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  چکیده 

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی جایگــاه نگــارش زنــان در مطبوعــات مشــروطه، 

اي با رویکرد دموکرات در دورة مشروطه، که با چــاپ مطــالبی نو؛ روزنامهویژه روزنامۀ ایرانبه

توجه به حقوق اجتماعی زنان بــوده اســت، زمینــه را بــراي مطــرح که داراي محتواي برابري و 

تر مطالبات اجتماعی و سیاسی زنان هموارتر ساخت. در تاریخ ایران، عصــر کردن بیشتر و دقیق

گاه آغــازین حضــور اجتمــاعی زن در عنوان نقطــهتوان بــهقاجار و در آن، دورة مشروطه را می

هاي اجتماعی ماننــد ســوادآموزي، طرح کردن درخواستاي که زن به مجامعه معرفی کرد. دوره

هاي زنان، ایجاد مطبوعــات و حــق رأي تالش براي مشارکت سیاسی و اقتصادي، ایجاد انجمن

   پردازند.می

این پژوهش به روش اسنادي و با استفاده از دو تکنیــک تحلیــل محتــوا و بافــت موفعیــت 

عنوان یکــی از نــو بــهاي از روزنامــۀ ایــرانمقایسهصورت کلمات، با تأکید بر دو نامه از زنان به

مطبوعات مدافع حقوق زنان، انجام شده است. این تحقیق به ثمر رسیدن تالش اجتماعی زنــان 

  دهد.   و احقاق حقوق اجتماعی آنان را بعد از یک دهه تالش نشان می

موقعیــت کلمــات، نــو، بافــت نگاري زنان، مشروطه، روزنامۀ ایــران: روزنامهواژگان کلیدي

  دورة قاجار.
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زاده و طهــورا خجســته ثــانی دانم از سرکار خانم دکتر هما زنجــانیدر رابطه با نگارش این متن بر خود الزم می

  تشکر کنم.
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 مقدمه

-گــر خواســتهمطالبات اجتماعی در جوامع بشري از این جهت داراي اهمیت است که بیــان

-تــرین و مردمــیعنوان اجتماعیباشد. در این بین مطبوعات بههاي فردي و گروهی جامعه می

هایی هستند کــه نوشتهها در انعکاس باور جامعه نیز نقشی اساسی دارند. مطبوعات ترین نوشته

حدودي حکومتی، در راستاي تقاضاهاي مخاطبان خــود، یعنــی هاي رسمی و تادور از نگرشبه

هــاي اجتمــاعی و شــهروندي آنــان تــرین درخواســتکنندة اصلیدارند و مطرحمیمردم قدم بر

تــرین تــرین و مهــمهستند. این پژوهش با توجه به اهمیت نقش مطبوعات در یکی از حســاس

-هــاي گروهــی مــیادوار تاریخ تجددگرایی ایران، یعنی دورة مشروطه، به بررســی درخواســت

شــدند. زنــان بــا شــروع حرکــت ترین گروه جامعــه تلقــی مــیپردازد که تا قبل از این، محروم

هــاي اجتمــاعی ، فضاي ایجاد شده در جامعه را براي مطرح کــردن درخواســتخواهیمشروطه

وع به مطرح کــردن مطالبــات اجتمــاعی خــود در راســتاي الگــوي دیدند و شرخود مناسب می

نــو هــاي زنــان در روزنامــۀ ایــراننگارينگارش نامه در مطبوعات کردند. در این پژوهش، نامه

اي رادیکــال در ترین مطبوعات طرفدار حقــوق اجتمــاعی زنــان و روزنامــهعنوان یکی از مهمبه

اي دو نامه از زنــان بــا ین مقاله به تحلیل مقایسهعصر مشروطه مورد بررسی قرار گرفته است. ا

موضوعی واحد در روزنامه ایران نو با استفاده از روش پردازشی بافت موقعیت کلمات پرداخته 

-شمسی می 1288قمري /  1327هاي است. موارد مورد بررسی در این پژوهش مربوط به سال

  باشد. 

تواند نمایانگر اولویت در دوران مشروطه میروند تحقیقات درمورد مطالبات اجتماعی زنان 

حرکت اجتماعی زنان در ایران از آن تاریخ به بعد باشد. علت انتخــاب ایــن مقطــع زمــانی نیــز 

هــاي صــنفی در فعالیتحــدودي شبهاهمیت حضور زنان براي اولین بار در قــالبی رســمی و تا

ر دوران قاجــار درکنــار نفــوذ اي که وضــعیت نابســامان اجتمــاعی داجتماعی ایران است. دوره

ایجــاد مــدارس  ویژه در حوزه زنان در قالبفرهنگ غربی زمینه را براي طرح نظریات جدید به

سرّي نسوان را همــوار کــرد. در ایــن هاي سرّي و نیمهدخترانه و انتشار روزنامه و ایجاد انجمن

خواهی ایــران، ت مشــروطهتوان مطرح کرد عبارت اند از :آیــا در حرکــهایی را که میبین سؤال

هایی بوي منافع شخصی داشته است یا این مطالبــات در قالــب درخواســتومطالبات زنان رنگ

گردید؟ در همین راستا سوال اساسی و مهم دیگر این است که به چه دلیــل اجتماعی مطرح می
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ه درج آورنــد و مطبوعــاتی چــون ایــران نــو بــنگاري میدر این دوره، زنــان روي بــه روزنامــه

تــر از همــه، گر مطالبات اجتماعی نسوان است؟ و مهمپردازد که بیانهایی از زنان مینگارينامه

  رویکرد و مشی سیاسی روزنامۀ ایران نو در چاپ این مطالب چه میزان نقش داشته است؟

-نــو مــی در بررسی اقدامات و نگارش زنان، تأکید این پژوهش برروي روزنامــۀ ایــران     

هــاي نو در میان تمام مطبوعات عصر مشروطه، بیشترین سهم در درج نامــهروزنامۀ ایران  باشد.

شــده در هاي مطرحرسد اندیشهنسوان در این دوره را به خود اختصاص داده است و به نظر می

هاي زنان نشان از نوعی خیزش اجتماعی در راستاي مطرح کردن مطالبات اجتمــاعی نگارينامه

  زنان دارد. 

  هاي زنانبافت موقعیت کلمات در نامه

نگاري زنان در راستاي تکنیک تحلیــل ِمحتــوا بــه آن اشــاره توان در روزنامهاي که مینمونه

شــود کــه همــۀ عناصــر نمود، بافت موقعیت کلمات است. بافت موقعیت به نگرشــی گفتــه می

عی نویسنده و مخاطــب، سازنده در یک نامه مانند مکان، زمان، هدف، جایگاه و موقعیت اجتما

  کند. موقعیت گفتمان مورد بحث و در مقابل، گفتمان رقیب و دیگر موارد را بررسی می

طور گیرد. بهها مورد بررسی قرار میها و مکتوبکاررفته در نگارشهاي بهدر این مدل واژه

کــه از » مــا« ، ضــمیرايرشتهایدئولوژي و رویکرد میاننمونه، بر اساس نظر ون دایک در کتاب 

گروهی گویندة یک متن مــورد اســتفاده منظور ارجاع یا اشاره به مفهوم درونشناسی بهنظر زبان

گرایانه تعبیــر شــود و یــا حتــی پرســتانه یــا جنســیتگیرد، ممکن است با گــرایش نژادقرار می

ر د» مــا«ایدئولوژي خاص مانند مردســاالربودن را بیــان کنــد. بــا توجــه بــه ایــن مــورد ضــمیر 

حقیقــت واکنشــی در برابــر تــاریخ نگاري زنان داراي ایدئولوژي جنسیتی اســت کــه درروزنامه

  اجتماعی مردساالرانه در زمان خود است.

نگاري زنــان بایــد عنــوان نمــود، درمورد تفسیر و تحلیل بافت موقعیت درمورد روزنامه     

هــاي موجــود در قابــت گفتمانهاي مورد تحلیل در مقطعی از تاریخ تحوالت اجتماعی و رنامه

انــد. در ایــن آمدهش. در ایران توسط زنــان بــه نگــارش در1298-99ق. یا  1337-38هاي سال

هــا معمــوالً ها، تحقق حقوق اجتماعی زنان است که نگارندگان آننگاريزمان هدف از این نامه

اند. گفتمــان صر قاجارکردة جامعۀ ایران اواخر عهاي اجتماعی متوسط به باال و تحصیلاز گروه

اي طــوالنی در رقیب در این نگرش، گفتمان تاریخ مذکر و مردساالرانه است کــه داراي ســابقه

اش نسبت بــه زنــان، باشد که متناسب با الگوي گفتمانیادبیات و باور اجتماعی جامعۀ ایران می
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اي زنان نیز، تمام هنگارينفی، ستیز، محدودیت و محرومیت براي آنان قائل است. مخاطب نامه

  زنان جامعه ایران هستند و هدف از این کار، بیداري آنان از جهالت است. 

  آغاز نگارش زنان

زنان که در باور سنتی عصر قاجار کمترین نقش اجتمــاعی را در جامعــه داشــتند، بــا ایجــاد 

حتــی در گیري مشروطه درپی احقاق حقوق اجتماعی خود برآمدند. در این بین هاي شکلزمینه

خور توجه برخودار نبودند و در این عرصه، منابع که از جایگاهی درادبیات سنتی ایران نیز با آن

زنــان بــاز هــم از انجــام حرکــت اجتمــاعی خــودداري  97و ادبیات همگی در اختیار مردان بود،

مت نکردند. ادبیاتی که از رودکی تا فردوسی و حافظ و سعدي، بلبل را مذکر و راوي و گلِ صا

دانست. اولی مأمن در آسمان دارد و دیگري که نماد زن است، مقصور و محصــور را مؤنث می

  توان یافت. این صامت بودن زن را در ادبیات ملل دیگر نیز می 98در گلستان.

تنها در ایران که در دیگر کشورها هــم ســابقه داشــته اســت. در نگرش منفی نسبت به زن نه

در نگــارش  99هــاي او بــود.رانه، موضوع تــاریخ تنهــا مــرد و فعالیتساالاین رویکرد مطلق مرد

شــد و هــاي زنــان تعریــف میمیالدي نیز مفهوم پیشرفت در تقابل بــا ارزش 19تاریخ در قرن 

مراتب جنسی خود را براي پاســبانی از نظــم سیاســی حفــظ هاي تاریخی اهمیت سلسلهروایت

ها که همگی علیــه زنــان بودنــد، آنچــه نقــش ارشها و نگکردند. با توجه به این نوع نگرشمی

اي فرهنگی بود براي برتري مرد و فرودســتی زن در حقیقت ساختهشد، درطبیعی زن نامیده می

   100.باورهاي اجتماعی

قدر قوي بود که حتی زنــان بــراي کوچــک نگرش تحقیرآمیز به زن در ایران عصر قاجار آن
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100 Karen Offen, ruthroach Pierson and jane Randall, Writing women history: 

International perspectives, Bloomington, IN: Indiana university press, 1991, p1-2. 
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در ایــن شــرایط بیشــترین  101کردند.را زن خطاب میشمردن کسی چون ناصرالدین شاه نیز او 

شان بود. یکــی از زنــان ایرانــی عصــر تالش زنان، تالش براي به دست آوردن حقوق اجتماعی

قاجار در توصیف محدودیت سوادآموزي براي طبقه نسوان اشاره دارد بعد از آن کــه معــدودي 

پــدران عزیزمــان بــا «ســال تحصــیل خانه شوند و بعد از چندتوانستند وارد مکتباز دختران می

انداختنــد کــه چــه دور میکمال تغیّر کتاب و قلم را از دستمان گرفته، پاره کرده و شکسته و به

آمد کــه اگــر این سوال براي زنان ایرانیِ مسلمان پیش می 102»معنی دارد دختر خط داشته باشد.

ا زنان باید شهروندان درجــۀ هاي ذاتی دین اسالم است، چرعدالت و برابري اجتماعی از ارزش

ها بود که نگارشات زنــان ظــاهر دوم باشند و تحت سلطه مردان قرار گیرند؟ در پی این نگرش

خــانم بیکه در حقارت زنان نوشــته شــده بــود، بــی تأدیب النسوانبرابر رسالۀ بار درگردید. این

الســلطنه یــدا کــرد و تاجنویسی زنان زایــش پرا نوشت؛ خاطره معایب الرجالاسترآبادي رسالۀ 

نگاري پدیــد آمــد و گروهــی بــه نویسی و روزنامهخاطرات خود را نوشت؛ و سبک جدید طنز

کاظم اقــدامات همســر ســیّد 103انتقاد از شرایط طبقاتی و تبعیض جنســی در جامعــه پرداختنــد.

-آبــادي، درة المعــالی، محتــرم اســکندري و همســر ملــکهادي نجمرشتی، آغابیگم دختر شیخ

لمتکلمین خود نشانی از تالش زنان در عصر مشــروطه اســت؛ امــا تالشــی کــه ســایۀ نگــرش ا

انکار است. در ایران نیز همانند غرب زنانی که در تــاریخ روایــت قابلساالرانه نیز در آن غیرمرد

اند و یــا مــردان هاي مردان مشهور بودهاند یا مادران، دختران، همسران، خواهران و معشوقهشده

  104اند.خاطر آن کار است که مورد توجه تاریخ قرار گرفتهاند و آنان بهها کاري بزرگ کردهآن

دادنــد، شــیوة نگــارش خــاص خــود را هایی که با مطبوعات انجــام مــینگاريزنان در نامه

نگاشــتند و مکــرراً بــا هاي خود را به نثري ساده و نزدیک به زبان گفتــاري میداشتند. آنان نامه
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 ق. 1325االول ربیع 7، 12، شماره 1، سال تمدن، »مکتوب یکی از مخدرات« 102

103 janet Afary, The Iranian Constitutional Revolution 1906-1911: Grassroots 

Democracy, Social Democracy and Originst of Feminism, New York, Columbia 
University press, 1996, p3. 
104 Zinsser, p 3-5. 
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اقــدامات زنــان در نگــارش روزنامــه،   105ساختند.شخص مردان را نیز مخاطب می خطاب دوم

بــود کــه پــس از ســی  دانــششامل اقدامات خانم کحال و تأسیس اولین روزنامۀ زنان با عنوان 

دلیل مشکالت مالی تعطیل شد. فعالیــت زنــان در روزنامــۀ شــکوفه و تــالش صــدیقه شماره به

نشانی از حرکت آنان  زنان زبانِامۀ زنان در اصفهان با عنوان آبادي در تأسیس اولین روزندولت

است. حرکت مطبوعاتی زنان دوگانگی طبیعت و فرهنگ در تفکــر مردســاالرانه را بــه چــالش 

   106کشاند.می

  روزنامۀ ایران نو

رســانی افکــار جنــاح دمــوکرات ایــران در دورة ترین منبــع اطالعروزنامۀ ایران نو، برجسته

شــهریور  7ق./ 1327شــعبان  7تاریخ انتشار نخستین شمارة آن  این روزنامه که مشروطه است.

صــورت هاي دورة مشروطه است که بهم. است، جزء معدود روزنامه 1909اوت  24ش./ 1288

است. تعداد صفحات این روزنامــه چهــار صــفحه بــوده و چنــد  شدهروزانه در تهران منتشر می

اي بیشتر بــوده ر رابطه با اخبار مجلس شوراي ملی چند صفحهدلیل درج ضمیمه دشمارة آن به

  است. 

بوده و شعار منــدرج در صــفحۀ » فرقه دموکرات«ایران نو از نظر رویکرد سیاسی، وابسته به 

باشد نیز عبارت اســت از گر اهداف و روش آن میحقیقت بیاننخست تمام شمارگان آن که در

اعی، اقتصادي، ادبــی، فنــی، اخالقــی، از هرگونــه مطالــب است ملی، سیاسی، اجتم ايروزنامه«

در این روزنامه به مسائلی چون دموکراسی، آزادي، استقالل ملی، طرح ». راندسودمند سخن می

در » نــو«است. اصــطالح هاي شدمطالبات اجتماعی زنان و اخبار مجلس شوراي ملی توجه ویژه

روطه و ایجاد ایرانی دیگر، بدون نظام دیکتــاتوري عنوان این روزنامه نیز متناسب با پیروزي مش

و فردي است. در عرصۀ استقالل ملی نیز این روزنامه به مخالفت با انگلــیس و روســیه تــزاري 

دلیل مخالفت آن کشور با نظام مشروطه اســت. در ذیــل نــام پرداخت. مخالفتش با روسیه بهمی

رسد به دلیل نو شدن ایران بعــد از ســقوط درج شده که به نظر می 1327ایران نو، تاریخ رجب 

                                                             
 

 .94، ص 1374، 2، دوره دوم، شماره نیمه دیگر، »دگرگونی زن و مرد در زبان مشروطیت«آبادي، افسانه نجم 105

از خلوت خانه تا عرصه اجتماع رویارویی زنان با دوگانگی طبیعت و فرهنگ از انقــالب «سیمین فصیحی،  106

  .119، ص1389، 8، شماره تاریخ اسالم و ایران ، »مشروطیت تا پایان دوره قاجار
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نگاري زنــان در استبداد صغیر این تاریخ درج شده اســت. در ایــن روزنامــه نیــز بیشــترین نامــه

  .107مطبوعات عصر مشروطه در آن درج شده است

  

  ایران نو به تفکیک سالهاي زنان در روزنامهتعداد نامه

  هانامهتعداد   تعداد شمارگان روزنامه  تاریخ  سال

  36  244  قمري 1327  اول

  6  120  قمري 1328  دوم

  4  111  قمري 1329  سوم

  

  

اي که یکی از شاگردان دبستان ناموس به نگارش در آورده است، طور نمونه در نامهبه       

هــاي اجتمــاعی زنــان و ارتبــاط آن بــا هاي سوادآموزي و مشارکتبه تربیت نسوان و ایجاد راه

  توسعۀ فرهنگی ایران اشاره دارد: 

نظر به همین مقصود مقدس است که پیغمبر اکرم و نبی مکرم ما *الجنه تحــت اقــدام امهــاتکم* «

فرماید *طلب العلم فریضه علی کل مومن و مومنه*؛ بر هر فردي از افــراد فرموده و در جاي دیگر می

علم و دانش را فرض و واجب شمرده و ابداً زنان را از فرا گرفتن علــوم اســتثنا چه زنان و چه مردان 

  108»[...]نفرموده 

   

کردند کــه چــرا هاي خود به روزنامۀ ایران نو این پرسش را مطرح میهمچنین زنان در نامه

                                                             
 

بررسی مطالبات اجتماعی زنان در مطبوعــات هاي زنان ر.ك.: باغدار دلگشا، علی، نگاريرابطه با نامهدر  107

زاده، دکتــر مشهد، استاد راهنمــا: دکتــر همــا زنجــانیارشد، دانشگاه فردوسینامۀ کارشناسیپایان ،دورة مشروطه

 .70-95، ص1394عباس سرافرازي، 

 1327شــعبان  22، 13، شماره 1، سال ایران نو، »وس در مجلس امتحانخطابه یکی از شاگردان دبستان نام« ١٠٨

 .2ق.، ص 
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  در این نامه اشاره شده است: 109».آن ذره که در حساب ناید مائیم«

ه، نسوان دولت علیه عثمانی در تنظیمات و ترقیات مملکتی خود سهیم واسطۀ فروغ تربیت الزمبه«

گردیده [...] دولت چین که پس از هشت سال دیگر داخل در صف دول مشروطه خواهد شد، امــروز 

بر عده کثیري از نســوان کــه در خــود مملکــت چــین طوري اهمیت داده [که] عالوهتربیت بنات را به

قریب هزار نفر از دختران خانوادگان محترمین چینی به خرج خود و  مشغول تحصیل و تربیت هستند،

اند و نیز جمعی از دختران به کمک دولت چین در توکیو که پایتخت ژاپن است، مشغول تحصیل شده

و خواتین محترمه در چند ماه دیگر براي درك تربیت الزمه، عازم خاك انگلیس که مهد آزادي سیاسی 

که صــورتیباشــیم در] و ما بیچارگان هنوز درماندة وادي ضــاللت و نــادانی میاست، خواهند شد. [...

   110»ایم.سرمشق تمام عالم بوده

نمودند که غالبــا رویکــرد هاي متفاوتی را نیز اتخاذ میهاي خود رویکردنگاريزنان در نامه 

  کشیدند.ساالرانه رابه نقد میمرد

  هاي زناننگاريتحلیلِ نامه 

هاي نســوان در روزنامــۀ ایــران نــو نگاريدر این بخش دو نامه از مجموع نامــه براي نمونه

انتخاب شده است. در این انتخاب نگارنده سعی خود را بر آن قرار داد تا در حد امکان این دو 

هاي ساختاري با یکدیگر داشته باشند. عنوان این دو نامه انتخابی، عبارت اســت از نامه، شباهت

کــه » خطابــۀ یکــی از شــاگردان دبســتان نــاموس«و » شاگردان مدرســۀ عفــاف خطابۀ یکی از«

  هاي آن دو عبارت است از:شباهت

  اند.. هر دو نامه توسط دختران به نگارش در آمده1

  . موضوع اصلی هر دو نامه، اهمیت سواد آموزي، تعلیم و تعلم نسوان است.2

  اند.منتشر شده ق. در روزنامۀ ایران نو 1327. هر دو نامه در سال 3

آمــوزان دختــر آمــده و بــراي دیگــر دانش. هر دو نامه قبل از جلسۀ امتحان به نگــارش در4

  قرائت شده است.

  کنیم.براي درك بهتر در تحلیل، صورت هر دو نامه را در ذیل نقل می

                                                             
 

 .4ق.، ص  1327رمضان  18، 34، شماره 1، سال ایران نو، »هاي ایرانیمکتوب یکی از خانم« 109

 .4همان، ص 110
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  »خطابۀ یکی از شاگردان مدرسه عفاف«

  بسم اهللا الرحمن الرحیم«

از این که انوار توفیق الهی، گمشده را در مناهی چراغی فرا راه دارد که راه به به! چه سعادتی باالتر 

نوع مــن، غیــرت از چاه بشناسد و ثواب از گناه بداند! اي خواهران عزیز من و اي امیدگاه سعادت بنی

کنید. غیرت و همت کنید؛ همت! که خوشبختی سی کرور نفوس ایرانی فقط در گرو غیرت ماهاســت 

ن که سعادت ایرانیان هستیم، غیرت و همت بروز داده خود را از محاق جهل بیرون آورده، که ما دخترا

هاي تاریک و ظلمــانی خــود را منــور منتهاي توفیق حق، مواجه شمس تربیت نموده، دلدر فضاي بی

قریب عرصۀ ایران را منور و مشعشع نموده، مایۀ برکات نوع خود خواهیم شد. از خدا جوییم کرده، عن

توفیق ادب[،] بی ادب محروم ماند از لطف رب[،] بی ادب تنها نه خود را داشت بد[،] بلکه آتــش در 

  »همه آفاق زد.

  

  »خطابۀ یکی از شاگردان دبستان ناموس«

هاي محترمه که محــض با هزاران زبان، تشکر قلبیه و احترامات صمیمانۀ خود را در محضر خانم«

داریم. البته در حضــور اند تقدیم میفرما شدهزحمت فرموده، تشریفنوازش این نوباوگان ایرانی قبول 

آن ذوات مخدره پوشیده نیست که تا چه اندازه تربیت نسوان به هیئــت اجتماعیــه انســانیت و انجمــن 

اند، فقط بــه همــین بشریت خدمات نموده و اینکه تاکنون وطن عزیز ما از قافلۀ تمدن دنیا عقب مانده

دانسته و جماعت نسوان را همیشه یک جزء اعظم صیل علوم را براي زنان لغو میمالحظه است که تح

اند، از اهالی مملکت نشمرده و آنها را شریک و سهیم در خیاالت خــود آبادي دنیا و اساس تمدن بوده

ن تربیت باشند، فرزندااند. و حال آنکه عادت و عقاید اطفال از مادرهاي آنهاست. اگر مادرها بیننموده

کرده و از مدرسه خــارج آیند. برخالف، اگر مادرها تحصیلاخالق و دروغگو بار میادب و بدایشان بی

دارند. نظر بــه همــین میطینتی واشده باشند، اوالد خود را به راستگویی و پاکدامنی و نجابت و خوش

فرمــوده و در جــاي مقصود مقدس است که پیغمبر اکرم و نبی مکرم ما *الجنه تحت اقدام امهــاتکم* 

لم فریضه علی کل مومن و مومنه*؛ بر هر فردي از افــراد چــه زنــان و چــه فرماید *طلب العدیگر می

واسطۀ گرفتن علوم استثنا نفرموده و بهمردان علم و دانش را فرض و واجب شمرده و ابداً زنان را از فرا

نتهاي ســعادت و نیکبختــی نائــل البشر است که ملل عالم به مپیروي همین حکم محکوم حضرت خیر

اند: ما در اختتام عرایض خود از مؤسسین این اســاس و گشته و پا بر فراز عمارت عالیه تمدن گذاشته

کنیم که براي این اساس به وجود فشار کار خانم رئیسه و معلمین محترمۀ خود تشکر میمخصوص سر

ن اقدام عالی خود دست باز نداشته و باألخره ظلم و استبداد و آن همه صدمات واردة سنۀ ماضیه، از ای
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طلب هاي ترقیهاي آتیه مملکت حصه و سهم بزرگی تحصیل نمودند. از خانمدر ترقیات و خوشبختی

اند، متمنی هســتیم کــه در گفــتن کلمــات ذیــل بــا مشــارکت و رنجه فرمودهپرور هم که قدمو معارف

برقرار «، »پاینده باد مشروطه«، »زنده باد حامیان معارف«، »زنده باد هواخواهان ملت«همکاري فرمایند: 

  111».باد مادر عزیز ما ایران

اساس مقایسۀ این دو نامــه، کلمــات کلیــدي در مجمــوع هــر دو نامــه عبــارت اســت از بر

ترین مطالبــۀ گر برجستهکه بیان» تربیت«که معرف جنسیت زنانه است و » نسوان«و » خواهران«

تالش براي ایجاد مدارس نسوان در این دوره است. مجموع کلمات مهم و اجتماعی زنان یعنی 

  ها در مجموع دو نامه عبارت است از:میزان تکرار آن

  112»خطابۀ یکی از شاگردان مدرسۀ عفاف« 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باشد:نکات گفتمانی درمورد نامه اول به شرخ ذیل می

ها که نمونۀ آن در روزنامــۀ زبــان زنــان صــدق نگاري. برخالف شیوة معمول زنان در نامه1

یابد، از شیوه نفی اولیه + شدت نفی+ امید به آینده استفاده نشــده اســت و تنهــا یــک کلمــۀ می

                                                             
 

 1327شــعبان  22، 13، شماره 1، سال ایران نو، »خطابه یکی از شاگردان دبستان ناموس در مجلس امتحان« 111

  ق.

  در هر دو جدول مشتقات کلماتی هم که در متن آمده، در میزان تکرارها استفاده شده است. 112

  میزان تکرار  کلمات

  1+1  خواهران+ دختران

  3+4  غیرت + همت

  2  سعادت

ـــان+  ـــران+ ایرانی ای

  ایرانی

1+1+1  

  1  خوشبختی

  1  تربیت

  1  جهل
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  به کار رفته است.منفی در این نامه 

بــر . در این نامه از کلمات جدید مانند دختران و خواهران استفاده شــده اســت کــه عالوه2

اند ماننــد کلمــۀ هاي اتحاد میان زنان، از واژگان سنتی که قالب تحقیر داشــتهمطرح کردن زمینه

  مخدرات استفاده نشده است.

و در مجموع ســه مرتبــه واژة ایــران بــه شود . در این نگارش به ایران توجه نشان داده می3

گرایی است، بــه کــار خاسته از روحیۀ میهنمعناي یک کشور با مرزهاي سیاسی مشخص که بر

  رفته است.
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  »خطابۀ یکی از شاگردان دبستان ناموس« 

  میزان تکرار  کلمات

خانم + مخــدره+ نســوان + زنــان + 

  مادر

2 +1+2  +2+3  

  1+1  انسانیت + بشریت

  1+ 1+2+ 2  + مملکت + وطن + ملتایران 

  1+1+1  سعادت+ نیکبختی+ خوشبختی

  2+ 3  تمدن + ترقیات

  1+2+2  تربیت + معارف+ مدرسه

  1  مشروطه

  

  نکات تحلیلی درمورد نامۀ اول به شرح ذیل است:

ماندگی استفاده نشده است و قالــب . در این نامه نیز از هیچ واژة منفی مانند جهل و عقب1

  دهندگی آن باالست.روحیه

کار بــردن بــر بــهاي نشــان داده شــده و عالوه. این نامه به مسئلۀ جنسیت زنان توجه ویژه2

ترین واژگانی مانند مخدره که رویکرد تحقیرانه دارد، از کلماتی چون مادر که در آن زمان اصلی

  گردد.عامل تمایز دو جنس زن و مرد بوده نیز استفاده می

  گرایی نیز توجه شده است.نامه نیز به مسئلۀ ملیت و میهن . در این3

کنــار واژة . در این نگارش از واژگان مترقی که رویکرد پیشــرفت ماننــد تمــدن را دارد، در4

  مشروطه استفاده شده است.
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  جدول درصدبندي کلمات

  

  

  

دهندة دو نامه نشانتوان به آن توجه داشت این است که این آنچه در انتهاي این نگارش می

نگاري به مســئلۀ یک دهۀ تالش زنان براي ایجاد حق تحصیل براي خودشان است. در این نامه

گر تغییر نوع نگــارش زنــان ملیت و عوامل پیشرفت اجتماع توجه نشان داده شده است که بیان

  است.

  گیرينتیجه

م پایین و جایگاه خُرد او در دهندة مقاشدة ایران، نشاننقش زن در ادبیات اجتماعی و نوشته

باورهاي جامعۀ ایران بوده است. البته باید به این مهــم توجــه داشــت کــه محــروم کــردن او از 

اي درست باشد. پی بردن تواند مقایسهاش با مردان نمیمزایاي اجتماعی و از دیگر سو، مقایسه

تواند درست باشد که او چــون هاي او با مردان زمانی میبه نقش اجتماعی زن و مقایسۀ توانایی

  مردان از تمام مزایاي اجتماعی برخوردار باشد. 

در این راستا زنان نیز براي رسیدن به اهداف و پیشبرد مطالبات اجتماعی خود، به حمایــت  

و طرفداري از مبانی مشروطه پرداختند. نقش زنان طبقۀ باالي جامعه در حرکــت اجتمــاعی آن 

همراه داشت، نشــانی از بــه صــحنه هاي اجتماعی را با خود بهاعتراضزمان که نشانی از شدت 

نوعی نگاري در مطبوعــات، بــهآمدن زنان است. در این بــین زنــان بــا اســتفاده از الگــوي نامــه

  کردند. موجودیت و حضور خود در جامعه را معرفی می

واژگان زنانه

25%

واژگان 

امیدبخش

55%

واژگان منفی

2%

واژگان میهن 

گرایانه  

18%

 ها
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ایجــاد مــدارس هاي زنــان در مطبوعــات عبــارت بــود از: تــالش بــراي نگاريموضوع نامه

هاي سیاســی و دخترانه، تشویق زنان به سوادآموزي و کسب دانش، تالش براي ورود به عرصه

  اجتماعی.

هاي اجتمــاعی مطبوعات در این بین به دلیل ارتباط نزدیک با بدنه جامعه و ارائۀ درخواست

ي زنــان و آمــوزي بــرااند. مطرح کردن اهمیــت دانشداراي اهمیتی افزون نسبت به دیگر منابع

نقش سواد داشتن مادران در تربیت فرزند، حضور زنان در مسائل سیاسی و وظیفۀ زنــان طبقــۀ 

هاي هاي اجتماعی زنان نیز از دیگر مطالبی بود کــه در روزنامــهباالي جامعه در رهبري حرکت

گرایانــۀ نو نیز به دلیل رویکرد دموکراتاین زمان از آن سخن به میان آمده است. روزنامۀ ایران 

بر پیشگام بودن در عرصۀ سیاسی و حزبی، بیشــترین شود که عالوهاي شناخته میخود، روزنامه

ها به نگارش زنان را در خود جاي داده است و نقشی اساسی را در پیشبرد نگرش مطالبات نامه

  اجتماعی زنان در دورة مشروطه به خود اختصاص داده است.
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 »شــماره 1، سال ایران نو، »خطابه یکی از شاگردان دبستان ناموس در مجلس امتحان ،

  ق. 1327شعبان  22، 13

 »ق. 1327رمضان  18، 34، شماره 1، سال ایران نو، »هاي ایرانیمکتوب یکی از خانم  

 »ق. 1325االول ربیع 7، 12، شماره 1، سال تمدن، »مکتوب یکی از مخدرات  

  ،از خلوت خانه تا عرصه اجتماع رویارویی زنان با دوگانگی طبیعت «فصیحی، سیمین

  .1389، 8، شماره تاریخ اسالم و ایران، »و فرهنگ از انقالب مشروطیت تا پایان دوره قاجار

  ،11ســال  ایــران نامــه،، »نسیم شمال و مسئله زن در نهضت مشروطه«میر، سیروس ،

  .427-450، صص 1372، 3شماره 
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 .213-230، صص 1379

 دوره دوم، نیمــه دیگــر، »دگرگونی زن و مرد در زبان مشــروطیت«آبادي، افسانه،نجم ،

 .72-105، صص1374، 2شماره 
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