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چکيده
با پیدایی انقالب مشروطه و طرح مفاهیم جدید در حوزۀ فرهنگی و اجتماعی ،پرداختن بهه
مسائل تعلیمی مرتبط به زنان نیز مورد توجه قرار گرفت .از اواخر عصر قاجار شاهد انتشهار
نشریاتی هستیم که بهصورت اختصاصهی بهه موعهوعات مربهو بهه پنهان پرداختهانهد .در
پژوهش حاعر با تأکید بر نخستین نشریات تخصصی زنهان کهه در اواخهر دورۀ قاجهار بها
مدیریت بانوان ایرانی انتشار یافته ،مباحه

و موعهوعات تعلیمهی و تربیتهی برردهی شهد

ادت .این نشریات با بهر گیری از شیو های گونهاگون ،بههویژ ادهتفاد از پموز ههای ادب
تعلیمی و گونههای ادبی همچون شعر و دادتان و نمایشنامه ،در پهی تربیهت نسهل جدیهد
دختران ایرانی بودند که همسو با تحوالت پدیدپمد در جامعۀ پن روز ایران ادت .پنچهه در
وهلۀ اول برای نویسندگان این نشریات اهمیت داشته ،تشویق بانوان به علمپموزی و کسه
دانش ادت .در این ددته از نشریات به ههی روی دیهدگا های برتریجویانهۀ زنانهه دیهد
نمیشود و شاید بتوان گفت همچنان نوعی نگا مرددهاالر در ایهن ملا ه

دیهد میشهود.

مضامین تعلیمی بهکاررفته در این نشریات با توجه به مسائل موجود در جامعۀ پن روزگهار،
بهعنوان گامهایی ارزشمند در رادتای احیای حقوق زنان در جامعۀ ایران به شمار میپید.
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 .1مقدمه
پرداختن به پموز های تعلیمی و بهر گیری از شیو های گوناگون برای بازگو کردن مضهامین
تربیتی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان ایرانی بود و در دور های گوناگون پثار فراوانی بها
عنوان ادبیات تعلیمی به وجود پمد ادت .با یه

برردهی اجمها ی در متهون ادب فاردهی،

میتوان به این نتیجه ردید که نگا مردداالرانه در اکثر این متون تربیتی حاکم ادت و کمتهر
توجهی به مسائل زنان از منظر زنان شد ادت .از میانۀ عصهر قاجهار و از رهگهذر پشهنایی
ایرانیان با مسائل و موعوعات دنیای مدرن ،اندکاندک در حوزۀ مسائل تربیتی و شیوۀ بیهان
پنها تغییراتی پدید پمد و صدای زنان بهعنوان یکی از گفتمانهای موجود در جامعه شهنید
شد؛ هرچند پن را نمیتوان گفتمان غا

در پن روزگار به شمار پورد.

با پیدایی انقالب مشروطه و طرح مفاهیمی همچون حضور زنان در جامعه و تحصهیل
ایشان ،توجه به مسائل تعلیمی زنان نیز رونق یافت و ملبوعهات پن دوران در خصهو
طرح چنین مسائلی بسیار فعال بودند.
از اواخر عصر قاجار ،عالو بر نشریاتی که در حوزۀ عمهومی منتشهر میشهد ،شهاهد
انتشار نشریاتی هستیم که بهصورت اختصاصی به موعوعات مربو به زنهان پرداختهانهد
و پموز های تربیتی ویژۀ ایشان در این نشریات پن دوران دارای جایگا ویژ ای ادت.
در پژوهش حاعر با تأکید بر هفت نشریۀ تخصصی زنان که از اواخر دورۀ قاجهار بها
مدیریت بانوان ایرانی انتشار یافته ادت ،مباح

و موعوعات تعلیمی و تربیتی طرحشهد

در این نشریات برردی شد ادت .موعهو اصهلی ایهن پهژوهش ،برردهی موعهوعات
تعلیمی و چگهونگی طهرح پنهها بههویژ بهر منهدی از پموز ههای ادب فاردهی در ایهن
نشریات ادت.
1ـ .1پيشينۀ پژوهش
دربارۀ زنان و بح های تعلیمی و تربیتی پنها با توجه به اهمیت موعهو  ،پهژوهش
چندانی صهورت نگرفتهه ادهت؛ ا بتهه یکهی از دالیهل ایهن بیتهوجهی را میتهوان نگها
مردداالرانۀ حاکم بر متون ادب فاردی و توجه بیشتر به تربیت پسران دانست که موجه
شد ادت تا کمتر پموز ای تعلیمی بهرای تربیهت دختهران ملهرح شهود .بها برردهیهای
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صورتگرفته در خصو

موعو این پژوهش ،مقاالت زیر به ددت پمد که هی ی

نقش ملبوعات تخصصی زنان دربارۀ مباح

بهه

تعلیمی نپرداختهاند:

ه «برردی جامعهشناختی جایگا زنهان در ادبیهات دورۀ قاجهارم (مبینهی شوردهتانی،
)1392؛ در این پژوهش ،نویسند با تأکید بر ادبیات عصر قاجهار تهالش کهرد ادهت تها
نقش زنان را در ارتبا هرچه بیشتر ادبیات با جامعه برردی کند.
ه «بازتاب جایگا اجتماعی زن عصر قاجار در نثر پن دور م (دهنایی)1386 ،؛ در ایهن
پژوهش با تکیه بر نثر دورۀ قاجار به نقش زنان در اجتما و چگهونگی حضهور پنهان در
عرصۀ جامعه پرداخته شد ادت.
 .2معرفی نشریات تخصصی زنان
از اواخر دورۀ قاجار با گسترش انتشار ملبوعات و توجه عامهۀ مهردم بهه نشهریات ،پرام
پرام نشریات تخصصی نیز جای خود را در میان دیگهر نشهریات گشهود و شهاهد رونهق
گههرفتن انتشههار ملبوعههات بهها موعههوعات تخصصههی هسههتیم .در همههین دوران بهدههب
شکل گیری اندیشۀ تجدد و ترقی ملت ایران و همچنین رخ دادن انقالب مشروطه و طرح
مسههائل تههاز در جامعههۀ ایرانههی ،زنههان نیههز در عرصههههای گونههاگون اجتمههاعی بهههویژ
روزنامه نگاری حضور یافتند .در این دوران ،نشریات تخصصی در حوزۀ مسائل مرتبط بها
زنان نیز منتشر شد ادت که با برردیهای صورتگرفته و بر اداس منابع موجود ،هفهت
نشریه شنادایی گردید که به معرفی پنها میپردازیم.
نخستین نشریۀ تخصصی زنان ،نشریۀ دانش ادت کهه در تهاریخ  10رمضهان 1328ق
( 23شهریور 1289ش) بهه مهدیریت خهانم دکتهر کحهال ،دختهر یعقهوب جدیداالدهالم
همدانی ،بهصورت هفتگهی در تههران انتشهار مییافهت .نشهریۀ دانهش بهصهورت کهامال
تخصصی به موعو زنهان پرداختهه ادهت و در دیباچهۀ نشهریه چنهین پمهد ادهت کهه
«روزنامهای ادت اخالقی .علم خانهداری .بچهداری .شوهرداری .مفید به جان دختهران و
نسوان و به کلی از پلتی

و دیادت مملکتی دخن نمیراند1م (صفوت :1328 ،دیباچهه).

این نشریه دعی دارد تا ا گویی مناد

برای رفتار دوشیزگان جوان و زنان و مادران ارائه

نماید تا را پیشرفت و ترقی مملکت را هموارتر کنند.
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دومین نشریۀ تخصصی بانوان ،بها عنهوان شهکوفه از ذیا حجهه دهال 1330ق (پبهان
1291ش) به مدیریت مریم عمید دمنانی مزینا سللنه در تهران منتشر میشد .در دیباچۀ
نشریه ،دربارۀ موعو پن چنین پمد ادت« :روزنامهای ادت اخالقی ادبهی حف ا صهحه
اطفال خانهداری بچهداری مسل

مستقیمش تربیهت دوشهیزگان و تصهفیۀ اخهالق زنهان

راجع به مدارس نسوان مقاالتی که با مسل

جرید موافقت داشته باشد پذیرفته میشودم

(عفتزمان : 1330 ،دیباچه) .پنچه بیش از هر چیز برای ایهن نشهریه اهمیهت دارد ،بحه
مدارس دخترانه و زوم تحصیل ایشان ادت که بهصورت مقاالت و مکتوبات پیدرپی در
نشریه به پن پرداختهاند.
نشریۀ زبان زنان از دیگر نشریات تخصصی زنهان در دورۀ قاجهار ادهت کهه از دهال
 1298و با مدیریت صدیقه دو تپبهادی در اصهفهان و دهپر در تههران منتشهر میشهد.
بهد یل پنکه در پرشیو کتابخانۀ ملی شمار های نخست این نشریه موجود نیست ،ملا ه
دال  1301به بعد نشریه برردی شد ادت .در ی

نگا کلی ،هدف نشهریه زبهان زنهان،

تربیت و تحصیل دختران و زنان ادت و برای این امر از ملا

علمی ،ادبهی ،اخالقهی و

گاهی دیادی نیز بهر گرفته ادت.
چهارمین نشریۀ تخصصی زنان در اواخر دورۀ قاجار ،نشریۀ جهان زنهان بها مهدیریت
فخر پفاق پاردا ،در دال  1299در مشهد کار خود را پغاز کرد .هدف این نشهریه ،تعلهیم
دب

زندگی و انتشار مقاالتی دربارۀ زوم تعلیم زنان بود ادت« .این نامه فقط راجع بهه

امور زندگانی و زوم تعلیم زنان نگارش مییابد .صفحات ایهن نامهه بهرای درق مقهاالت

علمی و اخالقی راجع به زنان باز ادتم (جهان زنان :1299 ،دیباچه) .نشریۀ جهان زنهان
همرا دیگر نشریات تخصصی زنانهه ،دهعی در گسهترش تعلهیم و تربیهت زنهان جامعهۀ
روزگار خود داشت و هدف اصلی خود را تربیت زنان قرار داد بود.
نشریۀ عا م نسوان پنجمین نشریۀ تخصصی بانوان ادت که در دال  1299با مهدیریت
نوابه خانم صفوی در تهران انتشار یافت .در مرامنامۀ این نشریه پمهد ادهت« :غهرز از
تأدیر عا م نسوان تعاون در تعا ی و ترقی نسهوان و تشهویق پنهان بهه خهدمت وطهن و
خانواد و حسن ادارۀ امور بیتی میباشدم (عا م نسوان :1299 ،دیباچه) .هدف این نشهریه
ترویج اصل حضور زنان در اجتما ادت.
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ششمین نشریۀ تخصصی زنانه با عنوان نامۀ بانوان به مهدیریت شههرناز پزاد در دهال
 1299در تهران منتشر میشد .در این نشریه با تمرکز بر جنبۀ اجتمهاعی و ادبهی ،ملها بی
دربارۀ تعلیم بانوان و ترقی مملکت منتشر شد ادت .در دیباچۀ نشریه ،مدیران پن تأکیهد
کرد اند« :این روزنامه برای بیداری و ردتگاری زنان بیچار و دتمکش ایران ادتم (نامۀ
بههانوان :1299 ،دیباچههه) و بههه ددههت پوردن امکههان تحصههیل دختههران یکههی از اهههداف
نویسندگان این نشریه ادت که در مقاالت گوناگون به پن پرداخته ادت.
نشریۀ جمعیت نسوان وطنخوا  ،هفتمین نشریۀ تخصصی زنان در عصر قاجار ادهت
که در دال  1302با مدیریت ملوک ادکندری در تههران منتشهر میشهد .در ایهن نشهریه،
بیش از دیگر نشریات به ادبیات بهعنوان ابزاری برای طرح مسائل تعلیمی توجهه شهد و
تقریبا بیشتر موعوعات و ملا

تربیتی زنان در این نشهریه بها بهر گیهری از پموز ههای

ادبی بیان شد ادت.
 .3بحث و بررسی
مهمترین موعوعات تعلیمی و تربیتی که در اواخر عصهر قاجهار در نشهریات تخصصهی
زنان ملرح شد  ،توجه به پموزش و تربیت دختران و بهر منهدی از پموز ههای ادبهی در
جهت تأثیرگذاری هرچهه بیشهتر ملا ه

تعلیمهی ادهت .مهمتهرین موعهوعات تربیتهی

ملرحشد در این نشریات را میتهوان در حوز ههای تبیهین جایگها زنهان در اجتمها و
پموزش دب

زندگی بر اداس تحوالت پدیدپمد در اجتما دانست.

3ـ .1تبيين جایگاه اجتماعی زنان
زنان ایرانی تا پیش از انقالب مشروطه ،حضهور چنهدان پررنه

و قابهل تهوجهی در

اجتما نداشتند و نهایت دانشپموختگی برای ایشان محهدود بهه دهواد قرپنهی و انهدکی
متون ادبی بود .از میانۀ دورۀ قاجار بهوادلۀ گسترش ارتباطهات بها اروپها و دیگهر نقها
جهان ،رفتهرفته بح

زوم حضهور زنهان در عرصهههای اجتمهاعی بههویژ داشهتن حهق

تحصیل ملرح گردید و با تالش گروهی از پزادیخواهان و روشنفکران ایرانی ،نخستین
مدارس اختصاصی زنان را اندازی شد.
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موعو حق تحصیل زنان ایرانی و حضور ایشان در اجتما در این نشریات بهشهدت
پیگیری میشد .به عقیدۀ نویسندگان نشریۀ شکوفه «اداس هر مملکت ترقهی و پیشهرفت
هر ملت بسته به وجود زنهای پن جادت و اگر خوب ملتفت شهوید خواهیهد دیهد کهه
همین ادت و الغیر زیرا که اگر زن نبودی اداس عا م و ادارۀ هر خهانواد بکلهی منههل2
شدی.م (بینام.)22 :1330 ،
در ادامۀ همین نگرش ،در مقا های به قلم یکی از زنان پن دور  ،دربهارۀ عهدم حضهور
زنان در اجتما چنین پمد ادت« :زن نجیبه و خوب پن زنانی را میدانستند که در نهایت
بیعلمی و بیدوادی و جها ت زندگی مینمایند و جههت ایهن بهود کهه معلهم و مربهی
نداشتند.م (بینام .)50 :1331 ،ایهن عبهارت بههخوبی نشهانگر تغییهر نگرشهی ادهت کهه
اندکاندک در جامعۀ پن روز ایران در حال شکلگیری بود.
در نشریۀ جمعیت نسوان وطنخوا  ،بح

تعلیم و تربیهت در ابتهدا بهصهورت امهری

مشترک میان دختران و پسران ملرح میشود؛ یعنی نشریه دعی دارد تا موعهو حضهور
زنان را امری عادی جلو دهد و این فکر را در جامعه جا بیندازد که دختران و پسهران در
امر تحصیل یکسان هستند« .علم مهمترین ودیلۀ ترقی و مستقیمترین را تمدن هر پیینهه
مراعات و اشاعۀ این قاعد و افاعۀ این فاید ادت که به مقتضای (طله

ا علهم فریضهه

علی کل مسلم و مسلمه) تحصیل علهم و کمهال و ترقهی از حضهیا جها هت و اهمهال
واج

و فریضهای ادت بر تمام افراد مسلمین ذکورا و اناثام (ادکندری.)4 :1302 ،
در مقا ۀ دیگری در این نشریه با عنوان «جنۀ تحت اقهدام االمههاتم پمهد ادهت کهه

«مردهای روشنفکر از روی اختیار یا اجبار باالخر این موعو را اقرار میکننهد کهه زن
عضو عاملۀ اجتما ادتم (همان )20 :موعو تحصیل دختهران از دیهدگا نویسهندگان،
موعوعی ادادی بود ادت و ایشان معتقد بودند که الزم ادت همرا با پموزش پسهران،
دختران نیز امکان تحصیل داشته باشند «تا به همان انداز کهه پسهران تحصهیل مینماینهد
همان طور ادباب تسهیل تعلیم و تعلم دختران که مادران فردا خواهند بود فهراهم شهودم
(رفعتزاد 1340 ،ق.)94 :
ا بته در تمامی این مقاالت ی

موعو مشترک ادت و پن این ادت که زنان بهدهب
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پن که مادران پیند هستند و مردان نامی از دامان ایشهان تربیهت خواهنهد شهد ،تربیهت و
تحصیل ایشان امری عروری ادت.

3

 «چون زن همرا و حامی مرد ادت بهرای ایهن کهار بایهد تربیهت شهودم (بینهام،1330ق :شمارۀ .)2
 «[زنها] معلم اول و مربی ابتدایی قسمت دوم (مردها) واقع گردید انهد.م (بینهام،1332ق.)87 :
 «زن جاهلۀ غافله حاصل ددترنج شهوهر خهود را متفهرق و پراکنهد میگهذارد وموجبات د سردی خود و شوهرش را فراهم میدازد و نتیجۀ زندگانی ایشان بیهود تلف
میگرددم (میالد افندی.)9 :1301 ،
 «نسوان که نیز الزم ادت تربیت شد و دانشمند بار پیند تا بتوانند اوالد خهود را نیکهوتربیت کرد موجبات پدایش همسر و فامیل خود را فراهم کنندم (شیرازی.)12 :1301 ،
 تعلیم زنان واج تر از مردان ادت که دانشمندی مهردان بسهته بدانشهمندی زنهانمیباشد نه با عکر (بینام.)2 :1299 ،
 زنان باید تحصیلکرد و تربیتشد باشند تا بتوانند وظایف مادری و خانهداری راانجام دهند (بینام.)1 :1302 ،
در نشریۀ زبان زنان برخالف دیگر نشریات ،به حضور گا گا زنهان دانشهمند ایرانهی
اشار شد ادت« :علم باع
تاریخ تاری

پیشرفت زنان ادت .امروز بهوادلۀ نهور دانهش در صهفحۀ

زنان ایران ،گا گا نام زنان دانشمند را میخوانیمم (دو تپبادی.)2 :1301 ،

در نشریۀ جهان زنان نیز بر موعو حضور زنان دوشادوش مردان تأکید شد ادت و
نویسندگان پن عقید دارند که زن نیز در زندگی و تحصیل باید با مردان مشارکت کنهد و
همانند پنها از این حق برخوردار باشد« :برای همان اوقهاتی کهه مها ههم بهرای کمه

و

معاونت به همسران خود ددت غیهرت از پدهتین بههدر نمهود  ،در زنهدگانی و تحصه یل
معاش با پنها شرکت مینماییمم (بینام1340 ،ق4 :ه.)5
نشریۀ عا م نسوان بیش از هر چیز بر تساوی حقوق زنهان و مهردان در امهر تحصهیل
تأکید دارد .به عقیدۀ نگارندگان این نشهریه ،زنهان بخشهی از هویهت اجتمها را تشهکیل
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میدهند؛ ازاینرو باید امکاناتی برابر بها مهردان داشهته باشهند« .او نیهز دارای احسادهات،
عواطف ،مزیتها و باالخر نواقص ،ععفها و احتیاجات بشری میباشهد و الزم ادهت
که دهمیۀ عادالنه خود را از علم و تجربه حاصل نمود وازم زندگانی خویش را تأدیر
نمایدم (محمودی32 :1299 ،ه.)31
نشریۀ نامۀ بانوان برای اثبات پنکه زنان بایهد تحصهیل کننهد ،از یه

رویهداد خبهری

ادتفاد میکند .ظاهرا دختری هشتدا ه برای نخستین بار روز میگیرد و چهون تحمهل
تشنگی ندارد ،از مادر پب میخواهد و مادر میگوید که روز اش را نگه دارد .کهودک بهر
اثر تشنگی مفر فوت میکند .نویسندۀ علت فوت کودک را نادانی مادر میداند و نتیجهه
میگیرد که «این ادت یکی از مضرات عدم تعلیم نسوانم (نامۀ بانوان.)5 :1299 ،
بر اداس پنچه در این نشریات ملرح شد  ،بیشترین تالش ایشان برای بهددتپوردن
حق تحصیل و پموزش ادت .نکتۀ قابل توجه پن ادت زنان در این بازۀ زمهانی بهه ههی
روی در پی برتریجوی نسبت به مردان یها حتهی برابهری بها ایشهان نیسهتند ،بلکهه اگهر
خواهان حق تحصیل هستند ،برای پن ادت که بتوانند مردان خوبی تربیت کنند تها ایشهان
پیندۀ بهتری را برای جامعه پدید پورند .در حقیقت همهان نگها مرددهاالرانه در اندیشهۀ
زنان پن روزگار ردوخ کرد ادت و این موعو میتواند نشانگر تهرس ایشهان از دهنت
رایج و یا نوعی دیادتورزی و حرکت گام به گهام بهه دهوی اههداف بلندمهدت باشهد.
نویسندگان نشریات تخصصی زنان بر این باور بودند که نخستین گام برای ترقی هر ملتی
و «را عالق و مهمترین طریق اصالح فقط و فقط تربیت نسوان ادهتم (ههدایت:1302 ،
 )10و «دههعادت و خههوشبختی غیههر از پمههوختن علههوم و فنههون اکثههر ملههت بههاالخص
دوشیزگانم نیست( .بینام16 :1301 ،ه.)17
در نشریۀ عا م نسوان در مقا های با عنوان «چرا ما ترقی نکرد ایمم ،عقید بر پن ادهت
که د یل ترقی نکردن و پیشرفت نکردن بانوان ایرانی ،ناشی از نو برخورد مهردان ادهت.
مردان ایرانی زنان را پست و حقیر میشمارند و برای پیشرفت پنهان قهدمی برنمیدارنهد.
«رجال ایران نسوان را جزء انسان ندانسته بلکه پستتر از حیوان میدانند مردان اروپها در
مجا ر و معابر تا چه انداز احترام زنان را رعایت میکنند برعکر پقایان ایرانی به منتهها
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درجه ،پنان را پست و حقیر میشمارند چون زمام امور مملکت به ددت پنهادهتم (..
ن.)25 :1299 ،.
در ادامه نویسند عقید دارد که ایهن رفتهار مهردان جامعهه بهدهب
شرافت زنان ادت ،اما همین نو برخورد خود موج

حفه نهاموس و

رفتار عکر از دوی زنان میشود و

بهجای حف شرافت ،عفت زنان را خدشهدار میکند« .هردا ه عدۀ کثیری از زنان عفیفه بهه
زنان معلوما حال ملحقشهد از نجابهت و شهرافت بیهزار و متنفهر میشهوندم (همهان.)27 :
نویسند عقید دارد که زنان با حف نجابت خود تسلیم جامعۀ مردانه میشوند و باید خهود
را از تمام ذات محروم کنند؛ ازایهنرو پهذیرای اینگونهه از نجابهت نیسهتند« .بهرای اینکهه
میبینند نجابت یعنی زند در گور رفتن نجابت یعنی از تمام ذایهذ و نعمهات دنیها محهروم
بودن نجابت یعنی ادارت در تمام عمر نجابت یعنی ذ ت و حقارت...م (همان.)27 :
در شمارۀ بعدی ،ا ین مقا ه نویسند دعی دارد تا به زنهان بیهاموزد کهه بهدون وجهود
مدرده نیز باید به فکر ترقی و تحصیل باشند .به عقیدۀ نویسند  ،زنان در محافل دودهتانۀ
خود بهجای پرداختن به مباح

علم و دانش ،صهحبتهای بیههود میکننهد« .متودهلین

خانمهای تربیتشد ما از توری و روبان و به اس صهحبت میکننهد صحبتشهان منحصهر
ادت به عی جوی ی از یکدیگر و تمسخر از بهاس و توا هت و نهواقص عصهرانه و نههار
میزبانم (محمودی.)31 :1299 ،
3ـ .2آموزش سبک زندگی
ترویج دب

زندگی بر اداس تحوالتی که در جامعۀ پن روز ایهران در حهال رخ دادن

بود ،از دیگر موعوعات تعلیمی ادت که در نشهریات تخصصهی زنهان در اواخهر عصهر
قاجار بسیار به پن پرداختهاند .در تمامی نشریات زنانۀ اواخر قاجار ،ملا بی تحهت عنهوان
«حف ا صحهم یا «دختر خوب کدام ادت؟م یا « زوم تربیت نسوانم« ،ددهتور پردهتاری و
توجهات اطفالم و ...منتشر میشد که دعی داشتند تا روش صهحی زنهدگی را بهه زنهان
بیاموزند.
در مجلۀ جهان زنان ،مقاالتی با عنوان «ددتورات الزم برای خانهداریم منتشهر میشهد
تا به زنان و دختران جوان پموزش دهد چگونه و ۀ چراغ را نشکنند یا ظهروف مسهی را
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دفید کنند و یا از دوختن باس جلوگیری نمایند .در نشریۀ جمعیهت نسهوان وطنخهوا
نیز مقاالتی با عنوان « زوم حف ا صهحهم منتشهر شهد ادهت و در پنهها دربهارۀ اهمیهت
پموزش و تعلیم در رادتای بهتر شدن دب

زندگی و تهأثیر پن در بهبهود زنهدگی بحه

شد ادت .نویسند خلاب به زنان و دختران جهوانی کهه بههتازگی مهادر شهد اند و بهه
ددتورهای پزشکی توجه نمیکنند ،میگوید« :نمیخواهد جهت بدبختی را بفهمد و مایل
ادت همیشه بهه ردهم دیرینهه و احادیه

کلثهوم ننهه رفتهار نمایهدم( .جمعیهت نسهوان

وطنخوا  ،دهال  .)15 :1302در نشهریۀ دانهش نیهز در مقهاالتی بها عنهوان «حف ا صهحۀ
اطفالم« ،خانهداریم« ،شوهرداریم دعی شد ادت تا به دختران و زنان جوان بیاموزد کهه
چگونه از کودکان خود نگهداری کنند و چگونه را و ردهم خانههداری و شهوهرداری را
بیاموزند .ا بته در این گونه ملا

میتوان شاهد نوعی نگا مردداالرانه بود؛ هرچند ایهن

نگا در پن زمان امری رایج بود ادت.
در نشریۀ شکوفه عالو بر مقاالتی دربارۀ دب

زندگی ،در چنهد شهمار مقهاالتی بها

عنوان «معارف زنهای ایران یکی از درچشمههای بدبختی مام منتشر شد و نویسند بهه
موعو خرافات و عقاید نادردت زنان شهری و رودتایی و ایالتی پرداختهه ادهت و پن
را عامل اصلی بدبختی مملکت ایران میپندارد .نویسند عقیهد دارد کهه اعتقهادات زنهان
شامل دو بخش اعتقادات شبهدینی ،مانند اعتقاد به مرشدها و دحر و طلسم و جادودهت
و دیگری اعتقادات فا ی و خاصهیتی ،ماننهد عقیهد بهه دهعد و نحهر و خوشقهدمی و
بدقدمی و ...ادت (بینام1330 ،ق .)33 :نویسندۀ مقا ه بر این گمان ادت که برای بهبهود
وععیت ایران و پیشرفت و ترقی الزم ادت تا زنها شیوۀ زندگی و نگرش خود را تغییهر
دهند و بهجای پرداختن به این مسائل به اصل دین توجه کنند.
زنها با تسهلط طبیعهی مردههای خهود را نیهز مغلهوب و بهازار رواق خوابنماهها و
دعانویرها را چنان رونق داد اند که اعجاز حضرت مودی و عیسی و دایر مثلها که در
قرپن مجید ذکر شد در مقابل تقلبات ایهن گوشبرهها از اهمیهت اعتبهار افتهاد (بینهام،
1331ق38 :ه.)39
در همین نشریه ،در مقا های با عنوان «ی

انداز از فقهر و فالکهت ایرانیهان بهوادهلۀ
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خانمهای ایرانی ادتم ،پمد ادت که پیروی کورکورانه از دب

و مد غربی موج

شد

تا مردم ایران در فقر و بدبختی باشند .زنهای ایرانی اگر بهجای توجه به مهد خهارجی از
صنعت پوشاک و وازم داخلی ادهتفاد کننهد ،موجه

رونهق تو یهد ملهی خواهنهد شهد.

«خانمهای ایرانی با نداشتن مد مخصوصی از برای اعمال فوقا ذکر [عرودی ،عزا ،بهاس
شام و ]...هذا در مدت دال به تهیۀ چندین ددهت بهاس ههم قناعهت ندارنهد بعضهی از
خواتین مکرمه باسهایی را که امسال به دویست تومان یا بیشتر تهیه کرد انهد مجبورنهد
به د بیست تومان بفروشند که این فرم و این پارچه امسال درافتاد و باید فهرم و پارچهۀ
جدید فراهم نمودم (همان1332 ،ق.)84 :
در نشریۀ عا م نسوان در مقا های با عنوان «شرکت مهردان در خانههداری الزم ادهتم
دعی شد ادت تا نظر جامعه را نسبت به امر خانههداری تغییهر دههد و ایهن موعهو را
ترویج کند که مردان نیز باید در امور منزل به همسران خود کم

کنند؛ «زیرا اگهر ایشهان

[مردان] درصدد همراهی و مساعدت با زنان برنیایند چگونه میتوانند خانه خود را مرت
و وازمات پن را مهیا کنند پیا ممکن ادت به ی

نویسندۀ ماهری حکم کرد بدون قلهم و

کاغذ قلعه بنویسدم (محمودی.)11 :1299 ،
در نشریۀ عا م نسوان در ذیل مقاالت «حف ا صهحهم بهه موعهو «عرودهی در دهن
صباوتم نیز پرداخته شد ادت .به عقیدۀ نویسند ازدواق در دنین پهایین موجه
انوا امراز در اطفال و در عین حال موج

بهروز

بهروز مسهائل و مشهکالت هزینههبر بهرای

مملکت ادت .به نظر نویسند بهجای پنکه دختران در دن 12دا گی ازدواق کننهد ،بایهد
تحصیل نمایند تا در نهایت بتوانند مادران خوبی برای فرزندانشان باشند.
در نشریۀ نامۀ بانوان مقاالتی با عنوان «بانوان نامدارم برای معرفی زنان نامی درق شد
ادت .هدف از نشر این ملا

پشنایی زنان و دختران با زنان بزرگی ادت که گامی مههم

در رادتای پیشرفت و ترقی کشورشان برداشتهاند .نخستین شمارۀ این نشهریه بهه معرفهی
«بانو صدیقه دو تپبادیم اختصا

دارد (نامۀ بانوان3 :1299 ،ه.)4

عمدۀ تأکید نشریات زنانه در موعو دهب

زنهدگی ،در رادهتای پیشهرفت و ترقهی

مملکت ادت؛ زیرا معتقد بودند نحوۀ زندگی زنهان بهر زنهدگی دیگهر اعضهای خهانواد
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تأثیرگذار ادت .زنان بهعنوان همسر و مادر با اصالح دب

زندگی خهود موجه

بهبهود

شرایط اقتصادی و بهبود امنیت روانی و دالمت جسمانی دیگر اعضای خانواد میشوند؛
ازاین رو نویسندگان این نشریات دعی داشتند تا با تغییر دب

زندگی و درق مقهاالتی در

حوزۀ پموزش مسائل مرتبط با شیوۀ زندگی ،ا گویی تهاز بهرای زنهان ایرانهی بهه وجهود
پورند و موجبات پیشرفت جامعه را فراهم کنند.
 .4بهرهگيری از شيوههای ادبی در آموزش مضامين تربيتی
بهر گیری از شیو های بیان ادبی و همچنین پموز های ادب فاردی ،یکهی از روشههایی
ادت که برای پموزش مضامین تربیتی در نشریات زنانۀ اواخر عصهر قاجهار بهه فراوانهی
مورد ادتفاد قرار گرفته ادت .نویسندگان این مجالت برای طهرح دیه دگا های خهود در
زمینۀ تغییر دب

زندگی و یا تبیین جایگها اجتمهاعی زنهان از گونهههای مختلهف ادبهی

ادتفاد کرد اند .در تمامی نشریات مورد بح  ،بخشی از مجله به ملا
اهداف نشریه اختصا

ادبی همسو بها

دارد.

در نشریۀ دانش ،در حکایتی با عنوان «ملکه و پنجرۀ دحریم دادتان ملکهای جوان و
مغرور پمد ادت که برای ازدواق خود شر دختی را گذاشته بود و در نهایت پسری بها
حیله و تدبیر بر ملکه پیروز میشود و با او ازدواق میکنهد (بینهام1238 ،ق290 :ه.)289
هدف از این دادتان در نگا نخست ،نوعی درگرمی و جل

نظر مخاط

ادت و عهالو

بر پن نویسند در پی بیان جایگا برتر مردان نسبت به زنان بود ادت .ا بته این موعهو
با توجه به دیدگا های حاکم در جامعۀ پن روز ایران قابل درک ادت.
در همین نشریه ،نمایشنامهای با عنوان «ودا م نوشتۀ  .صفوت نیز انتشار یافته ادت
که د ربارۀ زنی جوان ادت که همسرش او را ترک کرد ادت و زن با ی

پسر جهوان در

ارتبا ادت .در طول این نمایشنامه یکی از دودتان زن دعی دارد تا او را راعی کند تها
معشوقهاش را ترک کند .نویسند در این نمایشنامه در پی بیان مشهکالتی ادهت کهه بها
طالق برای زنان پدید میپید« .قدری بیشتر تأمهل کهن تهو اکنهون زنهی هسهتی کهه زوق
مشروعت ترکت گفته هی چیز نیستی .هی ...م (صفوت1328 ،ق .)295 :نویسند در این
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دادتان نگاهی انتقادی به دیدگا و برخوردهای جامعه در مورد زنان مللقهه دارد و پن را
رفتاری ناپسند میشمارد.
دادتانی دیگر در این نشریه با عنوان «درگذشت شوهر کهردن خهانم جهوانم دربهارۀ
زندگی زنی جوان ادت که با مهردی زنمهرد کهه هفهت فرزنهد دارد ،ازدواق میکنهد و
بهدب

بیدوادی نمیداند با مشکالت پدیدپمد چگونه روبهرو شهود .زن جهوان هنگهام

بیماری بچهها برای بهبود ایشان از همان ا گو و روش قدیمی که از مهادر خهود و دیگهر
زنان یاد گرفته ادت ادتفاد میکند ،اما نتیجهای کس

نمیکند و ایهن موعهو را نتیجهۀ

بیدوادی و تربیت نادردت خود میداند (بینام1328 ،ق321 :ه 320و 338ه.)336
دیدم دندانهای پنها معیوب گردید خود دوای مسکنی بلد بهودم کهه میگذاشهتم در
دوراخهای دندان کرمخورد و پن جوش شیرین بود ...از پن دردت میکردم و دهان پنهها
را میشستم و درد پنها پرام میگرفت ...تا پنکه روزبهروز درد دندان بچهها زیهادتر میشهد
و من هم از این جوش زیادتر به دنهدان و دههان بچههها مهیزدم پخهر یه

روز روزنامهه

خواندم که جوش شیرین عرر بهه پو هد ت معهد میردهاند ...فهورا بچههها را بهه محکمهۀ
دندانداز بردم ...گفت این بچهها نه فقط از علت دنداندرد میکشند ،بلکهه مزاجشهان ههم
پاک نیست ...این بیانات را که شنیدم بسیار خجل شدم که چرا باید من اینطور نادان باشهم
که این بچههای بیچار دوچار اینهمه صدمه شوند (همان338 :ه.)336
در نشریۀ شکوفه ،کمتر از پموز های ادبی بهرای پگاهیبخشهی ادهتفاد شهد ادهت.
اشعار و ملا

درق شد در نشهریۀ شهکوفه را میتهوان در دو بخهش ددهتهبندی کهرد:

نخست اشعاری ادت در دتایش از انتشار چنین نشهریاتی و دیگهر اشهعاری کهه دربهارۀ
را اندازی مدرده به همت مزینا سللنه درود شد ادت.
شکر ایزد كه چنين مدرسهای برپــا شــد

زینت عل و ادب در دو جهان برپا شــد

صاحب مدرســه كــو نــا مــزین باشــد

از وجودش همه علـ و ادب برپــا شــد

ما همه شکر از ایــن مدرســۀ او داریـ

چون كه این مدرسه از همت او برپا شــد ...
(عفتالزمان1331 ،ق)48 :

باشد بشارتی به همــۀ دوســتان فضـ

خاصه به دختران و زنان جمله مژده بــاد
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در باغ عل و فض كه یک چند بد خــزان

و اشجار وی شده همه پر آفت و فســاد

صد شکر زان ميانه برآمــد یکــی نهــا

بنهاد رو برشــد و همــی بــا امــر فتــاد
(آغاخان 1332 ،ق)78 :

در نشریۀ جهان زنان از شعر و شیو های ادبی برای بیان مشکالت و عق ماندگیهای
زنان ایرانی ادتفاد شد ادت .شمر کسمایی با انتشار شعری در این نشریه ،دعی کهرد
فقر و بدبختی اجتماعی زنان ایرانی را نشان دهنهد .وی ایهن مسه له را برخادهته از عهدم
تربیت زنان میداند.
نسوان مسلمان شده چون نقش به دیوار

از وضع زمان بیخبر و بــیحس و بي ـک ار

دوشــيزا ایــران عقــب از قافلــۀ عل ـ

در پيش رهت بادیه بیآب و پر از خار

در قرن تو ه جنس تو ،چون مرغ به پرواز

تو ه چو بهای سر خود داده به افسار

چون مادر ما نيست غيــور و متعصــب

این است كه فرزندفروشی نبــود عــار

(توالت)3

تا چند پــی مشــتری و فکــر خریــدار

این جامه خفت بکن از فخر به سر نــه

آن تاج كيانی كه تو را هست ســزاوار

هشــدار اگــر امــت خاصــی بحقيقــت

اسال پرســتی نبــود پســتی افکــار

تا كی هوس زینت و مشغو

(كسمایی1340 ،ق)92 :

در نشریۀ زبان زنان ،دادتانی با عنوان «معصومهم نوشهتۀ صهدیقه دو تپبهادی چها.
شد که شخصیت اصلی پن زنی داد دل به نام معصومه ادت .معصهومه نمهادی از تمهام
زنان بیدواد ایران ادت که به هی روی پهذیرای تغییهرات اجتمهاعی نیسهتند .معصهومه
عقید دارد که زنان نباید درس بخوانند و باید به همسرانشان وابسته باشند .راوی دادهتان
زنی جوان ،مستقل و ترقیخوا ادت که مدیریت نشریۀ زبان را بر عههد دارد .وی نمهاد
زنانی ادت که تمام تالششان را صرف پیشرفت و ترقی مملکت کرد اند و برای نیهل بهه
این هدف از هی تالشی فروگذار نیستند (دو تپبادی32 :1301 ،ه.)30
دیروز نشسته بودیم که درودینهزنان پمد و پر از دهالم بهدون تعهارف گفهت :ایهن
کتابچههای جلد دبز گل و بوتهدار را شما چا .کردید و ددت مردم دادیهد؟ گفهتم :بلهه
اما گل و بوتۀ پن به ددتور من نبود چاپخانه به خیال پنکه این مجله زنانه ادت این طور
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نقش و نگارهای بیربط روی پن گذاشته ادت!  ...خانم دیگر این چه بازی ادهت زنهها
زبان میخواهند چه کنند؟ زنها را چه به این کارها مگهر از ههزار دهال پهیش از پن کهه
زنها توی خانه نشسته بودند چلور بهود؟ یه

قمهه نهان مردهها میدادنهد میخوردنهد

نمیدادند نمیخوردند ،این طرف درشان را اگهر مردهها میشکسهتند پن طهرف را پهیش
میپوردند ( ...همان30 :ه.)32
در این نشریه ،دادتانی دیگر بها عنهوان «محفهل دوشهیزگانم منتشهر شهد ادهت کهه
شخصیت های پن چند دختر نوجوان هستند .یکی از دختران به نام فرخ به محا پنکه به
خواندن کتاب و کس

دانش روی مهیپورد ،از دنیهای کهودکی و بیخبهری خهود جهدا

میش ود .فرخ در این دادتان نماد دخترانی ادت که زوم تحصیل را بهرای شهناخت بهتهر
مسائل پیرامون خود درک کرد ادهت .دو دختهر دیگهر نیهز نمهاد دخترانهی هسهتند کهه
هی گونه پگاهی از جههان پیرامهون خهود ندارنهد و از نظهر فکهری و فرهنگهی همچهون
پیشینیان خود هستند .نکتۀ قابل توجه در این دادتان ،پن ادت که فهرخ بهرای دختهران از
زندگی ژاندارک دخن میگوید و ژاندارک را بهعنوان ا گویی مناد

برای ایشان و دیگر

دختران ایرانی معرفی میکند.
خالصۀ تاریخ را که در نظر دارم برای شما میگویم :ژاندارک فرانسوی ادت  ...وقتی
که شهر اور دان در محاصرۀ انگلیرها بود ژاندارک خود را پر از موانع کثیر به د فهین
شارل هفتم رداند همین که شارل مذکور را قانع کرد که میتواند وطن را نجات دهد پن
وقت در شینون کمی تحصیل مشق نظهامی نمهود دهپر در مهارس  1429اور هدان را از
ددت انگلیرها نجات داد ( ...دو تپبادی6 :1301 ،ه.)7
در همین نشریۀ زبان زنان ،در دادتانی دیگر با عنوان «ایرانی نجی

ه ایرانی شریرم به

موعو زندگی زنی تحصهیلکرد و دختهرانش پرداختهه شهد ادهت .دختهران در یه
مهمانی ،همکالدی خود را میبینند که در دهن دیزد دها گی بهه اجبهار خهانواد ازدواق
کرد و از تحصیل بازماند ادت .این دو دختر دادتان زنهدگی دودتشهان را بهرای مهادر
خود تعریف میکنند و این موعو که مادر و مادرشهوهر همکالدیشهان ههر دو زنهانی
بیدواد هستند و هنگام بیماری نوزاد ،اجاز نمیدهند فرزندش را دکتر ببرد و بهه همهین
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دب

کودک نابینا میشود .مادر دختران عقید دارد که دختران باید به موقع ازدواق کننهد

و دیزد دا گی دن منادبی برای ازدواق نیست (همان37 :ه.)46
مادرانی که دختران خود را در غیرموقع به خانۀ شوهر میفردتند حهق مهادری بهه پن
دختران ندارند .چون دیدم دختهران عزیهزم از دیهدن حا هت ادهفناک رفیهق مدردهشهان
عصبانی شد اند خوادتم رشتۀ کالم را قلع کرد بلکه از فکر او منصرف بشوند ،به پنهها
گفتم عزیزانم ،از این اتفاقات زیاد افتاد و خواهد افتاد چه چار میتوان کرد ،مگر اینکهه
بهودیلۀ نلقها ،روزنامهها و مدردهها مردم پگها گردنهد و رفتهرفتهه ایهن قبیهل عهادات
زشت ترک شود (دو تپبادی.)45 :1301 ،
در این نشریه ،عالو بر این دادتانها به شرح حال زنان نامی جهان نیز پرداخته شهد
ادت و شرح حال مادام کوری را بهعنوان نمونهای از زنان تحصهیلکرد چها .کرد انهد
(بینام22 :1301 ،ه .)19همچنین به درق اشهعاری منثهور در رثهای ژانهدارک پرداختهانهد
(دالویین48 :1301 ،ه.)53
در نشریۀ جمعیت نسوان وطنخوا نیز از شعر و دادتان برای بیان مضهامین تعلیمهی
ادتفاد شد ادت .در شمارۀ نخست این نشریه ،صادق بروجردی با درق شهعری در پهی
پن ادت تا ا گویی مناد

برای زنان جامعۀ خود ارائه کند و همچنین خلاب بهه مهردان

اعالم میدارد که نباید حقوق زنان را نادید بگیرند.
زنی كه باشرف و باكما و باهنر است

ز مــرد بــاهنر و باشــرف شــری تر اســت

تفاوتی نبود بين مــرد و زن بــه جهــان

كه افتخار به عل و شــرافت و هنــر اســت

اگر كه عل و عم نيست بهر زن یا مــرد

بسوزد آنکه وجودش درخت بیامر اســت

نه مرد باشد و نی زن بود چو حيــوانی

كسی كه از شرف عل و فض بیخبــر اســت

هر آن كسی كه ز سرمایه كمــا نداشــت

چه تاجری است كه بیسود و نفع و با ضرر اســت

بـــرای تربيـــت زن مهـــ باشـــد

كه هرچه گفت به اوالد خویش بااار اســت

چرا حقــوق زنــان را دریـ میداریــد

كه زن به عال خلقت چو مرد معتبر اســت

برای مرد بود صــادق ســعادت و علـ

چو همسر عالمه باشد سعادت دیگر اســت
(بروجردی)14 :1302 ،
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در همین نشریه ،قلعهای ادبی از زبان یه

زن نوشهته شهد ادهت کهه بهدبختیها و

رنجهای خود را بیان میکند .اصلیترین هدف این نوشته بازگو کردن مشکالتی ادت کهه
از دوی مردان برای زنهان به ه وجهود میپیهد .نویسهند بها بهر گیهری از زبهانی ادبهی و
گفتوگویی خیا ی میان ی

زن و ی

بلبل ،مشکالت جامعه را بیان میکند.

پری من بدبختم زیرا که زن ایرانی هستم و در ایران زندگی میکنم .هزار افسوس کهه
با وجود هوش و ذکاوت طبیعی که خداوند یگانه در وجود ما زنان ایرانی ایجهاد فرمهود
ما را نه از تربیت بهر و نه از علم و هنر قسهمتی ادهت  ....همیشهه مهردان مها را حقیهر
میشمرند  ...ما را شری

زنهدگی خهود نمیداننهد و ایهن ادهت علهت بهزرخ بهدبختی

خودشان و ما ه پیا ای گل ملبو این ترانۀ جانسوز را میشنوی؟ این پهن

از ی

زنهی

ادت که اخالق زشت مردها او را به نام فاحشه در جامعه معرفی میکند ...پر چهرا ایهن
مردان را فاحش نمینامند ه به چه جهت پنها دارای احترامات و ش ونات خود هسهتند و
اینها چنین حقیر و ذ یل (بینام.)9 :1304 ،
در همین نشریه تحت عنوان «نسائیاتم اشهعاری در وصهف زنهان و هزوم اهمیهت و
توجه به پنان درود شد ادت .نکتۀ جا

توجه پن ادت که این اشهعار را شهاعری بهه

نام صادق بروجردی درود ادت .وی عقید دارد که مقام و جایگا زنان در جامعه بایهد
حف شود و برای پنان احترام قائل بود؛ زیرا همه از ی

خاک زاد شهد اند و در خلقهت

یکسان هستند .شاعر عالو بر این موارد دعی دارد تها را رههایی را کهه اتحهاد در برابهر
مردان ادت ،به زنان نشان دهد.
به خلقت بشری زن چو مرد آزاد اســت

مکــن دری ـ كــه آزادیاش خــداداد اســت

تفاوتی نبود بر بشر چه مــرد و چــه زن

بـــرای آد و حـــوا عزیـــز اوالد اســـت...

زنی كه عالمه باشد به پيش مرد جهــو

اگر كه مرد بود هفــت زن چــو هفتــاد اســت

نبود اندر زن و مرد شركت انــدر كــار

به ســرزمين خرابــی كــه حــا آبــاد اســت

به كشوری كه بــود نــا نــاميش ایــران

ت ع ج ب ا س ت ك ه ز ن ص ي د م ـ ر د ص ـ ي ا د اس ـ

ت

زن است آسيه مانند و رســت شــب و روز

وليک مرد چون فرعون و همچو شداد اســت

نمودهانــد اســير و ليــ و بيــدانش

زنی كه اشــرف مخلــوق و آدميــزاد اســت...
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به دست جمع كثيری ز جملــه افــراد اســت

عالج درد زنان اتحاد و یکرنگی اســت

(بروجردی)25 :1304 ،
زن مظهر عشق است و برای بشر ای دوســت

در منفعت عشق نباشد ضــرر ای دوســت

آغــوش محبــت بکنــد بــاز بــه فرزنــد

استاد مربی است به نوع بشــر ای دوســت

با عشق هر آن كس كه كند روی به ميدان

در جنگ نباشد ز برایش خطر ای دوست

اخــالق نکــو یــا كــه صــفات بــد مــادر

بی شبهه به اوالد نمایــد ااــر ای دوســت

زن عاطفۀ مهر و محبت بــه جهــان اســت

ت

با چ ش

م ح ب ت چ و ن م ا ی د ن ظ ر ا ی د وس ـ

..
(همان)26 :

در نشریۀ جمعیت نسوان وطنخوا  ،نمایشنامهای با عنهوان «عشهق دروغهیم نوشهتۀ
یحیههی میههرزا ادههکندری منتشههر شههد کههه هههدف پن «نشههان دادن ظلمههی ادههت کههه از
شهوتپردتی مردان به زنان مملکت کهه مربهی اوالد وطهن و اسّ ادهاس تمدنانهد وارد
میپید و مقصودی جز این نداردم (خواجهه نهوری .)15 :1302 ،ایهن نمایشنامهه دربهارۀ
زندگی دختری جوان به نام رخشان ادت که با مردی هوسباز پشنا میشود .نویسهند در
خالل این نمایشنامه ،گریزی به وععیت زنان عامی ایران میزند و از زبان دروناز ،مادر
رخشان ،بخشی از دیدگا های زنان عوام جامعه را بازگو میکند .مادر رخشان عقید دارد
که گرفتگی ما و مواردی اینگونه ،ناشی از گناهان مردم ادت و بهه ههی روی پهذیرای
د یل علمی این موعو نیست.
دروناز :میفهمی چرا ما میگیرد این گناهای مادت که جمع میشود .بلهی ایهن معاصهی
مادت که این قر

ما را در پدمان تاری

رخشان :نه مادرم این ملا

میکند ...این عالمت غض

خدادت.

علت دیگر دارد ،غیر از اینهادت که شما میفرمایید.

دروناز :بلی همین حرف هم ی

گنا ادت .ببین دتارۀ دنبا هدار امسال بیرون پمد ...

البد تو و امثال تو خواهند خندید ...همین خند های شماهادهت کهه خهدا را بهه غضه
میپورد و این پثار غض

خودش را میفردتد .ماها از گناهانمهان پشهیمان شهویم ،توبهه

کنیم ،اما بدبختی در این ادت که مردم این روزها به این عالمات واع اعتنایی نمیکنند
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(ادکندری.)31 :1304 ،
در همین نشریه ،دادتان زندگی زنهی جهوان منتشهر شهد ادهت کهه بها نهوزاد خهود
گفتوگو میکند .زن از این که فرزندش پسر ادت ،ابراز شهادمانی میکنهد؛ زیهرا معتقهد
ادت که دختران این مملکت در مشکالت و فقر فرهنگی گرفتارند.
هوشن جان عزیزم چقدر خوشحا م که تو پسر هستی .ایهن چشهمهای دهیا و ایهن
عارز چون ما تو به من میگوید که در پیند مردی چنانکه باید و شاید خواهی شهد ه
زهی نی بختی که تو دختر نیستی ه وای اگر تو دختر بودی مهن چهه میکهردم!!! دخته ر
چقدر حقیر ادت و چه بدبختی غیرتحملی ادت!! عالو بر پنکه از نظر شوهر و خانوادۀ
او میافتادم ،همیشه باید خاطرم پژمرد و به یاد پیند ات ،افسرد باشهم ،پری اگهر دختهر
میشدی جز اینکه ی

نفر هم به عدۀ تیر بختان افزود شد بود ،چیز دیگر نمیبود ه در

اول وهلۀ زندگی همیشه با کلمات تحقیرپمیز پرورش یافته و در بزرگی با یه

تربیهت و

تحصیالت ناقص تربیت میشدی ،اگر پن تربیت و تحصیل را هم برایت الزم میدیدند و
اال هی ندانسته یا دانسته طب عا برای قبول بندگی و تحقیر و مذ ت حاعر شد و فقط اگر
شوهر یعنی شری

زندگیات خوب بود تو را برای خرحمها ی و تهیهۀ عهیش و راحهت

خود الزم میدانست و [ ]...بر خوشحا م که تو پسهر هسهتی و هرچهه بخهواهی بهدون
چون و چرا خواهی کرد؛ زیرا که مردی ،زن نیستی (ارغون31 :1305 ،ه!)30
در ادامه ،صورتی خیا ی بر زن ظاهر میشود و دعی دارد تا زن را قانع کند که وعهعیت
زنان ایران بهدب

تربیت نادردت ایشان ادت که خود را زیرددت مهرد میداننهد .صهورت

خیا ی در ادامۀ گفتوگو تصویری از دورنمای ایران را نشان میدهد کهه دختهران در حهال
تحصیل و درس خواندن هستند و در اجتما حضوری فعال دارند .نویسند با تردهیم ایهن
شخصیت خیا ی دعی کرد ادت تا نشهان دههد در صهورت تهالش زنهان و پهرداختن بهه
تحصیل ،وععیت ایشان و در نهایت وععیت جامعه دگرگون میشود.
صورت خیا ی می گوید« :در دایۀ زحمت زن مردان بزرخ و توانها تربیهت میشهوند.
اگر زن نمیبود ،هی نمی بود ،زن مایۀ دعادت و راحت و منبع عاطفه ادت .زن پن کسی
ادت که با زحمت فوقا عاد همیشه مواجه بود و هی وقهت خسهته نمیشهود ...کمهی
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دورتر نظر بفرمایید پن منظرۀ د کش را مشاهد کنید؛ دختران در روی نیمکتها نشسته و
معلم مشغول تدریر ادت  ...کمی دورتر نظر کنید در مغاز ها کارخانهها پشت میزها در
محکمهها و مریاخانهها زنها مشغول بافتن و دوختن ،کار کردن ،نوشتن ،نلهق کهردن،
جمع نمودن زخمی و پردتاری مریا میباشند (همان.)33 :
در نشریۀ عا م نسوان با توجه به پنکه شمار های قابل توجهی از پن منتشر شد ادت
و در هر شمار  ،بخشی به ادبیات اختصا

یافته ادت ،با مباح

ادبیاجتمهاعی زیهادی

مواجهیم؛ ازاینرو برای جلوگیری از طوالنی شدن کالم ،بخشههایی بهرای نمونهه پورد
شد ادت .ملا

این نشریه را می توان بهه دو بخهش شهعر و دادهتان تقسهیم کهرد .در

نخستین شمارۀ این نشریه شعری با عنوان «زنان باهنر ا حق دزد کهه فخهر کننهدم منتشهر
شد که هدفش نشان دادن جایگا فراموششدۀ زنهان ایرانهی ادهت .شهاعر در پهی بیهان
بزرگی و عظمت زنان ادت.
چو آفتاب پدیدار شــد اگــر یــک چنــد

نهفته بود هنر در نــزد زنــان دانشــمند

هنــر خليفــۀ فرزنــد باشــد انســان را

همی بباید كز زن بزاید ایــن فرزنــد ...

زنان به مثابۀ روحند و نوع مردان جسـ

ز جان روشن باشد هميشه تن خورسند

ای آنکه طعنه زنی بر كما و فض زنان

بما دیده كه جهلت بسر خمار افکنــد ...

زنان فراخــور مدحنــد و الیــق تمجيــد

كه امهــات كمالنــد و مســتحق پسـ ند

بهویژه شوی پرستار با خرد كــه شــوند

بپيش شوهر خود همچو شير نر بکمنــد
(بینا )30 :1299 ،

در شمار ای دیگر از نشریۀ عا م نسوان ،شهاعری بها عنهوان  ..ن .ذیهل مقا ههای بها
عنوان «معارف زنهای ایرانم برای تأکید بر موعهو و اهمیهت تحصهیل دختهران در را
پیشرفت کشور ،مسمط «ای مرغ م را خلاب به دختران درود ادت.
ای مرغــــک خــــرد ز آشــــيانه

پـــرواز كـــن و پریـــدن آمـــوز

تـــا كـــی حركـــات كودكانـــه

در بـــاغ و چمـــن چميـــدن آمـــوز

را تـــــو نمیشـــــود زمانـــــه

را از چـــه شـــدی رميـــدن آمـــوز

منــدیش كــه دا هســت یــا نــه

بـــر مـــرد چشـ ـ دیـــدن آمـــوز
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شـــو روز بـــه فکـــر آب و دانـــه

از النه برون مخس

هنگـــا شـــب آرميـــدن آمـــوز

زنهار

ایـــن النـــۀ ایمنـــی كـــه داری

دانـــی كـــه چســـان شدســـت آبـــاد

كردنـــــد هـــــزار اســـــتواری

تـــا گشـــت چنـــين بلنـــد بنيـــاد

دادنـــــد بـــــه اوســـــتادكاری

درویـــــش ز دســـــتبرد صـــــياد

تــا عمــر تــو بــا خوشــی گــ اری

وز عهـــد گ شـــتگان كنـــی یـــاد

یـــک روز تـــو هـ ـ پدیـــد آری

آســـــایش كودكـــــان نـــــوزاد

گه دایه شوی گهی پردتار..( ...ن)25 :1299 ،.
در شعری دیگر با عنوان «بیدار شویدم ،درودۀ فهرزان میردامهادی ،شهاعر خلهاب بهه
دختران ایران زمین میگوید که باید از خواب غفلت بیدار شوند و همچهون زنهان دیگهر
درزمینها در مسیر ترقی و پیشرفت حرکت کنند.
بس است خواب گران خواهران من تا چند

نگاهــداردمان دیــو جه ـ انــدر بنــد

كه زنده را ندهد تن چنين به طوق و كمند

بلنــد

برآور چــو منــادی نــدا بتــا

ز جای برخیزید ای خواهران شتاب کنیم
بسی بوم و بر جهل را خراب کنیم
زنان مغرب و شامات و هنــد و افریقــا

نموده شور قيامت در این جهان برپــا

شده حقــوق طبيعــی خــویش را جویــا

دمی شوی بر احوا خویشتن بينــا ...
(ميردامادی)35 :1299 ،

در نشریۀ عا م نسوان ،دادتانی با عنوان «مناظر م منتشهر شهد کهه موعهو پن هزوم
ترقی زنان ادت .در این دادتان زنی به نام خوشدل عقید دارد که زنهها نیهاز بهه ترقه ی
دارند و زن دیگری به نام شلختهخانم عقید دارد که زنهای ایرانی نیازی به ترقی ندارند.
در این مناظر  ،خوشدل عقید دارد که «امروز به علهم و ترقهی محتهاق هسهتیم زیهرا کهه
حا ت کنونی ما نه شباهتی به زنان گذشته دارد و نهه به ه زنهان امهروز دنیهام (چنگیهزی،
 )37 :1300و از مادر امیرمسعود غزنوی ،مل

خاتون که وا هی ری شهد و مهادر عبهدا

زیبر دخن میگوید و پنها را بهعنوان نمونهای از زنان بزرخ گذشته معرفی میکند.
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در ادامۀ این دادتان ،نویسند بهه وعهعیت زنهان اروپهایی میپهردازد کهه در مشهاغل
گوناگون اجتماعی حضور دارند .خوشدل عقید دارد زنههای ایرانهی نیهز بایهد همچهون
ایشان در اجتما حضور داشته باشند و در پیشرفت جامعۀ خود دهیم باشند.
شلخته با تمسخر حرفهای خوشدل ،معتقهد ادهت کهه ادادها زنهان نبایهد در امهور
اجتماعی حضور داشته باشند« .مگر مردها دور از جان مرد اند که زنها را وکیل یا وزیهر
بکنن پخر عقل چیز شریفی ادت مگر ما دیوانه هستیمم (همان .)39 :شهلخته عقیهد دارد
که زنهای ما نیز در کادبی حضور دارند و برای اثبات دخنش نمونهای را مثال میپورد:
زن ادتاد حمام زنانه مدیر حمام زنانه نیست؟ و دکینه دللان جامهدار معهاون او نیسهت؟
و دالکهای زنانه کادبی نمیکنند ...خهانم کربالیهی دالک کهه ههرروز در خانههها مهیرود و
ددتمال ،جوراب ،شانه ،دن

پا ،کیسه حمام ،دفیداب ،صابون فرنگهی ،و تهوری چارقهدی و

غیر غیر میبرد و میفروشد پیا کاد

و تاجر نیست؟  ...گذشته از اینها بعضیهاشهان علهم

هم دارند و فال میگیرند و دعای دفیدبختی هم میدهندم (همان39 :ه.)40
در دادتانی دیگر با عنوان «درگذشت نوشیم بهه موعهو عهدم رعهایت دختهران از
ازدواق پرداخته شد ادت .شخصیت اصلی دادتان عقید دارد که هنگام ازدواق ،زنهان و
دختران چون حیوانات به خاطر پول خرید و فروش میشوند و ادادا به خوادت ایشهان
توجهی نمیشود« .روزی هزاران هزار دختر مظلوم که ه ادهیر دهرپنجۀ پهدران بیمحبهت
پولدودت هستند و نمیتوانند دم از چون و چرا بزنند ،مثل پستترین حیوانات خرید و
فروش مینمایندم (بینام.)30 :1300 ،
در نشریۀ نامۀ بانوان نیز از ادبیات بهویژ شعر ،برای بیهان مضهامین تعلیمهی ادهتفاد
شد ادت .نکتۀ جا

توجه پن ادت که شاعر این اشهعار منحصهرا زنهان نیسهتند ،بلکهه

مردانی که حامی حق تحصیل زنان هستند نیز با درودن اشعار مختلف ،بها ایهن موعهو
همراهی کرد اند.
ای هموطنــان گرچــه نداریــد مجــا

در تربيــت زنــان كنيــد اســتعجا

زیــرا كــه تــوان نمــود اابــات رجــا

در ســایۀ تربيــت ز ربـ ات حجــا
(شيخالرئيس)4 :1299 ،
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عالو بر اشهعاری از ایهن ددهت ،در انتههای ههر شهمار از ایهن نشهریه ،بخشهی از
نمایشنامۀ منظوم «کفن دیا یا شاهزاد خانم ایرانی در خرابههای مداینم درودۀ میهرزاد
عشقی منتشر شد ادت .عشقی در این منظومه به بیان مشهکالت زنهان ایرانهی در طهول
تاریخ پرداخته ادت (عشقی7 :1299 ،ه.)8
نتيجهگيری
توجه به زنان و پرداختن به موعوعات مرتبط با ایشان از مسائلی ادت که پر از انقالب
مشروطه رونق بسیاری گرفت و همین امر موج

پیدایی و رشد نشریات مخصهو

در

حوزۀ زنان شد .این نشریات تخصصی ،نقش ویژ ای در پموزش زنان و هدایت ایشان بهه
دمتودوی زندگی در جامعۀ رو به تجدد بر عهد داشتهاند و با بهر گیری از شهیو های
گوناگون بهویژ ادتفاد از گونههای ادبی همچون شهعر و دادهتان و نمایشنامهه در پهی
تربیت نسل جدید زنان ایرانی بودند .پنچه در وهلۀ اول برای نویسندگان ملبوعات زنانهه
اهمیت داشته ادت ،تشویق زنان و دختران به علمپموزی و کس
دههب

دانش بود ادت .تغییر

زنههدگی بهههویژ در حههوزۀ بهداشههت عمههومی و نقههد روابههط اجتمههاعی از دیگههر

موعوعاتی که در این نشریات به پن پرداختهاند .موعهوعاتی همچهون حضهور زنهان در
داختار دیادهی و اداری جامعهه و بحه

در خصهو

حهق ازدواق و انتقهاد از ازدواق

دختران در خرددا ی و نوجوانی نیز در این نشریات دید میشود .شایستۀ یادپوری ادت
در این ددته از نشریات به هی روی دیدگا های برتریجویانهه دیهد نمیشهود و شهاید
بتههوان گفههت همچنههان نگهها مرددههاالرانه در ایههن نوشههتهها و دههرود ها دیههد میشههود.
نویسندگان نشریات زنانه معتقدند در صورتی کهه زنهان جامعهۀ ایرانهی از علهم و دانهش
بهر مند شوند ،میتوانند مردان خوبی تربیت کنند و همچنین خانوادۀ خوبی داشته باشهند
و در امر همسرداری موفق باشند .مضامین تعلیمی بهکاررفته در ایهن نشهریات اگرچهه از
منظر خوانندگۀ امروزی ممکن ادت بسیار پیشپاافتهاد و کهمارزش محسهوب شهود ،بها
توجه به مسائل موجود در جامعۀ ایران پن روزگار ،این ملا
در رادتای احیای حقوق زنان در جامعۀ ایران به شمار میپید.

بهعنوان گامهایی ارزشمند
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پینوشتها
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نگارشی حف شود.
 .2در نشریه اینگونه پمد و احتماال منظور نویسند  ،واژۀ «منحلم بود ادت.
 .3واژۀ فرانسوی به معنای پرایش کردن.
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