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چکيده

در دورهی مشروطيت ،زنان برريی يويري برار يدرميماتب برريی بد رود

جایگاه خود در جامعه ينجام ديدنم و نقش آنان در يمرور يجمارا ب و
سياسب ناایان شم .يی تجلب در يیر دوره ویرهه برود .در يیر مقايره

نشان مبدهيم که چگونه زن در يی دوره جلوهيی خاص یافرت و ترا

چرره ررم توينوررت خررود ري در فيررای سياسررب و يجماررا ب آن دوره

مطرح کنم؟

يی تجلب در دايب گفماان زنانه مطرح مبشرود .در يیر ورهوهش برا

يسررمفاده يز روت تيليررر دیرینررهشناسررب فوکررو برره بررسررب آ ررار و
 .1کارشناس يرشم جامعهشناسب دينشگاه ييزهريomidipour.zohre@gmail.com .
 .7دينشيار گروه لوم يجماا ب دينشگاه ييزهريSbastani@alzahra.ac.ir .

 .3يسمادیار گروه لوم يجماا ب دينشگاه ييزهري
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مکموبات زنان در يی دوره ورديخمهيیم .همف يی ورهوهش ،بررسرب

چگونگب مقاومت زنان در بريبر دیمگاههای مردساالر دورهی داجار

يست .تيلير دیرینهشناخمب گفماان زنان نشان مبدهم کره آنهره در

يی دوره توسط زنان مطرح شمه ،در دايب نقم گرزيرههرای گفماران

سنمب دورهی داجار بوده يست .زنان فعال يی دوره خويسمار دسرميابب

به قوق زنان به نوين نياب يز جامعه بودنم .مقاومت زنران بره مبابره

یک گفماان ،به دن ال تغييرر تفکرر يجمارا ب مرردين و زنران يسرت و

خردهگفماران هرایب ري نيرز در دل خرود ديرد .يیر خرردهگفمارانهرا
درصمد توييم گزيرههایب هورمنم کره ن رم گفمارانب مردسراالر ري برا

چايش روبهرو کننم.

واژگااان يلياادی :گفمارران ،تيليررر گفمارران ،دیرینررهشناسررب،
مشروطيت ،مقاومت،گفماان زنان.

 .1مقدمه و طرح مسئله

دورهی داجار در يات سياسب و يجمارا ب يیررين ،دورهيی جمیرم بره شراار مربرود؛ زیرري
يصال اتب که يز يی دوره به بعم ينجام شمنم ،فيای جامعره ري برريی تغييرر و تيرول آمراده
کردنم .ساخت سياسب يیرين در يی دوره یک ساخت يسم ميدی و يربرا ر يمرب برود .يیر
دسمگاه سياسب و يديری ،با تشکيالت يشگری و کشوری وسيع خرود برر جران و مرال مرردم
تولط ديشت .زنان در چني جامعهيی ،نهتندا يز فعاييت فرريوين و گونراگون ميرروم بودنرم،
بلکه به دور يز هرگونه آگاهب ،به گوشهی خانههرا و ينرمرونبهرا خزیرمه بودنرم؛ نره کورب
کوچکتری شخصيت مومقلب بريی آنها تصور مبکرد و نه خود بمين مبينمیشيمنم.
يدميمات يصالحطل ان و تجمدخويهان ،يرور ورتروين سياسرب و يدمصرادی دويرتهرای
يسمعاارگر روسيه و ينگليس و رفتوآمم رو به گومرت يیرينيان بره يروورا ،موجرب آشرنایب
روزيفزون يیرينيان با يبعاد مخملف يات مادی و معنوی فرهنگ غرر شرم .در يیر دورين،
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زنان تجمدگري ،بهویهه زنان يدشار مموسط و باالی جامعهی يیرين ،با وجرود ميرمودیتهرای
هاهجان هيی که ديشمنم ،يز طریق شنيمهها و مطايعهی «جغريفيرای تراریخب و سريا منامههرای
يمم مخملفه» و بعمها روزنامههای فارسبزبان برونمرزی ،با ينمیشههای غربب آشنا شمنم.
صر داجار ري مبتوين صر رویارویب يیررين و غرر دينورت .وريش يز يیر رویرارویب،
گفماان غايب در يیرين سنمب بود و چايش خردهگفماانهرا هرم در دايرب يیر ميرور يصرلب
صورت مبگرفت؛ يما با ورود ينمیشهی يرووایب به يیرين ،گفماان سنمب ،يز دیمگاه ممرنيمره
به چايش کشيمه شم و گفماانهای غر گري در ضمیت با گفماان سنمب يیرين ومیم آممنرم.
در يی ميان ،گفماانهایب نيز ظدور کردنم که با تلفيق سرنت و ممرنيمره دصرم برومب کرردن
آموزههای گفماان غر گري ري ديشمنم (رج لو .)33 :1333 ،در جریان يی رویرارویب« ،زن»
به نوين یکب يز مدمتری ميورهای مناز ه به چايش کشيمه شم و زنان کمکم صفآريیب
کردنم .رشم فکری جامعهی داجاری همزمان با گومرت م ارزيت مردمب در يی دورين کره
يز نديت تن اکو آغاز شم و به ينقال مشرروطيت ينجاميرم ،بريش يز وريش زن يیرينرب ري بره
درون جامعه کشانم و نقش يو ري در يمور سياسرب ناایانرم .گفماران مشرروطه و تيرول ن رام
سياسب به ن ام وارياانب و آزيدیهرای سياسرب ناشرب يز آن ،فرصرت و يمکانرات الزم ري در
يخميار زنان و مردين درير ديد تا دیمگاههای خود ري آشکاري مطرح کننم و به يشکال مخملف
بريی تيقق آن بکوشنم .زنان نيز همفها و خويسمههای خرود ري يز ميافرر بورمه و ميرمود
به رصهی جامعه کشرانمنم و رکرتهرای يجمارا ب ري سرازمان ديدنرم کره بيشرمر جن رهی
مقاومت ديشمنم و نابتوينيم آنها ري جن ش بنراميم؛ زیرري مناز رات زنران در يیر دورين در
دايب نقم و مقاومرت در بريبرر دیرمگاههرای سرنمب و مردسراالرينه بودنرم و بره شرکرگيرری
گفماانب نو ينجاميمنم که برا ينعکراس يفکرار جمیرم ،درصرمد دسرميابب بره مقرام و مرودعيمب
فريدست بريی زنان بودنم؛ به سخ دیگر ،يز يی طریق مفاهيم سنمب يی دوره در مورد زنان
با چايش روبهرو شمنم و در وارهيی مويرد به وزهی الب نيز کشيمه شمنم.
بريی فدايمن دیمگاهها و گفماانهایب که زنان در يبممي بريی نگاه خود ،تغيير و تيوالت
جامعه و ريه برونرفت يز فرودسمب ديشمهينم ،بایم به زمانب برگردیم کره يیر نگراههرا برريی
يويي بار در ميان آنها شکر گرفمهينم .در يی وهوهش يز دیمگاه جامعرهشرناخمب ،گفماران
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زنان ري يز طریق آ ار دلاب و مکموبات يیشان بررسب مبکنيم .مبخويهيم بمينيم که گفماران
زنان يز دورين مشروطه تا آغاز کومت ودلوی چگونه ناود ويمي کرده يست ،چه کنشها و
ويکنشهایب نو ت به گفماان مولط ديشرمه يسرت و در ي رريز مودعيرت در گفماران رسراب
داجار چه جایگاهب ري به دست آورده يست؟
 .2نگاهي به وضعيت زنان در دورهی قاجار

زنان در صر داجار هاهون دورههای ويش يز آن ،با فيای سنت دستبهگری ان بودنم .يی

دورين نيز هاور و مادر بودن مدمتری نقش زنان به شاار مبرفرت .مفدروم فردیرت در يیر
فيا جایگاهب نميشت؛ بنابريی زنانب که در يی دو نقش نراموفق بودنرم ،برا نراوینب چرون
«ترشيمه» و «يجاق کور» ،لت وجودی خود ري يز دست مبديدنم .ينمخا  ،معنرا و مفدرومب
نميشت .هاور آینمه نه بريساس شق و الیق مشمرک ،بلکه معاوالً با وا و کما های
معي خانويدگب ،يجماا ب ،مايب و گاه سياسب ،يز سوی بزرگان برگزیرمه مربشرم (تريبرب،
 .)7 :1333نقش يصلب زنان ،در خانويده معنب مبیافت .زنان ط قهی مموسط شردری و زنران
روسمایب و يیلب ،وظایف ممعرمدی در بريبرر خرانويده ديشرمنم و تارامب ودرت خرود ري برريی
تديهی غذي ،مريد ت يز فرزنرمين ،رسريمگب بره يمرور خانره و ينجرام کارهرای ریرز و درشرت
خانگب مبگذرينمنم .زنان روسمایب و يیلب ميمودیتهای کامری نو ت بره زنران معارويب
شدری ديشمنم .آنها در کارهای يدمصادی ،زري مب ،توييميت خرانگب و فعاييرتهرای ریرز و
درشت دیگر هاکاری مبکردنم (کوييوريیس.)53 :1311 ،
زن و مرد در جامعره يز یکرمیگر جرمي بودنرم .در خانره زنران يز مداانران زن و مرردين يز
مداانان مرد وذیريیب مبکردنم .يی رسم مب تا دورين ودلروی و برهویرهه در ميران ط قرات
وایي جامعه رويج ديشت .يی جميسازی به خانره ميرمود ن رود و برهویرهه در دورين داجرار،
صرها و شبها که خيابانهای تدرين مالو يز جاعيت بودنرم ،زنران و مرردين ناچرار بودنرم
جمي يز یکمیگر در خيابان ريه برونم .در صر داجار «رسم برر يیر برود کره در خيابرانهرای
تدرين ،زنان يز یک طرف و مردين يز طرف دیگر ور کننم .گراه فریراد آمرينرهی مرممورين
ن ايه به گوت مبرسيم که مبگفت« :باجب روتو بگير»« ،ضعيفه تنم ريه بررو» .سروير شرمن
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زن و مرد در یک درشکه ،يگرچه زن و شوهر یا خويهر و بريدر بودنم ،مانرو برود (ناهيرم،
.)13 :1313
زنان يز ن ر قرودب وضرعيت برمتری ديشرمنم .يزدويج کودکران و يزدويجهرای يج راری
بويار ريیج بود .شوهر هرر ودرت کره مربخويسرت مربتوينورت هاوررت ري طرالق دهرم و
مبتوينوت بيش يز یک هاور يخميار کنم .مخايفت با هرریرک يز يیر درويني  ،يييراد تلقرب
مبشم .آنها رق ريی نميشرمنم و ناربتوينورمنم بره منصرب سياسرب برسرنم .چنري شرريیط
نابريبری ،هاريه با نو ب وذیرت درونب شمه در زنان ،هرچه بيشمر تقویت مبشرم و آنران ري
به گردن ندادن و مم ي مريض به وضعيت خود تشویق مبکرد .بيشمر زنان به مودعيت خرود
گردن نداده بودنم و باور ديشمنم که يی سرنوشت آنها يست .ي مقاد بره سرنوشرت در ميران
زنان و مردين خاورميانه بويار گومرده بود؛ يمرا در مرورد زنران يیر براور بره صرورت نرو ب
وذیرت و توليم درآممه بود (ساناساریان .)31 :1335 ،کار يجمارا ب زنران معنرا و مفدرومب
نميشت و نو ب کور شمن به شاار مبرفت.
تصوريت قارتآميز در مورد ضعف و ناتوينب زنان ،ببسويدی و ميمودیتهای بوريار
آنان در يرت اط با فيای يجماا ب به ينميزهيی بود که آنان موجودی مومقر و با نرام و نشران
معي ن ودنرم .نرام زن در ميريطهرای يجمارا ب بررده ناربشرم و برا چنري شرريیطب ،یعنرب
ببي ماادی اومب به زنان و ي واس قارت در آنان ،شخصيمب ناتوين و ويبورمه بره وجرود
مبآمم که تندا وناهش آن بود که مطيع ميض مرد خویش باشم .چني موجود ميمودی برا
فيای بومه که يمکان ار يجماا ب نميشت ،ريهب جرز ونراه برردن بره جدران جرادو ،فرال و
خريفهورسمب نميشت .جادو ج رينب بريی نراتوينبهرای يجمارا ب زنران و ويکنشرب در مقابرر
ميمودیتهای يجماا ب آنان بود (تريبب.)1 :1333 ،
هاهی شريیط در آن دورين ،زمينه ري بريی ميمودیت هرچه بيشرمر زنران و رمم يرور
يجماا ب آنان فريهم مبکردنم .ن اممنم ن ودن جامعه ،نايمنب و ن ود دويني

اایمب و ندادهرا

و سازمانهای اایمگر ،فعاييت زنان در جامعه ري ميمود مبکردنم .ن رام سرلطه ،تدراجم و
بدرهجویب يز زنان در صورت مديا شمن شريیط يز سوی سرين يیر ،کام يیراالت ،صرا ان
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دمرت ،سرين ن امب و سياسب و گردنکشان و یاغيان ،موجرب نرايمنب و ميرمودیت يرور
زنان در جامعه مبشمنم .آنان يز سوی دیگر با تعص ات مردين نيز روبهرو بودنم.
زنان کمکم و در جریان م رارزيت مخملرف ،ويرد ميريط يجمارا ب شرمنم .هرچنرم يیر
م ارزيت يز سالهای ويش آغاز شمه بودنم ،به طور مشخص با ديامب آغاز شمنم که در سرال
 1722ه.ق در جریان ديطب نان شکر گرفت .در يی سالها ديطب نان تدرين ري فريگفرت و
در وب آن زنان وایمخت ديام کردنرم .يوج م رارزيت زن يیرينرب در دورهی ناصرری ،در ديرام
تن اکو دیمه شم .يی ديام که به ره ری رو انيت و در ريس آن ميرزيی شيريزی ينجرام شرم،
يويي ديام تودهای مردم يیرين در بريبر سيومم يسم ميدی صر داجار به شاار مبآمم .در يی
ديام ،زنان يیرينب هاپای مردين دمم بره رصره گذيشرمنم و برا هارهی تعلرق خراطری کره بره
مصرف توتون ديشمنم ،يز مصرف آن دست کشيمنم و هاهی دکرانهرای توترونفروشرب ري
بومنم و دليانها ري شکومنم .نهتندا در شردر ،بلکره در ينرمرون شراهب نيرز هري کرس يرب بره
دخانيات نابزد (تياوری .)1 :1311 ،يی ديرام در سرطو وسريعترری زنران ري يز خانرههرا بره
رصهی يجماا کشانم و آشکار شم که زنان يرزتهرای دینرب و مرذه ب ري برر سياسرت و
مب يميال شخصب خود ترجيو مبديدنرم .آنهرا برريی زنرمه نگره ديشرم يیر يرزتهرا بره
م ارزهی وسيع ورديخمنم.
ينقال مشروطه و گشرایش فيرای سياسرب کشرور ،فرصرت مناسر ب برريی ت ليرا آري و
قایم روشنگرين يیرينب در مورد نوسازی و دگرگونسازی يدمصرادی و يجمارا ب جامعرهی
يیرين فريهم کرد و بريی زنان فرصمب يیجاد کرد تا مييط خانگب خود ري تررک کننرم و بره
خيابانها برونم .زنان يیرينب در يی دورين يز طریرق شررکت در ينمخابرات و ريهپيارایبهرا و
تشکير ينجا ها و مجالت توينومنم بريی نخومي بار خود ري به نوين نيرویب هاپای مرردين
مطرح کننم و يز يی طریق قوق ينوانب خود ري خويسمار شونم .يز يی دورين به بعرم ،زنران
به مقایوهی خود با زنان غربب ورديخمنم و بريی نخومي بار به نوين نقشب هرچنرم درجرهی
دوم ،به رصهی يجماا گام ندادنم (کوری 11 :1325 ،؛ آژنم.)72 :1313 ،
فعاييتهای زنان در يی دورين شامر دو رصهی کلب مبشم؛ يز یک سرو خويسرمههرای
مشخص خود ري که به شريیط زنمگب زن يیرينرب مربروط مربشرمنم مطررح کردنرم و برريی
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تيقررق آنهررا کوشرريمنم و يز سرروی دیگررر دوشررادوت مررردين مشررروطهخررويه برره مقابلرره بررا
يسم ميدطل ان برخاسرمنم و در اایرت و واسرميری يز مجلرس شروريی ملرب و دسرماوردهای
ينقال فعاييت کردنم (خورووناه.)13 :1331 ،
تندا مهيی يز زنان مشروطهخويه ،طرفمير قوق زنران بودنرم ،نره هارهی کورانب کره يز
مشروطه و يسمقالل ملب اایت مبکردنم؛ زیري بوياری يز زنان بريی اایت يز يرزتهرای
ملب و مذه ب ،در ت اهريت و جن شها شرکت مبکردنم.
تررالتهررا و يدررميمات زنرران در يیر دورين و يررور آنهررا در جنر شهررا ،ناودهررایب يز
مقاومت زنان به شاار مبرود .در يی دوره رویکردهرای فکرری مخملفرب در سرطو جامعره
وجود ديشت و زنان نيز در دايب هاي دسرمهبنرمیهرا بره تفکرر مربورديخمنرم .دو رویکررد
فکری سنتگري و غر گري در بي زنان رويج ديشت که نرو مقاومرت آنران ري يز یکرمیگر
ممفاوت مبکرد .گروه زیادی يز زنان سنتگري با تولط قایم غر گريیانره بوريار مخرايف
بودنررم و يررور آنهررا در جریرران جنر شهررایب چررون جنر ش تن رراکو و يبررريز مخايفررت بررا
تجمدطل ان در دورهی مشروطيت دیمه مبشود .زنان تجمدطلب بيشمر به دن ال نقم گفماران
سنمب و غايب بودنم و وس يز تشکير مجلس به دن ال دسميابب بره قروق بدمرری برريی زنران
بودنم و در نوشمههای خود هاويره به غر توجه ديشرمنم .در يیر مقايره مربکوشريم گرروه
دوم و خويسمهها و دیمگاههای آنهرا برريی بد رود مودعيرت زنران در دورهی مشرروطيت ري
تيلير کنيم.
 .3روش تحقيق

گفماان ،ومیمهيی چنموجدب و چنممعنایب يست .کبرت وجوه و کبرت معنایب يیر ومیرمه
موجب ويهيمگب و يبدام در دریافت صييو معانب و تعاریف آن و فدم دديق نقش ،جایگراه

و کارویهههای آن شمه يست (مکدينر .)1 :1331 ،گرچه يی مفدوم به معنرب تجلرب زبران
در گفمار و نوشمار به کار مبرود ،هاانگونره کره يز ریشرهی آن ويرمي يسرت ،در لرم بيران
کالسيک بر زبان به نوين رکت و ار تمکيم مبشم؛ به سرخ دیگرر کلارات و مفراهيم
که يجرزيی تشرکيردهنرمهی سراخمار زبران هورمنم ،ابرت و وایرمير نيورمنم و در زمرانهرا و
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مکانهای ممفاوت يرت اطرات آنهرا دگرگرون مربشرود و معرانب ممفراوتب ري ييقرا مربکننرم
( يمينلو.)15 :1331 ،
تيلير گفماان در زمانب نهچنمين طوالنب ،يز رصهی زبانشناسب بره روزهی مطايعرات
سياسب و يجماا ب ويرد شمه يست .در يی ميان آريی فوکو ،فيای فکرری غرر ري تيرت
تم ير خود درير ديد .گروههای جامعهشناسب و لوم سياسرب درهرای خرود ري بره روی يفکرار
فوکو گشودنم و به يی ترتيب ،يفکار فوکو ويرد جدان رساب آکادميک شرم و بره يیجراد و
تب يت وزههای تيقيقاتب جمیم یاری رسانم (تاجيک و روزخوت.)31 :1332 ،
فوکو گفماان ري يی گونه تعریف مبکنم:
در صورتب به مجاو هيی يز گزيرهها گفماان خويهيم گفت که به یک صورتبنرمی
گفماانب تعلق ديشمه باشنم[ .گفماان] ممشکر يز تعميد ميمودی يز گزيرهها يسرت کره
بموين گروهب يز شريیط الزم ري بريی وجود آنها تعریف کررد .گفماران در يیر معنرا
یک صورت مبايب و ببزمان نيوت .گفماان يز يبممي تا به ينمدا تاریخب يست .وارهيی يز
تاریخ يست که ميمودیتها ،تقويمبنمیها ،تيوالت و صورتهای خاص زمانمنرم

خود ري تياير مبکنم (یورگنو و فيليپس.)33 :1331 ،
وی معمقم يست« :گفماانها ناصر یا دطعات تراکميکب در روزهی مناسر ات نيررو هورمنم؛
ماک يست در درون یک يسرمريتهی وي رم ،گفمارانهرای ممفراوت و مرب مميراد وجرود
ديشمه باشم و بر کس ،يی گفماانها مبتويننم بمون تغيير شکر ميان يسمريتهیهرای مميراد
در رفتوآمم باشنم» (فوکو.)113 :1331 ،
به طور سنمب آ ار فوکو ري به دو دوره تقويم مبکننم؛ مر لهی يول ري «دیرینهشناسرب» و
مر لهی دوم ري «ت ارشناسب» مبنامنم .يی روتها ري نابتوين با دطعيرت يز هرم جرمي کررد.
دیرینهشناسب مر لهيی يز ت ارشناسب به شاار مربرود و فوکرو يز يبزيرهرای دیرینرهشرناخمب
خود در آ ار مممخرت يسمفاده کرد (دریفوس و ريبينو.)33 :1331 ،
روت مورد يسمفاده در يی وهوهش ،دیرینهشناسب فوکو يست .دیرینهشناسرب در مقایوره
با روتهای تيقيقب مرسوم ،شيوهی ممفاوتب در تفيص تاریخب يست و در سطو ممفراوتب
ينجام مبشود .دیرینهشناسب بر خالف تاریخ ينمیشه که بر يساس تکامر خطب در وب نرو ب
و ررمت و تررميوم يسررت ،در وررب گووررتهررا و تفرراوتهررا يسررت .رروزهی يمکانررات در
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دیرینهشناسب ،وزهيی يز بيان زبانب يست و نشان مبدهم که چرري در صرر خاصرب ينروي
خاصب يز کنشهای کالمب که جمی گرفمه نابشونم ،توييم نابشونم (هاان.)11 :
دیرینهشناسب ،روشب کامالً توصيفب يست و توصيف ي کام ،توصيف نقش بينب کره آن

ي کام امر آن هومنم ،تيلير شريیطب که در آنها يی نقش ار مبکنم ،بررسب وزه-
های مخملفب که يی نقش مميا آنها يست و شيوهی تشخص یافم آن وزهها ،يهرميف
آن به شاار مبرونم .يی روت مبتوينم در مورد گفماانهای گونراگونب کره دي يرهی بيران
قيقت ري ديرنم به کار رود .هر فرهنگب کره در آن روتهرای ريیرج بره گوینرمگان مامراز
يجازه مبدهنم که فقط در وريی ميمودهی مودعيت و دمرت شخصب خود با يدمرمير سرخ
بگوینم ،مبتوينم مورد مطايعهی دیرینهشناسرانه دررير گيررد .دیرینرهشناسرب بيشرمر برر تعيري
صورتبنمیگفماانب و دوي م اکم بر شکرگيرری آن ممارکرز يسرت .هرر صرورتبنرمی
گفماانب ،چدار نصر يبهه ،مفاهيم ،وجه بيانب و يسمريتهی ديرد.
در هر چدار مورد ،موئلهی دیرینرهشناسرانه ،شرناخت شرريیط ظدرور و ويرميیب ناصرر و
دوي م صورتبنمی يست .در تيقيق اضر مبکوشيم گفماان زنران در دورهی مشرروطيت
ري بر يساس يی مؤيفهها بررسب کنيم .بريی الياتب کردن ناصر مورد بررسب ،آنهرا ري در
دايب چنم سؤيل بيان مبکنيم:
ابژه

 چه موضو اتب در گفماان مقاومت زنان مورد شناسایب درير مبگيرنم؟ -چرره ررويملب بررر شررکرگيررری موضررو ات شناسررایب در گفمارران مقاومررت زنرران تررم ير

مبگذيرنم؟
 چه مريجع و کانونهایب تعيي کننمهی موضو هرای شناسرایب در گفماران مقاومرت زنرانهومنم؟
مفاهيم

 -چه گزيرههایب در گفماان مقاومت زنان بيان شمهينم؟
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 آیا گزيرههایب يز گفماانهای دیگر ويرد گفماان مقاومت زنان شمهينم؟وجوه بياني

 -به کميم سوژههای سخنگو در درون گفماان مقاومت زنان صال يت ديده شمه يسرت کره

دربارهی موضو سخ بگوینم؟
استراتژیها

 تناديات گفماان کميمنم؟ آیا گفماان مورد ن ر زیرگروههایب ويمي کرده يست؟ ريه رد يصلب گفماان چيوت؟ .3-1منابع تحقيق

يز آنجا که يز يويخر درن نوزدهم و يويیر درن بيومم ،روزنامرههرا هرم نشران و زبران ينقرال

مشروطه و هم آینهی جامعه بودنم و ميالب ري تشکير مربديدنرم کره جن رههرای گونراگون
زنمگب زنان و يیمئويوژیهای آنها ري با خود ار مبکرد ،يز يیر منرابع بره نروين منرابع
يصلب وهوهش يسمفاده کردیم .هاهی شاارههای موجود يز نشریات تخصصب زنان (يز سرال
 1733تا  1315ه.ت) ،ماننم «دينش»« ،شکوفه»« ،زبان زنان» « ،ايم نووين»« ،جاعيرت نوروين
وط خويه» و «جدان زنان» و برخب مکموبات آنها در روزنامههایب چون «يیرين نو»« ،تجمد»
و « ررييامري » (يز سررال  1731ترا  )1315ري مررورد يسرمفاده دررير ديدیررم .هاهنري کمررب و
خاطريت کنشگرين يی

صر ماننم خاطريت تاجييولطنه و معایبييرجال ري بررسب کردیم.

 .4تحليل دیرینهشناسانهی گفتمان زنان

 .4-1صورتبندی موضوع شناسایي

در دورهی مشروطيت ،به دن ال تغييريت سياسب و يجماا ب ،بهویهه تالت بريی شکرگيرری
وارياان و باز شمن نو ب فيای سياسب و يجماا ب جامعه و با يطال راتب کره برخرب فعراالن
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(بمون جدتگيریهای سياسب) يريئه مبديدنم ،ينمیشههای جمیمی مطرح شمنم و تفکريت
جمیمی نيز دربارهی زنان در دايب خردهگفماانهایب شکر گرفمنم.
در يی دورين ،جن شهای گومردهيی نيز يز سوی زنران در کشرورهای مخملرف در رال
شکرگيری بودنم و مب در برخب کشرورها رق ريی بره نروين خويسرمهی يصرلب مطررح
مبشم .يی

ويمر به ويگيری تالتهای نوگريیانه بريی تغيير مودعيت زنان توسرط برخرب يز

زنان تجمدگري منجر شم .تالتهای نوگريیانهی هاريه با تاایالت تردبخويهانه کره برآمرمه
يز يی تفکر بودنم که زنان در يیرين مودعيمب فرودست ديرنم ،گفماانب ري به هاريه آورد کره
االً يز نقرم سرنت و مقاومرت در بريبرر گفماران مردسراالر نشرئت مربگرفرت .در گفماران
مقاومت زنان ،موضو يصلب که مورد شناخت و يرزیابب دررير گرفرت« ،نقرم هویرت سرنمب
زنان» بود .ويش يز آن ،زنان با ناوینب چون «ضعيفه» و «نادصرييعقر» و بره نروين جزئرب يز
ديريیب مردين خطا مبشمنم و خود نيز با وذیرت آن ،به وذیرت بيشمر يی مفاهيم کارک
مبکردنم؛ يما در يويخر دورين سلطنت داجاریه و طب آشرنایب بيشرمر برا ماايرک ويشررفمهی
يرووایب و آسيایب ،زنان ويرد رصههای يجماا شمنم و مودعيت فرودسرت زنران بره نروين
يبهههای گفماانب مورد بيث درير گرفت.
بعم يز به ار نشوم جنر ش مشرروطيت ،یکرب دیگرر يز موضرو ات غايرب در گفماران
مقاومت زنان ،نقم سياست و الکرد «وکالی ملت» و واسيت به يوضا مالکت بود.
با گومرت فعاييت سياسب زنان و ينمشار روزنامههای تخصصب زنان ،در کنار موضرو ات
مطرح شمهی ويشي « ،کوب هویرت جمیرم برريی زنران» و «نقرم شرريیط زنرمگب سرنمب زن
يیرينب ،يز د ير يزدويج ،بب لاب ،خريفاتب بودن ،جا  ،مناس ات زن و مرد و بريبری آنها
در هاهی زمينهها» به نوين موضرو اتب يساسرب مطررح شرمنم و بره وسريلهی روزنامرههرای
تخصصب زنان در دسمرس درير گرفمنم .يبهه شمن زنان توسط خرود آنهرا و يرزوم شرناخت
خود در مکموبات زنان در يی دوره آشکار يست« :ما دربارهی صر خویش سخ مبرينريم
و بريی صر خود رف مبزنيم .ما مبخرويهيم در يیر ودرت خودمران ري بشناسريم» (زبران
زنان ،س  ،1ت .)7 :5
«زن کيوت؟ مرکز وی در هيئت يجماا بشر چيوت؟» ( شکوفه ،س  ،1ت .)7 :7
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در يی نوشمهها تغيير نگاه به زنان در جامعه بهخوبب دیرمه مربشرود .در يیر دوره ،برريی
ي ات توينایبهای زنان در يجماا تالت مبشم و مب گاه تالتها و يدميمات مردين برمون
کاک زنان بيدوده و ببفایمه دينومه مبشم .تردب جامعره در يیر دیرمگاه جمیرم ،بره تغييرر
نگاه نو ت به زنان بومگب ديشت .برخب يز نوشمهها ،موضرو ات گفمارانب مقاومرت زنران و
گزيرههای آن ري بيان مبکننم:
زنان يیرين يز نو ينوان مجزي شمه و جزو بدایم و و روت هورمنم و يز صر و ترا شرام
نايميمينه در یک مجلس زنمگى مىکننم .يی جاا ت یا يز دور تااشا مىکننرم یرا در
روزنامهها مىخويننم که زنهاى قوقطلب در يرووا چه دوم يز خرود دفرا کررده و

قوق خود ري با چه جمیمى مىطل نم .ق ينمخا مىخويهنم .ق ريى مجلس مرى-

خويهنم .دخايت در يمور سياسى و مالکمى مىخويهنم و به هاي دوم موفق شمهينرم.
چه خو بود سفرى به مغر ويش مىآمم و به آن زنان قوقطلب مىگفرمم :ودمرى
شاا غرق سعادت و شريفت يز قوق خود دفا مىکنيم و فاتيانره بره مقصرود موفرق
شمهيیم ،ن رى هم به گوشهی يیرين بيفکنيم و ب ينيم در خانههایى کره دیويرهرایش يز
سه تا ونج ذر يرتفا ديرد مخلوداتى سرودستشکورمه ،بعيرى برا رنرگهراى زرد و
وریمه ،برخى گرسنه ،برخى برهنه ،دوامى در تاام ش انهروز منم ر و گریهکننمه  ...در

زنجير يسارت به سر آرنم .آیا يی ها هم زن هومنم؟ (تاجييولطنه.)13 :1311 ،
در گفماان مقاومت زنان ،هر جا سخ يز تجمد و ويشرفت به ميان مربآیرم ،يز مقایورهی
زنان يیرينب با زنان ماايک ويشرفمهی يرووایب و آسيایب (ماننم ژيور ) و يريئرهی تصرویری يز
آزيدیهای آنها بريی مقایوه نيز سخ گفمه مبشود .يی نگررت با رث شرم کره وضرعيت
زنان مورد بازنگری درير گيرد .ببببخانم يسمرآبادی در کما معایبييرجال که در جروي

رسايهی تمدیبيينووين نگاشمه يست ،دیمگاه غيرينمقادی خود و زنان هم صرت در برخورد
با زويیای ممرن زنمگب يرووایيان ري نشان مبدهم (جويدی:)77 :1321 ،

يهر فرنگ تاام نووين ري ماننم دسمهی گر دينومه و در بريبر آن کار خممت بر ميران
بومه ،کاال يتياد و يتفاق بمون شائ ه و خرالف و نفراق برر یکرمیگر ديرنرم؛ بلکره برا
ي مريم و يکريم يز زنان بيش يز مرردين نااینرم  ...رال آنکره ممصرف برر خرالف يهرر
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يروپ ،و شتخو ،زشتجو و درشتگرو تاامراً در تيقيرر زنران مربکوشرم و تارام

مياس يیشان ري به معایب موهومه و مجعويه خود مبووشم (يسمرآبادی.)32 :1321،
در نوشمهی دیگری نيز آممه يست« :ما با زنهای بارانب تقری راً يز چنرمی دررن وريش
همسفر بودیم ،چه شم که آنها يز طب منازل يرضب هم گذشمه ،به آساان سرفر کرردهينرم و
ما هنوز «ينمر خم یک کوچهيیم؟» فکر کنيم؟» (زبان زنان ،س  ،5ت .)7 :5
گرچه در برخب نوشمهها يی نگاه سادهبينانه به زنان غربب وجود نميرد ،ويشررفتهرا و بد رود
وضعيت آنها مورد توجه تجمدخويهان درير گرفمه يست:
يز هوشانمين غيور وط ورست مال ه فرمایيم کره در ژيور و چري و هنرم و خراک
باانب و مصر تا چه ينميزه موئلهی دخمرين يهايت ويمي کرده که سياسيون آن ماايک
يديري ت تربيت دخمرين ري با ندایت ددت مموجه هومنم .يميمويرم که در يی يیرين نو هم
به ويسطهی لو هات و سعب و غيرت وط ورسمانهی قيقرب کره آگراه شرمهينرم ،بره

موئلهی دخمرين توجه شود (يیريننو ،س  ،1ت .)5 :35
مدمتری کانون مويم گفماران مقاومرت زنران ،کمرب و روزنامرههرای تجرمدخويهان و
مشروطهطل ان ممجمد ،بهویهه روزنامههای فارسبزبان برونمرزی ،ماننم يخمر ،رييامري و
ریا بودنم .يی روزنامهها در يیرين ت ليا و ترویج مبشمنم و به ميان برخرب يز خرانويدههرای
يیرينب ريه مبیافمنم .زنان يز طریق يی روزنامرههرا نرهتندرا برا تيروالت سياسرب ،يجمارا ب و
فرهنگب کشورهای دیگر آشنا مبشمنم ،بلکه به صرورت مشرخص در جریران فعاييرتهرای
زنان کشورهای دیگر درير مبگرفمنم و تيت تم ير آزيدیهای فردی و يجماا ب آنها دررير
مبگرفمنم .يی کانونها توينومنم یکب يز کانونهای مويم گفماان مقاومت زنان باشرنم و در
شکرگيری موضو ات گفماانب ،چون « يور زنان در رصههرای يدمصرادی ،يجمارا ب و
سياسب» ،مؤ ر باشنم .الوه بر روزنامههای مشروطهخويهران ،روزنامرههرای تخصصرب زنران
(شکوفه ،زبان زنان ،ايم نووين ،جاعيت نوروين وطر خرويه ،جدران زنران و دينرش) نيرز يز
کانونهای امهی مطرح شمن يبههها به شاار مبرونم .گفماان زنان ،بهویهه وس يز تشکير
مجلس ،يز طریق روزنامههای تخصصب که برخب يز آنهرا تندرا نوشرمههرای زنران ري منمشرر
مبکردنم ،موضو ات و گزيرههای گفماان ري در دسمرس زنان درير مبديد.
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ميافر و ينجا های مخفب زنان ،يز کانونهرای مويرم گفماران دیگرری بودنرم کره در
آسمانهی ينقرال مشرروطيت فعرال شرمنم .يز مدرمترری يیر ينجار هرا و ميافرر ،ينجار
مخمريت وط بود که الوه بر فعاييت فرهنگب و يجماا ب ،فعاييت سياسب و يدمصرادی نيرز
ديشت و بريی دسميابب زنان به شغر و تجارت ،بوريار ترالت مربکررد (ساناسراریان:1335 ،
 .)32يی کانونها و سازمانهای مخفب ،به نوين ندادهای مويم در شکرگيرری موضرو ات
گفماررانب يی ر دوره بورريار يهايررت ديشررمنم .يی ر ينجا ر هررا بررريی غايررب کررردن برخررب يز
موضو ات گفماان زنان ،فعاييتهایب ري سازمان ديدنم تا بمويننم بر مجلس بريی بره رسرايت
شناخم

قوق زنان فشار آورنم.

کانون دیگر ،مميرس دخمرينه بود .چنانکه در روزنامهی شرکوفه آمرمه يسرت ،در يیر
دوره تندا  13ممرسه در سطو کشور وجود ديشت .دبومان دوشريزگان وطر  ،بنراتيالیمرام،
دخمرين يیرينب ،فميه ،ينم اميه ،خويتي  ،صات دخمررين و  ...يز جالره مرميرس دخمرينرهی
آن دوره بودنم (آفاری.)71 :1322 ،
 .4-1-1نقش رویارویي غرب با ایران در صورتبندی موضوعات

چنانکه گفمريم ،نخورمي ترالتهرای نوگريیانره در يیررين صرر داجرار و برهویرهه در دورين
مشروطيت ،با تاایالت وط خويهانهی برآممه يز آگاهب به قربمانرمگب يیررين و آشرنایب
روزيفزون با ويشرفت و تردب لوم و فنون در غر و ضرورت تاریخب ينجرام يصرال ات و
دگرگونب هرای ن رامب ،سياسرب ،يجمارا ب ،يدمصرادی و فرهنگرب در يیررين ويونرم نزدیرک
ديشرررت .گرررروههرررایب يز ينمیشرررانمين و دويمارررردين يیرر دوره يز جن رررههرررایب يز يفکرررار
تردبخويهانهی غر و جلوههایب يز م اهر ويشرفت و تردب لوم و فنون و ندادهرای نرو در
آن سرزمي آگاهبهایب به دست آوردنم ،آن ري برا وضرع وریشران آن روز جامعرهی يیررين
مقایوه کردنم و به قبمانمگب کشور وب بردنم .يی تالتهرای تجمدگريیانره وضرعيمب ري
يیجاد کردنم که خويهان ورود زنان به يجماا بزرگتر بود .در مري ر يوييهی مطرح شرمن
موضو ات يی گفماان ،تيت تم ير روشنگری غر  ،موضو م ارزه با يسم ميد مورد توجره
درير گرفت و به ي ی ترتيرب گفمارانب بره وجرود آمرم کره يز طریرق دیرمههرا و شرنيمههرا و
روزنامههای فارسب برونمرزی ،گزيرههایش در دسرمرس يفرريد دررير مربگرفرت .يز طریرق
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آنها آشنایب ساده و يبمميیب با زنان غر و ملر ويشرفمه فريهم مبشرم .هرچنرم در گفماران
زنان به طور م ايغهآميز وضعيت آنها سموده مبشم ،موضو اتب که در گفماان زنان مطررح
مبشمنم ،بيشمر نميجهی مقایوهی وضعيت زنران يیرينرب و يروورایب بودنرم .يیر موضرو در
روزنامهی زبان زنان مطرح شم تا زنان ويدير شونم دربارهی وضعيت خود بينمیشنم:
زنان يرووا و آمریکا با زنان يیرينب يخمالف خلقت نميشمه و يز مويه ب که خالق رايم
نصيب آنها ناوده يست ،زنان يیرينب ري بببدره نناوده يست .آنهرا در سرایهی جرم و
جدم وکوشش و کوب لم و دينش در تاام کارهای فکری و قلب و هنرهای یرمی
و الب با مردين هارموت شرمه ،يز مقرام فال رب و صرنعمگری ترا رت رهی وکايرت و

دانونگذيری با جنس مردين شرکت ناودهينم ( ايم نووين ،س  ،3ت .)51 :1
 .4-1-2نقش خانواده و پایگاه اجتماعي سوژهها در شکلگيری موضوعات

در مري ر يوييهی شکرگيری گفماان مقاومت و در جریان جن شهایب چون جنر ش نران و

جن ر ش تن رراکو ،زنرران يز هاررهی ط قررات و وایگرراههررای يجماررا ب ويرد صررينه شررمنم و يز
مشررروطهخويهرران اایررت کردنررم .در يی ر مر لرره يز مقاومررت زنرران ،موضررو اتب چررون
«وط ورسمب» و «م ارزه با يسم ميد» ويرد مم گفماان شمنم؛ يما با ويروزی ينقرال مشرروطه،
تودههای زنان به ينمرونبهای خود بازگشرمنم و دیرمگاه سرنمب خرود ري در مرورد وضرعيت
خود در ذه ورورينمنم و تندا مهی کاب يز زنان مشرروطهخرويه ،طرفرمير قروق زنران و
مقاومت در بريبر گفماان سنمب در مورد زنان بودنم (ساناساریان .)53 :1335 ،برخب شرويهم
نشان مبدهنم که زنان يیرينب طرفمير قوق زنان ،یرا يز فعراالن مشرروطه بودنرم یرا کورانب
بودنم که خانويدههایشان (بيشمر ومرينشان) يز زمرهی روشرنفکرين ملربگرري بودنرم (بامرميد،
 .)31 -52 :1352تندا زنان تيصيلکرده و تجمدگري ،سازماندهنمهی يصلب گفماان مقاومت
در يی دورين شمنم و بريی آگراه کرردن امرهی زنران ترالت کردنرم؛ بنرابريی در مري رر
يوييررهی شررکرگيررری گفمارران مقاومررت زنرران ،موضررو ات گفماررانب ،بررا وجررود ميرراون
تجمدطل انهی آن ،در ينوي م رارزيت وطر ورسرمانه ظدرور یافرت .ورس يز بردرريری مجلرس
شرروريی ملررب ،يفررريدی کرره در خررانويدههررای باسررويد زنررمگب مرربکردنررم و يفررريدی کرره بررا

5/9/2014 1:12:30 PM

Text [20] ed 2.indd 19

 / 20تحليل رویکرد متجددانهی زنان در دورهی مشروطيت

مشررروطهخويهرران ممجررمد نور ت خررانويدگب ديشررمنم ،موضررو ات گفمارران جمیررم ري يريئرره
مبديدنم.
 .4-2وجه بياني گفتمان مقاومت زنان

زنان در ينقرال مشرروطيت ،ورس يز ورود بره رصرههرای يجمارا ب و سياسرب و ي وراس

موئوييت در مورد وضعيت سياسب و يجماا ب جامعره ،يز دیرمگاههرای مردينرهی راکم برر
جامعه ينمقاد کردنم« .زن» در گفماان مقاومت دربارهی وضعيت خود بيث مبکنم ،خود ري
مورد يرزیابب درير مبدهم و در نميجهی تغييريت ساخماری در جامعره ،يیر خودبورنمگب ري
ويمي مبکنم که يز موضع شناسا به جایگاه خرود در يجمارا بينمیشرم .برخرب نوشرمههرا يیر
موضو ري نشان مبدهنم:
«م کيومم؟ مودعيت م چيوت؟» ( ايم نووين ،س  ،1ت .)7 :13
«زن کيوت؟ مرکز وی در هيئت يجماا بشری چيوت؟ زن رفيق دوره ی زنمگانب ،شریک
رنج و ري رت ،سرديم غرم و شرادی ،دروه ی خفيره ی ن رم و ترتيرب رايم ،تکايررکننرمه ی
سعادتهای يی جدانب مرد يست» (شکوفه،س  ،1ت .)7 :7
در يی گفماان به کوانب صال يت ديده مبشرم دربرارهی موضرو ات گفماران بيرث
کننم که وضعيت موجود ري نقم مبکردنم و ريهکار جمیم بريی بد ود وضرعيت زنران يريئره
مب ديدنم .معاوالً يی سوژهها زنانب که در خانويدههای مشروطهخويه زنرمگب مربکردنرم و
زنان باسويد و تيصيلکرده بودنم .يز آنجا که ورود زنان به رصههای يجمارا ب و سياسرب و
مشررارکت در آن نارراد تجررمدخررويهب و مقاومررت در بريبررر نگرراه سررنمب آن دوره و یکررب يز
يبهههای يصلب گفماان زنان يست ،نقش زنان تيصيلکرده و تجرمدگري در بيران گرزيرههرای
جمی و شکرگيری يبههها يهايت یافت و آنها در مقام فا ر شناسا درير گرفمنم.
ندادهایب چون ينجا ها و مط و ات نيز يز جاله فا الن شناسایب بودنم کره گفمارشران
جمی گرفمه مبشم .در يی ندادها هم زنان تجرمدطلب و تيصريلکرده فعاييرت مربکردنرم.
ينجا ها و مط و ات ،ندادهای مشررو يتبخرش بره موضرو ات گفماران مقاومرت بودنرم.
نکمهی دابر توجه يی يست که نو ت فا الن شناسا به موضو شناسایب بيشمر در مقام «نقرم»
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يسررت .فررا الن شناسررا برره نقررم شررريیط يجماررا ب و سياسررب زنررمگب زنرران يیرينررب در دورين
مشروطيت ورديخمنم .گفمنب يست مويضع هاهی فرا الن در بريبرر موضرو ات مرورد توجره
گفماان یکوان ن ودنم.
 .4-3صورتبندی مفاهيم

گفماان زنان در دورين مشروطيت ،با توييم گزيرههای خاص به دن ال وایان ديدن به مودعيرت

فرودست زنان و يرتقای آنها در جامعه برود .هرمف يیر گفماران يیر برود کره زنران ري يز
قوق و تکاييف يجماا ب و سياسب خود آگاه کنم و يز يی من ر شرريیط يجمارا ب ري نقرم
مبکرد.
مدمتری گزيرههایب که يی تشکر گفماانب ري شکر ديدنم ،ارتينم يز:
 .4-3-1دخالت زنان در سياست

یکب يز مدمتری

وزههای مطرح در گفماان زنان ،يرزیرابب شرريیط سياسرب و يجمارا ب و

نقم فعاييتهای مشروطهخويهان و يسرم ميدطل ان برود .دیرمگاههرای زنران ممجرمد در مرورد
رخميدها و تيوالت سياسب و يجماا ب کشور بريی يويري برار بيران مربشرم و مرب وضرع
بهگونهيی بود که ريه رهایب يز سوی آنان بريی بد ود يوضرا يريئره مربشرم .وريش يز يیر
دورين ،يی فعاييتها مردينه تلقب مبشمنم .در گفماان زنان ،نقم دیمگاه سرنمب کره يرور
زنان در يی

رصهها ري مانو مربدينورت ،یکرب يز مدرمترری يهرميف برود کره بره توييرم

گزيرههایب چون «ويگذيری يمرور بره دسرت زنران» و «نقرم روتهرای مرردين برريی يديرهی
کشور» منجر شم:
يگر وکالی ملت ميمرم توينومنم یا مبتويننم تا سلخ رميان دانون ري تاام کررده و در
سایر کارها ترتي ب بمهنمکه آسایش خلق فريهم شود ،زهب شرف و سعادت؛ وييّا يگر
در خود چني ويشرفمب ناببيننم و مب خويهنم باز هم به ترتيب سابق ويش برونم ما بره
توسط هاي

ریيه خ ر مبدهيم که هاه يز کار خود يسمعفا بمهنم و رسااً به توسرط

روزنامهی نميی وط به ماها خ ر ديده ،چدر روزی کار ري به دست ما زنها ويگذيرنم

(نميی وط  ،س  ،3ت .)7 :21
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يی نوشمهها بيانگر واسيت زنان به موائر سياسب کشور بود .آنها که بره توينرایبهرای
خود وب برده بودنم ،به يزوم يسمفاده يز ن ريت زنان در سياست و مرب کوممرميری يشراره
مبکردنم و طب نامههایب هشمير مبديدنم وضعيت کشور ري بورامان کنيرم کره در غيرر يیر
صورت زنان زمام يمور ري به دست مبگيرنم و يوضا ري بوامان مبکننم .مهی دیگرری يز
زنان فعال ،تندا به نقم سياست مبورديخمنرم و يز مرردين مربخويسرمنم برريی رفرع مشرکالت
سياسب کشور کاری کننم و دخايت بيش يز م زنان ري نادرست مبدينورمنم .يسرممالل يیر
يفريد يی بود که زنان هنوز نموينومهينم جایگاه خود ري بد ود ب خشنم:
به هي وجه م ييوجوه ن ایم يی يد اهرا ري بکنريم .برا چدرار نفرر زن يز د يرر خودمران
نشوم و صي ت کردن کار مالکت خري ري وريش نخرويهيم بررد .يگرر ويدرع خيلرب
قگویب مبکنيم ،خود ري يز چنگال ظلم خالصب دهيم کافب يست .کار مالکرت ري

ويش بردن شوخب نيوت (هاان.)5 :
هرچنم مطايعهی يی نوشمه و نوشمههای مشابه نشان مبدهم که يطال ات سياسب آنهرا
در برخب مويرد نادص يست ،يی گونه بيثها تا ويش يز يی زمان توسط زنان مطررح نشرمه
بود .گفماان زنان در دورهی مشروطيت ،توجه زنان ري به آگاهب يز توينایبهای خود ،مرب
بريی به دست گرفم نقش سياسب یا نقرم آن و درخويسرت بد رود يوضرا جلرب مربکنرم؛
در ايبکه در گفماان سنمب ،زنان در دسمهی مجاني و بب قالن در ن ر گرفمه مبشمنم.
 .4-3-2لزوم علمآموزی و تحصيل دختران

زنان تجمدطلب ويش يز ويرروزی مشرروطهخويهران برر سرلطنتطل ران ،خويهران تيصرير و
لمآموزی زنان بودنم و تالتهای ينمکب در يی زمينره ينجرام ديدنرم؛ يمرا ورس يز ينقرال
مشروطه و تشکير مجلس شوريی ملب و يیجاد تيوالت در صرينهی سياسرب کشرور ،برريی
يیجاد مميرس دخمرينه با همف سويدآموزی و تيصير زنان و دخمرين کارهای زیادی ينجرام

ديدنم .يز آنجا که يی کرديرها در گفماران سرنمب (گفماران غايرب آن دورين) مانرو برود،
بريی فريهم کردن شريیط و توجيه فعاييرتهرای زنران ،در يبمرمي در روزنامرههرای مشرروطه-
خويهان و سپس در روزنامههای تخصصب زنان به آنها ورديخمنم .سويدآموزی دخمررين ،بره
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نوين یکب يز مدرمترری گرزيرههرای گفماران ،توييرم شرم و دیرمگاههرای سرنمب دربرارهی
لمآموزی دخمرين مورد نقم درير گرفمنم:
در تاام روی زمي دیگر دومب ناانمه مگر مرا کره خيرال مربکنريم تارمن یرک چيرز
سطيب بوده و تربيت ري بريی خود اوماً و يز بريی نووين خصوصاً بار گرين مبدينيم
و مبگویيم یک زن ايم باسويد به چه درد مبخرورد؟ آنهرا کره ي واسرات ينورانب
نميرنم و خودخويه هومنم و در آن ايم جدر مرکب سير مبکننم ،خوينمن و نوشرم
بريی زنان توييم مخاطره ناوده و به منزيه داتر يست؛ زیري مبگوینم ودمب زن باسويد و
چيزنویس شم ،کاغذهای معاشقه خويهم نوشت و هرودت با یک نفر صي مب بشود و
ينوان بخويهم به يو بفداانم که بريی یک زن که تربيت يطفال بر دمهی يوست معلرم
و تربيت الزم يست هاي جوي بب معنرب ري خويهرم شرنيم کره سرويد برريی زن ميرر
يست .جز يی يست که يغویات غلط ناشب يز خودورسمب و جدر و کج خيايب ماسرت

(يیرين نو ،س  ،1ت .)1 :55
در نوشمهی باال گزيرهی يصلب گفماان مقاومت که يزوم سويدآموزی يسرت ،مشرخص
يست و ديير مخايفت برخب سنتگريیان با سويدآموزی دخمرين ،یعنب ترس يز فاسرم شرمن
زنان ،بهخوبب نشان ديده شمه يست .بر خالف نگاه سنمب ،در نگاه جمیم ،سويدآموزی بريی
دخمرين الزم يست؛ زیري زنان تربيت فرزنمين ري بر دمه ديرنم و يگر رايم و باسرويد باشرنم،
بدمر يز گذشمه يز درمهی تربيرت يوالد برمربآینرم .لرمآمروزی موجرب تربيرت فرزنرمينب
خو  ،شجا و وط ورست مبشود.
 .4-3-3مخالفت با رفتارهای نامناسب در مورد ازدواج

در بررسب ينمقادی زنمگب فردی و يجماا ب توسط گفماان زنان ،زن و زنانگب مورد توجره
درير گرفت .در بوياری يز نوشمههای زنان يی دوره نيز خانويده ،کرانون يصرلب و بنيرادی بره
شاار مب رود و يصلبتری وظایف زنان در يی کانون ينجام مب شود؛ يما تيرويب بنيرادی در
نو نگرت به آن و برخورد ينمقادی با رویههای معنایب راکم برر آن ،يز مدرمترری مورائر
گفماان زنان يست .در ممون زنان ممجمد ،يرزت و يهايرت خرانويده در جامعره ،مرالکهرا و
معيارهای يزدويج ،س يزدويج و رويبط زن و شوهر ،به نوين موضو اتب مدم مطرح شرمنم
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و يز زنان خويسمه شم که دیمگاههای سنمب در يیر زمينره ري نپذیرنرم .بنرا برر دیرمگاه سرنمب
غايب در يی دوره ،معيار و مالک يزدويج بريی دخمرين (بريی خرانويدههرای دخمررين؛ زیرري
خودشان ق دخايت نميشمنم) ،روت و جوينب وور يست:
يوييای دخمر در مقام ورسش يز يخالق و اديت و مزيج آن مرد برمبآیم ،که مزيجش
سلب ن ایم ،سفليس و خنازیری ن اشم ،صا ب نجابت و شريفت باشم ،دیر و مرذهب
ديشمه باشم .فقط چيزی که مبورسنم ،دو چيز يست ،یکب جوينب آدا و یکب چيزديری

(شکوفه ،س  ،3ت .)7 :2
معيارهای يصلب بريی خانويدهی وور يی يست« :خانم خوشگر يست یا بمگر ،چيرز ديرد
یا نميرد ،يگر يی دو فقره ري خانم ديرد کار تارام و يمروريت بره ينجرام» (شرکوفه ،س  ،3ت
.)5 :11
در گفماان زنان ،يی مالکهرا و معيارهرا برريی يزدويج ،مرالکهرایب نادرسرت تلقرب
مبشونم و يی شيوهی هاورگزینب معقول به شراار ناربرود .گفماران مقاومرت ،بره زن بره
نوين ينوانب ديريی قوق يجماا ب و سياسب مبنگریوت .يي مره بایرم توجره کررد کره تندرا
یک نگاه غايب وجود نميشت؛ در برخب مويرد ،خانويدهها مخاطب يی گونه نوشمهها بودنرم
و يز آنها خويسمه مبشم که بريی بد رود زنرمگب دخمررين خرود کراری بکننرم و در برخرب
مويرد خود دخمرين مخاطب بيث بودنم و يز آنها خويسمه مبشم که با الدره هاورر خرود
ري ينمخا کننم .در يی دوره ،يی بيان تفکری ريدیکال به شاار مبرفت.
 .4-3-4مورد توجه قرار گرفتن حجاب زنان

در دوره ی داجار ،جا زنان يصلب وذیرفمره شرمه و مدرم تلقرب مربشرم و ورود زنران بره
بيرون ،بمون روبنمه و چاردم ،بويار مورد اله درير مبگرفت .در يی دوره ،با نگارتهای
يفررريدی ماننررم ملکررم خرران و طرررح دی رمگاههررای ممجمدينرره يز جررا کرره آن ري با ررث
قبمانمگب زنان و مدمتری مانع تواوی زنان و مردين مبدينومنم ،برخب زنان تجرمدطلب
يز يی يمکان گفماانب بدره بردنم و بمی ترتيب ،موضو

جا به گفماران مقاومرت زنران

در يی دوره ويرد شم.
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مایهی بويارى يز خريببها و فواد يخالدى و مى مم ويشرفت تاام کارها جا زن
يست؛ زنمگى زنان يیرين یا به رنگ سياه يست یا سفيم .یرا وررده سرياه تر کننرم و بره
هيکر مو ش زي درآینم ،یا کف هاى سفيم ووشنم و يز دنيا رخت بربنمنم .م یکرى
يز هاي زن هاى بمبخت هومم .آن کف سفيم ري ترجيو بره يیر هيکرر مرو ش رزي
ديده و هايشه ووشش آن مل وس ري ينکار ديرم؛ زیري در مقابر يیر زنرمگانى تاریرک،

مرگ روز سفيم ماست (تاجييولطنه.)11 :1311 ،
يی گروه يز زنان ،جا ري با ث تاوخر زنان مبدينومنم و به دن ال برديشم موهومات
در يی ريبطه بودنم:
« ...يگر بخويهيم جا ري يز موهومات برديشمه ،قيقت ري جلروه ديده ،زنران خرویش ري يز
يی

ايت ردتينگيز يمروزه که با ث تاوخر يجانرب و مرب خودمران مربباشرم خالصرب

دهيم ،مبتوينيم» (جدان زنان ،س  ،7ت  .)7 :7بيرث در مرورد جرا  ،تندرا مربروط بره يز
ميان برديشم آن ن ود؛ زیري در يی دوره زنان روشنفکری نيز بودنم کره بره بيرث دربراره ی
م انب و يصول جا مبورديخمنم و معمقم بودنم که زنران بایرم جرا ديشرمه باشرنم و برا
يشاره به ي ادیث ويام ر (ص) و يشعار موجود ،يی بيان خود ري تمیيم مبکردنم:
هاه کس مبدينم که رفع جا با ث يخمالط زن و مرد با یکمیگر مبشود و مفاسم
ممرت ه به يی يخمالل ري هري

رادلب ناربتوينرم ينکرار کنرم  ...ويغا رر يکررم (ص) در

فردفرد يويمر و نويهب شر مقرر فرموده فقط نقطه ن رشان آسایش و تامن و تردرب و
تعايب ملت يسالم بوده يست  ...فردوسب ليهيير اه يز دول دخمر يفريسيا در شاهنامه
مبگویم :منيجه منم دخت يفريسيا  /برهنه نمیمه رخم آفما  .دخمر يفريسريا برا آن
هاه يس ا شريفت و يفمخار که يز بريی يو موجود بود ،فقط شرم و جرا ري يسراس

شئونات خود درير ديده يست (شکوفه ،س  ،7ت .)5 :73
يی سخنان به معنای وذیرت ببچون و چرريی سرنت نيورت؛ آنهره يهايرت ديرد ،يسرممالل
فعاالن در يی زمينه يست.
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 .4-3-5لزوم ورود زنان به صحنههای اقتصادی

با به ار نشوم ينقرال مشرروطيت و ورود زنران بره رصرههرای يجمارا ب و ترالت برريی
دسميابب به قوق ينوانب ،دسميابب به کار و شغر به نوين یکب يز وایههرای يسرمقالل زنران و
بريبری آنها با مردين نيز مورد توجه درير گرفت .يی موضو در ايب مطرح شم کره کرار
کردن زنان به نوين ضمیت با صات زن ،گزيرهيی مولط در گفماان سنمب شمه بود:
«زنان مولاان مکلف و مج ور به فاظ و جابنم ،کار بريی يیشان ريم و خالف طریقره ی
مقمسهی يسالم يست» (شکوفه ،س  ،5ت .)15 :5
تجربه ی فعاييت زنان يرووایب و ملر ويشرفمه ی دیگر وس يز جنگ جدرانب يول و ورود
آنها به رصه ی يدمصادی ،تم ير زیادی بر تفکر زنان تجمدطلب گذيشرمه برود .برا توجره بره
يینکه گاه يزوم ييگوگيری يز زنان يرووایب مطرح مبشم ،یکب يز ريههای آزيدی و يسرمقالل
زنان ،ديشم کوبوکار دينومه شم؛ بنابريی نوشمههایب در يیر زمينره منمشرر شرمنم کره در
يبممي با به چايش کشيمن برخب سنتها ،يی گزيرهی جمیم در مم گفماان مقاومت زنران ري
يیجاد کردنم:
در هاي مييط تيره و جامهی خود یک مهی معمودی يز زنران بصرير و منرورييفکرر
چارهی درد ري يسمقالل يدمصادی ،یعنب ببنيازی زنان يز يشا هی مردين ،یافمهينرم .يیر
يست که با جم و جدمی کار هات بومه و شایم مرادرين فرردي ري يز يیر ديرم ي ميراج

برهاننم ( ايم نووين ،س  ،3ت .)17 :3
 .4-3-6مناسبات بين گزارهها

در ممون تخصصب گفماان ،مناسر ات بري گرزيرههرای براال بوريار يهايرت ديرد .مدرمترری
خويسمه ی گفماان زنان در يی دوره ،تردب و ويشرفت و بد ود جایگاهشان در جامعره يسرت.
يی ر مودعيررت ،زمررانب برره وجررود م ربآی رم کرره وضررعيت سياس رب و يجماررا ب جامعرره بررريی
نميجهبخشب سریعتر تالتها و م ارزيت زنان دچار تغيير يساسب شود ،فيای سياسرب کشرور
بازتر شود و دوينينب بريی تب يت آن به وجود بيایم؛ بنابريی در يی دوره شاهم يرور زنران
در جن ش آزيدیخويهب و کومت دانون هوميم .آگاهب يز توينایبهای زنان در يی زمينره،
با ث توجه آنها به يزوم يور در سياست شرم .يرزوم لرمآمروزی زنران کره در يبمرمي در
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سایه ی کومت دانون مورد تمکيم بود ،گزيرهيی جمی و موضو م ارزه در يی دوره شرمه
بود و يساس يیجاد تغيير و ويشرفت به شاار مب رفت .لرمآمروزی و يرتقرای مودعيرت زنران
موجب مبشم دخمرين و زنان در بريبر دوي م سنمب زنمگب زناشویب گردن نندنرم و توينرایب
مخايفت بيابنم و هاوری مردين مممهر یا مردينب ري که تناسب سنب با آنهرا نميشرمنم ،د رول
نکننم .گاه يی نگاه به بيث بازنگری در سنتهای مربوط بره جرا نيرز کشريمه مربشرم.
زنان مبتوينومنم به يشمغال و يیجاد مريکزی بريی درآممزيیب و کوب يسمقالل فکرر کننرم و
يی ري به نوين یکب يز يس ا ويشرفت جامعه مطرح کننم؛ به يی ترتيرب نرو ب ها ورمگب
بي ويشرفت زنان و ويشرفت کشور مطرح شم .نکمه ی دابر توجره در زمينرهی مناسر ات بري
گزيرههای يی گفماان يی يست که بي يی گزيرهها ريبطهی خطب وجرود نرميرد و ترتيرب
بيان آنها در تيقيق اضر به معنای يويویتبنمی آنها نيوت و هاانطور کره گفمريم ،بري
هاهی يی گزيرهها يرت اط وجود ديرد .تردب زنان ،همف و نميجهی بيان گزيرهها يست.
 .4-4استراتژیها

 .4-4-1عناصر متناقض در گفتمان زنان

چنانکه گفميم ،گفماان مقاومت زنان با يشا هی يفکرار نرو در مرورد زنران ،ضررورت مورلط
کردن نگاه جمیم در مورد زنان و هویت آنان ري بيان مبکنم .در يی گفماران ،برر توينرایب-

های زنان در رصههای مخملف و رویارویب برا سرنتهرایب کره زنران ري ضرعيف ،نراتوين و
ناالیق مبدينومنم و در آنان ييادت هافکری و مشورت نابدیمنم ( ررييامري  ،س  ،73ت
 )12 :7تمکيم شم .همف يصلب گفماان زنان که بره يرزوم مقاومرت در بريبرر گفماران سرنمب
غايب ي مقاد ديشت ،آگاه کردن زنان يز ييادتها و توينایبهای خود برود ترا برا تکيره برر آن
بمويننم به قوق ينوانب خود دست یابنم؛ با يی

ال در نوشمههرایب کره برريی يشرا هی يیر

يفکار در سطو جامعه منمشر مب شمنم ،چنم مفدوم گفماانب ظاهر شرمنم کره ناربتويننرم در
رشمهی وي می يز گزيرههای گفماان مقاوممب درير گيرنرم کره ممجمدينره بودنرم .در برخرب
نوشمهها مفاهياب ماننم «ضعيفه»« ،کاينه»« ،زن بيهاره» و «ما ضعفا» وجود ديرد که ظراهريً برا
گزيرههای بيان شمه ممنادض هومنم .ضعيف و بيهاره دينوم زنان ،در ضا سرخنانب برريی
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يرتقای مودعيت زنان و توجه ديدن مردم به ويشرفتهای سرزمي هرای دیگرر ،نرو ب تنرادض
گفماانب در گفماان مقاومت زنان يست .در برخب نوشمهها نيز کليشههای جنوريمب در مرورد
زنان ،ماننم « واس بودن» ،در کنار مفدوم «غيور بودن» به کرار رفمره يسرت« :يی خرانمهرای
واس ،يی نووين غيور آیا چه شمه يست که شاا به يی درجه کمخرون و برب رس شرمه،
بهکلب به خوي غفلت رفمهيیم  ( »...ايم نووين ،س  ،3ت .)33 :3
يسمفاده ی مکرر يز ويژگان باال نشاندهنمهی وذیرت يی رویکرد سنمب يست کره زنران
ضعيف هومنم؛ بنابريی برخب ممون مربوط به گفماان مقاومت زنان ،ويژگان و مفاهيم سنمب
ري به م ارزه مبطل يمنم و خود ،يفظ آن ري به کار مببردنم.
 .4-4-2زیرگروههای گفتمان

یکب يز مريجع يصلب در فريینم به وجود آممن زیرگروههای گفماران ،يسرمفاده يز مفراهيم و
موضو ات مرت ط با گفماانهای دیگر ،بهویهه گفماان سنمب و گفماان تجمد يست؛ بنابريی
در گفماان مقاومت زنان ،دو خردهگفماان «ميانهرو» و «ريدیکال» وجود ديرد.
هرچنم يی دو جدتگيری ،يز گزيرههای گفماران مقاومرت زنران بدرره برردهينرم ،در
برخب مويرد با هم يخمالف ديرنرم .يخرمالف يصرلب آنهرا در بدررهگيرری فرا الن شناسرا يز
گزيرههای گفماانهای دیگر و يريئهی يسمريتهیها يست .در خردهگفماان ميانرهرو ،يرور
گزيرهها و مفاهيم گفماانب سنمب آشکار يست و نو ب هرمنشرينب برا مفراهيم گفماران سرنمب
وجود ديرد .در يی خردهگفماان ،زن به نوين بخشب يز جامعره و بره نروين هویرت مورمقر
شکر مبگيرد؛ يما نابتوينم در بريبر مفاهيم غايب گفماان سنمب کره برا يرزتهرای يساسرب
آنها در يرت اط بود ،دست به مقاومت گومرده بزنم .يی خردهگفماان ،گزيرههرای سرنمب ري
بهکلب ببي م ار نابکنم ،بلکه زمينرهی درک ايرق و هارهجان رهی آن ري فرريهم مربکنرم؛
بريی ناونه در يی خردهگفماان بر جا و يشرمغال و ويگرذيری وظرایف مرادری بره زنران
هاهنان تمکيم مبشود .هاريهب و کارک هرای مرردين برريی يرتقرای جایگراه زنران در يیر
دوره ،به نوين یکب يز ويمر يصلب ويشرفت زنان مورد توجه يسرت ،بره طروری کره برمون
ريهناایب مردين ،يیر ويشررفت اصرر ناربشرود .وظرایف و نقرشهرای خرانويدگب زنران
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هاهنان مدم هومنم؛ يما يز زنان خويسمه مبشود که با سويدآموزی و کورب يطال رات ،يیر
نقشها ري يیفا کننم .روزنامههایب ماننرم شرکوفه و دينرش در يريئره و در دسرمرس دررير ديدن
گزيرههای يی خردهگفماان نقش يساسب ديشمنم.
خردهگفماران ريدیکرال ،بريش يز آنکره يز گرزيرههرای گفماران سرنمب بدرره گيررد ،بره
مرجعيت غر يشاره ديرد و با گزيرههای گفماران تجرمد هانشري مربشرود و ناصرری يز
يیمئويوژیهای آنها ري در بازسازی نقشها و مفاهيم جنويمب بره يیرمههرای گفمارانب خرود
مبيفزيیم .در يی خردهگفماان ،گزيرههایب چون يزوم دسميابب زنان به يسمقالل و يشمغال در
فيای بيرون يز خانه (تيت تم ير م ارزيت جدانب زنان) مورد توجه درير گرفت .با توجره بره
ساخمار يجماا ب و فرهنگب يیرين دورهی داجار ،کوب توينایب بيان يی

ق زنان ري نميشت؛

بنابريی يی خويسمه ،یک خويسمهی ريدیکال بود و زنانب که آن ري دن ال مبکردنم با ينروي
يتدامات روبهرو بودنم .مخايفت با جا و غربب شمن نيز يز گزيرههایب يست که ريدیکال
بودن يی خردهگفماان ري تمیيم مبکننم .برخب نشریات ماننم زبان زنان ،ايم نوروين ،يیررين
نو و تجمد ،مفاهيم و يسمريتهیهای يی خردهگفماان ري در دسمرس درير مبديدنم.
در دو خردهگفماان ،تمکيم و وافشاری گومرده بر تردب زنان و لمآمروزی ،بره نروين
يساسبتری ريه تيول در جایگاه فرودست زنان ،آشکار يست .جدرتگيرری يصرلب فعراالن
وزهی زنان ،تمکيم زیاد بر لمآموزی زنان بود .بيان تناديات گفماانب و زیرگرروههرا ،بره
روش شمن يسمريتهیهای گفماان زنان کارک مربکنرم؛ دو يسرمريتهی ممفراوت يصرالح و
تغيير مشدود يست.
خردهگفماان ريدیکال ،به دن ال بريبری زن و مرد و مشارکت در صرينههرای سياسرب-
يجماا ب و يز ميان برديشم ت عيض جنويمب بود و خويسمار تغيير يساسب در رویکررد جامعره
به زنان بود؛ يما خردهگفماان ميانهرو همفهای ميمودی ري دن ال مبکرد که دابر دسرمرس
به ن ر مبرسيمنم و خويهان يصالح سنتهای نادرست بود.
 .5نتيجهگيری

يويي نشانههای ظدور نوگريیب و تالت گومرده بريی کوب قوق ينورانب و يجمارا ب ،بره
دورهی داجاریه ،بهویهه يويخر آن برمبگردد .تا د ر يز يی دورين ،دیمگاه و رویکرد جمیم
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به زن و موضو ات مرت ط با آن ري به يیر روشرنب (برهویرهه در مط و رات) نارببينريم .يیر
گووت در نميجهی تيوالت سياسب -يجماا ب در جامعه به وجود آمم .گفماانب جمیرم در
وزهی زنان در ال طرح بود که با سؤيالت يساسب در مورد زنان در جامعه ،ن م گفماانب
سنمب اکم ري به چايش کشيم .ن ایم يز ن ر دور ديشت کره گراه زنران در سراخمار جامعرهی
سنمب نيز يور فعال يجماا ب ديشمنم و يی

يور زمانب آشکار مبشم که با يمور مرذه ب

و ي مقاديت آنها يرت اط مبیافت؛ بريی ناونه در جن ش تن اکو.
در گفماان جمیم ،زنان با تم يروذیری يز صر ممرن ،هم به نوين شناسا و هم به نوين
شناخمه به خود مبنگرنم .در گفمارها و نوشمههای آغرازی توسرط فعراالن ،مورئلهی هویرت
زن و جایگاه يجماا ب يو مطرح مبشم که يی خود نشاندهنمهی آغراز تفکرر در موضرو
زن يست .در نوشمههای آغازی زنان ،سويدآموزی و تيصرير کليرم تردرب و ريه رر تارام
مشکالت مورد تمکيم روشنفکرين بوده يست .گفمنب يست که فعاييت زنان در يی دوره تندا
مربوط به نوشمار ن ود و برخب فعاييتها ري در وزهی ار وب گرفمنم .يز جالره مدرمترری
فعاييتهای آنها گردهاایب زنان بريی تفکر دربارهی کوب يسمقالل يدمصرادی برود کره در
نميجهی آن يتيادیهيی بريی يی کار در ن ر گرفمه شم .موضو يصلب کره مرورد شرناخت و
يرزیابب درير گرفت« ،نقم هویت سنمب زن يیرينب» بود.
منشم ظدور موضو زنان ،تيوالت يجماا ب در ال ودو در يیر دورين برود .جنر ش
تن اکو ،نان و مشروطيت ،به نوين تيوالت ديخلب در يی دوره ،بر شکرگيری موضرو ات
گفماان مؤ ر بودنم .يويي کانونب که موضو شناسایب گفماان در آن شکر گرفرت ،کمرب
و روزنامههای دورين مشروطيت بود .در يی منابع بره نقرش زنران در م رارزيت يشراره شرم و
گرچه در دايب یک رويیت جنويمب که در قيقت هاان ي مقاد ضرانب بره فرودسرمب زنران
بود بيان مبشم ،بر توينایب زنان يفزود و با ث شرم کره برريی يرتقرای مودعيرت خرود ترالت
کننم .يز سوی دیگر يی نشریات با ينمشار ممونب ،بهویهه در مورد وضعيت زنران کشرورهای
دیگر ،در تيریک زنان مؤ ر بودنم و با ث يیجاد گزيرههای جمیمی در مورد زنران شرمنم.
يي مه زنان در برخب گزيرهها مويضع ممفاوتب يتخاذ کردهينم و بريی دسميابب به يهرميف خرود
ريه رهای ممفاوتب يريئه ديدهينرم .آنهرا گرزيرههرای جمیرم توييرم شرمه دربرارهی زنران ري
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مبوذیرفمنم؛ يما نيوهی بيان گزيرهها و يريئهی ريهکار بريی غايب کرردن آنهرا در گفماران
مولط ممفاوت بود .غل هی يور یکب يز گفماانهای غايب جامعره يیر تفراوت ري آشرکار
مبکنم .خردهگفماان ميانهرو بيش يز آنکه موضع غر گريیانه ديشمه باشم ،شريیط جامعهی
يیرين ري در ن ر مبگيرد و يهميف و ريهکارهای در دسمرس ري مطررح مربکنرم و بره سرخ
دیگررر برره يهررميف ميررمودتر ،ماننررم تيصررير دخمرررين در مررميرس جمیررم دررانع مرربشررود؛
در ايبکه در خردهگفماان ريدیکال ،بر يزوم م ارزهی زنان بريی دسميابب به قروق ينورانب
و يجماا ب خود و تالت و مجاهمت تمکيم مبشود و مب رق ريی کره در آن دوره زنران
آمریکایب ترازه بره آن دسرت یافمره بودنرم ،يشرمغال زنران و يسرمقالل در سرایهی آن کره در
جامعهی سنمب بويار با آن مخايفت مبشم ،مطرح مبشود .يهايرت خرانويده در جامعره و بره
ت ع آن يهايت زنران در آن ،هيهگراه در ممرون مرورد الره دررير نگرفمره يسرت و هاهنران
خانويده کانون يساسب جامعه بره شراار مربرود و مرويرد تجرمدخويهب در کنرار آن مطررح
مبشود.
در مورد جایگاه گفماان زنان در من ومهی گفماانهای صر داجرار بایرم بگرویيم کره
گفماان زنان و گفمارهای مرت ط با آن ،نرو ب ينمقراد يز گفماران سرنمب برود .زنران در دايرب
ريه ردها و يسمريتهیهایب که برمبگزیمنم ،يز وضعيت جامعه ينمقراد مربکردنرم .در برخرب
مويرد ينمقاديت بويار شمیم مبشم؛ يما در وزهی الب موفقيرت کامرری ديشرمنم .هرچنرم
برخب يز زنان به دن ال يیجاد یک جن ش گومردهی يجماا ب بودنم ،در يی زمينه نيرز موفرق
ن ودنم و مب مويضع آنها در د ال موضو ات جمیم یکوان ن ود.
هرچنم تفکريت جمیم زنان ،با وجرود تمکيرم آنهرا برر مقاومرت ،جایگراه مورلطب در
گفماان غايب کوب نکردنم ،در آگاه کردن زنان تم ير بوياری ديشمنم .يی تفکرريت نيارب
يز جامعه ري فارغ يز مودعيت سياسب و يجماا ب و ط قاتب آنها مورد خطا درير مبديدنرم.
منابع يی تيقيق ،نوشمارهای بادبمانمه يز زنان يی دوره يست .به ن ر مربرسرم بيشرمر آنهرا
توسط زنان نوگريی شدری نگاشمه شمهينم؛ يما موضو بيث آنهرا «زن» ،فرارغ يز مودعيرت
ط قاتب و يجماا ب يست.
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