از راه تقلیااد اساات شاادیداً مورداشتقاااد قاارار
میگیرد (1303

 7و  8ص .)18-12همچنین این شرری ب وضعیت فاردی زشاا شیاز

توج میکند و ورز

برای زشا و تأسیس کلوپهای ورزشی متناسب با شرایط اجتمااعی

را ویرنهاد میدهد ک ب ورور

مادرا قویبنی و قویاراده کا عنصار اصالی تربیات و از

عوامل عمدۀ تمد هستند کماک مایکناد (1302

 5و  6ص52-50؛ هماا

1

ص.)24
 .۷نتیجه
شرااریات غیررساامی از یااک سااو وجهاای ساال ی داشااتند و وضااعیت موجااود را شقاداشاا
ماایشگریسااتند و از سااوی دیگاار دارای وج ا ایجااابی بودشااد و سااپهری آرماااشی را ترساایس
میکردشد .این کارکردها از طریق رو های ت لیغی یا تعلیمی و یا ترکی ی از آ ها صورت
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میگرفت .علوهباراین کارکردهاا در آ شارایط سیاسای -اجتمااعی و وضاعیت جهااشی
همچنین یک گروه مرجز تأثیرگاار بوده است .ازاینرو شرریات ب عناوا شهاادی مادر و
تأثیرگاار با شقد وضز موجود یرساشدازی جدید ارا میکردشد و افاق داشاایی جدیادی را
رقس میزدشد .شرریات زشا موردبررسی در این وشوهش شیز بدینگوش عمل میکردشاد .ایان
شرریات در روشد تحول گفتما سنت ب مدر و برای ع ور از ز اید ال سنتی ب ز اید ال

مدر سپهری آرماشی ارا میدهناد .بررسای ایان شراریات حااکی از آ باود کا داشاش

ب عنوا شخستین شراری زشاا باا مادارا و در درو گفتماا سانت بادو تغییار شقاشهاا و
موقعیت زشا میکوشد با وارد کرد دو عنصر عقل و علس با تواشمندساازی زشاا بپاردازد؛

ولی ب تدریج مطال ات توسع مییابد .شکوف علوه بر تداوم مری تواشمندسازی بحس حاق

را مطرح میکند و در آ واژگاشی همچو حقاوق برار و تسااوی حقاوق با کاار مایرود.
بنابراین علوهبر عقل و علس حقوق زشا و تساوی حقوق و مسئل اشتغال ب صاورت ملیاس
و با واژگاشی دووهلو ک مرخص شمیشود منظور کار در داخل خاش یا بیرو از خاش اسات

مطال ات را جلوتر میبرد .زبا زشا با لحنی رادیکالتر و فراهنجاری بر مطال ات ویرین حاق

رأی را شیز میافزاید و واژگاشی همچو دموکراسی و سوسیالیساس شیاز بار تسااوی حقاوق و
اشتغال افزوده میشود .اما س شراری عاالس شساوا شاما بااشوا و جهاا زشاا کا در ساال

1921 / 1299م شروع ب فعالیت کردشد هاس با لحااظ کمیات و هاس کیفیات رادیکاالیزه
شدشد .ب هسریختگی سیاسی -اجتماعی کرور ورتسر گااشتن دورا جن

جهااشی اول

و بحرا های اجتماعی شاشی از آ عدمتمرکز سیاسی بروز جن شهایی در گوشا و کناار
کرور عدممرجعیت سیاسی و ازهسگسیختگی اجتماعی -فرهنگی امکاا ایان رادیکاالیزه

شد را فراهس کرد .ازاینرو س شرری جهاا زشاا عاالس شساوا و شاما بااشوا عمادتاً بار
حضور اجتماعی زشا و اشتغال و تغییر ل اس و حجاب و بااز باود دسات و صاورت بارای

آسا کرد حضور اجتماعی زشا متمرکز شدشد ک در مواردی لحن تناد و شادیاده گارفتن
خطقرمرهای اجتماعی با توقیاف و ت عیاد دساتاشادرکارا شیاز منجار شاد .در کناار ایان
مطال ات ویشروشده ب طور ملیس توج ب «فردیات» شیاز طارح مایشاود و با زشاا توصای
میشود علوهبر شقشهایی ک برعهده دارشد ب فردیت خود شیز توج کنند.
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ورز

بهداشت و سلمتی تحصیل و شغل در سپهر آرماشی جدید مطارح مایشاود و

هویت جدیدی را برای ز رقس میزشد .آخرین شرری جمعیت شسوا وطنخواه ایرا کا

ارگا جمعیت شسوا وطنخواه بود بر مسئل ازدواج تمرکز میکند و برای ویر رد اهاداف
خود با ر یسالوزرا و مجلس شیز مکات میشماید و مرخص است ک دولت و مجلاس را در
ویر رد گفتما جدید اثرگاار میداشست است .عملکرد این شرریات از گفتوگاو در درو
گفتما سنت ب خلق گفتما جدید متجدداش باا روشادی آرام و گااه خروشاا وایش رفتا
است.
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