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  عي و فرهنگي زنانبررسي مطالبات اجتما

  در مطبوعات عصر قاجار
 )نامة بانوان ةبر نشري تأكيدبا (

 *2محسن پرويش، 1سرشت محسن بهشتي

  چكيده
زن ، رشد فكري جامعه در دوران قاجـار ة درنتيجزيرا  ، دوران قاجار آغاز فصل جديدي در باب حيات زن ايراني بود

گفتمـان مشـروطه و   . شـد در امور اجتماعي و سياسي نمايان اجتماع وارد و نقش او  ةايراني بيش از پيش به عرص
 هاي خود را علنـاً  فرصت و امكانات الزم را در اختيار زنان قرار داد تا ديدگاه، ناشي از آنهاي  تحول جامعه و آزادي

انتشار  ،ها ها براي نيل به اين هدف  از ابزارهاي مهم آن. مطرح كنند و به اشكال مختلف در جهت تحقق آن بكوشند
قاجاريـه   ةيكي از مدافعان حقوق زنان در اواخـر دور  .سياسي بود ــ هاي اجتماعي و ايجاد انجمن هاي زنانه روزنامه

زنان از حقوق و جايگاه خود  كردن به دنبال بيداري و آگاه نامة بانوان ةسيس نشريأوي با ت .بود )رشديه( شهناز آزاد
م و يتعلـ  اصـلي آن  بحـث  و پرداخت كه فقط به قلم زنان نوشته شـده بـود   ميهايي  چاپ مقالهبه  اين روزنامه .بود
ايـن پـژوهش درصـدد اسـت مطالبـات       .بـود تفكر عدم حضور زن در اجتماع  اصالح ران ويت دختران و زنان ايترب

  .كندو شخص شهناز آزاد بررسي  نامة بانوان ةاز ديدگاه نشري اجتماعي و فرهنگي زنان را

  كليدواژگان
  .مطالبات اجتماعي و فرهنگي ،شهناز آزاد، روزنامه، حقوق زنان، تربيت و تعليم

   

                                                        
  زوينق، )ره(المللي امام خميني علمي گروه تاريخ دانشگاه بين تئدانشيار و عضو هي .1
 Mohsen.parvish@yahoo.comقزوين ، )ره(خميني امام المللي بين دانشجوي دكتري تاريخ ايران دانشگاه .2
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 مقدمه
معلـوم   هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگـي  به روند مشاركت زنان در عرصهبا نگاهي كلي 

ها چندان سابقه ندارد و بـه تـاريخ معاصـر مربـوط      حضور زنان در اين عرصه ةلئكه مسشود  مي
د، گونه حركتي براي احقاق حقوق خود انجام ندادن هاي مختلف تاريخي هيچ ورهزنان در د. شود مي

آيند  ميبه جنبش دربردار  فرمانكند و زنان  بينيم كه يكباره شرايط تغيير مي اما در دورة قاجار مي
 ةكردند و اجاز زناني كه در هر موقعيتي سكوت مي. شوند كم خواستار حق و حقوق خود مي و كم

هايي را تشكيل دادند و  سازمان ها و انجمنند، به يكباره روزنامه منتشر كرد ،نداشتند كردن صحبت
توانستند تا حدود زيـادي بـه    هاي فراوان ها با تالش آن .حتي خواستار حق رأي براي خود شدند

خصـوص   بهيكي از عمده راهكارهاي زنان در راه بيداري افكار عمومي و . اهداف خود دست يابند
با نگاهي به نشريات زنان . هاي جمعي در راستاي اين هدف بود صر قاجار استفاده از رسانهزنان ع

خود، بيداري و احياي حيثيت  ةزنان با حقوق حق كردن خوبي دريافت كه آگاه توان به اين عصر مي
ه و در راه رسيدن باز زناني كه براي اين هدف كوشيد . اين نشريات بوده است از وظايف مهمها  آن

 استوار هايي يافته بر مقاله اين اصلي محور .هاي فراواني را تحمل كرد، شهناز آزاد است آن سختي
مطالبات اجتماعي و فرهنگي زنان از ديدگاه . 1 :اند آمده دست به ها اين پرسش به پاسخ از كه است

، نامة بانوانيژه و هاي زنان، به مطبوعات و انجمن .2شهناز آزاد در دورة مورد نظر چه بوده است؟ 
  اند؟ چه نقشي در بيداري زن ايراني ايفا كرده

  مروري بر وضعيت زنان در دوران قاجار
 صفويه تا اواسط قاجاريه عمالً ةتوان نتيجه گرفت كه از پايان دور مي با سير كلي در تاريخ ايران

 عصر در ايران ةجامع اما، هيچ تالشي براي ايجاد تحول در ساختار فرهنگي كشور صورت نگرفت
 دش اجتماعي سياسي و تغييرات از جديدي  ةمرحل دچار، تحوالت نوين جهاني ةدر ساي ،قاجاريه

اعمالي حكومت قاجاري باعث شده بود هاي  سياست. داشت زيادي تفاوت آن ماقبل دوران با كه
خـود   12 ةدر شـمار  تمـدن  ةروزنام. ]5؛ 2[نداشته باشند اجتماعي جايگاه خوبي  ةزنان در حوز

  :نويسد مي رساند كه از زبان يكي از زنان مي به چاپاي  زنان مقالههاي  در باب محدوديت
سـاله كـه    نُـه . دختـران را، بلكـه نـدرتاً    ةآن هم نه همـ  ؛گذاشتند سالگي به مكتب مى پنجما را از 

يم بنويسـيم،  توانسـت  توانستيم بخوانيم يا خط مى اگر كتاب مى. آوردند شديم از مكتب بيرونمان مى مى
پدران عزيزمان با كمـال تغيـر كتـاب و قلـم را از دسـتمان گرفتـه، پـاره كـرده و شكسـته و بـه دور           

  ].1، ص13[ انداختند كه چه معني دارد دختر خط داشته باشد مى
  :نويسد مي زاده در مورد وضع اسفناك زنان اين دوره ملك، همچنين

هـاي ايرانـي از مزايـا و     حـروم بودنـد، زن  اگر مردم در ايران استبدادي از حقـوق بشـريت م  
  ].178، ص8... [اند نصيب بوده امتيازات حيوانات اهلي بي
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 كـارگزاران  هـاي مخـالف تصـميمات سياسـي     از اواخر دورة ناصري، اعتراضات زنان و حركت
 كنـار  در زنـان  اجتماعي و سياسي مشاركت و همين امر مسبب حضور .گيرد شكل مي حكومتي

ميـرزا  . گيـرد  هـا و نشـريات بـاال مـي     كم موج طرفداري از حقوق زنان در انجمـن  كم .شد مردان
  :نويسد خان در دفاع از حقوق زنان مي ملكم

وجود . ها رود مگر به معاونت زن هيچ طرح ملي پيش نمي. نصف هر ملت مركب است از زن
  .]3ص ،9[ ها را در هر مقامي بايد محترم داشت آن

هاي جديد و ورود مطبوعات به كشـور تغييراتـي در نگـرش برخـي از      ديشهبا آشنايي ايرانيان با ان
برخي از زنان متوجه حقوق خـود شـدند و سـعي در تغييـر وضـعيت خـود و       . افراد به زنان ايجاد شد

در نهضـت مشـروطه،   . توان در نهضت مشروطه مشاهده كرد اوج اين تغيير را مي. جامعة خود داشتند
اختند كه مبارزة آنان گاهي به صورت مسلحانه و گـاه بـه صـورت حمايـت     زنان زيادي به فعاليت پرد

  .هاي بسياري از خود نشان دادند مالي بوده است؛ مثالً، هنگام تأسيس بانك ملي، زنان تالش
روزي پاي منبر سـيدجمال  . آوردند مى گو از فروش گوشواره و گردنبند به ميانو زنان گفت

 دولت ايران چـرا از خارجـه قـرض   «: ه پاخاسته چنين گفتزني ب، واعظ در مسجد ميرزا موسي
ديگـر  . دهم مى به سهم خود يك تومان. ايم؟ من يك زن رختشوي هستم كند؟ مگر ما مرده مى
  .]180ص ،7[  »حاضرندها نيز  زن

ايـن دوره نقـش    .براي آگاهي و آمادگي جنبش زنان در ايـران بـود  اي  مشروطه دروازه ةدور
بـر اثـر عـواملي چـون      در ايـن دوره گونه كـه مـردان    همان .ان داشته استاساسي در بيداري زن

، از ديدگاهي نو به حيـات اجتمـاعي  .. .فكري وهاي  جنبشها،  انجمنها،  روزنامه، مدارس سيسأت
هـا   نهضـت و هـا   جنبشثير عوامل مذكور در أت زنان نيز تحت ،سياسي و اقتصادي خود نگريستند

بيداري و  براياشاره داشت كه شهناز آزاد توان به  مي مله اين زناناز ج .دندكرايفا  ثريؤنقش م
  .تالش زيادي از خود نشان دادآگاهي زن ايراني 

  آزاد شهناز هاي گرايش وها  فعاليت
تـأثير پـدرش،    ها و اقدامات شهناز آزاد بپردازيم، بايد ذكر كنيم كـه وي تحـت   قبل از اينكه به فعاليت

هـايي   رشديه به خوانـدن روزنامـه  . اي، قرار گرفت ش، ابوالقاسم آزاد مراغهميرزا حسن رشديه، و همسر
بـيش   و خواند و با اوضاع جهـان كـم   ها را مكرر مي شد بسيار شايق بود و آن كه در اين دوره منتشر مي

خصـوص   رو، ايـن آگـاهي بـه فرزنـدان و بـه      اين از. گذشت اى از مغزش مي شد و فكرهاى تازه آشنا مي
رشديه توانسته بود با انتشار روزنامه مطالبى را به اطـالع مـردم برسـاند    . كرد انتقال پيدا ميشهناز هم 
شـد، بيشـتر بـه فكـر      هرچه فشار دولتيان بر مردم زيادتر مـي . اى آشنا كند ها را با افكار تازه و مغز آن
قمـرى، در   1321در سـال   ]. 148، ص4[شـد   تر مي افتادند و بازار رشديه و همكارانش گرم آزادى مي

دختران به مديريت طوبى رشديه، تأسيس شـد و مـورد   » پرورش«قسمت مجزاى خانة خود، مدرسة 
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و » سـتاره «تـأثير رشـديه بـه نـام دبسـتان       همچنـين، مـدارس ديگـري تحـت    . استقبال قرار گرفـت 
  ].149، ص4[داير شد كه به همت شهناز رشديه تأسيس شد » شهناز«كودكستان 
 در زنـان  جنبش پيشگامان از يكي و نگار روزنامه) 1340ـ1280) (آزاد ازشهن( رشديه شهناز

 طبقـة  و فرهنگـي  اي خـانواده  در شـهناز  .داشـت  برعهـده  را نامـة بـانوان   سردبيري او. بود ايران
 و كرده تحصيل رشديه، مردي حسن ميرزا حاج پدرش،. شد زاده تبريز اهالي از باال به رو متوسط
 ،1[اي  مراغـه  آزاد ابوالقاسـم  با جواني در .اند ناميده ايران جديد فرهنگ پدر را او .بود ساز مدرسه

 بـه  ،سـالگي  بيسـت  سـن  از قبـل ، 1299 در نيـز  خود. بود نگار روزنامه كه كرد ازدواج] 30ـ1ص
، حجـاب ، زنـان  حقـوق  ةدربار مقاالتي نشريه اين. دكر اقدام زنان آگاهي براي نامة بانوان انتشار
 همسـرش  و آزاد شهناز. بود زنان قلم به هايش مقاله ةهم و كرد مي چاپ المللي نبي و ملي اخبار

 نيـز  مـالي  مشكالت و سرمايه كمبود با هايشان روزنامه چاپ براي، تبعيد و زندان، آزارها كنار در
  .درگذشت 1340 سال در سالگي شصت در آزاد شهناز .بودند رو هروب

 از پـس  سـال  يك. آموخته بود ،ابوالقاسم آزاد ،شوهرش و پدر از را نگاري شهناز آزاد روزنامه
 ش بـه 1299/ ق 1338 سال به تهران در را زنانه روزنامة چهارمين اصفهان، در زنان زبان انتشار

 مسـائل  به فقط 1شكوفه و ]11،ص10؛288، ص14[ دانش مانند كه كرد تأسيس نامة بانوان نام
 داده وسـعت  را خـود  نگارش ، حوزةزنان زبان همچون بلكه، پرداخت، نمي خود جنس به مربوط

نـوزده   فقط كه حالي در ش، 1299 سال در را نشريه اين انتشار وي]. 186، ص6؛ 1، ص20[بود 
 آموزگـار  نخسـتين  زنـان « شـعار  با بار دو ماهي روزنامه اين اول شمارة. كرد داشت، شروع سال

 چـاپ  تهـران  حكيميـان  مطبعـة  در سربي چاپ با و خشتي قطع به هشت صفحه در »اند مردان
 و بيـداري  بـراي  روزنامـه  ايـن «: بود شده نوشته آن صفحة اول در نامة بانوان عنوان زير. شد مي

  .]1، ص20[ »است ايران ستمكش و بيچاره زنان رستگاري
نامـة  مباحث مورد توجه  ،به چاپ رساند تجدد ةروزنام از سويكه اي  شهناز آزاد در اطالعيه

  :كرد ن اعالمرا چني بانوان
خصوص راجع به  به( خارجه ترين حوادث داخله و مهم .3، واردات اداري .2، اساسي ةمقال .1
اول  ةكه در شـمار  ،شماره شرح حال يكي از زنان تاريخي دنيا به پارسي خالص در هر .4، )زنان

                                                        
 به ملقب سمناني عميد مريم آن يرسردب. است ايران تاريخ در زنان قديمي هاي روزنامه از يكي شكوفه .1

 ايران زنان ةويژ ةنشري دومين شكوفه. شد چاپ 1913 در آن ةشمار نخستين و بود السلطنه مزين
 با( صفحه چهار در نامه دوهفته صورت به شكوفه .رود مي شمار به) 1290ـ1289( دانش ةنشري از پس
 كه بود ايراني ةنشري يننخست فهشكو. شد مي توزيع ساله يك اشتراك با و منتشر) سنگي چاپ

 لحن به توان مي نشريه اين هاي ويژگي از. كرد مي چاپ آخر ةصفح در را انتقادي كاريكاتورهاي
 سياسي مسائل و دختران آموزش و تحصيل ايراني، زنان مسائل به پرداختن انتقادي، و طنزآميز

  ].13، ص16[ كرد اشاره
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 بـانوي  اگـر كسـي در گوشـه كنـار    « كنـد كـه   مـي  از مخاطبان روزنامـه درخواسـت   نامة بانوان
 نامـة بـانوان  سرگذشت او را نوشته براي ما روانه نماينـد تـا در    ،دانشمندي را سراغ داشته باشد

ورق آخرش عبارت خواهد بود از فرهنـگ  . 6در پاورقي يك رمان اخالقي، . 5، ]20[» بگنجانيم
  .]4ص ،19[آزاد مؤلفة آقاي حاج ميرزا ابوالقاسم آزاد از عربي به پارسي خالص و انگليسي 

اشتراك و ارسـال مجلـه بـه دسـت خواننـدگان خـود        ةو نحو نامة بانواناز آزاد در باب شهن
  :دهد مي هشدارهايي به خوانندگان

بايـد وجـه اشـتراكي     ،خواهد هركه مي .شود مي تنها اين يك شماره براي نمونه فرستاده .1
 ،م نباشـد أراك تواگر با وجه اشت نامة بانواندرخواست ارسال  .2؛ بفرستد تا سپس فرستاده شود

 .براي گرفتن وجه اشتراك آدم نخواهد فرستاد نامة بانوان ةادار .3؛ اثر خواهد ماند جواب و بي بي
در واليات وجـه اشـتراك    نامة بانوانطالبين و طالبات  .4؛ خواهد بايد خود روانه نمايد هركه مي

ـ   تمـ  .5؛ خود را براي تجارتي با پول سفيد امانت پست روانه فرمايند اسـم  ه ام نوشـتجات بايـد ب
روي كاغـذ بـه خـط خوانـا و آدرس واضـح مرقـوم        شدني را در يـك  مديره باشد و مطالب چاپ

ول نرسيدن روزنامه نخـواهيم  ئواال مس ،در صورت تغيير آدرس بايد به اداره خبر داد .6؛ فرمايند
راجع بـه اصـالح و   ترقي نسوان خواهشمنديم هر پيشنهادي ه مندان ب از عموم عالقه .18؛ ...بود

 .19؛ از نوشـتن و ارسـال داشـتن آن مضـايقه نفرماينـد      ،نظرشان برسـد ه ب نامة بانوانپيشرفت 
نامـة  پنج نفـر خريـدار بـراي     نكه اقالًآمگر ، مجاني داده نخواهد شد ةاحدي را بال استثنا روزنام

امه به اسـم او مجـاني   سال روزن صورت يك اين در .پيدا كند و پولش را گرفته به ما برساند بانوان
  .]6، ص20[ فرستاده خواهد شد

 يخوب به» گور به ا ششصد كرور زندهيم نسوان يوجوب تعل« با عنوان نامة بانوان يافتتاح ةمقال
ران و يـ ت دختـران و زنـان ا  يـ م و تربيبحـث تعلـ   .دهد ياق مطالب روزنامه را نشان ميرسم و س

يكـي از حاميـان اصـلي     .مسائل اين نشـريه بـود  از عمده تفكر عدم حضور زن در اجتماع اصالح 
كـه صـديقه    طـوري  بـه ؛ بـود اي،  ابوالقاسـم آزاد مراغـه   ،اين روزنامه همسرش ةشهناز آزاد در ادار

  :نويسد مي اين باره در زبان زنانهاي  آبادي در يكي از شماره دولت
كه در دامـن پـدر   پرست ايران است  خواهر گرامي ما بانو شهناز آزاد يكي از دختران وطن...

تر آنكه در رفاقت زنـدگاني   خوشبخت توانا پرورش يافته و برومند و دانا و، دانشمند بزرگوارشان
، آسـايش زناشويي با دانشمند فرزانه آقاي حاج ميرزا ابوالقاسم خـان آزاد، مـدير روزنامـة    پيمان 

  ].2، ص15[كنند  بسته و اكنون دو عضو در يك روح براي پيشرفت تجدد كار مي
دليل آن، بنـا بـه گفتـة    . اين نشريه درست سه روز پس از چاپ اولين شمارة آن توقيف شد

نظرهاي شهناز آزاد دربارة حجاب، خرافه و موهومـات اسـت كـه شـهناز آزاد آن را      مراغي، اظهار
بـه ايـن شـرط كـه      ،انتشـار گرفـت   ةاما دوباره اجـاز  بانوان نامة]. 9، ص21[داند  تفاهم مي سوء

 .]12، ص12[نيست زنان  ةحجاب مورد استفاد، كند در نشريه بنويسد منظور از حجابموافقت 
تعطيلي اين نشريه ادعاي تشويق زنان  علت توقيف و .شد منتشر يازده ماه نامة بانوان ،بعداز اين

  .به كشف حجاب از سوي حكومت اعالم شده بود
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  قاجار ةمطالبات اجتماعي و فرهنگي زنان در دور
  مساوات و برابري، حقوق اشتراك .1
در  .يكي از مطالبات اصلي زنان مساوات و برابـري حقـوق آنـان بـا مـردان بـوده اسـت        ،شك يب

به اين موضوع اشاره شده كـه در ممالـك اروپـايي اسـاس كارهـا بـر        نامة بانوانمقاالت مختلف 
زنـان خـارج از    ةرمقاالتي دربا نامة بانوان ،به همين دليل .تساوي حقوق زن و مرد بنا شده است

خـود   2 ةاين نشريه در شمار .كرد مي ها را رصد و وضعيت اجتماعي و سياسي آن ايران هم چاپ
در  .بـود  كـرده  چـاپ  زنان رأي حق دربارة سوريه پارلمان در گرفته صورتهاي  بحث از گزارشي

  :بخشي از اين مقاله آمده بود
چيـز از   ايشان است كه زنان را در هـيچ يان در هر چيز از ما پيش هستند و اين عادت ياروپا

حضـار   .نشان بدهيد به من دولتي را كه اين كار را كـرده باشـد  . دارند نمي مشاركت با مردان باز
نـه آقايـان زنـان مـا     ــ   خطيـب  .ها مانند انگلستان و سوئد و عثماني زنند جميع دولت مي فرياد
بايـد اول در ازديـاد مـدارس     ،خواهيـد  مـي  اگر ترقي زنان را ،سواد هستند نود و نه بيي درصد

  ].1، ص21[ خراب خواهد شد ،گذارده نشود اساس متين بنايي كه برهر  .نسوان بكوشيد
راجع به حق انتخاب زنان به ميـان آمـد و بـاالخره     در مجلس مبعوثان سوريهكه مناقشاتي 

  :دنو مرد ذكر كحقوق تساوي بين زن  ةنكاتي دربار نامة بانوانسبب شد  ،هم به جايي نرسيد
زن بدون مرد و مرد بـدون   .شود مگر با مرد و زن هر دو اجتماع انساني كامل و تمام نمي ...

اال اينكـه   ،يك بر ديگري امتياز نـدارد  ها مساوي است و هيچ دو آن زن حيات ندارد و حقوق هر
ي ننمايـد و  شود تا يكي بر ديگري تعد مي ها محدود يك از آن براي حفظ نظام گاهي كليات هر

زيرا از فرايض زن اسـت تـدبير عائلـه و     ،رو قسمت زن از زحمات زندگي بيش از مرد است اين از
زن اسـت حفـظ    ةعهد دان كه مردان آينده هستند و تنها برنترتيب خانه و اهتمام به تربيت فرز

پـس ايـن عضـو مهـم در جسـم       .حقيقت مملكت مستقل كوچكي اسـت  خانه كه در ةرينظام دا
پس كسي كه به او حـق   ي خود را در انتخابات عموميه بدهد؟أاجتماعيه آيا حق ندارد ر هيئت

داده  ،كه در بزرگي مرد صاحب حق انتخـاب خواهـد گرديـد    ،ي در كيفيت تربيت بچهأاظهار ر
  ].5و4، ص22[ ...شد

 همـراه  بـه  زنـان  بـراي  را اي ويـژه  موفقيت هيچ عمالً مشروطه انقالب پيروزي، در ايران هم
 و حـق  مشـروطه  اساسـي  قـانون . نكرد تغييري گذشته به نسبت زنان حقوق و امتيازات. نداشت
 العمـل  عكس به را زنان خود  به خود امر اين .]127ص ،3[ نگرفت نظر در زنان براي خاصي حقوق

 حقـوق  طرفـدار  زنانه هاي جمعيت و ها انجمن از مختلفي هاي نام با، بعد  به  زمان از اين . واداشت
البته ناگفتـه نمانـد   . هايي نشان داده بود هم به اين امر واكنش نامة بانوان. شويم مي رو هنان روبز

 در زن حقـوق  و جايگـاه  از زنـان  حقـوق  ةدربـار ، نامة بانواناز جمله  ،نشريات زنانه هاي خواسته
شورهاي در باب حقوق سياسي و مدني زنان در كمثالً،   ؛الگوبرداري شده بود غربي مدرن جوامع
  :نويسد مي يياروپا
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نسوان تحصيل شـده و زنـان آن ممالـك در     ةمملكت حقوق سياسي و مدني طبق 14 در...
شـدن مشـاركت دارنـد و در بسـياري از ايـن ممالـك        انتخـاب  كـردن و  انتخابات اعم از انتخاب

ملـي خـود جلـوس    هـاي   مجلسهاي  كثيري از نسوان عاليه و سياسي در كرسي ةاكنون عد هم
 ،بنـابراين  .باشـند  مـي  دخالت اند و در اسورات مملكتي و حكومت خودشان صاحب نفوذ و دهنمو

اند و  خود آمدهاي ه و دولتها  از جانب مملكت زناني كه در اين كنگره به نمايندگي رسماً حضور
ثيرات بزرگ تاريخي أباشند داراي ت مي ها از اعضاي دولت بوده و داراي مشاغل عاليه غالب از آن

  .]6ص ،22[ ن در ادوار سابقه ديده نشده استآر يست كه مثل و نظا
شدن حقوق زنان به دست مردان را ناآگـاهي زنـان از حقـوق شـرعي      علت پايمال نامة بانوان

  :نوشتند مي دانستند و حتي از زبان برخي مردان خطاب به زنان مي خود
م مرد به غيـر از حـق مضـاجعت    بدانيد و آگاه باشيد در شريعت اسال، مربي بيهاي  اي خانم

ندهد يا اجرت  حتي زن اگر بخواهد اوالد خود را شير. هيچ حق ديگري به زن ندارد و مطلقاً ابداً
مرد هسـتند و زن  ة النفق چون زن و اوالد هر دو واجب ؛حق دارد ،شيردادن از شوهر مطالبه كند

مـن   وجهـاً  .بدهـد ، ادر خود نيستم ةالنفق كه واجب ،لعوض شير به فرزنداو ب ملزم نيست مجاناً
كـردن خانـه و آب و    دادن به زن و بـه زحمـت او را واداشـتن حتـي اداره     الوجوه مرد حق فرمان

جاروب كردن و گوشت پختن و لباس شستن و چاي طبخ كردن و ساير كارهاي ديگـر خانـه را   
  ].8و7، ص22[يا اذيت كردن او كردن يا توسري زدن  هم ندارد تا چه رسد به تحكم

  :كند همچنين، در جايي ديگر به اهميت زن در تاريخ ايران باستان اشاره مي
يكي از جهات عمدة ترقي تمدن فرس قديم شناختن حقوق نسوان و اشتراك زنان در امور 

حسـن  . كردند زندگي شخصي و اجتماعي ايرانيان باستان بود و وجود نسوان را خيلي تقدير مي
در يكي از نمازهاي . و مردان فرس قديم نزد ارباب تاريخ مشهود است اخالق و مراتب عاليه زنان

باشد، در ستايش نسـوان اسـت و چـون     مخصوص فرس قديم، كه معروف به فروردين يشت مي
همين ترتيب در ميان وراث حقيقي پارسيان باستان، يعنـي زردشـتيان هنـد، رواج دارد، مقـام     

  .]4، ص23[اشد ب المثل مي اجتماعي اين گروه در هند ضرب
اساس تساوي حقوق بين زن و  كند كه در ممالك اروپايي چون كارها بر مي اشاره نامة بانوان

زنان به دليل برخورداري از تعليم و تربيت صحيح و حقـوق مسـاوي    ،مرد بنيان نهاده شده است
  :اين در حالي است كه .اند ترقي و پيشرفت زيادي داشته

سواد هستند و از آن  كس ساير ملل، درصدي نود و نه بلكه بيشتر بيملت ايران، كامالً برع... 
پس ملتي كه . صد يك هم كه باسواد هستند، درصدي يك نفرشان داراي معلومات عاليه نيستند

پـس بايـد   . داشتن خود را فريـب دانسـت   اش به اين درجه باشد، از او چشم نيكي جهل و ناداني
به عقيدة ما، علتش همانـا عـدم تبعيـت بـه     . لت چيستعلمي تودة م درست فهميد كه علت بي

يـا اقـال   » طلب العلم فريضه علي كل مسلم و مسلمه«فرمايش حضرت ختمي مرتبت كه فرمود 
پيروي به ملل متمدنه مثل آلمان، فرانس و انگلستان و غيره كه ببينند چگونه زن و مرد را يكسان 

  .]2، ص23[نمايند  تربيت و تعليم مي
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  و تشكيل خانواده ازدواج .2
اشاره شـده   ،در اين مقاالت .پردازد مي ازدواج و تشكيل خانواده ةلئدر مقاالتي به مس نامة بانوان

همچنين زنان بايـد توجـه بيشـتري بـه امـر ازدواج       .است كه زن و مرد بايد مثل يكديگر باشند
يكـي از مصـائب    يهايـن نشـر   .خود را انتخـاب كننـد  ة داشته باشند و با دقت و تفكر شوهر آيند

، دانست مي هل و تزويجأهمانا سوء جريان ت ايراني را ةپايان عمومي جامع دردهاي بي اجتماعي و
، پردازند مي آن به تحقيق و مطالعه ةكه دربار، برخالف عقل و خرد و معمول ممالك متمدنه زيرا
 ةملعبـه و بازيچـ  بـا آلـت   « انگـاري گرفتـه و   را مانند ساير قضاياي عادي و سطحي به سـهل  آن

اظهارات اقـوام و عشـيره و تمجيـدات خـانواده و آشـنايان را در طـرز و        ،هوسات خود قرار داده
ترتيب وصلت بر عقل و احساسات خود ترجيح و غلبه داده و در نتيجه بدون آنكه طرفين يعنـي  

ترين  از عادات و اخالق و احساسات يكديگر كمترين اطالع و كوچك زوج و زوجه حقيقي شخصاً
در تحـت   ،ها وجود ندارد نآگونه عواطف در  مانند دو بيگانه كه وحدت هيچ ،سابقه داشته باشند

  .]2ص ،29[» ....دگيرن مي عنوان زن و شوهر قرار
بـه تشـكيل    ،به چـاپ رسـاند   نامة بانوان ةكه نشرياي  آبادي در مقاله يحيي دولت ،همچنين

تـرين   بلكـه مهـم   ،كيل خانواده يكي از مسائل مهموي معتقد است حسن تش .خانواده اشاره دارد
تـر باشـد از آنچـه پايـه و      تواند مهم مي لهئكه كدام مس كند مي وي اشاره .اجتماعي است ةمسئل
منـدترين ملـل    آبادي سعادت دولت .ريشه و اساس اجتماعات و تشكيالت عالم بشري است ،مايه
به همـين دليـل اسـت     .تر بوده باشد سنديدهداند كه تشكيل خانوادگي در آن پ مي را ملتي عالم

هـا در راه   هاي زبده سهم مهمـي از افكـار دانشـمندان بـزرگ آن     كه در اين عصر روشن در ملت
اهميـت تشـكيل    ةآبـادي دربـار   دولـت  .شـود  مـي  كار برده هتكميل اساس تشكيالت خانوادگي ب

  :نويسد مي خانواده
محبـت و  ، عشـق ، اتحـاد ، يگـانگي هـا   در خانواده وقتي .ندا ملت ةافراد مجموعها  خانواده ...

چگونـه در آن قـوم و در آن ملـت كـه مركـب از آن افـراد اسـت انتظـار ايـن           ،حقيقت نباشـد 
تر شده خواننـدگان را   قدمي پيش رفته به اصل مقصد نزديك .عالي را داشته باشيمهاي  خصلت

خانواده بايد با يگانگي و اتحـاد   .خانواده بايد نيكو تشكيل شود .چندان در مقدمه معطل ننماييم
واقعي با محبت و عشق حقيقي بـا دوسـتداري قلبـي و جـاني صـورت حصـول پذيرفتـه رنـگ         

آن بتواند سرمايه بـر سـعادت ملـت بيفزايـد و روان قوميـت و       ةخانوادگي بگيرد تا نمره و نتيج
  ].4، ص30[ دمليت را مددي برسان

عـالم اجتمـاعي   ة تـرين مرحلـ   كه خطرنـاك  را، لهترين راه براي پيمودن اين مرح وي نزديك
  .داند مي حسن تشكيل خانواده ،است

نظر  از نقطه .ي طرح اساسي زناشويي استيبديهي است كه حسن تشكيل خانواده فرع نيكو
ي طرح اين اساس موكول است به شناسـايي حقيقـي مبـاني دو نـوع     يطبيعي و اخالقي و نيكو

 عمـر خـود را روي   ةسـرماي  ،له دست يگانگي به يكديگر دادهخواهند در اين مرح مختلف كه مي
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 ...سـعادت خـانوادگي بگذارنـد    ةقـدم در عرصـ   ،سـيس شـركت زنـدگاني نمـوده    أت ،هم ريختـه 
  ].5،ص30[

  حجاب .3
 حجـاب  بـه  بحث مربـوط  در زنان عمومي حضور آغازين موارد از شايد بتوان عنوان كرد كه يكي

 و »سـياه  كفـن « تحت عنواناي  مقاله با نشريه اين اول شمارة دو در او .گردد برمي بانوان نامة به
شـعر مشـهور   كفـن سـياه همـان    . دكـر  مـي  جانبداري حجاب كشف از آشكارا، عشقي شعرهاي
كـه  » هاي مـداين   كفن سياه يا شاهزاده خانم خسرو پرويز در خرابه«عشقي است با نام ة ميرزاد

  ].7، ص20[ به چاپ رسيد نامة بانوانيكي از متون ادبي مهم ضد حجابي است كه در 
حجـاب   ةهـاي انتقـادي را در زمينـ    پرسـش  نامة بـانوان  ةنخستين شمارة سرمقال ،همچنين

  :ه بودكردمطرح 
گور، به گفتن آسـان اسـت و تصـورش خـارج از      به وجوب تعليم نسوان يا ششصد كرور زنده

ايـن عـدد را در مـد نظـر داشـته      شود كه بتوانـد    روي زمين يك تن پيدا مي ةآيا در هم! امكان
گور است، دلش ريش  به زنده پشهسنگدلي در جهان هست كه ببيند سيصد ميليون  آيا... ؟ باشد

آن عبارت ... گور نيستند؟ به شعور و آگاه هست كه بگويد مسلمانان زنده آيا يك نفر ذي... نگردد؟
  ].5تا1، ص20[پرستي  است از حجاب موهومات و قيدهاي كهنه

 پوشـش  فقـط  حجـاب  از منظـورش  كـه  كـرد  تأكيـد  نكتـه  ايـن  بر سوم شمارة سرمقالة در
 اظهـار  و است؛ نبوده روبنده و چادر منظورش گاه هيچ و بوده پرستي سنت و جهالت، گرايي خرافه
 زنـان  كـه  زمـاني  تـا  كـه  است اين حجاب كشف و زنان رأي حق طرفداران به او پيام كه داشت

  ].44، ش11[ بود خواهد مضر هايي اديآز اند، چنين نكرده تحصيل
 حسـن  ايـن  از اسـتفاده  البتـه . نبود عشقي شعرهاي از خبري ديگر شماره اين در همچنين،
 تعبيـر، در  ايـن  بـدون . نبـود  گناهانه بي هم قدرها خرافات، آن حجاب كردن برطرف تعبير، يعني
 صـراحت  بـا  پارسـا،  آفـاق  رفخ يعني نشريه، اين سردبير. بود شده استفاده نيز زنان نشريهجهان

 استنشـاق  حق از هم هنوز ها آن... ندارند را خود لباس انتخاب حق هنوز زنان«: كه نوشت چنين
  ].11[ بود تاكتيكي نشيني عقب واقع در اين» .اند محروم آزادي و تازه هواي

هـا و   شـتر تـالش خـود را صـرف بحـث     يب ،يا ابوالقاسـم آزاد مراغـه   ،و همسرششهناز آزاد 
رفـع   ةت مسـئل يـ نها شان و درياز ا يسواد ياز جمله رفع ب .كردند يمربوط به زنان م يها تيالفع

 يغ آرايه در تبلينشر. دندكر يغ ميت نسوان تبليم و تربيدر سر راه تعل يمانعمنزلة  حجاب كه به
اط گاه چنان دچار افـر  ياعتقاد ياحكام و باورها يشرفت زنان و نقد برخيرفع موانع پ يخود برا

كـه چنـدان هـم     ،انيـ سـخت حكومت  يهـا  العمـل  شد كه با عكـس  يم يپرداز و اغراق و داستان
مانـدن زنـان از    اه در لفافه پنهـان يكردن كفن س رو بود و با عنوان روبه، نداشتند يمذهب يبنديپا

 يبـردار  مربوط بـه حجـاب   يها به بحث ،دكر يحاً همان حجاب را القا ميكه تلو ،يحضور اجتماع
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ف روزنامـه و  يـ توق همچـون ( مواجه شـد  يسخت يها العمل با عكس يول ،ديبخش يتر يلنرنگ ع
  .نمود مي گاه گفتار خود را اصالح ها آن يكه در پ) ت صاحب آنيم و محكوميتحر

  :كند مي گونه ذكر اينف آن را يعلت توق، هيدوم نشر ةدر شمار مثالً،
بـا   يحتـ ، ديـ آ يمـ  يرواقعيبه نظر غ ن خبر كهيح ايك دختر ناكام و توضيبا عنوان  يمطلب

 يـي حي امـامزاده  ةمحلـ  در كـه  اسـت  سـاله  هشت يدختر ةدربار خبر ـ رانيآن روز ا يهوا و حال
 نيا درج انيپا در و رديم يم يتشنگ از اديز عطش ليدل به و رديگ يم روزه يو. كند يم يزندگ
  .]9ص ،21[ »م نسوانياز مضرات عدم تعل يكين است يا«: رديگ يجه مينت، خبر

  :سدينو يم، ن آنتح منظور خود از حجاب و لزوم برداشيتوض يسوم برا ةو در شمار
  .يپرست كهنه يدهايحجاب موهومات و ق. يبدبخت يا منتهايسوء تفاهم 

  يا
ي، پرست كهنه يدهايبا ق تأكيدموهومات و  ينجا با وجود اضافه به سويلفظ حجاب را در ا... 

م و ين حجـاب هسـت  يـ ند كه مخـالف ا ينما ينان كرده و چنان وانمود مل به چادر و روبند زيتأو
 يدهايـ م كـه موهومـات و ق  يبكلـه بالصـراحه گفتـ    ،حال آنكـه مقصـود مـا روبنـد زنـان نبـوده      

كه اكنون يك  ،ده استياه نشانين روز سين را از زن و مرد به ايششصد كرور مسلم يپرست كهنه
 زنـان هـم از جـنس بشـر     .تيم زنان هم انسان هستندما گف .باقي نماندهها  وجب خاك براي آن

فرزنـدان  . تواننـد امهـات رجـال گردنـد     يافتـه مـي   زنان تعليم. هم حقوقي دارندزنان  .باشند مي
  .]1ص ،22[پرست بپرورانند  وطن

  كار زنان .4
 ةانگيـز  .داشـت  خاصـي  توجه زنان اجتماعي مطالبات به ،مانند بسياري از زنان ديگر ،آزاد شهناز

 بضاعت بي زنان كه بودند باور اين بر آنان .بود اجتماعي ،باشد اقتصادي آنكه از بيش بانوان ةمدع
 بـراي  بايـد  ،كننـد  مـي  زنـدگي  شـوهر  بـدون  صـورتي  هـر  بـه  يـا  اند گرفته طالق كه كساني يا

  .داشتند مي شغلي اجتماعيهاي  آسيب از ماندن مصون
دارنـد و از   نمـي  خـود دسـت بـر    ةنكوهيـد  اي واي بر اين رجال كه از كردار زشـت و رفتـار  

كـه هـر انسـان     عجـب امتحـاني دادنـد    واقعـاً  .شـوند  هـاي گذشـته پشـيمان نمـي     كاري خراب
سازد و باز هم به خرافات و موهومات عهد دقيـانوس قائـل و    مي لمأثر و متأپرستي را مت حقيقت

ات سياسي دخالت داشته شوند كه زنان با آنان در كارهاي اجتماعي شركت و در امور حاضر نمي
ديگر از صفات حسـنه كـه در نسـوان موجـود اسـت آن صـبر و تحمـل در مشـقات و          ...باشند

كـردن اطفـال و پرسـتاري     و بـزرگ  يـدن يله زائاثبات اين مس براي مشكالت زندگاني است و از
 ،خالف اين مدعا اظهار دارد كودكان خود بهترين دليل برهان است و اگر شخص مدعي شود و بر

خوب است قدم رنجـه   ،له غير از اين استئكنيم كه هرگاه مس مي به كمال ادب به ايشان عرض
  ].3، ص27[روي شويد  آييد تا سيه فرموده در ميدان آزمايش و امتحان در

چيـز قبـول كننـد و از     كند كه مردان تساوي و برابر بـودن حقـوق را در همـه    نويسنده توصيه مي
مخصوصـاً پيشـنهاد   «زنان در كارها با مـردان شـركت و دخالـت كننـد و     اين به بعد حاضر شوند كه 
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هاي عالم نمايندگان زنان بايد بيشتر از نمايندگان مردان باشد و يا الاقـل برابـر    كنم كه در پارلمان مي
و مساوي باشند تا مردان بي رحم و مروت نتوانند عوض وضع قوانين بـراي راحتـي و آسـايش نـوع و     

  ].4، ص27[» ق جميع افراد در مقابل آن به تدوين قوانين جنگي بپردازندبودن حقو تساوي
سـبب  . واقع بر دوش اهالي نجيب اين مملكت يك بـار مـذلت و ننـگ اسـت     اين مسئله در

آنچه شيران را كُند روبه، مزاج احتياج است، احتيـاج اسـت،   ... اصلي اين رذالت و ننگ چيست؟
انـد   ب معاش به زنان فقط دو نوع صـنعت را تجـويز نمـوده   چرا؟ به دليل آنكه براي كس. احتياج

جـز ايـن بـه    . كه صنعت رسمي شده؛ يكي تكدي، ديگري تجارت و مبايعه با نـاموس خودشـان  
چيـزي مرتكـب    سـائقه بـي   البته اين بدبختان بـا . نسوان ايران صنعتي براي كسب معاش نيست

يرانـي حقـوق، طـب، ادبيـات و سـاير      هـاي ا  چرا بايد خـانم . شوند اين قبيل اعمال ناشايست مي
هـاي   هاي اروپايي كـه در دارالفنـون   ساز خانم فالن طبيبه يا قابله يا دندان. علوم تحصيل نكنند

اند در ساية علم و صنعت خودشان در ايـران روزي پنجـاه تومـان دخـل      اروپايي تحصيل نموده
اند، از هيئت اجتمـاعي دورنـد    علم اند، بي كه جاهل ولي اوالد ايران بايد گدايي كنند چون. دارند

مسـدود   يو اسباب همه نـوع كمـال معرفـت ممنـوع و راه ترقـ     .... براي نسوان ايران اجتماعات
  ].4، ص28[ است
دهد براي جلوگيري از فواحش و فقر عمومي، دولـت بايـد بـه     پيشنهاد مي نامة بانواننشرية 

  ش را مجبـور بـه دخـول در آن   هـا تأسـيس و همـة فـواح     فوريت چند بـاب كارخانـه بـراي زن   
تنها تقليل فواحش و تـأمين   ها نه از نظر اين نشريه، فايدة تأسيس اين كارخانه. ها بنمايد كارخانه

جملـه   از آن. حيات و ناموس ملت است، بلكه خيلي فوايد ديگر دارد كه الزم بـه نوشـتن نيسـت   
  ].1، ص29[ها به خزانة دولت  است از اين كارخانه  رسيدن پول زيادي

دهد يك بند آن در مورد كـار   در پيشنهادهايي كه به هيئت دولت مي نامة بانوانمجلة 
المعونه مناسب براي زنان تا جلـوگيري كنـد از    تهية كارخانجات سهل. زنان ذكر شده است
افزايد كـه تشـويق و ترغيـب     وي مي]. 1، ص31[شدن  كس به فاحشه مجبور شدن زنان بي
ها را در منازل خود معمول  به اين تدبير كه اول خود وزرا و اشراف آنملت به امتعه داخله 

  ].2، ص31[دارند 
به چاپ رساند، بر اهميت و حمايت از  شكوفهاي كه در روزنامة  همچنين، شهناز آزاد در مقاله

وي اشاره دارد كه در اين روزگار سياه، زنـان بايـد آگـاه شـوند و بـا      . توليدات داخلي تأكيد دارد
اگر مردان و بزرگان در فكر مملكت نيستند، . كردن كاالهاي خارجي ايران را ويران نسازند تعمالاس

ها نوشته  كند كه اين حس را بايد در روزنامه وي اشاره مي. حسي پيرو آنان باشند زنان نبايد در بي
  ].6، ص18[فكر كنند  دست و هم و در مجلس تمام بانوان را در اقدام به مصالح كشور هم

  تعليم و تربيت .5
تعليم و تربيت و علل اهميت آن و همچنين ضرورت گسترش آن بين بانوان از موضوعات اصـلي  

لـزوم تعلـيم و تربيـت    ، چون مدارس نسـوان هملي ئبود كه همراه با طرح مسا نامة بانوان ةنشري
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ي نسبت به مـردان  توانستند در امر تعليم و تربيت از حقوق مساو بود كه به داليلي نمي... و زنان
و ان لي بـود كـه مخالفـ   ئايـن دوره يكـي از مسـا    زنان درتربيت  تعليم و ةلئمس .برخوردار باشند

آموزش زنان از نظر بسياري از هـواداران اصـالحات جزئـي از ترقـي و      .موافقاني به همراه داشت
 .كردنـد  لقـي مـي  قانوني ايران ت آن را نماد بيهم  مخالفانو آمد  مي حسابسازي به  مدرن ةنشان

قاجار باعث ايجاد نظـام   ةدور اثر تقابل سنت و مدرنيته در فرهنگي و اجتماعي برهاي  دگرگوني
چـارچوب   در، بـا تـالش زنـان آگـاه     .شـد اي  خانـه  آموزشي نوين و تغيير در نظام سنتي مكتـب 

گـاهي  سيس مدارس جديد شرايط مسـاعدي بـراي آ  أدر ابتدا با ت، و احزابها  انجمنهاي  فعاليت
زنانه نقش اساسـي در بيـداري    تنشريا ،همچنين .دشفراهم ها  تربيت آن تعليم وة زنان و توسع

  .دندكر مي زن ايراني ايفا
عنـوان   بر لزوم تعليم و تربيت زنان به تأكيدنشريات بانوان  ةيكي از مقوالت اصلي مورد عالق

ثيرگـذار در رفتـار مـردان    أو ت همسر و مادران آينده بود كه ايشان خود متقبل تربيـت فرزنـدان  
  :نويسد مي اهميت اين امر ةدربار شكوفه ةنمونه روزنامراي ب .خواهند بود

فروشي و خيانـت بـه    وطن، شود دزدي نمي ،در مملكتي كه مادرهاي آنجا با تربيت باشد ...
ــدارد  ــال وجــود ن ــ، م ــددب ــد مان ــد  ، بختي نخواه ــد ش ــع خواه ــان مرتف ــومي از مي ــر عم   ...فق

  .]23و22ص ،17[
زنـان  ، در ايـن نشـريه   .كـرد  مي اشاره زنانبه اهميت تعليم و تربيت براي  نامة بانوان ةنشري
 ،واقـع  در. دندكر مي بيان، به اشكال مختلف، هاي خود را از حكومت و اجتماع ها و خواسته انديشه
بـاب   يكي از موضـوعات مهـم در  . بود نشريه اين اصلي موضوعات از زنان تعليم و آموزش ةمسئل

تربيت زنـان اروپـا و ممالـك شـرق اسـت كـه در        وضعيت تعليم و ةمقايس ،تربيت زنان تعليم و
شود كه تربيت زنان و دختران در  مي اين نشريه متذكر .شود مي وضوح ديده به نامة بانوان ةنشري

ايـن امـر بسـيار     ،بـه جـز ژاپـن   ، امـا در آسـيا   ،شـود  مـي  ممالك اروپايي از امور مهـم محسـوب  
، چنـد نـاقص اسـت    هـر  ،دهند مي اهميتي كه به تعليم پسران ،همچنين .انگاري شده است سهل

  .نسبت به دختران بيشتر است
در يكي از مقاالتي كـه بـه قلـم     .دانست مي اين نشريه اساس انقالب اجتماعي را تربيت زنان

بـه بحـث    ،بـود درج شـده   نامة بانوان ةنوشته و در نشري كاوه ةزاده در روزنام همسر آقاي جمال
  :در بخشي از اين مقاله آمده است .سيس مدارس و تربيت زنان بسيار توجه شده بودأت

زنانه در طهران خيلي توسعه يافته و اكنون قريب پنج هزار هاي  شنيده شد كه مدرسه اخيراً
اين خبر اسباب شادماني فراوان بـراي   .دختر در آن به طرز جديد مشغول درس خواندن هستند

ايراني من شـرافت خـود    خواهران چه خبر مذكور حاكي است بر اينكه باالخره .جانب گرديد اين
هـاي   كار برطرف ساختن سستي و بطالتي هستند كه قرن شوند و در مي دارند بيدار ،را دريافته
  .]1ص ،24[ ...زور عادت و موهومات بدان گرفتار بودند ةواسط متمادي به

 ترقي و تربيت زنـان پيشـرو قافلـه    ةلئژاپن در مس، كه در آسياكند  مي مقاله اشاره ةنويسند
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سيس شده بـود كـه در   أها ت يك دارالفنون براي زن ،كه پايتخت آن است ،و حتي در توكيو است
  :كند مي وي در پايان آرزو .تمام آسيا دومي ندارد

ــا زن   ...  ــانة م ــيحت خالص ــا نص ــي م ــواهران ايران ــاش خ ــي  اي ك ــاي فرنگ ــه   ه ــژاد را ك ن
وطنان ما سعادت آزادي و تربيت را از مـا دريـغ    ايم و هم وشبختانه،خاكي كه در آن تولد يافتهخ

اند به حسن نيت و صفا پذيرفته و با افرادي كه از ما، داخل تابعيت ايران شده و يـا قلبـاً    نداشته
دادنـد كـه دسـت     به آن خاك شريف دارنـد اجـازه مـي    كنند و دلسوزي  خود را ايراني حس مي

  ].5ـ1، ص24[ژزي خانم . ها دراز كنيم واهرانه به سوي آنخ
  :نويسد مي يا در جايي ديگر در باب مدارس و اهميت تحصيل

در يك شهر قازان صد و شصـت و   مثالً ،سوادي دارند انگيزي با بي حيرت ةمبارزها  بالشويك
سـواد را   بـي  سيس و بيست و هفت هزار و سيصد و پنجاه نفر كارگرأهشت باب مدرسه مجاني ت

  .]5، ص20[د كنن مي مجبور به آموختن نوشتن و خواندن
داشـت كـه مقـاالت     »از واردات اداري«خود قسمتي تحت عنـوان  هاي  در ستوان نامة بانوان

بـه قلـم يكـي از    اي  مقالـه ها،  در يكي از اين نامه .رسيد مي به دفتر نشريه در آن به چاپ ارسالي
 .شـدت گاليـه كـرد    زن ايراني بههاي  ن از وضعيت بد و محدوديتو در آ زنان ايراني نگاشته شد

  :نويسد مي وي در اين مقاله
ايـد، خيلـي بـدبخت هسـتيم؛ چـون       مرقوم فرمودهخود  ةكه در سرمقال چنان ،ما زنان ايران

بهـاي   ناچار وقت گران. اند كارهاي خوب يعني تعليم و تعلم و نوشتن و خواندن را به ما ياد نداده
  ].4، ص21... [مثالً جادو، رمال، فالگير. نماييم صرف كارهاي بيهوده بلكه مضر مي خود را

قطعة ذيل را گفته، فرسـتادم    الشعرا، اين است كه چندي قبل در استقبال قطعة آقاي ملك
  :درج شد جارچي ملتو  ايراندر روزنامة 

  تعليم زنان اگر نباشد هركار كني ثمر نباشد
  ].21[نباشد ... است در نزد كسي كه تعليم زنان يگانه چاره

  بهداشت فردي و اجتماعي .6
توجـه بـه بهداشـت     ،پرداختنـد  مـي  بسيار به آنها  از موضوعاتي كه نويسندگان مقاالت روزنامه

يافـت تـا بـا لحـن انتقـادي از       مـي  گـاه نويسـنده فرصـت    ،در اين ميـان  .فردي و اجتماعي بود
تـوجهي بـه    بـي هاي  و نيز زيان ندداشت ياد كها  ت خانمبرخوردهايي كه اجتماع مردانه با جماع

هـاي طبيعـي خـود بسـيار از مـردان       كه به دليـل شـرايط و ويژگـي    ،سالمت و بهداشت زنان را
  .دكنگوشزد  ،پذيرند آسيب

  :نويسد مي ها بهداشت فردي ايراني ةدرباراي  در مقاله
نيان از حيث مزاج مبـتالي انـواع و   بينيم و همه اعتراف داريم كه هم افراد ما ايرا مي اكنون

سـفيد نيسـتيم و    ها هستيم به قسمي كه در هزاري يك نفر تندرسـت و سـرخ و   اقسام بيماري
هم هيئـت اجتمـاعي مـا از حيـث      و. هواي ايران از تمام ممالك ديگر بهتر است و حال آنكه آب
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از اوج افـالك بـه    روحـاً  و بايد فكر كنيم و ببينيم كه چـرا مـا مزاجـاً    .سياست و اقتصاد و غيره
  ].1، ص23[ايم  خاك فرود آمدهحضيض 

  :كند اين مقاله علت اين امر را عدم تعليم زنان عنوان مي
يافته بودن مادر بيشتر الزم است تا بچه را از تهاجم هزاران ماية پريشـاني   در اينجا تعليم... 

حـال بايـد   ... چيزهاي مفيدمانند مواظبت به شير خودش و عادت داده به بعضي . محفوظ دارد
ديد كه آيا در ايران مادرها ممكن است اگر دائماً ممكن نشود، اقالً اغلب خرم باشند؟ اول شرط 

  .شادي و خرمي موافقت بين زن و شوهر است
دهد و براي بچة  اش را تكان مي كند حتي آن مادري كه گهوارة بچه نويسندة مقاله اشاره مي
در ميان زنان، رسـم  . يافته باشد سازد تا او را آرام كند، بايد تعليم مي خود كلماتي بر زبان جاري

آيا تأثيرات چيزهايي كـه  . خوانند تا بچه خوابش ببرد است كه گهواره را جنبانده چيزهايي را مي
شـود بـه مثلـي     خوانند يكسان است؟ در اينجا متذكر مي نيافته مي يافته با مادر تعليم مادر تعليم
  ].2، ص23[ 1»كند جنباند، به دنيا سلطنت مي دستي كه گهواره را مي«: گويد مي انگليسي كه

در ايران معمـول  . اي در باب بهداشت فردي بود برانگيز اين نشريه مقاله يكي از مقاالت تأمل
نامـة  . دهنـد  هـا تريـاك مـي    هاي شيرخوار، مادرها به آن رفتن بچه گرفتن و خواب است براي آرام

  :گويد وي خطاب به مادران ايراني مي. آور است كند كه اين كار بسيار زيان مياشاره  بانوان
بعد از اينكه اطفـال بـزرگ شـوند، از اثـر     . كنيد از شروع عمر، شما اوالد خود را ترياكي مي

اگـر در تربيـت    ... ].4، ص26[كلي صدمه يافتـه اسـت    ها به ترياك قواي جسماني و روحاني آن
هـاي   بچـه  ،صحيح و طرق علمي شويد و يا اين قواعد رفتار كنيدهاي  راهاطفال خود متوسل به 

  .]5ص ،26[ شوند مي مردهاي قوي كارآمد مندي خواهيد داشت كه در آتيه زن و خوب و صحت

  گيري نتيجه
 را هـا  نمايي به برخي از جريان فضاي سياسي و فرهنگي ايران پس از انقالب مشروطه امكان خود

ـ  نخبگان و روشنهاي  استفاده از انديشه، زن و مطالبات زنان ةلئمانند مس. داد  ةفكران و نيز تجرب
يكي از ابزارهـاي   .مطالبشان بود ةفكري زنان براي ارائ ةجنبش زنان در غرب مبنايي براي توسع

ذهنـي  هـاي   ترين دغدغه مهم .سيس روزنامه و انجمن بودأبخشيدن به اين امر ت الزم براي تحقق
تـوان در دسترسـي برابـر بـه      ، مـي يافـت  مي انعكاس نامة بانوانر نشرياتي همچون كه د را، زنان

ـ ، بر نقش مـادري  ، تأكيدبهبود شرايط بهداشتي، موزش جديدآ داري  الگوهـايي بـراي خانـه    ةارائ
ايـن نشـريه بـا انتشـار مقـاالتي در مـورد مشـاركت و         .مدرن و مشاركت سياسي خالصـه كـرد  

ايـن   .كـرد  مـي  روشنگري و بيداري زنـان ايرانـي را فـراهم   ة زمين ،زنان جوامع ديگرهاي  فعاليت
 ةمدارس و تعليم وتربيت زنان زمينـ  ةاقدامات آموزشي و توسع نداد نشريه بر آن بود كه با انجام

  .دكنمختلف جامعه فراهم هاي  حضور زنان را در عرصه
                                                        

1. The Hand That Roeks The Cradle Rules The World. 



  341   …بررسي مطالبات اجتماعي و فرهنگي زنان در مطبوعات

  منابع
، »اي مراغـه  آزاد ابوالقاسم ثارآ و انديشه در گرايي باستان«). 1393(آباديان، حسين؛ پرويش، محسن ] 1[

  30-1ص، خوارزمي تاريخي علوم مطالعات ةنام فصل
  .جاويدان: تهران، 1 ج، سفيد انقالب تا مشروطيت انقالب از ايراني زنان). 1348( بدرالملوك، بامداد] 2[
  .امروز پيام: تهران، ايراني زن مبارزة و ها هدف). 1381( محمدحسين، خسروپناه] 3[
  .نشر تاريخ ايران: تهران، سوانح عمر). 1362( الدين شمس، رشديه] 4[
  .اختران: خراساني، تهران احمدي نوشين ، ترجمة»ايران در زنان حقوق جنبش«). 1384(ساناساريان، اليز ] 5[
  .كمال: اصفهان ،ايران مجالت و جرايد تاريخ). 1364( محمد، صدرهاشمي] 6[
  .اميركبير :تهران، ايران مشروطة تاريخ). 1370( احمد، كسروي] 7[
  .سينا ابن: تهران، 3ج، ايران مشروطيت انقالب تاريخ). 1351( مهدي، زاده ملك] 8[
  .3 ص، 7 ش، قانون ةروزنام، خان ملكم ميرزا، الدوله ناظم] 9[
  .احيا: تبريز، مشروطه جنبش در ايران زنان). 1360( عبدالحسين، ناهيد] 10[
، »شـاه  رضـا  حكومـت  دورة در زنـان  هـاي  فعاليت بازبيني: نمايندگي و اقتدار«. افسانه ،آبادي نجم] 11[

  .44 ش، گوو گفت ةنشري
  .12صماه،  دي، 2ش، 1س، بانو ةمجل). 1323( ابوالقاسم ،مراغي آزاد] 12[
  .»مخدرات از يكي مكتوبات«، قمري 1325 االول ربيع 7، 12 ش، اول س، تمدن] 13[
  .288ص، ق1328، 1ش، اول س، دانش] 14[
  .2ص، 1338شوال، 13ش، 2س، زنان زبان] 15[
  .13ص، ق1331، 4ش ،اول ، سشكوفه] 16[
  .23-22ص، ق1331، 6ش، اول س، شكوفه] 17[
  .6ص، 1334 الثاني ربيع نوزدهم، 6ش، 4 س، شكوفه] 18[
  .4ص، سرطان18، 60ش، 3س، تجدد، نامة بانوان). 1299( شهناز ،آزاد] 19[
  .1ص، 1299 اسد 1 جمعه، 1 ش، انواننامة ب] 20[
  .4ص، 1299 اسد 25 دوشنبه، 2 ش، نامة بانوان] 21[
  .6ص، 1299 سنبله 12 شنبه، 3 ش، نامة بانوان] 22[
  .4ص، 1299 سنبله 27 دوشنبه، 4 ش، نامة بانوان] 23[
  .5-1ص، 1299ميزان 19 دوشنبه، 5ش، نامة بانوان] 24[
  .3ص، 1299 ديج 24 جمعه، 7ش، نامة بانوان] 25[
  .4ص، 1299 دلو 9 جمعه، 8ش، نامة بانوان] 26[
  .3ص، 1299دلو 25 دوشنبه، 9ش، نامة بانوان] 27[
  .4ص، 1299 حوت 28 جمعه، 10ش، نامة بانوان] 28[
  .1ص، 1300 حمل 22 دوشنبه، 11ش، نامة بانوان] 29[
  .4ص، 1300ثور 19 دوشنبه، 12ش، نامة بانوان] 30[
  .1ص، 1300جوزاي 22 يكشنبه، 13ش ،نامة بانوان] 31[




