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  چكيده
  دورةمطبوعاتي  عرصة درگران زن فعال  كنش درنزداهميت موضوع آموزش زنان  به باتوجه

از جايگـاه   تا كوشد ، ميايران نو ةروزنامنوشته در  زنمتون  اساسحاضر بر ةمقالمشروطه، 
 كـارگيري  بهو با  هددارائه نمايي ان دورفرهنگي آن  و و وضعيت زنان در فضاي اجتماعي

هـاي   ويژگـي . 1هـا پاسـخ دهـد:     پرسـش  بـه ايـن   كيفـي  ــ  تحليل محتواي كمـي  روش
زنان نويسنده چه نمـايي از  . 2چيست؟  ايران نو ةروزنامنوشته در  زنمتون  ةنگاران روزنامه

هـا از چـه    اين زنان درخـالل نامـه  . 3دهند؟  خود به مخاطب ارائه مي ةزمانوضعيت زنان 
 آيـا . 4گيرنـد؟   آموزش جديد براي زنان كمك مـي  ةارائهايي در حمايت از لزوم  استدالل

  دست داد؟  بهها  بندي از اين استدالل توان سنخ مي
هـاي   فضاي آكنـده از ارزش  درپرتوِ ،رو و فرهيخته زنان پيش كه دهد ها نشان مي يافته

خـواه   ترقـي اي و  حرفـه  و مشهور ةروزناماي نوين چون  از ابزار رسانه ،جديد مشروطيت
هايي در دفاع از لزوم آموزش زنـان و   بار زنان و نيز استدالل اسفبراي بيان وضع  ايران نو
سمي سالمت جلحاظ  بهشامل بهبود كيفيت فرزندپروري  كه ،رفت از وضعيت مذكور برون

اند. آنان با تكيه بـر نقـش مـادري و     سود جسته بود، تدبير منزل و ترقي كشور و و تربيتي
 ويـژه مـردان،   ، بـه دادن جامعـه  قـرار با مخاطب  و مدت بلنددر  يبرد راههمسري و ازمنظر 

و جامعه انتظار دارند كه پيشرفت و تعالي واقعي ايران  خوددر وضعيت  ن راتغييري بنيادي
  دارد. راه هم بهرا با خود 
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  مقدمه .1
 كـه در ابعـاد ملـي    شـود  آغـاز مـي   اي سابقه سياسي بي ـ تغييرات اجتماعي ،قاجار ةدوردر 

بندي شـد. در ايـن دوره اسـت كـه      خواهي صورت جنبش مشروطه درقالبِ گسترده شد و
و رويـارويي   شود مي معناي عام آن ميسر بهايرانيان با جهان غرب و مدرنيته  ةمواجهاسباب 

هاي مدرنيته در بعد مـادي و   زيرا اولين بارقه ،شود سنت و مدرنيته در صور خاص آغاز مي
اسـتحاله و   و يراهـ  همهاي مختلفي از  داشته و مواجهه راه هم به جامعة ايرانمعنوي را براي 

حاصل حضور نيروهـاي متخصـص    ها حركتاين  ةمجموعاست. مقاومت را موجب شده 
 ن ايراني به خارج و درنتيجه گشايش باب تجربهاعزام محصال و ازسويي، خارجي در ايران

و  هـا  هجلسـ انـدازي   راه و مـدارس  تأسـيس نظر است. اين تعامل در بستر  تبادلتعامل و  و
غرب انجاميد. مجمـوع ايـن شـرايط    ايرانيان با فرهنگ و تمدن  تر ها به آشنايي بيش انجمن

پيشرفت صنعت چاپ به تولد مطبوعات و  دركنارايران  فكر روشن ةجامعتلنگري بر  مثابة به
مانـدگي ايـران را    عقـب علل  دربارةمنجر شد و فضاي بحث و نظر و نقادي ها  آن گسترش

  داشت.  پي  در
چرايـي وضـعيت    دربـارة زنان و پرسـش   شرايطبرانگيز اين  مناقشهعناصر  ترين مهماز 

كـرده و فرهيختـه و هـم     زنان تحصـيل  ازميانگري هم  . اين جريان پرسشبوداسفناك آنان 
موضـوع آمـوزش زنـان نضـج      درقبال تدريج بهي حامياني يافت و فكر روشن ةجامع ازميان

چتـري اكثـر مطالبـات ايـن دو گـروه       مثابة به بود كه فراگفتماني يگرفت. آموزش زنان امر
 درزنان  ةفعاالنحضور  زنان در ذيل خود گرد آورد. اين مهم در گروِ ةمسئل موردا درعمده ر
هـا و   درك توانـايي  اسباب رفته رفتهاجتماعي مبارزات مشروطه بود كه ـ  هاي سياسي  هعرص

هــاي  آرمــان درپرتــوِو بــراي جامعــه آشــكار ســاخت و هــا  آن استعدادهايشــان را بــراي
درجهت  تالشانگيزة گرايي به آنان  استبدادستيزي و قانونو  چون برابريخواهي  مشروطه
 مثابـة  بـه بـار از زن   هاي حقارت پنداشت ،به حقوق انساني خود را داد. درنتيجه يابي دست
بـه نقـد كشـيده شـد و در فضـاي جديـد ناشـي از         ،هاي تاريخي داشت كه ريشه ،ضعيفه

امكـان   معتمـد مند و  توانو  مستقل معناي موجودي بهبار زن  اين ،خواهي مبارزات مشروطه
  يافت.  شدن  مطرح

منـدان   هايي بـراي دغدغـه   با رشد مطبوعات، آزادي ويژه به ،فضاي باز سياسي اين دوره
از  كـم  دسـت توانسـت   گـري مـي   هدسـت و انديشـ   به قلم ه هر ايرانيِك دنبال داشت. چنان به

ابراز بحث و نظر خود بهره گيرد. ورود زنان به اجتمـاع بـا تولـد نشـرياتي      برايمطبوعات 
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و بـه بيـان    ندشـمرد كـه آنـان ايـن فرصـت را مغتـنم       دهد مينشان  دانشو  شكوفهچون 
 نخسـتين  جهـت، در ايـن   ايـن،  بر افزونهاي خود در نشريات خاص زنان پرداختند.  ديدگاه
هـا و   انجمـن  تأسـيس  هـا و  هجلسـ انـدازي   در راه خـواه  ترقـي فرهيختـه و  زنان هاي  تالش

  . شود مشاهده ميدخترانه  هاي رسهمد
سـاختن   مطـرح درجهـت   يشـان ها تواناييخوبي از  بهزنان  كه توان گفت مي ،درمجموع

سمت  بهنوعان خود را  و هم ندكردحق استفاده  صاحب تفكر و  صاحبانساني  مثابة به ،خود
اصلي  برد راهميان،   اين  در. كردند  مياز خود ترغيب  پيشداشتن هويتي متمايز از زنان نسل 

رقالب تحصـيل در مـدارس جديـد    امري مدرن د مثابة بهبر آموزش زنان بود كه تأكيد  آنان
زنـان   ةشـ يآمـوزش زنـان در اند   يمحـور  گـاه يجا بـارة در تر شيب ةمطالع يبرا( شد  مطرح
تربيت  بر عالوه. هدف آن بود كه )124 - 103 :1394 يحامد ، بنگريد بهرو شيو پ ختهيفره

اسـير   و منفعـل  و موجودي ناآگـاه  مثابة تصور عمومي از زن به نسلي باسواد و آشنا به علم،
دار جاي خود را بـه برابـري    هاي جنسيتي ريشه خرافات و وابسته به مرد رنگ بازد و كليشه

 تـه يمدرن يهـا  ارزش يفـ يكو  يكم يمحتوا ليتحل ةدربار تر شيب آگاهي يبرا( انساني دهد
  .)1396 شفيعي و فراهاني ، بنگريد بهزنان مطبوعات در ييبرابرگرا چون هم

مطبوعات متقـدم زنـان ايـن     دربارةپيشين  منتشرشدةهاي  مروري بر پژوهشدرادامه، با 
ازجمله  ؛دست دهند بهرئوس مطالب  طبقنمايي از كليت آنان بر تا شوند معرفي مي نشريات

 عرصـة  دراي متفـاوت   نشـريه  ؛زنـان  زبـان «اي بـا عنـوان    ) در مقاله1390كثيري و باقري (
شرح و  دوره انتشار يافت،ر سه د كه ،اين نشريه دربارة ،»نگاري زنان عصر مشروطه روزنامه
 ،زنـان  زبان ةنشريمؤسس  ،آبادي دولت ةصديقشخصيت  دربارةو  دهند مي تاريخيتوضيح 

  .اند سخن رانده
محتـواي  » مطبوعات زنان در ايران ةمطالعاي براي  فرضيه«) در 1391( خانيكي و كيهاني

شـدن   برجسـته  كه اند داده و نشان اند كرده تحليل را زنان حقوقو  امروز زن نشريةدو  كميِ
اجتماعي و فرهنگي جامعـه و   و با شرايط سياسي ها مشريهمسائل و مشكالت زنان در اين 

 ةمسـئل بـا طـرح    1320 ةدهآغازين هاي  سال چون ،درواقع .دارد ارتباطهاي مسلط  گفتمان
زن « دربرابـر » حـق زن در خـانواده  «توجـه بـه    ،بوده است راه هم» اختناق« دربرابر» آزادي«
اسـتقالل و  «كلـي   طـور  هو ب» آنانداري  خانه« دربرابر» آموزش دختران«، »جنس دوم مثابة به

زندگي در  ةتجربكه  اهميت يافته بود براي زناني »انقياد و ناتواني او« دربرابر »مندي زن توان
  .بودند  كردهفروپاشي قدرت مستبد سياسي را آغاز 
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كه با  است مطبوعات زنان را نهادهاي مدرني دانسته اي ) در مقاله1394( فارساني ترابي
ازجملـه   ؛گشـاي آنـان بودنـد    تقويت هويت فردي زنان در مسير گذار به گفتمان مدرن راه

طور عقالني و  هو امر روزمره را ب كند را در اين مقاله نقد مي ا و عادات ذهني زنانرويكرده
و علـم   فرزنـدپروري ، علـم  داري ، مهندسـي خانـه  داري با مفاهيم جديدي چون قانون خانه

  .ه استكردشوهرداري مطرح 
 و ارچوب مفهـومي هـ با رويكرد تاريخي و فارغ از چ ،)1394( سرشت و پرويش بهشتي

، اشتراك حقـوق، مسـاوات و برابـري، ازدواج و    بانوان نامة نشرية ضمن تمركز بر ،تحليلي
 تـرين  مهمفردي و اجتماعي را تشكيل خانواده، حجاب، كار زنان، تعليم و تربيت، بهداشت 

 اسـباب دانند كه با انتشار محتواي مطبوعاتي از اين دست  هاي زنان در اين نشريه مي دغدغه
  آورد. مي ان را فراهمگري و بيداري آن روشن

نگـاري   شـناختي روزنامـه   بررسي جامعه« ة) در مقال1394( دلگشا زاده و باغدار زنجاني
نــوع مطالبـات    دربـارة تحليلـي   ،»زنـان   زبـان روزنامة بر تأكيد  زنان در عصر مشروطه؛ با

در ايـن   شـده  بررسـي  . متوناند ارائه كرده نگاري در ايران عرصة روزنامه در زنان اجتماعي
 چـون  هـم  ،بوده است. ايـن مقالـه   ش 1299و  1298هاي  سال در زنان  زبانروزنامة مقاله 
اجتمـاعي نشـريات در    ـ به اهميت سياسي ،اند مقاالتي كه به نشريات زنان پرداختهتر  بيش

 در خود را محدود به بررسي حضور زنانمقالة  گرانْ پژوهش و است  مذكور پرداختهدورة 
در حضـور   زنـان  زبـان نشـرية  بر اهميـت نقـش    ،داليليارائة و با  اند كرده عموميحوزة 

  .  اند ورزيده تأكيد زنان روزافزونِ
خصوص گران در انديشهبازتاب تعامالت فكري «) در پژوهشي با عنوان 1394حامدي (

» اطالعـات و  عالم نسـوان  ،شفق سرخ ةنشري سه بر مبتني پهلوي اول ةدورزنان در  آموزشِ
پهلوي اول در  اندورهاي فكري نخبگان  گويي به اين پرسش است كه چالش پاسخدرصدد 

ر وضعيت آموزشـي و  دآن عصر چه تأثيري  نشرياتآن در  بازتابمبحث زنان چه بوده و 
بحث آمـوزش زنـان و    ،نظر حامدي به .گذاشته استها  آن هاي فرهنگي و اجتماعي فعاليت

 ،چنـين  هـم شـد.   پرست مطرح مـي  بر تربيت افراد ميهنتأكيد  تربيت فرزندان در نشريات با
سـو   يك ازاين مباحث  ةارائ« كرده است:بيان  نشرياتشده در اين  مطرحتأثير مسائل  دربارة

به بهبود وضعشـان و طـرح   ها  آن ديگر، سبب تهييج و ترغيب ازسويموجب آگاهي زنان و 
برداشت كرد كـه يكـي از    توان تحقيق مي اين از». شد شان مي ها و مطالبات حقوقي خواسته

احساسـات   برانگيختنِ ،داده بودند رارزنان در محور كار خود ق نشرياتتر  بيش مواردي كه
داشته باشد؛ ازجملـه تفكـرات   گوناگوني هاي  تواند ريشه است كه ميناسيوناليستي در زنان 
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 براثـر نامناسـب ايـران   مدرن برگرفته از غرب، ايدئولوژي و دسـتوركار دولتـي يـا شـرايط     
  هاي جهاني.  درگيري در جنگ

برخـي مضـامين و    ،بـا درج مطـالبي از هـر نشـريه     ،خـود  پـژوهش ) در 1395ترابي (
، خـواه  وطـن  نسوان جمعيت، زنان زبان، دانش، شكوفههاي اصلي نشرياتي چون  مايه دست
 را، هاي نشريات زنانبرد راهمواجهه و  ةشيوتا  كند را توصيف مي زنان جهانو  ،نسوان عالم

به  وروددر ساختار سنت و ل ئاايد كردن مفهوم زنِ دگرگونرخنه در ساختار سنت و  درقبال
  اين نشريات واكاوي كند. هاي   نوشته مياناز ، هاي جديد زن مدرن مفهوم و ارزش
تـوان   مـي  ،نشـريات زنـان   بـر  عـالوه  ،هـا را  كه ردپاي ايـن تـالش   آن تأملنكتة درخور

مشـروطه ديـد. مطبوعـات ايـن     زمان بـا دوران   همگريخته در ساير نشريات مطرح  و جسته
  هـم و  هـاي جـاري بودنـد    خود و واقعيتزمانة بازتاب راستين تحوالت فكري دوران هم 

ها  خواسته جهتدر اي، با درك اهميت ابزار رسانه ،. زنانتافتند برميمردم را روزمرة زندگي 
هـا   هايي به نشـريات و روزنامـه   داشتند. آنان با ارسال مكتوبات و نامه ميو اهدافشان گام بر

خود سود  ةانخواه ترقيها و افكار  براي بيان و نشر ديدگاهمدرن كوشيدند تا از اين ابزار  مي
ر آن دو سـازند  هـا و مطالبـات خـود آشـنا      افكار عمومي را با انديشـه  ،جويند و از اين راه

  گذارند.  تأثير
و از ايـن لحـاظ    اسـت مشروطه  ةدور مانده از زنانِ جا بهاسناد از معدود اسناد اين قبيل 

با مطالعـه و درك   ،اين دوره روِ پيش داراي اهميتي وافر و سرشار از معناهايي است كه زنانِ
و ضمن انتقال  ندكردخود كسب  ةزيست ةتجرباز  ،انه و زندگي عينيخواه ترقيهاي  انديشه

 ايـن اسـناد  رفت از آن بودند. بنابراين،  برون ي برايهاي دنبال طرح فرصت بهآن به مخاطب، 
ها و تدابير مدنظرشان  جامعه و آموزه و د پنداشت زنان از خودنتوان مي اند كه ي پرارزشمنابع

  د.نرا متبادر ساز شرايطبراي تغيير 
ه موضـوع  ايـن اسـناد اسـت كـ     ةجملـ  از ايران نو ةروزنامزنان در  ةانتشاريافتمكاتبات 

رود.  مـي  شمار بهها  نامهاصلي در و از محورهاي است مطرح شده  ارهاآموزش زنان در آن ب
را از بعـد   ايـران نـو   ةروزنامزنان به ازسوي  شده هاي ارسال اساس نامه  اين پژوهش بر اين

 تـا  كوشـد  و مـي  كـرده اسـت  بررسـي   ،آنـان، يعنـي آمـوزش بـراي زنـان      ةمطالبترين  مهم
مند احصا كند. ايـن   اي روش شيوه بهرا در دفاع از آموزش زنان  زن هاي نويسندگانِ استدالل
هـاي آنـان بـه     خود از وضعيت زنـان و نگـرش   ةزمان روِ پيشها حاوي درك زنان  استدالل

ـ  ضـمنِ در بنابراين،الزامات تغيير و بهبود شرايط زنان در آينده است.  هـايي از   ويژگـي  ةارائ
خاص به موضوع ضرورت و اهميت آمـوزش زنـان     طور بهته در اين روزنامه، نوش زنمتون 
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دنبـال   بـه  نخسـت،  ةوهلـ در  نگارنـدة ايـن مقالـه،    ازمنظر اين متون پرداخته خواهـد شـد.  
ايران  ةروزنامنوشته در  متون زن ةنگاران روزنامههاي  هاست: ويژگي پرسشگويي به اين  پاسخ

كننـد؟   خود به مخاطب ارائه مي ةزمانچيست؟ اين مكتوبات چه نمايي از وضعيت زنان  نو
آموزش جديـد بـراي   ارائة  هايي در حمايت از لزوم ها از چه استدالل اين زنان درخالل نامه

  دست داد؟  به را ها بندي از اين استدالل توان سنخ گيرند؟ آيا مي مي زنان كمك
زيـرا   ،مند حائز اهميت است در مطالعات تخصصي و نظام توجه به متوني از اين دست

منـد   منـابع ارزش  ايـن  و روند شمار مي به اندوراين  ةماند باقياين قبيل متون از اندك منابع 
از زبان و منظر  تر بيشنوشته  مرد. تاريخ نهند در اختيار مي را زنانازسوي شده  بياناطالعات 

در متـون   ،آيـد  كـه برمـي   چنـان  و اسـت  رداختـه فرهنگـي پ  ــ  مردان به حيـات اجتمـاعي  
مردان وضع و احـوال   غلبانيز  ،ها سرگذشتخاطرات و  و ها سفرنامهچون  ،ارجاع درخور
توانـد بـا هـدف توليـد      مي هايي از اين دست بررسي ،اين اساس  بر كنند. را روايت مي زنان

 ــ  فرهنگـي  ةگذشـت تري از  درك روشن به ،مطالعات زنان و جنسيت ةحيط دانش بومي در
 بـا  هـاي مـرتبط   ضمن تحقق انباشتگي علـم در شـاخه   دست يابد واجتماعي ايران معاصر 

  دست دهد.  به جامعة ايرانشدن  مدرن طي دانش، نمايي از تغيير مناسبات دو جنس در
حاضـر بـر كـاربرد روش كيفـي     پـژوهش  هـاي تحقيـق،    گويي به پرسش پاسخ منظور به
كمـي   صـورت  بـه ديگر، هرچند برخي مفاهيم درقالب متغيرهاي اسـمي   بيان بهاست.   متمركز

) بـا  1981( حليل محتواي كيفـي اسـت. اسـتمپل   تاصلي اين تحقيق  روش شوند، تحليل مي
مـا  همة كاري كه  دادن رسمي براي انجام نظاميتحليل محتوا آن را  درقبالگسترده ديدگاهي 

 محتـوا ناميـد  مشـاهدة  ناشـي از  نتيجـة   ،راجدهيم، يعني استخ رسمي انجام مي   غير صورت به
 در تعريف )Krippendorff( . كريپندورف)23: 1388 يگرانو د يفرااز  نقل ، به1981 استمپل(

تكـرار از   قابـل است براي گـرفتن نتـايج معتبـر و     قيروش تحقي: «نوشته استتحليل محتوا 
  . )23: 1388رايف و ديگران از  نقل ، به1980(كريپندروف » شده از متن استخراجهاي  داده

 كيفــي اســتفاده   در تحليــل محتــواي   كـه بـراي تحليـل متـوني ا مؤلفهترين  متداول
  : اند آورده آنو در  مضمون است ،شـود مـي

بايـد مـدنظر   در تجزيه و تحليل محتوا كه هستند ترين واحدهايي شپرارز ها مضمون
 كلمـه يـا جملـه يـا     كـه از يـك   اسـت  قرار گيرند و منظور از مضامين معناي خاصي

 را اشـغال  هـا فضـاي خـاص و مشخصـي     شـود. ايـن مضـمون    مي پاراگراف مستفاد
 پـاراگراف  باشد و يا چند داشته ممكن است چند مضمون كننـد، چون يك جمله نمي

  .)136: 1388زاده  (معروفي و يوسف مضمون داشته باشد مـتن ممكن است فقط يك
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  ايران نو ةمعرفي روزنام .2
رسـمي   نشـرية  ،)ق 1327(مشـروطه  دوم  ةدورپس از فـتح تهـران و در    ،ايران نو ةروزنام

ايـن روزنامـه در    ،آيـد  از عنـوان آن برمـي   طوركـه  همـان  بـود.  (دمـوكرات)  حزب عاميون
خواهي بـود و بـا انتشـار     از فضاي مشروطه آكنده و گذشته باجوي ايراني متفاوت و جست

ازجمله نقد نظام طبقاتي و نقد رفتار بـا   ،هاي خاص زمينه با و تأملدرخورمطالب متمايز و 
نگـاري ايـران    ريخ روزنامههاي تا روزنامهگذارترين اثرو  ترين مهمباال از  شمارگاندر  ،زنان
  .)364: 1380(پروين  رود مي شمار به

روزانه  شمارگانِهايي در تهران با  با وقفه 1290آذر  29تا  1288مرداد  2اين روزنامه از 
زاده  امـين رسـول   محمـد اصـلي آن   مـدير  بـاني و شـد.   هزار نسخه منتشر مـي  سهتا  هزاردو

) بود كه از زمان استبداد صغير به ايران آمـد و بـه مبـارزان    م 1954آنكارا  -  1884  (بادكوبه
چه در قفقـاز   ،خواهي مشروطهزاده براي پيروزي خيزش  هاي رسول كوشش« .تبريز پيوست

» گرفت مي از راه قلم صورتتر  بيش ها وششبسيار ارزنده بود. اين ك ،ه بعدها در گيالنو چ
 داني و مهـارت و دانـش  كـار  برخاسته از نو ايرانة روزنامآميز  . انتشار موفقيت)366(همان: 

بـا ايـن    ،هايي نيز برانگيخت و دولت ايـران او را  نگار بود كه درنهايت مخالفت اين روزنامه
 104تـا   103 ةشـمار از كشـور خـارج كـرد. پـس از او و از      ،بهانه كه تابعيـت روس دارد 

ـ  روزنامـه  اي مديرمسئول مهدي افجه سيد ،)1329شعبان   13( ود. از ديگـر همكـاران ايـن    ب
غالمرضا اميرحاجبي كـه پـس از اسـتبداد     ؛پزشكي ارمني ،بازيل نام برد ازتوان  مي روزنامه

 ؛ها نمايندگي خبرگزاري تركيه را برعهده داشت تفتيش نظميه رسيد و سالصغير به رياست 
ميرزا باقرخان تبريـزي كـه    ؛را بنيان نهاد ايران ستارة شهورم ةروزنامالسلطان كه بعدها  كمال
 ةنام صبح ةروزنامتر در انتشار  آقا پرويز كه پيش حسين كرد؛را منتشر  جنوب نداياز آن   پس

  در اروپا مشاركت داشت.  اسرافيل صور در انتشار استبداد صغير طيدر تهران و  مخفي
روش نگارش  ،نظران تصديق صاحب بهآيد و  برمينويسندگان  جمع اينكه از  طور همان

را برانگيخت و درنـزد مـردم پراقبـال     توجه مردم سرعت روزنامه به ةكنند آگاهو نوشتارهاي 
سـتيزيد و بـا    مي ،ها روس ويژه به ،بيگانه در ايرانهاي  با سياست ايران نو. )370(همان:  شد

كرد. با  مي از سركردگان مذهبي ناسازگاري اي عدهقدرت مالكان بزرگ و  و نمايندگان سنتي
كـرد و   كرد، مخالفت مـي  مي آن را منتشر ييالدين طباطبا ءضيا سيدكه  ،شرقمستقل  ةروزنام

شروطه، مخالفت برخي روحانيون را برانگيخت با نقد اعدام مخالفان م كشيد. نقد مي آن را به
روسيه هاي  كه دولت رساني كرد آگاهي هايي گروكشيدرخصوص ش،  1288و در زمستان 
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و او آن را از مردم پنهـان   بودند نهاد كرده تقاضاي وام دولت سپهدار پيش دربرابرو انگليس 
تعطيل شد  ايران نو ةامروزنتحوالت سياسي و تعطيلي اجباري مجلس،  ةداشته بود. درنتيج

  .دشعناوين ديگر براي هميشه متوقف  تحتو پس از انتشار محدود چند شماره 
  

  ايران نو ةهاي روزنام نوشته زن .3
متن از زنان ايراني است كه به دفتر روزنامه ارسال شده و هريك در  62اين مكتوبات شامل 

 1900شماره برابـر بـا    475با بررسي  ،چاپ رسيده است. باغدار دلگشا بههاي مجزا  شماره
و از اين لحاظ  است هكردمنتشر  جلدي يك كتابيصفحه از اين روزنامه، اين مجموعه را در 

بـا رويكـرد    گـردآوري وي،  اين گران قرار داده است. رس پژوهش معتبر را در دست يمنبع
پـژوهش   ةينپيشـ  اسـت كـه   مفيد يمنبع، ايران نومطالبات اجتماعي زنان در  دربارةتاريخي 
متـون   همـة زاده و عليـزاده   باغدار دلگشا و زنجـاني  كه رسد مينظر  به. شود تلقي ميحاضر 

اين  جاكه نويسندگان آن ازو  اند بررسي كرده نوشته در اين روزنامه را فارغ از محتواي آن زن
ايـن   .انـد  ار آوردهشـم  بـه نامـه   هايشان را نوشته اند، ثابت نبوده ةتحريري از اعضاي مكتوبات
تـرين   و اصلي اند مديران مدارس دانستهازسوي هاي زنان را  نگاري نامهتر  بيش گران پژوهش

مردسـاالر و   ةجامعـ نقـد   چنين هم. اند كردهمدارس معرفي  تأسيساجتماعي آنان را  ةمطالب
 سـي د. بررنشـمر  برمـي  هـا  از مضامين نامه ن راانتقاد از محروميت و محدوديت تحصيل زنا

هـا داشـته اسـت. ازنظـر      نامـه درميان  تكرار راترين  بيش نسوان ةكلم كه دهد مي نشانها  آن
ـ  بـه و كمينـه   ،جاي نسـوان، مخـدرات   بهها  خانم ةكلماطالق  ،محققان تغييـر واژگـان    ةمنزل

و ضمايري  »خواهر«كاربرد كلماتي چون  اين، بر عالوهكاربردي معرف زنان تلقي شده است. 
هاي مشترك و  و داشتن نگراني ها هتجرب و بستگي زنان براساس شرايط گوياي هم» ما«چون 

ها را تمام زنان  هاي محتمل اجتماعي است. محققان مخاطب نوشته كنارگذاردن ساير تبعيض
اين زنان نويسـنده  تأكيد  د.ندان و هدف از اين كار را بيداري آنان از جهالت مي جامعة ايران

بندي آنان به اين نقـش اجتمـاعي    كه نشان از پاي ،مادر وطن ةكلمبر نقش مادري و كاربرد 
  است.  گران پژوهش اين هاي دارد، از ديگر يافته

توصـيفي از   كـه  انـد  توانسـته  ،با تمركز بر متون مـذكور ، يادشده گران پژوهشهرچند 
، كـاربرد  انـد  كردهيات نيز اشاره ئمطالب ارائه دهند و در برخي موارد به جز يتمحتوا و كل

. ميان تحليل محتوا و تحليـل  مشاهده كرد شانمباحث توان در مند تحليل محتوا را نمي روش
 ايـن  ،درمجمـوع مبحث صورت گرفته و واحد تحليل مشخص نشده اسـت.   خلطگفتمان 
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ب ها، مخاطـ  نامهنگارندة ماهيت درمورد  هاي توصيفي گويي پرسش به پاسخفقط  ها تحقيق
رقيـب بسـنده   مردسـاالرانة  و موقعيت گفتمان  ،كلي  طور بههم  آن ،ها آن ها، زمان انتشار آن

بـاقي گـذارده اسـت. بـا ايـن       ،از بعد كيفـي  ويژه به ،راتر  بيش و جاي تفحص است كرده
پژوهش حاضر هاي اصلي  به پرسش ،تحليل محتواي كيفي روشبا اتخاذ  ،پيشينه، درادامه

  شد.پاسخ داده خواهد 
  
  هاي توصيفي يافته .4

تـا شـمايي كلـي از     شـود  رائـه مـي  ا توصيفيهاي  داده ،ها بيان يافته ضمنِدر ،در اين بخش
در كـه   آن توضـيح  اده شـود. دسـت د  بـه چگونگي وضعيت توزيع فراواني برخـي متغيرهـا   

شـناخته  نوشـته   هايي زن ها متن اند و آن شدهننامه در نظر گرفته فقط ها  متن ،پژوهش حاضر
 ،گر گمان پژوهش به اند، كردهزنان به دفتر روزنامه ارسال  راهرچند مطالب  بنابراين،. اند شده
داوري و  پـيش عـاري از   يادشده متونِ رو، ازاين. را داردهاي نامه  ويژگيها  آن برخي از فقط
  بررسي خواهد شد. شدني مشاهده و ارزيابي قابلمطبوعاتي هاي  لفهؤاساس م بر
  

  حجم مطالب 1.4
حجـم  تـرين   بـيش  كه توان گفت حجم مطالب برحسب شمارش لغات مكتوبات مي بارةدر

البته محتواي  ؛كلمه است 72آن درحدود ترين  كم كلمه و 1700حدود درمطلب در مكتوبي 
شـده در   ارائهراني  سخن ترين مطلب متنِ كه طوالني چنان ،اصلي كميت است ةكنند تعييناثر 

ترين مطلب مربوط به اعـالن برگـزاري امتحـان در دبسـتان      ي و كوتاهيآمريكا اناث ةمدرس
  .استناموس 

  
  اثر ةنويسند 2.4

از و  اسـت،  نوشته بوده زنكه همگي  ،ايران نو ةروزنامدر  منتشرشدهمكتوب  62از مجموع 
 1مورد بـا نـام شخصـي،     28، نوشته شده استمجموع نام نويسندگان كه در پايان هر متن 

عنوان ا مورد ب 1با مدارس زنان و   رابطه  درمورد درقالب فردي حقوقي  13مورد نامعلوم و 
 1 وانـي ايـن متغيـر در جـدول    . توزيـع فرا اسـت بـا انجمـن زنـان      رابطه  درفردي حقوقي 

  است:  آمده
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  اثر ةنويسندتوزيع فراواني ماهيت  .1 جدول
  جمع  نامعلوم  )انجمن به(وابسته  حقوقي  )مدرسه به(وابسته  حقوقي  حقيقي  اثر ةنويسند

  43  1  1  13  28  فراواني
  100  3/32  32/2  23/30  11/65  درصد

ان بـا نـام حقيقـي نويسـندگان     مكتوبات زنتر  بيش ،دهد نشان مي 1 جدول طوركه همان
ها گوياي واقعيت ميداني ديگري اسـت.   نام حال، دقت در جزئيات اين باشده است. فرستاده 

ازجملـه   است؛ اين زنان آمده پسرِ پدر و فرزند و ها در ارتباط با همسر بخش اعظم اين نام
ملـت   ةخادمـ معظـم،   امير ةصبياصغر تبريزي، حاجب  عليبنت   فاطمهآقا،  حاجيميرزا  عيالِ
تبعـي زنـان در پايگـاه اجتمـاعي     اين امر داللت بر نقش جنسـيتي   .نظام قزويني غياث ةوالد

زنان با ارسال مكتوبات خـود و انتشـار آن در    بنابراين، همسري و دوشيزگي دارد. و مادري
اي مـدرن   شـيوه  بـه خود  هاينظرسعي در بيان افكار و  ،اي نوين ابزار رسانه مثابة هب ،روزنامه
 تر مجـال اسـتقالل يافتـه    مك جامعة ايراناما هويت آنان در پيوند با فرهنگ سنتي  ،اند داشته
  اين متون آسان نيست. ميانبه هويت مستقل زنان در يابي دست، رو ازاينو  است

مدرسـه، رئـيس    ةمـدير رسمي  درمقام شخصيت حقوقي، زنان مطالب خود را با عنوانِ
البته در مواردي كه هم عنوان حقوقي و هم نـام فـرد    ؛اند فرستادهو يا معلم دبستان  ،مدرسه
نويسـنده   درنزداهميت آن گر  بيانكه  ،تقدم عنوان حقوقي در متن علت به شده است،نوشته 

دخـت   ،شرافت ةمدرسمدير  ،مثال براي ؛حقوقي شمارش شده است ةنويسندبوده، در ذيل 
  شاه قاجار. فتحعلي پورِ  جاللْ

فرسـتاده  مورد) را هشت مطالب (ترين  بيش طايره بانويي است كه ،درميان افراد حقيقي
امـا   ،اسـت  رسيده چاپ بههاي پياپي  وده و در شمارهمتسلسل ب اغلبمطالب او  ،است. البته

تـر   بـيش  از ساير مطالب ارسـالي نويسـندگان حقيقـي    درمجموعلحاظ حجم  بهاين مطالب 
هنـر و مـدير    مطلب ارسالي، مدير دبستانِ پنجالمدارس با  ام  ةمدرسرئيس  ،است. پس از او

بـا دو مطلـب    ،الحكما امامخانم  ،الدجي بدرمطلب ارسالي و  چهارهريك با  ناموس ةمدرس
  هاي بعدي قرار دارند. ارسالي در جايگاه

  
  مخاطب اثر 3.4
مورد از مطالب ضمني يـا مسـتقيم خطـاب بـه     نوزده آيد  برميكه از محتواي مطالب  چنان

 و بقيه مخاطب عـام دارد  است مورد از مطالب خطاب به مرداننُه زنان نوشته شده است. 
  .)2(جدول 
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  توزيع فراواني مخاطب اثر .2 جدول
  جمع  عام  مردان  زنان
19  9  34  62  

64/30  5/14  83/54  100  

اثر داللت بـر ايـن مهـم دارد كـه بـرخالف       توزيع فراواني مخاطبِ ،2براساس جدول 
آنان با طـرح   ، بلكهاند ننوشتهبراي زنان  فقط) زنان 1395دلگشا ( باغدار هاي عليزاده و يافته

نكردن دقيق مخاطب  مشخصموضوعات مربوط به خود و دعوت عام براي اطالع از آن يا 
اهتمـام  افكـار عمـومي در معنـاي خـاص خـود       بـر  اثرگذاري بر مخاطب عـام و  بركالم، 
دان از مر  واسطه و بي وضوح بهند، ا خاص مردان طور هب. در مطالبي كه مخاطب آن اند ورزيده

 قـدرت و  صـاحب اعي آن دوره در معناي كلي آن و يا مقاماتي كـه در نظـام سياسـي اجتمـ    
نوشـته   عبـارات  اين مردان ةجامعنام برده شده است. ازجمله در خطاب به ، اند بوده نفوذپر

ايـران، جميـع سياسـين و     يبزرگان و واالهمتان وطن، اعيان و اشراف و اغنيـا «: است  شده
عزيز،  خواه، برادران هوشمند اين وطن عزيز، اولياي امور، برادران وطن خيرانديشين و خدام

برادران غيور، صاحبان ناموس، طالبان علم و ترقي و تربيت و تمدن، برادران عزيز، باغيرتان، 
تر از اين  (براي آگاهي بيش» گذارديدبطالت  ةجادچارگان را در غدير ذلت و  كه ما بي  آناني

  . )1395باغدار دلگشا  اوصاف، بنگريد به
  
  سبك مطلب 4.4

 3 در جـدول  ايـران نـو  روزنامـة  در چگونگي توزيع متغير سبك مطلب در مكتوبات زنـان  
  شود. مشاهده مي

  ايران نو ةروزنامهاي  نوشته زنسبك مطلب در  .3 جدول
  درصد  يفراوان  مطلب سبك

  09/37  23  مقاله
  8/25  16  گزارش
  5/14  9  اعالن

  0  0  شعر و ادب
  58/22  14  نامه

  0  0  مصاحبه
  97/99  62  جمع
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 طيمكتوباتي است كه  هدست  آن» مقاله«منظور از  كه گفت توان مي ،3در توضيح جدول 
 استدالل ةارائبا  است و يك موضوع پرداخته هاي جنبههاي نويسنده به  و ديدگاه هانظربيان 

بـيش از   كـه  دهـد  نشـان مـي   كوشد. توزيع فراوانـي  تحليل يا تبيين يك پديده ميدرجهت 
چاپ رسيده، درقالب مقاله بوده و حاوي  بهروزنامه  اين زنان درازسوي سوم مطالبي كه  يك
  اي له يا عليه چرايي يا چگونگي وضعيت موضوع است.  ادله

دربـارة اوضـاع و    اي واقعـه  رسانيِ اطالععبارت است از متني كه ضمن » گزارش«
 26 شـود، درحـدود   مشاهده مي طوركه همان. دهد ياحوال آن واقعه شرح و توضيح م

 هـا  زنان درقالب گزارش بوده است. اين گزارشازسوي شده  فرستادهدرصد از مطالب 
امتحـان و  جلسـة  ازجملـه برگـزاري    ،حاوي اخبارِ وقايع مهم مدارس دخترانه برخي

هـم  ا ران اصـلي ر  سخن ةشد ارائهخطابه يا نطق  ،و در اكثر موارد است انجمنجلسة 
  . دارد بر  در

 ويـژه  به ،اين مطالب حاوي مطالبات شخصي اغلبِ ها قرار دارند. بعد نامهرتبة در 
دوم بـوده  دورة مشـروطة   حقوقيِ ـ هاي اجتماعي ساماني هناب درقبالخواهي زنان  تظلم

 با مضمون قدرداني از حمايت مـالي زنـان در   است هايي نامههم است. در چند مورد 
ذكـر جزئيـات   مالي خود براي جلوگيري از اسـتقراض خـارجي و   ارائة سرماية  ةزمين

  .موارد اهدايي
 هـا  و اطالع عموم مـردم در روزنامـه  اشتهار  منظور بههر مطلب مهمي است كه » اعالن«

فراواني ترين  كم شود، مشاهده مي طوركه همان. شوند يا در معابر عمومي نصب نوشته شوند
اسـت. حجـم ايـن مطالـب      نـو   ايـران  ةروزنامزنان در ازسوي شده  درجمتعلق به اعالنات 

  خورد.  مي چشم بهدر تيتر اصلي  »اعالن« ةكلم اغلبو  است تر از بقيه كوتاه
وقايع عمومي مربـوط بـه   كه  آن ازجمله ؛هايي باشد تواند گوياي واقعيت قلت اعالن مي

اهميت در مقايسـه  درجة  به باتوجه چنداني نداشته است يا بازتاب رو، ازاينزنان كم بوده و 
دفتر ازسوي باني قرار گرفته و بخشي از موارد دريافتي  اي مورد دروازه گونه بهوقايع با ساير 

بـازخورد   ازتوقع چنـداني   ،زنان باسواد ةجامعقلت  به باتوجهيافته است.  روزنامه انتشار مي
  رفته است.  آن عصر نمي مشهورو  شمارگانپر ةروزنامانتشار خبر در 

ـ اسـت. در   ارسالي قالب شعر و ادبيـات نداشـته   ةنوشت زنيك از مطالب  هيچ و  هـا  همقال
هرچند شـاهدي بـر تسـلط ادبـي زنـان       ،اما اين كاربرد محدود كار رفته، بهها ابياتي  گزارش
 ،مصاحبه چنين هممتن اصلي بوده و سبك مطلب را تغيير نداده است. ييد أتدرجهت  ،است



 75   ...آموزش زنان و تبيين ضرورت آن در مشروطه؛ تحليل 

چندان رايـج   ،فضاي مطبوعاتي آن دوره به باتوجه ،نگاري روزنامههاي  يكي از سبك منزلة هب
  خورد. چشم نمي بهو فراواني در اين سبك در بررسي حاضر  است نبوده

درقالـب مقالـه بـيش از     ،با ارسال مطالب تحليلي خود ،زمانه ةفرهيختزنان كه  آن كوتاه
نديشـه و  امخاطبـان را بـه فكـر و     ه منطـق و اسـتدالل نظـرِ   از را تا اند ساير ژانرها كوشيده

  سازند.  راه همو آنان را با خود  كنند جلب ديدگاهي
  

  هاي تحليلي يافته .5
  وضعيت زنان 1.5
شـرايط حـاكم بـر    بررسي در مكتوبات زنان گزارش آنـان از   قابلموضوعات  ترين مهماز 
در توصـيف   ي رامهمـ  يهـا  لفـه ؤمهـا عناصـر و    نوشـته  زننوعان خود است. محتواي  هم

: اسـت  تأمـل درخورآيـد از ايـن منظـر     مـي  . تعابيري كه درادامـه در بر دارد وضعيت زنان
از اهـالي مملكـت   )؛ 4، 34 ش: ق 1328 – 1327 ايران نو(» اسيران وادي جهل و ناداني«
 :(همـان » نسوان ايران به چه اندازه بدبخت واقع شدند«)؛ 2، 13 ش :(همان نيامدن شمار به

» ؟مانـديم  حقوق بيآيا انسان نبوديم و عرق حميت نداشتيم كه در عالم بشريت «)؛ 4، 33ش 
 ؛)4 ،34 ش :(همـان » علمـي و نـاداني   بـي گرفتـار ظلمـت جهالـت و    « ؛)3 ،19 ش :همان(
نسـوان را   ةطايفـ « ؛)4 ،54 ش :(همـان » خـوار  نفقـه اموات، بلكه اموات  ءشدن جز حساب«

 ؛)3 ،78ش : (همان» هزار تعديات نمودن هزارانكردن و گرفتار  تصورمخلوقات ترين  پست
آگـاهي و   ةميوبهره از  بيعلم و هنر و  ةدرجخبر از  بيمحصور در تنگناي محبس ناداني و «

مخلـوق و باعـث   تـرين   گذرانـدن و پسـت   بطالـت  بهعمري را « ؛)2 ،80 ش: (همان» اطالع
اند از بـراي   آفريدهكنند كه ما را  مي تصور« ؛)4 ،92 ش :(همان» بدنامي وطن عزيزمان شدن

   .)3 ،102 ش :ق 1341 نو ايران(» كنيزي مردان
بر جهل و ناداني زنان يكي از عناصر محـوري روايـت نويسـندگان مكتوبـات از     كيد أت

اي بر  مقدمه منزلة هببر اين مضمون تأكيد  كاربرد و ترديد، خود است. بي ةزمانوضعيت زنان 
سـاير مضـامين   درمـورد   شـده اسـت.  كار گرفته  هآموزش براي زنان ب كارگيري بهضرورت 

در بزنگاه  جامعة ايرانمنزلت اجتماعي زنان و شأن زنانگي در  گر بيانها  آن كه توان گفت مي
ازجملـه   كه بار زنان دارد حقارتمشروطيت است و حكايت از فرودستي اجتماعي و وضع 

مخلوقـات،  تـرين   خوار، گرفتار ظلمـت، پسـت   نفقه واژگان اسير، اموات نكاربرد توان به مي
  را در اين مكتوبات مشاهده كرد. بهره بيو محصور، كنيز، 
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  آموزش زنان و دفاع از آن 2.5
ها در  نوشته زن ةمطالبترين  مهمضرورت آموزش زنان  ،تحقيق نشان داد ةپيشين طوركه همان
داليـل نويسـندگان در    ،با بررسي عناصر اصـلي بحـث   ،بخشبود. در اين  نو  ايران ةروزنام

 كـه  رسـد  مـي نظـر   به، جامع اي همطالعدر  كنيم. را بررسي و تحليل مي دفاع از آموزش زنان
را بتوان ذيل سـه سرفصـل   نوعانشان  زنان درمورد ضرورت آموزش براي هم ةادل ةمجموع

  .آورد گرد

  يفرزندپرور 1.2.5
ترين نقش اجتماعي زنان تعريف شده است. اين امر ريشه  اصلي »مادري«تاريخي،  ازديدگاه
 بوده اسـت تاريخ جهان اين باور  طيكه  شناختي دو جنس دارد. چنان هاي زيست در تفاوت
داري همـين   عهده جهت. دراند وجود آمده بهطور طبيعي براي مادري و پرستاري  هكه زنان ب

متـون  تأكيـد   شـود.  ف زنان شـناخته مـي  وظاي ازنقش است كه فرزندآوري و فرزندپروري 
و آموزش زنان را درمقام  است نقش فرزندپروري زنان بوده بر نو  ايران ةروزنامنوشته در  زن

  .دانسته استاي براي تربيت و پرورش فرزندان  زمينه »مادر«
مـادر   ةعهـد  بـه اوالد  بصر واضح و مبرهن است كه پرورش و تعليم و تربيت ذيبر هر 
يـد و  يبايد مادرها را در طفوليت در مدارس جديد مجبور بـه تحصـيل نما   ،پس .است

لت و ديانت و اخالق و اكردن قرين سعي بليغ نمايند و نظر در اص اختياردانشمندان در 
  ).3 ،65ش  ق: 1328 -  1327 ايران نو( فطرت و امانت و جنسيت زوجه نمايند

هـاي ارسـالي بـه     مادري، زنان در نوشتهدر دفاع از اهميت آموزش زنان در ايفاي نقش 
توجـه بـه نقـش تربيتـي      كه رسد مينظر  به و پردازند به موضوع تربيت مي ايران نو ةروزنام

تعلـيم و   ةانديشـ از فضاي فكري و  است و فرزندان كردن بزرگ اصطالح بهمادران فراتر از 
  است: برخاسته تربيت مدرن در آن دوره

 ةواسـط  بـه همه خسارت و زحمت  اين باپسنديد كه  آيا بر خود مي ،اي خواهران عزيزم
گرفتار ننـگ و سـرزنش شـويم و     داري و اخالق قهراً بودن از تحصيل علم خانه ممنوع

از تربيـت اوالدهـاي خودمـان     عدم قناعت و علم و هنـر و عرفـان و ديانـت    ةواسط به
  ).4 ،92ش  همان:( ؟بمانيم محروم

كه منافع آموزش زنـان   خوانيم را مي نوشته، اين استدالل زنات در جايي ديگر از مكتوب
  :شود مي پدران نصيب ،روي آنان ازطريق كاهش كج ،در تربيت فرزندان
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ممكـن نيسـت مصـدر خالفـي      ،بيايـد هر فرزندي كه در آغـوش مـادر باتربيـت بـار     
ها  آن ،كنند ميجماعت نسوان را از علم محروم كه  اين بشود. مردان گمان نكنند از  واقع

گردد. اگر مادر اوالدهـاي   ايشان برمي بلكه اين ظلم به تمامه بر خود ،اند به ما ظلم كرده
3، 84ش  ق: 1341 ايران نو( شوند داراي تربيت ميها  آن اوالدهاي ،م باشندايشان عال.(  

 كثرت مدارس و فراگيري آموزش زنان در سراسـر كشـور توصـيه    در اين مكتوبات، به
  كرده دست يافت: تا دركل بتوان به نسلي تحصيلاست  شده

اهميـت يافتـه، مكاتيـب و     هالزم ةدرجتربيت بنات اين كشور به  ةمسئل و متدرجاً] ...[
االثـر ترقـي فرزنـدان سـبز و      يمعظـ خـم  مرور ايام ايـن تُ  بهشود تا  مدارس متعدده برپا

از ظلمات جهالت و ناداني  ،روحاني و جسماني شده ةمفيدگرديده و مثمر ثمرات   خرم
  .)4 ،34 ش ق: 1328 -  1327 ايران نو( ي يابيميرها

 ةسـيطر  بـه  باتوجـه  ،جا اين دورنماي كلي چنين رويكردي پرورش فرزندان متعهد و در
پرسـت   وطـن  تربيت فرزندانِ بود، هاي مشروطيت ترين ارزش از اصليكه گرايي  ارزش ملي

زيـرا   ،ناث را از مدارس ذكور اثر و اهميت بيش استمدارس اُ ،و از اين حيث ]...[«: است
پرست پرورش  مند و وطن مردان غيرتها  آن كند كه در دامان اين مدارس مادراني تربيت مي

  .)3 ،79 ش همان:( »خواهند يافت
توجـه بـه حفـظ سـالمت جسـمي       فرزنـدپروري وجـه ديگـري دارد و آن   كه  آن نكته
مير كودكان در ايران عهـد   و مرگباالي  ميزان به باتوجها است. نويسندگان اين امر ر  فرزندان
جهـت   ازچـه ازجهـت حفـظ سـالمت و چـه       ،آن رامين أتو  اند مهم شمرده ياربس 1قاجار
  دانند: آموزش زنان مي در گروِ ،درست به بيماري و درنتيجه داشتن فرزنداني تن نشدن مبتال

عدم تربيت امهـات اوالد   ةواسط بهامراض معنوي و صوري ما ايرانيان را تر  بيش چون
صـورت اسـتدعا    بـه باب چند كلمـه   اين درشمارم كه  بر خود فرض مي ،دانم وطن مي

 حضور جميع سياسـيين و خيرانديشـين و خـدام ايـن وطـن عزيـز معـروض دارم        به
  .)2، 17 ش همان:(

 علمـي و غفلـت   نـاداني و بـي   ةواسـط  بـه دانيد در هر سالي چه عده از اطفـال   آيا مي
 شـوند و يـا   مهاتشان در آب غرق و در آتش سوخته و بـه امـراض جزئـي تلـف مـي     اُ
معلوم  ؟شوند پرستاري كور و كچل و دست و پا شكسته مي عدم تميزي و بي ةواسط به

 حـال اطفـال چـه خواهـد شـد      ،بهره باشد الصحه بي حفظكه مادر از علم  وقتياست 
   .)3، 69 ش همان:(
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  منزل يرتدب 2.2.5
هـاي طبيعـي،    ويژگـي  طبقشده تا بر سببتقسيم زندگي اجتماعي به عمومي و خصوصي 

 ةعرصـ عمـومي و جـاي زنـان را     ةعرصتقسيم كار جنسيتي شكل گيرد كه جاي مردان را 
و  ،مراقبـت از خـانواده، شـوهر، فرزنـدان     ةوظيفـ . مادري و همسري بـا  شناسدبخصوصي 

ازجملـه   ،امـور خـانگي   دادن و انجام است شدهناپذيري عجين  اجتناب صورت بهمندان  سال
 مكتوبات زنِِ است. نويسندگانِه كردرا نصيب زنان  ،رساني به اعضاي خانواده انواع خدمات

آموزش زنـان را موجـب    عرف در اين اصلِ نشد انگاشته بديهيبا پذيرش  ايران نو ةروزنام
  :ندا ستهدان منزل  يرتدب بهتر آنان ذيل عنوان رسانيِ خدمات

وطن بنا گذاريم كـه   بهتر اين است كه دبستان بنيان نهيم و دبيرستاني براي دخترانِ
در سر هر خانواده يك خانم دانشمند آماده نماييم كه تدبير منزل و تربيت  ،در آينده
بيت و خياطي و طباخي و نظافت را نيكو بدانـد و از پسـتانش شـير و    ادارة بچه و 
سـزاوار قربـاني و خـدمت     ،وطن به دهان نوزادگان برسد تا در هنگـام لـزوم   حبِ
  ).3، 19 ش همان:( باشند

و از  اسـت  پرستي تعريف شده وطنوثيق با  منزل نيز در ارتباط ةشايست تدبيرِكه  آن نكته
استداللِ فرزندپروري كه ذكر آن پيش  چون هم اند. رسالت تاريخي براي زنان قائل ،اين نظر

ها برشمردن منافع آموزش زنان براي مردان در معناي  نيز يكي از ادلهجا  اين دراين رفت،  از
خصوصي به زنان مانع  ةحوز دراختيارگذاردنِعرف با  درمردان  ةجامعزيرا  ،اعم كلمه است

  عمومي بوده است: ةحوزها و منابع  آنان به فرصت يابي دست
از بركت علـم   ،مملكتي داراي سواد و معلومات شدند كه زنان و دخترانِ درصورتي

 ،كنـد  خواه تربيت مي طور صحيح و دل هاوالد خود را بكه  اين از عالوه ،و تربيت خود
در موقـع لـزوم بـه شـوهر خـود نيـز        ،كند بيتيه را با يك عقل معاش اداره ميادارة 

نگذارد كه دمي از پاي بيفتـد و   ،ي كندراه همتواند  مي ،علميه كه داردقوة  ةواسط به
كـه از   ،صـورت مـرد   اين در ،قطاران خود بشكند. پس همدرميان  اش اعتبار مردانگي

اداره توسعة با تمام قدرت در  ،قيد معاش و زحمت تربيت اوالد خود را آسوده ديد
 پردازد  و كشف مجهوالت و اختراعات و تكميل صنعت و اخذ شرف و عزت خود مي

  ).4، 52 ش ق: 1329 - 1328 ايران نو(

منافع آموزش زنان در مديريت امور خانه ، تدبير منزل ةوظيف هاي جنبهبا درك اهميت و 
  اند: و خانواده را متوجه شوهران دانسته
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مهـم   ةوظيفتر است و قلم مشيت و  حساستر و ذهنشان  دقيقطبع انسان كه  اين نظر به
مفاسـد جهـل بـراي ايـن      ،ثبت كردهها  آن مادري و تربيت شما را در فهرست تكاليف

خود  ةخانمه عال و مزاياي علم هزار برابر زيادتر است. زنِتر  بيش طايف دوصد چندان
همسـر خـويش را بـه ايـن واسـطه      خوشـي   اسـباب دل  ،را مرتب و پاكيزه نگاه داشته

  ).3 ،83 ش ق: 1341 ايران نو( آورد مي  فراهم

  كشور يتمدن و ترق 3.2.5
 ةدورناامني اواخـر  و روزي، فقر، بيماري،  تيره ةدربرگيرندكه  ،ماندگي عقب ةچرخگسستن 

غربـي  ة مدرنيتـ كـه در   چنـان  و پيشرفت و بهبـود وضـعيت كشـور آن    ،سو يك ازقاجار بود 
 قـرنِ ايراني در آغـاز   اهداف انسانِ ترين مهمخواهي از  موجب شد تا ترقي ،شده بود  تجربه

هـاي   در دفـاع از ضـرورت آمـوزش زنـان تنهـا بـه اسـتدالل        زن حاضر باشد. نويسندگانِ
بلكه با  ،خصوصي بسنده نكردند عرصة درمربوط به پايگاه اجتماعي زنان  ةشد مطرحتر پيش
سو و كثرت جمعيت آنان كوشـيدند تـا توجـه     يك ازمراقبتي زنان  و نقش تربيتي دادنِ پيوند

  :ندكن جلبمخاطبان روزنامه را به اهميت نقش زنان در پيشرفت ايران 
خانـة  و تربيـت و انتظـام حـدود     بصري الزم است كـه درصـدد تعلـيم    ذيبر هر ] ...[

شـهري صـاحب ترقـي و تمـدن و     هاي  تمام خانه ،نظم و ترقي ةواسط بهباشد تا   خود
عظيمـي   ناثيه است و اين نعمتاُ ةواسط بهي و آبادي و نظم هر خانه ثروت شود و ترق

در مملكت ما اكسير است. تا چند عضو شريف خود را معيـوب   ،كه اصول ترقي است
 ،نسوان تربيـت نشـوند   ةطايفدانيد كه تا  طلبيد؟ آيا مي خود را ويرانه مي ةخانو عليل و 

  .)3 ،78 ش ق: 1328 -  1327 نوايران ( ؟ترقي و تمدن در مملكت غيرممكن است

ترقـي و  درجهـت   اما در ساير مكتوبات، آموزش زنـان  ،قول باال وجهي سلبي دارد نقل
خـود را در   امروز روزي است كه تمام بـرادران هـم  «يابد:  سعادت كشور وجهي ايجابي مي

توانم عرض كنم نصف ترقي  مي .تحصيل زن و فرزند خود بگمارند، هنوز وقت باقي است
  ). 3 ،102 ش ق: 1341 ايران نو( »هاست مملكت بسته به دانستن زن

در آن مملكـت ترقـي و تمـدن     ،تربيـت ماندنـد   بـي ناثيه اُطايفة در هر مملكتي كه 
چنان راحت  مادر است و هم ةعهد بهزيرا كه تربيت و تمدن اطفال  ،است غيرممكن

بنـابراين،   ]...[ شـده بـا تمـدن اسـت     تربيـت وجود نسوان  ةواسط بهو ثروت مردان 
صـحيحة  ترقي مملكت تربيت نقشة  مال دولت را درضمنِكه سياسيون و ع صورتي در

ترقيـات و   تمـام  ،خواست خداونـد متعـال   بهدانم كه  يقين مي ،وطن منظور شود بنات
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تربيت و ترقـي   ةواسط بهظهور خواهد رسيد و  بهزمان  اندكعزيز ما در  سعادت وطنِ
 آثـار ترقيـات عاليـه پديـدار خواهـد شـد       ،مهات، در حال و مال فرزندان اين خـاك اُ
  .)2، 17ش  ق: 1328 - 1327 نو  ايران(

اجتماعي كشور، اروپـا   ةسرماياقتصادي و  ةسرمايدر بيان اهميت آموزش زنان و كسب 
  :است شده گونه ياد الگو معرفي شده و از نقش زنان در كشورهاي اروپايي اين

ضالي روزگـار پـس از   م و فُاي خواتين محترمه و اي مادران با حميت، دانشمندان عالَ
اند ثروت و عـزت هـر    ثابت كرده ،عقليه و براهين علميداليل با  ،تجارب و اهتمامات

امـروز ترقـي    ]...[ اليتجز است ءو جزتوأم ناث آن مملكت مملكتي با تعليم و تربيت اُ
 1329 -  1328  نـو   ايران( ن همت و بركت زنان آن مملكت استممالك اروپ از حس

  ).4، 52 شق: 

 ضرورت آموزش زنان و ترقي كشور، موضوع شراكت زنانِ جهتدركه  آن توجهدرخور
سابقه كه داللت  كمشدن آنان در امور مطرح شده است؛ موضوعي  سهيمو  دارم اخالقدانا و 

  :رددا رو پيشكرده و  دربين زنان تحصيلجنسيتي  ةبرابرگرايانبر وجود تمايالت 
 ةواسط بههر مملكت  تثرو و تمدن و ترقي و عالم بقاي كه است واضح هركس بر

ـ  يفشر يعضو از اعضا يككه  ،نسوان طايفةما  ،هرگاه. است نسوان طايفة  يمردان
 يتو تمـدن و انسـان   ترقـي  جادةو در  يمبرهان يو بداخالق يخود را از مرض نادان

 زمـان  انـدك در  ،شـويم  سهيم و شريك امور كليةو با مردان خود در  يمقدم گذارد
 شــد خواهــد علــوم و صــنايع و شــرف و عــزت هرگونــه داراي مــا عزيــز وطــن

  ).3 ،69 ش ق: 1328 - 1327 نو  ايران(

و سـعادت   ،تمدن، ثروت، صنعت، عزت دركنارقرار گرفتن مفهوم ترقي كه  آن توضيح
نويسندگان، آمـوزش   ديدگاهديگر، از بيان بهداللت بر وجوه مادي و فرامادي پيشرفت دارد. 

 ،است. گـويي  فرهنگي و اجتماعيو  ماديهاي  جنبهدر زنان متضمن آباداني و تعالي ايران 
فرهنگـي و اجتمـاعي بـراي آحـاد كشـور      و  گذاري اقتصـادي  آموزش زنان نوعي سرمايه

  شود.   مي  تلقي
  

  گيري نتيجه .6
از تحـوالت سياسـي   آكنـده  كـه   ،گـرفتن فضـاي دوران مشـروطه    درنظرحاضر با مقالة 

اجتمـاعي   ــ  فرهنگـي  يجريـان مطالعـة  اجتماعي و فرهنگي گسـترده و ژرف بـود، بـه    
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گـويي بـه علـل     زمانه خود درصدد پاسخكردة  تحصيلو  رو پيشپرداخته كه در آن زنان 
كمـي و كيفـي متـون    مطالعـة  مدنـد. بـا ايـن رويكـرد،     نوعان خـود برآ  وضع اسفبار هم

چاپ رسيده، مبناي اين پژوهش است. انتخاب ايـن   به ايران نو روزنامة كه در ،نوشته زن
 را در بـر دارد.  يتـأمل نكتـة درخور  ،اي نـوين  ابزار رسـانه مثابة  به ،زنانازسوي روزنامه 
اعضايي كاردان همكاري نتيجة كه  ،اي محتواي جسورانه و البته حرفه بسيار و شمارگانِ

بـود كـه   ازجمله امتيازهاي اين نشـريه   ،مطبوعاتي است عرصة درشده  شناختهو و آگاه 
نوشـته در   زن عنوان مطلـبِ  62انتشار بنابراين، . در پي داشتاستقبال عمومي وافري را 

سـطح سـواد عمـومي     بـه  باتوجـه  ،ها) شمارهكل  درصد 13شماره از اين روزنامه ( 475
و انتظارات خود و و نظرها  ها مندي و ممارست آنان در بيان ديدگاه جامعه و زنان، توان

 كنـد.  را بيـان مـي   عمـومي حـوزة   در آنـان بـه مشـاركت اجتمـاعي    اندازة  بي نيز اشتياقِ
سـت كـه   رو پـيش اي پرمخاطـب و   گوياي هوشمندي آنان در انتخاب نشـريه  ،چنين هم

  . برتابدروح زمان را در محتواي خود  تا تالش دارد
كـه   دهـد  را نشـان مـي   دستي به قلمگر و  هانديش توزيع فراواني نويسندگان كميت زنانِ

بندي مطالبـات   در صورت ،دارند چنان هويتي سنتي را ابراز مي هرچند در بيان نام خود هم
ـ      حقارتخود با اعتراض به وضعيت  ان و تحقيـر  بار ناشـي از جهـل و نـاداني عمـومي زن

هـا و كرامـت    توانـايي و  اسـتعدادها  دربـارة شان، مخاطب را دعوت به بازانديشـي   منزلتي
 ،برد واژگان خـاص نوعان خود با كار حاكم بر همكنند. روايت زنان از وضع  انساني زن مي

هاي تحليلي، حكايت از ابعاد اين وضعيت اجتماعي داشت. چگـونگي   در بخش اول يافته
 رفت از اين وضـع دسـت كمـك    برونآنان براي  كه دهد مخاطبان نشان مي توزيع فراواني

دنبال ترغيب زنان نيستند. با مخاطـب قـراردادن    فقط بهو  اند آحاد ملت دراز كرده سوي به
ي راهـ  همعزم آنان را براي  تا كوشند مي ،برادرانواژة ويژه با كاربرد  هب ،مردان و نيز جامعه

در  را زنان فراست سبك غالببه در برقراري آموزش زنان جزم كنند. انتخاب سبك مقاله 
كاربرد سبك مقاله و  ،چنين هم. دهد نشان مي تحليلي از بيان خود ـ بندي استداللي صورت
خوان با ساير مطالب و رعايـت اسـتاندارد    مطالبي همارائة زنان در گر كوشش  بيانگزارش 

  روزنامه است.  
نوشـته در بيـان    زنمتـون   هـاي نويسـندگانِ   شناسي اسـتدالل  سنخمحتوا و  تحليل كيفيِ

شـد  در سه محور كانوني شناسـايي   ،يعني برقراري آموزش براي زنان ،تقاضاي اصلي خود
بـا ارجـاع بـر     ،نويسـندگان  .فرزندپروري، تدبير منزل، تمدن و ترقي كشوراند از  كه عبارت

سالمت جسمي و تربيـت روحـي    ازنظرزنان  ةوظيف ترين مهما اصل مادري، فرزندپروري ر
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. انـد  دانسـته آمـوزش زنـان    هرچـه بهتـر بـه آن را در گـروِ     يابي دست اند و برجسته ساخته
دار  ، زنـان را عهـده  يتشـناختي دو جنسـ   هاي طبيعي و زيسـت  با تكيه بر ويژگي ،چنين هم
 رسيدگي به كار خانگي اند و برشمردهخصوصي  ةعرص امور خانه و وظايف رساندن انجام به
كـه خـود    چنـان  آن را، شايسـته  نحو بهبهداشتي و نيز همسرداري  و خدمات مراقبتي ةارائ و

در  بـراين،  افـزون . اند ستهمنوط به برقراري آموزش جديد براي زنان دان ،نامند مي  تدبير منزل
پرسـتي،   ي چـون وطـن  هـاي  كـه مملـو از ارزش   ،مشروطه ةخواهان آرمانفضاي پرهيجان و 

اين نويسندگان با پيوند ميان آموزش زنان و درنتيجـه بهبـود    2،و عدالت است ،خواهي ترقي
هـاي اجتمـاعي،    رد، خانواده، گـروه انساني در مقياس خُ ةجامعفردي از  منزلة هب ،وضعيتشان

تحصـيلي در مقيـاس    و امـور آموزشـي   دركـار   دسـت ويژه  هب ،هاي شغلي و گروه ،ها انجمن
روندهاي عامي در جامعه در مقياس كالن، پيشرفت و ترقـي   انداختن جريان بهمتوسط و نيز 

  خواستار بودند. يبرد راهبا نگاهي  و درستي بهكشور را 
هـاي   هـاي روزنامـه و بـه فراخـور فعاليـت      نوشته زنبه موازات انتشار كه  آن مهمنكتة 
اندازي، شروع به كار،  راه اززنان  دار آموزش طرف اجتماعي و سياسيِو  هاي فكري جريان

 مـدارس  چـون  هـم امور معمول مانند برگزاري جلسات امتحان در مدارس زنان اجراي و 
البنـات،   مكتـب ناموس، هنر، نسوان، مخدرات وطن، اناث، عصمتيه، پـرورش دوشـيزگان،   

خبـر   و نـاموس طـوبي   ،المدارس، حجاب، احياء دخترانـه  گيان، ام مخدرات اسالميه، پرده
و  تفكيـك هـر پايـه    بهها  آموزشي ازجمله كالسبرنامة شرح  دركنار ،ها اينهمة  دهند. مي

بازتـاب   درمجمـوع  ،مواد درسي و نيز نقد و ارزيابي كيفيت تدريس در مـدارس دخترانـه  
بـاوجود كثـرت مشـكالت و     را مطبوعاتي زنانو  هاي اجتماعي فعاليتسازندة و اثرگذار 

  .دهد شان مينموانع 
  
اه نوشت پي

 

 ،كلـود  گفتـة  استناد بـه  با وم  1856با ارجاع به ليدي ماري شل در  ،خود ةدر مقال ثابت كاشاني. 1
رسـند.   سالگي مي حداكثر سه كودك به سهاز هر ده كودك  نوشته است كه ،شاه پزشك فرانسويِ

مقصـر چنـين    ،عهـده دارنـد   سنتي مراقبت از كودكان را بـر  ةكه وظيف ،شل مادران راليدي ماري 
  ).Kashani-Sabet 2006: 1دانسته است ( اي كننده وضعيت نااميد

مشروطه و ازجمله طرح مفـاهيمي چـون قـانون، جهـت،     هاي  ارزش ةدربارتر  ة بيش. براي مطالع2
 چنين، جانـت  هم). 1369توكلي طرقي ( بنگريد بهبرابري و انقالب، مساوات، ملت، قشون ملي، 

مـذهبي، مبـارزات   هاي  با استفاده از اسناد تاريخي گوناگون، گرايش و روشني به )،1385( آفاري
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 هـاي  جنبهو ضمن تحليل  بررسي كرده استانقالب  طيدر را عليه امپرياليسم و استبداد سلطنتي
هاي انقالبي  افراد و گروه ةهاي گسترد جنسيتي و فرهنگي انقالب مشروطه، به حمايت و طبقاتي
  است. پرداختهتفصيل  ايران به ةرو در ساير نقاط جهان از جنبش مشروط و پيش

  
  نامه كتاب

  بيستون. تهران: رضايي، ترجمة رضا ،يرانا ةمشروط انقالب ،)1385( انتآفاري، ج
 گران و مطالعات زنان.  روشن تهران: ،هاي زنان ايراني نامه ،)1395( باغدار دلگشا، علي

بررسـي مطالبـات اجتمـاعي و فرهنگـي زنـان در      « ،)1394پرويش ( محسن بهشتي سرشت، محسن و
  . 3، ش زن در فرهنگ و هنر، »(با تأكيد بر نشرية نامة بانوان) مطبوعات عصر قاجار

 . 50، ش 13، س شناسي ايران ةمجل، »ايران نو ةروزنام«)، 1380الدين ( ناصرپروين، 

تـاريخ  ، »نشريات زنان عصـر قاجـار  زن و تحول امر روزمره با تكيه بر « ،)1394ترابي فارساني، سهيال (
 .17 ، شايران

، »زنان (از مشروطه تـا پهلـوي)  هاي  زن و تحول گفتمان ازخالل نشريه« ،)1395ترابي فارساني، سهيال (
 .30، ش تاريخ اسالم و ايران

، »مشروطيت در ايـران  ةانگارگيري  شكلاثر آگاهي از انقالب فرانسه در « ،)1369توكلي طرقي، محمد (
 .31ش  ،نامه اناير

پهلـوي   ةدورخصوص آموزش زنان در  درگران  انديشهبازتاب تعامالت فكري « )،1394( زهرا ،حامدي
  .27، ش تاريخ اسالم و ايران ،»اطالعاتو  سرخ شفق، نسوان عالم ةنشريبر سه  مبتنياول 

مطالعـات   ،»ايـران مطبوعـات زنـان در    ةمطالعـ براي  مدلي«)، 1391( كيهاني معصومة و ، هادييكيخان
 .28، ش فرهنگي و ارتباطات

مهـدخت   ةترجمـ ، اي رسانههاي  تحليل پيام)، 1388و (گفي .جي فريدريك و ،ليسي ، استفنرايف، دانيل
  اي. تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه بروجردي علوي، تهران: سروش و مركز

  .92، 80، 79، 78، 69، 65، 54، 34، 33، 19، 17، 13ق)، ش  1327( نو رانياروزنامة 
  .52ق)، ش  1328( نو رانياروزنامة 
  .102، 84، 83ق)،  1341( نو رانياروزنامة 
نگـاري زنـان در عصـر     شناختي روزنامـه  بررسي جامعه« ).1394( باغدار دلگشا و علي هما ،زاده زنجاني

  .17، ش مسائل اجتماعي ايران ،»زنان  زبان ةروزنامبر تأكيد  مشروطه؛ با
؛ نسوان سعادت كيپ ةتحليل محتواي نشري« )،1396فراهاني ( مژگان سادات و سميه شفيعي،

  .32 ش، يفرهنگ خيتار مطالعات ةنام ، فصل»پهلوي ةدور ةهايي براي زنان در آستان بايسته
زن و ، »بررسي مطالبات زنان در جرايد عصر مشروطه«)، 1395( باغدار دلگشا علي عليزاده، محمدعلي و

 . 1، ش 7 ، سجامعه
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نگاري زنان عصـر   روزنامه عرصة دراي متفاوت  نشريه ؛زنان زبان« )،1390( باقري الهه مسعود و ،كثيري
 .13، ش سخن تاريخ ،»مشروطه

  ، همدان: سپهر دانش.تحليل محتوا در علوم انساني ،)1388(زاده  يوسف محمدرضا و يحيي ،معروفي
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