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مندرج در روزنامة نگار هاي جنسيتي در اشعار زن نقد نابرابري
)1300ـ1299( نامة بانوان

هما زنجاني*1باغدار دلگشاعلي  2زاده ،

چكيده
مهمي است كه زنان شاعر در ايران بـه آن تـوجهي خـاص هاي اجتماعي يكي از موضوعات توجه به مقولة نابرابري

تـوان اواخـر دورة قاجـار مـي    رنگـا  هاي آن را در اشعار منتشرشده در جرايد زن ونهاند؛ امري كه نخستين نم داشته
نامـة  مانـده از روزنامـة    شمارگان باقي همةـ تحليلي و با تأكيد بر  كه به روش توصيفي ،اين پژوهش. مشاهده كرد

شـناختي ت با نگاهي جامعهگردآوري شده، در تالش اس ،عنوان اولين روزنامة حاوي اشعار متعدد از زنان به ،بانوان
دهـد كـه شـده نشـان مـي    هاي انجام بررسي. كندمسئلة اصلي در افكار و اشعار آن شاعران زن را تحليل و بررسي 

مخاطب اصلي اين اشـعار. استهاي جنسيتي در جامعة مردمدار ايران  نقد نابرابري موضوع اصلي در شعر اين زنان
بـه دليـل شده الگوي مقايسه .ـ تأكيدي خاص شده است »جنس زن«ـ  رديت زنانهبر الگوي ف. اند بيشتر زنان ايراني

هـاي حـلِ رفـع نـابرابري    تـرين راه  توجه به موضوع برابري اجتماعي، جايگاه و حقوق اجتماعي مردان است و اصلي
.است ها معرفي شده آموزي آن جنسيتي، تغيير نوع نگاه جامعه به زنان و همچنين علم

گانكليدواژ
.، زنان شاعر، نابرابري اجتماعي، نابرابري جنسيتينامة بانوانروزنامة ، دورة قاجار
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مقدمه
سه حوزة نابرابري نژادي، نابرابري طبقاتي و نابرابري جنسيتي تقسـيم بههاي اجتماعي  نابرابري

هاي وزهتواند در ح هاي نابرابري است كه مي منظور از نابرابري اجتماعي ايجاد موقعيت. شوند مي
ايـن سـاختار كـه. دشـو اقتصادي، سياسي، حقوقي و آموزشي ميان دو جنس مـرد و زن ايجـاد   

هايي است كه ميـان نژادهـا، طبقـات گذاري باشد، شامل فرقداشته هاي متعددي  تواند بنيان مي
مسئله و موضوع محـوري. شوند اجتماعي و در قالب جنسيت ميان دو جنس مرد و زن ايجاد مي

زمان با افزايش نابرابري اجتماعي نيز دسترسي به منابع و مزاياي اجتماعي است كه هم در حوزة
يهـاي آن مزايـا   نمونه. مورد جنسي ديگر همراه است آن درخصوص يك جنس با كاهش آن در

گانـة نـابرابري هـاي سـه   در ميـان مقولـه  . اسـت ثروت، قدرت و منزلـت  : اجتماعي مواردي چون
منـدي از مزايـاي اجتمـاعي ي جنسيتي كه در قالب ساختارهاي تقابل بهرهها اجتماعي، نابرابري

يابـد كـه معمـوالً براسـاس شوند، در جوامعي ظهور مي هاي زنانگي و مردانگي ظاهر مي در حوزه
هـا و هاي ديني و باورهاي اجتماعي يك جنس نسبت به جنس ديگر از محروميت تفسير به رأي

.شود هاي خاصي برخوردار مي محدوديت
دليل پدرساالري در زبـان انتقـادي  در ميان سه مقولة مذكور، توجه به نابرابري جنسيتي به

نابرابري جنسيتي نيز كه. بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، خصوص زبانِ زنان به ،جامعة ايران
ز ايشـانكشي مردان ا برگرفته از ايدئولوژي مردانگي و زنانگي است، شامل فرودستي زنان و بهره

اي از اي از عقايد و باورهاست، نمونه كه مجموعه ،در اين ايدئولوژي. استهاي اجتماعي  در حوزه
نمادي از نگـرش مردانگـي و) فاعل(= » خود«. ديگري قابل مشاهده است /الگوي دوقطبي خود

نگرشي كـه در آن مـرد و عملكـرد او محـورِ     براي مرد است؛) جامعه( دربرگيرندة عرصة عمومي
نيز كه نگرشـي مردانـه بـه» ديگري«. شده است چيز بوده و برابر با واقعيت نيز پنداشته مي همه

ند وهسـت ) اول ةدرجـ (زنانگي است، مبين اين موضوع است كه زنان نوع ديگر و فـارغ از خـود   
دهد كـه در اين تفكر نشان مي. شود تعريف مي) خانه( در حوزة خصوصي فقطعرصة حضورشان 

،»ضـعيفه «بايـد بـا الفـاظي چـون      فقـط ند و زنـان را  ا اجتماعي، مردان بر زنان مقدم هاي حوزه
.مورد خطاب قرار دهند» كمينه«يا » ذليله«

) هـاي غيرزيسـتي   تأكيد بر تفاوت( مسئلة اصلي در حوزة نابرابري جنسيتي، مسئلة جنسيت
ت سـاختارهاي تفـاوتنادرسـ  پروردة اجتماع و باورهاي عرفي بوده و به جنسيتي كه دست. است

معرفـي) مـرد و زن ( ميان الگوهاي مردانگي و زنـانگي را محصـول جبـر طبيعـت آن دو جـنس     
].27، ص1[كند  مي

درحقيقت، نابرابري جنسيتي عبارت است از برخورد يا عملي كه براساس جنسيت افـراد بـه
نان را فرودست و مردانپردازد و نگرشي است كه ز زنانه و مردانه مي  ةتحقير، طرد و ايجاد كليش

، بـه تحقيـر جـنس)جنس مـرد ( گرايشي كه براي تكريم يك جنس. كند را فرادست معرفي مي
].24، ص21[پردازد  مي) جنس زن( ديگر
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اي نـام بـرد كـه منزلـة دوره  خصوص دورة مشروطه، به توان از دورة قاجار، به در اين بين، مي
هاي انتقادي نسبت به باورهاي اجتماعي، كه نگرش گيري دليل ظهور تغييرات اجتماعي و شكل به

تا حدود زيادي تحت تأثير آگاهي از الگوي غربي نيز شكل گرفته بود، براي اولين بار به موضـوع
.مند مورد نقد قرار گرفت تر آنكه اين ساختار در قالبي نظام نابرابري جنسيتي توجه شد و مهم

زنان، نخسـتين بـار از سويو استفاده از زبان شعر  در مورد طرح انتقادي نابرابري اجتماعي
شمسـي مـورد 1300ـ1299هاي  منتشرشده در تهران در فاصلة سال نامة بانوانتوسط روزنامة 

در اين روزنامه، زناني چون شهناز آزاد، بلقيس نـوران، عطيـه كسـمايي، .توجه قرار گرفته است
زاده بـا اسـتفاده از زبـان شـعر، ضـمن عـت ، هماخـانم محمـودي و مـريم رف   الزمـان  اديبةفاطمه 

گيري از زباني ادبي، به طرح ساختارهاي انتقادي خود به جامعة مردمدار اواخـر دورة قاجـار بهره
هـا ها دفاع از حقوق اجتماعي زنان است؛ محورهاي شعري آن موضوع اصلي شعر آن. اند پرداخته

دادن بـه زنـان و ايجـاد زمينـه ش براي آگاهينقد جامعة مردساالر ايران، تال: نيز عبارت است از
تـوان را مـي  نامة بـانوان اشعار مندرج در روزنامة . در ايران» جنس زن«براي اتحاد جمعي ميان 

گفـتن از هـاي اجتمـاعي و سـخن    اند از زمينه اشعاري دانست كه از نظر موضوعي هرگز نتوانسته
هـاي جنسـيتي نس زن در قالـب نـابرابري  هاي زنان و ستم جامعة مردمحور ايران به جـ  توانايي

 .فاصله بگيرند
تـذكرة  . اشـاره داشـت   ذيـل توان بـه تحقيقـات    درخصوص پيشينة تحقيق اين پژوهش، مي

موضوع اصـلي ايـن كتـاب :شرح احوال و شعر شاعران زن در عصر قاجار تا پهلوي اول: اندروني
ن سـيزدهم تـا نيمـة قـرن چهـاردهمبررسي اشعار زنان ايراني در دورة قاجار و فاصلة زماني قر

اي به اشعار مندرج از زنان دورة قاجار در در اين كتاب هيچ اشاره ،با وجود اين] 13، ص4[ است
بررسي سير تحول مضـامين مادرانـه در شـعر چنـد«. صورت نپذيرفته است نامة بانوانروزنامة 

در اشعار چهـار شـاعر زن شـامل در اين مقاله نقش مادرانة زنان: »شاعر زن از مشروطه تا امروز
اسـت   شـده پروين اعتصامي، فروغ فرخزاد و سيمين بهبهاني تحليـل و بررسـي    ،مقامي قائمژاله 

لةئكه محور اصلي آن بررسـي مسـ  » مقامي و دفاع از حقوق زنان شعر ژاله قائم«]. 151، ص13[
ــ بررسـي تحليلـي  «و  ]161، ص16[در دورة قاجار اسـت   مقامي قائمحقوق زنان در اشعار ژاله 

هايي چـون ديـدگاه زنـان بـه كه در آن مقوله» هاي شعر زنان در عصر مشروطه مايه نقدي درون
هـا و آزادي و مردان، وطن در شعر شـاعران زن در دورة مشـروطه، خانـه و خـانواده در نظـر آن     

گان؛ همچنين منبع اصـلي نويسـند  ]80، ص19[حجاب مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است 
درخصـوص ـ »هاي شـعر زنـان در عصـر مشـروطه     مايه ـ نقدي درون بررسي تحليلي« ـ آن مقاله

 .اثـر مشـير سـليمي بـوده اسـت      زنـان سـخنور  مانده از زنان در دورة مشروطه كتاب  اشعار باقي
ـ  دهد عنوان مقاله با بدنة اصلي آن از نظر دورة زماني بررسي آن مقاله نشان مي ؛داردهمخواني ن

ندگان در عنوان مقاله و همچنـين بخـش چكيـده دورة زمـاني مـورد بحـث خـود را دورةنويس
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كـه در انـد  كردهبررسي را اشعار شاعران زني  معموالً اما در متن مقاله ،اند مشروطه معرفي كرده
برخـي از ،همچنـين  .انـد  شمسي به بعد تازه متولد شده 1285هاي  دورة مشروطه و فاصلة سال

مـاهرخ و )1300متولـد  (دخـت دارايـي    ، مهـين )1298متولد (مريم صورساوجي : شاعران مانند
عنـوان شـاعران دورة آيند، بـه  كه از شاعران دورة پهلوي به حساب مي ،)1309متولد (پورزينال 

 .اند مشروطه معرفي شده
تفاوت اصلي پژوهش حاضر با تحقيقات پيشين در اين است كه اين مقاله تأكيد خـود را بـر

زاده، عطيـه كسـمايي، شهناز آزاد، هماخانم محمودي، مـريم رفعـت  : مندرج از زناني چون اشعار
بـار در شـمارگان اشعاري كـه بـراي نخسـتين    ؛قرار داده است الزمان اديبةفاطمه  بلقيس نوران و

هـاي نقد نابرابري«مقالة حاضر مكمل پژوهشي ديگر با عنوان  .اند منتشر شده نامة بانوانروزنامة 
هاي آن در كتاب است كه برخي نمونه» دورة قاجار نگار ان در مطبوعات زندر اشعار زن ماعياجت

توسـط نگارنـدة ايـن پـژوهش بـه ،)1311-1289(بازخواني اشعار زنان در مطبوعات : نسوانيات
بايـد اشـاره داشـت تفاوت اين پژوهش با تحقيقـات قبلـي  خصوص  در. بحث گذاشته شده است

انـد و نـه توجـه كـرده   افراد ذكرشده در اين تحقيـق ر آثار خود نه به شعر پژوهشگران پيشين د
تفاوت ديگر اين پـژوهش ،عالوه بر اين. اند قرار دادهبررسي مورد را  نامة بانوانشمارگان روزنامة 

هاي جنسـيتي در اشـعار شناختي و توجه به مقولة نابرابري با تحقيقات پيشين در بررسي جامعه
.استزنان در اواخر دورة قاجار از سوي منتشرشده   در يكي از مطبوعات مهمنگار مندرج  زن

مباني نظري
توان در سه حوزة نابرابري طبقاتي، نابرابري جنسيتي و نـابرابري مسئلة نابرابري اجتماعي را مي

هـا را در اسـناد و منـابع تـاريخي ادوار هايي متعـدد از ايـن نـابرابري    نمونه. قوميتي تقسيم كرد
در مقابـل، طرفـداران برابـري اجتمـاعي نيـز بـه نقـد ايـن. توان مشـاهده كـرد   مختلف نيز مي

يكي از اين منـابع انتقـادي مهـم،. پرداختند هاي اجتماعي در اسناد و منابع تاريخي مي نابرابري
رساني بودن در ظرف زماني خود و ترين منبع اطالع دليل مهم  منابعي كه به. ندا اوراق مطبوعاتي

علت انتخاب مقطـع زمـاني اواخـر دورة قاجـار. نددارنقد ساختارهاي اجتماعي، اهميت بسياري 
يتـوجه  بـي را عالوه بـر   نامة بانواننگار  درخصوص توجه به اشعار انتقادي مندرج در روزنامة زن

نخستين اشـعار انتقـادي درخصـوص منزلة پژوهشگران قبلي، بايد در قالب اهميت اين اشعار به
.دانست نامة بانواننگار  بري جنسيتي مندرج در روزنامة زننابرا

نامـة  مانـده از روزنامـة    شـمارگانِ بـاقي   همـة تالش شده است با برشماري  ،در اين پژوهش
نسخ و شمارگان موجود در كتابخانة دانشگاه هاروارد امريكا، به اين موضوع پرداخته شود ،بانوان

از چه جايگاهي برخوردار است و بـا توجـه بـه اينكـه كه موضوع محوري جنسيتي در اين اشعار
شـده بـراي ترين نقش اجتماعي تعريف دهند، مهم سرايندگان اين اشعار را زنان تشكيل مي همة
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آنان چيست؟ اين پژوهش به روش اسنادي و با تأكيد بر دو فن تحليل محتـوا و بافـت موقعيـت
شـمارگان همـة نيز برشـماري و بررسـي    جامعة آماري اين تحقيق. كلمات گردآوري شده است

.است نامة بانوانمانده از روزنامة  باقي

 نامة بانوانروزنامة 
سـاز آن شـد تـا پـس از سـقوط دورة زمينه) 1290ـ1285( گيري تحوالت دورة مشروطه شكل

و. ش1288./ ق1327موسوم به اسـتبداد صـغير، برقـراري مجلـس شـوراي ملـي دوم در سـال        
نخسـتين. نـد زنگـار بپردا  هـاي زن  انتشار جرايد، زنان نيز به انتشار روزنامـه  گسترش ساختارمند

بود كه به سردبيري سـميه كمـال بـا فاصـلة انتشـار دانشروزنامة  نگار در اين دوره روزنامة زن
موضوع اصلي اين روزنامـه در سـه حـوزة بهداشـت]. 1، ص5[شد  اي در تهران منتشر مي هفته

.و بهداشت زنان بوده استعمومي، بهداشت كودكان 
السلطنة سمناني دومين روزنامة منتشرشده از سوي زنان به سردبيري مريم مزين شكوفه
و مطالب اصلي آن نيـز در] 1، ص9[شد  اي در تهران منتشر مي صورت دوهفته است كه به

هـاي الصحة اطفال و اخـالق زنـان بـوده اسـت كـه نمونـه       سه محور مدارس دختران، حفظ
شاگردان«؛ »آگاهي يا حقيقت مطلب«: ي آن را در برخي مقاالت مندرج در آن مانندموضوع

يك اندازه از فقـر و فالكـت ايرانيـان بـه واسـطة«؛ ]3ـ2، ص10[» مدرسه مباركه حرمتيه
»عوالم النسـاء «و ] 2، ص12[» قسمت و بهرة اخالق«؛ ]3، ص11[» هاي ايراني است خانم

.توان مشاهده كرد مي] 45، ص2[
اي است كه نام زن را در عنوان نگار و اولين روزنامة منتشرشده سومين روزنامة زن زبان زنان

انتشـار) اصـفهان ( نگـاري اسـت كـه در خـارج از تهـران      همچنين اولين روزنامـة زن . خود دارد
شده و موضوع اصـلي مقـاالت آن نيـز اي منتشر مي صورت دوهفته اين روزنامه به. يافته است مي

هايي از مقـاالت نمونه. استقالل ارضي ايران .2حقوق و مطالبات اجتماعي زنان و  .1: اند از عبارت
،7[» قلم در دست مردان بود«؛ ]2ـ1، ص6[» خواهران بيدار شويد«: اند از مندرج در آن عبارت

].3ـ1، ص8[» مادر ما ايران«و ] 1ص
آن اسـت، چهـارمين روزنامـةكه تأكيد ايـن پـژوهش روي مقـاالت منـدرج در      ،نامة بانوان

بررسـي اوراق .سـردبيري آن را برعهـده داشـته اسـت     است و شـهناز آزاد نگار در دورة قاجار  زن
دهد موضوع اصلي مقاالت مندرج در آن به ترتيـبِ اهميـت و مانده از اين روزنامه نشان مي باقي

. ق و مطالبات اجتماعي زنـان طرح حقو .2 و تالش براي بيداري زنان ايران .1: اند از تكرار عبارت
وجوب تعليم نسـوان يـا ششصـد كـرور«: مقاالتي چون هاي موضوعي اين مطالب را در سر نمونه
بدبختي«؛ ]3ـ1، ص22[» گور به زنده منتهاي يا تفاهم بـانوان  «و ]3ـ1، ص23[» سوء  »انجمـن

.توان مشاهده كرد مي] 2ـ1، ص24[
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تـوان نخسـتين را مـي  نامة بانوانرة قاجار، روزنامة نگاري زنان در دو در سير بررسي روزنامه
:نگاري دانست كه روزنامة زن

اي اروپايي، به الگوهـاي آسـيايي ماننـد مقايسـة وضـعيت زنـان در كنار الگوهاي مقايسه .1
مـذاكرات«نمونـة ايـن امـر مقالـة      .ايراني با زنان سوري، مصري و هندي نيز توجه داشته اسـت 

با موضوع مطالبات سياسي» جع به انتخاب زنان به مجلس شوراي مليمجلس شوراي شامات را
؛]4ـ1، ص25[و حق رأي زنان سوري است 

از زبان شعر براي بيان انتقادهاي سياسي و اجتماعي و همچنين طرح مطالبات اجتمـاعي .2
از ميـرزادة عشـقي و اشـعار زنـاني چـون» كفن سـياه «مانند درج شعر  ؛زنان بهره جسته است

؛زاده ناز آزاد، هما محمودي و مريم رفعتشه
»جـنس زن «شده براي زنان را در مقولة هويـت زنانـه و    ترين نقش اجتماعي تعريف مهم .3

شـمارش واژگـان، ضـريب تكـرار دو اصـطالح زن و مـادر و همچنـين بافـت. استكرده تعريف 
دهنـدة نشـان  امة بانواننماندة روزنامة  مقاالت مندرج در شمارگان باقي همةموقعيت كلمات در 

آن است كه اين روزنامه بيش از آنكه بر نقش مادري زنان تأكيد ورزد، بر نقش اهميـت و ارزش
تأكيد داشته و همچنـين زمينـه را بـراي ،فارغ از هر نقش اجتماعي ديگر ،زن بودن دليل  زن به

قالـب الگـوي دست آوردن حقـوق اجتمـاعي مـرد و زن در    توجه به نقش همسري زنان براي به
كـه ،عالم نسوانه است؛ امري كه تأثيرات آن را در مقاالت مندرج در نشرية كردهمسري فراهم 

.توان مشاهده كرد نگار اين دوره است، مي پنجمين روزنامة زن
نگاري دانست كه بـا درج اشـعار متعـدد از زنـاني توان نخستين روزنامة زن را مي نامة بانوان

زاده و هماخـانم ، عطيه كسمايي، مريم رفعـت الزمان اديبةقيس نوران، فاطمه شهناز آزاد، بل: چون
محمودي عالوه بر تأكيد بر الگـوي هويـت زنانـه، از زبـان نظـم بـراي طـرح سـاختار مطالبـات

.اجتماعي زنان بهره جسته كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد

نابرابري جنسيتي در گفتمان دورة قاجار
رابري جنسيتي يعني آنكه يك جنس نسبت به يك جنس ديگـر مزايـاي اجتمـاعيمنظور از ناب
معموالً در اين ساختار نابرابر، جنس زن نسبت به جنس مرد از محـدوديت. باشد شتهكمتري دا

نگـاري منـدرج از بررسـي مكتـوب  ]. 29ـ28، 7، ص18 ؛3[و محروميت بيشتري برخوردار است 
دهـد كـه نـابرابري اجتمـاعي در واخر دورة قاجار نشان مـي زنان در مطبوعات دورة مشروطه و ا

هـاي در حـوزة نـابرابري   فقـط را  ،نگـار  خصـوص مطبوعـات زن   گفتمان مطبوعـاتي آن دوره، بـه  
در اين ساختار، نابرابري اجتماعي از نوع طبقاتي و قوميتي مورد. توان مشاهده كرد جنسيتي مي

ــ نظـام ايليـاتي در بر وجود شرايط سياسي خاص توجه نبوده است؛ امري كه دليل آن را عالوه
تـوان دانسـت كـه حكمراني كشورـ در اقتدار سنتي مردمدارانة دورة قاجار و نظام پدرساالر مـي 
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دانسـتن زن» ذليلـه «و » ضـعيفه «بيشترين تأكيد خود را بر ساختارهاي نـابرابري جنسـيتي و   
.داشته است

عوامل مؤثر و محـركمنزلة  به genderو جنسيت  ـsex ـ  به دو اصطالح جنس ،در اين ميان
شناختي ميان زن و هاي زيست جنس شامل تفاوت. در ساختار نابرابري جنسيتي بايد اشاره كرد

دشـو  هاي برگرفته از باورهاي اجتماعي ميان زن و مرد مي مرد است و جنسيت نيز شامل تفاوت
ها بر اين نظرند كه فرودسـتي زنـان از براساس تعريف اين دو اصطالح، فمنيست]. 192، ص14[

اي مردانه حاصل سلطه بلكه ،گذاري غيرمنطقي بر پاية جنس افراد نيست اساس حاصل يك فرق
و زنان را بـه هاي جنسيتي در توزيع مزاياي اجتماعي دخالت داده شده است كه تحت آن تفاوت

بنـدي دوگانـه، ايـن تقسـيم  براساس ]. 69، ص20[د كن از آن مزايا محروم مي طور سيستماتيك
تـر از آن چگـونگي هاي جنسـيتي و مهـم   تبديل جنس زن به جنسيت و چگونگي ايجاد نابرابري

.كردتوان بررسي  زنان را در دورة قاجار مي از سويهاي جنسيتي  نقد آن نابرابري
راقكـه در او  ،رفته در مكتوبـات و اشـعار زنـان    كار بررسي ساختار و بافت موقعيت كلمات به

هاي منظوم و منثور خـود در قـالبي دهد زنان در نوشته مطبوعاتي انعكاس يافته است، نشان مي
و» كمينـه «و » ضـعيفه «را جايگزين الفاظي چـون  » نسوان«و » مخدرات«ساختارمند، دو لفظ 

نگـار، ضـمن تأكيـد بـر دو اصـطالح زمان با انتشـار جرايـد زن   اند و پس از آن هم كرده» ذليله«
و» زنـان «ضـمير اتحـادبخش ميـان زنـان، از الفـاظي چـون        منزلة به ،»ما«و ضمير » رانخواه«
مكتـوب منـدرج در 58بـازخواني و بررسـي    مـثالً،  ؛اند براي معرفي خود استفاده كرده» بانوان«

مكتوبـات از الفـاظي چـون  دهـد كـه در آن   نشان مـي  نامة بانوانمانده از روزنامة  شمارگان باقي
پرتكرارترين واژه در رابطه بـا .ه و حتي واژگاني چون مخدرات استفاده نشده استضعيفه، كمين

نيز» ما«تكرار و ضمير  45با » خواهران«تكرار، اصطالح  297 با ضريب» زن«معرفي زنان، واژة 
و» حقـوق حقـة نسـوان   «كـرار از   در اين مكتوبـات بـه   ،همچنين. اند شدهتكرار استفاده  179با 
هاي اين امر را عالوه بر مقاالت مندرج در جرايد نمونه. شده است ز سخن گفته ني» جنس زنان«

و» زنـان «كـار بـردن واژگـاني چـون       توان مشاهده كرد؛ به نگار، در عنوان اين جرايد نيز مي زن
.جهان زنانو  نامة بانوان، زبان زنانهايي چون  در عنوان روزنامه» بانوان«

دليـل وجـود الگـوي پدرسـاالر بـه همـراه ئلة نابرابري نيز بهدهد كه مس ها نشان مي بررسي
در آن. هاي خاص سنتي، در جامعة ايران دورة قاجار در حد بـااليي وجـود داشـته اسـت     نگرش

قانون: اي رشد يافته است كه در رابطه با موضوعاتي چون گونه نگرش، ساختارهاي پدرساالري به
چوب جغرافيـايي نكـاح و پايگـاه اجتمـاعي و نقـشخويشاوندي و حق پدري، آزادي زنان، چـار 

اختيـاراتش نيـز همةداشتن به پدر،  توان اشاره داشت كه فرزند عالوه بر تعلق مي اجتماعي زنان
و تنهـا والـد از نظـر جامعـة سـنتي ود زيرا پدر بر فرزنـد هرگونـه حقـي را دار    ،با او بوده است

ها بسته به تأييد حـدود آن توسـط يرة آزادي آنآزادي زنان محدود است، دا. پدر است مردمدار
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تواننـد مي ـ  كردن شدن و مادري ـ اعم از مادر در قالب نقش مادري فقطپدر يا شوهر بوده و زنان 
.ايفاي نقش كنند

كتـاب : هاي آموزشي چون هاي جنسيتي را عالوه بر نام كتاب هاي ديگر وجود نابرابري نمونه
الـواعظين از شـمس  محمـود  كتـاب آبادي و  از يحيي دولت علي ابكتاز طالبوف تبريزي،  احمد

نويسندگان با فرزندان خيالي خود با تأكيد بر فرزندان پسر است،ي ها كه شامل صحبت، كاشاني
اثـر االطفـال  تأديـب و  االطفـال  تعلـيم توان در موضوعات برخي كتب درسي اين دوره، مانند  مي

هـاي بـرون از خانـه ها نقـش  آثاري كه در آن ؛مشاهده كرد الملك و محمود مازندراني نيز مفتاح
نقش و مردان اسـت براي شـده تعريـف زنـان براي خانه درون ]. 38 و 10ــ 4، ص17 ؛15[هاي

:توان خالصه كرد مي ذيلهاي جنسيتي در اين آثار را در موارد  هاي وجود نابرابري نمونه
؛يمي و آموزشيهاي تعل نام زن يا دختري در عنوان كتاب نبود .1
12، مانند ضريب »جنس زن«به مقولة  يتوجه بيتنهايي و  تأكيد بر نقش مادري زنان به .2

؛االطفال تأديبمرتبه تكرار لفظ مادر در كتاب  144مرتبه تكرار لفظ زن در برابر 
هـاي اجتمـاعي بيـرون از خانـه هاي اجتماعي درون خانه براي زنان و نقـش  تعريف نقش .3

؛شدن فرزندان دختر با پسر ان و شيوة متفاوت اجتماعيبراي مرد
.هاي وابسته به مردان تعريف پايگاه اجتماعي زنان در قالب نقش .4

و نقد نابرابري جنسيتي نامة بانواناشعار مندرج در 
در كنـار ،كه محدوديت اجتماعي زنان را با خود به همـراه داشـت   ،هاي مردمدارانه وجود نگرش
نگار شرايطي را فراهم آورد تا زنـان ايرانـي بـا كسـب ميان زنان و انتشار جرايد زن ايجاد آگاهي

هايي كـه از نابرابري ؛هاي جنسيتي بپردازند بودند به نقد نابرابري  دست آورده  هايي كه به آگاهي
عامـل اصـلي در .2برآمده از ساختارهاي سنتي و مردمدارانة جامعـة ايـران بـود و     .1: ها نظر آن

.شدند ايجاد محدوديت براي زنان دانسته مي
دهد كه پيش از درج اشعار زنان در مطبوعـات، كسـاني چـون بررسي سير تاريخي نشان مي
خـانم اسـترآبادي بـا نگـارش رسـالة بي ، بيمرد و آداب مردياميراصالن با نگارش رسالة منظومِ 

به نقد تربيت نسوانأليف رسالة ت /خان مستوفي با ترجمه و همچنين يوسف الرجال معايبمنثور 
 .اند هاي جنسيتي درمورد زنان پرداخته نابرابري

 نامـة بـانوان  كه نقطة آغاز آن را در روزنامة  ،نگار وجود اشعار مندرج از زنان در مطبوعات زن
هـاي دهد كه زنان نيز در شكلي ساختارمند و انتقادي به نقد محدوديت توان يافت، نشان مي مي

:اند از اند؛ اين اشعار عبارت پرداخته» جنس زن«ايجادشده براي   اجتماعي
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طالع اختران. 1
،26[اسـت   ،نامـة بـانوان  سرايندة آن شهنار آزاد، سـردبير روزنامـة   . شعري است در بيست بيت

منـدرج در، »فروزندة طالع اختـران «براساس مصرع  اين شعر بدون عنوان است و اين نام]. 7ص
. نـد ا زنـان  مخاطب اصلي در اين شعر. است  يسندگان اين مقاله انتخاب شدهنواز سوي آن شعر، 

سـراينده ابتـدا بـا .اند نااميدبخش در كنار همديگر قرار گرفته/ منفي يا اميدبخش /صفات مثبت
اوضـاع» خزان«و » حيوان«، »جهل«، »خستگان دل«، »بيچارگان«: تأكيد بر صفات منفي چون
كـار  ماعي زنان را براي آنان ترسيم كرده اسـت و پـس از آن بـا بـه    واقعي مربوط به وضعيت اجت

ده تاكرتالش » نوبهاري«و » آدمي«، »دانش«، »نوروزي«: بردن صفات مثبت و اميدبخش چون
.هاي اميدبخشي و پيروزي را براي زنان ترسيم كند زمينه

اميدم چنان است ز يزدان پاك
اگــر بـــانوان پايــداري كنـــد

لطف پروردگـار خواهم از  همي

ها برويد از اين آب و خاككه گل
ز بعـــد خـــزان نوبهـــاري كنـــد
كــه مســعود افتــد ســرانجام كــار

براي زنان در ايـن شـعر» ذليله«و » ضعيفه«الفاظي چون ، از نظر بافت موقعيت كلمات نيز
نيـز در ذهـن انواننامة بگر نام روزنامة  تداعي كه عالوه بر بانو، »بانوان«كار نرفته است و لفظ  به

دو لفـظ پرتكـرار در ايـن شـعر بـه ترتيـب. است، بسيار مورد استفادة سراينده قرار گرفته است
:كه گاه نيز در بيت» دانش«و » بانوان«: اند از عبارت

شد از جهل و از دانـشِ بـانوان چه هر نيك و هر بد شد اندر زمان

.ته اسكردخود را ظاهر » دانش بانوان«در قالب 
:همچنين درج ابياتي چون

ــز ــرد مغ ــر م ــدر س ــد ان ــرا باي چ
چـه بــا دانـش افتــد گهـر مشــتري

اي رادمــرد  يقــين دانــي ايــن نكتــه
سان ز حيوان كم است آدمي نه زين

زنــان را شــود پيشــه گفتــار نغــز
ــتري ــاج و انگش ــرق در ت ــدو ف ب
چه ماده چه خر شير وقـت نبـرد
ــرد كمــي  ــرد گي ــد از م چــرا باي

مقايسة وضعيت زنان با مردان تالش شده است به الگوي برابري اجتماعي ميـان زن وضمن 
؛سراينده در اين ابيات از الگوي نصيحتي در اشـعار سـعدي تقليـد كـرده اسـت     . مرد توجه شود
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شاعر تنها عامـل ترقـي و بهبـود. »زاد چه خوش گفت سعدي فرخنده«: كارگيري مصرع مانند به
.دانسته است »اندوزي ها در علم پايداري آن«و » دانش بانوان«ا وضعيت اجتماعي زنان ر

 نامة بانوانچكامه در ستايش  .2
، سـروده شـده»تربيت دختـران «خانم، مدير مدرسة دخترانة  بي بي از سوي اين شعر در نُه بيت

و ،كارگيري الگوهاي متضاد، چون شـام و سـحر   سراينده در اين شعر نيز با به]. 8، ص27[است 
زنـان و» بختـي  تيـره «و » خـون جگـر  «، »دل پر ز شـرر «ايجاد هيجان و دغدغه در خواننده از 

او وضـعيت. جامعه سخن گفته و انتقـاد كـرده اسـت   از سوي ها  خواندن و ناميدن آن» مجرمه«
:زنان را چنين توصيف كرده است

بيـنمروزگاري است كه دل پر ز شرر مي
رگرچه شام اسـت ز غوغـاي جهـان انـد    

بيـنم  قوت خود را همه از خون جگر مي
ــي شــام ســحر مــي  ــنم شــكر هللا ز پ بي

ناميدن و دانستن زنان، توأمـان» مجرمه«و در مقابل، ضمن نقد الگوهاي جامعه درخصوص 
سراينده ضـمن ايجـاد. نقش زن در خانواده توجه داشته است .2فرديت زنانه و  .1 :به دو مسئلة

هاي انتقادي زنان براي تحقق و نتيجة فعاليت نامة بانوانشار روزنامة اميد در زنان درخصوص انت
:شان، عنوان داشته است مطالبات اجتماعي

نور خورشيد عيان گشت ز صبح اميد
مجرمــه ديگــرت انــدوه نباشــد زيــرا

...بينمروز خوبي است همانا كه اثر مي
بيـنم بختي زنان را بـه گـذر مـي    تيره

اختر طالع .3
بود اختـر«براساس مصرع دوم بيت اولِ  را كه نويسندگان اين مقاله نام آن ،ن شعرِ فاقد عنواناي

خانم نوران سـروده شـده اسـت بلقيس از سوي، در بيست بيت اند كردهانتخاب » طالع اين وطن
  ].4ـ3، ص28[

فـي زنـان، نشر آن را نقطة شروعي بر معرنامة بانوانسراينده ضمن شادي از انتشار روزنامة 
:ايران به جهان دانسته است
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همانا من اين شور و شـهناز را
دبستان دوشيزگان زين سپس

هــاي ايــران و افكارشــان ز زن
ولي نشر ايـن نامـة بـا جـالل

ــاز را ــدح آغ ــب م ــايم ل گش
به تحصيل گيرند از نو هـوس 
نبد اسمي انـدر زنـان جهـان   

هاي ايران دهد پر و بال به زن

در تـالش بـراي تأكيـد بـر نقـش» ما«و » من«كارگيري دو لفظ  شعر با بهسراينده در اين 
كـارگيري و از طرفي ديگر با به استعنوان يك زن  به» من«بخشيدن به  هويت زنانه و مشروعيت

سعادت به ما رو به هرسـو«، »به ما علم و دانش ز تو رو نمود«: هايي چون در مصرع» ما«ضمير 
هاي اتحـاد جمعـي ميـان در تالش براي ايجاد زمينه» زه شد اين جهاندوباره به ما تا«و » نمود

.زنان است
در ابياتي» بانوان«و » هاي ايران زن«، »زنان«، »دوشيزگان«سراينده از الفاظي جديد، مانند 

:چون
ولــي نشــر ايــن نامــة بــاجالل

كران مگر بعد از اين زحمت بي
دبستان دوشيزگان زين سپس

...دهد پر و بال هاي ايرانبه زن
...شــوند عالمــه يكســره بــانوان
 ...به تحصيل گيرند از نو هـوس 

موضوع اصلي در اين شعر، نقـد سـاختارهاي نـابرابري. براي معرفي زنان استفاده كرده است
سـراينده. آموزي براي زنـان اسـت   جنسيتي در جامعة ايران درخصوص ممنوعيت تحصيل و علم

:ر ابياتضمن ابراز تأسف از جهل د
بر آن سـرزمين بايـد افسـوس خـورد
ــود   ــدگي آن بــ ــر زنــ ــزاوار بــ ســ

كس كه در جهل خود اندر است هر آن

جز جهل سـهمي نبـرد   كه اهلش به
كــه دانــا و خوانــا و انســان بــود    
مپندارش انسان كه قسمي خر است

فخـر«باعـث   آمـوزي زنـان را   و انتقاد از ايجاد محدوديت براي زنان در مقولة آمـوزش، علـم  
:دانسته است» شوهر

كس كند منع تحصيل زنهر آن
زن عالمـــه فخـــر شـــوهر بـــود

خبـــر از هنـــر زن جاهلـــه بـــي

جـزايش دهـد قـادر ذوالمــنن
تــر بــود ز ديگـر زنــان قيمتـي  

ــود دردســر  اگــر مــاه باشــد ب
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، تنهـا راه ترقـي و بهبـود اوضـاع     »زن جاهلـه «و » زن عالمـه «همچنين با معرفي دو الگوي 
  :آموزي زنان دانسته است را در علم» اختر طالع اين وطن«و ظهور » ميهن«

  
 اميد است از همت بانوان

  
 به تحصيل كوشند دوشيزگان

  
  نامة بانوان .4

نوشـتم  «نويسندگان اين مقاله و براساس مصـرع دوم بيـت اولِ    از سوياين شعر كه نام آن نيز 
دختر ميرزا حسن رشـديه  ، شهناز آزاد از سوييت و انتخاب شده، در سي ب» نامة بانوانمن اين 

ايـن شـعر از نظـر وزن و سـبك     ]. 2ـ1، ص29[سروده شده است ، نامة بانوانو سردبير روزنامة 
دهد  شناختي اين ابيات نشان مي بررسي جامعه. فردوسي دارد شاهنامةخواني زيادي با ابيات  هم

هـا از حقـوق اجتمـاعي     مندي آن عدم بهرهو » زنان«بودن » نصف بشر«مسئلة  كه موضوع اصلي
احمدشاه قاجار را مخاطب  سراينده ند و در ابيات پايانيا در بخش اول، مخاطب اصلي زنان. است

كـردن موضـعش    اصلي خود قرار داده و از او خواسته است ضمن توجه به حقـوق زنـان و معـين   
  :درخصوص حقوق زنان، به عرايض سراينده نيز پاسخ دهد

  
 شهنشاه باشد وثوقبه عدل

 اگــر شــه لــوازم مهيــا كنــد
 همي منتظر بر جواب شـهم 

 

ــوق   ــذ وث ــد اخ ــان را بتابي  زن
 ها كند ملك در فلك مدح زن

 كه از نيـت خـود كنـد آگهـم    
 

  
 بيـان بودن زنان، در تالش براي » نصف بشر«و » چاه جهالت«گفتن از  سراينده ضمن سخن

  :برابري اجتماعي ميان زن و مرد است
  

 نصف بشر زن بود در جهانچو
ــود  ــازو ب ــل دو ب ــرد مث  زن و م
 اگر زن نباشد جهان ناقص است

  

 نه ممكن بود چشـم پوشـيدن از آن  
 كـــه در وزن در يـــك تـــرازو بـــود
 كه هر مرد ميدان از او شاخص است

 
  

كـه بـه وضـعيت     ،تنها به وضعيت اجتماعي نامناسب زنان ايرانـي  شهناز آزاد در شعر خود نه
اشاره داشته و ضمن تأكيد بر الگوي مكمل همديگر بودن زن » جهان«اجتماعي زن در  نامساعد

. ، به نقش مادريِ زنان هم توجه داشـته اسـت  »جنس زن«و مرد و تأكيد بر مقولة هويت زنانه و 
معرفـي كـرده و   ) همسـري  +نقش مادري ( از وجود زن» شاخص«را » هر مرد ميدان«سراينده 
در » شـيران نـر  «نگارنـده اصـطالح   . دانسته است» زايندة مردانِ كار«را  ترين هنر زنان برجسته

  :را به بيت» نشينند و زايند شيران نر/ زنان را همي بس بود يك هنر«بيت 
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 زنان را همي بس كه در روزگار
 

 نشينند و زايند مردان كار
 

  
  .است ل كردهيبدتستا  ستيز را به بيتي زن بدل كرده و با اين عمل، بيتي زن

هــا و وظــايفي  شـهناز آزاد ضــمن انتقـاد از باورهــاي مردمدارانــة جامعـه درخصــوص نقـش    
دانستن زنـان، بـه الگـوي    » بهائم«و » حمالي«، »جاروب كردن«، »شويي رخت«اجتماعي، چون 

  :نقش همسري زنان براي شوهرانشان نيز توجه داشته و با درج ابياتي چون
  

 زناني كه هستند در هر زمين
 ت به هر كار مردان كننددخال

 

 به مردان خود گشته يار و معين
 شراكت به تكليف انسـان كننـد  

 
  

نصـف  «عنـوان   سوي توجه حقوق زنـان بـه   ستيز خود را به ذهن جامعة سنتي، مردمدار و زن
  :بودن زنان سوق داده است» ايران
  

 مگر نصف ايران نباشـد زنـان
 زمين بسي ظلم گردد به ايران

ــا ــان را به ــدزن  ئم تصــور كنن
 

 كه آن نصف باشند چون مردگان
 هاي بيچاره صبح و پسـين  به زن
ــتم ــد  سـ ــر كننـ ــا ز راه تكبـ  هـ

 
  

  :هاي جنسيتي در جامعه و ذكر اين پرسش كه او ضمن نقد وجود نابرابري
  

 هر آن امتيازي كه در ملك ماست
  

 مردهاست بر مخصوصجملهچرا

  
  .را فراهم آورد» رقي براي زناناساس ت«از احمدشاه قاجار خواسته است 

بـا  » زنـان «و » زن«دهد كه بيشترين كلمة تكرارشده در ايـن شـعر واژة    ها نشان مي بررسي
تطبيق حقـوق زنـان بـا حقـوق مـردان بـوده و        شده الگوي مقايسه. مرتبه است 18ضريب تكرار 

نقـش همسـري   ضمن تأكيد بر مسئلة فرديت نقش زن، به ترتيب تكثر در ضريب تكرار، بـه دو  
  .زنان و مادري زنان نيز توجه داشته است

كـه آن را   ،هاي وابستة زنان به مـردان  سراينده در اين شعر در تالش است ضمن تغيير نقش
» چو حمال بر دوش بارِ گران«معرفي كرده و وضعيت زنان را » گهي فحش شوهر و گاهي لگد«

ر مـردان در قالـب ايجـاد مشـروعيت در     دانسته، زمينه را براي مشاركت اجتماعي زنـان در كنـا  
  :ساختار نقش همسري و خانوادگي فراهم آورد
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 خدا آدمي بـا دو دسـت آفريـد
 زناني كه هستند در هـر زمـين  

  

 ...به يك دست مقصد نگـردد پديـد  
 به مردانِ خود گشـته يـار و معـين   

 
  سرود دختران ايران .5

نگاري است كه در روزنامـة   ، پنجمين شعر زننالزما اديبة  از فاطمه ،»سرود دختران ايران«قطعة 
دختـران  «ايـن قطعـه از زبـان    ]. 3، ص30[چهار بيت منتشر شده اسـت   و  در بيست نامة بانوان

عنـوان ضـمير    بـه » مـا «سراينده با استفادة پرتكـرار از ضـمير   . است» ايران«و خطاب به » ايران
 ،ساختارهاي روايـات ملـي و اسـاطيري    اتحادبخش ميان زنان، ضمن تأكيد و استفادة گسترده از

آمـادگي  » ايـران «دهندة ميزان آشنايي او با تاريخ ايران قبل از اسالم است، خطاب بـه   كه نشان
  .زنان ايران را براي ياري به وطن اعالم داشته است همة

، ضمن نقد نگاه جامعه به مسئلة »اگرچه زنيم«بردن اصطالح  كار در اين قطعه، نگارنده با به
  :ناتواني زنان درخصوص توانايي آنان براي حل مشكالت كشور، عنوان داشته است

  
 از پي جانبـازي اگرچـه زنـيم

 ايم گرچه نهان ما به پس پرده
 ايـم  بهر دل خسته و افسـرده 

  

 زنـيم  دامن ياري به كمر مي
 ايم دهرخويشتن از بهر تو پرو

 ايـم  تا به گمانت نرسد مـرده 
  

  
كـه در ذهـن و    ،كه سراينده در تالش است مسئلة نـاتواني زنـان را  دهد  اين ابيات نشان مي

بـوده  » كمينه«و » ضعيفه«باور جامعة سنتي و مردمدار جامعة ايران در قالب اصطالحاتي چون 
  .دكنتبديل » توانايي زنان«و » زن«است، به اصطالحات 

، »ايـرج « ،»كـاوه پيروزبخـت  «: بـردن نـام اشـخاص اسـاطيري و روايـات ملـي چـون        كار به
منـوچهر و جـم و   «، »رستم و سهراب«، »گودرز«، »گيو«، »فرامرز«، »پسر زالِ پور«، »سياوش«

تطبيـق   در نظـر نگارنـده   شـده  دهد الگـوي مقايسـه   نشان مي» نژاد خسرو شه فرخ«، و »قباد كي
  .وضعيت ايران در اواخر دورة قاجار با دوران باستاني و اساطيري ايران بوده است

در اين قطعه در تالش است توانايي و كارايي زنان را همچـون كـارايي قهرمانـان     زمانال اديبة
  :اساطيري نشان دهد

  
 آه چه شـد كـاوة پيروزبخـت
 تا كه ببينند شده كار سـخت 
 از پي جانبـازي اگرچـه زنـيم   

 

 رفت كجا نادرِ با تاج و تخـت
 نادر اين مرز اگر بست رخـت 

 زنـيم  دامن ياري به كمر مـي 
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شير «مندي زنان ايراني با مردان براي نجات وطن در مصرع  تأكيد بر برابريِ دغدغه او ضمن
يار تـو گـر نيسـت    «و » ات خفته بسي شير در اين بيشه«و دو مصرع » چه ماده چه نر اندر نبرد

زنان و » جانبازي«، به نقد مردان پرداخته و پس از آن با تأكيد شاخص بر »]مردان ما[جوانان ما
  .بخشي به جايگاه زنان است ها در تالش براي ورود و مشروعيت زدن آن» ري به كمردامن يا«

شعري مندرج از زنـان در مطبوعـات اواخـر     ةگرايان توان يكي از قطعات ملي اين قطعه را مي
اند، عملكرد مـردان   در اين قطعه، زنان به اتحاد براي نجات وطن دعوت شده. دورة قاجار دانست

و همچنين ضمن نقد نگاه جامعه نسبت به ناكارآمـدي   شدهالل ارضي ايران نقد در دفاع از استق
از نظر ضريب تكـرار واژگـان   . زنان، بر الگوهاي توانمندي آنان در دفاع از كشور تأكيد شده است

و ايـران و ضـماير و   ) مرتبـه  5( »ما«، ضمير )مرتبه 9( زن: اند از نيز پرتكرارترين كلمات عبارت
  ).مرتبه 11(» ات«و» تو«پذير به واژة ايران مانند  تاشارات بازگش

  مرام زنان .6
بيـت تنظـيم شـده     30اي با رويكردهاي فمنيستي از شهناز آزاد است كه در  قطعه» مرام زنان«

متـرادف بـا    .1: داردنيز در اين قطعه دو بعد معنـايي  » مرام زنان«اصطالح ]. 2ـ1، ص31[است 
  .است گرايانة زنان در جنبة مطالبات حقوقي نامة مطالبه مرام .2ت و اس نامة بانواننام روزنامة 

: مخاطب اصلي اين قطعه احمدشاه قاجار است كـه سـراينده در قطعـات قبلـي خـود ماننـد      
نيز تقاضاي جوابي از او درخصـوص مسـائل مربـوط بـه زنـان و      » طالع اختران«و  »نامة بانوان«

  .را داشته است اعالم موضع او درخصوص مسئلة حقوق زنان
 نامـة بـانوان  كه سردبير روزنامـة   ،دهد سرايندة شعر اين قطعه و دو قطعة ديگر نيز نشان مي

دسـتگاه حكـومتي و   ( اصـالحات اجتمـاعي از بـاال   دادن  به انجـام  در مشي فكري خود است،نيز 
  .استداشته نيز توجهي شاخص ) پادشاه

  
 كنون در سيم بار با صد اميد

 در جهـان  اننامة بانوكه اين 
 

 نويسم به دربار شاه سعيد
 نمايد ره راست بهـر زنـان  

 
  

كـه   ،هاي اجتماعي متعـدد  در ادامة قطعه، شهنار آزاد به شرح وضعيت زنان و وجود نابرابري
  :از نظر او برآمده از ساختارهاي جنسيتي بوده، اشاره داشته است

  
 زنان جمله بيچاره و مضـطرند

 اسـير به ايران بود زن ذليـل و  
 سزاوار نبود دگـر بعـد از ايـن   

 

 ياورنـد همه در فشـارند و بـي  
 اند و حقير و فقيـر  كه مظلومه

 غمگسار و معـين  كه باشند بي
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و بـا   شـده در اين قطعه، حقوق مخصوص مردان با محروميت مخصوص حقوق زنان مقايسه 
زنـان در جرايـد   ك از مكتوبـات  يـ  كه تا پيش از آن در هـيچ  ،»حقوق بشر«گفتن از مقولة  سخن

  :بود، در تالشي براي ايجاد برابري ميان حقوق زنان با مردان است نشدهنگار استفاده  زن
  

 حقوقي كه مخصوص مـردان بـود
ــر   ــوق بشـ ــدارد حقـ ــاوت نـ  تفـ

  

 بهـره از آن بـود   زنان از چـه بـي  
 چه توقير بر دختر اسـت و پسـر  

 
  

  :ان نيز در اين قطعه سخن گفته استزن» مداري ايران«، از »همت شاه«سراينده با تأكيد بر 
  

 اگر همت شاه ياري كنـد
 

 مـداري كنـد   تواند زن ايران
 

و ســخن از ســاختارهاي سياســي در » حقــوق بشــر«همچنــين ضــمن تأكيــد بــر مســئلة  
ها در مباحث سياسي و اجرايي كشـور اسـت، اسـاس     زنان كه برابر با مداخلت آن» مداري ايران«

  .ها دانسته شده است آن» تعليم و تفهيم«و لزوم » حيات زنان«ترقي جامعه به 

  حقي كه ندارند .7
ايـن قطعـه را   ]. 6، ص32[ زاده تنظيم شده اسـت  مريم رفعت از سوياين قطعه در هفت بيت و 

  .دانست نامة بانوانترين قطعة منظوم مندرج در روزنامة  توان راديكال مي
، عامـل اصـلي در انقيـاد زنـان را مـردان       هـا  زاده در اين قطعه همانند برخي فمنيست رفعت

اند به ستمگر بودن مردان  مردان به زنان روا داشته دانسته است و با توجه به ظلمي كه از نظر او
  :و نيز حق ستم نداشتن بر زنان اشاره كرده است

  
 از كثرت ظلمي كه ز مردان شده بر ما
 يا رب مددي كن كه ز مردان سـتمگر 

  

 در وقت جواني پيريم به ايران همه
 حقــي كــه ندارنــد بگيــريم عيــاني

 
اند، زنان را  دانسته عقل ميال برخالف باورهاي جامعة مردمدار ايران كه زنان را ناقص، سراينده

تنهـا راه  . هسـتند » از هرچه كند عقـل تصـور بِـه از آن   «دانسته است كه ) نوع انساني(» نوعي«
رسيدن زنان معرفي كـرده  » كمال«اميد خود را به  اندوزي دانسته و نقطة »علم«سعادت زنان را 

زاده ضمن انتقاد از باور جامعـه   رفعت. آيد دست مي به» علم«از  فقطاست؛ به كمال رسيدني كه 
از » بيچـارگي «و » اسـارت «زنان از بنـد  » آزادي«، آرزوي »گله تصور بنمودند«كه زنان را چون 

معرفـي  » اسيراني نهـاني «ه در اين قطعه، زنان را سرايند. را نيز كرده است» مردان ستمگر«قيد 
دانسته اسـت كـه از   » كثرت ظلمي«ترين عامل را در ايجاد اين وضعيت براي آنان  كرده و اصلي

  .ها روا شده است طرف مردان در حق آن



  431   ...نگار هاي جنسيتي در اشعار زن نقد نابرابري

دهـد كـه    نشـان مـي  » مـا «و ضـمير  » بگيريم«كار بردن افعال جمع، چون  در اين قطعه، به
بـا  » عيـاني «گرايي ميان زنان براي مبـارزة آشـكار و    راي ايجاد اتحاد و جمعسراينده در تالش ب

  .زنان است» حق«مردان درخصوصِ گرفتن 

  اگر زن نبودي .8
. منتشر شـده اسـت   نامة بانوانآخرين متن منظومي است كه در جريدة » اگر زن نبودي«قطعة 

مخاطب اصـلي ايـن   ]. 4، ص33[اين شعر از هماخانم محمودي در يازده بيت سروده شده است 
، »مـرد بهتـر بـدي از زنـان    «هستند و شاعر در آن با نقد اين نگرش كـه  » يمردان ايران«قطعه 

، در تالش است عـالوه  »زنت پرورانيد و انسان نمود«ضمن تأكيد بر نقش مادري زنان در مصرع 
برابـري   بر نقد نگرش نابرابري جنسيتي موجود در جامعـه، بـه كسـب مشـروعيت بـراي ايجـاد      

  .ي ميان زن و مرد در جامعه نيز بپردازدعاجتما
دادن مـردان و اشـاره بـر سـاختارهاي هويـت باسـتاني        هماخانم محمودي با مخاطب قـرار 

  :ايرانيان، اشاره داشته است
  

 صـبا گـو بـه مـردان ايرانيــان
 كه مدهوش داده شما را پيـام 

 آوران كه هان اي جوانـان نـام  
 

 يـانبه اوالد ساسان و نسل ك
 اگر مرد هستي بخوانش تمـام 

 اند هـان  زنان هم ز نسل كيان
 

  
دادن زن در كنار مرد در ساختار نسل كيـان   و جاي» نسل كيان«او پس از توجه به ساختار 

  :بودن، به ذكر اين نقد پرداخته است كه
  

 وگر مرد بهتري بدي از زنان
 

 مسيحا ز مرد آمدي در جهان
 

  
  :دادن مردان در ابيات ر نقش مادريِ زنان و مخاطب قراراو با استفاده از ساختا

  
 زماني كه گشتي جداز مرد آن

 زنت پرورانيـد و انسـان نمـود   
 

 بهــا اي كــم نبــودي مگــر قطــره
 ز هست وي آمد تو را اين وجود

 
  

دليل نقش مادري و تربيتي زنان، به دفاع از حقـوق اجتمـاعي     از مردان خواسته است كه به
  .هاي اجتماعي بپردازند نابرابري آنان و نفي

زنان در اين اشعار با استفاده از اصطالحات و تركيبات متجددانه و همچنـين بـا اسـتفاده از    
هـاي اجتمـاعي    منـدي  هاي اجتماعي خود با بهـره  ساختارهاي انتقادي، ضمن مقايسة محروميت
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سـخن  » جـنس زن «از انـد،   موجـود در جامعـه پرداختـه    هـاي جنسـيتي   مردان، به نقد نابرابري
انـد و بـرخالف سـاختارهاي جنسـيتي جامعـه، از       اند و او را نيمة ديگر جامعه معرفي كرده گفته

  .اند ميان آورده سخن به با رويكردي فمينيستي »مداري زنان ايران«و » حقوق زنان«

  گيري نتيجه
شـار  خـواهي و همچنـين رشـد و گسـترش انت     با ظهـور و پـس از آن تثبيـت انديشـة مشـروطه     

. دشـ نگاري مكتوبات زنان در ايرانِ اواخـر دورة قاجـار فـراهم     مطبوعات، زمينه براي سير تدوين
هــاي  زمــان بــا برقــراري مجلــس شــوراي ملــي و انتشــار جرايــد مخصــوص زنــان در ســال هــم

به بعد، زنان ايراني ضمن مقايسة وضعيت اجتماعي خود با زنان كشـورهاي  . م 1910./ش1289
هـاي جنسـيتي موجـود در جامعـه روي آورده و      ردان ايراني به نقـد نـابرابري  ديگر و همچنين م
كه تا حـد زيـادي نتيجـة سـاختارهاي سـنتي مردمدارانـه زمانـة خـود          ،ها را وجود اين نابرابري

  .كردند پنداشتند، عامل اصلي در انقياد و محروميت زنان معرفي مي مي
هـاي زنـان در    نگـاري  ش از آغـاز مكتـوب  هاي جنسيتي پي نخستين ساختارهاي نقد نابرابري

اثـر   الرجـال  معايـب اثـر اميراصـالن،    مـرد و آداب مـردي   :چـون  توان در آثـاري  مطبوعات را مي
  .خان مستوفي مشاهده كرد تأليف يوسف /ترجمه تربيت نسوانخانم استرآبادي و  بي بي

اوضاع اجتمـاعي كـه در   گر و منتقد  نگار، اين فرصت براي زنانِ مطالبه با انتشار مطبوعات زن
گرفـت و   مورد خطاب قرار مـي » مجرمه«و » كمينه«، »ذليله«، »ضعيفه«آن زن با الفاظي چون 

د تـا  شـ در مقايسه با مردان از حقوق اجتماعي بسيار اندك و محـدودي برخـوردار بـود، فـراهم     
بانِ مردمدارانـة  هاي اجتماعي در جامعة ايرانِ اواخر دورة قاجار، ساختارهاي ز ضمن نقد نابرابري

نـد و بـا طـرح    كنهاي اجتمـاعي جديـدي تعريـف     دورة خود را نيز تغيير دهند؛ براي زنان نقش
 فقـط هايي كه در آن زن  هاي جنسيتي بپردازند؛ نابرابري مطالبات اجتماعي زنان، به نقد نابرابري

از ازدواج نيـز   و پس پدرش از سويشده   هاي تعريف هاي اجتماعي وابسته به نقش در دايرة نقش
  اش بـرآورده  تـرين وظيفـه   د و اصـلي ش ظاهر مي شوهرش از سويشده   هاي تعريف در قالب نقش

  .كردن نياز جنسي شوهر و توليد مثل بود
كـه در فاصـلة   ، زنـان  از سـوي در مقام چهارمين روزنامـة منتشرشـده   را  نامة بانوانروزنامة 

تـوان نخسـتين    مـي  ،شده است زاد منتشر ميبه سردبيري شهناز آ. ش 1300تا  1299هاي  سال
بـه   هاي جنسـيتي  نگاري دانست كه براي طرح مطالبات اجتماعي زنان و نقد نابرابري روزنامة زن

  .استفاده از زبان شعر روي آورده است
زاده، عطيـه كسـمايي،    گـري چـون شـهناز آزاد، مـريم رفعـت      در اين روزنامه، زنـان مطالبـه  

متعـدد ضـمن نقـد     يبـا سـرودن اشـعار    و بلقيس نـوران  الزمان اديبةهماخانم محمودي، فاطمه 
شـان از   منـدي  عاملي اصلي در ايجاد محدوديت براي زنان در بهره منزلة هاي جنسيتي به نابرابري

  .اند ها نيز پرداخته مزاياي اجتماعي، به ايجاد همبستگي ميان زنان براي رفع آن محدوديت
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دهد كه از نظر زباني، زنان به حذف واژگاني چون  نشان ميشناختي اين اشعار  بررسي جامعه
ستيزِ زمانة خود و نفـي واژگـاني    اند و ضمن نقد زبانِ زن پرداخته» ذليله«و » كمينه«، »ضعيفه«

را » دوشـيزگان «و » بانوان«، »زنان«: براي معرفي زنان، استفاده از واژگاني چون» مجرمه«چون 
هـاي   انـد؛ محروميـت   كـرده » مخدرات«و » نسوان«حاتي، چون طور كامل جايگزين اصطال نيز به

اند؛ مردان را  مندي مردان ايراني از مزاياي اجتماعي مورد مقايسه قرار داده اجتماعي خود را با بهره
سـتيزانة   اند و زنان را نيز به سـتيز بـا سـاختارهاي زن    سوي دفاع از مطالبات زنان دعوت كرده به

همچنين براي ايجاد اتحـاد ميـان زنـان، از دو    . اند اي جنسيتي فراخواندهه جامعه و نفي نابرابري
هاي اجتماعي زنان، بر  اند؛ در حوزة نقش نيز بسيار بهره جسته» ما«و ضمير » خواهران«اصطالح 

حل  اند و تنها راه زنان تأكيد كرده» نقش مادري«بيش از الگوي » جنس زن«الگوي هويت زنان و 
  .اند آموزي زنان و كسب دانش براي آنان معرفي كرده هاي جنسيتي را در علم براي حذف نابرابري

در شعر هماخـانم محمـودي بـر     فقطاين اشعار،  همةدر پايان بايد اشاره داشت كه در ميان 
دليل نفي مـردان، بـا    زاده به اشعار شهناز آزاد و مريم رفعت. الگوي نقش مادري تأكيد شده است

همچنين در اين اشعار، اسـتفاده از  . دارندز نوع فمنيسم راديكال شباهت رويكردهاي فمنيستي ا
بخش ملي، مانند استفاده از اساطير ملـي و الگوهـاي باسـتانيِ ايـران قبـل از       ساختارهاي هويت

مقدم است؛ مواردي كه خـود   ،بخش اسالمي، مانند مسلماني اسالم بر استفاده از الگوهاي هويت
هاي اجتماعي جامعه، ماننـد تأكيـد بـر الگوهـاي ملـي و       ات در گفتماندهندة ايجاد تغيير نشان

فكر جامعـه پـيش    اساطيري و مسائل مربوط به آزادي زنان توسط طبقة متوسط شهري و روشن
  .از ايجاد الگوهاي آمرانة دورة پهلوي اول است

  منابع
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