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تاریخ بیدارى زنان؛
بازنمایى مسائل زنان و خانواده در روزنامه نگارى دوران مشروطه

محمدحسین شریفی ساعی١

چکیده
اولیــن نســل جنبــش زنــان در ایــران، از اواخــر قاجــار و انقــالب مشــروطه ظهــور یافتنــد. آن هــا بــا وقــوع 
ــران عصــر  ــر در ای ــا رســانه های فراگی مشــروطه، صاحــب نشــریه و روزنامــه شــدند. ایــن نشــریات، تنه
قاجــار قلمــداد می شــدند. نشــریات زنــان، مهم تریــن ابــزار آن هــا بــرای رســاندن صــدای خــود بــه جامعــه 
و پیگیــری جنبــش مطالبه گــری در راســتای برابــری جنســیتی بــود. پژوهــش حاضــر بــه دنبــال شناســایی 
مســائل و مطالبــات خانوادگــی زنــان در مطبوعــات عصــر مشــروطه اســت. در این راســتا، تمام شــماره های 
باقی مانــده از هفــت نشــریه زنــان در دوران مشــروطه (شــامل نشــریات «دانــش»، «شــکوفه»، «زبــان زنــان»، 
«نامــه بانــوان»، «جهــان زنــان»، «عالــم نســوان» و «مجلــه جمعیــت نســوان وطن خــواه») بــا روش تحلیــل 
مضمــون، مــورد واکاوی و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه در نشــریات 
زنــان در عصــر مشــروطه، خانــواده ایرانــی کانــون دغدغه هــا و مطالبــات گوناگــون بــوده اســت. در ایــن 
ــان قلمــداد می شــد کــه پیامد هــای  ــام مســائل و مشــکالت زن نشــریات، ســلطه پدرســاالری، ریشــه تم
گوناگونــی چــون ازدواج  اجبــاری دختــران، کودک همســری آن هــا، چندهمســری مــردان، طالق هــای آســان 
ــان، زنانه شــدن فقــر و  ــان، ممانعــت از اشــتغال زن ــه زن ــان توســط مــردان، خشــونت های خانگــی علی زن
ــان در نشــریات خــود  ــود. زن ــه همــراه آورده ب ــان ایرانــی ب ــرای زن ــال آن را ب گســترش روســپی گری و امث
در یــک نبــرد گفتمانــی بــا ایدئولــوژی پدرســاالری و مصادیــق متعــدد آن قــرار گرفتنــد. آن هــا بــا تضعیــف 
ــواده در  ــر قوانیــن خان ــه تغیی گفتمــان جنســیتی حاکــم در عرصه هــای مختلــف، می کوشــیدند کــه زمین

کشــور را مهیــا ســازند تــا از ایــن طریــق، پیامدهــای پدرســاالری در زنــان و خانــواده را مهــار کننــد.
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مقدمه
هــدف از ایــن مقالــه، تحلیــل مســائل زنــان و خانــواده در روزنامه هــا و نشــریات عصر مشــروطه در 
دوران قاجــار بــوده اســت. مشــخصاً پرســش اساســی مقالــه حاضــر چنین اســت: در نشــریات زنان 
در دوران مشــروطه، مهم تریــن مطالبــات خانوادگــی زنــان ایرانــی حــول چه محورهایــی مقوله بندی 
شــده اســت؟ در ایــن راســتا، مقالــه حاضــر تــالش می کنــد کــه نحــوه بازنمایــی نشــریات زنــان در 

عصــر مشــروطه از وضعیــت خانــواده ایرانــی را مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار دهــد.
گاهی بخشــی بــه توده هــای اجتماعــی در دوره هــای زمانــی  رســانه ها، مهم تریــن ابــزار آ
گوناگــون هســتند. امــروزه ده هــا نــوع رســانه جمعــی و اجتماعــی پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــته اند 
گاهی بخشــی بــرای مخاطبــان گســترده خــود ســهیم  هســتند.  کــه هــر یــک بــه نحــوی در فراینــد آ
ایــن رســانه ها در یــک ســیر تکاملــی و تاریخــی، هــم از ُبعــد کمــی و هــم از ُبعــد کیفــی، توســعه 
یافته  انــد؛ به طــوری کــه امــروزه بــا رنگین کمانــی از انــواع رســانه های دیــداری، شــنیداری و 
ــی اســت کــه در عصــر قاجــار،  ــرو هســتیم. ایــن  در حال نوشــتاری در حوزه هــای مختلــف روب
رســانه ها در ایــران بســیار محــدود بودنــد و عمدتــاً بــه روزنامــه و کتــاب خالصــه می شــدند. در آن 
دوران، نــه از رادیــو و تلویزیــون خبــری بــود و نــه از ماهــواره و اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی. 
رســانه های جمعــی نیــز بــه روزنامــه و کتــاب محــدود بودنــد. کتاب هــا نیــز خواننده هــای کمتــری 
داشــت؛ چراکــه کمتــر بــه وقایــع روزمــره می پرداختنــد و انتشــار منظــم روزانــه یــا هفتگــی هــم 
نداشــتند. لــذا اصلی تریــن رســانه در عصــر قاجــار، روزنامه هــا بودنــد. روزنامه هــا، مهم تریــن پــل 
ارتباطــی مــردم بــا تحــوالت زمانــه قلمــداد می شــدند و آن هــا را از خفتگــی بیــدار می کردنــد و 
از تحــوالت کشــور و ســایر نقــاط جهــان باخبــر می نمودنــد (ملــک زاده، ١٣٨٣: ۴٣۵‑۴٣٢).

در دوران قاجــار کــه هیــچ رســانه فراگیــر  دیگــری در ایــران وجــود نداشــت حضــور 
ــال  ــد و انتق ــکار جدی ــج اف ــی، تروی ــرای آگاهی بخش ــی ب ــیری حیات ــه اکس ــا، به مثاب روزنامه ه
اندیشــه های آزادی خواهانــه و برابــری بــه توده هــا قلمــداد می شــدند. آخریــن اخبــار از تحــوالت 
و پیشــرفت های گوناگــون در کشــورهای متمــدن در آن دوران، بــرای اولیــن بــار از طریــق 
ــه  ــا مقایس ــار ب ــا در عصــر قاج ــریات و روزنامه ه ــد. نش ــاب می یافتن ــف بازت ــریات مختل نش
وضعیــت ایــران و فرنــگ، عقب ماندگــی ایرانیــان را بــه تصویــر می کشــیدند و بدیــن طریــق از 
ضــرورت اصالحــات کالن در مســیر توســعه جامعــه ایرانــی ســخن می راندنــد. روزنامه هــا بــا 
تمجیــد از «مردم ســاالری» و «حکومــت قانــون» در فرنــگ، بــه نقــد اســتبداد مطلقــه در ایــران 

ــد. ــداد می کردن ــان قلم ــی فرودســتی ایرانی ــل اصل ــد و آن را عام می پرداختن
فراتــر از آن، نشــریات در عصــر قاجــار بــا توســعه نارضایتــی عمومــی از شــیوه حکمرانــی 
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در جامعــه، به تدریــج زمینه هــای اجتماعــی بــرای انقــالب مشــروطه را نیــز فراهــم کردنــد. بــه 
همیــن دلیــل از نقــش روزنامه هــا و نشــریات به عنــوان یکــی از عوامــل اصلــی وقــوع انقــالب 
مشــروطه یــاد می شــود (کســروی، ١٣۶٣: ٣٩؛ آفــاری، ١٣٨۵: ١۵۶). اهمیــت روزنامه هــا در 
دوران قاجــار چنــان بــود کــه بــه تعبیــر میــرزا ملکــم خــان «در ایــن عصــر، یــک روزنامــه معتبر بر 
اوضــاع یــک دولــت، بیــش از یــک لشــگر مظفــر، اثــر می بخشــد. روزنامــه بــه دولــت و ملــت، 
بیشــتر خدمــت می کنــد تــا هفتــاد نفــر وزیــر اعظــم» (روزنامــه قانــون، ١٢۶٩، شــماره ٣: ٣). 
یــا در جــای دیگــر می نویســد: «روزنامــه، سرچشــمه تنظیمــات دنیاســت. بــدون روزنامــه محــال 
اســت کــه در ایــران، یــک وزیــر قابــل، ظهــور کنــد. بــدون روزنامــه، هیــچ حــق و هیــچ فضیلتــی 

نیســت کــه از شــر ُجهــالِ مقتــدر محفــوظ بمانــد.» (روزنامــه قانــون، ١٢۶٩، شــماره ۴: ١).
تــا پیــش از انقــالب مشــروطه، تعــداد روزنامه هــا در کشــور، محــدود و اغلــب آن هــا نیــز 
دولتــی و محافظــه کار بودنــد (کســروی، ١٣۶٣: ٣٩). ســلطنت مطلقــه ناصرالدین شــاه، 
تحمــل انتقــاد نداشــت. لــذا به ســرعت روزنامه هــای منتقــد را توقیــف و مدیــران آن را ســرکوب 
می کــرد. سانســور مطبوعــات، از همــان عصــر ناصــری آغــاز شــد تــا مبــادا کســی برخــالف رأی 
حاکــم ســخنی بگویــد (کهــن، ١٣۶٠: ۵٠). وظیفــه نشــریات داخلــی نیــز عمدتــاً تمجیــد از 
شــخص شــاه بــود کــه او را «قبلــه عالــم» و «ســایه خــدا»١ بــر روی زمیــن می دانســتند کــه بــا 
تأییــد الهــی، مشــروعیت یافتــه  اســت. لــذا نقــد شــاه، به مثابــه نقــد جانشــین خداونــد بــر زمیــن 
قلمــداد می شــد کــه مجازاتــی ســخت و ســنگین در بــر داشــت. بــه همیــن دلیــل، بســیاری از 
روزنامه هــای پرنفــوذ فارســی زبان نیــز، حــق انتشــار در داخــل ایــران نداشــتند و به وســیله 
روشــنفکران منتقد و ناراضی در خارج از ایران منتشــر می شــدند.٢ ســپس توســط جهانگردان، 
ــه  ــا ب ــن روزنامه ه ــدند. ای ــران می ش ــاق وارد ای ــار به صــورت قاچ ــا تج ــران و ی ــافران، زائ مس
شــکل محرمانــه و پنهانــی در میــان مــردم دست به دســت می گردیدنــد؛ چــرا کــه حتــی خوانــدن 
ــزرگ  ــی ب ــرای خــودش جرم ــرانِ عصــر ناصــری، ب ــای فارســی زبان خارجــی در ای روزنامه ه
محســوب می شــد (ســیاح، ١٣٣۶: ٣۴٩). بااین حــال، ایــن نشــریات نقشــی اساســی در 
بیــداری ایرانیــان، ترویــج اندیشــه های آزادی خواهــی و ســرانجام ظهــور جنبــش مشــروطه ایفــا 
ــال ١٢٨۵ و  ــروطه خواهان در س ــروزی مش ــد از پی ــروی، ١٣۶٣: ۴٣‑٣٩). بع ــد (کس کردن
بــا گشــایش های سیاســی و پیدایــش آزادی هــای گســترده، شــاهد تضعیــف اســتبداد سیاســی و 
قــدرت  گرفتــن جامعــه مدنــی هســتیم (ایمانــی خوشــخو و ناجــی، ١٣٩٩). یکــی از نمودهــای 

١. ظل الله

٢. برای مثال روزنامه های «قانون» در لندن، «اختر» در استانبول، «حبل المتین» در کلکته هند، و «ثریا»، «پرورش» و «حکمت» 
در قاهره مصر منتشر می شدند. 
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توانمنــد شــدن جامعــه مدنــی، افزایــش نشــریات و فعالیــت روزنامه  نــگاری در آن دوران بــود. 
ــه ٩٠ مــورد رســید کــه  در دوره مشــروطه، شــمار روزنامه هــا و نشــریات کشــور از ۶ مــورد ب
ــات  ــده  موضوع ــان، ١٣٨٩: ٩٣). عم ــود (آبراهامی ــابقه ب ــران، بی س ــخ ای ــا آن دوره از تاری ت
در ایــن نشــریات، پیرامــون سیاســت، مشــروطه خواهی، آزادی خواهــی، قانون گرایــی، حقــوق 
ــه مســائل و  ــود. دراین بیــن برخــی نشــریات، گاهــی ب ــال آن ب شــهروندی، توســعه ایــران و امث
ــر،  ــه نشــریاتی چــون اخت ــوان ب ــن راســتا می ت ــد. در ای ــز توجــه می کردن ــان نی دغدغه هــای زن

عدالــت، ایــران نــو، مجلــس، تربیــت و ادب اشــاره کــرد (منصــور، ١٣۶٣: ١٨‑١۴).
تــا پیــش از انقــالب مشــروطه، هرچنــد برخــی نشــریات ســعی می کردنــد به طــور پراکنــده، 
دغدغه هــای جامعــه زنــان را بــه تصویــر بکشــند ولــی بااین حــال مســائل زنــان، کمتــر به عنــوان 
ــان  ــی چن ــگ عموم ــه فرهن ــه ن ــد؛ چراک ــاب می یافتن ــأله اجتماعــی در نشــریات بازت یــک مس
ــدان  ــان، چن ــه مطالبــات زن ــه مــردان روشــنفکر ب ــود و ن ــه همــراه ب ــا پیگیــری مطالبــات زنان ب
وقعــی می نهادنــد. بــرای ایــن نشــریات، «سیاســت»، مهم تــر از «جنســیت» بــود. آن هــا 
ــتی  ــی، فرودس ــد. از طرف ــح می دادن ــیتی ترجی ــای جنس ــه دغدغه ه ــی را ب ــای سیاس دغدغه ه
زنــان در خانــواده و جامعــه نیــز فرصــت حضــور اجتماعــی و مطالبه گــری بــرای تغییــر وضــع 
ــد  ــکان می یافتن ــر ام ــز کمت ــان نی ــل، خــود زن ــن دلی ــه همی ــود. ب ــا ســتانده ب موجــود را از آن ه
کــه بــه میــدان تغییــرات اجتماعــی ورود کننــد. بی ســوادی گســترده در بیــن زنــان، منجــر بــه 
تضعیــف قــدرت اندیشــه و آگاهــی جنســیتی در میــان آن هــا شــده بــود. بــه همیــن دلیــل، زنــان 
ــه  ــروطه ب ــدند. در دوران مش ــه می ش ــاالری در جامع ــای پدرس ــی ایدئولوژی ه ــی قربان به راحت
زنــان، «ناقص العقــل» می گفتنــد (دوگوبینــو، ١٣٨٣: ٣١٣). آن هــا را «ضعیفــه» خطــاب 
می کردنــد کــه نــه عقــل و هوشــی در ســر دارنــد؛ و نــه قــدرت و توانــی در جســم و جــان خــود. 
ایــن ایدئولــوژی، چنــان توســعه یافتــه بــود کــه بســیاری از زنــان نیــز بــه چنیــن بــاوری رســیده 
بودنــد کــه ازنظــر عقلــی و توانایــی ذهنــی از مــردان، پایین ترنــد و لــذا بایــد مطیــع آن هــا باشــند 
(ساناســاریان، ١٣٨۴: ٣١). ایــن همــان چیــزی بــود کــه ایدئولــوژی پدرســاالری می خواســت؛ 
یعنــی پــرورش زنانــی کــه جهــان را همان گونــه ببیننــد کــه مــردان می خواهنــد. از ایــن طریــق، 

ســلطه جنســیتی مردانــه، بــدون مقاومتــی خــاص از ســوی زنــان، تــداوم می یافــت.
فرودســتی زنــان، فقــط جنبه هــای ایدئولوژیــک نداشــت بلکــه آن هــا در جنبه هــای عینــی جامعه 
نیــز در انقیــاد جنســیتی قرار داشــتند. کودک همســری و ازدواج هــای اجبــاری، از مهم ترین مصادیق 
چنیــن وضعیتــی بــود. هنجــار غالــب در دوران قاجــار، ازدواج دختــران در دوران کودکــی بــود. زنان 
به محــض رســیدن بــه بلــوغ جنســی و حتی پیــش از آن «بایــد» ازدواج می کردنــد (دالمانــی، ١٣٧٨: 
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٣۵٧؛ دیوالفــوآ، ١٣٧١: ١٩٢). خانواده هــا بــه تشــخیص خــود، دختــران  خویــش را در ســنین ١٠ 
تــا ١١ ســال بــه خانــه شــوهر می فرســتادند (پــوالک، ١٣۶٨: ١۴١). فراتــر از آن، دختــران در همان 
کودکــی، مــادر چندیــن فرزنــد می شــدند. آن هــا تــا قبــل از ٣٠ ســالگی، حتــی نوه هــای خــود را هــم 
ــر و فرتــوت و آمــاده  ــان در ۴٠ ســالگی، پی ــد (پــوالک، ١٣۶٨: ١۵٩). بســیاری از زن ــده بودن دی
مــرگ می شــدند (مســتوفی، ١٣۴٣: ١۵١). هرچنــد ســرعت تحــوالت زندگــی بــرای آنــان، بــاال 
بــود ولــی امیــد بــه زندگی شــان، بســیار پاییــن می نمــود. لــذت از دوران کودکــی بــرای آنــان، تقریبــاً 
معنــا نداشــت؛ چراکــه به ســرعت بایــد وارد نقش هــای همســری و مــادری می شــدند. بــه همیــن 
دلیــل کودک همســری و کودک مــادری در بیــن زنــان، تجربــه ای رایــج و فراگیــر در عصــر قاجــار 

بــود (کولیــور رایــس، ١٣٨٣: ٩٩؛ ساناســاریان، ١٣٨۴: ٣٠).
یکــی از عواملــی کــه بــه تــداوم ایــن وضعیــت زنــان کمــک می کــرد فقــدان آمــوزش و آگاهــی 
مناســب در میــان آنــان بــود. غالــب زنــان در عصــر قاجــار، تقریبــاً بی ســواد بودنــد. تــا بعــد از انقالب 
مشــروطه، هیــچ مدرســه ابتدایــی برای زنــان در ایران وجود نداشــت (بامــداد، ١٣۴٧: ۴۵؛ کســروی، 
١٣۶٣: ٢۶۶). در آن دوران دختــران، حــق تحصیــل نداشــتند. ایــن در حالی بود که پســران از ســال ها 
پیــش از انقــالب مشــروطه، بــه مدرســه می رفتنــد (رشــدیه، ١٣٧٠: ٣٩؛ کســروی، ١٣۶٣: ٣٨). در 
دوران پیــش از مشــروطه، صرفــاً برخــی از زنــان طبقــات بــاالی جامعــه از طریــق معلــم ســرخانه، 
توانســته بودنــد ســواد خوانــدن و نوشــتن بیاموزنــد. مکتب خانه هــای آن دوران نیــز صرفــاً بــر آمــوزش 
الفبــای فارســی از طریــق روخوانــی قــرآن و احکام تأکید داشــت (مســتوفی، ١٣۴٣: ٢٢٠). در برخی 
از مکتب خانه هــا، حتــی خانم هــای مالباجــی  کــه بــه تعلیــم و آمــوزش دختــران می پرداختنــد، خــود 
ســواد «نوشــتن» نداشــت؛ چــه رســد بــه آنکــه بخواهنــد مهــارت نوشــتن را بــه کــودکان بیاموزنــد 
ــاً توانایــی مهــارت خوانــدن  (دولت آبــادی، ١٣۶٢: ١٢). هــدف آمــوزش در مکتب خانه هــا، عمدت
قــرآن بــود کــه بــه کار نمــاز و مناســک مذهبــی بیایــد و خانواده هــا، فراتــر از آن را نیــز بــرای دختــران 
خــود نمی خواســتند. در آن دوران، بســیاری از خانواده هــا، مدرســه رفتــن دختــران خــود را ننــگ و عار 
می دانســتند (تاج الســلطنه، ١٣۵٣: ١٢). بــاور عمومــی بــر ایــن بــود کــه دختــر بی ســواد، نســبت بــه 
دختــر باســواد در مقابــل شــوهر خــود مطیع تــر اســت و لــذا در جامعــه پدرســاالر آن روزگار، طرفــدار 
و خواســتگار بیشــتری دارد (نشــریه نامه بانوان، ١٢٩٩، شــماره ۵: ٣). از طرفی، چنین می پنداشــتند 
کــه رفتــن بــه مدرســه و افزایــش ســواد ممکــن اســت موجب فســاد عقیــده و اضمحــالل دین اســالم 
 شــود. متعصبیــن مذهبــی و بســیاری از مــردم عامــه بــر ایــن اعتقــاد بــود کــه دختــران بی ســواد، ایمان 
ــل فیزیــک و شــیمی و زبان هــای  ــد، مث ــا دانش هــای جدی ــا ب ــد؛ چراکــه ذهــن آن ه ــری دارن قوی ت

خارجــه، آلــوده نشــده اســت (کرمانــی، ١٣٧۶: ٣٢٢).
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ایــن فشــار فرهنگــی چنــان ســخت و ســنگین بــود کــه معــدود دخترانــی کــه ســواد آموختــه 
بودنــد نیــز گاه مجبــور می شــدند کــه ســواد خــود را از شــوهر خویــش پنهــان کننــد تــا از چشــم او 
نیافتنــد. در آن دوران، بی ســوادی دختــر، یکــی از بزرگ تریــن دالیــل خانواده هــا بــرای نشــان دادن 
پاکــی دختران شــان قلمــداد می شــد. در چنیــن بســتر فرهنگــی، خانواده هــا نیــز دختــران خــود را 
بــه مدرســه نمی فرســتادند؛ چراکــه ســواد خوانــدن و نوشــتن ممکــن بــود آینــده دختران شــان را بــه 
خطــر بینــدازد. ایــن وضعیــت چنــان فراگیــر بــود کــه تــا پیــش از انقــالب مشــروطه، پســران یــک 
خانــواده از حــق تحصیــل در مــدارس ابتدایــی برخــوردار بودنــد ولــی دختــران از حــق تحصیــل 

محــروم مانــده بودنــد (نشــریه نســوان وطن خــواه ایــران، ١٣٠٢، شــماره ٣: ١٨).١
ــران تأســیس  ــه در ای ــا وقــوع انقــالب مشــروطه در ســال ١٢٨۵، اولیــن مــدارس دختران  ب
شــد. ایــن مــدارس بــا مخالفت هــای شــدید در میــان متعصیبــن و مــردم عامــه مواجــه گردیــد. 
حتــی برخــی روحانیــون، تأســیس مــدارس دخترانــه را حرام اعــالم کردنــد (ناهیــد، ١٣۶٠: ١٩). 
کار بــه جایــی رســید کــه برخــی مدیــران ایــن مــدارس را نیــز تکفیــر کردنــد. به رغــم تمــام ایــن 
مخالفت هــا، مــدارس جدیــد بــرای دختــران، مســیر خــود را بــاز کردنــد و به تدریــج بــر مقبولیــت 
و تعــداد آن هــا افــزوده شــد. همیــن امــر ســبب گردیــد کــه در ســال های بعــد، میــزان مــدارس و 
همچنیــن دختــران باســواد در ایــران تــا حــد زیــادی افزایــش یافتنــد (نشــریه شــکوفه، ١٣٣۴ ق، 
شــماره ١١: ۴). افزایــش ســواد خوانــدن و نوشــتن در دختــران، موجــب گردیــد کــه بســتر الزم 
ــز ایجــاد شــود؛ چراکــه تأســیس ایــن نشــریات و مدیریــت آن،  ــه نی ــرای ظهــور نشــریات زنان ب
نیازمنــد زنانــی بــود کــه حداقــل ســواد الزم را دارا باشــند. فراتــر از آن، زنــان به مثابــه مهم تریــن 
مخاطبــان ایــن نشــریات، بایــد از ســوادی حداقلــی برخــوردار می بودنــد تــا امــکان «خوانــدن» ایــن 
نشــریات توســط آنــان فراهــم شــود. بااین حــال بی ســوادی زنــان، چنــان گســترده بــود کــه معــدود 
زنانــی کــه در آن دوران باســواد شــده بــود، روزنامــه را بــرای دیگرانــی کــه بی ســواد مانــده بودنــد بــا 
صــدای بلنــد می خواندنــد تــا بدیــن طریــق، آگاهــی جنســیتی در میــان زنــان فرودســت در عصــر 

قاجــار را بــا نشــر افــکار جدیــد گســترش دهنــد (منصــور، ١٣۶٣: ١٣).
اولیــن نشــریه زنــان، نشــریه «دانــش» بــود کــه چهــار ســال بعــد از انقــالب مشــروطه، یعنــی 
ــکوفه»  ــریات «ش ــد از آن، نش ــد. بع ــیس گردی ــری) تأس ــی (١٣٢٨ قم ــال ١٢٨٩ شمس در س
(١٢٩١ش / ١٣٣١ق)، «زبــان زنــان» (١٢٩٧ش / ١٣٣۶ق)، «نامــه بانــوان» (١٢٩٩ش / 
١٣٣٨ق)، «عالــم نســوان» (١٢٩٩ش / ١٣٣٨ق)، «جهــان زنــان» (١٢٩٩ش / ١٣٣٩ق) و 

١. همچنین بنگرید به آرشیو برخط «دنیای زنان در عصر قاجار» وابسته به دانشگاه هاروارد، خاطرات خدیجه افضل وزیری، از 
مجموعه «مه لقا مالح»: سند شماره ۵٩A١۴١٢٩، صفحات ۵‑٣، بهمن ١٣۵٣.
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«جمعیــت نســوان وطن خــواه» (١٢٩٩ش / ١٣٣٩ق) نیــز به تدریــج تأســیس شــدند. مدیریــت 
ایــن نشــریات، بــه دســت خــود زنــان بــود. بــا ایــن حــال، مخاطــب ایــن نشــریات، صرفــاً زنــان 
نبودنــد بلکــه آن هــا مــردان و سیاســت گذاران جامعــه را نیــز هــدف پیام هــای خــود قــرار داده 
بودنــد. در ایــن دوره، نشــریات زنــان توانســتند به طــور ویــژه دغدغه هــا و مطالبــات جنســیتی 
ــرات  ــال تغیی ــه دنب ــن نشــریات ب ــد. ای ــه مطــرح کنن ــی جامع ــکار عموم خــود را در ســطح اف
گفتمانــی در جامعــه بودنــد. آن هــا تــالش می کردنــد کــه «مســائل زنــان» را بــه «مســائل جامعــه» 

بــدل ســازند تــا از ایــن طریــق، راهــی بــرای تغییــر وضعیــت موجــود فراهــم آورنــد.
درواقــع، دوران مشــروطه، آغــاز برابری خواهــی زنــان در قالــب نوعــی جنبــش زنانــه بــود؛ 
جنبشــی کــه توســط برخــی زنــان روشــنفکر و به آرامــی در حــال شــکل گرفتــن بود. جنبــش نوپای 
زنــان در عصــر مشــروطه از طریــق گســترش فعالیت هایــی چــون احــداث مــدارس دخترانــه، 
تأســیس نشــریات زنــان و اشــاعه افــکار و اندیشــه های جدیــد، تشــکیل های انجمن هــای 
مخفــی زنانــه، برگــزاری جلســات هم اندیشــی و ســخنرانی های متعــدد بــرای زنــان در جهــت 
ــرای کســب حــق رأی و مشــارکت  ــواده و حتــی تــالش ب ــا قوانیــن مردســاالر در خان ــارزه ب مب
در تحــوالت سیاســی و اجتماعــی، تــالش می کــرد کــه آگاهــی جنســیتی را در ســطح جامعــه 
گســترش دهنــد. آن هــا از ایــن طریــق، بــه دنبــال فراهــم آوردن بســترهای اجتماعــی بــرای تغییــر 
ــای  ــر نگرش ه ــرد، تغیی ــن راهب ــق ای ــه تحق ــد. الزم ــی بودن ــواده ایران ــان در خان ــت زن وضعی
زنــان و مــردان ایرانــی بــه وضعیــت زنــان در جامعــه بــود. ایــن همــان هــدف و آرمانــی بــود کــه 

ــال می کردنــد.  ــان در عصــر مشــروطه آن را دنب نشــریات زن
درواقــع از ســال ١٢٨٩ تــا پایــان سلســله قاجــار در ســال ١٣٠۴، دوره طالیــی نشــریات 
زنــان در عصــر مشــروطه قلمــداد می شــود. آن هــا در ایــن دوره توانســتند بــا اســتفاده از 
رســانه های مســتقل خــود، دغدغه هــای خویــش را بــا صــدای بلنــد بــه گــوش جامعــه برســانند 
و مســائل زنــان را بــه مســائل جامعــه بــدل ســازند. بعــد از ایــن عصــر طالیــی، نشــریات زنــان 
ــد بســیاری از نشــریات دیگــر، یکــی پــس از دیگــری ســرکوب و  ــوی اول، همانن در دوره پهل
ــان در عرصــه  ــم نســوان در ســال ١٣١٢، صــدای زن ــا توقیــف نشــریه عال ــل شــدند و ب تعطی
عمومــی تــا حــد زیــادی خامــوش شــد. مطالعــه نشــریات زنــان در عصــر مشــروطه دوم، اهمیت 
ــن دوره تاریخــی دارد؛ چراکــه  ــان در ای ــات زن ــوع و کیفیــت مطالب ــرای شــناخت ن خاصــی ب
ایــن نشــریات، تنهــا رســانه های زنــان در عصــر مشــروطه قلمــداد می شــدند و بنابرایــن، یکــی 
از بهتریــن ابزارهــا بــرای شــناخت الگــوی مطالبــات زنــان ایرانــی در عصــر مشــروطه هســتند.
بــا ایــن حــال، مــروری بــر مطالعــات پیشــین در ایــن عرصــه نشــان می دهــد کــه تاکنــون 
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مقاله علمى _ پژوهشى

پژوهش هــای مختلفــی در زمینــه «وضعیــت زنــان و خانــواده» در عصــر قاجــار انجــام گرفتــه 
ــان  ــات اجتماعــی و فرهنگــی» زن ــل «مطالب ــه تحلی ــی در زمین ــن پژوهش های اســت.١ همچنی
(ماننــد حــق تحصیــل و آمــوزش یــا حجــاب) و یــا تحــوالت گفتمانــی زنــان در نشــریات عصــر 
مشــروطه انجــام گرفتــه اســت.٢ بــا ایــن همــه کمتــر پژوهشــی «مطالبــات خانوادگــی» زنــان را 
آن هــم به طــور خــاص از منظــر «نشــریات هفت گانــه زنــان» در عصــر مشــروطه مــورد توجــه 
قــرار داده اســت. ایــن همــان رســالتی اســت کــه مطالعــه حاضــر تــالش نمــوده اســت کــه تــا حــد 
ــن  ــال آن اســت کــه مهم تری ــن راســتا، پژوهــش پیــش رو به دنب ــردازد. در همی ــه آن بپ ممکــن ب
دغدغه هــای خانوادگــی زنــان را در قالــب نشــریات زنــان در عصــر مشــروطه مــورد شناســایی 
و تحلیــل قــرار دهــد. ایــن مقالــه بــا طبقه بنــدی مطالبــات زنــان در عرصه هــای مختلــف 
ــواده ایرانــی  ــر آنکــه تصویــری از وضعیــت خان خانوادگــی، تــالش نمــوده اســت کــه عــالوه ب
ــا وضعیــت  ــارزه رســانه ای زنــان ب در عصــر قاجــار ارائــه دهــد، فراتــر از آن، بــه شــیوه های مب

فرودســت آنــان در خانــواده ایرانــی بپــردازد و آن را مــورد واکاوی و تحلیــل قــرار دهــد.

مبانی نظری پژوهش
در دوران پــس از مشــروطه، دو رویکــرد یــا گفتمــان عمــده بــه وضعیــت فرودســتی زنــان وجــود 
داشــت؛ «گفتمــان پدرســاالری» و «گفتمــان فمینیســتی». رویکــرد اول، بــر ایــن نکتــه تأکیــد 
ــه لحــاظ  ــان، ب ــان، ریشــه های طبیعــی و زیســتی دارد؛ چراکــه زن ــد کــه فرودســتی زن می ورزی
خلقــت، موجوداتــی ضعیف تــر و ناتوان تــر از مــردان هســتند. آن هــا نه تنهــا در قــوای جســمانی، 
بلکــه فراتــر از آن، ازنظــر ذهنــی و عقلــی نیــز در مراتبــی پایین تــر از مــردان قــرار دارنــد. ایــن 
رویکــرد، پارادایــم غالــب در بیــن مــردان عصــر قاجــار بــود. البتــه گفتمــان پدرســاالری، 
چنــان فراگیــر شــده بــود کــه بســیاری از زنــان نیــز به تدریــج آن را بــاور کــرده بودنــد. در چنیــن 
چهارچوبــی در عصــر قاجــار، زنــان را بی پــرده، موجوداتــی «ناقص العقــل» و «ضعیفه» خطاب 
ــماره  ــوان، ١٢٩٩، ش ــه بان ــریه نام ــماره ١٢: ۴؛ نش ــدن، ١٣٢۵ق، ش ــریه تم ــد (نش می کردن
ــد فرهنگــی  ــداد می شــدند پیام ــوان قلم ــی ضعیــف و نات ــان، موجودات ــی زن ــذا وقت ١٠: ٢). ل
ــه جنــس برتــر، قوی تــر و باهوش تــر  و اجتماعــی چنیــن رویکــردی ایــن بــود کــه زنــان بایــد ب
از خــود (مــردان) تکیــه کننــد و مطیــع دائمــی و بی چون وچــرای آنــان باشــند. ایدئولــوژی 
پدرســاالری در عصــر قاجــار، چنیــن اندیشــه ای را ترویــج مــی داد. بســیاری از مــردان به عنــوان 

١. برای مثال بنگرید به: اتحادیه (١٣٧٣)؛ ترابی فارسانی (١٣٨٨)؛ فصیحی (١٣٨٩)؛ مجربی، دیوساالر و غالمی (١٣٩٨). 

٢. بنگرید به: پورحسن دارابی (١٣٩١)؛ آبادیان و صفری (١٣٩٣)؛ بهشتی سرشت و پرویش (١٣٩۴)؛ علیزاده و باغدار دلگشا 
(١٣٩۵)؛ ترابی فارسانی (١٣٩۵).
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ــد.١ ــوژی پدرســاالری بودن ــروان ایدئول ذینفعــان اصلــی چنیــن رویکــردی، از پی
در نقطــه مقابــل، بــا ظهــور نشــریات زنــان، رویکــرد دومــی در جامعــه ســربرآورد کــه مــا 
ــان در عصــر قاجــار را  ــز فرودســتی زن ــم. ایــن رویکــرد نی آن را «گفتمــان فمینیســتی» می نامی
می پذیرفــت ولــی در تبییــن عوامــل فرودســتی زنــان، بــا گفتمــان پدرســاالری در تضــاد بــود. 
گفتمــان فمینیســتی بــر ایــن اعتقــاد بــود کــه فرودســتی زنــان، نــه بــه علــت عوامــل طبیعــی و 
زیســتی بلکــه بــه دلیــل عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی اســت. آن هــا ریشــه عقب ماندگــی زنــان را 
«ســلطه مردانــه» در جامعــه قلمــداد می کردنــد کــه تمــام عرصه هــای خصوصــی و عمومــی را در 
جامعــه بــر زنــان بســته اند و از ایــن طریــق، راه رشــد و ترقــی آنــان را محــدود نموده انــد. زنــان 

روشــنفکر در عصــر مشــروطه، از چنیــن نگاهــی طرفــداری می کردنــد.
نشــریات زنــان در آن دوران، تــالش می کردنــد کــه بــا چنیــن رویکــردی بــه نقــد گفتمــان 
پدرســاالری بپردازنــد؛ چراکــه ایــن گفتمــان، فرودســتی زنــان را امــری طبیعــی، ابــدی و لــذا 
غیرقابــل تغییــر قلمــداد می کــرد. نشــریات زنــان بــا بــه چالش کشــیدن ایدئولــوژی پدرســاالری، 
ــردان و  ــا م ــر ب ــوق براب ــتیفای حق ــتای اس ــی رهایی بخــش در راس ــترش جنبش ــال گس ــه دنب ب
توســعه برابــری جنســیتی در عرصه هــای مختلــف بودنــد. آنــان تــالش می کردنــد کــه ماهیــت 
ــای  ــه در حوزه ه ــی بلک ــتی و طبیع ــای زیس ــه در زمینه ه ــان را ن ــتی زن ــی فرودس ــه اصل و ریش
ــر  ــا تغیی ــه ب ــد ک ــالش نماین ــق ت ــن طری ــد و از ای ــه جســتجو کنن اجتماعــی و فرهنگــی جامع
اندیشــه ها و گفتمــان حاکــم بــر جامعــه، بــه تغییــر وضعیــت زنــان در خانــواده و جامعــه کمــک 
ــرد  ــه نب ــرد اعــالم نشــده، ب ــد کــه در یــک راهب ــان در پــی آن بودن ــد. درواقــع نشــریات زن کنن
گفتمانــی بــا گفتمانــی پدرســاالری بپردازنــد تــا زنــان را از طریــق تزریــق اندیشــه های جدیــد، 
توانمندتــر کننــد و از طرفــی، بــا آشــکار ســاختن ســتم های پدرســاالری در حوزه هــای مختلــف 
ــری  ــی آن، فرصــت آزادی و براب ــا در پ ــد ت ــه تضعیــف بیش ازپیــش آن کمــک کنن ــان، ب ــر زن ب

ــد. جنســیتی را در عرصه هــای گوناگــون جامعــه افزایــش دهن

روش پژوهش
ــه اســت. اســناد مــورد مطالعــه در  ــا بهره گیــری از منابــع اســنادی انجــام گرفت ایــن پژوهــش ب
پژوهــش حاضــر عبارت انــد از شــمارگان باقی مانــده از هفــت نشــریه زنــان در عصــر مشــروطه 
(شــامل نشــریات «دانــش»، «شــکوفه»، «زبــان زنــان»، «نامــه بانــوان»، «جهــان زنــان»، 
«عالــم نســوان» و «جمعیــت نســوان وطن خــواه ایــران») کــه اکنــون در دســترس قــرار دارنــد. 
١. با این حال، تعداد معدودی از مردان روشنفکر در عصر قاجار، با چنین اندیشه ای مخالف بودند ولی تعداد آنها، محدود و در 

اقلیت بودند. 
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در ایــن مطالعــه، نمونه گیــری انجــام نشــد و تمــام شــمارگان باقی مانــده از نشــریات مذکــور، مــورد 
تجزیه وتحلیــل قــرار گرفتنــد. در ایــن پژوهــش از روش «تحلیــل مضمــون»١ یــا «تحلیــل تماتیــک»، 
بــرای واکاوی نشــریات موردمطالعــه بهــره گرفتــه شــد. این شــیوه از تحلیل متون، به دنبال شناســایی 
الگوهــا و مضامیــن پنهــان از درون داده هاســت؛ به طوری کــه تم هــا یــا مضامیــن اکتشــافی از درون 
 .(2012 , al et & Guest ;2008 ,Harden & Thomas) متــون مــورد مطالعــه، اســتنتاج می گردنــد
در ادامــه، مهم تریــن مضامیــن اســتنتاج شــده از نشــریات زنــان در عصر مشــروطه در زمینه دغدغه ها 

و مطالبــات خانوادگــی آن هــا مــورد واکاوی و تحلیــل قــرار می گیــرد.

مبارزه با گفتمان پدرساالری
ــه  ــر در جامع ــد پدرســاالری فراگی ــد نق ــه آن می پرداختن ــان ب ــه ای کــه نشــریات زن ــن جنب مهم تری
قاجــاری بــود کــه از خانــواده تــا جامعــه، همــه عرصه هــا را بــر زنــان تنــگ کــرده بــود. پدرســاالری، 
نوعــی گفتمــان ایدئولوژیــک اســت کــه تســلط مــردان بــر زنــان را توجیه می کنــد و به آن مشــروعیت 
اجتماعــی می بخشــد (Connell, 2002 & Rawat, 2014). گفتمــان پدرســاالری بــرای توضیح و 
توجیــه ایــن ســلطه جنســیتی، آن را بــه تفاوت هــای طبیعــی و ذاتــی بیــن دو جنــس نســبت می دهــد؛ 
ماننــد اینکــه زنــان ازنظــر عقلــی و توانایــی ذهنی، به اندازه مردان نیســتند و لذا فرودســتی آنــان امری 
طبیعــی و ابــدی اســت و لــذا قابل تغییــر نیســت (Willis, 1984: 122). گســترش ایــن ایدئولــوژی 
در جامعــه و مخصوصــاً پذیــرش آن توســط زنــان، موجــب می شــود کــه ســلطه مردانــه در جامعــه 
تثبیــت گــردد و فرودســتی زنــان، تــداوم یابــد (Tonsing & Tonsing, 2019). در نــگاه نســل اول 
جنبــش زنــان در عصــر مشــروطه، سرچشــمه نابرابری هــای جنســیتی در خانــواده و جامعــه، اعمــال 
شــیوه های آشــکار و پنهــان ســلطه از طریــق احاطــه گفتمــان پدرســاالری در جامعــه بــود کــه منجــر 
بــه بازتولیــد ســلطه مردانــه در عرصه هــای مختلــف می گردیــد. در ایــن راســتا، نســل اول جنبــش 
زنــان بــا تضعیــف ایــن گفتمــان در نشــریات خــود، بســتر اجتماعــی را بــرای بی ثبات ســازی قدرت 

مردانــه و تغییــر نظــام قــدرت جنســیتی در جامعــه کلیــد زدند.
«هیچ چیز حقوق نسوان را پایمال نکرد مگر استبداد صرف طائفه ذکور که 
ایشان را از تهیه ضروریات زندگی معاف دانسته و خویشتن را در همه چیز 
مسئول پنداشته و خواندن و نوشتن و تحصیل علوم را وسیله فسق و بی عفتی 
می دانند و وظیفه زنان  را از محوطه ای که در آن ساکن بودند تجاوز نداده، 
خود  طاقت فرسای  ستمکاری های  تحمل  و  شوهرپرستی  و  به گوشه نشینی 

محدود می  نمودند» (نشریه عالم نسوان، ١٣٠٠، شماره ٢: ٢۴).

1. Thematic Analysis
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ــای رشــد و  ــه، عرصه ه ــه ســلطه مردان ــد می شــد ک ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــان ب ــریات زن در نش
پیشــرفت زنــان در جامعــه را محــدود کــرده اســت (نشــریه نامــه بانــوان، ١٣٠٠، شــماره ١٣: ۴). 
پدرســاالری در عصــر قاجــار، بــه حــدی فراگیــر بــود کــه زنــان را از بســیاری امتیــازات اجتماعــی 
محــروم کــرده بودنــد (ملــک زاده، ١٣٨٣: ٧۶). به طــور مثــال، فرهنــگ جنســیتی حاکــم در آن 
دوران، مخالــف تحصیــل زنــان بــود و درس خوانــدن و رفتــن زنــان بــه مدرســه را عامل گســترش 
فســاد و بی عفتــی در جامعــه می دانســت (قویمــی، ١٣۵٢: ١٣٢؛ ناهیــد، ١٣۶٠: ١٩؛ آفــاری، 
١٣٨۵: ٢۵٠).١ طبیعتــاً ممنوعیــت تحصیــل و آمــوزش دختــران نیــز منجــر بــه انقیــاد فکــری، 
ــر دانــش  ــل فق ــه دلی ــان ب ــه بســیاری از زن ــود؛ به نحوی ک ــده ب ــان گردی فرهنگــی و اجتماعــی آن
و اســتضعاف فکــری کــه بــه آن هــا تحمیــل شــده بــود، انقیــاد جنســیتی خــود را به مثابــه نوعــی 
تقدیــر تاریخــی پذیرفتــه بودنــد (ساناســاریان، ١٣٨۴: ٣١). در ایــن راســتا، زنــان روزنامه نــگار و 
نســل اول جنبــش زنــان در عصــر مشــروطه، بــه تغییــرات اجتماعــی از ســوی مــردان در راســتای 
ــان پدرســاالری،  ــداوم گفتم ــردان را در ت ــب م ــه غال ــدی نداشــتند؛ چراک ــری جنســیتی امی براب
ذینفــع می دانســتند. بــه همیــن دلیــل تــالش می کردنــد کــه بــر پشــتوانه های فکــری زنــان نخبــه 

در راســتای افشــاگری رســانه ای از ایــن نظــم جنســیتی مســلط تکیــه کننــد.
هرگز  می دهند،  تشکیل  را  مردان ایران  اکثریت  ما که  مردان خودخواه  «این 
انصاف و مروت را نمی توانند پیشه خود ساخته و اندکی به حال ما تفکر کنند» 

(نشریه زبان زنان، ١٣٣٨ق،٢ شماره ١١: ١).
در چنیــن شــرایط فرهنگــی، زنــان روشــنفکر در عصــر مشــروطه در قالــب مبــارزه رســانه ای 
ــارزه  ــه مب ــا چــاپ مقــاالت و یادداشــت هایی در نشــریات آن زمــان ب ــد کــه ب تــالش می کردن
فرهنگــی بــا گفتمــان پدرســاالری بپردازنــد. آن هــا ریشــه فرودســتی و ســرکوب تاریخــی زنــان 
را اعمــال ســلطه پدرســاالری در خانواده هــای ایرانــی می دانســتند کــه مــرد را در رأس قــدرت 

نشــانده و زنــان را بــه اســتیال کشــانده بــود.
«در محیطی ما زنان ایرانی، نشو و نما و زندگانی می نماییم که حقوق فردی و 

١. همچنین بنگرید به:
آرشیو برخط «دنیای زنان در عصر قاجار» وابسته به دانشگاه هاروارد، خاطرات خدیجه افضل وزیری، از مجموعه «مه لقا مالح»: 

سند شماره ۵٩A١۴١٢٩، صفحات ١٠، ١١ و ٢٣، بهمن ١٣۵٣.
و یا:

آرشیو برخط «دنیای زنان در عصر قاجار» وابسته به دانشگاه هاروارد، خاطرات «مه  لقا مالح»، سند  شماره ١A١۴١٢٩، خرداد ١٣٩٣.

٢. برخی نشریات در عصر قاجار، تاریخ تقویمی خود را برحسب «تاریخ قمری» در نشریه درج می کردند و برخی دیگر نیز برحسب 
«تاریخ شمسی». ما در این مقاله، با متابعت از تاریخ ثبت شده در صفحه اول هر نشریه، منابع را ارجاع داده ایم. در این راستا، 
هرجا در انتهای سال نشریه، حرف «ق» گذاشته شد (برای مثال: ١٣٣٨ق) به معنای «تاریخ قمری» است. در غیر این صورت، 

سایر تاریخ ها همه برحسب «تاریخ شمسی» است. 
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اجتماعی و حتی آزادی خدادادی ما به دست مردان بی انصاف افتاده و غاصبانه، 
تصرفات در کلیه حقوق ما می نمایند. حاال ما استرداد حقوق خودمان را می خواهیم. 
از کی؟ از همان غاصبان مقتدر؟ از همان اشخاصی که عادت حکمرانی نسبت به 
ما خمیرمایه وجودشان شده است؟ از همان کسانی که دستشان تا مرفق به خون ما 
زنان بی گناه آلوده است. از همان بی خبرانی که به محض مختصر تقاضای تعلیم 
نوع ما، داد واشریعتا زده و با حربه های خفه کننده (من درآوردی) به ما می تازند؟! 
اکنون ما چه قوه ای در مقابل داریم؟ هیچ! سواد نداریم که به واسطه نگارشات یک 
انقالب فکری تولید نماییم. آزادی نداریم که به واسطه کنفرانس و مثل آن، حقوق 
مغصوبه را مسترد داریم. قوه و حربه حمله و دفاعی نداریم که شورشی کرده و با 

مردان درآویزیم!» (نشریه جهان زنان، ١٣٠٠، شماره ٣: ٢٢). 
زنــان، اولیــن و مهم تریــن گام بــرای مقابلــه بــا پدرســاالری و ســلطه مردانــه در خانــواده و 
جامعــه را تــالش بــرای کســب حــق آمــوزش و تحصیــل دختــران می دانســتند. از نــگاه آن هــا، 
افزایــش آمــوزش زنــان بــه ارتقــای آگاهــی جنســیتی آن هــا می انجامــد و همیــن امــر در بلندمدت 
می توانــد زمینــه بــرای اســتیفای ســایر حقــوق زنــان را نیــز بــه همــراه آورد. بــه همین دلیــل، زنان 
در نشــریات خــود بــر اولیــن چیــزی کــه تأکیــد می کردنــد تقاضــای حــق تحصیــل دختــران بــود 
(نشــریه دانــش، ١٣٢٩ق، شــماره ١: ٢؛ نشــریه زبــان زنــان، ١٣٣٨ق، شــماره ١١: ١؛ نشــریه 
نامــه بانــوان، ١٢٩٩، شــماره ٣: ٢؛ نشــریه جهــان زنــان، ١٣٠٠، شــماره ۵: ٩؛ نشــریه نســوان 
وطن خــواه ایــران، ١٣٠٢، شــماره ٢: ۵). البتــه مطالبــه حــق آمــوزش بــرای دختــران، چیــزی 
ــا  ــا موافقــت مــردان ســنت گرا در عصــر قاجــار مواجــه شــود؛ چراکــه آن هــا نه تنه ــود کــه ب نب
تحصیــل دختــران را حــرام می دانســتند و بــا آن مخالــف بودنــد بلکــه فراتــر از آن، بــرای زنانــی 
کــه بــه آمــوزش دختــران می پرداختنــد نیــز انــواع مشــکالت و مزاحمت هــای گوناگــون ایجــاد 
می کردنــد تــا آن هــا را از ادامــه ایــن مســیر بازدارنــد (نشــریه شــکوفه، ١٣٣٢ق، شــماره ٨: ٣).

«اشخاصی که ندیدند، نخواندند و یا نشنیدند از کجا می توانند بدانند!؟ در ایران ما 
بدبختانه از این جنس اشخاص بسیارند. بدبختانه تر اینکه دشمنان همین عده هم 
زیاد می باشند. همین که یک نفر و یا چند نفر پیدا می شوند که می خواهند در راه خدا 
اشخاصی که چیزی ندیده اند را راهنمایی کنند، نخوانده ها را بیاموزند و به نشنیده گان 
بگویند، فوراً دشمنان آن ها از هر طرف به عناوین مختلفه قیام می کنند و با زبان های 
عوام فریبی، برخالف هر حقوقی می گویند تا طرف را خسته کرده و از پای درآورند 
... حقیقتاً دنیا به طرفداران عالم انسانیت فهمانده است که باید با شجاعت تامه کار 

کرد. سرنگون باد استبداد!» (نشریه زبان زنان، ١٣٣٨ق، شماره ۶: ١).
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مبارزه با ازدواج اجباری
یکــی دیگــر از جنبه هــای مهمــی کــه در نشــریات زنــان در عصــر مشــروطه مــورد تأکیــد قــرار 
می گرفــت، نقــد و نکوهــش ازدواج اجبــاری و تحمیلــی زنــان بــود (نشــریه شــکوفه، ١٣٣٣ق، 
شــماره ٧: ١؛ نشــریه نســوان وطن خــواه ایــران، ١٣٠٢، ش١، ص٢۵). در آن دوران، ازدواج هــا 
بــر پایــه ســنت بــود و خانواده هــا، نماینــدگان پرقــدرت ســنت قلمــداد می شــدند. الگــوی 
ــر، هیــچ حــق انتخابــی  ــد گزیــن». دخت ــه «فرزن ــود و ن ــواده  گزیــن» ب ازدواج  هــا، کامــًال «خان
بــرای ازدواج نداشــت. تنهــا والدیــن او و در رأس آن، پــدر دختــر تعیین کننــده آینــده او قلمــداد 
می شــد (تاج الســلطنه، ١٣۵٣: ٢۵ و ٢۶). در هنــگام ازدواج، حتــی نظــر دختــر پرســیده 
ــور  ــود (کولی ــر ب ــا دخت ــی ب ــه زندگ ــه ادام ــد ک ــود؛ هرچن ــدر ب ــم، رأی پ ــه مه نمی شــد؛ چراک
رایــس، ١٣٨٣: ١٠٣). انتخــاب فــردی در ازدواج معنــا نداشــت و لــذا ازدواج عاشــقانه هــم 
ــی، گاه  ــن فرهنگ ــوالک، ١٣۶٨: ١۴۵). در چنی ــود (پ ــی دســت نیافتنی ب در آن دوران، آرزوی
ــر او  ــه نظ ــا ک ــی از آنج ــود ول ــه ازدواج نب ــل ب ــوان مای ــچ عن ــه هی ــر ب ــه دخت ــد ک ــش می آم پی
ــرود  ــوهر ب ــه ش ــه خان ــه ب ــود ک ــور ب ــواده مجب ــزام خان ــه زور و ال ــد، او ب ــداد نمی ش ــم قلم مه
(نشــریه عالــم نســوان، ١٣٠٢، شــماره ٢: ٣۴). نشــریات آن روزگار، بــرای مبــارزه بــا فرهنــگ 
ازدواج تحمیلــی، روایــات متعــددی از تجربــه دخترانــی کــه چنیــن ازدواج هایــی در ســنین پایین 

ــد. ــه جامعــه زمــان خــود هشــدار دهن ــا ب ــد ت داشــته اند را منتشــر می کردن
«نزدیک غروب، چند نفر زن از خانه حاجی آمدند برای آنکه من بدبخت را به اسیری 
ببرند. ای کاش به گورم می بردند. وقتی که دانستم موقع رفتن رسید به قدری داد و 
فریاد کردم که تمام همسایه ها به در و دیوارهای بام جمع شدند. هرچه خواستند مرا 
چادر کنند و ببرند خودم را روی زمین انداختم و نگذاردم. آخر ناچار شده خاله ام مرا 
بغل کرد و چادر را روی سر من انداخته و مرا بردند. چون خانه حاجی در ده دیگر بود 
و قدری مسافت با خانه ما داشت، قاطر سواری حاجی را برای بردن من حاضر کرده 
بودند. خاله ام سوار شد و یک مردی مرا بلند کرد روی قاطر جلوی خاله ام گذارد. در 
تمام راه من فریاد می زدم و می خواستم خودم را از قاطر پرت کنم. خاله ام مرا نگاه 
می داشت ... رسیدیم در خانه حاجی. مرا پیاده کردند بردند توی خانه. چند نفر زن 
اطراف اتاق نشسته بودند. خاله ام که دست مرا گرفته بود مرا برد پیش یکی از آن 
زن ها که مادر حاجی بود و گفت دست این زن را ببوس. من اعتنا نکردم و به خاله ام 
چسبیدم. آن زن، زبان به مالمت گشود و گفت؛ خیلی قبیح است زن شوهردار که 
این حرکات را بکند و این رفتار زشت را داشته باشد. تو حاال باید شوهرداری کنی، 
خانه داری کنی! او هیچ فکر نمی کرد که با یک بچه ٨ ساله حرف می زند. بعد از این 
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صحبت ها، خاله ام نشست و مرا هم نشاند پهلوی خودش ولی من همان طور گریه 
می کردم. بعد از یک ساعت خاله ام برخواسته مرا برد به اتاقی و می خواست لباس 
عروسی در بر من کند. نگذاردم و به او التماس می کردم که بیا برویم. خاله ام می گفت 
نمی شود. آه چه بگویم از آن شب ظلمانی! تمام در این فکر بودم که آیا حاجی چجور 
آدمی است و مرا به چه جهت به اینجا آورده اند. در زیر گریه ها و این غصه ها خوابم 
برد ... گاهی بی جهت از خواب می جستم و خودم را به خاله ام می چسباندم. در شب 
یک وقتی دیدم مرا نشانده اند. چشمم را که باز کردم دیدم در وسط اتاق یک مرد 
بسیار قوی هیکلی که ریش قرمز انبوهی دارد آهسته آهسته به طرف من می آمد. چون 
او را دیدم ترسیدم و فریاد کردم. خودم را در بغل خاله ام انداختم. خیال می کردم 
که این مرد، پدر حاجی است و آمده مرا ببرد پیش حاجی و این طور وحشت کردم. 
وای به آن وقت که صورتم را برگرداندم و دیدم آن مرد بدترکیب، خود داماد است!» 

(نشریه زبان زنان، ١٣٣٨ق، شماره ١١: ۴‑٢).
پدرســاالری چنــان فراگیــر بــود کــه تعیین کننــده اصلــی و نهایــی ازدواج دختــر، نــه خــود او و 
نــه حتــی مــادرش بــود بلکــه معمــوًال ایــن پــدر خانــواده بــود کــه حــرف اول و آخــر را مــی زد. اگــر 
بیــن پــدر و مــادر در ازدواج دختــر اختالفــی رخ مــی داد، ایــن پــدر بــود کــه بــا اســتبداد خــاص 
خــود، تصمیم گیرنــده نهایــی می شــد. گاه حتــی پــدر بــه خــود اجــازه مــی داد کــه دختــر ١٠ ســاله 
ــد درآورد؛ بی آنکــه از ایــن کار ناراحــت  ــه عقــد دوســتانش کــه همســن خــود او بودن خــود را ب
شــود کــه دختــرش را بــه مــردی داده اســت کــه چنــد برابــر ســن دختــرش اســت. پــدران در عصــر 

قاجــار، حتــی بــه مخالفت هــای مــادر دختــر نیــز در هنــگام ازدواج او، توجهــی نمی کردنــد.
«مادر و اقوام جمع شدند که این ازدواج مناسبت ندارد پدرم جواب داد: اختیار 
دخترم را دارم. به کسی مربوط نیست. زن باید مطیع اوامر مرد باشد. شما را چه 
به این که راضی باشید یا نباشید! پدرم می گفت این مرد، مسن است، قدر زن را 
می داند. بعالوه دارای همه جور لوازم و غیره و پول است. البته باید دختر به او 
بدهم. (درنهایت) بدون اینکه من بفهمم یا عقلم به جایی برسد با خرج زیادی 
که آن شخص کرده عقدکنان به زودی انجام گرفت. تمام روز و شب مادرم 
کارش گریه و زاری بود. می گفت: "آن ها دختری که هنوز با مردم معاشرت 
نکرده، هیچ جایی را ندیده چطور می تواند با این مرد پیر و مادر و خواهرهای 
او زندگانی کند." باالخره این عروسی به تجمل هرچه تمام تر مدت سه شبانه روز 
صورت گرفت و شب چهارم من بدبخت را برای انداختن در بالی زندگانی 

با خود بردند» (نشریه نسوان وطن خواه ایران، ١٣٠٢، شماره ٣: ٢٠‑١٩). 
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یکــی دیگــر از نقدهــای زنــان در نشــریات خــود در عصــر مشــروطه، عــدم ارتبــاط و آشــنایی 
دختــر و پســر پیــش از ازدواج بــود کــه بســیاری از مشــکالت بعــدی را بــا خــود بــه همــراه داشــت 
(نشــریه نســوان وطن خــواه ایــران، ١٣٠٢، ش ۵و۶: ١٣‑١٢). در عصــر قاجــار، جدایی جنســیتی 
کامــل بیــن زنــان و مــردان برقــرار بــود. لــذا پیــش از ازدواج، هیچ گونــه ارتباطــی بیــن زنــان و مــردان 
برقــرار نمی شــد (اولیویــه، ١٣٧١: ٨٣). فقــدان کوچک تریــن ارتبــاط بیــن دختــر و پســر موجــب 
شــده بــود کــه عمــًال امــکان آشــنایی پیــش از ازدواج بیــن دختــر و پســر نیــز به کلــی از بیــن بــرود. 
تمــام مذاکــرات خانــواده دختــر، نــه بــا دامــاد بلکــه با خانــواده او بــود. دامــاد هرچقدر هم کــه بزرگ 
بــود، محــل مذاکــره نبــود بلکــه معمــوًال خانــواده او بودنــد کــه وارد تعامــل بــا خانــواده عــروس 
می شــدند. لــذا گاه حتــی مراســم خواســتگاری هــم بــا حضــور دامــاد صــورت نمی گرفــت بلکــه 
خانــواده دامــاد بــدون او بــه خواســتگاری می آمدنــد. ایــن جدایــی جنســیتی بیــن عــروس و دامــاد 
تــا زمــان عقــد و عروســی هــم ادامــه می یافــت؛ به طــوری  کــه دختــر و پســر تــا هنــگام عقــد هــم 
حــق نداشــتند حتــی بــرای یکبــار، همدیگــر را ببیننــد؛ چــه رســد بــه آنکــه بخواهنــد از آینــده زندگــی 
مشــترک بــا یکدیگــر بــه ســخن بنشــینند (پــوالک، ١٣۶٨: ١۴٩). آن هــا حتــی در زمــان عقــد نیــز 
بــر ســر یــک ســفره نمی نشســتند؛ دختــر در اتــاق زنانــه می مانــد و پســر در اتــاق مــردان. عاقــد نیــز 
خطبــه عقــد را به طــور جداگانــه می خوانــد و بــاز هــم بیــن دختــر و پســر، دیــداری حاصــل نمی شــد 
(هولســتر، ١٣۵۵: ٢۴). لــذا اولیــن دیــدار و رونمایــی از دختــر و پســر، بعــد از مراســم عقــد و 
ازدواج بــود؛ یعنــی زمانــی کــه کار تمــام شــده بــود و زنــان اختیــار انتخــاب همســر خــود را به کلــی 
از دســت داده بودنــد. در ایــن راســتا، نســل اول جنبــش زنــان بــا غیرانســانی خوانــدن ازدواج هــای 
اجبــاری و بــدون آشــنایی قبلــی، ایــن شــیوه از همســرگزینی را مــورد نکوهــش قــرار می دادنــد و از 

ازدواج آگاهانــه و بــا اختیــار کامــل زوجیــن حمایــت می کردنــد.
 «رسیدن به سعادت خانوادگی موقوف است به اینکه دو تن که دست یگانگی 
به یکدیگر داده و شرکت زندگانی نموده، کامًال از احوال، از اخالق و از افکار 
گاه باشند ... (همچنین باید) این هر دو تن در اقدام به این شرکت  یکدیگر آ
زندگانی دارای اختیار کامل بوده باشند و هیچ گونه مجبوریتی که بتواند خللی به 
ارکان اختیارات آن ها برساند از هیچ کس، نه خویش و نه بیگانه در کار نباشد 
و حق انتخاب و اختیار در این معامله از حقوق مخصوصه و مختص دو رکن 

حقیقی این شرکت است» (نشریه نامه بانوان، ١٣٠٠، شماره ١٢: ۴). 
در آن دوران، خانــواده عــروس، بــه هیــچ وجــه اجــازه نمی دادنــد کــه از چهــره دختــر خــود 
پیــش از عقــد بــرای دامــاد، رونمایــی شــود؛ چراکــه دیــدن دختــر و نپســندیدن پســر، ننگــی بزرگ 
بــرای خانــواده عــروس قلمــداد می شــد. بــه همیــن دلیــل تــا پیــش از عقــد رســمی، اجــازه دیــدار 
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عــروس بــا دامــاد و هــم کالم شــدن بــا یکدیگــر وجــود نداشــت (نشــریه نســوان وطن خــواه ایــران، 
١٣٠٣، شــماره ٧ و ٨: ٢۶). در ایــن شــرایط پســر و دختــر بــدون هیچ گونــه ارتبــاط و آشــنایی 
قبلــی، بــه عقــد یکدیگــر درمی آمدنــد. اولیــن دیــدار عــروس و دامــاد، معمــوًال بعــد از برگــزاری 
مراســم عروســی و ورود عــروس بــه خانــه دامــاد بــود. در چنیــن بســتر فرهنگی، شــناخت خانواده 
عــروس از دامــاد و بالعکــس، برحســب تعریــف دالل هــای ازدواج در آن زمــان بــود؛ تعریف هایی 
ــا خطاهــای فاحــش  کــه اغلــب راهــی بــرای راســتی آزمایی دقیــق آن هــا وجــود نداشــت و گاه ب
روبــرو می شــد. همیــن ماجــرا منشــأ بســیاری از مشــکالت بعــد از ازدواج می گردیــد. در همیــن 

راســتا، زنــان در نشــریات خــود ایــن شــیوه از همســرگزینی را بــه چالــش می کشــیدند:
«معامله بی رویت اغلب اسباب ندامت است. خیلی اسباب حیرت است که 
انسان یک چیز خیلی مختصری که موقتاً الزم دارد و می خواهد بخرد ده دکان 
قیمت می کند هزار قسم زیر و رو می نماید. اگرچند دانه خیار باشد تا بخرد 
و  شناسایی  بدون  اطمینان،  و  مالحظه  بدون  ایران  اهالی  زن وشوهری  ولی 
بدون بصیرت و بینایی و بدون معرفت و دانایی از وضع فامیلی و اخالقی 
یکدیگر به خیاالت واهی و اقل قول و حکایات دالل ها، ندیده و امتحان نکرده 
مزاوجت و زناشویی در میان می آید و بعدها هزار قسم ندامت و پشیمانی و 

خسارت و بدنامی حاصل شود» (نشریه شکوفه، ١٣٣٣ق، شماره ١٩: ۴).
زنــان نســل اول جنبــش زنــان عــالوه بر نکوهــش فرهنــگ ازدواج تحمیلی در عصــر قاجار، 
ــا ســاختار فرهنگــی  ــد. آن ه ــز در نشــریات خــود می پرداختن ــن نی ــه الگوهــای جایگزی ــه ارائ ب
موجــود را تضعیــف می کردنــد و هم زمــان ســاختار پیشــنهادی خــود را ارائــه می نمودنــد. 
مهم تریــن ســاختارهای پیشــنهادی، برگرفتــه از الگوهــای ازدواج و همســرگزینی در کشــورهای 
متمــدن در آن زمــان بــود؛ یعنــی کشــورهایی کــه به عنــوان گــروه مرجــع ایرانیــان قلمــداد 
می شــدند.١ آن هــا از ایــن طریــق می کوشــیدند کــه فرهنــگ ازدواج در آن کشــورها را به عنــوان 

الگــوی برتــر، بــه ایرانیــان ارائــه دهنــد. 
«در انگلستان، هر انتخاب خواستگاری مطلقاً اختیار با خود پسر و دختر 
است که هر که را به میل خود یافتند قبول نمایند ولی برحسب حکم دولت 
نباید که پسر یا دختر قبل از چهارده سالگی ازدواج نمایند» (نشریه دانش، 

١٣٢٩ق، شماره ١۴: ۵).
در ایــن راســتا، فرهنــگ ازدواج در کشــورهای آســیایی پیشــرو ماننــد چیــن و ژاپن نیــز به عنوان 

گــروه مرجــع متفــاوت در حــوزه ازدواج و همســرگزینی مــورد تجلیــل و ترویج قــرار می گرفتند.

١. برای مثال بنگرید به: نشریه عالم نسوان، ١٣٠٢، شماره ٢: ٣٧.
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«یکی از رسوماتی که در چین تغییر کرده طرز زناشویی است که درگذشته، 
میل و انتخاب فامیل حکم فرما بود ولی امروز میل و سلیقه شخصی است 
که زن را به شوهر کردن و مرد را به زن گرفتن سوق می دهد» (نشریه عالم 

نسوان، ١٣٠١، شماره ۵: ٢٧‑٢۶).
ــگاه  ــا کشــورهای مختلــف، جای ــان ایرانــی ب ــان بعــد از مقایســه وضعیــت زن نشــریات زن
فرودســت زنــان ایرانــی را مــورد تأکیــد قــرار می دادنــد و بــه شــیوه های گوناگــون بــر تغییــر آن 

ــد:  ــرار می کردن اص
«زنان آمریکایی در نه والیت١ از والیات متحده آمریکا دارای جمیع حقوق 
سیاسی و اجتماعی هستند و آن ها برای هر وظیفه ای از قبیل نمایندگی مجلس 
می کنند  انتخاب  هم  و  می شوند  انتخاب  هم  غیره،  و  بلدی  و  ملی  شورای 
و همیشه عده منتخبین زن، مساوی با مردان است. ... نوزده نفر زن برای 
وکالت امور اجتماعی از بین طبقات معلمه ها، طبیبه ها و نویسنده ها و غیره 
در فنالند انتخاب شده اند و اکثر آن ها زنان شوهرداری بوده اند که سن شان 
وضع  شدن،  انتخاب  از  پس  آن ها  نفر  سه  حتی  و  بوده  سال  چهل  از  بیش 
حمل نموده اند ولی در ایران، هنوز به زنان، حتی حق انتخاب شوهر را هم 

نمی دهند!» (نشریه جهان زنان، ١٣٠٠، شماره ۵: ٢١).

مبارزه با ازدواج کودکان
عــالوه بــر ازدواج هــای اجبــاری، یکــی دیگــر از ویژگی هــای ازدواج دختــران در عصــر قاجــار، 
ازدواج در ســنین کودکــی بــود کــه بــا مخالفــت نشــریات زنــان و نســل اول جنبــش زنــان مواجــه 
شــده بــود (نشــریه زبــان زنان، ١٣٣٨ق، شــماره ٣١: ۴؛ نشــریه نامه  بانــوان، ١٣٠٠، شــماره ١٢: 
۴؛ نشــریه عالــم نســوان، ١٣٠٢، شــماره ۶: ۵). هنجــار رایــج در ازدواج دختــران عصــر قاجــار، 
ــران خــود  ــرای دخت ــال شــوهری ب ــه دنب ــا ٨ ســالگی ب ــا از ٧ ت ــود. خانواده ه کودک همســری ب
بودنــد (نشــریه عالــم نســوان، ١٣٠١، شــماره ۵: ٣٣؛ نشــریه نســوان وطن خــواه ایــران، ١٣٠٢، 
شــماره ٢: ١٢‑١١). غالــب دختــران در ١٠ تــا ١١ ســالگی بــه خانــه شــوهر می  رفتنــد. کمتــر 
دختــری بــود کــه تــا ١۵ ســالگی مجــرد مانــده باشــد (نشــریه زبــان زنــان، ١٣٣٨ق، شــماره ٩: ١؛ 
پــوالک، ١٣۶٨: ١۴١). مبنــای ازدواج دختــران، بلــوغ جنســی (و نــه بلــوغ فکــری و اجتماعــی) 
آن هــا بــود. در ایــن بســتر فرهنگــی، فشــار بــرای ازدواج هــای زودهنــگام چنــان بــاال بــود کــه اگــر 
دختــری تــا ســن بلــوغ خــود مجــرد مانــده بــود، ننگــی بــزرگ بــرای پیشــانی خــود و خانــواده اش 

١. ایالت
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محســوب می شــد (دالمانــی، ١٣٧٨: ٣۵٨). بــه همیــن دلیــل رقابــت بیــن خانواده هــا بــر ســر 
ایــن نبــود کــه دختــران خــود را بــه مدرســه بفرســتند تــا ســواد و دانــش بیاموزنــد بلکــه بــر ســر آن 
بــود کــه هرچــه زودتــر بتواننــد آن هــا را شــوهر دهنــد. حتــی دخترانــی کــه مدرســه می رفتنــد بــه 
ــه شــوهر  ــه خان ــد و ب ــا می کردن ــد مدرســه را ره ــدا می شــد، بای محــض آنکــه خواســتگاری پی
ــن عوامــل کاهــش فرصت هــای  ــل، کودک همســری، یکــی از مهم تری ــن دلی ــه همی ــد. ب می  رفتن
آموزشــی بــرای دختــران بــود (کولیــور رایــس، ١٣٨٣: ١٠٧). اساســاً فرهنگ پدرســاالر در عصر 
قاجــار، شایســته ترین وظیفــه  بــرای دختــران را نــه تحصیــل و آمــوزش، بلکــه ازدواج در ســنین 

پاییــن و ســپس فرزنــدآوری و خدمــت بــه شــوهر می دانســت (شــمیم، ١٣٨٧: ٣۵۴).
از طرفــی، بــرای ازدواج در آن دوران، بلــوغ اجتماعــی دختــر مهــم نبــود. حتــی بلــوغ جنســی 
او نیــز چنــدان اهمیتــی نداشــت. کودک همســری چنــان فراگیــر بــود کــه حتــی برخــی دختــران 
پیــش از ســن بلــوغ جنســی بــه خانــه شــوهر می رفتنــد و در آنجا بــه بلــوغ می رســیدند. خانواده ها 
ــندیدند؛  ــه آن را می پس ــتند بلک ــد نمی دانس ــا ب ــود را نه تنه ــران خ ــرای دخت ــی ب ــن ازدواج چنی
ــیطانی دور  ــه های ش ــر را از وسوس ــوغ، دخت ــل از ســن بل ــد ازدواج قب ــان می کردن ــه گم چراک
می کنــد (دیوالفــوآ، ١٣٧١: ١٩٢). در چنیــن فضــای فرهنگــی، عمــًال دختــران، فرصتــی بــرای 
ــر  ــد، به ســرعت تغیی ــه کنن ــد کودکــی را تجرب ــه بتوانن ــش از آن ک ــا پی کودکــی نداشــتند. آن ه
ــذا  ــدند. ل ــل می ش ــادری منتق ــری و م ــت همس ــه موقعی ــی ب ــت کودک ــش داده و از موقعی نق
مشــاهده دختــران کم سن وســالی کــه خــود چندیــن کــودک خردســال داشــتند پدیــده ای رایــج 
بــود (ساناســاریان، ١٣٨۴: ١٠٣). ایــن دختــران بــه شــوهرانی ســپرده می شــدند کــه گاه دو یــا 
چندیــن برابــر آن هــا ســن داشــتند. برخــی از شــوهران، حتــی ســن پــدر دختــر را داشــتند و یــا 
حتــی از دوســتان پــدر بودنــد. فاصلــه ســنی زیــاد بیــن دختــر بــا همســرش، موجــب افزایــش 
ســلطه شــوهر، کاهــش قــدرت تصمیم گیــری دختــر و انقیــاد جنســیتی او در خانــه می گردیــد. 
همیــن امــر بــه تثبیــت پدرســاالری در خانــواده منتهــی می گردیــد. در چنیــن فضــای ســنگین 
فرهنگــی، نشــریات زنــان در عصــر مشــروطه بــه مقابلــه بــا چنیــن فرهنگــی برآمدنــد. آن هــا بــا 
انتشــار روایت هــای زنانــی کــه چنیــن تجربیاتــی داشــتند از مضــرات کودک همســری و ازدواج 

در ســنین پاییــن بــه جامعــه هشــدار می دادنــد. 
باید  آن هم  برویم.  بیرون  نباید  رفتن  حمام  به غیراز  منزل  از  هیچ وقت  «ما 
به موقع معین برگردیم. این بود آزادی منزل پدر برای من تا به سن ١٠ سالگی 
که از هر طرف به خواستگاری می آمدند. قبول نمی کرد تا اینکه شخصی پیدا 
شد که تقریباً ۵٠ ساله بود و هنوز زن اختیار نکرده بود. از رفقای پدرم بود! 
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مادرش آمد به خواستگاری و به اصطالح پسند کرده و گفته بود که "این دختر، 
کوچک است. ما هم عروس کوچک می خواهیم که باب طبع خودمان تربیت 
دارد!» (نشریه  خودتان  به  تعلق  دختر  این  خب،  بسیار  پدرم گفت:  کنیم." 

نسوان وطن خواه ایران، ١٣٠٢، شماره ٣: ١٩). 
ــر، هرچــه ســنی  ــه دخت ــود ک ــن اندیشــه ب ــر ای ــی ب ــب مبتن ــگ غال در عصــر قاجــار، فرهن
ــر اســت و شــوهر و  ــرای ازدواج مناســب تر اســت؛ چراکــه فرمانبردارت ــر داشــته باشــد ب کمت
خانــواده او می تواننــد عــروس خــود را بــه شــیوه ای کــه خــود می خواهنــد تربیــت کننــد. لــذا در 
چنیــن فرهنگــی، دختــر تحصیل کــرده بــا ســنی حــدود ٢٠ ســال و مســتقل و آگاه بــه حقــوق 
ــود کــه هرچــه   ــری ب ــر خــوب، دخت ــداری نداشــت. در آن دوران دخت خــود، عمــًال هیــچ خری
کوچک تــر، مطیع تــر و نادان تــر بــه حقــوق خویــش باشــد تــا به راحتــی بــه فرمــان شــوهر تــن 
دهــد. خانواده  هــا نیــز معمــوًال دخترانــی بــا چنیــن ویژگی هایــی پــرورش می دادنــد کــه مطلــوب 

جامعــه باشــد تــا ازدواج و آینــده  دختــر بــه خطــر نیفتــد.
دختــران عصــر قاجــار در ایــن بســتر فرهنگــی، در یــک حصــن و حصــار شــدیدی پــرورش 
می یافتنــد. آن هــا را از جامعــه دور می کردنــد. حضــور دختــران در بیــرون از خانــه بســیار 
محــدود و کنتــرل شــده بــود (بامــداد، ١٣۴٨: ۶٨؛ کارال ســرنا، ١٣۶٢: ٧۴؛ اورســل، ١٣٨٢: 
ــر  ــای عص ــل، دختربچه ه ــن دلی ــه همی ــد. ب ــم نمی دادن ــل ه ــازه تحصی ــا اج ــه آن ه ٢٢۶). ب
قاجــار، عمــًال تجربــه اجتماعــی چندانــی کســب نمی کردنــد. لــذا آن هــا در ســنین پاییــن، درک 
درســتی از ســنت های اجتماعــی و قواعــد پیچیــده زندگــی زناشــویی نداشــتند. بااین حــال، ایــن 
دختــران در ســنین کودکــی و در هنگامی کــه مشــغول بــازی با دوســتان و عروســک بــازی بودند، 
ــه شــوهر فرســتاده می شــدند  ــه خان ــر و پســر، ب ــن دخت ــد در توافــق والدی بی آنکــه خــود بدانن
آن  اقتصــادی  منافــع  ازدواج کــودکان،  انگیزه هــای  از  یکــی   .(٢۴ ١٣۵٣؛  (تاج الســلطنه، 
بــرای پــدر عــروس بــود. دختــر در خانــواده عصــر قاجــار، به مثابــه کاالی اقتصــادی محســوب 
می شــد؛ کاالیــی کــه ماندنــش بــرای خانــه پــدر، هزینــه داشــت و رفتــن اش درآمــد؛ چراکــه پــدر 
دختــر در هنــگام عروســی او، مبلــغ قابل توجهــی بابــت شــیربهای دختــرش دریافــت می کــرد و 
لــذا بــا رفتــن دختــر بــه خانــه شــوهر، پــدر او قــدرت و جانــی اقتصــادی می گرفــت (پــوالک، 
ــرانِ کــم ســن و ســال خــود، شــتاب  ــل، مــردان در ازدواج دخت ــه همیــن دلی ١٣۶٨: ١۴١). ب

می کردنــد؛ بی آنکــه بــه آمادگــی ذهنــی و روانــی دختــر خــود در هنــگام ازدواج بیاندیشــند. 
از طرفــی، فقــدان بلــوغ فکــری و اجتماعــی بــرای ایــن دختــران خردســال بــه حــدی بــود 
ــه و  ــدن خان ــلوغ ش ــا ش ــتند و گاه ب ــع نداش ــتی از وقای ــش، درک درس ــد خوی ــه در روز عق ک
پوشــاندن لباس هــای تمیــز و تــازه بــه تــن آنــان، پــی بــه واقعــه ای مهــم می بردنــد! بااین حــال، 
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ــز نمی دانســتند کــه خــود، «عــروس  ــران حتــی در زمــان عروســی خــود نی برخــی از ایــن دخت
مجلــس» هســتند و مراســم بــرای آنــان اســت! آن هــا درک درســتی از مفهــوم عروســی و ازدواج 
ــا بازتــاب چنیــن ازدواج هایــی، ســعی در  ــان در عصــر مشــروطه ب ــز نداشــتند. نشــریات زن نی
ــری ١١  ــن رابطــه، داســتان ازدواج دخت ــه آن را داشــتند. در ای ــه و هشــدار ب گاه ســازی جامع آ
ســاله در آن دوران و از زبــان خــودش کــه در نشــریات زنــان بــه چــاپ رســید، حکایــت از چنیــن 

الگوهــای ازدواجــی در عصــر قاجــار دارد:
آن  از  یکدست  روز  آن  فردای  در  بردند.  حمام  به  نفر  چند  با  مرا  «روزی 
لباس هایی که تازه برایم خریده بودند را به من پوشاندند. چند ساعت بعد 
افراد  تمام  توجه  می فهمیدم که  همین قدر  شد.  لغله  غُ جمعیت  از  ما  خانه 
یواش یواش  احاطه کرده اند.  مرا  پروانه وار  همه  است.  معطوف  من  به طرف 
نبک بلند شد. یکی دو نفر هم مشغول خواندن آواز شدند.  صدای دایره و تُ
من که همچون روزی در عمرم ندیده بودم از شدت خوشی نمی دانستم در 
زمین ام یا در آسمان. همان زمان، یکی از همساالنم آهسته به من گفت: "حاال 
دیگر عروسک هایت را به من بده" گفتم چرا؟ گفت برای آنکه امروز تو را 
عقد می کنند و امشب می برند. سؤال کردم عقد یعنی چی!؟ گفت من هم 
معنی آن را نمی دانم. این طور شنیده ام. سؤال کردم کجا می برند!؟ گفت آن 
را هم نمی دانم! گفتم غلط می کنند که مرا می برند. خانمم و آقا جانم١ مگر 

می گذارند!؟» (نشریه عالم نسوان، ١٣٠١، شماره ۵: ٣۵).
ایــن روایت هــا از آن دوران، بــه خوبــی گویــای آن اســت کــه کــودک همســری چنــان فراگیــر 
بــود کــه بســیاری از دختــران بــه دلیــل نرســیدن بــه بلــوغ فکــری و اجتماعــی تــا زمــان مراســم 
ــن را هــم نمی دانســتند و از ازدواج  ــه شــوهر رفت ــه خان ــی مفهــوم مراســم عقــد و ب عقــد، حت
ــد  ــفره عق ــای س ــی پ ــنین کودک ــا را در س ــال، آن ه ــد. بااین ح ــر بودن ــی بی خب ــز به کل ــود نی خ
می نشــاندند و بی آنکــه خــود بداننــد کــه چــه واقعــه ای در حــال رخ دادن اســت مراســم عقــد را 
بــرای آنــان بــه اجــرا می گذاردنــد و ســعی می کردنــد بــه آن جلــوه ای طبیعــی دهنــد کــه گویــی 

خــود دختــر، آگاه بــه ازدواج و بــه آن مشــتاق اســت. 
«ناگاه صدایی در خانه بلند شد که آخوند آمد. به مجرد این خبر، زن ها از حیاط 
به اتاق  فرار کردند. درهای اتاق بسته شد و پرده ها افتاد. جانماز پهن شد. مرا 
بر آن نشانیدند. من تمام در فکر که آیا چه حادثه ای واقع شده است!؟ آخوند 
برای چه آمده؟ درها چرا بسته شد!؟ زن ها چرا فرار کردند!؟ با خود گفتم شاید 

١. مادر و پدرم
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آخوند آمده عروسک و لباس های تازه مرا ببرد! در این فکر ها بودم که از پشت 
پرده صدای خشنی به گوش من آمد که مرا صدا می زد. از ترس پا شدم که فرار 
کنم. حضار مانع شدند. گفتند نترس، بنشین. من از ترس گفتم: نه لباس هایم 
را می خواهم و نه عروسکم  را. همه را بدهید و بگذارید برود. جواب گفتند نه 
لباس هایت را می برد و نه عروسک هایت را. قدری تحمل کن، خودش می رود! 
در این بین، این کلمات به گوش من می رسید: «دلشاد خانم مرا وکیل می کنی 
که شما را به عقد دائمی آقا میرزا درآورم؟» به من گفتند بگو بلی بگو بلی تا 
آخوند برود! ولی من از ترس جرأت نفس کشیدن نداشتم و آخوند این سؤال را 
با بعضی عبارات عربی مخلوط نموده و تکرار می کرد. مرا نیشگون می گرفتند 
و هی می گفتند «بگو بله» من هم گفتم بله! بعد از آن آخوند رفت و رقص و 
آواز و دایره و تنبک مجدداً شروع شد تا یک ساعت از شب گذشت. همین قدر 
می دانم که در آن شب من با چشم گریان و به زور پدر و مادر، با عروسک ها و 
هم بازی ها و همساالن و آزادی و خوشی که داشتم وداع ابدی کردم و به خانه 

شوهر رفتم» (نشریه عالم نسوان، ١٣٠١، شماره ۵: ٣۶).

مبارزه با چندهمسری مردان
یکـی دیگـر از جنبه هـای مـورد تأکیـد در نشـریات زنـان در عصـر مشـروطه، مبـارزه بـا فرهنـگ 
چندهمسـری بـود (نشـریه عالـم نسـوان، ١٣٠١، شـماره ۵: ٢٧). چند همسـری برای مـردان عصر 
قاجـار، امـری رایـج و عـادی بـود؛ بـه نحـوی کـه هـر کسـی بـه انـدازه تـوان اقتصـادی خـود بـه هـر 
انـدازه کـه می خواسـت همسـر اختیـار می کـرد. در فرهنـگ آن دوره، هـر مـردی می توانسـت چهـار 
زن رسـمی و بی نهایـت زن غیررسـمی اختیـار کنـد. محدودیـت بـرای چندهمسـری، صرفـاً «تـوان 
اقتصـادی» مـرد بـود و نـه محدودیت هـای فرهنگـی و اجتماعـی (کولیـور رایـس، ١٣٨٣: ٨٧). لذا 
مردانـی کـه توانمنـدی اقتصادی مناسـبی داشـتند به راحتی بـه چند زنـی روی می آوردنـد و حتی زنان 
صیغـه ای متعـددی در کنـار زنـان عقدی خود اختیار می کردند. در چنین بسـتر فرهنگـی، اگر مردی 
فقـط بـه چهـار همسـر رسـمی خود وفـادار می مانـد و از همسـران صیغـه ای احتـراز می کـرد، مردی 
بسـیار پرهیزگار قلمداد می شـد! (ملکم، ١٣٧٩: ٨۴٠). در این بین، اولین سرچشـمه های مقابله با 
فرهنگ چندهمسـری در بین مردان، در ابتدا توسـط برخی روشـنفکران از سـال های قبل از انقالب 
مشـروطه آغـاز گردیـده بـود ولـی در دوران مشـروطه و بـا ورود زنان به عرصه روزنامه نـگاری به اوج 
خـود رسـید. به طـور مثـال روزنامـه قانـون در سـال های پیـش از انقالب مشـروطه در جریـده خود با 
انتشـار یادداشـت های مختلف، چند زنی را نکوهش می کرد و به ترویج تک همسـری می پرداخت.
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«ما در این مسأله و در جمیع مسائل دیگر احکام خدا و اوامر شارع مقدس را 
در نهایت احترام تصدیق و اطاعت می کنیم و به متابعت روح آن اوامر معتقد 
هستیم که مفیدتر و شایسته تر این است که هر آدم در خانه خود فقط یک 

منکوحه داشته باشد» (روزنامه قانون، ١٢۶٩، شماره ١٩: ٣). 
البتــه طــرح ایــن ایده هــا بــا مخالفــت برخــی نشــریات ارتجاعــی همچــون نشــریه «دعــوت 
اســالم» مواجــه شــد. ایــن نشــریات، بــه روشــنفکران و طرفــداران ایــن ایده هــا انــگ «فرنگــی  
مأبــی» یــا «بابی گــری» می زدنــد (منصــور، ١٣۶٣: ١۵). در آن دوران، طرفــداران بــاب، 
ــط  ــا توس ــد ام ــی نبودن ــاً باب ــری، الزام ــان تک همس ــی موافق ــد ول ــری بودن ــق تک همس مواف
جریــان موافــق چندهمســری، انــگ بابــی می خوردنــد تــا از صحنــه خــارج شــوند. انــگ بابــی 
ــدازد. در  ــر ان ــه خط ــز ب ــرد را نی ــان ف ــه می توانســت ج ــود ک ــاک ب ــان خطرن ــز چن ــوردن نی خ
ایــن شــرایط، زنــان بــرای مقابلــه بــا چندهمســری در بیــن مــردان و همچنیــن بــرای اینکــه بــه 
ــاب چندهمســری متهــم نشــوند  ــرای تضعیــف موازیــن اســالمی در ب بابی گــری و کوشــش ب
از ادلــه مذهبــی و شــرعی بــرای انتقــاد از «تعــدد زوجــات» اســتفاده می کردنــد. آن هــا در 
نشــریات مختلــف عنــوان می داشــتند کــه طبــق دســتور دیــن، مــردان تنهــا در صورتــی مجــاز بــه 
چندهمســری هســتند کــه بتواننــد بیــن آن هــا «بــه عدالــت» رفتــار کننــد. در همیــن راســتا، آن هــا 
اســتدالل می کردنــد کــه مــردان هیــچ گاه نمی تواننــد بیــن زنــان خــود بــه عدالــت رفتــار کننــد. 

بنابرایــن طبــق دســتور قــرآن و ســنت، بایــد تک همســری اختیــار کننــد. 
«حضرت رسالت در تعداد مناکحت و مزاوجت فرمودند: "و ان لم تعدلو 
فواحده". هرگاه برای شما مردان ممکن نیست به عدالت رفتار نمایید به غیر 

از یک زن نخواهید و نگیرید» (نشریه شکوفه، ١٣٣٢ق، شماره ١١: ٢).  
ــود کــه  ــه یــک دغدغــه جــدی مطــرح ب ــان به مثاب ــرای زن ــان ب ــا چندهمســری چن ــارزه ب مب
ــز در قالــب نشــریات  ــه بعــد نی ــان از ســال ١٢٨٩ب ــن نشــریات زن آن هــا پیــش از انتشــار اولی

ــد. ــردان می پرداختن ــگ چندهمســری م ــا فرهن ــارزه ب ــه و مب ــه آگاه ســازی جامع ــر، ب دیگ
«آیــا ممکــن اســت مــردی بتوانــد بــا دو زن بــه عدالــت رفتــار نمایــد؟ غیرممکــن اســت؛ زیــرا 
آن هــا دو خصلــت متفاوت انــد کــه بــا یکدیگــر نیامیزنــد. بــا هــر یک هر نــوع رفتــار نمایــد، دیگری 
شــاکی اســت و ایــن از فریضــه حــال طبیعــی بشــر اســت. پــس ایــن کلمــه را (پیامبــر) از بــرای آن 

فرمودنــد کــه مــردان بــه یــک زن قناعــت کننــد» (نشــریه ایــران نــو، ١٣٢٧ق، شــماره ۶٩). 

مبارزه با طالق های آسان مردان
یکــی دیگــر از مــواردی کــه در حــوزه خانواده موردتوجه و انتقادی نشــریات زنان در عصر مشــروطه 
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قــرار می گرفــت، طالق هــای آســان زنــان توســط مــردان بــود؛ طالق هایــی کــه هرچنــد زیــاد نبــود 
ولــی پیامدهــای مختلفــی را بــرای زنانــی کــه مطلقــه می شــدند به همــراه داشــت (دالمانــی، ١٣٧٨: 
٣٨١). مــردان در عصــر مشــروطه می توانســتند بــا دلیــل و یــا بی دلیــل، همســر خــود را هــر زمانــی 
ــه اعتراضــی نداشــت (کســروی،  ــز حــق هیچ گون ــد و زن نی ــی طــالق دهن ــد به راحت کــه بخواهن
١٣٢۴: ١٨؛ دوگوبینــو، ١٣٨٣: ٣١١؛ ساناســاریان، ١٣٨۴: ٣٠). ایــن شــرایط باعــث نوعــی ترس 
و اضطــراب دائمــی در زنــان شــده بــود کــه از آینــده خــود اطمینــان باالیــی نداشــتند (نشــریه ایــران 
نــو، ١٣٢٧ق، شــماره ٧٨). گاه حتــی برخــی اعتقــادات خرافــی مــردان نیــز اســباب طــالق زنــان 
ــرای  ــه ای ب ــه شــوهر، حادث ــه خان ــگام ازدواج و ورود زن ب ــود در هن ــی ب ــا می شــد. فقــط کاف آن ه
دامــاد یــا خانــواده او رخ دهــد. همیــن اتفــاق تعبیــر بــه ایــن می شــد کــه زن تــازه وارد، بدشــگون 
ــوالک، ١٣۶٨: ١۵١). از  ــود (پ ــه ســرعت طــالق داده ش ــه ب ــد ک ــی می ش ــن دلیل اســت و همی
طرفــی، گاه مــردان بــا زنانــی کــه ارث خانوادگــی قابــل توجهــی داشــتند ازدواج می کردنــد و بعــد از 
تصاحــب امــوال زن، او را طــالق می دادنــد و زنــی دیگــر اختیــار می کردنــد. بــه همیــن دلیــل، در 
نشــریات زنــان، بــر ایــن حــق طــالق مردانــه انتقــادات زیــادی وارد گردیــد کــه مایــه فرودســتی زنــان 

و سواســتفاده از آنــان توســط برخــی مــردان شــده بــود.
«این طالق عجب حربه نامردی است به دست مرد. آقای داماد، زن بیچاره را 
با دو طفل طالق داده است تا زنی دیگر اختیار کند. دختر بیچاره هم هرکجا 
رفته و گفته است که به فریادم برسید شوهرم مرا بی جهت و بی تقصیر طالق 
داده است و اموال مرا هم برده، جواب شنیده است که طالق به اختیار مرد 

است» (نشریه عالم نسوان، ١٣٠٠، شماره ۴: ٣٩‑٣٨). 
ــذا بخــش قابــل توجهــی از  ــران در ســنین بســیار پاییــن ازدواج می کردنــد ل از آنجــا کــه دخت
ــرای  ــر از ١۵ ســال رخ مــی داد. طالق هــای آســان ب ــز در ســنین پاییــن و کمت ــان نی طالق هــای زن
مــردان، منجــر بــه آوارگــی بســیاری از دختــران کــم ســن و ســالی می گردیــد کــه بی آنکــه آمــوزش و 
تخصصــی یافتــه باشــند از خانــه شــوهر طــرد می شــدند. از طرفــی، غالــب آن هــا بعــد از طــالق از 
ســوی خانــواده خــود، مقصــر ایــن جدایــی نیــز قلمــداد می شــدند کــه چــرا تــا پــای مــرگ بــه پــای 
شــوهر خــود نایســتاده و بــه انــدازه کافــی بــه او خدمــت نکرده انــد. بــه همیــن دلیــل بــا ســرزنش و 
حتــی طــرد از ســوی خانــواده خــود روبــرو می گردیدنــد. همیــن امــر، منجــر به کاهــش حمایت های 
ــن  ــد. ای ــه قاجــاری می گردی ــر در جامع ــه شــدن فق ــی آن، زنان ــه و در پ ــان مطلق اقتصــادی از زن
وضعیــت تــا دوران پهلــوی اول نیــز ادامــه داشــت. لــذا برخــی از ایــن زنــان بــرای تأمیــن هزینه هــای 
خــود در شــرایطی کــه حامــی مالــی نداشــتند و از تحصیــالت و تخصصــی نیــز برخــوردار نبودنــد 
بــه ســمت تن فروشــی کشــیده می شــدند (کازامــا، ١٣٨٠: ١۴۶). بــا رخداد هایــی چــون طــالق، 
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جنــگ و قحطــی در عصــر قاجــار کــه بــه زنانه شــدن فقــر انجامیــده بــود، روســپی گری نیــز افزایش 
یافتــه بــود؛ به طــوری کــه در آن دوران در نشــریات زنــان نوشــتند کــه بیــن ۶٠ تــا ٧٠ هــزار روســپی 
در کشــور فعال انــد (نشــریه عالــم نســوان، ١٣٠١، شــماره ١: ٣٠). ایــن حجــم از تعــداد روســپیان 
در دوران قاجــار، رقمــی بســیار قابــل توجــه اســت؛ هنگامــی کــه بدانیــم که جمعیــت ایــران زمین در 
آن دوران، چیــزی بیــن ۵ تــا ١٠ میلیــون نفــر بــوده اســت (کــرزن، ١٣٧٣: ۵٨٧). کثــرت روســپیان 
ــود. در  ــرو ســاخته ب ــا بحران هــای مختلفــی روب در عصــر قاجــار، جامعــه محــدود آن زمــان را ب
ــه همســر و زندگــی  ــز بی توجــه ب ــردان متأهــل نی ــردان مجــرد، بســیاری از م ــر از م آن دوره، فرات
خانوادگــی خــود، از مشــتریان اصلی روســپیان بودند (نشــریه جهان زنــان، ١٣٠٠، شــماره ۴: ١٠). 
در نتیجــه روســپیان در ایــران چنــان زیــاد شــده بــود کــه در نشــریات آن دوران نوشــتند کــه بــه دلیــل 
حجــم زیــاد زنــان روســپی و اشــباع بــازار روســپی گری در ایــران، بســیاری از روســپیان بــرای یافتــن 
مشــتری های جدیــد و تأمیــن هزینه هــای زندگــی بــه ســمت کشــورهای همســایه می رفتنــد و ایــن 
امــر، نظــم جنســی و اجتماعــی در کشــورهای همســایه را بــه کلــی مختل کــرده بود و بــه همین دلیل 

بــا اعتــراض کشــور همســایه روبــرو گردیــده بــود. 
«به موجب خبری که چند روز پیش در جریده شریفه رعد منتشر گردید، کثرت 
ورود فواحش از ایران به بصره موجب تشویش گردیده و تلگرافاً از دولت ایران 

تقاضای جلوگیری نموده اند.» (نشریه نامه بانوان، ١٢٩٩، شماره ٨: ۶).
دولــت در آن زمــان، نــه اجــازه تحصیــل بــه زنــان را مــی داد کــه از طریــق آن بتواننــد آمــوزش 
ــرد و  ــه ای تأســیس می ک ــه کارخان ــد و ن ــای خــود برآین ــس هزینه ه ــد و از پ و تخصصــی بیابن
بــه زنــان فرصــت کار مــی داد. در ایــن وضعیــت، زنانــی کــه توســط شــوهران خــود طــالق داده 
می شــدند، دولــت از آن هــا حمایتــی نمی کــرد و اگــر پــدری هــم نداشــتند کــه از آن هــا حمایــت 
مالــی کنــد تنهــا گزینــه پیــش روی آن هــا، روســپی گری بــود. ایــن وضعیــت چنــان فراگیــر بــود 
ــناخت  ــمیت می ش ــه رس ــهری ب ــان ش ــرای زن ــت در آن دوران ب ــه حکوم ــغلی ک ــا ش ــه «تنه ک
پیوســتن بــه صنــف فاحشــگی بــود!» (ناهیــد، ١٣۶٠: ١٢). بــه همیــن دلیــل، نســل اول جنبــش 
ــه  و اشــتغال  ــه تأســیس کارخان ــه هــم ب ــد ک ــت تقاضــا کردن ــان در نشــریات خــود، از دول زن
ــان  ــا زن ــد ت ــان فراهــم نمای ــرای آن ــل را ب ــردازد و هــم فرصت هــای آمــوزش و تحصی ــان بپ زن
از ایــن طریــق بتواننــد بــه شــغلی آبرومندانــه دســت یابنــد و بعــد از طــالق توســط شــوهر، بــه 
ــز  ــد و هم خانواده هــای دیگــر را نی ــود می کن روســپی گری کشــیده نشــوند کــه هــم آن هــا را ناب

بــا تهدیدهــای ســالمتی و انــواع مشــکالت دیگــر روبــرو می ســازد.
«فقــر عمومــی کــه یکــی از میوه هــای جهالــت نســوان اســت کــه هــر بــزرگ و کوچــک زن 
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ــه اســت فواحــش کــه  ــد. از آن جمل ــه کارهــای زشــت و نامشــروع می نمای ــور ب و مــرد را مجب
بدیهــی اســت درصــدی نودونــه نفــر از آن هــا به واســطه احتیــاج، ناگزیــر از فــروش عصمــت و 
تــن دادن بــه ننــگ بی شــرفی شــده اند. چنــدی قبــل، زمامــداران تصــور کردنــد کــه عــالج ایــن 
کار، اخــراج کــردن آن هــا اســت بــه شــهر نــو و ندانســتند کــه ایــن نه تنهــا مفیــد نیســت بلکــه 
ضررهــای دیگــر نیــز در بــر دارد. مســأله کثــرت فواحــش به وخیم تریــن درجــات خــود رســیده. 
از آن جملــه اســت امــراض تناســلیه مزمنــه ماننــد ســفلیس و ســوزاک کــه بــه اتفــاق تمــام اطبــا 
امــروز، درصــدی نــود و نــه نفــر از ایرانیــان بــه آن گرفتارنــد و ایــن قضیــه مســأله نــژاد و توالــد 
را چنــان تهدیــد می نمایــد کــه تصــورش تــن عالقمنــدان بــه ســعادت بشــر را می لرزانــد. یگانــه 
عــالج ایــن کار بــه عقیــده مــا ایــن اســت کــه بایــد دولــت بــه فوریــت چنــد بــاب کارخانــه بــرای 
زن هــا تأســیس و همــه فواحــش را مجبــور بــه دخــول در آن کارخانه هــا بنمایــد. بدیــن طریــق 
ــه  ــا ب ــی و زانیه ه ــام زان ــخ، تم ــالن تاری ــه از ف ــد ک ــد صــادر کن ــم ســخت و اکی ــه یــک حک ک
ــد نفــر مرتکــب در  ــاره چن ــد شــد و ایــن حکــم را درب موجــب حکــم اســالم مجــازات خواهن
میــدان توپخانــه و مألعــام بــه موقــع اجــرا گــذارد. فایــده تأســیس ایــن کارخانه هــا نــه تنهــا تقلیل 
فواحــش و تأمیــن حیــات و نامــوس ملــت اســت بلکــه پــول زیــادی هــم از کارخانه هــا بــه خزانــه 

دولــت می رســد» (نشــریه نامــه بانــوان، ١٣٠٠، شــماره ١١: ١).  

مبارزه برای اشتغال زنان 
ــدات  ــه اشــتغال در تولی ــا حــدی ب ــه ت ــالت و عشــایر ک ــان ای در عصــر قاجــار، برخــالف زن
خانوادگــی مشــغول بودنــد، اساســاً اشــتغال بــه قصــد درآمدزایــی بــرای زنــان شــهری، مرســوم 
ــان،  ــریات زن ــدات نش ــر از تأکی ــی دیگ ــتا، یک ــن راس ــوران، ١٣٨٢: ٢١٢). در همی ــود (ف نب
مطالبه گــری بــرای افزایــش اشــتغال و درآمدزایــی در میــان عمــوم زنــان بــود (نشــریه دانــش، 
١٣٢٩ق، شــماره ۶: ۴‑٣؛ نشــریه عالــم نســوان، ١٣٠٢، شــماره ۵: ١٣). از نــگاه آن هــا 
ــده  ــار مان ــردان، گرفت ــر ســلطه م ــی کــه در زی اشــتغال و اســتقالل اقتصــادی می توانســت زنان
بودنــد را قدرتــی مضاعــف بخشــد کــه مجبــور نباشــند بــه خاطــر تأمیــن مالــی توســط شــوهر، 
تــن بــه هــر ذلــت و ســرکوبی در خانــه بدهــد (نشــریه عالــم نســوان، ١٣٠٢، شــماره ٢: ٣٨؛ 
آفــاری، ١٣٧٧: ۵). اشــتغال و درآمدزایــی زنــان، اســتقالل اقتصــادی آنــان را بــه همــراه داشــت 
و ایــن چیــزی نبــود کــه مــردان عصــر قاجــار از آن اســتقبال کننــد. نظم جنســیتی مســلط در عصر 
ــه زنــی کــه مســتقل از مــرد، تــوان ادامــه حیــات داشــته  قاجــار، زن وابســته را می پســندید و ن
باشــد. بــه همیــن دلیــل، گفتمــان پدرســاالری، اشــتغال زنانــه را نشــانه بی عفتــی و بی حیایــی 
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ــه مخالفــت برمی خواســت.  ــا اســتقالل اقتصــادی ب ــق ب ــن طری ــرد و از ای ــداد می ک ــان قلم آن
در همیــن راســتا، نشــریات زنــان در عصــر مشــروطه بــه انتقــاد از ممنوعیــت اشــتغال زنــان از 

طریــق تضعیــف گفتمــان پدرســاالری پرداختنــد.
«یقین است که زنان نباید شغلی را که خالف عفت و عصمت باشد بپذیرد 
ولی آیا بی عصمت می توان خواند زنی را که در خانه به شغل خیاطی مشغول 
و در معیشت با شوهر خود شرکت نماید!؟ آیا بی حجاب می توان خواند اگر 
زنان، ریسمان بافی و نساجی را پیشه خود ساخته، ازاین رو، قدری به زحمت 
شوهر تخفیف دهند! آیا ممکن نیست زنان به منتهای عصمت و عفت به 
تعلیم و تأدیب دوشیزگان اشتغال ورزند!؟ هر کس پس از قدری تعقل تصدیق 
خواهد داشت که کار، زن را بی عصمت نمی نماید بلکه بر عفت شان می افزاید 

و عصمت شان را کامل می نماید» (نشریه شکوفه، ١٣٣۴ق، شماره ۴: ۴).
ــداد  ــادی قلم ــغلی و اقتص ــاد ش ــی از انقی ــه را ناش ــیتی زنان ــاد جنس ــان، انقی ــریات زن نش
می کردنــد. در ایــن راســتا، آن هــا اولیــن راه مبــارزه بــا پدرســاالری را تــالش بــرای آمــوزش و 

ــد.  ــوان می کردن ــان عن ــارت و ســپس اســتقالل اقتصــادی زن کســب مه
«زن تعلیم یافته، به کمک سرمایه علم و تربیت که در دست دارد همیشه می تواند به طور 
شرافت ، نانی به دست آورد و با احترام زندگانی نماید. موجب عمده انقیاد زن، اسباب 
اقتصادی بوده که زن را در قرن های متمادی در حالتی نزدیک به اسیری نگاه   داشت. 
یعنی برای این بود که زن، نان مرد را می خورد ... زن اولین وجودی است که در دنیا 
مبتال به اسیری شد و زن اسیر شد پیش از آنکه اسیری پیدا شده باشد. ریشه هرگونه 
زیردستی و تعدی، از زیردستی اقتصادی آب می خورد. واقعاً هم چطور می خواهید که 
مردها زن ها را احترام نموده و با آن ها از روی مساوات و برابری معامله نمایند تا وقتی 
که مرد حس می کند که به هر حال زن از ترس آنکه از گرسنگی بمیرد مجبور است 
با او بماند؟ عده مردهایی که حس استبداد و جور آن ها که هنوز در هر مردی باقی 
است به دیدن یک وجودی که به کلی مطیع و منقاد آن ها است بیدار نمی شود خیلی 
نادر است و از آن نادرتر، مردهایی هستند که بتوانند جلوی کشش طبیعی خود را به 
سو ء استعمال از این قوت و توانایی بگیرند» (نشریه نامه بانوان، ١٢٩٩، شماره ۵: ۴). 

ــا مقایســه وضعیــت  ــان در نشــریات خــود در عصــر مشــروطه تــالش می کردنــد کــه ب زن
ــان، ایــن تصــور  ــوان گــروه مرجــع ایرانی ــان اروپایــی به عن ــان ایرانــی و زن ــان زن اشــتغال در می
غالــب را کــه زنــان نبایــد کار کننــد را تضعیــف ســازند و به جــای آن بــر تفــاوت جنســیتی در 

نــوع مشــاغل تأکیــد کننــد و نــه اینکــه زنــان حــق اشــتغال نبایــد داشــته باشــند:
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قبیل  از  مهمه  امور  مشغول  فرانسه  در   ١٩٠٨١ سال  در  زن هایی که  «عده 
مدیریت تجارت خانه، نویسندگی، محاسبات، طبابت و غیره بوده اند بالغ بر 

دو میلیون نفر است» (نشریه جهان زنان، ١٣٠٠، شماره ٣: ١٣). 
آن هــا بــا ارائــه ایــن آمارهــا نشــان می دادنــد کــه کار کــردن زنــان در کشــورهای پیشــرفته در 
آن روزگار، نه تنهــا نشــانه بی عفتــی زنــان نیســت بلکــه اتفاقــاً نشــانه تمــدن و توســعه یافتگی آن 
کشــورها محســوب می شــود کــه زنــان می تواننــد پــا بــه پــای مــردان در عرصه هــای مختلــف 

شــغلی، بــه کار مشــغول باشــند. 
«در اروپا که میدان کار است زنان نیز مانند مردان کار نموده و در تهیه موجبات 
راحتی خود شخصاً جدیت و کوشش می نمایند. در اروپا می توان گفت که 
مشاغل، بین زنان و مردان تقسیم شده و هریک بر حسب ساختمان روحانی و 
جسمانی خود، عهده دار انجام دادن وظایف معینی هستند. مردان به کارهای 
سخت مثل استخراج معدن، تسطیح طرق و تنظیف معابر و غیره می پردازند. 
زنان نیز به شغل نویسندگی ادارات دولتی، تجارت خانه ها و پرستاری بیماران 

اشتغال دارند.» (نشریه نامه فرنگستان، ١٣٠٣، شماره ٣: ١١١). 

مبارزه با خشونت خانگی مردان
یکــی دیگــر از جنبه هایــی کــه در نشــریات زنــان در عصــر مشــروطه مــورد تأکیــد قــرار 
ــی آن  ــی اصل ــود کــه قربان ــی ب ــرت خشــونت های خانگــی در خانواده هــای ایران می گرفــت، کث
ــود  ــار ســلطه آمیز ب ــر رفت ــد. خشــونت خانگــی، بازتــاب الگوهــای کلی ت ــان و کــودکان بودن زن
ــر در خانواده هــای عصــر قاجــار داشــت. خشــونت در درون  کــه ریشــه در پدرســاالری فراگی
خانــواده، پیامــد رابطــه ســلطه آمیز بیــن زن و مــرد در دوران قاجــار بــود. در آن دوره، زن 
دارایــی مــرد محســوب می شــد و مــردان می توانســتند بــه بهانه هــای مختلــف، آن هــا را مــورد 
ــی ناقص العقــل و خــود را  ــان را موجوات ــردان عصــر قاجــار، زن ــد.٢ م ــرار دهن کتــک و آزار ق
عاقــالن کامــل قلمــداد می کردنــد. بــه همیــن دلیــل خشــونت علیــه زنــان را الزم و بلکــه واجــب 
می دانســتند (نشــریه شــکوفه، ١٣٣٢، شــماره ١١: ٢). در چنیــن بســتری، مــردان بــه بهانه هــای 
مختلــف، زنــان خــود را مــورد ضــرب و شــتم قــرار دهنــد. به طــور مثــال، برخــی زنــان بــه دلیــل 

١. ١٢٨٧ هجری شمسی

٢. به طور مثال بنگرید به آرشیو برخط «دنیای زنان در عصر قاجار» وابسته به دانشگاه هاروارد: 
سند   ١٣٢٧ق؛  نو»،  «ایران  مجموعه  از   ١٢F١۵١۵٨ شماره  سند   ١٣٢٧ق؛  نو»،  «ایران  مجموعه  از   ٢F١۵١۵٨ شماره   سند  
شماره ۴٠F١۵١۵٨ از مجموعه «ایران نو»، ١٣٢٨ق؛ سند  شماره ٧٩F١۵١۵٨ از مجموعه «ایران نو»، ١٣٢٩ق؛ سند  شماره 

١٢٩F١۵١۵٨ از مجموعه «ایران نو»، ١٣٢٩ق.
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خــروج از خانــه بــدون اجــازه شــوهر، بــا کتــک شــوهر روبــرو می شــدند. در ایــن شــرایط، حتــی 
خانــواده شــوهر نیــز کــه عــروس را دارایــی خانوادگــی خــود می دانســت ایــن حــق را بــرای خــود 
قائــل بــود کــه در صــورت لــزوم، آن هــا نیــز او را مــورد ضــرب و شــتم قــرار دهنــد (اتحادیــه، 
ــز از کتک هــای همســر در  ــاردار نی ــان ب ــود کــه زن ــان ب ــن خشــونت ها چن ١٣٧٣: ۴١). گاه ای
امــان نبودنــد؛ به طــوری کــه حتــی در برخــی مــوارد، در زیــر کتک هــای شــوهر خــود جان شــان 
را از دســت می دادنــد. ایــن وضعیــت از خشــونت های خانگــی چنــان فراگیــر بــود کــه نشــریات 
زنــان بــه افشــاگری و مقابلــه بــا چنیــن مشــکالتی بــه پــا خواســتند و ســعی در روشــنگری افــکار 

عمومــی در ایــن عرصــه نمودنــد.
«خیلی تعجب است از بداخالقی بعضی از مردهای بی مالحظه که در ایام 
حمل، با زن ها نزاع و دعوا می کنند و کتک می زنند و بد می گویند و اسباب 
اعراضات نفسانی خانم های حامله می شوند. چه بسیار دیده شده که مرد، زن 
را در ایام حمل، صدمه و کتک زده و همان اسباب سقط جنین شده و طفل 

معصوم و مادر هر دو مرده اند» (نشریه شکوفه، ١٣٣١ق، شماره ۵: ٢).
ــه در  ــان حامل ــد می شــد کــه زن ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــن دوره، ب ــان در ای ــن نشــریات زن در ای
غــرب، احتــرام خاصــی دارنــد ولــی در ایــران از هیــچ حرمتــی برخــوردار نیســتند و بــه راحتــی 
ــر کتک هــا از  ــی گاه در زی ــد و حت ــرار می گیرن توســط شــوهران خــود مــورد ضــرب و شــتم ق
دســت می رونــد. آن هــا ســعی می کردنــد از ایــن طریــق، بــا هوشــیار کــردن حکومــت و مــردم، 
بــر نقــش دولــت و افــکار عمومــی در مقابلــه بــا خشــونت های خانگــی علیــه زنــان تأکیــد کننــد. 

«زنان همیشه محل مالحظه اند مخصوص در ایام حمل. در زمان رضاع١ در دول 
متمدنه، زنان از خیلی زحمات و کارها معاف می باشند و نهایت دقت را در حفظ 
صحت و راحت اینها می نمایند. حتی آنکه هرگاه کسی با زن حامله طرف نزاع 
و ادعایی باشد حکومت، ادعای طرف را تا مدتی توقیف می نماید مبادا اسباب 

زحمت و اعراض آن زن شود.» (نشریه شکوفه، ١٣٣١ق، شماره ۵: ٢).
زنــان در نشــریات خــود در عصــر مشــروطه تــالش می کردنــد کــه موقعیــت فرودســت خــود 
در خانــه و تجربــه خشــونت های خانگــی علیــه خویــش را بــه چالــش بکشــند و صدای مشــکالت 
و آســیب های زنانــه از درون خانــه باشــند. آن هــا آگاه ســازی جامعــه را زمینــه  و مقدمــه ای اساســی 
بــرای تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی در حــوزه زنــان و خانــواده در ســال های آینــده می دانســتند. 

بــه همیــن دلیــل در روشــنگری افــکار عمومــی و به خصــوص زنــان ایرانــی می کوشــیدند.
«زن مسلمان از بدبخت ترین مخلوق های دنیا به شمار می رود. آن حقوقی 

١. دوران شیرخوارگی کودک
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که خداوند برای مخلوق خود قرار داده است از قبیل حرکت، نطق، پوشش، 
خوراک، آزادی در تنفس، در گفتار و رفتار، خندیدن، ادراکات، تفرجات، 
تفریحات، خواندن ها و نوشتن ها و غیره از آن حقوقی که همه در تحت قانون 
معین و از لوازم زندگانی بشر است، زن مسلمان از تمام آن حقوق محروم و 
بعالوه احکامی که از برای مجرمین و مقصرین و قباحت کاران از قبیل حبس 
ستم، سخت گیری ها، بازداشتن ها و ذلت  کشیدن ها، تنگی کشیدن و باالخره 
زنده به گور شدن معین شده تماماً شامل حال زنان مسلمان شده و آن ها را 
چنان در جهل و نادانی و ضعف نفس و سستی عنصر و بی تربیتی و بی علمی 
و فالکت اخالقی درانداخته است که اگر یک نفر زن مسلمان را در مقابل 
یک نفر زن غیرمسلمان بگذاریم فرقی که بین یک مرد عالم و یک مرد دیوانه 
ناالیقی خواهد بود بین زن غیرمسلمان و زن مسلمان هم آن طور مباینت١ دیده 

خواهد شد» (نشریه نامه بانوان، ١٢٩٩، شماره ١٠: ۶). 
در نشــریات زنــان بــر ایــن نکتــه تأکیــد می شــد کــه قربانــی خشــونت های خانگــی مــردان، 
فقــط زنــان نیســتند بلکــه فراتــر از آن، فرزنــدان خانــواده نیــز آســیب می بیننــد کــه شــاهد چنیــن 
خشــونت هایی در خانــه هســتند؛ چراکــه همیــن فرزنــدان آســیب دیده نیــز مــادران آینــده 

ــد.  ــز آســیب می بینن ــی نی ــق، نســل های آت ــن طری می شــوند و از ای
«یک دختری که در خانه دائماً رفتار وحشیانه پدر را نسبت به مادر ببیند و 
بفهمد، در بزرگی و وقتی که صاحب اوالد شود هیچ وقت نمی تواند اطفال 
خود را دارای ثبات، عزم، وقار، فداکاری و جهاتی که برای تعالی و ترقی وطن 
و اجتماع الزم است نموده و به آن صفات، آنان را متصف نماید» (نشریه 

جهان زنان، ١٣٠٠، شماره ٣: ٩).   
از طرفــی، زنــان در نشــریات خــود، ســلطه مردانــه و خشــونت های خانگــی آنــان علیــه زنــان 
ــد کــه جلــوی رشــد و پیشــرفت  ــان قلمــداد می کردن ــارز نقــض حقــوق بشــر زن را مصــداق ب
ــه و عامــل عقب ماندگــی و ضعــف اعتمادبه نفــس و فرودســتی آن هــا در جامعــه  ــان را گرفت آن
شــده اســت. آن هــا از ایــن طریــق تــالش می کردنــد کــه زنــان جامعــه را هوشــیار و آن هــا را بــه 
حقــوق خــود آگاه نماینــد و از ایــن طریــق، بســتری بــرای مقاومت هــای فرهنگــی و اجتماعــی 

علیــه خشــونت های خانگــی مــردان فراهــم ســازند.  
آدمیت  مرحله  از  را  آن ها  است که  شده  نازل  بیچاره  زنان  بر  بالها  «بعضی 
مسلوب  آن  و  است  ساخته  مهجور  دانش  و  علم  جمال  زیارت  از  و  دور 

١. تفاوت، تباین، اختالف.
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حرکت  شوهرش  بی اجازه  نمی تواند  زن  زن.  از  است  بشریت  حقوق  بودن 
کند، نفس بکشد، لباس بپوشد، چیز بخورد، خنده بکند، گریه بکند، حتی 
مسلمان  مردهای   ... نماید  مالقات  شوهرش  بی اجازه  را  خود  مادر  و  پدر 
اختالط  و  معاشرت  ندارند،  رفاقت  نمی کنند،  معاشقه  خود  زن های  با 
نمی کنند،  باور  را  آن ها  حرف  نمی دهند،  اعتبار  ندارند،  اطمینان  ندارند، 
فحش  می دهند،  تنگی  می خوابند،  علیحده١  می پندارند،  دروغ  را  آن ها  قسم 
زن،  که  دارند  توقع  آن وقت   ... چه  و  چه  و  چه  و  می زنند  می دهند، کتک 

بی اجازه آن ها آب نخورد» ( نشریه نامه بانوان، ١٢٩٩، شماره ١٠: ٧). 

بحث و نتیجه گیری
هــدف از ایــن مقالــه، تحلیــل مســائل زنــان و خانــواده در روزنامه هــا و نشــریات زنــان در عصــر 
ــف،  ــب نشــریات مختل ــان در قال ــش زن ــن دوره تاریخــی، نســل اول جنب ــود. در ای مشــروطه ب
توانســتند نهال هــای اولیــه از گفتمانــی جدیــد را تولیــد نماینــد؛ گفتمانی فمینیســتی و برابری خواه 
کــه تــالش می کــرد از طریــق مبــارزه بــا گفتمــان پدرســاالری حاکــم بــر جامعــه، نظــم جنســیتی 
ــه  ــگاه و نگرشــی جدیــد ب ــق، ن ــد و از ایــن طری ــه لحــاظ ایدئولوژیــک تضعیــف کن مســلط را ب
خانــواده و مناســبات خانوادگــی ایجــاد نمایــد؛ گفتمانــی جدیــد کــه بتوانــد در راســتای برابــری 
جنســیتی بیشــتر بیــن مــردان و زنــان جامعــه در عرصه هــای مختلــف حرکــت کنــد. در همیــن 
راســتا نشــریات زنــان در عصــر مشــروطه، بــا افشــای مصادیــق مختلــف از ســتم جنســیتی بــر 
زنــان، نشــان می دادنــد کــه نظــام مردســاالر و پدرســاالر حاکــم بــر زمانــه آن هــا چگونــه حتــی 
خصوصی تریــن عرصه هــای زندگــی زنــان را فــرا گرفتــه اســت؛ به نحوی کــه هیــچ رابطــه ای 
میــان زنــان و مــردان برقــرار نمی شــود، مگــر آنکــه بــر نوعــی ســلطه جنســیتی علیــه زنــان متکــی 
باشــد. نشــریات زنــان بــا افشــای ســتم های جنســیتی چندالیــه در نظــام پدرســاالر عصــر قاجــار، 
به خوبــی نشــان می دادنــد کــه فرودســتی زنانــه، ریشــه های طبیعــی و زیســتی نــدارد بلکــه اتفاقــاً 
کامــًال ناشــی از ســلطه مــردان بــر حوزه هــای خصوصــی و عمومــی در جامعــه دارد کــه زنــان را 
بــه حاشــیه رانــده و آن هــا را از بســیاری از حقــوق و امتیــازات اجتماعــی محــروم ســاخته اســت. 
نشــریات زنــان در عصــر مشــروطه، بــه دنبــال نوعــی نبــرد گفتمانــی در جامعه بودنــد. هدف 
از ایــن نبــرد، تضعیــف گفتمــان پدرســاالری و تقویــت گفتمــان فمینســیتی و برابــری  جنســیتی 
در حوزه هــای مختلــف بــود؛ چراکــه تغییــر گفتمــان حاکــم می توانســت بــه تغییــر وضعیــت 
زنــان در خانــواده و جامعــه منجــر شــود. در نــگاه ایــن نشــریات، اولیــن گام تغییــرات اجتماعی، 

١. جداگانه
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تغییــر ارزش هــا در حــوزه خانــواده بــود. تغییــر ارزش هــا نیــز تنهــا بــا ارتقــای آگاهــی جنســیتی 
زنــان حاصــل می شــد. لــذا آن هــا مهم تریــن بســتر بــرای آغــاز تغییــرات را افزایــش ســواد زنــان 
ــل  ــن روش تقاب ــا، ای ــگاه آن ه ــتند. در ن ــان می دانس ــوع زن ــا موض ــگاری ب ــپس روزنامه ن و س
ــن  ــوده ای منجــر شــود. در ای ــه ارتقــای آگاهــی جنســیتی در ســطح ت ــی می توانســت ب گفتمان
راســتا، کانــون مبــارزه نــرم و فرهنگــی زنــان در نشــریات خــود، مبــارزه بــا گفتمــان پدرســاالری 
بــود؛ چراکــه پدرســاالری، به عنــوان ســاختاری ایدئولوژیــک و مســتحکم توانســته بــود تمــام 

عرصه هــای رشــد و پیشــرفت زنــان در عصــر قاجــار را محــدود و در اختیــار خــود بگیــرد. 
ایدئولــوژی پدرســاالری بــه بازتولیــد ســلطه جنســیتی مردانــه بــه شــکل مناســباتی بهنجــار و 
طبیعــی می پرداخــت. هــدف غایــی پدرســاالری، تولیــد و تثبیــت ارزش هایــی خاص بود کــه بتواند 
ســلطه مــردان در خانــواده و جامعــه را بــر زنــان تحکیــم کنــد و از ایــن طریــق کاری کنــد کــه زنــان 
نیــز بــا بــاور بــه ایــن ایدئولــوژی، جهــان را همان گونــه ببیننــد کــه مــردان عصــر قاجار می خواســتند. 
در گفتمــان پدرســاالر حاکــم در عصــر قاجــار، زنــان حــق نداشــتند تحصیــل کننــد؛ چراکه زنــان از 
نــگاه مــردان، آمادگــی ذهنــی و عقلــی بــرای تحصیــل ندارنــد. مــردان با همیــن توجیــه ایدئولوژیک، 
ــه ازدواج هــای زودهنــگام دختــران و دوری آنــان از تحصیــل را رقــم می زدنــد؛ فراینــدی کــه  زمین
جلوگیــری از افزایــش ســواد و آگاهــی جنســیتی زنــان، منجــر بــه بازتولیــد و تــداوم انقیــاد جنســیتی 
آنــان می گردیــد. از طرفــی، ایدئولــوژی پدرســاالری، کار دســتمزدی بــرای زنــان در بیــرون از خانه را 
نیــز نشــانه بی عفتــی زنــان قلمــداد می کــرد و لــذا جلــوی آن را می گرفــت. پیامــد چنیــن گفتمانــی، 

جلوگیــری از اســتقالل اقتصــادی زنــان و تــداوم وابســتگی شــدید آنــان بــه مــردان بــود.
در ایــن راســتا، زنــان در نشــریات خــود در عصــر مشــروطه، بــه تقابلــی گفتمانــی بــا 
ایدئولــوژی پدرســاالری پرداختنــد تــا بــا تضعیــف آن در بیــن زنــان و در ســطح افــکار عمومــی، 
زمینــه تغییــر آن را در بلندمــدت فراهــم ســازند. زنــان عــالوه بــر نقــد ســلطه پدرســاالری بــر 
خانــواده و جامعــه، در نشــریات خــود بــه مصادیــق ایــن ســلطه نیــز پرداختــه و ایــن مصادیــق 
را نیــز موردنقــد قــرار می دادنــد. مهم تریــن مــوارد و جنبه هایــی کــه موردنقــد آنــان قــرار 
می گرفتنــد شــامل ازدواج هــای اجبــاری زنــان، کودک همســری دختــران، چندهمســری مــردان، 
طالق هــای آســان زنــان، زنانه شــدن فقــر و روســپی گری آنــان، مبــارزه بــرای دســتیابی به حــق 
اشــتغال و همچنیــن مبــارزه بــا خشــونت های خانگــی بــود. زنــان در تمــام ایــن عرصه هــا تــالش 
می کردنــد کــه بــا نشــان دادن مصادیــق پدرســاالری، نشــان دهنــد کــه چگونــه ســلطه جنســیتی 
ــی  ــه موجودات ــان را ب ــد و آن ــود کن ــان را ناب ــی زن ــه فرصت هــای رشــد و ترق توانســته اســت ک

ــه و جامعــه بــدل ســازد.  ضعیــف، کم ســواد و در حاشــیه مانــده در خان



94

شماره شصتم
سال بیست وسوم
زمستان  1401

مقاله علمى _ پژوهشى

ــتم  ــق س ــیدن مصادی ــر کش ــه تصوی ــا ب ــه ب ــد ک ــالش می کردن ــود ت ــریات خ ــان در نش زن
جنســیتی، گفتمــان پدرســاالری را در نــگاه زنــان و حتــی مــردان، سســت کننــد و گفتمانــی از 
مقاومــت جنســیتی را خلــق نماینــد کــه هدفــش برهــم زدن نظــم جنســیتی مســلط بــود کــه زنــان 
را بــه انقیــاد می کشــاند. هــدف نهایــی نســل اول جنبــش زنــان، تغییــر قوانیــن خانــواده بــه نفــع 
برابــری جنســیتی بــود. بااین همــه، تــالش زنــان در آن دوره منجــر بــه تغییــر قوانیــن ازدواج و 
ــا توســعه  خانــواده در همــان دوره نگردیــد امــا ایــن تــالش، بی ثمــر نمانــد. درنهایــت زنــان ب
مقاومــت جنســیتی در ســطح جامعــه، بعــد از دو دهــه مبــارزه فرهنگــی و عمومــی کردن مســائل 
ــر  ــاز تغیی ــال ١٣١٠، زمینه س ــوی اول و در س ــتند در دوره پهل ــه توانس ــطح جامع ــان در س زن

قوانیــن ازدواج در کشــور شــوند. 
یکــی از مهم تریــن مطالبــات زنــان در نشــریات خــود، مبــارزه بــا کودک همســری بــود کــه 
ــان قلمــداد می شــد. در ایــن راســتا،  ــل آن ــران و تــرک تحصی ــاری دخت منشــأ ازدواج هــای اجب
ــه ١٣ ســال  ــران، ب ــی، ســن ازدواج دخت ــا تصویــب مجلــس شــورای مل ــوی اول و ب دوره پهل
افزایــش یافــت و اگــر مــردی بــا دختــری زیــر ١٣ ســال ازدواج می کــرد، تــا ســه ســال زنــدان 
و حبــس در انتظــارش بــود (قانــون ازدواج، ١٣١٠، مــاده ٣). ایــن در حالــی بــود کــه جامعــه 
پدرســاالر در آن زمــان، هیــچ محدودیــت ســنی بــرای ازدواج دختــران قائــل نبــود؛ به طــوری کــه 
بســیاری از دختــران خردســال بــه تشــخیص پــدر، در ســنین کودکــی بــه خانــه شــوهر فرســتاده 
می شــدند. از طرفــی، در ایــن قانــون مصــوب در ســال ١٣١٠، مــردان در هنــگام ازدواج بایــد بــه 
همســر خــود اعــالم می کردنــد کــه زن دیگــری دارنــد یــا خیــر. آن هــا اگــر در ایــن زمینــه، همســر 
ــاده  ــون ازدواج، ١٣١٠، م ــوم می شــدند (قان ــدان محک ــه دو ســال زن ــد ب خــود را فریــب دهن
۶). ایــن تغییــرات و امثــال آن، اگرچــه کافــی نبــود امــا گامــی مهــم بــه ســمت جلــو محســوب 
می شــد؛ چراکــه توانســته بــود بــرای زنانــی کــه تــا دو دهــه پیــش از آن، تقریبــاً از حقــوق خاصــی 
در خانــواده برخــوردار نبودنــد، حــال آن هــا را به طــور قانونــی صاحــب حقــوق کــرده بــود کــه 
ــان در راســتای اســتیفای خــود،  ــد پیشــروی آرام زن ــن رون دولــت از آن پشــتیبانی می کــرد. ای
ــرات  ــه یافــت؛ به نحــوی کــه تغیی ــراز و نشــیب های مختلــف ادام ــا ف ــز ب در دهه هــای بعــد نی

دیگــری را نیــز در حــوزه زنــان و خانــواده ایرانــی بــرای آنــان بــه ارمغــان آورد. 
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