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Simultaneously with the publication of the women's press in 1909, conditions were created for 

women to use a new language of expression, such as poetry and fiction, to express their views in 

addition to the further critique of social structures. This research is led by a qualitative method, 

using content analysis technique, and with index emphasis on fiction texts, published in the 

biographical press between 1289 (the year of publication of the first women's newspaper) to 1311 

(the last year of publication of the women's world newspaper). It is trying to answer the question 

of what issues have women addressed in their fictional writings? What was their most important 

demand, and what did they introduce as the leading cause of women's subjugation? A complete 

and non-selective enumeration of biographies in the period under discussion, including 167 issues 

equals 4,401 (four thousand four hundred and one) press releases. The central theme of these 

fictional texts is women's rights in marriage - life and divorce, critique of forced marriage, early 

marriage (child marriage) and polygamy. Also, the behavior of "ignorant mothers" has been 

introduced as the leading cause of women's misery. 
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 ( 9199-9821زنان ) یسینو در داستان یاجتماع ینقد ساختارها

 باغدار دلگشا یعل
   ali.b.delgosha@gmail.com . رایانامه:یرانا ی،مشهد، خراسان رضو یدانشگاه فردوس یختار یدکتر

 

 چکیده اطالعات مقاله
 یشترفراهم شد تا زنان بتوانند عالوه بر نقد ب یطیشرا ی،شمس 9821زمان با انتشار مطبوعات زنان از سال  هم پژوهشی نوع مقاله:

خود استفاده کنند. پژوهش  های یدگاهطرح د یبرا یزمانند شعر و داستان ن یداز زبان جد یاجتماع یساختارها
مندرج در مطبوعات  یشاخص بر متون داستان کیدمحتوا و با تأ یلبا استفاده از فن تحل یفیکه به روش ک رو یشپ

آخر انتشار  )سال 9199زنان( تا سال  ۀروزنام ین)سال انتشار نخست 9821 یها سال ۀنگار منتشرشده در فاصل زن
خود به طرح چه  یکه زنان در مکتوبات داستان دهد یپرسش پاسخ م ینشده به ا یعالم نسوان( گردآور یدۀجر

 یزنان معرف یادعامل انق ترین یعنوان اصل را به یزیآنان چه بوده و چه چ ۀخواست ینتر مهم د؛ان پرداخته یموضوعات
نگار  زن یاتنشر ۀشمار 961مورد بحث، شامل  ۀنگار در دور زن یدجرا یرگزینشیکامل و غ یاند. برشمار کرده

زنان در  یمطبوعات اوراقمنتشرشده در  یسنو داستان زن 61در  دهد ینشان م یبرگ مطبوعات 0049برابر با 
-حقوق زنان در امر ازدواج یمتون داستان ینا یموضوع محور ی،شمس 9199تا سال  9821 یها سال ۀفاصل
رفتار  ین( و نقد تعدد زوجات است. همچنیهمسر ازدواج زودهنگام )کودک ی،و طالق، نقد ازدواج اجبار یزندگ

 شده است. رفیزنان مع بختی یرهعامل ت ترین یمادران نادان، اصل

 تاریخ دریافت:

 9049 خرداد 1
 

 : پذیرشتاریخ 
 9049 تیر 98

 :ی کلیدیها واژه
زنان، مطالبات  یسینو داستان
مطبوعات زنان،  ی،اجتماع
مادران  ی،اجتماع های ینابرابر
 نادان.

-565(، 0)90، زن در فرهنگ و هنر. ( 9199-9821زنان ) یسینو در داستان یاجتماع ینقد ساختارها(. 9049) علی ،باغدار دلگشا ه این مقاله:ب استناد
511. 
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  مقدمه

ترین ادوار تجددگرایی در ایران، نقشی اساسی در  عنوان یکی از مهم دورة تاریخی مشروطه به

گیري فهم اجتماعی از مشروطه  تغییرات اجتماعی داشته است. با شکلایجاد تحوالت و تحقق 

از زبان خود زنان در قالب » امور نسوان«گیري آن داشتند،  که مطبوعات نقشی مهم در شکل

شاخص این امر  نمونۀوگو قرار گرفت.  زنان مورد بحث و گفت گرایانۀ مطالبه هاي نگاري مکتوب

شمسی به بعد (باغدار دلگشا،  1288هاي  سال فاصلۀدر  نوایران روزنامۀرا در مکتوبات زنان در 

آفرین  . یکی از رخدادهاي تحولتوان مشاهده کرد و بسیاري دیگر از جراید می )31-70: 1400

تا  1289هاي  زنان براي نخستین بار بود. در این دوره و در فاصلۀ سال در این دوره، انتشار جراید

زنان، نامۀ بانوان، عالم نسوان، جهان زنان،  دانش، شکوفه، زبانشمسی جرایدي مانند  1304

انتشار یافتند؛ جرایدي که موضوع محوري  خواه ایران و نسوان شرق مجلۀ جمعیت نسوان وطن

هاي متفاوت در طرح موضوع  ها و روش ها مسائل زنان است، البته با اتخاذ دیدگاه تمامی آن

  ).84-61: 2019دلگشا،  (باغدار

نو براي طرح مسائل اجتماعی، دیگر ایدة نوینی بود که ابتدا در قالب  گیري از زبان هبهر

و پس از آن در قالب متون داستانی در جراید این دوره ظهور یافته است. در این  مکالمات خیالی

گیري از زبان داستان به طرح مسائل و مطالبات اجتماعی خود در جراید  دورة زمانی، زنان با بهره

نویس را در جراید منتشرشده در  هاي زن هاي متعددي از این داستان اند؛ نمونه نگار پرداخته نز

  توان مشاهده کرد. شمسی می 1311تا  1289هاي  فاصلۀ سال

شناسی پژوهش حاضر نیز عبارت است از برشماري کامل و غیرگزینشی مطبوعات زنان  منبع

ر این پژوهش، تمامی شمارگان ده عنوان جراید ). د1311تا  1289در دورة زمانی مورد بحث (

 مجلۀ نسوان، عالم زنان، جهان بانوان، نامۀ زنان، زبان شکوفه، هاي دانش، تخصصی زنان با نام

مورد بررسی  ایران دختران و نسوان سعادت پیک شرق، نسوان ایران، خواه وطن نسوان جمعیت

تخصصی زنان هستند که در فاصلۀ  غیرگزینشی قرار گرفتند. این جراید، تمامی نشریات

 167اند از  اند. موارد مورد بررسی عبارت شمسی در ایران منتشر شده 1311تا  1289هاي  سال

  برگ مطبوعاتی. 4401نگار برابر با  شماره نشریات زن
  

  پژوهش یشینۀپ

تاکنون تحقیقات متعدد و متنوعی در خصوص مسائل زنان در دورة قاجار در داخل و خارج از کشور 

 1990هاي  در شیکاگو در سال» نگرش و نگارش زن«هاي کارگروه  منتشر شده است. از پژوهش

آبادي، محمد توکلی طرقی و ژانت آفاري تا مقاالت مندرج در نشریۀ  میالدي با محوریت افسانۀ نجم

ها در این تحقیق  تک آن در آمریکا و بسیار تحقیقات دیگر تا به امروز که تشریح تک دیگر نیمۀ

صورتی  نگاري زنان توجه شده است که به حال در برخی تحقیقات به موضوع داستان گنجد. بااین نمی
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  ها پرداخت: توان به معرفی آن هاي پژوهش حاضر می عنوان پیشینه تر به مشخص

هاي  به تشریح ویژگی مندرج در ضمیمۀ نامۀ فرهنگستان» هاي زنان شریات و داستانن«در مقالۀ 

نویسی و  برخی متون داستانی زنان پرداخته شده است. نویسنده بر این نظر است که رمان

هاي اجتماعی مردان بوده و زنان نخستین  نگاري زنان در ایران در ابتدا تحت تأثیر رمان داستان

خوردن دختران و گرفتارشدن آنان در دام عشق جوانان  با مضمون فریب هاي خود را نها و رما داستان

  ).257: 1387اند (نامۀ فرهنگستان،  به نگارش درآورده

هاي مندرج از زنان  هاي داستان ویژگی» هاي زنان در ژانر مطبوعات نخستین داستان«مقالۀ  در

دورة گذار از رویکردهاي سنتی به مدرن مورد  نوانع نگار دورة قاجار و پهلوي اول به در مطبوعات زن

 نسوان عالمنگار مندرج در روزنامۀ  پنجاه داستان زن بحث و بررسی قرار گرفته است. در مقالۀ مذکور

صورت گزینشی ده داستان در متن مقاله بررسی  به قلم دلشاد خانم چنگیزي مطالعه و از آن میان به

دختر «و » مجمع انقالب نسوان«ت زنان از دو مجله با عنوان شده است. همچنین در بخش مطبوعا

). بررسی تمامی شمارگان 70، 68، 64، 60: 1397(طباطبایی و همکاران،  نام برده شده است» ایران

عنوان سال انتشار نخستین شمارة آن  شمسی به 1299از میزان  عالم نسوانمنتشرشده از نشریۀ 

از  6با عنوان شمارة  عالم نسوانعنوان انتشار آخرین شمارة نشریۀ  هشمسی ب 1311نشریه تا آبان ماه 

داستان به قلم شخصی با نام  33دهد که برخالف ادعاي نگارندگان مقاله، تنها  نشان می 12سال 

منتشر  عالم نسواندر نشریۀ » دلشاد خانم چنگیزي«یا » دلشاد چنگیزي«، »دلشاد خانم«، »دلشاد«

هاي مستعار یک مرد است نه نام حقیقی یک زن و  ها نام ان. همچنین این نامداست 50شده است، نه 

مجمع «نویسی زنان تعریف کرد. همچنین  هاي این متن داستانی را ذیل داستان توان نمونه نمی

هاي  نام انجمنی از انجمن مورد استفاده قرار گرفته، اي از زنان عنوان نام مجله که به» انقالب نسوان

  است.» دختران ایران«نیز » دختر ایران«. نام صحیح مجلۀ زنان است

به تشریح برخی » نو برنامۀ گسترده براي زنان ایران«کالئی نیز در مقالۀ  یاسمن رستم

زنان ). 270- 235: 1383پرداخته است ( عالم نسواننگار مندرج در نشریۀ  هاي زن داستان

تا  1289دگرگونی ادبیات نمایشی زنان ایران از روند ) و 1384(کارزي،  نویس در ایران نمایشنامه

  اند. نویسی زنان در ایران پرداخته ) نیز دو تحقیقی هستند که به موضوع داستان1399(نظرزاده،  1357

. منابع مطبوعاتی مورد استفاده 1تحقیق حاضر از دو جهت با مطالعات پیشین داراي تفاوت است:  

شناسی  شناختی (جامعه با رویکردي جامعه .2اند و  ینشی) شدهدر این پژوهش برشماري کامل (غیرگز

  است. شده در این متون داستانی پرداخته تاریخی)، به بررسی نقد ساختارهاي اجتماعی مطرح
  

  یقتحق یشناس و روش يچارچوب نظر

  یشناس روش

شوند. روش  ها به دو گروه کلی کمی و کیفی از یکدیگر متمایز می شناسی پژوهش عمدتاً روش
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شود. این  تحقیق کمی بر پایۀ نظریه است و در آن به طرح فرضیه یا فرضیات پرداخته می

گیري مورد سنجش درستی یا نادرستی قرار گرفته و نتایج آن نیز  ها نیز در بخش نتیجه فرضیه

به کل جامعه است. روش تحقیق کیفی بر پایۀ مدل مفهومی و داراي پرسش یا تعمیم  قابل

  تعمیم به کل جامعه نیست. اي ندارد و قابل هایی است. این مدل فرضیه پرسش

شده، پژوهش حاضر به روش کیفی گردآوري شده است. فن مورد استفاده  با توجه به تعاریف ارائه

شناسی، بافت موقعیت کلمات،  الگوهایی مانند مخاطب ها از تحلیل محتوا است. در این بررسی

ها نیز استفاده شده است. براي تحلیل عناصر  هاي اجتماعی و ضریب تکرار واژه شناخت نقش

پردازي و  شناسی، زاویۀ روایت، زمان شناسی، شخصیت داستانی نیز موضوعاتی نظیر مخاطب

  است. گرفته پردازي مورد توجه قرار مکان
  

  موجود) يها کامل داده يد مطالعه (برشمارمور ۀنمون

مستندات مورد مطالعه در پژوهش حاضر نیز شامل تمامی متون داستانی است که توسط زنان در 

(سال آغاز  1311(سال انتشار اولین نشریۀ زنان در ایران) تا سال  1289هاي  فاصلۀ سال

شمارة نشریۀ عالم نسوان) در هاي مطبوعاتی زنان و انتشار آخرین  محدودیت براي فعالیت

اند. استخراج این متون داستانی از خالل بررسی غیرگزینشی تمام  نگار به چاپ رسیده نشریات زن

اوراق موجود جراید زنان در دورة زمانی مورد بحث صورت پذیرفته است. بخشی از این اوراق 

خانۀ ملی ایران، کتابخانه، مطبوعاتی در مراکز آرشیوي داخل کشور مانند سازمان اسناد و کتاب

موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران و مرکز اسناد و 

ها نیز در مراکز آرشیوي خارج از  مطبوعات آستان قدس رضوي در دسترس هستند و عمدة آن

مریکا و سایت کشور مانند سایت دنیاي زنان در عصر قاجار وابسته به دانشگاه هاروارد در آ

ها گاه در  هاي این داستان کتابخانۀ مرکزي دانشگاه بن در آلمان در دسترس قرار دارند. نمونه

هاي داستان  ها و بخش پاورقی جراید و گاه در متن اصلی درج شده است؛ براي مثال تمامی پرده

نشریه به چاپ  شمارگان این 4تا  2زنان در پاورقی صفحات  انگیز مندرج در روزنامۀ زبان رقت

، 1 ؛ همان، سال3، شمارة 1 ؛ همان: سال2 ، شمارة1 ق، سال 1338زنان،  رسیده است (زبان

). همچنین در مطبوعاتی مانند مجلۀ 6، شمارة 1 ؛ همان، سال5، شمارة 1 ؛ همان، سال4شمارة 

ن خواه ایران، این متون داستانی بدون تعیی پیک سعادت نسوان و مجلۀ جمعیت نسوان وطن

اند (مجلۀ جمعیت نسوان  مکانی معین در میان دیگر مکتوبات با موضوعات متعدد جاي گرفته

؛ مجلۀ پیک 7: 9، شمارة 1 ، سال1304؛ همان، 10: 2، شمارة 1 ، سال1302خواه ایران،  وطن

). در میان جراید مورد بررسی در این دوره، تنها 16-11: 1، شمارة 1 ، سال1306سعادت نسوان، 

ما و «و » ادبیات«است که متون داستانی آن عمدتاً در بخش معینی با عنوان  عالم نسوان جریدة

بیشتر این متون داستانی، فاقد نام نویسنده هستند و از طریق  .اند به انتشار رسیده» ادبیات
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توان به  زنانۀ خود تأکید داشته است، می ها بر من که نویسندة داستان در آن اصطالحاتی

، دانشمندرج در نشریۀ » وداع«هاي داستانی مانند  جز نمونه نویسندة داستان پی برد. بهبودن  زن

داستان «و  خواه ایران مجلۀ جمعیت نسوان وطنمندرج در » وگوهاي پریوش و مهرآسا گفت«

هایی چندبخشی و انتشاریافته در چندین شماره از  که داستان زنان زباندر روزنامۀ » انگیز رقت

اند. با  اند و در یک شمارة نشریات طرح شده بخشی ها تک هستند. مابقی داستان این مجالت

، درمجموع 1311تا  1289هاي  نگار منتشرشده در فاصلۀ سال بررسی غیرگزینشی نشریات زن

در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. بیشتر این  متن داستانی یافت شد که همگی 67

شناختی ادبی،  هاي زیبایی فهم هستند. کمتر جنبه زبانی ساده و همهبخشی و داراي  ها تک داستان

ها نیز اختصاص به مسائل اجتماعی زنان  فصاحت و بالغت دارند و موضوع محوري بیشتر آن

همسري دارند؛ موضوعی که از ساخت  خصوص محورهایی مانند ازدواج اجباري و کودك به

نگار نشان  شناختی متون داستانی زن سی جامعهاجتماعی زمان خود اثرپذیري داشته است. برر

ها  اند که زنان به نگارش متون داستانی خود در آن دهد مطبوعات نخستین منابعی بوده می

- 1289( زنان زباناند. در میان مطبوعات این دوره نیز برخی جراید تخصصی زنان مانند  پرداخته

) و 1304-1302( ایران خواه وطن نسوان جمعیت)، مجلۀ 1311-1299( عالم نسوان)، 1300

نگار توجه بیشتري به انتشار متون  ) نسبت به دیگر جراید زن1307( نسوان سعادت پیکمجلۀ 

  .اند زنان داشته داستانی
  

  پژوهش يها پرسش

هاي زیر پاسخ  شده، به پرسش متن داستانی یافت 67پژوهش حاضر از خالل تحلیل و بررسی 

  دهد: می

نو با نام داستان براي طرح مسائل اجتماعی، به طرح چه  استفاده از زبانزنان ایرانی ضمن  .1

 اند؟ موضوعاتی در متون داستانی خود پرداخته

 نویس چه کسی یا کسانی هستند؟ هاي زن مخاطب اصلی در داستان .2

اند و  شده در این متون چه میزان با نگاه انتقادي به نگارش درآمده مسائل اجتماعی مطرح .3

 محور هستند؟ مسئله شداراي بین

اند و چه اثري بر  نویس مندرج در این متون داستانی چه اثري از جامعه پذیرفته مطالب زن .4

  اند؟ ساخت اجتماعی داشته
  

  یشمس 1311تا  1289نگار از  زنان در مطبوعات زن یسینو داستان

شاه قاجار آغاز شده است.  هایی با موضوع نقد اجتماعی، در دورة ناصرالدین سیر نگارش داستان

اي دانست که در این دوره با نگارش  شاید بتوان میرزا فتحعلی آخوندزاده را نخستین نویسنده
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 خان لنکران به نقد ساختارهاي خورده و وزیر هایی نظیر ستارگان فریب ها و نمایشنامه داستان

 هایی دیگري مانند کفن سیاه اجتماعی در ظرف زمانی خود پرداخته است. پس از آن در داستان

، 1299اثر میرزادة عشقی که براي نخستین بار در روزنامۀ نامۀ بانوان به انتشار رسید (نامۀ بانوان، 

 )،1305، آبادي (دولت )، رمان شهناز89-12: 1303(خلیلی،  روزگار سیاه )،6- 8: 1، شمارة 1 سال

با اثرپذیري از واقعیات جامعه به موضوع  )1309(مشفق کاظمی،  1305تهران مخوف نگارش 

مفاسد درون جامعۀ ایران در اواخر قاجار و اوایل پهلوي و محورهایی مانند فاحشگی زنان و علل 

همسري و طمع  هاي اجباري و ناآگاهانۀ زنان، کودك ازدواج هاي نافرجام زنان، آن، عشق

رانی مردان، نقد پوشش سنتی زنان، شرح بیچارگی زنان مسلمان و انتقام از جنس مرد  وتشه

هاي مردنگار، مسائل اجتماعی با محوریت زنان مورد بحث و  پرداخته شده است. در این داستان

)، 23-6تا:  خانم در داستان وکالي مرافعه (آخوندزاده، بی اند و زنانی نظیر سکینه نظر قرار گرفته

هاشم  )، سارا خانم در نمایشنامۀ آقا3ق:  1328مهرانگیز در داستان عروسی مهرانگیز (اسکندري، 

جمیله در نمایشنامۀ دهشت جنگ یا میدان دهشت و فروزان در  )،89-48تا:  خلخالی (تبریزي، بی

آفرینی  ) و خسرودخت، مهین، شهناز و پروین به نقش1380نمایشنامۀ حق با کیست (یقیکیان، 

  اند. جتماعی پرداختها

هایی را با محوریت نقد ساختارهاي اجتماعی به نگارش  در این دورة زمانی، زنان نیز داستان

هاي  نگار با شاخص موضوعی مسائل اجتماعی زنان در ایران سال هایی زن اند: داستان درآورده

و  دانشدر دو نشریۀ ها را  هاي این داستان انتهاي دورة قاجار و دوران رضاشاه. نخستین نمونه

، 1299زنان،  توان مشاهده کرد (زبان می» انگیز داستان رقت«و » وداع«هاي  با نام زنان زبان

  ).2: 2، شمارة 1 ق، سال 1328؛ دانش، 3- 2: 6، شمارة 1 سال

صورت کتاب  جاي درج در مطبوعات به هاي خود را به پس از این دوران نیز زنان داستان

 بلهوس جوان و بیچاره دختر داستانکتاب  1309اند؛ براي نمونه در سال  مستقل به چاپ رسانده

حال دختري است که ناخواسته فریب جوانی بلهوس را خورده  به انتشار رسید. موضوع کتاب شرح

فریب خود  کند و زمانی که متوجه اشتباه و ختر چند روزي را با پسري سپري میاست. این د

اش دیگر پذیراي  خواهد با پشیمانی به آغوش خانواده برگردد، خانوادة سنتی و عرفی شود و می می

او نیستند. در این داستان به نقش جهالت پدر و مادرها پرداخته شده و مادران نیز جنایتکارانی 

دیگر متن داستانی  پرویز و پروینداستان  ).48- 15: 1309(تیمورتاش،  اند شدهی معرف موذي

نگار است که به توصیف رخدادهاي اجتماعی پس از انقالب مشروطه پرداخته است. محور  زن

هاي پروین و بتول با موضوع تالش  وگوهایی است میان دو دوست با نام اصلی داستان نیز گفت

یا داستان  دوشیزگان رهبر). 87- 34: 1312ت و رفتارهاي اجتماعی (کیا، پروین براي غلبه بر سن

خواهري که  وگو میان ژاله و الله، دو ژاله، دیگر اثري است با فحواي متنی داستان در قالب گفت
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: 1315 اند (کیا، خرافی و مدرن پرورش یافته- در قالب فرزندخواندگی با دو سبک تربیتی سنتی

هاي آن ابتدا در پاورقی و متن اصلی جراید زنان  نگار که نمونه داستانی زن ). در این متون97- 12

اند، مسائل اجتماعی زنان با محوریت ازدواج  صورت کتاب به انتشار رسیده اند و بعد به منتشر شده

  اند. به بحث و نقد گذاشته شده
  

  )1311-1289نویس در جراید زنان ( هاي زن . اطالعات کلی برخی داستان1جدول 

  نگارش  عنوان داستان
پردازي  زمان

  داستان
  صحنۀ داستان  شخصیت اصلی

  خانه  زیبنده خانم  دورة قاجار  ش 1289  وداع

  امامزاده  نصرت و طلعت  اواخر قاجار  ش 1299  انگیز داستان رقت

  فضاي عمومی  ماهرخ  اواخر قاجار  ش 1300  یک دختر ایرانی

  خیابان  مهري و مهین  قاجار اواخر  ش 1300  وگوهاي دو دخترك بدبخت گفت

  پارك  پریوش و مهرآسا  اواخر قاجار  ش 1302  مکالمۀ دو نفر شاگرد مدرسه

  مدرسه  سحرناز و سروناز  اوایل دورة رضاشاه  ش 1305  وگوهاي سحرناز و سروناز گفت

  خانه  عفت  اوایل دورة رضاشاه  ش 1305  خواستگار

  جمشید تخت  پروین و دخت کسرا  اسالم ایران قبل از  ش 1307  اش پروین و سرنوشت اجباري

  دبستان معرفت  فخري و پري  اوایل دورة رضاشاه  ش 1307  مادر نادان و مرد باانصاف

  خانه  دختر و مادر  دورة ناصري  ش 1308  وگوي دخترك با مادر نادانش گفت

  مدرسه  مهرانگیز  پردازي در آینده زمان  ش 1308  نصیحتی به مادران و دختران

  راه مدرسه  هما و هوشنگ  دورة پهلوي اول  ش 1309  و هوشنگ ازدواج هما

  پارك  زن بیچاره  دورة پهلوي اول  ش 1309  ناامیدي امید

  پارك  صدیقه خانم  1309از مشروطه تا   ش 1309  مکالمات دخترك صدیق

  مدرسه  رخ پروانه و پري  دورة پهلوي اول  ش 1309  رخ مکالمۀ پروانه و پري

  عالم رؤیا  خاتون خانم  دورة سلجوقیان  ش 1309  مکالمۀ خاتون ایرانی

  مجمع زنان  فخرالزمان  ش 1310مشروطه تا   ش 1310  زندگی من

  فضاي عمومی  دخترك  دورة پهلوي اول  ش 1310  ازدواج اجباري

  مدرسه  دختر بیچاره  پردازي در آینده زمان  ش 1311  اندرز دختر بیچاره به دختران آینده
   

  

هاي سبکی در مقایسه با  نگار مندرج در جراید زنان از نظر زبانی تفاوت متون داستانی زن

ها از نظر موضوع در کمترین سطح تمایز هستند. از نظر  یکدیگر را دارا هستند. البته این تفاوت

داستان «اند، مانند  ها در چندین بخش پیوسته به نگارش درآمده سطح و حجم، برخی داستان

نگار مندرج در  ترین داستان زن مندرج در روزنامۀ زبان زنان. این داستان را طوالنی» نگیزا رقت

بخش و  9توان معرفی کرد (داستانی در  مطبوعات در دورة مورد بحث در پژوهش حاضر می

 25تا  16در هر نوبت بین  زبان زنانکلمه). این داستان در پاورقی شمارگان نشریۀ  8772معادل 

، شمارة 1ق، سال  1338کل یک شماره را به خود اختصاص داده است (زبان زنان،  درصد حجم

؛ همان، 5، شمارة 1؛ همان، سال 4، شمارة 1؛ همان، سال 3، شمارة 1ق، سال  1338؛ همان، 2
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نیز داستانی دوبخشی است (مجلۀ » مکالمات مهرآسا و پریوش«). داستان 6، شمارة 1سال 

هاي  ). بسیاري دیگر از داستان10: 2، شمارة 1، سال 1302ران، خواه ای جمعیت نسوان وطن

بخشی و بسیار کوتاه هستند  هایی تک نیز عمدتاً داستان عالم نسواننگار مندرج در نشریۀ  زن

، 7، سال 1306؛ همان، 2، شمارة 3، سال 1301؛ همان، 5، شمارة 1، سال 1300(عالم نسوان، 

  ).5شمارة 
  

  )1311- 1289نویس در جراید زنان ( هاي زن کرار در عناوین داستانهاي پرت . واژه2جدول 

  هاي داستانی نمونه  تعداد تکرار  واژه  ردیف

  19  دختر/ دخترك  1
  »گفتند ما را هم دختر می«

  »دخترکی که یکباره هوو شد«

  15  وگو مکالمه/ گفت  2
  »مکالمۀ دو نفر شاگرد مدرسه: پریوش و مهرآسا«

  »وگوهاي سحرناز و سروناز گفت« 

  11  ازدواج  3
  »ازدواج هما و هوشنگ«

  »ازدواج اجباري«

  6  اجبار/ اجباري  4
  »اش پروین و سرنوشت اجباري«

  »وگوي دو دخترك بدبخت ازدواج اجباري مسبب بدبختی: گفت«

  6  مادر/ مادران  5
  »وگوي دخترك با مادر نادانش گفت«

  »مادر نادان و مرد باانصاف«
  

  

شده در عنوان از آن جهت است که معموالً نویسنده یا  ها و اصطالحات استفاده اهمیت واژه

ترین موضوع و دغدغۀ خود را در عنوان نشان دهند.  ترین و اصلی کنند مهم نویسندگان سعی می

عناوین توان مشاهده کرد؛ زنان نیز در  ها و مطبوعات نیز می گزینی را در عناوین کتاب این عنوان

تأکید  »جنس زن«اند تا بر  هایی مانند بانوان، نسوان و زنان بهره برده مطبوعاتی خود از واژه

، »عالم نسوان«، »زبان زنان«، »جهان زنان«، »نامۀ بانوان«ورزند، عناوین نشریاتی مانند 

  .»پیک سعادت نسوان«و  »نسوان شرق«

و  »اجبار«، »ازدواج«، »مکالمه«، »تركدخ«هایی مانند  هاي خود از واژه زنان در داستان

؛ 33: 3، شمارة 2، سال 1300اند (عالم نسوان،  صورتی شاخص استفاده کرده به »مادر/مادران«

کار رفته است. این  بارها به »دختر«ها واژة  ). در این عنوان105: 3، شمارة 11، سال 1310همان، 

تواند باشد که زنان از همان  ین معنی میدهندگان و نویسندگان زن به ا موضوع در نظر ارائه

شوند. همچنین میزان تقدم  زده مواجه می سنین کودکی با مسائل اجتماعی و ساختارهاي جنسیت

و  »بدبختی«دهندة توجه و تأکیدشان بر موضوع  نشان »دختر«در برابر  »دخترك«استفاده از واژة 

گیري از واژة  تواند باشد. بهره ی میاتخاذ رویکردهاي ترحمی و تأسفی و همچنین سنین کودک

هاي  دهندة تالش براي انتقال تجربیات زیسته و ایجاد زمینه نیز نشان »وگو گفت«و  »مکالمه«

، 1، سال 1302خواه ایران،  نسلی است (مجلۀ جمعیت نسوان وطن وگوهاي درون نزدیکی و گفت
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). نکتۀ مهم آن است که در 37-33: 6، شمارة 5، سال 1304؛ عالم نسوان، 12-10: 2شمارة 

عنوان ضمیر اتحاد  به »ما«صورتی گسترده و ساختارمند از ضمیر  ها به بسیاري از این داستان

عبارات -آمیختگی جمله و هم »اجبار«و  »ازدواج«کارگیري دو واژة  بخش استفاده شده است. به

دارترین مباحثی  و اولویتترین  دهد که موضوع ازدواج اجباري یکی از مهم ها نشان می میان آن

  اند. هاي خود به آن توجه داشته نویس در داستان است که زنان داستان

تا  1289نگار از سال  داستان زن 67شده و تحلیل محتوایی و متنی مجموع  هاي انجام بررسی

هاي نخستین نگارش متون داستانی زنان و دورة  دهد هرچه از سال شمسی نشان می 1311

شویم. این متون در سه  تر می شود و به میانۀ دورة پهلوي اول نزدیک ه گرفته میقاجار فاصل

  اند: محور تغییرات بیشتري را در خود ظاهر ساخته

  هایی که نام نویسندگان زن در انتهاي آنان درج شده است؛ بیشترشدن تعداد داستان .1

گیري در مسئلۀ  میمتوجه بیشتر به موضوعاتی مانند برابري اجتماعی، انتخاب و قدرت تص .2

  ازدواج؛

شده به زبان غیرفارسی با موضوع  هاي نوشته گیري از داستان توجه به موضوع ترجمه و بهره .3

  مسائل اجتماعی زنان.
  

  یسنو زن يها و داستان یساختار اجتماع متقابل یرتأث

دهد مطالب و موضوعات مندرج در متون داستانی زنان، از شرایط  بررسی تاریخی نشان می

آداب ، النسوان تأدیباند. روایات مندرج در آثاري مانند  اجتماعی جامعۀ ایران اثرپذیري داشته

، مطبوعات انتقادي نظیر مالنصرالدین و همچنین ستون چرند و پرند در الرجال معایب، مردي

 ساخت تمدنمندرج در روزنامۀ  جنیان حمامصوراسرافیل به انضمام مکالمات خیالی مانند روزنامۀ 

دهد؛ ساختی اجتماعی که در آن،  هاي اواخر دورة قاجار را نشان می در سال ایران جامعۀ اجتماعی

) 49: 1371زنان در مقایسۀ با مردان جایگاهی فرودستانه دارند؛ زن مطیع مرد است (استرآبادي، 

االول  ربیع 7(تمدن، شود و محروم از حق تحصیل است  و با الفاظی مانند ضعیفه خطاب می

) و حتی با نام فرزند ذکور 33: 1992، النسوان یبتأد(شود  قل خطاب میالع )، ناقص4ق:  1325

این زنان در ساختار  ).7: ق 1326االول  ربیع 27، صوراسرافیلشود ( خویش در جمع صدا زده می

گیري را در فرآیند ازدواج  کردند و کمترین نقش اجتماعی و قدرت تصمیم سنتی ازدواج می

: 1363کردند (ویشارد،  ارد نیز ازدواج در سنین کم را تجربه میخویش داشتند و در بسیاري مو

شدند که سنی  ها نیز گاه مجبور به ازدواج با مردي می )، در این ازدواج253: 1378؛ دالمانی، 213

- 220: 1363؛ بهرامی، 824-823: 1385مانند پدر یا پدربزرگ آنان نیز داشت (اعتمادالسلطنه، 

)؛ زمانی که توسط شوهران خویش مورد ستم قرار گرفته و گاه 109 :1378السلطنه،  ؛ تاج223

شان به  یل نبود مرجع قانونی مناسب و وابستگی اقتصاديدل بهکردند،  تعدد زوجات را تجربه می
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گرفتند و  ، تنها امکان رقابت با هووي خویش را داشتند، صبر اجباري در پیش میشوهرانشان

  ساختند. می

ۀ ازدواج زنان و نداشتن قدرت انتخاب (تصمیم آنان در امر مسئلهد د ها نشان می بررسی

 تجربۀهمسري و پس از آن  براي زنان، کودك عمدتاًکه  ازدواجازدواج به انضمام سن نامناسب 

ترین موارد رایج در ساخت اجتماعی  کودك مادري را به همراه داشته است)، یکی از محوري

این مسائل  مشاهدةنگار نیز با  ). زنان روزنامه70: 1345ی، مقام قائمایران بوده است ( جامعۀ

اجتماعی در مطبوعات به طرح مباحثی مانند نقد روش ازدواج پرداختند و با طرح مباحثی مانند 

مضرات «) و 3: ق 1332الثانی  جمادي 10(شکوفه، » يوشوهر زن فلسفۀ«سن مناسب ازدواج، 

) به تالش 1: ش 1303خواه ایران، جوزا  ن وطنجمعیت نسوا مجلۀ( »ازدواج هنگام صباوت

ۀ اجتماعی مبادرت ورزیدند. مسئلمناسب براي حل این  حل راه ارائۀبراي نقد ساختار اجتماعی و 

هایی بود که زنان براي انتقال آگاهی به جامعه از آن استفاده  زبان داستان نیز یکی از روش

ترین منبعی بودند که این متون داستانی در  همنگار نیز م کردند و در این میان، مطبوعات زن

ها متأثر از واقعیات  اند، اما فحواي متنی آن رسید. متونی که در ظاهر داستانی ها به انتشار می آن

؛ تغییري استکردن جامعه براي تغییر  ها نیز آگاه اجتماعی آن ظرف زمانی و هدف از نگارش آن

توان  داستانی بر ساختار اجتماعی را در دو مورد محوري میهایی از اثرگذاري این متون  که نمونه

همسري و مسائل  به موضوع کودك -نگار یرزنغجراید -. توجه دیگر مطبوعات 1مشاهده کرد: 

 1310هاي  هاي سال . قوانین مدون مربوط به ازدواج در قانون2مربوط به ازدواج زنان در ایران و 

سال براي دختران منجر شد (ر.ك: قانون  15پس از آن  و 13که به تعیین سن ازدواج  1313و 

 مادة: 1313بهمن  28 ۀمصوب، 2؛ قانون مدنی، جلد 3 مادة: 1310مرداد  23 مصوبۀازدواج، 

1041.(  

هاي خود به تشریح و  نویس در نگارش زنان داستان دهد میهاي تاریخی نشان  بررسی

نویسی را  نامه متون داستانی، سطحی از زیست اند. این ها و افراد پرداخته گزارش سرنوشت چهره

ها  اند. این داستان اي که در ساختار متنی داستانی به نگارش درآمده نامه دهند؛ زیست نشان می

ترتیب نقد و نفی  زدة جامعه را به ماندگی، ساختارهاي اجتماعی نامعقول و البته جنسیت شرح عقب

ها  هاي واقعی بر ساختار آرمانی در متن داستان گرایی، جنبه گرایی و آرمان اند. در دوگانۀ واقع کرده

اند. از نظر زبانی نیز  هاي تخیلی، واقعیات اجتماعی انعکاس یافته جاي درج بازتاب مقدم است و به

، 1310؛ دختران ایران، 6، شمارة 5 ، سال1304عالم نسوان، ( اند فهم داراي زبانی محاوره و همه

  ).1، شمارة 1 سال
  

  مایۀ متنی (کلیات موضوعی) درون

شمسی) از قالب متن داستانی براي موضوعاتی نظیر  1311-1289زنان در این دورة زمانی (
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تداوم طرح مطالبات اجتماعی زنان، نقد ساختارهاي اجتماعی و تالش براي رعایت حقوق 

ري به نگارش ها نیز بیشتر با هدف گزارش خب اند. این داستان اجتماعی زنان استفاده کرده

هاي مندرج در این متون داراي نقشی استداللی هستند. عالوه بر  رو، روایتگري اند. از این درآمده

  اي و تعلیمی هستند. ها بیشتر داراي جنبۀ نصیحتی، آموزندگی، توصیه ساختار استداللی، داستان

ي اجتماعی هاي سنتی و قراردادها ضدیت آشکار اما نومیدانۀ قهرمانان داستان با رسم

وگوهاي  ها و گفت دهندة درگیري نسل ها، نشان گرایانه در ظرف زمانی نگارش داستان عرف

کرده با باور  ها شامل تقابل باور دختران جوان و تحصیل درون نسلی است. درگیري نسل

 زبان( اند و مخالف تحصیل دختران خود نیز هستند است که تحصیل نکرده» مادران نادانی«

نسلی نیز شامل صحبت میان دختري  وگوهاي درون ). گفت4: 6، شمارة 2 ، سال1299زنان، 

شده » بیچاره«دادن به ازدواجی اجباري از نظر خودش  مانده از تحصیل که با تن است عقب

است؛ با دختري جوان که مشتاق تحصیل و در حال تحصیل است و پس از تحصیل در آینده 

شوند. این  شخص روایت می ها توسط راوي اول اغلب این داستان خواهد ازدواج را تجربه کند. می

خود را براي دختران یا » بدبختی«نامۀ  اند که زیست»برگشته بخت«شخص، زنانی  راویان اول

هاي حاضر در این متون داستانی نیز از نظر  دهند. شخصیت زنان جوان براي پندگیري شرح می

ي هستند و زنان غیرشهري مانند زنان روستایی یا طبقۀ اجتماعی متعلق به طبقۀ متوسط شهر

با داشتن اندك سواد و رویکردي » برگشته بخت«عشایر در این متون جایگاهی ندارند. زنان 

در نقش فاعلی و گویندگی ظاهر » گذشتۀ نابودشده«آمیز به  ناامیدانه به آینده و با بینشی حسرت

ردي تردیدآمیز به آینده در قالب نقش مفعولی و اند و دختران جوان در حال تحصیل با رویک شده

  شنوندگی.

دهد.  نظیر مدرسه، بازار و خیابان رخ می فضایی عمومی درها نیز عمدتاً  فضاپردازي داستان

ها و مکان انتشار جراید زنان، در  دلیل سکونت نویسندگان داستان فضاي زندگی شهري نیز به

  است.» طهران«

درمورد مسئلۀ ازدواج در قالب ابراز مخالفت  خصوص هبنقد ساختارهاي اجتماعی 

با رسوم اجتماعی، باورهاي فرهنگی و عرفی  هاي فاعلی (راویان) و مفعولی (شنونده) شخصیت

صورت شیفتگی به  مشاهده است. توجه به آینده به ها قابل جامعه در فحواي متنی داستان

رد در ابعاد مختلف در آن وجود دارد در اي که مساوات و برابري اجتماعی میان زن و م جامعه

وار، مشروعیت خود  در این مکالمات داستان» جنس زن«ها بازتاب یافته است.  بیشتر این داستان

حالشان، خود را زنانی  کشیده و راویان داستان هرچند در ابتداي شرح سازد. زنان رنج را خودش می

مادران و پدران خود و پس از آن در سایۀ کنند که تحت سلطۀ آمرانۀ  یا دخترانی معرفی می

اند (عالم نسوان،  قرار داشته» ران شهوت«و گاه » ظالم«و » دیوصفت«مشروعیت شوهران 
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، 1300زنان،  ؛ زبان112: 3، شمارة 10، سال 1309؛ همان، 73-72: 2، شمارة 8 ، سال1306

بر استقالل نقشی آنان افزوده شویم،  )، اما هرچه به میانۀ داستان نزدیک می2: 9، شمارة 3 سال

شود و در انتهاي متن نیز عمدتاً ضمن اتخاذ استقالل در نقش، دختران جوان را تشویق به  می

شدن اراده و تصمیم براي دختران  ها جامعه را به قائل کنند؛ آن تحصیل و کسب استقالل می

کنند. در این  یري تشویق میگ امروز و زنان و مادران آینده، زنانی خودساخته و مستقل در تصمیم

اند؛ فردي که باید دیگران به اراده و  عنوان یک فرد اجتماعی تعریف شده ها زنان به داستان

تر از آن فردي نه فرودست و زیر دست سنت و مردان بلکه  تصمیم او احترام بگذارند و مهم

ران پهلوي و میانۀ آن نزدیک کنیم و به دو می فردي برابر با مرد. البته هرچه از دوران قاجار گذر

مرد شاغل، -دار شویم و مواردي نظیر نگرش زن خانه خواهانه دور می شویم، از بینش برابري می

ها را  مثابه رئیس خانواده و رفتارهاي پدرساالري محوریت ساختاري داستان فرادستی مرد، مرد به

  دهند. تشکیل می

اند. از این جهت راویان داستان را  مفرد روایت شده شخص اولها در صیغۀ  بیشتر این داستان

ها، شرح  نویسندگان در برخی داستان-توان معرفی کرد. راویان با نویسندة داستان یکی می

هاي  اند، مانند داستان زندگی یا شرح مقطعی از زندگی خود را در قالب داستان به نگارش درآورده

ازدواج « )1، شمارة 1 ، سال1298زنان،  آبادي (زبان دولتاز صدیقۀ  »انگیز داستان رقت«

انصراف یک دختر «) و 2، سال ؟، شمارة 1310اثر فخر عظمی ارغون (آیندة ایران،  »اجباري

). این دسته 2، شمارة 6 ، سال1305اثر مهرتاج رخشان (عالم نسوان،  »بیچاره از ازدواج اجباري

دادن به  بودن و تن اند: الف) اجباري مدیگر داراي همخوانیها عمدتاً در سه محور با ه از داستان

رانی  طلبی و شهوت پ) نادانی خانوادة دختر و قدرت بودن ازدواجشان و ناموفق) ب ازدواج آمرانه،

ها که  ها راه یافته است. این داستان هاي این داستان مردان. هشدارها و اندرزها در تمامی بخش

آموزشی است و جنبۀ - اي اخالقی نویسندگان است، شبیه بیانیه-نشرح مقطعی از زندگی راویا

به » براي عبرت دختران جوان و نسوان نادان«ها قوي است. در حقیقت  آموزي در آن عبرت

  اند. نگارش درآمده

اي که بدون آگاهی و شناخت  نادان و جامعه مادرانها خانواده با محوریت  در این داستان

تري را  صبانه را در خصوص محدودیت زنان مدام شرایط انقیادآمیزانهرفتارهاي تکراري و متع

گیرد، مورد نقد جدي قرار  ها را نادیده می آن» اختیار«و » تصمیم«آورد و  وجود می براي زنان به

  گرفته است.

ها بر پایۀ مبارزة  دهد متن بسیاري از این داستان ها نشان می متنی داستان ساختار درون

بدبختی بنا شده است. در یک سمت، داستان دخترانی ساده، معصوم و -شر / سعادت-دوگانۀ خیر

مادران و پدرانشان قرار دارند و در دیگر سو  ناصحیحهاي اجباري و  خورده براساس تصمیم فریب
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طلب و سودجو قرار دارد که عامل  هاي دختران با مردان قدرت دستی ناآگاهانۀ خانواده هم

ها در تقابلی  اند. زنان در این داستان را رقم زده» میدهاي آیندة وطنبدبختی دختران و ا«

مند به تحصیل، اما جامانده  جایگاهی و دیدگاهی با یکدیگر قرار دارند؛ دخترانی معصوم و عالقه

اند بدون  سرعت مادرشدن را تجربه کرده اند و گاه به از آن که زودهنگام ازدواج را تجربه کرده

سواد و  مادربودن اطالعی داشته باشند یا آموزشی دیده باشند در برابر زنانی بیآنکه از شرایط 

دلیل اجبار و تصمیمات  ها، دخترانی که به عالقه به درس و خرافاتی. در این داستان سنتی، بی

اند، با دخترانی که در نقش شنونده و طرف دوم  را تجربه کرده» بدبختی«هایشان  آمرانۀ خانواده

مجلۀ جمعیت ( گرایی خیرخواهانه دارند اند، رفتاري تعاملی و نصیحت ها حاضر شده ندر داستا

). 4-2: 8، شمارة 2 ، سال1299زنان،  ؛ زبان11: 2، شمارة 1 ، سال1302خواه ایران،  نسوان وطن

ها هستند، در مکالمات خود به تبلیغ کسب آگاهی و  برگشته که راویان اصلی داستان زنان بخت

بر محوریت » موقع به«حصیل و آموزش قبل از ازدواج و همچنین ازدواج غیراجباري و گذراندن ت

  اند. پرداخته» قدرت تصمیم«و مبتنی بر » انتخاب«، »تدبیر«، »عالقه«

 مسئلۀ ازدواج است. ازدواج در دو شکل ها داستانپرتکرارترین موضوع مورد بحث در این 

ازدواج اجباري و سنتی بیشترین توجه موضوعی را همسري و ب)  الف) ازدواج زودهنگام/ کودك

در این متون به خود اختصاص داده است. در این متون، بیشترین توجه به موضوع قدرت 

  گیري و انتخاب صورت پذیرفته است. گیري زنان و حق اختیار در تصمیم تصمیم

داراي نام معین ها)  درصد داستان 57داستان ( 38شده،  نگار یافت داستان زن 67از مجموع 

ها) فاقد نام معین نویسنده هستند و در  داستان درصد 43داستان ( 29نویسنده است. همچنین 

» یکی از بانوان وطن«و » یک زن ایرانی«، »امضاي محفوظ«ها عباراتی مانند  انتهاي داستان

، اديآب اند از: صدیقه دولت نویس این متون نیز عبارت درج شده است. برخی زنان داستان

زاده،  رالملوك، نزهت ایرانی، هما محمودي، مهرتاج رخشان، مریم رفعتفخرعظمی ارغون، بد

  ایراندخت تیمورتاش و فخرالسلطان مؤیدزاده و زنددخت شیرازي.

هاي انتهایی  یعنی در سال 1304تا  1289هاي  از نظر زمانی، هشت داستان در فاصلۀ سال

یعنی نیمۀ اول دورة رضاشاه به  1311تا  1305هاي  لداستان در فاصلۀ سا 59دورة قاجار و 

  اند. نگارش درآمده

داستان) داراي نام معین  3ها ( درصد داستان 5/37نگار دورة قاجار،  هاي زن در داستان

نگار دورة  هاي زن داستان) فاقد نام معین نویسنده هستند. در داستان 5درصد ( 5/62نویسنده و 

داستان)  26درصد ( 44مورد) داراي نام معین نویسنده و  33ها ( اندرصد داست 56رضاشاه نیز 

دهد در مقایسۀ دو دورة اواخر قاجار و نیمۀ  اند. این تفکیک نشان می فاقد نام معین نویسنده بوده

هاي همان دوران، هرچه  اول دورة رضاشاه با یکدیگر و البته با توجه به نسبت حجم کل داستان
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شود نویسندگان زن جرئت بیشتري براي معرفی و  فاصلۀ زمانی گرفته می از دورة قاجار بیشتر

  یابند. اند می هاي که نگاشته درج نام خود را در انتهاي داستان

و لزوم استقالل نقشی او در » جنس زن«ها بر  از منظر ساختار جنسیتی نیز در این داستان

هاي  ها معموالً نگرش اش تأکید شده است. در این داستان هاي مهم زندگی گیري تصمیم

مردساالرانه تأیید نشده و تالش براي برابري حقوق زنان و مردان در امر ازدواج مورد توجه قرار 

دلیل عدم اراده و تصمیم و به  جوان هرچند به دخترانها  . در بسیاري از این داستانگرفته است

اند، اما  کرده» کاري تلخ را تجربه«دلیل نادانی مادرانشان  و آمرانه و عمدتاً به» اجباري«صورتی 

هایی که دختران شنونده اما  در ادامه و انتهاي داستان براساس تجربۀ خودشان و آگاهی

گیرند، مانند  دهند، براي ادامۀ زندگی خود تصمیماتی مستقل می ها می رده به آنک تحصیل

ناپدیدشدن، مهاجرت و ادامۀ زندگی در شهري دیگر، جداشدن از همسر و تالش براي ازدواجی 

  پایۀ تصمیم و اراده. مجدد بر
  

  )1311- 1289نویس در جراید زنان ( هاي زن هاي پرتکرار در متن داستان . واژه3جدول 

  توضیحات  تعداد تکرار  واژه  ردیف

  357  من/ـَ م  1

و در متن » زندگی من«ها مانند:  تأکید بر من فردي در عناوین برخی داستان

شخص مفرد که خود شخص اصلی  هاي متعدد در قالب تأکید بر اول داستان

داستان است، تأکیدي بر هویت مستقل و فردي زنان و دختران است، همچنین 

  هاي وابسته به مردان. استقالل نقش فردي زنان در برابر نقشتوجه به 

  272  ما  2

کننده در متن داستان و  ضمیر اتحادبخش میان زنان گوینده و صحبت

ما «، »ما زنان«، »ما دختران«دربرگیرندة تمامی زنان در قالب الفاظی مانند 

  ».ما نسوان ایرانی«، »دختران وطن

  268  مادر  3

مورد » بودن ناآگاه«و » نادانی«ها رفتار مادران با صفت  داستاندر بیشتر این 

عنوان عامل اصلی  به» نادانی مادر«ها  توجه قرار گرفته است. در متن داستان

در تقابل با » مادران آگاه«و » مادران باسواد«معرفی شده و » بدبختی دختران«

  اند. قرار گرفته» مادران نادان«

  204  خانواده  4

وجه به ساختار خانواده در تعریف سنتی آن است. در این متون، خانواده منظور ت

گیرندگی  عنوان گروهی معرفی شده است که استقالل نقشی و تصمیم به

  کند. دختران را حذف می

  86  قانون  5

اند. در  مورد توجه بوده» قوانین نا قانون«و » قوانین کارآمد«قانون در دوگانۀ 

و » قانون عرف«در تعریف مدرن آن مورد توجه است. به ها قانون  این داستان

  نیز توجه شده است.» قانون شرع«

6  
جامعه 

  (فرهنگ)
59  

ها  شود که با نگاهی کامالً منتقدانه به آن بیشتر رفتارهاي عرفی را شامل می

  نگریسته شده است.
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  زنان یسینو در داستان یستهز يها انعکاس تجربه

صورت مکالمه میان دو شخص محوري داستان که عمدتاً زن هستند  بهها  بیشتر این داستان

، 1 ، سال1299؛ عالم نسوان، 4: 2 ، سال ؟، شمارة1310صورت پذیرفته است (آیندة ایران، 

انگیز وجود دارند که افراد  هایی مانند داستان رقت ). در این بین معدود داستان5و  4شمارة 

نصرت، خالۀ نصرت، غالم، هوشنگ، آخوند، حاجی، مادر متعددي مانند نصرت، طلعت، مادر 

حاجی، خواهر حاجی، همسر دوم حاجی، فرزندان همسر دوم حاجی و طبیب در متن داستان وارد 

هایی از زبان آنان  )، حال یا صحبت4-2: 4، شمارة 1 ق، سال 1338زنان،  اند (زبان صحنه شده

وگو میان دو نفر است.  لی داستان همچنان گفتدر متن داستان طرح شده یا نه، اما محوریت اص

صورت نصیحت و توصیه به زنی دیگر  دیده که تمایل دارد بدبختی خود را به یک فرد آسیب

  ).466: 12، شمارة 7 ، سال1306عالم نسوان، ( انتقال دهد

 عنوان پیش از نگارش در قالب داستان به کهاي است  ها برمبناي واقعه برخی از این داستان

بودن  یک اتفاق براي شخص نویسنده رخ داده است. البته باید توجه داشت که موضوع واقعی

ها در حقیقت در  ها ذکر نشده است. نویسندگان داستان کدام از داستان اصل داستان در هیچ

ها موضوعات محوري  اند. در این داستان سطوحی متفاوت شرح زندگی خود را به تصویر کشیده

آور و ناامیدانه به زندگی مجدد/ نگاه  : ازدواج اجباري، ازدواج ناموفق و نگاه ترساند از عبارت

ها و زیست فردي  آمیز و امیدوارانه به ازدواج مجدد. بررسی تطبیقی میان موضوع داستان تجربه

در » انگیز داستان رقت«شخصیت نصرت در  دهد برخی نویسندگان این متون داستانی نشان می

. ازدواج اجباري، 1آبادي، نویسندة داستان، همخوان است:  شخصیت صدیقه دولتچند محور با 

بودن ازدواج و جدایی. اتفاقاتی که  . ناموفق3. تفاوت سنی بسیار زیاد آن دو با شوهرانشان و 2

دهد،  رخ می» انصراف یک دختر بیچاره از ازدواج اجباري«براي دختري به نام سودابه در داستان 

سیار با زندگی نویسندة داستان، مهرتاج رخشان (بدرالدجی رخشان) دارد، این هاي ب شباهت

شدن  . نزدیک2شدن هردو به ازدواج اجباري و فرارشان از آن،  . نزدیک1اند از:  ها عبارت شباهت

دلیل ترس از امري که در دوران کودکی آن  . مجردماندن تا انتهاي عمر به3همسري،  به کودك

و » سرگذشت یک زن«، »ازدواج اجباري«هاي زن در سه داستان  ند. شخصیتا را تجربه کرده

، 1306؛ مجلۀ پیک سعادت نسوان، 4: 2، سال ؟، شمارة 1310(آیندة ایران، » نالۀ یک زنی«

ها نیز  ) از جهات متعدد با سرگذشت فخرعظمی ارغون نویسندة این داستان1، شمارة 1 سال

ها با  ارهاي گاه متضاد در طول زندگی زنان آن داستانشباهت دارد. این شباهت را در رفت

بودن ازدواج نخست و بیزاري  . ناموفق1توان مشاهده کرد:  تصمیمات فخرعظمی ارغون نیز می

. بازگشت به زندگی و تمایل براي 3دلیل رفتارهاي ناپسند،  . جدایی از شوهر به2از ازدواج مجدد، 

ناموفق قبلی و ساختن زندگی مجدد بر پایۀ عاطفه و  . کسب تجربه از زندگی4ازدواج مجدد، 
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  عالقه.
  

  ارتباط موضوع داستان با تجربۀ زیستۀ نویسنده .4جدول 

  نویسنده شخصی زندگی از برشی  نویسنده  داستان موضوع   داستان

  انگیز رقت داستان

  )ش 1299(

 زودهنگام و اجباري ازدواج

 سنی فاصلۀ و حاجی با نصرت

  یکدیگر با دو آن زیاد

 صدیقه

  آبادي دولت

 با خانواده اجبار به زندگی ابتداي در نویسنده

 اختالف او با سال سی حدود که اعتضادالحکما

 شده جدا مدتی از پس و کرده ازدواج داشته سنی

  .است

 دختر یک انصراف

 ازدواج از بیچاره

  اجباري

  )ش 1305(

 ازدواج به سودابه شدن نزدیک

 دیگر ترس، از سودابه اجباري؛

 نکرده ازدواج عمر انتهاي تا

  .است

 مهرتاج

  رخشان

 نزدیک اجباري ازدواج به کودکی در نویسنده

 تا آن از پس گیرد. نمی صورت اما شود، می

  .ماند می باقی مجرد عمر انتهاي

  زن یک نالۀ

  )ش 1306(

 از مادري نقش با زنی انتقادهاي

 رفتارهاي دلیل به شوهرش

  ناپسند

 فخرعظمی

  ارغون

 دختري داشتن و ناموفق ازدواجی از پس نویسنده

 پیوند حاصل که) بهبهانی سیمین( سیمین نام با

 خلیلی عباس شوهرش از بوده، او نخستین

  .گیرد می طالق او با شوهرش رفتارهاي دلیل به

  اجباري ازدواج

  )ش 1310(

 دختري ناموفق و اجباري ازدواج

 و فاسد و بداخالق مردي با

  دختر آن زندگی تناهی

 فخرعظمی

  ارغون

 ازدواج بودن احساساتی و بودن ناآگاهانه ناموفق،

 نخست مرحلۀ تناهی و داستان نویسندة نخست

  او زندگی

  زن یک سرگذشت

  )ش 1311(

 ابتدا در که زنی زندگی توصیف

 به بعد اما داشته، ناموفق زندگی

 زندگی و آورده روي شاعري

  است ساخته خود براي مناسبی

 فخرعظمی

  ارغون

 عادل با اولش، ناموفق ازدواج از پس نویسنده

 معلمی و شاعري به بیشتر کرده، ازدواج خلعتبري

 ساخته آرامی زندگی خودش براي و پرداخته

  .است
  

هاي تحقیرآمیزي مانند ضعیفه،  و زن یا واژه دخترها به جاي الفاظ عامی مانند  در این داستان

 هایی نوین و کمینه و مخدرات که پیش از این در جامعه مورد استفاده بوده است، براي زنان، نام

اي مانند هما  رخ، سروناز، سحرناز یا اسامی شاهنامه مدرن مانند پریوش، مهرآسا، پروین، پري

؛ عالم 10: 2، شمارة 1 ، سال1302اه ایران، خو استفاده شده است (مجلۀ جمعیت نسوان وطن

). براي مردان نیز دو نوع نام ذکر شده است. آنجا که 80-75: 2، شمارة 10 ، سال1308نسوان، 

اند،  مردان در متن داستان داراي نقشی مثبت هستند، با اسامی خاص مانند هوشنگ معرفی شده

و » انگیز داستان رقت«و » هوشنگ ازدواج هما و«مانند دو شخصیت هوشنگ در دو داستان 

و » مردك«، »حاجی«آنجا که نگاهی منفی به عملکرد مردان وجود دارد عمدتاً با الفاظی نظیر 

  اند. معرفی شده» مرد دیوصفت«
  

  زنان یسینو دختران در داستان بختی یرهعوامل ت

(امور » عیۀ نسوانامور اجتما«شمسی به بعد،  1289نگار در سال  زمان با انتشار جراید زن هم

اجتماعی زنان) نیز در سطحی گسترده مورد توجه قرار گرفت. نخستین روزنامۀ زنان با عنوان 
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الصحۀ (بهداشت) مادران پرداخت. روزنامۀ شکوفه  دانش به نقد رفتارهاي تعلمی، تربیتی و حفظ

تی و پزشکی نیز بسیاري از ساختارهاي رفتاري مانند روابط عروس و مادرشوهر، تقابل طب سن

مدرن، گرفتاري زنان به خرافات و رمالی و سبک زندگی را نقد کرد. روزنامۀ شکوفه براي 

هاي خود استفاده  تأثیرگذاري اجتماعی بیشتر از زبان تصویر و کاریکاتور نیز براي بیان دیدگاه

االتی به کرد. دیگر مطبوعات زنان نیز چنین محورهایی را سرلوحۀ کار خود قرار دادند و در مق

زنان در کنار نگارش مکتوبات، از زبان نظم و داستان نیز  نقد ساختارهاي اجتماعی پرداختند.

  براي بیان انتقادهاي خود استفاده کردند.

؛ چرا که محور اصلی، نقد ساختارهاي اجتماعی استها نیز جامعه  مخاطب اصلی این داستان

ها  هاي آمرانۀ خانواده ترتیب تصمیم به -جامعهنقد به کل -گرا  است. در کنار توجه به نقد کل

رانی و سودجویی مردان و  قوانین ناقص و ناکارآمد، شهوت ،»سواد و ناآگاه مادران بی«ویژه  به

» تک ابنا و فرزندان ذکور و مؤنث وطن تک«مسئولیتی آن در برابر آیندة  اعتنایی جامعه و بی بی

معرفی شده » روزي آنان بدبختی دختران و سیه«در  عنوان موضوعات پرتکرار و عوامل اصلی به

هاي زنان، خانواده و رفتارهاي آمرانه  درصد داستان 40شده در  هاي بررسی در میان داستان است.

را داشته » ازدواج اجباري« دادن به بختی دختران با محوریت تن و اجباري آن، نقشی مهم در تیره

امور «و » رسوم کهنه«انجام  و رفتارهاي آنان به انضمام» نمادران نادا«ها  است. در این داستان

عامل اصلی در عدم سعادت دختران، زنان و مادران فردا معرفی شده است. قوانین » خرافیه

ها، دومین عامل پرتکرار در بدبختی زنان معرفی شده  درصد حجم کل داستان 24ناکارآمد با 

نادیده گرفته شده است؛ داراي رویکردهاي جنسیتی ها  در آن» حقوق نسوان« است. قوانینی که

است و پاسخگویی و کارآمدي الزم را براي حل مشکالت » ابتکار در فنون«است، فاقد هرگونه 

ها ناکارآمدي قانون در دو نوع الف) قانون عمومی  آمده نداشته است. در این داستان احتمالی پیش

اند. طمع مردان و  عرف و قانون دولتی نقد شدهو ب) تنوع قوانین مانند قانون شرع، قانون 

عنوان موضوعات  هاي زنان به محورهاي سوم و چهارمی هستند که در داستان اعتنایی جامعه بی

ها اشاره شده است. در خصوص طمع مردان به  گیري بدبختی زنان به آن آفرین در شکل نقش

دلیل  نویس، جامعه به زنان داستان از نظر همراهی ناآگاهی دختران جوان نیز توجه شده است.

اعتنایی،  زنان ناتوان بوده است. در این بی» حال روز«ناآگاهی و ناآشنایی با علوم جدید در درك 

مادران «اند؛ رفتارهاي خرافاتی زنان و مادران در قالب معرفی  زنان نیز علیه زنان اقدام کرده

  مورد بحث و نقد قرار گرفته است. ها در این داستان» دیگر نسوان ناآگاه«و » نادان
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  نگار هاي زن در داستان »روزي نسوان سیه«. بررسی عوامل 5جدول 

درصد نسبت به   ها تعداد داستان  عامل  ردیف

  حجم کل

  هاي داستانی نمونه

  »انگیز داستان رقت«   40  مورد 27  ناآگاه ةخانواد  1

  »خواستگار« 

  »وگوي دخترك با مادر نادانش گفت« 

قوانین   2

  ناکارآمد

  »نالۀ یک زنی«   24  مورد 16

  »باره هوو شد دخترکی که یک« 

رانی  شهوت  3

  مردان

  »مکالمۀ پروانه و پریرخ«   5/19  مورد 13

  »یک دختر ایرانی« 

  جامعۀ  4

  اعتنا بی

مکالمۀ دو نفر شاگرد مدرسه: پریوش و «   5/16  مورد 11

  »مهرآسا

  »ازدواج اجباري« 
  

در تالش  »اجبار«و نقد  »تقلید«ها، زنان ضمن نقد ساختارهاي اجتماعی، نقد  داستاندر این 

چرا زنان ما «کنند. آنان با ذکر این پرسش که  »ابتکار در فنون«اند تا قانون را نیز وادار به  بوده

به  اند و شان پرداخته به خودانتقادي رفتارهاي زنان زمانۀ خود و گذشته »به دنبال ظواهر هستند

زنان دیگر به زندگی قدیم و روش کهنه نباید عمل کنند. آنان باید «اند که  این نتیجه رسیده

  مناسب حال روز قدم بردارند و رفتار کنند.
  

  زنان یدر متون داستان یو مکان یزمان يها پردازش

 ها داراي همخوانی و تطبیق زمانی میان زمان نگارش پردازي، بیشتر داستان در محور زمان

شده در  داستان یافت 67ها هستند. از مجموع  هاي وقایع در متن داستان پردازي داستان و زمانه

آرایی مبتنی بر گذشتۀ تاریخی هستند. در دو  منابع دورة مورد بحث، شش داستان داراي زمان

خواب  نگر پرداخته شده و سه داستان نیز در فرازمان، عالم پردازي آینده متن داستانی نیز به زمان

نیز زمان رخدادها با  داستان دیگر 56اند. در  پردازي معین رخ داده و بدون وجود زمان

   پردازي موجود در متن داستان داراي همخوانی زمانی هستند. زمان
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 1311-1289نگار  هاي زن . پردازش زمانی داستان1شکل 

  

هاي رفاهی مانند پارك، برخی دیگر  در محیط ها داستاندر محور فضاپردازي برخی از این  

هاي مذهبی مانند  ، برخی در محیط»مدارس نسوان«هاي آموزشی و تربیتی مانند  در محیط

هاي ترکیبی و داراي چرخش فضایی یا حتی  هایی نیز در عرصۀ جامعه، نمونه امامزادگان و نمونه

  اند. در عالم خواب مورد تشریح و توصیف قرار گرفته
  

  
 1311- 1289نگار  هاي زن پردازي مکانی در داستان . صحنه2شکل 

  

دهد فضاي مدرسه در این متون  هاي زنان نشان می هاي مکانی در داستان پردازي صحنه
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 »دبستان«که توجه به مدرسه و  صورتی داستانی مورد تأکید و توجه شاخص قرار گرفته است؛ به

تعلیم و «، مدرسه و »دبستان«زنان در تشریح اهمیت  ها را در راستاي همان هدف در این داستان

بندي دوگانۀ فضاپردازي  توان دانست. در تقسیم براي دختران از دورة مشروطه به بعد می »تربیت

هاي داستان  پردازي کدام از صحنه عمومی و فضاپردازي خصوصی نیز باید اشاره داشت که هیچ

، شمارة 1ق، سال  1328؛ همان، 5، شمارة 1ال ق، س 1328در فضاهاي اندرونی نیست (دانش، 

؛ 1، شمارة 1، سال 1306؛ مجلۀ پیک سعادت نسوان، 2، شمارة 7، سال 1305؛ عالم نسوان، 6

عنوان فضایی شبه انقیادآمیز و  )، فضاي اندرونی به3، شمارة 1، سال 1311دختران ایران، 

ارتباطی مستقیم میان تبدیل  محصورانه براي زنان در این متون حذف شده است؛ امري که

شدن او با حذف  »نیمۀ دیگر هیئت اجتماعیه«و  »جنس نسوان«پنداشتن زنان به  »دیگري«

خصوص در دورة پهلوي اول  ساختار بنایی اندرونی از معماري ایرانی در ساختار ایران مدرن به

  دارد.
  

  

  
 1311-1289هاي زنان  هاي شهري در داستان پردازي . مکان3شکل 

  

هاي روستایی است. دلیل این  ها بیشتر از محیط هاي شهري در این داستان توجه به محیط

در دورة رضاشاه  »ایران مدرن«شدن در  بودن نویسندگان و دوران رواج شهري امر را در شهري

شده در متن  دهندة تأثیر متقابل فضاپردازي انجام توان معرفی کرد؛ موضوعی که نشان می

  ساخت اجتماعی موجود است. ها با داستان
  

  گیري یجهنت

گیري برخی تغییرات  ساز آن را آغازگر تحوالت اجتماعی و شکل مشروطه و دوران تاریخ

نگار، زنان نیز  توان معرفی کرد. در همین دوران با انتشار جراید زن اجتماعی در جامعۀ ایران می

هاي خود استفاده کردند و  نگاري از زبان نظم و داستان براي طرح دیدگاه در کنار مکتوب

58
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نویس با موضوع طرح مطالبات اجتماعی و مسائل اجتماعی مربوط به  هاي زن استاننخستین د

نگار این دوره  نخستین جریدة زن دانشزنان در مطبوعات زنان در این دوره به انتشار رسید. 

نگاري است که داستانی  ، نخستین جریدة زنزبان زناناست که متنی داستانی را منتشر ساخت. 

به قلم صدیقه  »انگیز داستان رقت«چاپ رسیده است؛ داستانی با نام چندبخشی در آن به 

همسري  آبادي و با موضوع شرح زندگی دختري به نام نصرت که ازدواج اجباري و کودك دولت

. در میان »مادر نادان«و  »سنت«دستی  اي ناکام و برآمده از هم را تجربه کرده است: تجربه

پیک سعادت ، عالم نسوانخواه ایران،  جمعیت نسوان وطننگار این دوران، مجلۀ  جراید زن

نگار با محوریت نقد ساختارهاي اجتماعی  هاي زن داراي بیشترین داستان دختران ایرانو  نسوان

ها  دهد موضوع محوري تمامی این داستان شده نشان می نگار یافت داستان زن 67هستند. بررسی 

ها ترجمه نیستند و با هدف سرگرمی نیز به نگارش  یک از آن مسائل اجتماعی زنان است. هیچ

ها انتقال تجربه است و داراي رویکردهاي تعلیمی و نصیحتی هستند.  اند. هدف اصلی آن درنیامده

این متون داستانی بیشتر توجه خود را به مقولۀ ازدواج اجباري و ازدواج زودهنگام دختران 

اجتماعی و رفتارهاي عرفی در این خصوص نیز اند. ساختارهاي  همسري) اختصاص داده (کودك

  صورت جدي مورد نقد و نفی قرار گرفته است. به

  

  های زنان) های تأثیرگذار در انقیاد زنان (مبتنی بر داستان روایت . کالن۴شکل 
  

و » اختیار«اند و بر رعایت دو امر  پرداخته» اجبار«زنان در این متون داستانی به نفی 

ویژه مسئلۀ ازدواج، مراحل زندگی و تحصیل تأکید  براي زنان در امور اجتماعی به» انتخاب«

اند. اختیار در برابر اجبار و انتخاب در برابر انتخاب آمرانه در قالب توجه به قدرت  داشته

پیدا » من«و » خود« مفهومگیري زنان است. در این متون هویت، ارتباطی نزدیک با  تصمیم

کرده است. هویت اجتماعی در قالب تعریف خود براساس ماي جمعی و هویت شخصی در قالب 

شخصیتی در این متون پردازش شده است. -تعریف خود براساس صفات فردي و شخصی

 مادر جاهل

 ازدواج

 ياجبار
 خرافات یچندزن

 يشوهردار
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 تیهو

میتصم اریاخت   

 یزندگ يهمسر مدرسه

مبین تأکید زنان بر هویت جمعی » من«و واژة » ام«گستردگی ضریب تکرار ضمیر اتحاد بخش 

  و فردي زنانه است.

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  های ترویجی و امیدبخش روایت . کالن۵شکل 
  

اند. زنانی که راوي  نگار، زنانی سرخورده هاي زن آفرین در این داستان هاي نقش شخصیت

روزي خود براي دختران جوان یا زنانی دیگر  در حقیقت به شرح عوامل تیرهاند،  داستان

ها از زبان زنان سنتی (نمادهاي ترویج خرافات و اثرگذار در  پردازي اند. در این روایت پرداخته

شود. این زنان  زده، آمرانه و دستوري مطرح می انقیاد زنان) خطاب به دختران جمالتی جنسیت

و  »بختی دختران تیره«ترین عامل  شود، اصلی ظاهر می »مادران نادان«ر قالب سنتی که عمدتاً د

هاي فردي خود مانند پروانه،  ها، زنان بیشتر با نام ترویج زیست مردساالر هستند. در متن داستان

بانو، مهري، پریوش، مهرآسا، سحرناز، سروناز، طلعت، نصرت و گلرخ  رخ، پروین، آذر، ماه پري

ند؛ موضوعی که مبین استقالل نقشی و توجه به فردیت زنان در این متون داستانی ا ظاهر شده

  نگار است. زن

ها داراي همخوانی زمان نگارش با  در حوزة پردازش زمانی و مکانی، بیشتر داستان

اي از  هاي زمان موجود در داستان هستند. از نظر مکانی نیز در بخش عمده پردازي صحنه

هاي زنان، پارك و اماکن مذهبی  ، خیابان، انجمنمدرسهر فضاي عمومی مانند ها، زنان د داستان

اند. این امر تالش مستمر زنان براي خروج از  وگو با یکدیگر پرداخته به دیدار و مالقات و گفت

وگو در آن  هاي گفت دهد. در عرصۀ عمومی، بیشترین مکانی که صحنه ها را نشان می اندرونی

و  »دبستان«عنوان مکانی معرفی شده که عالوه بر نقش  سه است. مدرسه بهاتفاق افتاده، مدر

  اجتماعی را نیز دارا بوده است. »تربیت«و  »تعلیم«آموزش علمی، نقش 

درصد فراوانی  40. خانوادة ناآگاه با 1ترتیب تکرار  نیز به »روزي نسوان سیه«عوامل 
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درصد  5/19رانی مردان با  . شهوت3، وضوعیمدرصد فراوانی  24. قوانین ناکارآمد با 2موضوعی، 

اند. در میان  درصد فراوانی موضوعی معرفی شده 5/16اعتنا با  . جامعۀ بی4فراوانی موضوعی و 

  ها را دارند. تر در انقیاد دخترانشان در این داستان دو نقش مادر و پدر، مادران نقشی پررنگ

سی زنان از نظر موضوع از رفتارهاي جامعه نوی گونه که داستان دهد همان ها نشان می بررسی

انتقادي و انتقال آگاهی به جامعه که بخشی از آن  هاي بحثاثرپذیري داشته است، پس از طرح 

نویسی زنان صورت پذیرفته است، شرایط براي آگاهی اجتماعی افزایش یافته و  از طریق داستان

ه است بر جامعه نیز اثرگذار باشد؛ براي کردن جامعه براي پذیرش قوانین مدرن توانست با آماده

تا  1303هاي  هاي مطبوعاتی زنان است که در فاصلۀ سال نویسی نمونه پس از درج داستان

نیز موضوع سن مناسب ازدواج و نقد  المتین حبلنگار مانند  در جرایدي غیرزن 1309

اند شرایط  نستههمسري مورد توجه قرار گرفته است. همچنین این متون داستانی توا کودك

مناسب اجتماعی براي پذیرش قوانین مدرن با موضوع تعیین سن مناسب ازدواج را فراهم آورده 

هاي مرتبط با این قوانین، ضمن حمایت از قوانین مربوط به ازدواج سبب کاهش  و با تبلیغ ماده

نین مرتبط ترین قوا گرایان در این خصوص بر جامعه شوند. محوري هاي سنت اثرگذاري مخالفت

 1313تا  1310هاي  همسري نیز اختصاص به قوانین سال با موضوع ازدواج اجباري و کودك

نویسی زنان با محورهاي موضوعی ازدواج زنان دارد که  یعنی حدود یک دهه پس از آغاز داستان

ز این اند تا در زمان ازدواج به دفاتر رسمی ازدواج اعالم کنند که پیش ا در آن، مردان ملزم شده

 1313مدنی مصوبۀ  1041اند، دارند یا خیر؛ عالوه بر این، سن ازدواج در مادة  همسري داشته

سال تمام  18سال تمام و سن ازدواج پسران  15گونه ابالغ شد که سن ازدواج دختران  این

از  تواند به اناثی داده شود که کمتر این معافیت نمی«ها اما  خواهد بود. ضمن وجود برخی معافیت

  .»سال تمام دارد 15سال تمام و به ذکوري شامل شود که کمتر از  13
  

  پژوهش هاي یتمحدود

ویژه در مراکز اسنادي داخل  دشواري در دسترسی به اوراق مطبوعاتی دورة مورد بحث به -

  کشور؛

هایی  نداشتن به بخش دسترسی دلیل عدم آرشیوسازي صحیح و نبود برخی شمارگان جراید به -

  ؛ها داستاناز 

  ها؛ بودن متن دلیل فرسودگی اسناد و چاپ سنگی ها به دشواري در خوانش داستان -

ها و تالش براي تعیین هویت و جنسیت  نشدن نام نویسنده در بخش انتهایی داستان درج -

  نویسنده؛

هاي داستانی به قلم مردانی نوشته شده است که با نام مستعار یک زن خود را  برخی نمونه -

مشاهده است)،  قابل نسوان سعادت پیکو  نسوان عالماند (نمونۀ آن در نشریات  معرفی کرده
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  آگاهی از این امر بدون داشتن اطالعات گستردة تاریخی دشوار است.
  

  ها یشنهادپ

نویسی مدرن  هاي داستان نویسی زنان؛ زنان نخستین تجربه توجه به فرایند تاریخی داستان -

اند، براي  دست آورده هاي انتهایی دورة قاجار به نگار در سال انتشار جراید زنزمان با  خود را هم

نویسی زنان در دوران معاصر الزم است به این دوران نیز توجه  بررسی روند دگرگونی داستان

  نویسی زنان ارائه کرد؛ تر از سیر داستان هایی صحیح شود تا بتوان تحلیل

ها و اوراق  نویسی زنان نیستند، بلکه یادداشت وط به داستانهاي داستان فقط منابع مرب کتاب -

ویژه در ادوار متأخر نیز منابعی ارزشمند در خصوص سیر تحول ادبیات زنان در  مطبوعاتی به

  ایران معاصر هستند. این منابع نیازمند شناخت، معرفی و تحلیل هستند؛

دهد، فهم آن پیام در متن داستان و  ال میبا توجه به آنکه هر داستان پیامی را به خواننده انتق -

همچنین شناخت اوضاع اجتماعی که متن داستان در آن روایت شده است، به آگاهی بیشتر در 

تواند منبعی  شود. بر همین اساس هر متن داستانی، خود می شناسی تاریخی منجر می حوزة جامعه

صورت  تحلیل این منابع بهدر حوزة تاریخ اجتماعی باشد. همچنین الزم است بررسی و 

  اي صورت پذیرد. رشته بین
  

  منابع

  ، طهران: کارخانۀ کربالئی محمدحسین.مرافعه وکالي حکایتتا).  آخوندزاده، میرزافتحعلی (بی

آبادي، شیکاگو: انتشارات نگرش و  ، تصحیح افسانه نجمالرجال معایب). 1371بی خانم ( استرآبادي، بی

  نگارش زن.

 1328شوال  21، 3، ش 2 ، سنو ایران روزنامۀ، »عروسی مهرانگیز«ق).  1328اسکندري، میرزا یحیی (

  ق.

شوال  22، 4، شمارة 2 نو، سال ایران روزنامۀ، »عروسی مهرانگیز«ق).  1328اسکندري، میرزا یحیی (

  ق. 1328

  .1 ، ش1 ، سنسوان سعادت پیک مجلۀ، »نالۀ یک زنی). «1306ارغون، فخرعظمی (

  .2، سال ؟، شمارة ایران آیندة، »ازدواج اجباري). «1310ارغون، فخرعظمی (

  ، تهران: امیرکبیر.افشار ایرج از فهارس و مقدمه). 1385اعتمادالسلطنه، محمدحسن (

- 1290 نو ایران روزنامۀ در زنان اجتماعی مسائل واکاوي: نو ایران در زن). 1400باغدار دلگشا، علی (

  تهران: روشنگران و مطالعات زنان.، شمسی 1288

، »میالدي 1925تا  1910نگار ایران از  حقوق زنان در مطبوعات زن). «2019باغدار دلگشا، علی (

  .61- 84، صص 1، ش 4 ، سنامگ ایران

، 1، س نسوان عالم، »یک تصادف مفید یا سرگذشت دو نفر از محبوسین نظمیه ). «1299بدرالملوك (

  .4ش 
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، »یک تصادف مفید یا سرگذشت دو نفر از محبوسین نظمیه: بقیه از شمارة قبل ). «1299بدرالملوك (

  .5، ش 1، س نسوان عالم

  .6، ش 5، س نسوان عالم، »جواب دلشاد خانم). «1304بگم، ترقی (

، تهران: کودتا اول تا شاه ناصرالدین سلطنت آخر از بهرامی عبداهللا خاطرات). 1363بهرامی، عبداهللا (

  علمی.

  به کوشش مسعود عرفانیان، تهران: نشر تاریخ ایران. ،السلطنه تاج خاطرات). 1378تاج السلطنه (

نا، نسخۀ چاپ سربی موجود در سازمان اسناد و  جا، بی ، بینمایشنامه پنج تا). تبریزي، میرزاآقا (بی

  .2387023 کتابخانۀ ملی با شمارة بازیابی:

  .12، ش 1 ، س»یکی از مخدراتمکتوب «ق).  1325(روزنامه). ( تمدن

  ، تهران: مطبعۀ دانش ناصري.بلهوس جوان و بخت تیره دختر داستان). 1309تیمورتاش، ایراندخت (

، 1 ، س»مکالمۀ دو نفر شاگرد مدرسه، پریوش و مهرآسا). «1302( ایران خواه وطن نسوان جمعیت مجلۀ

  .2ش 

  .3 شمارة، 1سال ، »ازدواج هنگام صباوتمضرات «). 1303( ایران خواه وطن نسوان جمعیت مجلۀ

  .9، شمارة 1 ، سال»شبی از زندگی یک زن). «1304( ایران خواه وطن نسوان جمعیت مجلۀ

 رسالۀ دو: قاجار عصر در مرد و زن رویارویی). 1992جوادي، حسن؛ مرعشی، منیژه و شکرلو، سیمین (

  تاریخ زنان ایران و شرکت جهان.، واشنگتن: کانون پژوهش الرجال معایب و النسوان تأدیب

  ، طهران: مطبعۀ اقبال.سیاه روزگار). 1303خلیلی، عباس ( 

وشی، تهران:  محمد فره ، ترجمۀ علیبختیاري تا خراسان از سفرنامه). 1378دالمانی، هانري رنه، 

  امیرکبیر.

  ش. 1289-ق 1328، شوال 5، ش 1، س »سرگذشت شوهرکردن خانم جوان«ق).  1328( دانش

  ش. 1289- قمري 1328 ذیقعده 7، 6 ش ،1 ق). س 1328( دانش

  .1، مجلد دوم، شمارة آینده، نشریۀ »شهناز). «1305آبادي، یحیی ( دولت

  .2، ش 1 ، سزنان زبان، روزنامۀ »انگیز داستان رقت«ش).  1298ق/ 1338آبادي، صدیقه ( دولت

  .3 ش ،1 س ،زنان زبان روزنامۀ ،»انگیز داستان رقت«ش).  1299ق/ 1338آبادي، صدیقه ( دولت

  .4 ش ،1 س ،زنان زبان روزنامۀ ،»انگیز رقت داستان«ش).  1299/ق 1338آبادي، صدیقه ( دولت

  .5 ش ،1 س ،زنان زبان روزنامۀ ،»انگیز رقت داستان«ش).  1299/ق 1338آبادي، صدیقه ( دولت

  .6 ش ،1 س ،زنان زبان روزنامۀ ،»انگیز رقت داستان«ش).  1299/ق 1338آبادي، صدیقه ( دولت

 ایران گیري شکل و رضاشاه در ،»نو ایران زنان براي گسترده برنامۀ«). 1383یاسمین ( کالئی، رستم

  .235- 270 صص جامی،: تهران فر، ثاقب مرتضی ترجمۀ گردآورنده)،( کرونین استفانی ،نوین

  .2 ش ،7 س ،نسوان عالم ). نشریۀ1305عفت ( سمیعانی،

 ،ایران دختران نشریۀ در ،»هاست ملت تمدن نوع موجد دختران تربیت طرز«). 1310عفت ( سمیعانی،

  .1 ص ،1310 مرداد ،1 ش ،1 س

 ،1311 خرداد ،3 ش ،1 س ،ایران دختران نشریۀ در ،»ایران دختران به خطاب«). 1311عفت ( سمیعانی،
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  .27- 24 صص

  .11، ش 2س  ،»يوشوهر زن ۀفلسف«). ق 1332روزنامه). (( شکوفه

  .ش 1289 – قمري 1328 المبارك رمضان 24 ،2 شمارة ،1 سال ،»وداع«ق).  1328صفوت (ع (

  .27 ش ،1 س ،»قندرون«ق).  1326روزنامه). (( صوراسرافیل

 ژانر در زنان هاي داستان نخستین«). 1397محمدجعفر ( یاحقی، و مهدي سید زرقانی، بشري؛ طباطبایی،

  .41 ش ،11 س ،ادبی نقد نشریۀ ،»مطبوعات

  .5 ش ،1 س ،»ایرانی دختر یک«). 1300( نسوان عالم

  .3 ش ،2 س ،»غفلت خواب«). 1300( نسوان عالم

  .6 ش ،1 س ،»قبل ش از بقیه: ایرانی دختر یک«). 1300( نسوان عالم

  ش. 1301، عقرب 2ش  ،3 س ،»تازه ازدواج« و »ایران نسوان«). 1301( نسوان عالم

  .6، ش 5، س »گفتند ما را هم دختر می). «1304( نسوان عالم

  .12، ش 7 ، س»مردان، زنان، خدا). «1306( نسوان عالم

  .2، ش 8 ، س»مقالۀ عروسی). «1306( نسوان عالم

  .2، ش 10 ). س1308( نسوان عالم

  .3، ش 10 ، س»شوهر خیالی). «1309( نسوان عالم

  .3، ش 11 ، س»عصر تمدن). «1310( نسوان عالم

  .5 ش ،7 س ،نسوان عالم ، نشریۀ»بیچاره من). «1306عراقی، فاطمه (

  .ش 1299 ،1 ش ،1 س بانوان، نامۀ در »سیاه کفن«). 1299میرزاده ( عشقی،

 ش ،1 س ،نسوان سعادت پیک نشریۀ ،»آن عالج و نسوان روزي تیره علت«). 1306اشرف ( مقامی، قائم

1.  

  .سینا ابن کتابخانۀ: تهران بختیاري، پژمان کوشش به ،مقامی قائم ژاله دیوان). 1345ژاله ( مقامی، قائم

  .زنان مطالعات و روشنگران انتشارات: تهران ،ایران در نویس نمایشنامه زنان). 1384مهر ( گل کارزي،

 شوراي مجلس کتابخانۀ سربی چاپ نسخه مهر، مطبعۀ تهران، ،پرویز و پروین). 1312زهرا ( کیا،

  .129226: بازیابی شمارة با اسالمی

 با اسالمی شوراي مجلس کتابخانۀ سربی چاپ نسخۀ نا، بی: تهران ،دوشیزگان رهبر). 1315زهرا ( کیا،

  .480635 بازیابی شمارة

  .پروین مطبوعاتی بنگاه: تهران ،مخوف تهران). 1309مرتضی ( کاظمی، مشفق

 صص ،34 ش ،فرهنگستان نامۀ ضمیمۀ ،»زنان هاي داستان و نشریات«). 1387( فرهنگستان نامۀ

251 -263.  

 انتشارات تهران، ،).1357 تا 1289 از( ایران زنان نمایشی ادبیات دگرگونی روند). 1399رسول ( نظرزاده،

  .زنان مطالعات و روشنگران

  .نوین: تهران پیرنیا، علی ترجمۀ ،ایران در سال بیست). 1363گ (.ج ویشارد،

 به ،یقیکیان گریگور نمایشی آثار و زندگی در »دهشت میدان« نامۀ نمایش). 1380گریگور ( یقیکیان،
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  .انوشه انتشارات: تهران طالبی، فرامرز کوشش
  

پیوست
  

 
  آبادی از صدیقه دولت »انگیز داستان رقت. «۱پیوست 

  ۳-۲شمسی، صص  ۱۲۹۹، خانه حاجی/ در روزنامۀ زبان زنان، ۵فصل 
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»مهرآساوگوهای پریوش و  گفت. «۲پیوست   

  ۱۰شمسی، ص  ۱۳۰۲، ۲، ش ۱خواه ایران، س  مجلۀ جمعیت نسوان وطن
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  »زن کیشبی از زندگی «. داستان ۳پیوست 

  ۷شمسی، ص  ۱۳۰۴، ۹، ش ۲خواه ایران، س  مجلۀ جمعیت نسوان وطن
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»یک تصادف مفید یا سرگذشت دو نفر از محبوسین نظمیه«. داستان ۴پیوست    

  ۱۲۹۹، عالم نسواناز بدرالملوک، نشریۀ 
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  »گفتند ما را هم دختر می«. داستان ۵پیوست 

  ۳۳-۳۱شمسی، صص  ۱۳۰۴، عالم نسوانمندرج در نشریۀ 
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  از فخرعظمی ارغون »نالۀ یک زنی«داستان .  ۶پیوست 

  ۱۶-۱۱شمسی، صص  ۱۳۰۶نشریۀ پیک سعادت نسوان، 

 


