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 چکیده

عناوا    با    ی و فرهنگی عصر قاجاار  شراریات  در راستای تحوالت اجتماع
روشد شوگرایی در  تداوم برایدر دست منورالفکرهای منتقد   ابزاری مدر 

توجهی ایفا کردشد. شرریات زشا  شیز با ظهاور جنا ش    جامع  شقش درخور
برای حضور یافتند. این شرریات محلی برای عمومی را مرروط  بستر الزم 

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

زشاا    کی  بر هفات شراری   دش ال آ  است ک  با ت  ب ی تاریخیتحلیل محتوا
باشوا   (  شام ق1336)   زبا  زشا (ق1331  )  شکوف(ق1328)شامل داشش 
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70 / زن و تحول گفتمان از خالل نشریه های زنان )از مشروطه تا پهلوی(

شساااوا   و (ق1339  جهاااا  زشاااا  )ق(1338(  عاااالس شساااوا  )ق1338)
مرروط  تا سلطنت وهلوی منترر  جن ش ( ک  در فاصل ق1341خواه ) وطن
خنا  در سااختار   شراریات زشاا  بارای ر    راه ردهای مواجه  و شیوۀ  شدشد

ل در سااختار سانت و ع اور با      مفهاوم ز  ایاد ا   سنت و دگرگو  کارد  
هاای ایان شراریات     ی جدید ز  مدر  را از خلل شوشات  ها مفهوم و ارز 
 ین ورسش اصلی است کا  شراریات زشاا    دش ال ا  ب همچنین  .واکاوی کند

ل ماادر  را باا  یاا  شاایوه و ز  ایااد ال ساانتی باا  ز  ایااد اروشااد گاااار از 
 گیرد.  بر میها را در های آ  اولویت کنند و ی  مسا لی هایی طرح می رو 

 
 .  شوگرایی  سنت  قاجار  مرروط زشا  شرریات :های کلیدی واژه

 
 مقدمه . 1

در  ی و سیاسی در کرور شد.های عظیس فرهنگی  اجتماع جن ش مرروط  موجب دگرگوشی
و رویکرد جن ش ب  امور زشاا  از    ها های آ  موقعیت زشا  در این جن ش  خواست  این میا 

کا  جنا ش مراروط     بوده اسات. ازآشجا مواردی است ک  موردتوج  وشوهرگرا  این حوزه 
درخصاوص    مادر   سنت با  از روشد گاار  در   تأثیر آ داشترویکردی شوگرایاش  ب  امور 

 را دش ال آ  اسات روشادی    . این وشوهش بمطرح شده است شکلی کلی ب  ل زشا  عمدتاًمسا 
؛ بررسی قارار دهاد    موردوی گرفت  شد  یشه در شرریات زشا و   ب فرهنگیهای  عرص ک  در 
را باا   گفتماا  سانتی   هایی کوشیدشد سیطرۀراه ردها و  اینک  این شرریات با ی  شیوه ازجمل 

را  تجادد خواساتند گفتماا     هاایی مای   باا یا  رو    ند؛دگرگو  کن اجزای معرفتی آ   هم
یا    ربا   ل مادر  ب  ز  ایاد ا  یمسیر تغییر شظام ارزشی از ز  اید ال سنتدر  جایگزین کنند؛

هاای   ی تغییر کدام بخشودر کردشد؛ کدام موارد را برجست  ند وموارد و شکاتی دست گااشت
 د.ف کردشتعریو هویت ز  مدر  را یگوش  باز ؛دشدارزشی ز  سنتی بو

دیاار   در آ  زماا   سانتی  برآمد  تجدد در غرب حاکی از آ  است کا  جامعا   تاریخ 
 تجادد  را بر گفتماا  مادر  بگرااید. اشدیرا     زای معرفتی شده بود تا راه  های درو  گسست

گرایی  فردگرایی  آزادی   گری  اشسا  گرایی  ورسش واجد یند مفهوم اساسی ازق یل عقل

هاای   ایارا  مقاار  اواخار قاجاار یناین گسسات       در جامعا   ویرارفت باود.  برابری و میل با   
. داشات  1گرایاشا   وجهای اراده   شد  بلک  خواسات تغییار و دگرگاوشی    زایی دیده شمی درو 

هاای خاصای    یویشگا   همین امر ب  سرشت گاار و شکل تحول گفتماشی شاظر بر امور زشاا  
گاار گفتمااشی از    محتوای تاریخی تحلیل شود ب  شیوۀ کوشش میبخرید. در این وشوهش 

بار عناصار معرفتای      از طریق واکاوی شرریات زشا  در ایان مقطاز زمااشی کا     سنت ب  تجدد
 وی گرفت  شود. ت داشتکی   دورا  گاار

هاا و   ا وهلاوی  ترااب   رویکردهای هریک از این شرریات در مسایر زمااشی از مراروط  تا    
ز  سنتی و یگوشگی گرایش شرری  ب  تغییر ایان   لر بازتعریف شکل اید اها د تمایزهای آ 
توج  در این گاار گفتماشی مورد  ل ها از این مسئ و درک و فهس و تعریف آ   مفهوم از ز 

 ؛1374 )ر.ک. قاسامی  ترر شد  زشا  من موردبررسی هرت شرری های  در سال گیرد. قرار می
از ایان   و (1366ی  محیط ط اط ای؛ 1378زاد   ؛ فرخ1363آژشد   ؛1362؛ کهن  1380نو  رابی
 خ اار اشترااار  کاا  غیاار از  (  1299م/ 1920/ ق1338) زشااا  ایاارا جااز شرااری    باا   میااا

. گیارد  بررسای قارار مای   بقی  شرریات زشا  مورد ای دیگری از آ  در دست شیست ه آگاهی
 :  اشد از ع ارت این شرریات

 ؛( 1289م/ 1910/ ق1328اشس دکتر کحال )مدیریت خ  ب  داشش. 1
 ؛ (1191م/ 1913/ ق1331السلطن  ) مزین مریس عمید ملقب ب  ب  مدیریت شکوف  .2
 ؛ (1297م/ 1918/ ق1336آبادی ) صدیق  دولت ب  مدیریت  زبا  زشا . 3
 ؛ (1299/ م1920ق/ 1338شهناز آزاد ) ب  مدیریت باشوا   شام. 4
 ؛ (1299م/ 1920/ ق1338) شواب  صفوی ب  مدیریت الس شسوا ع. 5
 ؛ (1299م/ 1921/ق1339آفاق وارسا ) ب  مدیریت ها  زشا ج. 6
 . (1302م/ 1923/ ق1341ملوک اسکندری ) ب  مدیریت خواه وطن شسوا  جمعیت .7

رویکرد این شرریات در تغییر گفتما  سنت با  مادر  و   هدف این وشوهش آ  است ک  
هاا و مفااهیس جدیاد     رو  ایان شراریات در ارا ا     :مفهوم ز  در این تحول را بررسای کناد  

یاا با  تقاباال    کنناد  مای  یگوشا  باا آ  ماادارا   شاوشد   گااو مای و یگوشا  باا سانت وارد گفات    

                                                           
1. voluntarist 
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هاای   ایارا  مقاار  اواخار قاجاار یناین گسسات       در جامعا   ویرارفت باود.  برابری و میل با   
. داشات  1گرایاشا   وجهای اراده   شد  بلک  خواسات تغییار و دگرگاوشی    زایی دیده شمی درو 

هاای خاصای    یویشگا   همین امر ب  سرشت گاار و شکل تحول گفتماشی شاظر بر امور زشاا  
گاار گفتمااشی از    محتوای تاریخی تحلیل شود ب  شیوۀ کوشش میبخرید. در این وشوهش 

بار عناصار معرفتای      از طریق واکاوی شرریات زشا  در ایان مقطاز زمااشی کا     سنت ب  تجدد
 وی گرفت  شود. ت داشتکی   دورا  گاار

هاا و   ا وهلاوی  ترااب   رویکردهای هریک از این شرریات در مسایر زمااشی از مراروط  تا    
ز  سنتی و یگوشگی گرایش شرری  ب  تغییر ایان   لر بازتعریف شکل اید اها د تمایزهای آ 
توج  در این گاار گفتماشی مورد  ل ها از این مسئ و درک و فهس و تعریف آ   مفهوم از ز 

 ؛1374 )ر.ک. قاسامی  ترر شد  زشا  من موردبررسی هرت شرری های  در سال گیرد. قرار می
از ایان   و (1366ی  محیط ط اط ای؛ 1378زاد   ؛ فرخ1363آژشد   ؛1362؛ کهن  1380نو  رابی
 خ اار اشترااار  کاا  غیاار از  (  1299م/ 1920/ ق1338) زشااا  ایاارا جااز شرااری    باا   میااا

. گیارد  بررسای قارار مای   بقی  شرریات زشا  مورد ای دیگری از آ  در دست شیست ه آگاهی
 :  اشد از ع ارت این شرریات

 ؛( 1289م/ 1910/ ق1328اشس دکتر کحال )مدیریت خ  ب  داشش. 1
 ؛ (1191م/ 1913/ ق1331السلطن  ) مزین مریس عمید ملقب ب  ب  مدیریت شکوف  .2
 ؛ (1297م/ 1918/ ق1336آبادی ) صدیق  دولت ب  مدیریت  زبا  زشا . 3
 ؛ (1299/ م1920ق/ 1338شهناز آزاد ) ب  مدیریت باشوا   شام. 4
 ؛ (1299م/ 1920/ ق1338) شواب  صفوی ب  مدیریت الس شسوا ع. 5
 ؛ (1299م/ 1921/ق1339آفاق وارسا ) ب  مدیریت ها  زشا ج. 6
 . (1302م/ 1923/ ق1341ملوک اسکندری ) ب  مدیریت خواه وطن شسوا  جمعیت .7

رویکرد این شرریات در تغییر گفتما  سنت با  مادر  و   هدف این وشوهش آ  است ک  
هاا و مفااهیس جدیاد     رو  ایان شراریات در ارا ا     :مفهوم ز  در این تحول را بررسای کناد  

یاا با  تقاباال    کنناد  مای  یگوشا  باا آ  ماادارا   شاوشد   گااو مای و یگوشا  باا سانت وارد گفات    

                                                           
1. voluntarist 



72 / زن و تحول گفتمان از خالل نشریه های زنان )از مشروطه تا پهلوی(

هنجارهای اجتمااعی یگوشا    دهند و با  هکارهایی برای این گاار ارا   میی  را  وردازشد می
  دشوش مواج  می
در   وص زشاا  و م حاس سانت و مادر    خصا دراین شکت  را ش اید شادیده گرفت ک    ال ت 

جملا  ایان   از ؛هاایی صاورت گرفتا  اسات     واشوهش   جن ش مرروط  و تحوالت وس از آ 
از »  1«تکاووی زشا  عصر قاجار  جها  سنت و گااار از آ  » های توا  ب  مقال  می ها وشوهش

اجتماعی: رویارویی زشاا  عصار مراروطیت باا دوگااشگی فرهنا  و        خلوت خاش  تا عرص 
یان  اشااره کارد. ا    3«مراروطیت  کارد متجدداشا  زشاا  در دورۀ   تحلیل روی»مقال   و 2«ط یعت

تحاوالت اواخار دورۀ    زشاا  دروای  های اجتماعی بازشناسی رویکرد منظور عمدتاً ب مقاالت 
با  معرفای    صارفاً موجود است کا    این زمین  در هایی شیز شد. کتابا قاجار ب  شگار  درآمده

شراریات   ایراشای در ز  حجس باا عناوا     این بین  کتابی بسیار کس در .اشد  این شرریات ورداخت
حاضار  واشوهش  کا   آش ورداخت  است؛ حاال این شرریات از ارا   گزارشی کوتاه  ب  4مرروط 

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

 ارچوب سنتهتوانمندسازی زنان در چ :دانش یۀنشر. 2
ور شراریات زشاا  امکاا     . ظها اشی جدیدی را در ایرا  فراهس کردجن ش مرروط  بستر گفتم

شخستین شرری   داششبار آورد.  های جدید را ب  های جدید و عمومی کرد  خواست  ابراز ایده
  منترار  1289م/ 1910/ ق1328ل مجلاس دوم در ساا   در دورۀ زشا  باود کا    شدۀ شناخت 

دسات گرفتا  و بسایاری از      کاار قادرت را با    ی زماشی ک  جریاشات سیاسی محافظا  یعن ؛شد
  د.بست  شده بودش فعال در جن ش مرروط  یهای تندرو روزشام 

                                                           
. ایارا   و اسلم تاریخ فصلنام .  «آ  از گاار و سنت جها : قاجار عصر زشا  تکاووی(. »1388) سهیل فارساشی  . ترابی1

 .22-1صص .2 

 و فرهنا   دوگاشگی با مرروطیت عصر زشا  رویارویی اجتماعی: عرص  تا خاش  خلوت از(. »1391) سیمین فصیحی . 2
 .137-115. صص8 . 19س. ایرا  و اسلم تاریخ فصلنام . «ط یعت

 وفصالنام  تااریخ اسالم     «.تحلیل رویکرد متجدداشا  زشاا  در دورۀ مراروطیت   (. »1392وور  زهره و دیگرا  ) . امیدی3
 .33-5. ص20.  ایرا 

 .اشساشی علوم توسع  و تحقیقات مؤسس : تهرا . مرروط  شرریات در ایراشی ز (.  1385) غلمرضا دوست  وطن. 4

باود   ای  در فضای گفتمااشی داشش  فرهنگی ایرا  در سال اشترار شرری شرایط اجتماعی و 
گیری مجادد   لما  و شکست مجدد است داد و قدرتسیاسی  تأسیس واررغس تحوالت  ک  ب 

 و تغییاری حاصال شراده باود    جهت دگرگوشی شرایط اجتمااعی زشاا     در  خواها  مرروط 
 وایر شده بود.  کا گرفتن شهادهای جدید ام دلیل وا ب صرفاً  داشش اشترار شرری 

عناوا  همسار و      ز  با  غالاب باود   همچنا  بر جامع  دورا  قاجاار  گفتما  سنت ک  در
سااختار    خاشوادگی  آموزشی و اقتصاادی در  کرد و تمامی شظام تربیتی می ایفای شقش مادر

: 1363  سارشا  .)ر.ک شاد  هایی برای زشاا  تعریاف مای    شکل داد  ب  ینین شقش سنت برای
و فرهنگی با . تمام عناصر این ساختار اجتماعی (45: 1366؛ رایس  73: 1361؛ دیوالفوا  46

-1: 1388ترابای فارسااشی     )ر.ک.راستا و هماهن  بود    هسساز هس تعریف و وظایف زشا 
22 .) 

منظاور افازایش داشاش     علمای و با    -را اخلقی   اهدافشای هفتگی بود ک  شرری  داشش
حاال دختارا  و زشاا      کارد و آ  را با    مای داری و شوهرداری زشا  تعریف  داری  بچ  خاش 
شراری  را بارای   کارد کا     میو حتی ب  آقایا  توصی   (1  ص1  ق 1328داشست ) میمفید 
فضای محدود ذهنای  فکاری و اجتمااعی     و سوادی . بی(2  ص1  هما  ها بخواشند ) خاشس
مخاط اا  اصالی ایان    داد.  هاا شمای     گیری گسترده از مطالب شرری  را با  آ  امکا  بهره  زشا 

 ای شقش گروه مرجز را ایفا کنند. گوش  اعیا  و اشراف شهری بودشد تا ب  شرری  ط ق 
هاای مرساوم هنجااری سانت تعریاف       ز  و مارد را در هماا  قالاب    رابطا   داشاش  شرری 

گرایای و   یعنی علس  دش ال آ  است ک  با افزود  عناصری از گفتما  مدر  کند و فقط ب  می
و وظااایف  هااا ز  را در اشجااام شقااش  و در خاادمت گاارفتن ایاان اباازار ماادر   گرایاای عقاال

 داشاش سانتی باشاد. در اشتراار شراری       لسازی ز  ایاد ا  مرسومش یاری رساشد و دروی بهین 
هاای صاحی     شده است. در این شرری  مطاال ی درخصاوص شایوه   خوبی دش ال  اهداف آ  ب 

 کا  باود   سردبیر این شراری  خااشس کحاال    ک جاشآداری منترر شده است. از داری و بچ  خاش 
ه   مسیحی دش اال کارد  و تکمیل آ  را در مدارس م لغا آموخت  مقدمات طب را شزد ودر 

 :1351االسالمی    ؛ شایخ 39-35: 1381ب ارا    خود در امور وزشکی فعالیات داشات )  و  بود
هایش مربوط ب  امور بهداشتی و وزشکی مرت ط باا خاشا   کودکاا  و       بیرتر توصی (83-84
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باود   ای  در فضای گفتمااشی داشش  فرهنگی ایرا  در سال اشترار شرری شرایط اجتماعی و 
گیری مجادد   لما  و شکست مجدد است داد و قدرتسیاسی  تأسیس واررغس تحوالت  ک  ب 

 و تغییاری حاصال شراده باود    جهت دگرگوشی شرایط اجتمااعی زشاا     در  خواها  مرروط 
 وایر شده بود.  کا گرفتن شهادهای جدید ام دلیل وا ب صرفاً  داشش اشترار شرری 

عناوا  همسار و      ز  با  غالاب باود   همچنا  بر جامع  دورا  قاجاار  گفتما  سنت ک  در
سااختار    خاشوادگی  آموزشی و اقتصاادی در  کرد و تمامی شظام تربیتی می ایفای شقش مادر

: 1363  سارشا  .)ر.ک شاد  هایی برای زشاا  تعریاف مای    شکل داد  ب  ینین شقش سنت برای
و فرهنگی با . تمام عناصر این ساختار اجتماعی (45: 1366؛ رایس  73: 1361؛ دیوالفوا  46

-1: 1388ترابای فارسااشی     )ر.ک.راستا و هماهن  بود    هسساز هس تعریف و وظایف زشا 
22 .) 

منظاور افازایش داشاش     علمای و با    -را اخلقی   اهدافشای هفتگی بود ک  شرری  داشش
حاال دختارا  و زشاا      کارد و آ  را با    مای داری و شوهرداری زشا  تعریف  داری  بچ  خاش 
شراری  را بارای   کارد کا     میو حتی ب  آقایا  توصی   (1  ص1  ق 1328داشست ) میمفید 
فضای محدود ذهنای  فکاری و اجتمااعی     و سوادی . بی(2  ص1  هما  ها بخواشند ) خاشس
مخاط اا  اصالی ایان    داد.  هاا شمای     گیری گسترده از مطالب شرری  را با  آ  امکا  بهره  زشا 

 ای شقش گروه مرجز را ایفا کنند. گوش  اعیا  و اشراف شهری بودشد تا ب  شرری  ط ق 
هاای مرساوم هنجااری سانت تعریاف       ز  و مارد را در هماا  قالاب    رابطا   داشاش  شرری 

گرایای و   یعنی علس  دش ال آ  است ک  با افزود  عناصری از گفتما  مدر  کند و فقط ب  می
و وظااایف  هااا ز  را در اشجااام شقااش  و در خاادمت گاارفتن ایاان اباازار ماادر   گرایاای عقاال

 داشاش سانتی باشاد. در اشتراار شراری       لسازی ز  ایاد ا  مرسومش یاری رساشد و دروی بهین 
هاای صاحی     شده است. در این شرری  مطاال ی درخصاوص شایوه   خوبی دش ال  اهداف آ  ب 

 کا  باود   سردبیر این شراری  خااشس کحاال    ک جاشآداری منترر شده است. از داری و بچ  خاش 
ه   مسیحی دش اال کارد  و تکمیل آ  را در مدارس م لغا آموخت  مقدمات طب را شزد ودر 

 :1351االسالمی    ؛ شایخ 39-35: 1381ب ارا    خود در امور وزشکی فعالیات داشات )  و  بود
هایش مربوط ب  امور بهداشتی و وزشکی مرت ط باا خاشا   کودکاا  و       بیرتر توصی (83-84
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هاا کماک    های عمومی با  کااهش و ویراگیری از آ     هایی بود ک  باال رفتن آگاهی بیماری
با باید خاش  را واکیزه شگ  داشات   کند برای رهایی از بیماری و می مثال توصی  کرد. برای می

شاده شخاورد  بار     کی را جوشااشد  خاوراکی ماشاده   خورا آب سالس و تمیز استفاده کرد  آب
ها و خاشا  را   ل اس   ق ل از غاا دست و صورت را شست ها سروو  گااشت دشیخور روی

از خاورد  و آشاامید  در ظاروف      هاا را در آفتااب خراک کارد     ضدعفوشی کارد  حولا   
موجاب   را تمیاز شگا  داشات؛ یاو      هاا  ظارف  و اجتنااب کارد    سات زا مرترک ک  بیماری

 هاای بهداشاتی ایان شراری  اسات       توصای  هاایی از  شموش  ها . اینشود متی اعضای خاش  میسل
 (.8-7و  5  ص4 ق  1328  داشش)

 دو بار  متکای  و سانت  گفتما  از برآمده و محتاطاش   غیرشعاری  و گرایاش  عمل رویکرد
 طاور  با   را شراری   فعالیات  تداوم امکا   گرایی عقل و گرایی علس یعنی  مدر  گفتما  عنصر
خواهاا  دگرگاوشی     کناد  با  هویات ز  سانتی حملا  شمای      داشاش  شرری .  کرد فراهس شس ی

بلکا  در    دکن های جدید از هویت ز  ارا   شمی و تعریفی م تنی بر ارز   آ  شیست بنیادین
کاارگیری   با  د. کنا  دو عنصار جدیاد در آ  تمرکاز مای     درو  هما  شظام معرفتای بار ورود  

کارگیری عنصار عقال در    داری و شوهرداری  و ب  داری  بچ  ور خاش امگرایی مدر  در  علس
هاای عملای در کارهاای     آماوز   .تأکیاد ایان شراری  اسات      دو عنصر موردامور خاش  ادارۀ

های بهداشاتی   داری  طرح شیوه های شوین خاش  وظایف زشا  در خاش  یا هما  شیوهمربوط ب  
علمای   سالمتی و شایوۀ  و مراق ت از کودکاا      (6-5  ص6هما    شو ) و و اصول شست
  2   ق1328؛ 8-6و  4-2  ص14ق:  1329توج  شراری  اسات )  وارد موردشیردهی از م

ها دو بار در طول  شامل مواردی یو  استحمام آ  شظافت شخصی زشا  ک   همچنین .(3ص
و وزاشا    ها  تفاوت بین ل ااس خاواب و ل ااس ر    واکیزگی آ    توج  ب  تعویض ل اس وهفت 

ق  1328) اسات  تحرکی و یاقی و گرفتگای قلاب   ز بیگرد  و قدم زد  برای جلوگیری ا
 از موارد ذکرشده برای به ود وضعیت زشا  است.  (7-6  ص8 

شادرت اتفااق    ب »ک  اقعیت آگاه بود س و تجرب  تأکید داشت و بر این وبر عل داشش شرری 
وس  .کار دیگری داشت  باشند  مراق ت ب  اوضاع خاش داری و  ها غیر از خاش  افتد ک  خاشس می

وااس  .(5-4  ص1  )همااا  « داری شماینااد ف خاشاا وبایااد خیلاای اوقااات شااریف را مصاار

داری شااوین بااا ابزارهااای جدیااد و رو   علماای از طریااق شرااری  و شاا  بااا مراجعاا  باا    خاشاا 
شاود کا     یز اشاره میتلویحاً ش  شود. همچنین ی خاشواده و فامیل آموز  داده میترها بزرگ

یاو  تماام جز یاات     ؛داشاش و عقال داشات  باشاند    شفز مردا  خواهاد باود کا  زشااشی باا      ب  
 دهد ها یاد می ییز را ب  آ  هم   خود  ولی عقل و داشش  آموز  دادتوا   داری را شمی خاش 

 (.  جا هما )
با  فناو  شاوهرداری و از      از یک ساو   وس .خاشواده استشرری  ایجاد تعادل در رو  
در ساختار سنت  ز  و  .(8-7  ص3   هما ) وردازد داری می  های ز شیوه ب   سوی دیگر
سوی  . هریند این رابط  دوهای معینی دارشد وظایف و مسئولیت و  های مرخص مرد تعریف

  حی  اسات کا  مارد مالاک    صا » اشگاارد.  مای شده  را امری وایرفت  برتری و تسلط مرد  است
کوشااد  ماایایاان شرااری  ولاای   (7  ص3همااا    « )اختیااار خاشاا  اساات رقاااب و صاااحب

 هایی برای برخورد اشساشی با ز  ارا   دهد.   توصی 
 یط کلای زشاا  یاا طارح م ااحثی بارای      این شرری  شعاری برای تغییر شارا  در طورکلی ب 

عنصار خااشواده     همچناا   شاود.  ی و شاظر بار شارایط زشاا  ارا ا  شمای     معرفت مشظادگرگوشی 
 شاود  طرح و بر اهمیات شقاش ماادر در خااشواده تأکیاد مای      مترین عنصر تربیتی  عنوا  مهس ب 
شااود ایاان شقااش در قالااب علااس و عقلشیاات ماادر    ؛ امااا کوشاایده ماای(4  ص2همااا    )

 سازماشدهی شود.
ص داشت ک  در این های خارجی اختصا ب  ترجم  رما  داششبخری از صفحات شرری  

شاد کا  ایان بخاش را      و غیرمستقیس ب  مخاطب  ارا ا  مای   صورت تلویحی ل ی ب قسمت مطا
باا   داشش شرری  .محتاطاش  در شقد ساختار اجتماعی سنتی در ایرا  تلقی کرد ای هشیوتوا   می

مثاال باا شارحی از عروسای در        بارای های دیگار زشادگی در کراورهای دیگار     طرح شیوه
کلیادی ازدواج در آ    شکتا   اشگلساتا   با  دو   و خصوص فراشس   روسای    ممالک خارج  ب

هاارده ساال ممناوع اسات و دختارا       کند کا  در آشجاا ازدواج ق ال از ی    کرورها اشاره می
 در ایان شایوه   .(6-4  ص14ق   1329)   را اشتخااب کنناد  همسرشاا  شاا  ودتواشناد خ  می

  شقاد  ای محتاطاش  ب شیوه   باشود در قالب داستا  و بدو  تأکید و توصی  یا شعار کوشیده می
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داری شااوین بااا ابزارهااای جدیااد و رو   علماای از طریااق شرااری  و شاا  بااا مراجعاا  باا    خاشاا 
شاود کا     یز اشاره میتلویحاً ش  شود. همچنین ی خاشواده و فامیل آموز  داده میترها بزرگ

یاو  تماام جز یاات     ؛داشاش و عقال داشات  باشاند    شفز مردا  خواهاد باود کا  زشااشی باا      ب  
 دهد ها یاد می ییز را ب  آ  هم   خود  ولی عقل و داشش  آموز  دادتوا   داری را شمی خاش 

 (.  جا هما )
با  فناو  شاوهرداری و از      از یک ساو   وس .خاشواده استشرری  ایجاد تعادل در رو  
در ساختار سنت  ز  و  .(8-7  ص3   هما ) وردازد داری می  های ز شیوه ب   سوی دیگر
سوی  . هریند این رابط  دوهای معینی دارشد وظایف و مسئولیت و  های مرخص مرد تعریف

  حی  اسات کا  مارد مالاک    صا » اشگاارد.  مای شده  را امری وایرفت  برتری و تسلط مرد  است
کوشااد  ماایایاان شرااری  ولاای   (7  ص3همااا    « )اختیااار خاشاا  اساات رقاااب و صاااحب

 هایی برای برخورد اشساشی با ز  ارا   دهد.   توصی 
 یط کلای زشاا  یاا طارح م ااحثی بارای      این شرری  شعاری برای تغییر شارا  در طورکلی ب 

عنصار خااشواده     همچناا   شاود.  ی و شاظر بار شارایط زشاا  ارا ا  شمای     معرفت مشظادگرگوشی 
 شاود  طرح و بر اهمیات شقاش ماادر در خااشواده تأکیاد مای      مترین عنصر تربیتی  عنوا  مهس ب 
شااود ایاان شقااش در قالااب علااس و عقلشیاات ماادر    ؛ امااا کوشاایده ماای(4  ص2همااا    )

 سازماشدهی شود.
ص داشت ک  در این های خارجی اختصا ب  ترجم  رما  داششبخری از صفحات شرری  

شاد کا  ایان بخاش را      و غیرمستقیس ب  مخاطب  ارا ا  مای   صورت تلویحی ل ی ب قسمت مطا
باا   داشش شرری  .محتاطاش  در شقد ساختار اجتماعی سنتی در ایرا  تلقی کرد ای هشیوتوا   می

مثاال باا شارحی از عروسای در        بارای های دیگار زشادگی در کراورهای دیگار     طرح شیوه
کلیادی ازدواج در آ    شکتا   اشگلساتا   با  دو   و خصوص فراشس   روسای    ممالک خارج  ب

هاارده ساال ممناوع اسات و دختارا       کند کا  در آشجاا ازدواج ق ال از ی    کرورها اشاره می
 در ایان شایوه   .(6-4  ص14ق   1329)   را اشتخااب کنناد  همسرشاا  شاا  ودتواشناد خ  می

  شقاد  ای محتاطاش  ب شیوه   باشود در قالب داستا  و بدو  تأکید و توصی  یا شعار کوشیده می
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؛ 64 و 55: 1380الدولا     ماوشس  .)ر.ک رداختا  شاود  قاجار و ساختار سنتی ازدواج در دورۀ
  .(158-157: 1361ووالک  
مفهوم مدر  کار دارد. کار کرد  را عین شجابت هایی ب   اشاره داشش  شرری  براین علوه

دهد  دووهلو از کار زشا  ارا   می  یک مفهوم حال ؛ اما درعین(3  ص6ق   1328) داشد می
در کرد  زشاا    یرمی ب  کلیت کار شود و هس گوش  ک  هس از آ  استن اط کار در خاش  می

(. ایان احتیااط در   جا ت بسیار ملیس و محتاطاش  دارد )هما صور طرح آ  ب  خارج از خاش  و
  اساتفاده از  شاود  مای گرایای تأکیاد    شود. هریند بار علاس   کار گرفت  می  موارد دیگری شیز ب

کناار   طاورکلی  با   سانتی در کراور باود     آماوز   را ک  شیوۀ« تجرب های با ات خاشستجربی»
این شایوه اساتوار باود کا       بر داشش   عملکرد شرری (. در کل2  ص1هما    ) گاارد میش

د و با   کار  مای  صورت عملی وارد زشدگی زشا  را ب  عناصر مهمی از گفتما  مدرشیت  هریند
اشااره   هاا  گیری از عقلشیات و تفکار و رضاایتمندی از زشادگی و خوشاحال باود  آ        بهره
شموشا  در عاین تراویق زشاا  با        برای .د کر طور کامل طرد شمی    گفتما  سنت را ب شمود می

 داشاش    شراری  دلیال مراکلت ماالی    حاال  با    این. باماشد از توکل شیز غافل شمی  گرایی عقل
 د.سال دوام آور شتواشست بیش از یک

 
 کارانه با رویکردی محافظه زنان: تداوم توانمندسازی شکوفه. ۳

/ م1912ق/ 1330الحجاا   در ذی داشااششرااری  کااار  اشاادکی وااس از خاتماا  شااکوف  شرااری 
مزینیاا  و دختاار میرزاسیدرضاای  ماادیر مدرساا   الساالطن  خاااشس ماازین   باا  ماادیریت1291
هاای جنا     شد و طی ساال  بار منترر می اشترار یافت. این شرری  دو هفت  یک ء االط ا ر یس

کاغاا در شارایط بحراشای    علت گراشی و احتکار  ب  فعالیت خود ادام  داد. گاه ب جهاشی اول 
( و واس از یناد ساال فعالیات     1  ص11ق   1334افتااد )    یاپ شرری  ب  تاأخیر مای  جن
 .(39: 1381ب را   لطن  اشترار آ  متوقف شد )الس مزیندلیل همین مرکلت و فوت  ب 

الصاح     ادبی  اخلقای  حفا    ماهیت مطالب آ   شکوف  شخست شرری   در باالی صفح
تربیت دوشیزگا  و تصافی  اخالق زشاا      قیس آ و مسلک مست  داری داری  بچ  اطفال  خاش 
با  مساا ل   آماوز  دختارا  و توجا       شاکوف   محور اصلی م احاس شراری   د. شو معرفی می

ی از مادارس  مطالاب خاود را بار     هاای  بر اشترار گزار  علوهاین شرری  . اخلقی زشا  است
الصح   غاا  بهداشت  مراق ت از کودکا  و مقابل  با عقاید خرافی زشا  متمرکز کرده  حف 
در بساتر و   شراری  باود. ایان    داشاش  ب  مسئل  زشا  همچو  شراری   شکوف  شرری رویکرد بود. 

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

ی و اجتمااعی  هنجارهاای اخلقا    کناد  در درو  گفتما  سنت حرکت می شکوف   شرری
ب  بدحجابی و رفتارهای شامناسب برخی زشا  در معاابر اعتارا      کند واسداری میجامع  را 

های فرشگی شگاه کنناد کا     خاشس»ب    دارشد گوید اگر شریعت را واس شمی و حتی میکند  می
؛ 3  ص14ق   1331« )دهناد  اشجاام شمای   ولی رفتار و حرکات شامناساب  ؛روگیری شدارشد

ق اول   بارای قابال   و بر تحصیل دخترا  است شکوف  ی تمرکز اصلی شرر .(2  ص5هما    
کناد.   گیرد و آ  را کاربردی مای  هایی در درو  گفتما  رایج بهره می کرد  آ  از استدالل

با  شتاایج برآماده از آماوز        هاا  علس ب  آ  شدۀ زشا  را با افزود  واژۀ وظایف وایرفت  هم 
کا  باا آماوز  دختارا  با       « شاوهرداری علاس  »و « داری علاس بچا   » کند؛ دخترا  مرت ط می

بسایاری از    ماوز  دختارا   آ دلیال عادم   شود و با شداشتن این علوم با   بهترین شحو اشجام می
دهناد و قاادر با  تربیات      دسات مای  مادراشراا  جاا  خاود را از   « علمای  بی»دلیل  کودکا  ب 

ورت ضاار (.2  ص16 کننااد )همااا    شگاهااداری ماایهااا  فقااط از آ  ؛کودکاشرااا  شیسااتند
  تکارار  هاای شراری   هاا در کودکاا  در بیراتر شاماره     منظور شقش تربیتی آ  آموز  زشا  ب 

 (.4-3  ص17 هما    )برای شموش  ر.ک.شود  می
علاس  »بار    هاا  آماوزی آ   ضرورت علاس  ترا  و وایر  عمومیِبرای ویر رد آموز  دخ

 ء برشاما  اینک  این علوم جز .کند تأکید می« علوم و صنایز»و داشستن « علس خیاطی»  «آشپزی
تواشاد از ایان علاس بارای کساب       می  شود و اگر دختر با این علس شوهر فقیر کرد مدارس می

علاس  »شاود و   شظار شاوهر مای    موجاب جلاب    و اگر شاوهر ثروتمناد کارد   استفاده کند مزد 
ق تهاایب اخال  مرباوط با    بلکا     فقط منوط ب  بزک کرد  برای شوهر شیست« شوهرداری

 .(3  ص17هما    ) نجامدا ب  مجادل  و منازع  شیاست ت
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ی از مادارس  مطالاب خاود را بار     هاای  بر اشترار گزار  علوهاین شرری  . اخلقی زشا  است
الصح   غاا  بهداشت  مراق ت از کودکا  و مقابل  با عقاید خرافی زشا  متمرکز کرده  حف 
در بساتر و   شراری  باود. ایان    داشاش  ب  مسئل  زشا  همچو  شراری   شکوف  شرری رویکرد بود. 

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

ی و اجتمااعی  هنجارهاای اخلقا    کناد  در درو  گفتما  سنت حرکت می شکوف   شرری
ب  بدحجابی و رفتارهای شامناسب برخی زشا  در معاابر اعتارا      کند واسداری میجامع  را 

های فرشگی شگاه کنناد کا     خاشس»ب    دارشد گوید اگر شریعت را واس شمی و حتی میکند  می
؛ 3  ص14ق   1331« )دهناد  اشجاام شمای   ولی رفتار و حرکات شامناساب  ؛روگیری شدارشد

ق اول   بارای قابال   و بر تحصیل دخترا  است شکوف  ی تمرکز اصلی شرر .(2  ص5هما    
کناد.   گیرد و آ  را کاربردی مای  هایی در درو  گفتما  رایج بهره می کرد  آ  از استدالل

با  شتاایج برآماده از آماوز        هاا  علس ب  آ  شدۀ زشا  را با افزود  واژۀ وظایف وایرفت  هم 
کا  باا آماوز  دختارا  با       « شاوهرداری علاس  »و « داری علاس بچا   » کند؛ دخترا  مرت ط می

بسایاری از    ماوز  دختارا   آ دلیال عادم   شود و با شداشتن این علوم با   بهترین شحو اشجام می
دهناد و قاادر با  تربیات      دسات مای  مادراشراا  جاا  خاود را از   « علمای  بی»دلیل  کودکا  ب 

ورت ضاار (.2  ص16 کننااد )همااا    شگاهااداری ماایهااا  فقااط از آ  ؛کودکاشرااا  شیسااتند
  تکارار  هاای شراری   هاا در کودکاا  در بیراتر شاماره     منظور شقش تربیتی آ  آموز  زشا  ب 

 (.4-3  ص17 هما    )برای شموش  ر.ک.شود  می
علاس  »بار    هاا  آماوزی آ   ضرورت علاس  ترا  و وایر  عمومیِبرای ویر رد آموز  دخ

 ء برشاما  اینک  این علوم جز .کند تأکید می« علوم و صنایز»و داشستن « علس خیاطی»  «آشپزی
تواشاد از ایان علاس بارای کساب       می  شود و اگر دختر با این علس شوهر فقیر کرد مدارس می

علاس  »شاود و   شظار شاوهر مای    موجاب جلاب    و اگر شاوهر ثروتمناد کارد   استفاده کند مزد 
ق تهاایب اخال  مرباوط با    بلکا     فقط منوط ب  بزک کرد  برای شوهر شیست« شوهرداری

 .(3  ص17هما    ) نجامدا ب  مجادل  و منازع  شیاست ت
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 هاای توضیحاتی در رد باور ودهد  خطاب قرار میمورد شیز مردا  جامع  را شرری  شکوف 
و لزوم  ب  شقد فرهن  مرداش  دهد و میم نی بر حرام بود  سواد و خط زشا  آ  زما   عامیاش 

راه بارای رشاد زشاا  گراوده       نناد رشاد شک و اینکا  تاا ماردا     واردازد   حمایت از زشاا  مای  
داری و فلساف  و ولتیاک و حادود و     تقصیر بعضی از آقایاا  اسات کا  رویا  ز     » شود: شمی

شاآگااهی ماردا  را    .(2-1  ص9  ق 1332)« داشناد  معاشرت و رفتار با عیال خاود را شمای  
یارا با    » کا   کند ب  مردا  گوشزد می ( و2  ص21  هما  )د داش میماشعی بر سر راه زشا  

تفکار و عمال    حال ک  ب  شیوۀ اما درعین .(3  ص18ق   1331« )توجهید آموز  زشا  بی
ارا ا   « قاجاار  بادحجابی دورۀ » هاایی از  شموشا   .کناد  یز اشتقااد مای  ب  زشا  ش  مردا  اشتقاد دارد

 (.4  ص23   ق1332وای ند باشند )خواهد ب  مسا ل ماه ی و شرعی  دهد و از زشا  می می
مقولا   شاود و فقاط دو    شاده تأییاد مای    های سنتی تعریف هاریوب شقشوضعیت زشا  در ی

 د.شو میب  آ  افزوده « علس و عقل»
 اشاداز  یراس عناوا    شموشا  ایاد ال ز  اروواایی با      داشششرری  شیز ماشند  شکوف  در شرری 

دول »آمارهاایی از مادارس دختارا  در کراورهای غربای یاا        ارا ا   د؛شاو  گااری می هدف
  9ق   1332ژاونای با  آمریکاا )    صّلاعزام دخترا  مح ( 3-2  ص3ق   1331« )متمدش 

ل و فنو  داری و تربیت فرزشد صاحب تألیفات و فضا  بر خاش    زشا  ارووایی ک  علوه(3ص
هااا   ر ماادارس  بیمارسااتا  اشااد و د وارد بااازار کااار شااده   هسااتند و زشااا  ارووااایی کاا    

« تجاارت  ت ومراغول شاغل و صانع   » و مرااغل دولتای    های بزرگ و کویک اش خ تجارت
با  ذکر آمار زشا  شاغل بر ضرورت برخی از مراغل زشاشا  در    (1  ص19  هستند )هما  

 ق 1333مثال تأسایس بیمارساتا  زشاشا  باا وزشاکا  و ورساتارا  ز  )        ؛دکنا  جامع  تأکید می
قادم را بااالتر   »ند ک  زشا  ارووایی ک رود و ذکر می از این شیز فراتر می و حتی (2  ص12 

اغل عالیا  دولتای را هاس    و تصادی مرا  تساوی در تمام حقوق اجتمااعی را باا ماردا       شهاده
و « متمدشاا زشااا  کرااورهای »و اینکاا  بایااد از ( 4-3  ص18  ق 1332« )کننااد مطال اا  ماای

را « ری با ماردا  مساوات زشا  در حقوق بر»و « رمرق گرفت   ژاون و آلما  سدخترا  و زشا»
 .(4-3  ص24   هما ) دکن شیز مطرح می

  در گفتما  سانت  بر وارد کرد  دو عنصر عقل و علس   دومین شرری  زشا  علوهبنابراین
با   وهلو ذکر شده بودصورت تلویحی و دو شخست ب  تنها مسئل  کار زشا  را ک  در روزشام  ش 

 مفااهیمی یاو    بارای شخساتین باار از    کند و وضوح ذکر می ل غربی ب  اهای اید شموش طرح 
اهمیات هنجارهاای   بر محورهای کلیادی و با  برد  حقوق زشا  و تساوی حقوق برری شام می

 د.کن ها را تأیید می برد و حتی آ  یور  شمی  های سنتی زشا  یعنی ایفای شقش  موجود
 

 فراهنجاری و رادیکالای  : نشریهزبان زنان. ۴
در   1298م/ 1918ق/ 1337آباادی در ساال    صادیق  دولات   با  مادیریت   زبا  زشا  شرری 

  ساال  ولی بعد از یاک  ؛(149: 1374)قاسمی   شد منترر می ربا اصفها  هر واشزده روز یک
قارارداد  خصاوص  ای در شگاار  مقالا    و جمل  مداخل  در اماور سیاسای  دالیل مختلف از  ب 

. توقیف شد  ار شرری  در بیا  مطالبو لحن آشکم 1920 / 1299م و وقوع کودتای 1919
تهارا   داً در م مجاد 1921 / 1300ساال وقفا  در ساال     بعد از حدود یاک  ال ت   این شرری 

دی از مط وعاات  اسانا ؛ 98: 1366؛ ابوترابیاا    91: 1351االسلمی   شیخ )ر.ک. اشترار یافت
هااا و ساافر  دلیاال محاادویت دوم شرااری  بعااد از یااازده شااماره باا   دورۀ .(248 :1378  ایاارا 
از  سوم شراری  بعاد از بازگرات وی از اروواا     ب  ارووا متوقف شد و اشترار دورۀ آبادی دولت
بیاات و  ؛ 289: 1363آژشد   )ر.ک. ادام  یافتماهاش   صورت مجل  م ب 1942/  1321سال 

  .(174: 1366  ط اط ایی؛ محیط 584: 1372ششاد   کوهستاشی
لندتر در طرح گفتما  مدر  ای بود ک  شس ت ب  دو شرری  ویرین گامی ب شرری   زبا  زشا

کجای با  هنجارهاای مرساوم باود کا         شوعی دهنشیز  زبا  زشا  برداشت؛ حتی عنوا  شرری 
 شخستین شرری . این شرری  (66 /1: 1377آبادی   دولتود زبا  زشا  باید کوتاه باشد )معتقد ب
ها بخری از مطالب خود را ب   وردازد و در بیرتر شماره ای است ک  ب  مسا ل سیاسی می زشاش 

شقاد  . (4  ص5  ق 1338  زباا  زشاا    برای شموشا  ر.ک. ) دهد اسی اختصاص میاخ ار سی
ماشاادگی  جهاال  فقاار  اشتخابااات   اد حکااومتی  مسااا ل جناا  جهاااشی  عقااباساات د شاایوۀ
هاای ایاالتی از محورهاای     و اشجمان   خاواهی  و  اساسای  آزادی و معاارف  ورستی  قااش  وطن
شاسیوشالیسس و توجا    خصوص سوسیالیسس وتوج  شرری  زبا  زشا  بود. درج مقاالتی درمورد
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  در گفتما  سانت  بر وارد کرد  دو عنصر عقل و علس   دومین شرری  زشا  علوهبنابراین
با   وهلو ذکر شده بودصورت تلویحی و دو شخست ب  تنها مسئل  کار زشا  را ک  در روزشام  ش 

 مفااهیمی یاو    بارای شخساتین باار از    کند و وضوح ذکر می ل غربی ب  اهای اید شموش طرح 
اهمیات هنجارهاای   بر محورهای کلیادی و با  برد  حقوق زشا  و تساوی حقوق برری شام می

 د.کن ها را تأیید می برد و حتی آ  یور  شمی  های سنتی زشا  یعنی ایفای شقش  موجود
 

 فراهنجاری و رادیکالای  : نشریهزبان زنان. ۴
در   1298م/ 1918ق/ 1337آباادی در ساال    صادیق  دولات   با  مادیریت   زبا  زشا  شرری 

  ساال  ولی بعد از یاک  ؛(149: 1374)قاسمی   شد منترر می ربا اصفها  هر واشزده روز یک
قارارداد  خصاوص  ای در شگاار  مقالا    و جمل  مداخل  در اماور سیاسای  دالیل مختلف از  ب 

. توقیف شد  ار شرری  در بیا  مطالبو لحن آشکم 1920 / 1299م و وقوع کودتای 1919
تهارا   داً در م مجاد 1921 / 1300ساال وقفا  در ساال     بعد از حدود یاک  ال ت   این شرری 

دی از مط وعاات  اسانا ؛ 98: 1366؛ ابوترابیاا    91: 1351االسلمی   شیخ )ر.ک. اشترار یافت
هااا و ساافر  دلیاال محاادویت دوم شرااری  بعااد از یااازده شااماره باا   دورۀ .(248 :1378  ایاارا 
از  سوم شراری  بعاد از بازگرات وی از اروواا     ب  ارووا متوقف شد و اشترار دورۀ آبادی دولت
بیاات و  ؛ 289: 1363آژشد   )ر.ک. ادام  یافتماهاش   صورت مجل  م ب 1942/  1321سال 

  .(174: 1366  ط اط ایی؛ محیط 584: 1372ششاد   کوهستاشی
لندتر در طرح گفتما  مدر  ای بود ک  شس ت ب  دو شرری  ویرین گامی ب شرری   زبا  زشا

کجای با  هنجارهاای مرساوم باود کا         شوعی دهنشیز  زبا  زشا  برداشت؛ حتی عنوا  شرری 
 شخستین شرری . این شرری  (66 /1: 1377آبادی   دولتود زبا  زشا  باید کوتاه باشد )معتقد ب
ها بخری از مطالب خود را ب   وردازد و در بیرتر شماره ای است ک  ب  مسا ل سیاسی می زشاش 

شقاد  . (4  ص5  ق 1338  زباا  زشاا    برای شموشا  ر.ک. ) دهد اسی اختصاص میاخ ار سی
ماشاادگی  جهاال  فقاار  اشتخابااات   اد حکااومتی  مسااا ل جناا  جهاااشی  عقااباساات د شاایوۀ
هاای ایاالتی از محورهاای     و اشجمان   خاواهی  و  اساسای  آزادی و معاارف  ورستی  قااش  وطن
شاسیوشالیسس و توجا    خصوص سوسیالیسس وتوج  شرری  زبا  زشا  بود. درج مقاالتی درمورد
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ب  وجوه مث ت ایرا  ویش از اسلم و ویرنهاد اینکا  ل ااس شظامیاا  از ساپاهیا  ایارا  باساتا        
  14)هماا      دهاد  یندا  افراطی را در شرری  شرا  مای  ش  گرایی گرفت  شود  شوعی باستا 

 (.1ص
ی بار  گرایا  گرایی و عقل سابق بر دو محور علس برآشک  همچو  دو شرری  علوه زبا  زشا 

شیاز وافرااری    هاا  آ مادارس   بر گستر  آموز  دخترا  و توساع    تأکید داشتامور زشا  
اسات    کاار رفتا     با  هاا  طاور عماده در آ     ک  بهایی  و واژه ها متن شرری  از تحلیل .کرد می

 و« ورساتی  وطان »  «ماشادگی ایارا    عقاب »  «ترقای »  «علاس »یابیس ک  مفاهیمی همچاو    درمی
بار   شاکوف   کاار رفتا  اسات. در شراری      ب  است ک  در این س  شرری  مواردی« قاشو  اساسی»

و در است أکید شده ب  وطن تت خدم و ورستیورستی و رابط  آموز  دخترا  با وطن  وطن
زشاده بااد   »شود و حتی شعارهایی با عنوا   شیز همچنا  بر این شکت  تأکید می زبا  زشا   شرری

دو   و علس عقل .(4-3  ص22 )هما   دهد  سرمی« ایراشیا   زشده باد اتحادایرا   زشده باد 
در تمامی شرریات ماکور مراترک باوده اسات. راه رساتگاری       محور اصلی گفتما  مدر 

 ال تا    ؛(1  ص21هماا     )داشاد   مای و تحمال زحمات     ل  علاس  عازم و اراده  وطن را عق
ویرین آغازگر  شس ت ب  دو شرری  زبا  زشا ک  شرری   شیز وجود داشتها و اصطلحاتی  هواژ

ک  عمادتاً  « حق رأی زشا »و « تساوی حقوق»   و«سوسیالیزم»  «دموکراسی» ها بود: طرح آ 
 .(2  ص11  ؛ هماا   3-1  ص17 ساوی حقوق ز  و مارد تمرکاز داشات )هماا       بر ت

صاورت   آ  را با   زباا  زشاا     استفاده کارده باود   «حقوق برر» از واژۀ شکوف  هریند شرری 
دی کا   م بلنا گاا   بنابراین (.1  ص2 هما   ) برد کار می ب « حق ز  و مرد در علس برریت»

صاورت   با   را« حاق »  آ  است کا  بحاس   است  ویرین برداشت این شرری  شس ت ب  دو شرری 
با  ماردا  توصای      و کند میمطرح  مطالب شرری  در  شود آ  تأکید می ک  برمحوری غالب 

 را رعایت کنند.  « حقوق زشا »د کن می
کناد   اشتخابات را شیز مطرح میبر تساوی حقوق  حق رأی زشا  در  علوه زبا  زشا  شرری 

ند اشتخابات سفارشای شاود   گااشت شدشد  شمی و اینک  اگر زشا  از اشتخابات کنار گااشت  شمی
ر تال  زشاا  اروواایی در    ل اروواایی با  هاای ز  ایاد ا   در طرح شموش  .(2  ص21  هما  )

« رلماا  گارفتن کرسای وا  »هاا بارای    ی و برابری حقوق ز  و مرد و تال  آ  کسب حق رأ

ضارورت   در اشتغال زشا  شیاز بار   (.4  ص12هما    ؛ 2  ص3 هما   ) است اشاره شده
و « هاای عالما    ط ی ا  »و معلمی و بر لزوم داشاتن   کار زشا  در اموری مثل وزشکی  ورستاری

سیس شرکت و و حتی ویرنهاد تأ (4-3  ص29  ق 1339کند ) تأکید می« های زشاش  ط ی  »
ووشای و  رخات زی ا » کند ک  ب  کند و ب  زشا  ایرا  اشتقاد می را طرح می ها زشا  خاش  تجارت

د ب  زشا  دشیا بنگرشد داشند و بای می« خاشمیت»و آ  را  اشد عادت کرده« تن ل افتاد  در اشدرو 
 ق 1338) شاوشد  خاود مای  « تجلیل شوع»موجب وردازشد و  ک  ب  کارهای صنعتی و علمی می

گویاد بهتار    می و کند ب  مردا  حمل  می اشتقادی و لحنی تند اک  ب حالی؛ در(2-1  ص12 
ماردا  از   ب  مردا  بفهماشند تاا تارس و واهما    است زشا  معنی زشدگی اشتراکی را در عمل 

 .(2-1  ص2تساوی حقوق ز  و مرد برطرف شود )هما    لف  
سارعت بیراتری    و باا  باود  تر  رادیکال زبا  زشا  ری شر  طور ک  گفت  شد همین  بنابراین

تار   شده رادیکاال  گااری ها و شکات هدف ز گفتما  سنت خارج شود؛ حتی واژهد ایکوش می
حمل  ب  دفتار شراری      رو  ازاین. و بدو  ملحظ  شرایط اجتماعی و فرهنگی طرح شده است

زاد   )ر.ک. فارخ  دطوالشی در اشترار آ  مواج  کار  های بسیار   شرری  را با وقف و توقیف آ 
1378: 1/ 876). 
 

 شدن گفتمان نوگرایی در نشریات زنان هرادیکالیزداوم روند . ت۵
 /م1920ق/ 1338زما  در ساال   زشا  هس یهار شرری   های وس از جن  جهاشی اول سال در

 رری  زشا  حاکی از ضرورت اجتمااعی مجوز فعالیت گرفتند ک  ظهور این تعداد ش  1299
جاز    گفتما  مدر  باود. با   و امکا  و سرعت گرفتن حضورها  و مهیا شد  شرایط اشترار آ 

جها    سمت ب  بررسی س  شرریدر این ق د دست شیام  ای از آ  ب شمارهک    زشا  ایرا شرری 
هاا در حاوزۀ سیاسای مداخلا       خاواهیس ورداخات. ایان شراری      باشوا  شام و  عالس شسوا   زشا 
فخر آفاق وارسا کا    ب  مدیریت جها  زشا و صرفاً ب  م احس زشا  توج  داشتند.  کردشد شمی

مط وعااتی فعالیات    ۀامتیازی همسر  فرخ دین وارسا ک  در حاوز  بصاح ب  و آموزگار بود
شد. بعد از شامارۀ   ز آ  منترر میا ار کرد و در هر ماه دو شمارهک  از ب مرهد آغ در  داشت

؛ ولای  در تهارا  با  کاار خاود اداما  داد       اشتقال آقای فرخ دین وارساا دلیل  یهارم  شرری  ب 
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ضارورت   در اشتغال زشا  شیاز بار   (.4  ص12هما    ؛ 2  ص3 هما   ) است اشاره شده
و « هاای عالما    ط ی ا  »و معلمی و بر لزوم داشاتن   کار زشا  در اموری مثل وزشکی  ورستاری

سیس شرکت و و حتی ویرنهاد تأ (4-3  ص29  ق 1339کند ) تأکید می« های زشاش  ط ی  »
ووشای و  رخات زی ا » کند ک  ب  کند و ب  زشا  ایرا  اشتقاد می را طرح می ها زشا  خاش  تجارت

د ب  زشا  دشیا بنگرشد داشند و بای می« خاشمیت»و آ  را  اشد عادت کرده« تن ل افتاد  در اشدرو 
 ق 1338) شاوشد  خاود مای  « تجلیل شوع»موجب وردازشد و  ک  ب  کارهای صنعتی و علمی می

گویاد بهتار    می و کند ب  مردا  حمل  می اشتقادی و لحنی تند اک  ب حالی؛ در(2-1  ص12 
ماردا  از   ب  مردا  بفهماشند تاا تارس و واهما    است زشا  معنی زشدگی اشتراکی را در عمل 

 .(2-1  ص2تساوی حقوق ز  و مرد برطرف شود )هما    لف  
سارعت بیراتری    و باا  باود  تر  رادیکال زبا  زشا  ری شر  طور ک  گفت  شد همین  بنابراین

تار   شده رادیکاال  گااری ها و شکات هدف ز گفتما  سنت خارج شود؛ حتی واژهد ایکوش می
حمل  ب  دفتار شراری      رو  ازاین. و بدو  ملحظ  شرایط اجتماعی و فرهنگی طرح شده است

زاد   )ر.ک. فارخ  دطوالشی در اشترار آ  مواج  کار  های بسیار   شرری  را با وقف و توقیف آ 
1378: 1/ 876). 
 

 شدن گفتمان نوگرایی در نشریات زنان هرادیکالیزداوم روند . ت۵
 /م1920ق/ 1338زما  در ساال   زشا  هس یهار شرری   های وس از جن  جهاشی اول سال در

 رری  زشا  حاکی از ضرورت اجتمااعی مجوز فعالیت گرفتند ک  ظهور این تعداد ش  1299
جاز    گفتما  مدر  باود. با   و امکا  و سرعت گرفتن حضورها  و مهیا شد  شرایط اشترار آ 

جها    سمت ب  بررسی س  شرریدر این ق د دست شیام  ای از آ  ب شمارهک    زشا  ایرا شرری 
هاا در حاوزۀ سیاسای مداخلا       خاواهیس ورداخات. ایان شراری      باشوا  شام و  عالس شسوا   زشا 
فخر آفاق وارسا کا    ب  مدیریت جها  زشا و صرفاً ب  م احس زشا  توج  داشتند.  کردشد شمی

مط وعااتی فعالیات    ۀامتیازی همسر  فرخ دین وارسا ک  در حاوز  بصاح ب  و آموزگار بود
شد. بعد از شامارۀ   ز آ  منترر میا ار کرد و در هر ماه دو شمارهک  از ب مرهد آغ در  داشت

؛ ولای  در تهارا  با  کاار خاود اداما  داد       اشتقال آقای فرخ دین وارساا دلیل  یهارم  شرری  ب 
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و  شساتند شادید مواجا  شاد و جمعای آ  را مخاالف دیان دا      هاای   مطالب شرری  با مخالفات 
 شد. ت عید وارسا و همسر  ب  اراکب  مجازات و  منجردرشتیج  

و  دیگار  ری  شیاز همچا  حاکی از آ  است ک  ایان شرا   جها  زشا  بررسی محتوای شرری 
محور اصلی م احاس را بار تعلایس و آماوز  زشاا  قارار داده باود. در ایان           گاشت  شرریات

هاایی از احادیاس و آیاات و متاو       شرری  برای طرح ضرورت آموز  زشا  بیراتر اساتدالل  
تاا ماردا     شد ضرورت تعلیس زشا  با رفتار ز  و شوهر ویوشد یاباد  دینی آورده و کوشیده می

اهاداری  صاحی  از   اخالق شاوهرداری و شگ   اهی کنند. آموز  زشا  باجاب شوشد و همر
با  آ    داد  کوشد با تقویت شقش مادری زشا  و اهمیات  می ی رشر .دخور کودکا  ویوشد می

اخالق و شقاش     های سنتی ز  و مارد  مقاومات ماردا  را براکند و از حربا      شدر هما  شق
کند   های سنتی زشا  را شفی شمی ها و شقش مسئولیتیف و اگیرد. وظبمادری و همسری بهره 

 و تراویق  داری بچا  آ  بیامیزد.  ی را باگرای گرایی و عقل د هما  دو مولف  علسکوش بلک  می
 هاای  کتااب  از علمای  دستورات گرفتن همچنین آ   علمی ترری  و مادر شیر با شیردهی ب 

 شاود  اشجاام  وعلمای  عقلشی باید ولی است؛ «وظیف  ترین مقدس» مادری و اینک  شده ترجم 
 (.14-9  ص1ق   1299)

تاا   شاود کا    ها گفتا  مای   شود و ب  آ  شا  شیز با وجهی اشتقادی شگاه میاین شرری  ب  ز در
 هاا و  شظار آ   و جلاب  جانس مخاالف  ب   خویش ای محدود فقط ب  فکر عرض  کی با اشدیر 

خواهناد باود   « فکار خریادار  و مراتری  »وای  و در« هاوس زینات و مراغول توالات    »دش اال    ب
 با تادبیر و  و امبا احساسات آر ک  شود ها توصی  می (. همچنین  ب  آ 92  ص5  ق 1300)

 (.70-7  ص3و  2)هما     حق خود را طلب کنند مسالمت
  «حاق اشتخااب شاوهر   »اشاد از:   ک  ع اارت  شود ین شرری  بر یندین حق وافراری میدر ا

حاق ماادری زشاا  بار جامعا       ک  آ  را با   « حق حیات ز  شس ت ب  اجتماع»  «حق آموز »
  باراین  شود. عالوه  اجتماعی حاصل شمی  اگر آشا  ش اشند شماید ک  کند و تأکید می تع یر می

لقات یکساا  ز  و   و م احس متعاددی م نای بار خ    کند بر تساوی حقوق ز  و مرد تأکید می
دهد و حتی بارای شخساتین باار     ها ارا   می و صنعتی آ علمی مرد و تساوی فکری  اخلقی  

  5  ق 1300  جهااا  زشااا  رود )ر.ک. کااار ماای  در ایاان شرااری  باا« نیسااتفمی»اصااطلح 
 (. 14  ص1؛ هما    50-49و  72-70  ص3 هما   ؛ 105ص

هاای   های ل اس جدید غربای از ژورشاال   ی از صفحات شرری  اختصاص ب  ارا   مدلبخر
هاا را   شاود کا  ایان ل ااس     مخصوص مجل  شیز معرفای مای   خاش حتی خیاطخارجی داشت و 

  5   فاراهس کناد. )هماا      «  مادهای تاازه هساتند   هاایی کا  مایال با  ووشاید      خاشس»برای 
کند کا    طور عملی فراهس می  بشوگرایی در ل اس را    زمین ب  این ترتیب .(یهای وایاش صفح 
شاود کا  اصاول آداب     حتای در شراری  ویرانهاد مای     و اشگیخت خرس مخالفا  را برمی قطعاً

 (.91-88  ص5  هما  ) معاشرت با زشا  در اجتماع شیز باید شوشت  شود
هاایی از زشااشی اسات کا       شموشا  اروواایی در ایان شراری  شیاز براسااس       ترسیس ز  اید ال

یاا     هت منصاف  دادگااه باود   یاا در هیئا     یا شمایندۀ مجلس شاده    عهده گرفت هایی را بر شغل
شاود   اشد. در هم  این ماوارد تال  مای    دار شده ای از زشا  مسلما  ک  منص ی را عهده شموش 

  شاد  هاا تلقای مای    ک  ماشز همسری و مادری آ  مومی از ورود زشا  ب  این مراغلشگراشی ع
  ق1299  جهاا  زشاا   ؛ 60-59  ص3؛ هما    105و  101  ص5هما    ) دبرطرف شو

ورود  و بر تعلایس زشاا     های بسیاری در آ  زما  ع ور کردقرمز خط (. شرری  از48  ص2 
هاای   خصاوص ارا ا  مادل     با  ؛کید داشتگرفتن شغل و کار اجتماعی تأ و تماع ها ب  اج آ 

عیاد  با  توقیاف شراری  و ت     کا  شاد   ل اس غربی در آ  زما  اقداماتی تندرواش  محسوب مای 
/ 2 :1364  هاشامی ؛ صدر72-66: 1381  ب ارا   ر.ک.) داشادرکارا  آ  منجار گردیا    دست
181-185.) 

امتیاازی     در تهارا  با  صااحب   1299م/ 1920ق/ 1338شیز در سال  عالس شسوا شرری  
شاد   عاالی آمریکاایی منترار مای    سا   مدر التحصایل   صفوی و زیار شظار مجماز فاار       شواب
درمااورد  العمل ایاان شرااری  م تناای باار ارا اا  مطااال یدسااتور(. 5-1/ 4: 1364 هاشاامی صدر)
های اشتخاب ل ااس و     شیوهداری   امور خاش   ورستاری و تربیت اطفال  اخلق«الصح  حف »

اخ ار  . این شرری  ارا  دیگر کرورها بود ارووایی  مقاالت ادبی و اخ ار ویررفت زشا  در مد
در تهارا  و دیگار شاهرها در     اهداف خاود قارار شاداد. دفتار فارو  شراری        ءسیاسی را جز

باود و شماینادگا  فارو  آ     وسات   و مالی  ۀخاش   داروخاش   ادار   کتابخاش   تجارتمدارس
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  5  ق 1300  جهااا  زشااا  رود )ر.ک. کااار ماای  در ایاان شرااری  باا« نیسااتفمی»اصااطلح 
 (. 14  ص1؛ هما    50-49و  72-70  ص3 هما   ؛ 105ص

هاای   های ل اس جدید غربای از ژورشاال   ی از صفحات شرری  اختصاص ب  ارا   مدلبخر
هاا را   شاود کا  ایان ل ااس     مخصوص مجل  شیز معرفای مای   خاش حتی خیاطخارجی داشت و 

  5   فاراهس کناد. )هماا      «  مادهای تاازه هساتند   هاایی کا  مایال با  ووشاید      خاشس»برای 
کند کا    طور عملی فراهس می  بشوگرایی در ل اس را    زمین ب  این ترتیب .(یهای وایاش صفح 
شاود کا  اصاول آداب     حتای در شراری  ویرانهاد مای     و اشگیخت خرس مخالفا  را برمی قطعاً

 (.91-88  ص5  هما  ) معاشرت با زشا  در اجتماع شیز باید شوشت  شود
هاایی از زشااشی اسات کا       شموشا  اروواایی در ایان شراری  شیاز براسااس       ترسیس ز  اید ال

یاا     هت منصاف  دادگااه باود   یاا در هیئا     یا شمایندۀ مجلس شاده    عهده گرفت هایی را بر شغل
شاود   اشد. در هم  این ماوارد تال  مای    دار شده ای از زشا  مسلما  ک  منص ی را عهده شموش 

  شاد  هاا تلقای مای    ک  ماشز همسری و مادری آ  مومی از ورود زشا  ب  این مراغلشگراشی ع
  ق1299  جهاا  زشاا   ؛ 60-59  ص3؛ هما    105و  101  ص5هما    ) دبرطرف شو

ورود  و بر تعلایس زشاا     های بسیاری در آ  زما  ع ور کردقرمز خط (. شرری  از48  ص2 
هاای   خصاوص ارا ا  مادل     با  ؛کید داشتگرفتن شغل و کار اجتماعی تأ و تماع ها ب  اج آ 

عیاد  با  توقیاف شراری  و ت     کا  شاد   ل اس غربی در آ  زما  اقداماتی تندرواش  محسوب مای 
/ 2 :1364  هاشامی ؛ صدر72-66: 1381  ب ارا   ر.ک.) داشادرکارا  آ  منجار گردیا    دست
181-185.) 

امتیاازی     در تهارا  با  صااحب   1299م/ 1920ق/ 1338شیز در سال  عالس شسوا شرری  
شاد   عاالی آمریکاایی منترار مای    سا   مدر التحصایل   صفوی و زیار شظار مجماز فاار       شواب
درمااورد  العمل ایاان شرااری  م تناای باار ارا اا  مطااال یدسااتور(. 5-1/ 4: 1364 هاشاامی صدر)
های اشتخاب ل ااس و     شیوهداری   امور خاش   ورستاری و تربیت اطفال  اخلق«الصح  حف »

اخ ار  . این شرری  ارا  دیگر کرورها بود ارووایی  مقاالت ادبی و اخ ار ویررفت زشا  در مد
در تهارا  و دیگار شاهرها در     اهداف خاود قارار شاداد. دفتار فارو  شراری        ءسیاسی را جز

باود و شماینادگا  فارو  آ     وسات   و مالی  ۀخاش   داروخاش   ادار   کتابخاش   تجارتمدارس
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  کارمنادا   آمریکاایی و اشگلیسای   ا  مدارس داخلی و خارجی مثال مدرسا   عمدتاً از مدیر
 (. 1  ص6    1306؛ 1  ص1    1305) ها بودشددولت و دکتر
  7س« )احقااق حقاوق زشاا    »  «حیات مادشی »از واژگاشی همچو   عالس شسوا  در شرری 

 )هماا    «تسااوی حقاوق افاراد برار    »  «حقوق برریت»  (32  ص1   7؛ س6-5  ص2 
شرااری  مطالااب  شگااار  در« مااردا  تساااوی حقااوق شسااوا  بااا»و ( 268-265  ص8و  7 

با  شامیاد  زشاا  باا      های شراری   . در یکی از شماره(60-51  ص2  )هما   شود استفاده می
را « هاا و فقار اقتصاادی و ساوء اخالق عماومی       بدبختی»اشتقاد شده و دالیل « ضعیف »عنوا  

ووشای و خیلای    . ایان شراری  بادو  وارده    است داشست « کت زشا  در امور اجتماعیمرار عدم»
آلااود در اغلااب  حناای تنااد  گزشااده و خرااسلو وااردازد  هااایش ماای روشاان باا  طاارح خواساات 

خودخواهی و اسات داد  »یعنی   رفتار مردا  شسوا عالس شرری  در . گیرد کار می  هایش ب شوشت 
ه اشویسای داشسات  شاد   هاا با  رماال و دع    آ  ماشدگی زشا  و مراجع  عامل اصلی عقب  «ها آ 

ب  عقاید مرسوم خرافی رایج در بین زشا  شیز باا دیاد    .(264-258  ص8و  7  )هما   است
یی و ایلی تلقی کارده اسات   اشتقادی شگریست  و آ  را در بین زشا  شهری بیش از زشا  روستا

عیاا  شاهری   زشاا  متوساط و ا  گی از ساوی  د  زشدگاراشده ش« ملبیکار و مه» آ  ک  منرأ
هاا   اینکا  ز  » ؛شراری  با  زشاا    اشتقاادی   از وجوه (.37-30  ص3   1س) ه استداشست  شد

 هاا  حضور اجتماعی آ  و عدم «دداری هستن شدارشد و وای ند خاش  ت معامل ترسو هستند و جر 
در ایاام محارم و رمضاا  اجاازه     هاا   ز زمااشی کا     گیرد. ط ق گفت  شرری   شقد قرار میمورد

مجاشین »روشد یا مثل  یماشند زشداشیاشی ک  ب  مرخصی م  کنند ورود ب  مساجد و تکایا ویدا می
حرکاات خاارج از شزاکات    دوشاد و از هار شاوع     ب  هر طرف میشده    و اسیر آزادگسیختبند

آقایااا  تصااور »گویاد کاا    و در جااایی ماای (30-25  ص3   هماا  « )کننااد کوتااهی شماای 
شظار   از معایاب خاود صارف     ها بااز کارده   طرف آ  ۀ بدبین خود را ب شفرمایند ما شسوا  دید

 .(30-25  ص3   1س) «کنیس می
 ه مراترک آ  وجاو  گرفات و  مردا  و زشا  را دربر مای  این شرری  وج  اشتقادی  بنابراین

ی کا  بارای ایان تعاالیس     اهمیتشیز کید بر آموز  و کار زشا  بود و های زشا  تأ با دیگر شرری 
  7س) شاد  موجب میتعالیس را  قا ل بود ک  ضرورت این گیری شخصیت کودکا شکل در

تی در بین زشا  کاهش یاباد  ورس  شد خراف ها باعس می   این آموز . همچنین(4-1  ص1 
ک  حاکی از تسلط  «متمد  شد » . واژۀ(210-208  ص6   7س؛ 26-25  ص2   1س)

 این باور بودشد ک  اگر کرد ک  مخالفا  آ  بر را تصویر میسپهر آرماشی   بود گفتما  مدر 
ند کرد و ورت ب  کتک شخواهناد  اطاعت شوهر را شخواه»ر دیگ  زشا  وارد این جرگ  شوشد

ای دو  شاوهره  هاس »خواهناد   زشاا  مای   کارد کا    شرری  آینده را یناین ترسایس مای    و «داد
     (. 233-223  ص6   7س)« خودشا  تئاتر و رستورا  بروشد

های اید الی از زشا  موفاق در کراور   ایه شده شموش  اشداز تعیین   در ترسیس یرسهمچنین
 شاود    فراشس  و روسی  مطارح مای  یپین  فیل  ژاون  اشگلستا   ترکی   یینمختلف مثل آمریکا

-206  ص6  همااا  ؛ 32  ص1   7س؛ 6-5  ص2؛ همااا    24-23  ص3   1س)
207.) 

لحنای تناد و    وهلاوی باا   شخسات دورۀ  هاای  ه در سالشدهای منترر در شماره عالس شسوا 
ن واایین  با  سا   فراارد و  در جامعا  واا مای    آشا و لزوم حضور زشا  کار  ضرورت ماش  ب خص

هایی شیز ب  زشا  م نی بر اهمیت قا ل شد  ب   این شرری  توصی د. کن ازدواج دخترا  اشتقاد می
بهداشات و   .و سلمتی لحاظ بهداشتی لحاظ ظاهر و ی  ب  ی  ب   کند فردیت خود مطرح می

-5  ص4   1سبرای رسید  با  سالمتی )   ای ورزشیه توصی  ب  اشجام حرکتسلمت و 
هاای مادر  کا      لفا  گیاری و طارح عنصار دیگاری از مؤ     از مواردی است کا  در شاکل   (6
 بار    عالوه در تکمیال هویات جدیاد زشاا       با  ایان ترتیاب   ثیر داشت. تأ  زشا  بود« فردیت»

گیاری و   در شکل ک  شود توصی  می شیز هداشت و سلمتیب  جسسب  توج   تحصیل و شغل 
 .بسیار مؤثر بود ها آ « فردیت»تقویت 

بااشوا    شاما   مجوز اشترار گرفات   م1920/  1299/ ق1338 دیگری ک  در سال شرری 
و  آساایش  هاای   مدیر روزشام  خا  آزاد مراغ  همسر میرزاابوالقاسس  ت شهناز آزادیمدیر  ب 

ایان روزشاما    »و « اشاد  ار مردا شخستین آموزگزشا  »  این بود ک  ار شرریبود. شع  وارسی شام 
شیاز همچاو    شراری   در ایان  «. برای بیداری و رستگاری زشا  بیچاره و ستمکش ایرا  اسات 

گرایی و آموز  و تحصایل زشاا     بر علس  ها اشترار یافتند دیگر شرریات زشا  ک  در این سال
رری  این ش  همچنین .شد اده میشد ک  گاه برای تأیید آ  آیات و احادیس شیز استف کید میتأ
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تی در بین زشا  کاهش یاباد  ورس  شد خراف ها باعس می   این آموز . همچنین(4-1  ص1 
ک  حاکی از تسلط  «متمد  شد » . واژۀ(210-208  ص6   7س؛ 26-25  ص2   1س)

 این باور بودشد ک  اگر کرد ک  مخالفا  آ  بر را تصویر میسپهر آرماشی   بود گفتما  مدر 
ند کرد و ورت ب  کتک شخواهناد  اطاعت شوهر را شخواه»ر دیگ  زشا  وارد این جرگ  شوشد

ای دو  شاوهره  هاس »خواهناد   زشاا  مای   کارد کا    شرری  آینده را یناین ترسایس مای    و «داد
     (. 233-223  ص6   7س)« خودشا  تئاتر و رستورا  بروشد

های اید الی از زشا  موفاق در کراور   ایه شده شموش  اشداز تعیین   در ترسیس یرسهمچنین
 شاود    فراشس  و روسی  مطارح مای  یپین  فیل  ژاون  اشگلستا   ترکی   یینمختلف مثل آمریکا

-206  ص6  همااا  ؛ 32  ص1   7س؛ 6-5  ص2؛ همااا    24-23  ص3   1س)
207.) 

لحنای تناد و    وهلاوی باا   شخسات دورۀ  هاای  ه در سالشدهای منترر در شماره عالس شسوا 
ن واایین  با  سا   فراارد و  در جامعا  واا مای    آشا و لزوم حضور زشا  کار  ضرورت ماش  ب خص

هایی شیز ب  زشا  م نی بر اهمیت قا ل شد  ب   این شرری  توصی د. کن ازدواج دخترا  اشتقاد می
بهداشات و   .و سلمتی لحاظ بهداشتی لحاظ ظاهر و ی  ب  ی  ب   کند فردیت خود مطرح می

-5  ص4   1سبرای رسید  با  سالمتی )   ای ورزشیه توصی  ب  اشجام حرکتسلمت و 
هاای مادر  کا      لفا  گیاری و طارح عنصار دیگاری از مؤ     از مواردی است کا  در شاکل   (6
 بار    عالوه در تکمیال هویات جدیاد زشاا       با  ایان ترتیاب   ثیر داشت. تأ  زشا  بود« فردیت»

گیاری و   در شکل ک  شود توصی  می شیز هداشت و سلمتیب  جسسب  توج   تحصیل و شغل 
 .بسیار مؤثر بود ها آ « فردیت»تقویت 

بااشوا    شاما   مجوز اشترار گرفات   م1920/  1299/ ق1338 دیگری ک  در سال شرری 
و  آساایش  هاای   مدیر روزشام  خا  آزاد مراغ  همسر میرزاابوالقاسس  ت شهناز آزادیمدیر  ب 

ایان روزشاما    »و « اشاد  ار مردا شخستین آموزگزشا  »  این بود ک  ار شرریبود. شع  وارسی شام 
شیاز همچاو    شراری   در ایان  «. برای بیداری و رستگاری زشا  بیچاره و ستمکش ایرا  اسات 

گرایی و آموز  و تحصایل زشاا     بر علس  ها اشترار یافتند دیگر شرریات زشا  ک  در این سال
رری  این ش  همچنین .شد اده میشد ک  گاه برای تأیید آ  آیات و احادیس شیز استف کید میتأ



86 / زن و تحول گفتمان از خالل نشریه های زنان )از مشروطه تا پهلوی(

کرد ک  ز  شاآگاه خاشواده و فرزشادا  را ت ااه    میترری   داد و مردا  را موردخطاب قرار می
هاا و   را باا اشاواع مثاال    مادر   کارده و  زشاا  تحصایل   از «تارس ماردا   »د یکوش کند و می می

  «اشتخاباات مجلاس  حق رأی و شارکت در  » بر شرری  در  همچنین. دها کاهش ده الح شرح
ری  این شرا  .(6  ص2ق   1299)د ش کید میتأ« آزادی و حقوق شسوا »و  «تساوی حقوق»

کا  در کراورهای اروواایی و برخای از     « زشا  متجادد »هایی از  تغییر وضعیت زشا  را با مثال
هاایی   موشا  شصاورت   اشاد  با    های مسلما  ب  حق رأی و حضور در وارلما  دست یافت کرور
و بااز   دکار  در جامع  اعتارا  مای   زشا  حجاب رایج ب  شیوۀ  همچنین د.کر بیا  میل اید ا
بار   عالوه  بااشوا    شاما  .(4-3  ص4)هماا      داشست دست و صورت را ضروری می بود 
 و «فردیات »بار تقویات مؤلفا       زماا  آ  وجاود داشات    هایی کا  در دو روزشاما  هاس     مؤلف
و اینکا   « تسااوی حقاوق  »دهد. بعد از طرح  شیز مطال ی ارا   می« خویش»ب    توج  زشا جلب

د ک  متحاد گردشاد و   اکنو  مخدرات حق دارش»: دشویس می  شدا یرا زشا  ایرا  از آ  محروم
قیام زشاا    اتحاد و  در این شرری  ب  .(5  ص3 )هما    «د این حکس جابراش  قیام شمایندبر ض
کیاد  این راساتا تأ  در طغیا  و جن ش اجتماعی بر ضرورت و هایرا   خواسترسید  ب   برای 
داشست  ب  سود آحاد کرور می را  زشاتربیت ک  برخلف شرریات ویرین   همچنین شود. می
ز  ش ایاد  باود  معتقاد    کارد  عنوا  استداللی برای ضرورت تربیت زشا  مطرح مای  را ب   و آ

  5هماا     ) تعلایس یاباد   «ساعادت خاود   »برای باید بلک    برای شفز مملکت تربیت شود
هاام  موجاب مخالفات باا شراری  شاد و با  آ   ات       بااشوا   شام عقاید صری  و رادیکال (. 3ص

 گردیاد )ر.ک. توقیاف     شهایتااً رغس شرح توضیحی شراری   مخالفت با حجاب زده شد ک  ب 
 (. 262 /4: 1364  صدرهاشمی

 
 ای با رویکردی محتاطانه نشریه :خواه ایران جمعیت نسوان وطن. ۶

اسات.    خاواه ایارا   جمعیت شسوا  وطان    شرری خواهیس ورداختای ک  ب  آ   ری آخرین شر
باا  خاواه   شساوا  وطان  بعد از ترکیل جمعیت   ق1341/ م1923 / 1302این شرری  در سال 

صاورت ماهیاشا     ترر شد. هریند روشاد اشتراار آ  با    تهرا  من رمدیریت ملوک اسکندری د
کا   ازآشجا(. 82-79: 1381  ا ب ار  ؛170-169/ 2هماا    شاد )  ترر مای بسیار شامرتب من  بود

  تار  بود  لحن و زبا  ملیس  جمعیت زشای سمرارگا   خواه ایرا  جمعیت شسوا  وطنشرری  
  «لحات شساوا  اصا »  «ترقی زشا »ز واژگاشی یو  تری داشت. این شرری  ا تر و وخت  محتاط

فراارد و از   کند و همچو  دیگر شراریات بار تعلایس زشاا  واای مای       میاستفاده « حقوق حق »
و از ساخنا  بزرگاا  دیان و آیاات و      کند بر ضرورت آ  استفاده می دالیل عقلی و شرعی

-7  ص1    1302 ؛8-5  ص2    1302گیارد )  احادیس شیز در اث ات آ  کمک می
  .(34-32؛ ص8و 7    1303 ؛ هما  9

 مراکلت شرری  ب  اجتماعی داشت. مقاالت متعددی در این  -این شرری  وجهی اشتقادی
هاا در   ورساتی زشاا  و رفتاار و اعماال آ      رورت اشتخااب زوجاین  خرافا    ازدواج سنتی و ض

  در هاای جواشاا   روی  مطال ی در اشتقااد با  تناد   همچنین .دیاب مراسس عزاداری اختصاص می
شگاار  مقااالتی بار ضاد حجااب بادو  توجا  با  شارایط           وورود عناصر مدر  ب  جامعا   

های  شرری  معتقد ب  مری محتاطاش  است تا منجر ب  واکنش  درواقز .شود اجتماعی شوشت  می
 تند شرود: 

شتیج  داد ک  متجااوز از یاک قار      العمل طوری عکس  تندروی و افراط درشتیج 
این تندروی در یک ملات جاهال کا  از     .طرف قهقرا سیر کرد شاد جوا  ایراشی ب ش

دهد. در یندی ق ال در   العمل شرا  می   باالخره عکسهزار شفر یک شفر عالس دارد
هاای  هاا و دختر  ل ااس و ز   بسات  و خاو    هاای کاراوات   [ هرگاه جاوا  ...]طهرا  
 ای اتهاام   با  جز   کردشاد  شهر ع اور مای   برقی از محلت وایین اطلس و کفشیادر

 هاا را قطاز شماوده ]...[    یاات و زشادگی آ   ح رشات    ا ط یعییا بهایی ی عنوا  بابی ب 
  .(24-23و  24-19  ص8و  7    1303)

 
احتیااط و  ایان شراری  با    ویرین ک  مرای رادیکاالی داشاتند      برخلف س  شرری بنابراین

  د. در هما کنا  ولی هما  اهاداف را مطارح مای    ؛تاسهای اجتماعی  متکی بر شرایط و بنیا 
 کوشد کند و می می دینی همراه های لالگرایی و لزوم تعلیمات دخترا  را با استد علس موارد

. (9-7  ص1    1302  ر.ک.) ی عمااوم شزدیااک کنااد هاااو باا  باور م احااس را عرفاای
ط قاات بااالی جامعا  قارار     خلف دیگر شرریات ک  عمدتاً مخاطاب خاود را شخ گاا  و    بر
آماوزی و شقاش    بر علاس   رو این. ازرا جاب کند کوشد مخاطب عام روه میاین گ دادشد  می
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  تار  بود  لحن و زبا  ملیس  جمعیت زشای سمرارگا   خواه ایرا  جمعیت شسوا  وطنشرری  
  «لحات شساوا  اصا »  «ترقی زشا »ز واژگاشی یو  تری داشت. این شرری  ا تر و وخت  محتاط

فراارد و از   کند و همچو  دیگر شراریات بار تعلایس زشاا  واای مای       میاستفاده « حقوق حق »
و از ساخنا  بزرگاا  دیان و آیاات و      کند بر ضرورت آ  استفاده می دالیل عقلی و شرعی

-7  ص1    1302 ؛8-5  ص2    1302گیارد )  احادیس شیز در اث ات آ  کمک می
  .(34-32؛ ص8و 7    1303 ؛ هما  9

 مراکلت شرری  ب  اجتماعی داشت. مقاالت متعددی در این  -این شرری  وجهی اشتقادی
هاا در   ورساتی زشاا  و رفتاار و اعماال آ      رورت اشتخااب زوجاین  خرافا    ازدواج سنتی و ض

  در هاای جواشاا   روی  مطال ی در اشتقااد با  تناد   همچنین .دیاب مراسس عزاداری اختصاص می
شگاار  مقااالتی بار ضاد حجااب بادو  توجا  با  شارایط           وورود عناصر مدر  ب  جامعا   

های  شرری  معتقد ب  مری محتاطاش  است تا منجر ب  واکنش  درواقز .شود اجتماعی شوشت  می
 تند شرود: 

شتیج  داد ک  متجااوز از یاک قار      العمل طوری عکس  تندروی و افراط درشتیج 
این تندروی در یک ملات جاهال کا  از     .طرف قهقرا سیر کرد شاد جوا  ایراشی ب ش

دهد. در یندی ق ال در   العمل شرا  می   باالخره عکسهزار شفر یک شفر عالس دارد
هاای  هاا و دختر  ل ااس و ز   بسات  و خاو    هاای کاراوات   [ هرگاه جاوا  ...]طهرا  
 ای اتهاام   با  جز   کردشاد  شهر ع اور مای   برقی از محلت وایین اطلس و کفشیادر

 هاا را قطاز شماوده ]...[    یاات و زشادگی آ   ح رشات    ا ط یعییا بهایی ی عنوا  بابی ب 
  .(24-23و  24-19  ص8و  7    1303)

 
احتیااط و  ایان شراری  با    ویرین ک  مرای رادیکاالی داشاتند      برخلف س  شرری بنابراین

  د. در هما کنا  ولی هما  اهاداف را مطارح مای    ؛تاسهای اجتماعی  متکی بر شرایط و بنیا 
 کوشد کند و می می دینی همراه های لالگرایی و لزوم تعلیمات دخترا  را با استد علس موارد

. (9-7  ص1    1302  ر.ک.) ی عمااوم شزدیااک کنااد هاااو باا  باور م احااس را عرفاای
ط قاات بااالی جامعا  قارار     خلف دیگر شرریات ک  عمدتاً مخاطاب خاود را شخ گاا  و    بر
آماوزی و شقاش    بر علاس   رو این. ازرا جاب کند کوشد مخاطب عام روه میاین گ دادشد  می
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ورسات   تواشند آشاا  را وطان   می وخواهند داشت  اخلق و تعلیس جواشا ثیری ک  بر تأ و زشا 
تغییراتای کا  در شارایط زشاا       .(18-12  ص8و  7    1303) دکید دارتأ ورور  دهند 

آماوز  در اماور    شاود.  هاا مساتدل مای    هاای سانتی آ    هماا  شقاش   البق در  داشد الزم می
کناد   کمک مای  ی ود اخلق و تربیت مادراشبه و ب  ها ام بهتر هما  شقشب  اشج شخصی  زشا 

شیاز   را کراور   اات متماد  شاد    موج این امار  و عهده دارشدوظیف  ورور  جواشا  را بر ک 
ی  جمعیت زشاا  را شماینادگی   ک  این شررآشجااز .(24-18  ص5    1302) دش ال دارد  ب

و بر لازوم توجا    را و مجلس شوشت  زالو سیخواه عرایضی ب  ر  جمعیت شسوا  وطن  کرد می
  بااال بارد  سان    بیرتر ب  آموز  دختارا   تارویج منساوجات وطنای بارای ل ااس مادارس       

و بیاروت   و اعزام دخترا  محصل با  مصار      گواهی سلمت زوجین ق ل از ازدواجازدواج
  6و  5    1302 ؛3-2  ص 9    1304د )کردشاالگی تأکیااد باارای تحصاایل علااس قاااب

 (.36ص
هاای خاارجی    هاای ژورشاال   قلید زشا  اعیا  و اشراف از ل ااس ای از شرری  ب  ت در شماره

  شود ک  ل اس باید مطابق بهداشات  شود و تصری  می فروشی ب  یکدیگر اشتقاد میبرای فخر
تقلیاد ط قاات    .ی و سااده باشاد  جوی رایط ملت و ماهب و با رعایت صرف زی ا  متناسب با ش

شاادیداً مورداشتقاااد قاارار   عیااا  و اشااراف کاا  باادو  فکاار و از راه تقلیااد اسااتامتوساط از  
یاز  این شرری  ب  وضعیت فاردی زشاا  ش    . همچنین(18-12  ص8و  7    1303گیرد ) می

شرایط اجتمااعی  های ورزشی متناسب با  و تأسیس کلوپورز  برای زشا   کند و توج  می
اراده کا  عنصار اصالی تربیات و از      بنی  و قوی   ب  ورور  مادرا  قویکدهد  را ویرنهاد می
  1هماا      ؛52-50  ص6و  5    1302) کناد    کماک مای  ستندتمد  ه ۀعوامل عمد

 (.24ص
 

 نتیجه. ۷
را شقاداشاا   و وضااعیت موجااود    وجهاای ساال ی داشااتند رساامی از یااک سااو شرااریات غیر

ترساایس را و سااپهری آرماااشی  بودشاادوجاا  ایجااابی دارای   دیگاارشگریسااتند و از سااوی  ماای
ها صورت    و یا ترکی ی از آ تعلیمی های ت لیغی یا . این کارکردها از طریق رو کردشد می

  اجتمااعی و وضاعیت جهااشی    -شارایط سیاسای  در آ   هاا کارکرد  اینبار  گرفت. علوه می
 عناوا  شهاادی مادر  و    ب   شرریات ور روه مرجز تأثیرگاار بوده است. ازاینگ یک همچنین

کردشد و افاق داشاایی جدیادی را     اشدازی جدید ارا   می با شقد وضز موجود یرس  تأثیرگاار
. ایان  کردشاد  میگوش  عمل  دشد. شرریات زشا  موردبررسی در این وشوهش شیز بدینز رقس می
ز  اید ال  ب  یسنت لبرای ع ور از ز  اید ا روشد تحول گفتما  سنت ب  مدر  ودر شرریات 
  داشاش حااکی از آ  باود کا     بررسای ایان شراریات     دهناد.  پهری آرماشی ارا   میس مدر  

ا و ها  بادو  تغییار شقاش     باا مادارا و در درو  گفتماا  سانت      زشاا   ن شراری  عنوا  شخستی ب 
 ؛پاردازد بازی زشاا   د  دو عنصر عقل و علس با  تواشمندسا  کوشد با وارد کر موقعیت زشا  می

بحس حاق    سازیبر تداوم مری تواشمند علوه شکوف یابد.    میعتدریج مطال ات توس  ولی ب
رود.  کاار مای    واژگاشی همچو  حقاوق برار و تسااوی حقاوق با     در آ  کند و  را مطرح می

ملیاس   صاورت  اشتغال ب  حقوق زشا  و تساوی حقوق و مسئل   قل و علسبر ع علوه  بنابراین
ش  یا بیرو  از خاش  اسات   اکار در داخل خ منظور شود وهلو ک  مرخص شمیو با واژگاشی دو

تر و فراهنجاری بر مطال ات ویرین حاق   با لحنی رادیکال زبا  زشا برد.  مطال ات را جلوتر می
سوسیالیساس شیاز بار تسااوی حقاوق و       وکراسی وافزاید و واژگاشی همچو  دم رأی را شیز می

کا  در ساال    جهاا  زشاا   و  بااشوا   شاما    عاالس شساوا    س  شراری  شود. اما  اشتغال افزوده می
فیات رادیکاالیزه   یلحااظ کمیات و هاس ک      هاس با   شروع ب  فعالیت کردشد م1921/  1299

  سر گااشتن دورا  جن  جهااشی اول  اجتماعی کرور  ورت -ریختگی سیاسی هس شدشد. ب 
هایی در گوشا  و کناار    جن ش بروز  تمرکز سیاسی   عدمهای اجتماعی شاشی از آ  و بحرا 

رادیکاالیزه  امکاا  ایان     فرهنگی -گسیختگی اجتماعی مرجعیت سیاسی و ازهس کرور  عدم
عمادتاً بار   بااشوا    شاما   و عاالس شساوا     جهاا  زشاا     س  شرری  رو اینشد  را فراهس کرد. از

حضور اجتماعی زشا  و اشتغال و تغییر ل اس و حجاب و بااز باود  دسات و صاورت بارای      
واردی لحن تناد و شادیاده گارفتن    شدشد ک  در م متمرکز زشا  حضور اجتماعیآسا  کرد  

اشادرکارا  شیاز منجار شاد. در کناار ایان        های اجتماعی با  توقیاف و ت عیاد دسات     قرمر خط
شاود و با  زشاا  توصای       شیاز طارح مای   « فردیات » طور ملیس توج  ب   ب  روشده مطال ات ویش

 ب  فردیت خود شیز توج  کنند.  عهده دارشدک  بر یهای بر شقش شود علوه می
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  اجتمااعی و وضاعیت جهااشی    -شارایط سیاسای  در آ   هاا کارکرد  اینبار  گرفت. علوه می
 عناوا  شهاادی مادر  و    ب   شرریات ور روه مرجز تأثیرگاار بوده است. ازاینگ یک همچنین

کردشد و افاق داشاایی جدیادی را     اشدازی جدید ارا   می با شقد وضز موجود یرس  تأثیرگاار
. ایان  کردشاد  میگوش  عمل  دشد. شرریات زشا  موردبررسی در این وشوهش شیز بدینز رقس می
ز  اید ال  ب  یسنت لبرای ع ور از ز  اید ا روشد تحول گفتما  سنت ب  مدر  ودر شرریات 
  داشاش حااکی از آ  باود کا     بررسای ایان شراریات     دهناد.  پهری آرماشی ارا   میس مدر  

ا و ها  بادو  تغییار شقاش     باا مادارا و در درو  گفتماا  سانت      زشاا   ن شراری  عنوا  شخستی ب 
 ؛پاردازد بازی زشاا   د  دو عنصر عقل و علس با  تواشمندسا  کوشد با وارد کر موقعیت زشا  می

بحس حاق    سازیبر تداوم مری تواشمند علوه شکوف یابد.    میعتدریج مطال ات توس  ولی ب
رود.  کاار مای    واژگاشی همچو  حقاوق برار و تسااوی حقاوق با     در آ  کند و  را مطرح می

ملیاس   صاورت  اشتغال ب  حقوق زشا  و تساوی حقوق و مسئل   قل و علسبر ع علوه  بنابراین
ش  یا بیرو  از خاش  اسات   اکار در داخل خ منظور شود وهلو ک  مرخص شمیو با واژگاشی دو

تر و فراهنجاری بر مطال ات ویرین حاق   با لحنی رادیکال زبا  زشا برد.  مطال ات را جلوتر می
سوسیالیساس شیاز بار تسااوی حقاوق و       وکراسی وافزاید و واژگاشی همچو  دم رأی را شیز می

کا  در ساال    جهاا  زشاا   و  بااشوا   شاما    عاالس شساوا    س  شراری  شود. اما  اشتغال افزوده می
فیات رادیکاالیزه   یلحااظ کمیات و هاس ک      هاس با   شروع ب  فعالیت کردشد م1921/  1299

  سر گااشتن دورا  جن  جهااشی اول  اجتماعی کرور  ورت -ریختگی سیاسی هس شدشد. ب 
هایی در گوشا  و کناار    جن ش بروز  تمرکز سیاسی   عدمهای اجتماعی شاشی از آ  و بحرا 

رادیکاالیزه  امکاا  ایان     فرهنگی -گسیختگی اجتماعی مرجعیت سیاسی و ازهس کرور  عدم
عمادتاً بار   بااشوا    شاما   و عاالس شساوا     جهاا  زشاا     س  شرری  رو اینشد  را فراهس کرد. از

حضور اجتماعی زشا  و اشتغال و تغییر ل اس و حجاب و بااز باود  دسات و صاورت بارای      
واردی لحن تناد و شادیاده گارفتن    شدشد ک  در م متمرکز زشا  حضور اجتماعیآسا  کرد  

اشادرکارا  شیاز منجار شاد. در کناار ایان        های اجتماعی با  توقیاف و ت عیاد دسات     قرمر خط
شاود و با  زشاا  توصای       شیاز طارح مای   « فردیات » طور ملیس توج  ب   ب  روشده مطال ات ویش

 ب  فردیت خود شیز توج  کنند.  عهده دارشدک  بر یهای بر شقش شود علوه می
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شاود و   شغل در سپهر آرماشی جدید مطارح مای  و     تحصیل  بهداشت و سلمتیورز 
کا     ایرا  خواه ا  وطنشسوجمعیت  زشد. آخرین شرری   هویت جدیدی  را برای ز  رقس می

و برای ویر رد اهاداف   کند دواج تمرکز می  بر مسئل  ازخواه بود ارگا  جمعیت شسوا  وطن
لاس را در  دولت و مج ک  است مرخص و دشمای الوزرا و مجلس شیز مکات   می خود با ر یس

گاو در درو   و . عملکرد این شرریات از گفتاست داشست  رگاار میویر رد گفتما  جدید اث
باا روشادی آرام  و گااه خروشاا  وایش رفتا        متجدداش  گفتما  سنت ب  خلق گفتما  جدید 

 است.
 
 منابع
ترا انقرالب    ادبیات نوین ایرران از انقرالب مشرروطیت    .(1363) آژشد  یعقوب -

 امیرک یر. . تهرا :اسالمی

 اطلعات. . تهرا :1۳2۶تا  1۳20مطبوعات ایران از . (1366)ابوترابیا   حسین  -

(. تهیا  و تنظایس ادارۀ کال    1378) ش(1۳۴0-1۳20اسنادی از مطبوعات ایران ) -
 جمهور. تهرا : وزارت فرهن  و ارشاد اسلمی. آرشیو  اسناد و موزۀ دفتر ر یس

«. تحلیل رویکرد متجدداش  زشا  در دورۀ مرروطیت(. »1392وور  زهره و دیگرا  ) امیدی -
 .33-5. ص20  .یرانا فصلنامۀ تاریخ اسالم و

تهارا :   سیر ترارییی نشرریات زنران در ایرران معا رر.     (. 1381ب را   صادیق  )  -
 روشنگرا  و مطالعات زشا .

اسرناد مطبوعرات ایرران    (.  1372کوشاش( )  ششاد )با   بیات  کاوه و مسعود کوستاشی -
 تهرا : سازما  اسناد ملی ایرا . ش(.12۸۶-1۳۳0)

جهاشداری. تهرا :  کیکاوس . ترجم پوالک سفرنامۀ. (1361)   یاکوب ادواردووالک -
 خوارزمی.

«.  تکاووی زشا  عصر قاجاار: جهاا  سانت و گااار از آ     (. »1388ترابی فارساشی  سهیل ) -
 .122. صص2.  ایران فصلنامۀ تاریخ اسالم و

 .6  5  2  1 (.  1302) خواه جمعیت نسوان وطن -

- _____ (1303  .) 7  8. 

- _____ (1304  .) 9. 

 .1ق(.  1229) زنانجهان  -

 .5  3  2ق(.  1300) _____ -

 . 8  6  4  3  2  1ق(.  1328) دانش -

 .14ق(.  1329) _____ -

. 2وشای.    محماد فاره   . ترجما  علای  سفرنامۀ مادام دیوالفروا (  1361ژ  )دیوالفوا   -
 خیام. تهرا :

بادی و آ کوشش افساش  شجس ب  ها و یادها. ها، نوشته نامه .(1377آبادی  صدیق  ) دولت -
 اشترارات شگر  و شگار  ز .  . شیکاگو:1جمهدخت صنعتی. 

 .ق1۳29هرای ایرران از ازراز ترا سرال       فهرست روزنامه. (1380) رابینو  ها. ل -
 اطلعات. :تهرا 

. ترجما   زنان ایرانری و راه و رسرز زنردگی انران    (. 1366رایس  کلراکالیور ) -
 اسداهلل آزاد. مرهد: آستا  قدس رضوی.

 .22  21  17  14  12  11  5  3  2ق(.  1338) زبان زنان -

 .29ق(.  1339) _____ -

ترجما    های ایران )سفرنامۀ کرارال سررنا(.   مردم و دیدنی(. 1363سرشا  کاارال )  -
 غلمرضا سمیعی. تهرا : شرر شو.

 .18  17  16  15  14  5  3ق(.  1331) شکوفه -

 .24  23  21  19  18  9ق(.  1332) _____ -

 .12ق(.  1333) _____ -

 .11ق(.  1334) _____ -
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 .6  5  2  1 (.  1302) خواه جمعیت نسوان وطن -

- _____ (1303  .) 7  8. 

- _____ (1304  .) 9. 

 .1ق(.  1229) زنانجهان  -

 .5  3  2ق(.  1300) _____ -

 . 8  6  4  3  2  1ق(.  1328) دانش -

 .14ق(.  1329) _____ -

. 2وشای.    محماد فاره   . ترجما  علای  سفرنامۀ مادام دیوالفروا (  1361ژ  )دیوالفوا   -
 خیام. تهرا :

بادی و آ کوشش افساش  شجس ب  ها و یادها. ها، نوشته نامه .(1377آبادی  صدیق  ) دولت -
 اشترارات شگر  و شگار  ز .  . شیکاگو:1جمهدخت صنعتی. 

 .ق1۳29هرای ایرران از ازراز ترا سرال       فهرست روزنامه. (1380) رابینو  ها. ل -
 اطلعات. :تهرا 

. ترجما   زنان ایرانری و راه و رسرز زنردگی انران    (. 1366رایس  کلراکالیور ) -
 اسداهلل آزاد. مرهد: آستا  قدس رضوی.

 .22  21  17  14  12  11  5  3  2ق(.  1338) زبان زنان -

 .29ق(.  1339) _____ -

ترجما    های ایران )سفرنامۀ کرارال سررنا(.   مردم و دیدنی(. 1363سرشا  کاارال )  -
 غلمرضا سمیعی. تهرا : شرر شو.

 .18  17  16  15  14  5  3ق(.  1331) شکوفه -

 .24  23  21  19  18  9ق(.  1332) _____ -

 .12ق(.  1333) _____ -

 .11ق(.  1334) _____ -
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 زرین. . تهرا :نگار و اندیشمند ایران زنان روزنامه(. 1351االسلمی  وری ) شیخ -

 کمال.. تهرا : 4و  2. ججراید و مجالت ایرانتاریخ  (.1364)  هاشمی  محمدصدر -

 .1 (.  1305) عالز نسوان -

- _____ (1306  .) 6. 

 . 4  3  2.  1س _____ -

 .8  7  6  2  1 . 7س _____ -

 . تهارا : 1. جساز ایرران و جهران   دانشنامۀ زنان فرهنگ(. 1378زاد  واورا  )  فرخ -
 زریاب.

رویاارویی زشاا  عصار     از خلاوت خاشا  تاا عرصا  اجتمااعی:     . »(1391فصیحی  سیمین ) -
. 19س فصلنامۀ تراریخ اسرالم و ایرران.   «. مرروطیت با دوگاشگی فرهن  و ط یعت

 .137-115. صص8 

مرکاز   :تهارا   .ان  عصرر ااجرار  راهنمرای مطبوعرات ایرر    (.1374) قاسمی  فرید -
 ها. مطالعات و تحقیقات رساش 

ر فرمران  )از  ردو  یخ سانسرور در مطبوعرات ایرران   تار(  1362) کهن  کو ل -
 آگاه. تهرا : (.1299مشروطیت تا کودتای 

 بعثت. . تهرا :تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران(. 1366)ی  محمد محیط ط اط ای -

. شاه نا رالدین حرمسرای الدوله؛ ندیمۀ مونس خاطرات. (1380) الدولا   موشس -
 زرین. سعدوشدیا . تهرا : سیروس کوشش ب 

 .5  4  3  2 (.  1299) نامۀ بانوان -

 تهارا : مؤسسا    زن ایرانی در نشرریات مشرروطه.  . ( 1385)غلمرضا دوست   وطن -
 .علوم اشساشی تحقیقات و توسع 

 

 
 
 
 
 

 حجاز درزیارت  و، تجارت سیاست تبیین تاریخی رابطۀ
 )قرن اول هجری قمری(

 
 1رضا توحیدی امین

 2مصطفی پیرمرادیان
 3سیداصغر محمودآبادی

 4اصغر منتظرالقائم
 

 23/9/93تاریخ دریافت: 

 20/10/94تاریخ تصویب: 

 
 چکیده
ها  بین آنهایی هستند که روابط  ، واژهتجارت و زیارت در حجاز ،سیاست

ن روابط موضوو  الو ی ملا و     که تبیین ای هایی را موجب شد بروز پدیده
ظهور با های عرب ملارن این پژوهش با تشریح وضعیت بازار .حاضر است

کیفیوت اررذوراری مفواهی     ، هوا  اسالم و اهودا  و گووویوی تشو ین آن   

                                                           
کرمان(؛  دایشواه شهید باهنرع می  عضو هیئت. دایشجوی دکتری تاریخ اسالم، دایشواه الفهان )1
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 Asghar.mahmoodabadi@ltr.ui.ac.ir  . استاد دایشواه الفهان؛3
 montazer@ltr.ui.ac.ir ؛. استاد دایشواه الفهان4




