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 چکیده
روایت و ثبت نقش  ۀصحن درزنان در گذشته،  ۀنشان میدهد جامع ایرانتاریخ و ادبیات 

قلم به دست مردانی بوده است كه به حذف یا ، بتاین غی اند و درتاریخی خود غایب بوده
به دورۀ مشروطه باید با  اند. باوجوداینتحریف سیمای واقعی زنان در طول تاریخ پرداخته

كه همراه با آشنایی با فرهنگ غرب، طرح مطالبات  اینگاهی دیگر نگریست. دوره
های نگاری و حضور در صحنهنگاری، روزنامهاجتماعی، تالش برای سوادآموزی، نامه

در تاریخ ایران ای بطوری كه میتوان آن را  آغازگر دوره اجتماعی برای زن ایرانی بود؛
 بتدریجدر واقع از این دوره اند. دانست كه زنان به طرح مطالبات اجتماعی خود پرداخته

عمومی و  ۀبویژه در حوز ،نویسندگی ۀهای حضور زنان در گستر نشانه شاهد میتوان
در دورۀ قاجار و  زنان نثرشناسانۀ سبکهدف از این مطالعه بررسی  بود. ،اجتماعی ایران

در این . ۀ تاریخی استدوراین واقعی آنها در  اجتماعی منظور شناخت جایگاهبه مشروطه،
 روشبه و تحقیق  صورت گرفته ایگردآوری اطالعات با استفاده از منابع كتابخانهتحقیق 
ها نشان میدهد جنسیت، طبقۀ ها میپردازد. یافتهیل دادهلو تح توصیف ی بهتاریخ

شناسانۀ این آثار تأثیر اجتماعی، سطح تحصیالت و روحیات زنانه بر ویژگیهای سبک
 گذاشته است.
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Abstract 

Iranian literature and history show that in the past, the women's 

community has been absent from the narrative and historical role, and in 

this absence, the pen has been in the hands of men who have removed or 

distorted the true appearance of women throughout history. However, the 

constitutional period must be looked at differently. The course, which 

was accompanied by an introduction to Western culture, social demands, 

literacy efforts, letter-writing, journalism, and social scenes for Iranian 

women, so that it could be the beginning of a period in The history of 

Iran knew that women had made their social demands. In fact, from this 

period, we can gradually see the signs of women's presence in the field 

of writing, especially in the public and social spheres of Iran. The aim of 

this study is to investigate the stylistic style of women's prose in the 

Qajar and constitutional periods, in order to recognize their real social 

status in this historical period. In this research, data collection using 

library resources and historical research Describes and analyzes data. 

The findings show that gender, social class, level of education and 

women's morale have influenced the stylistic features of these works. 
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 قدمهم-9
جز بهمردان های مختلف تاریخ متفاوت بوده است. نقش و جایگاه زن در دوره

اند، از داشته به زنانو مانند آنها نسبت ،فرهنگی ،هایی كه از نظر جسمی، اقتصادیبرتری
اند و ازآنجاكه اكثریت باسوادان جامعه را موهبت آموزش و تحصیالت نیز برخودار بوده

های شده و بدین ترتیب با باورخ و ادبیات نیز به قلم آنان نوشته تشکیل میدادند، تاری
 همراه است. ستیزانه و مردساالرانهزن

گاه آغازین حضور اجتماعی زنان عنوان نقطهمشروطه را میتوان به ۀدور در تاریخ ایران،
جامعه در حقیقت میتوان مشروطه را آغاز عبور زنان ایرانی از نگرش سنتی معرفی كرد. 

سوادآموزی، مشاركت  درخواستهای اجتماعی مانند بیانزنان به  دانست. در این دوره
د. حضور زنان در ناجتماعی میپرداز انتقادو  هسیاسی و اقتصادی، ایجاد انجمنهای زنان
آنان فعاالنه  .دوم قاجار بسیار چشمگیر بوده است ۀفعالیتهای اقتصادی و اجتماعی طی دور

فعالیتهای  ۀعمدو  از تاریخ معاصر ایران نقش خود را ایفا كرده در مقاطعی حساس
  عمومی به سالهای بعد از انقالب مشروطه برمیگردد. ۀاجتماعی زنان در عرص
ویژه در مکاتبات آنها، به باید در رااین دوره زنان در  اجتماعی تالشیکی از مظاهر 

این امر  وجو كرد.جستنویسی ، و خاطرهنویسینگاری، سفرنامهنگاری، روزنامهقالبهای نامه
 مواردی كه نتیجۀ هموارتر شدن زمینۀ سوادآموزی برای زنان در مقایسه با گذشته بود،

های تالش برای انجام فعالیتهای اجتماعی و شهروندی، تالش برای حضور در عرصه مانند
دی و رهبری های اقتصاحضور فعاالنه در عرصه ،كشور و حق رأی ۀسیاسی مانند ادار

مردان در امور  زنان كه تا قبل از این مخاطب. در خود منعکس میکند را حركتهای ملی
عقلی و اجتماعی نبودند و اهل سخن فرض نمیشدند و نظریاتشان مورد توجه قرار 

كردند و  نمیگرفت، با گشودن فضا در فرهنگ مکتوب، خود را وارد شرایط مردانۀ اجتماع
های رفتند. به این ترتیب، حضور در ادبیات منثور، از اولین جلوهدر صفوف ملت جای گ

 میشود.  حضور زنان در محیط جمعی محسوب
شناسی متون نثر دورۀ قاجار و مشروطه، كه به قلم در این تحقیق سعی میشود با سبک

های نخستین حضور جدی و گستردۀ آنان را در عرصۀ زنان به نگارش درآمده است، نشانه
-های نامهات و اجتماع مورد تحلیل و بررسی قرار داد. مهمترین این متون در حوزهادبی

 نویسی است.نویسی و خاطرهنگاری، سفرنامهنگاری، روزنامه

 روش تحقیق -6
تحلیلی انجام شده و اطالعات موردنظر با تکیه بر منابع  -این تحقیق با روش توصیفی

ها، اسناد، شده است. نگارندگان با مطالعۀ روزنامهای و اسناد آرشیوی گردآوری كتابخانه
برداری از مطالب پرداخته و مقاالت و كتب مربوط به نثر زنان در این دوره، به یادداشت

 اند.سپس به توصیف و تحلیل آن با توجه به مسئلۀ تحقیق دست زده
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 پیشینۀ تحقیق -3
شعر آنان، پژوهشهای اندكی صورت به در رابطه با آثار منثور زنان در این دوره، نسبت

اند و تمركز اصلی صورت جداگانه بررسی كردهگرفته است كه غالباً هریک از انواع ادبی را به
بررسی مطالبات اجتماعی »های نگاری زنان در این دوره است؛ مانند مقالهنگارندگان بر نامه

از « ن در روزنامۀ ایران نونگاریهای زنازنان در جراید عصر مشروطه، با تأكید بر نامه
نگاری زنان در روزنامۀ ایران بررسی نامه»( و 4345محمدعلی علیزاده و علی باغدار دلگشا )

ای از پژوهشها نیز به بررسی جایگاه زنان در نثر (. دسته4341از علی باغدار دلگشا )« نو
نثور این دوره یا بخشی اند كه معطوف به مسئلۀ زن و بازتاب آن در آثار ماین دوره پرداخته

از سیدجعفر حمیدی « تحول جایگاه زن در نثر پیش از مشروطه»از آن است؛ مانند مقالۀ 
با عنوان فرعی سیر تحول جایگاه  سفر دانه به گل(، و كتاب 4396و مریم عاملی رضایی )
( از مریم عاملی رضایی. نویسنده در این اثر سعی كرده است 4394زن در نثر دورۀ قاجار )

های حضور زن در متون منثور این دوره دریابد چه مطالبی وجو و یافت نشانهبا جست
آنان در نثر  دربارۀ زنان، موردنظر نویسندگان مرد بوده است و تا چه حد زندگی و وضعیت

 انعکاس یافته است. 
شناسانۀ آثار منثور زنان در دورۀ قاجار و موضوع تحقیق پیش رو اما بررسی سبک

مشروطه است. در این تحقیق نشان داده خواهد شد كه چگونه تغییر اوضاع و شرایط 
اجتماعی، زمینۀ مناسب را برای ورود رسمی و جدی زنان به فرهنگ و ادبیات مکتوب 

ها دارای چه ویژگیهایی است و پیوند آن با دنیای زنان م نمود و سبک این نوشتهفراه
 چگونه است؟

 

 تحصیل زنان در دورۀ قاجار و مشروطه -6
منطبق بر الگوهای آموزش غربی، عاملی در زمان ناصرالدین شاه طرح آموزش عمومی  

سوی هیئتهای مذهبی  در دگرگونسازی فضای فکری و فرهنگی زنان شد. این طرح ابتدا از
در جامعۀ اقلیتهای مذهبی آغاز شد كه دختران مسلمان در آن حضور نداشتند. پس از 

، وزیر مختار آمریکا، و موافقت ناصرالدین شاه، اولین 4مدتی به پیشنهاد ساموئل بنجامین
تدریج بر تعداد این مدارس اضافه به تهران شدند. فرانکو پرسانگروه دختران وارد مدرسۀ 

شد. البته در بسیاری از موارد، حضور دختران در مدارس با مخالفتهای شدیدی مواجه شد 
ای به ویران كردن مدارس نیز اقدام كردند، اما این جریان همچنان ادامه تا جایی كه عده
ر سال د دختران به دوران ناصری میرسد. ۀتأسیس اولین مدرس»یافت. بنابراین 

بود كه برای نخستین بار دختران مسلمان ایرانی در مدارس آمریکایی حضور  یالدیم4912

                                                      
1- Samuel Benjamin 
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در نهضت مشروطه، آفاری:  ی زنانسرَّانجمنهای نیمه) «یافتند و به تحصیل همت گماردند
 (.41ص 

نبودند، با  اجتماعی فعال و تأثیرگذار نقشدارای  گذشتگانزنان كه در باور سنتی 
. در دی ماه های شکلگیری مشروطه در پی احقاق حقوق اجتماعیشان برآمدندایجاد زمینه

 مجلسشمسی، روزی كه مظفرالدین شاه قانون اساسی را توشیح كرد، روزنامۀ 4195سال 
چاپ رساند. تقاضای یک زن را در حمایت از آموزش زنان و مشاركت اجتماعی آنها به

یس مدارس دخترانه شد. )چراكه چنین نویسندۀ نامه خواستار حمایت حکومت از تأس
حمایتی صرفاً از مدارس پسرانه صورت میگرفت( و اعالم كرد كه ایران به این علت از قافلۀ 
تمدن عقب مانده است كه زنانش از آموزش محرومند و كودكانی كه به دست مادرانِ 

ا ندارند. سردبیر تر رنخوانده تربیت شوند، آمادگی رقابت و مواجهه با جوامع پیشرفتهدرس
-البته زن و مرد از لحاظ فهم و منطق تفاوتی ندارند، اما تعلیم»روزنامۀ مجلس نوشت: 

به اخالق و معاش خانواده باشد و داری و علومی راجعوتربیت زنان باید به امور اطفال، خانه
« ا ندارددر امور خاصۀ رجال از قبیل علوم پلتیکی و امور سیاسی فعالً مداخلۀ ایشان اقتض

دهندۀ این بود كه بسیاری از (. پاسخ سردبیر نشان44)مشاركت سیاسی زنان، كار: ص 
رغم تحوالت جدید سیاسی در كشور، همان مناسبات نمایندگان مجلس میخواستند به

هدف زن در عصر مشروطه اما رفع تبعیض دیرینۀ  سنتی بین مرد و زن را حفظ كنند.
عی خویش بود و برای تحقق این مهم میبایست خود را توانا تاریخی در عرصۀ زندگی اجتما

سازد. از منظر زنان عصر مشروطه، آموزش دختران ایرانی ضرورت داشت، زیرا تعمیم سواد 
و ایجاد مهارتهای الزم برای مشاركت اجتماعی و حضور در جامعه و كسب درآمد، به 

 یرهانید.انجامید، و او را از وابستگی به مرد ماستقالل زن می
در این میان اما حساسیتهای موجود برروی مدارس دخترانه و مانعتراشی در امر 
تحصیل دختران، حتی توسط خود زنان، شرایط را برای فعالیت ایشان در عرصۀ اجتماع 

جز درس دشوار میکرد. برخی اعتقاد داشتند در مدارس دخترانه هر كاری انجام میشود به
مصادف با ، ق(..)ه 4339در گزارشی كه در ماه صفر  4خشانخانم مهرتاج درخواندن. 
چاپ رساند، به زبان زنان ۀتهران، در روزنام ۀمدارس دختران ۀدربارمیالدی،  4444نوامبر 
هران تبامعنی در  ۀدختران ۀبیشتر از چهار یا پنج مدرس ،اگر حقیقت امر را بخواهید» نوشت:

تجارتخانه، داللخانه، تقلبخانه و هر كدام مراكز انواع اند از چند باب نداریم. مابقی مركب
شود، تخم رشوتگیری و یها ماز روز اولی كه دختر داخل آن تقلبخانه .مفاسد اخالقی

به (. 1: ص 4339صفر  14)روزنامۀ زبان زنان، « او كاشته میشود ۀساد ۀدهی در كلرشوت

                                                      
 (4353-4162و از پیشگامان جنبش زنان در ایران )ایرانی شاعر  -4
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خاطر عدم بهبود،  4آبادیصدیقه دولتكه مؤسس آن  ام المدارسۀ همین دلیل مدرس
را به مدت سه ماه  آبادیدولت .معارف تعطیل شد وزارت رعایت شئونات دینی و قوانین

 .اش تعهد گرفتند كه پس از این در این زمینه به فعالیت نپردازدزندانی كردند و از خانواده
به  اتمکتب شرعیدیگری به نام  ۀآبادی، دبستان دخترانحتی هنگامی كه صدیقه دولت

المدارس دچار ام ۀبه سرنوشت مدرس نیز تول كاوه تأسیس كرد، این دبستانبمدیریت 
)هدفها و مبارزۀ زن ایرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلوی، خسروپناه: « شد
   (.111ص

برای زنان در دورۀ قاجار بسیار محدود بود،  تحصیل در مجموع میتوان گفت امکان
ویژه در عصر مشروطه، باوجوداین در مقایسه با گذشته دارای پیشرفتهای چشمگیری، به

دی و پایگاه فرهنگی و اجتماعی در عصر قاجار زنان با توجه به وضعیت اقتصا»گشت. 
اند، ولی این مسئله با توجه به جمعیت هایشان در مسیر سوادآموزی قرار داشتهخانواده

زنان چندان قابل توجه و چشمگیر و در واقع همگانی نبوده است. در همین گروه نیز 
شتن آموزش زنان كه بیشتر صبغۀ مذهبی داشته و گاه تنها شامل خواندن بوده و نه نو

توسط پدران، برادران، عموها و اعضای خانواده صورت میگرفته است. در مواردی نیز زنان 
-اند. البته در عصر قاجار شاهد بهبه آموزش دختران خود و زنان دیگر اقدام میکردهنسبت

كارگیری معلمان سرخانه و رفتن به مکتبخانه هم هستیم ولی عمومی شدن تحصیل در 
)تاریخ خانمها، « طیت و فعالیت مردان و زنان مبارز مشهود استدوران بعد از مشرو

 (.59حجازی: ص 
تدریج شرایط های تحصیل و سوادآموزی برای زنان در این دوره، بهفراهم شدن زمینه

های گوناگون ادبی وارد حضور آنان را در ادبیات مکتوب ایران نیز فراهم كرد. زنان در حوزه
ها ادبیات منثور بود. آثار منثور زنان ا گذاشتند. یکی از این حوزهجشده و آثاری از خود به

نویسی نویسی و خاطرهنگاری، سفرنامهنگاری، نامههای روزنامهدر این دوره بیشتر در حوزه
 است.

 آثار منثور زنان در دورۀ قاجار و مشروطه -8
در كل داستان زندگی  اكثر كتب تاریخی دلیلی بر فقدان آنان درگرچه غیبت زنان ا 

البته  شعر، ۀدر زمین در اجتماع و فرهنگ است. بیانگر نقش اندک آنان نیست، گذشتگان
 ر زنان در طول تاریخونثمهای نوشتهبیشتر اما ، زنان باقی مانده استآثار  از ییهانمونه
 در زنان نثر هاىنوشته معدود گفت میتوان ناصرى دورۀ از پیش تا ازمیان رفته است.ایران 

 المجلسى، بنت خاتون آمنه فقهى میشود. رسالۀ خالصه اوراد ادعیه و و فقهى رساالت

 و مالک ابن الفیۀ بر شرحى كه مازندرانی، مالصالح و همسر مجلسى تقى مالمحمد دختر

                                                      
 (4312-4164فعاالن انقالب مشروطه و جنبش زنان در ایران ) نگار ایرانی و ازروزنامه -4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84
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 است نوشته هجرى یازدهم سدۀ در الفیه شرح المرضیه فى البهجه شواهد بر دیگر شرحى

 زیباى خط با ق.ه 1224 در را آن جهان كه نورى نام به زنى نوشتۀ المسلمات نجات و 

میشود )دیدارهای دوست، پژوهشی  محسوب زنان هاىنوشته معدود از است، نگاشته خود
 (.1ای، كراچی: ص در ادبیات سفرنامه

شاهد بروز تغییراتی در  شاه، ناصرالدین ۀبه موازات تحوالت فرهنگی و اجتماعی از دور
های نثر از در كل تاریخ ایران معدود نوشته از این دوره، اگر تا پیش فرهنگ هستیم.ۀ حیط

از این دوره شاهد حضور  تاریخی یا ادعیه و اوراد خالصه میشد، زنان در رساالت فقهی،
در كشورهای اروپایی برای بر این اساس تالش زنان  متون منثور هستیم. ۀزنان در عرص

رسیدن به دانش و مسئلۀ سوادآموزی، باعث ایجاد حركتی مشابه آن توسط زنان ایرانی 
ترین و بااهمیتترین خواستۀ زنان در این گردید. به صورتی كه سوادآموزی بدل به برجسته

دوران میشود. زمینۀ پیگیری و پیروزی زنان ایرانی در ایجاد و گسترش سوادآموزی 
نگاری در مطبوعات و تأسیس مطبوعات مخصوص زنان مانند های نامهختران، زمینهد
 وضعیت نابسامان اجتماعی دررا هموار مینمود. در واقع « زبان زنان»و « شکوفه»، «دانش»

 ۀویژه در حوزبه ،زمینه را برای طرح نظریات جدید ،دوران قاجار در كنار نفوذ فرهنگ غربی
  .ساختی نسوان فراهم سرَّی و نیمهزنان در قالبهای سیاسی و ایجاد انجمنهای سرَّ

ها، همان مکتبخانهدر نتیجۀ  ،قاجار اگرچه عمومی و فراگیر نبود ۀوتربیت در دوتعلیم
تعلیمات خصوصی معلمین خانوادگی و یا آموزشهایی كه مردان به همسران و یا دختران 

مخصوصاً شعر و ادب پرورش یافتند كه  گوناگون هایزمینهدر خود میدادند، زنان بزرگی 
، همسر سفیر 4مری شیل (. 415، توانا: ص زن در تاریخ معاصر ایران) بعضاً بینظیر بودند

زنان طبقۀ مرفه »انگلستان در اوایل دورۀ پادشاهی ناصرالدین شاه، در خاطراتش مینویسد: 
خویش آشنایی دارند و اغلب آنان قرائت قرآن، نه معموالً باسوادند و با شعر و ادب مملکت 

خصوص خانوادۀ سلطنتی، تعداد افراد معنی آن را، میدانند. در میان زنهای ایل قاجار و به
« باسواد خیلی زیاد است و اكثر آنها مکاتبات خود را شخصاً و بدون كمک میرزاها مینویسند

 (.151)خاطرات لیدی شیل، شیل: ص 
شاهد آغاز گرایش زنان به ثبت  نویسی،سمت سادهحركت نثر فارسی به باهمزمان 

زنان در قالب ۀ های اولینوشته ادبی هستیم. عواطف و انتقادات خود در این قالب ها،خواسته
ها متأثر از محیط نثر این نوشته. بیان عواطف و احساسات آنان است بیشتر در خدمت نثر،

 ها،مشروطه و گسترش روزنامهۀ تدریج با ورود به دوربه تاری است.گف زبانخصوصی زنانه و 
های زنان نوشته از آنچه. گیردیفاصله م عمومی میشود و از زبان گفتارۀ وارد حیط نثر زنان

 تفاوت» و خاطرات قرار میگیرد. ،سفرنامه در قالب نامه،، آمده است دستۀ قاجار بهدور در

                                                      
1- Mary Leonora Sheil 
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 قوالب این كه است این در نمایش یا داستان ازقبیل آن ممتازتر انواع با ادبى انواع این

 آموزشى و رسمى تحصیالت به نیازى اند وهنکرد طراحى عمومى اجراى براى را غیررسمى

 عنوانبه درنتیجه نیست و آنها در اىحرفه طلبىندارد. جاه معمول سواد از فراتر

 (.311نظریه و نقد ادبی، گرین: ص  )درسنامۀ« میشوند شناخته زنان مناسب سرگرمیهاى
درباری و متعلق به  زناننگاری در مطبوعات، جز نامهبه این متون، ۀنویسندگان هم

آنها در ۀ ها این است كه هموجه اشتراک میان این نگاشته. اندباالی اجتماع بودهۀ طبق
باالی اجتماعی تعلق طبقات  كه بهآنان نویسندگان  اند.خصوصی به تحریر درآمده ۀحوز

نگاری میکردند یا گزارش سفر خویش را به نامه مند بودند،داشتند و از نعمت سواد بهره
-مبنی بر اینکه نوشته رساندند یا شرح احوال خویش را مینگاشتند و شاید تصورییم ثبت

 نداشتند. قرار خواهد گرفت، روزی در معرض قضاوت عموم، های آنها

 ریهای خصوصینگانامه -8-9
های نگاری شاید اولین حوزۀ فعالیت زنان در ادبیات منثور در این دوره باشد. نامهنامه

یافت و به نشر نمیرسید، مربوط به حوزۀ خصوصی زنان در این دوره كه صورت عمومی نمی
وسیلۀ زنان حرمسرا ها اغلب بهوگوهای عادی و روزمرۀ زندگی بود. این نامهو شامل گفت

ته میشد و مخاطبی جز شاه و شاهزادگان نداشت. این طبقه از زنان طبعاً دارای نوش
در شناخت  تنها هانامهاین اهمیت های اجتماعی و آزادیخواهانه نبودند؛ بنابراین دغدغه
مشغولیها و اموری را از مضمون آنها میتوان دلاست و خصوصی و فردی زنان حرمسر ۀجلو

عادت بر آن بود كه هر گاه ». ناصرالدین شاه را دریافت، رداختندپیكه زنان درباری به آن م
دوم خود را در ای بنویسد، یکی از زنهای درجهمیخواست در اندرون یادداشت یا نامه

كنارش مینشاند و چراغی به دست وی داده آنگاه به تحریر میپرداخت. بعضی از بانوان 
لحت از ظاهر ساختن آن سخت خودداری مزبور خواندن و نوشتن میدانستند و بنا بر مص

میکردند زیرا هرچند تن طرفدار و خبرنگار یکی از رجال برجستۀ دولت بودند. شگفت آنکه 
شاه با دانستن این نکته یادداشتهای عزل و نصب و مانند آن را دربرابر دیدۀ نامحرم آنان 

 (.454)تاریخ خانمها، حجازی: ص« مینوشت
بودند و ازآنجاكه به عرصۀ عمومی  ناصری، بیشتر خصوصیهای زنان در دورۀ نامه

اند؛ به تعبیری دیگر عواطف و احساسات آنان را توصیف كرده اند، توصیفیجامعه وارد نشده
روشنی دیده میشود. از های این دوره بهو شرح میدهند. غلبۀ این وجه توصیفی در نوشته

یا زنان ناصرالدین شاه اشاره كرد. اینها به  یامهد علهای ها میتوان به نامهجملۀ آن نوشته
ها را میتوان همچون یک داستان ای تنظیم و روایت شده است كه یک بند از نوشتهگونه

 شاه، ناصرالدین علیا، مادر مهدهای نامهفاحکام و وق گرچه فرامین،»كوتاه فرض نمود. 
خود ۀ نگاشت لدین شاه یا درباریانبه ناصرا وی های خصوصیاما نامه است، كاتبانۀ نگاشت
احساسات  مسائل حکومتی، شفاعت و پیگیری كار اطرافیان، ها،موضوع این نامه اوست.
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و  ها نثری سادهنثر او در نامه ناصرالدین شاه و مسائل روزمره است. بهاو نسبتۀ مادران
ثر این دوره كمتر در آن ن د است كه اغالط رایجئبا جمالت كوتاه و بدون حشو و زوا روان،

گفتۀ دستی مهد علیا در نثرنویسی از آنجا آشکار میشود كه به چیره چشم میخورد.به
)زنان سخنور، « مینامیدند «لئالی منثور» خودش ۀنثر او را در دور نویسان،تذكره

 (.164شیرسلیمی: ص 
رفتن و دعا به و صدقه  شامل قربان های مهد علیا به ناصرالدین شاه معموالًنامه

های او به درباریان مانند اما نامه خوش به اوست. هایسالمتی وجود شاه و دادن وعده
های شامل گالیه، امیركبیر نگاشته شدهۀ ها كه در دورنآ خصوصاً الملک یا معتمدالملکعین

 آورده میشود:ها در اینجا یک نمونه از این نامه سخت از بیتوجهی ناصرالدین شاه به اوست.
ركب بنفش عرضه نمودم، من باب رسم و حال كه موسوم است. باری فدایت شوم، با مُ»

امیدوارم كه جمعی متعلقان صحیح و سالم وارد شده باشند. به حمداهلل نعمت صحت برقرار 
 ۀاست. تمام فامیل از هر دو سه طرف به حمداهلل سالمند. خدمت علیا مخدره معظم

مایم، نور نرا عرض سالم تقدیم می "پیوسته باد" محترمه زینت الحاجیه دامت خدارتها
، مجموعۀ نواب 4343a46)سند شمارۀ « چشم عزیز واالمقام علیرضا را سالم برسانید

 شریفی(.
السلطنه كه به شاه نگاشته شد، بیشتر در الدوله و ندیمهای امینه اقدس، انیسنامه

 دوری شاه و توصیف اوضاع خود و حرم خانه در نبود شاه است. شرح دلتنگی زنان از
شاه رفتن و دعا به وجود او در  ۀدرخواست و طلب سوغات از شاه و قربان و صدق همچنین

 توجه كنید: السلطنه به ناصرالدین شاهندیم ۀنامای از به نمونه .یشودم ها تکرارنامه
آباد نشستم و گلهای صبح آمدم دم ندیم االول، بعد از نمازروز یکشنبه هشتم ربیع»

رنگارنگ واشده بود: از قبیل نیلوفر، میخک، الله عباسی فرنگی. نشسته بودم نگاه میکردم. 
الدوله زد. دیدم مادر یمینیله مخانه نشسته بود. از گرما لهضالسلطنه هم میان حوشکوه

اق درآمد. حالت اینکه حرف شمد را سر نی كرده است. چشمها گود رفته است، بیحال از ات
کنی باز هم باغبانی میکنی؟ من گفتم مشهدی ترا چه یالسلطنه چه مبزند ندارد. گفت ندیم
« خوردیمیدر حرف بودیم، چای م]...[  دانم. دیشب تا صبح نخوابیدم.یمیشد؟ گفت چی م

 (.421)مهدعلیا به روایت اسناد، نوایی: ص 
های الدوله دختر عضدوالدوله، نامههای شمسنامه الدوله )تومان آغا(،های فروغنامه

السلطنه دختر شاهزاده فیروز از دیگر های نجمعزیزالسلطنه دختر ناصرالدین شاه، و نامه
 كه است واقعیت این بیانگر متون این نگارش های مهم مربوط به این دوره است. شیوۀنامه

اند و در واقع فرهنگ داشته زیادی فاصلۀ مکتوب نگارش رسمی قالب با آن دوره زنان
پاافتاده، عباراتی اهمیت و پیششفاهی بر اندیشه و زبان آنها غلبه دارد. توصیف جزئیات بی

آمیز با مفهومی شبیه به درددل، و سخن گفتن از احساسات صرف، و زبانی ساده و گالیه
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 هاست. روان از ویژگیهای اصلی این نامه

 هامهنگاری در روزنانامه-8-6
صورت فعال در آن حضور هایی كه زنان از ابتدای مشروطیت بهیکی از مهمترین عرصه 

هایی از زنان در ها و نوشتهیافتند، انتشار روزنامه و مجله بود. در دورۀ مشروطه با مقاله
ای نو در گسترۀ همگانی مطرح روییم كه دیگر وجه توصیفی ندارند و با شیوهها روبهروزنامه
زنانه بود. سبک  های زنان تا پیش از آن، ویژۀ مجامع خصوصی و محفلهایاند. نوشتهشده

نوشتاری زنان در میانۀ روزگار ناصرالدین شاه تا دورۀ مشروطه، دگرگونی چشمگیری را 
در راستای ایجاد زمینۀ مناسب برای نشر و گسترش آزمود و از سر گذراند. در واقع زنان 

 هاینگاری، روی به نگارش و انتشار روزنامه آوردند. اولین فعالیت زنان در روزنامهنامه
 صورت گرفت. زبان زنان و شکوفه، ، دانش

نویسی در ها و روزنامهو اجتماعی و رواج روزنامه همراه با شتاب گرفتن تحوالت سیاسی
های گوناگون ها كردند. انتشار روزنامهدر روزنامه نگارینامهدورۀ مشروطیت، زنان شروع به 

ی را فراهم آورد تا زنان از ادر جریان و پس از پیروزی جنبش مشروطیت ایران، زمینه
ها به حیطۀ عمومی وارد شوند. زنان برای نخستین بار، در این دوره، دریچۀ آن روزنامه

ها، با ورود زنان به خواه مینویسند. این حضور در روزنامههای مشروطههایی به روزنامهنامه
در این دوره  های زنانعرصۀ اجتماعی و فضای عمومی جامعه همزمان میشود. روزنامه

ها، كمترین مسائل فردی و خانوادگی را پایه میگذارند. تا پیش از انتشار این روزنامه
ای دربارۀ مسائلی چون روابط زن و شوهر، مادر و فرزند و رفتار در خانواده نمیبینیم. نوشته

های حضور زن در محیط جمعی از اولین جلوه حضور در ادبیات نثر، به این ترتیب،
و خانوادگی در  گذار مباحثات فردیهای زنان پایهمیتوان گفت روزنامه میشود. وبمحس

 .ایران بودند
های اجتماعی خود كنشی ها و نامهبررسیها نشان میدهد زنان دورۀ قاجار در نوشته»

هایشان نشان میدهد، آنها میخواستند با حفظ تند و انقالبی ندارند. آنگونه كه نوشته
عنوان نمونه میتوان به گام در روابط خانوادگی را درپیش گیرند. بهبهصالحات گامها، اسنت

ها اشاره كرد كه در تداوم آن نگرش بوده مسئلۀ انتقاد از چندهمسری در برخی نوشته
های زنان تدریج در دورۀ مشروطه نامه(. به459)مهدعلیا به روایت اسناد، نوایی: ص « است

های زنان نثر نوشتهاجتماعی به خود گرفت. همچنین  -لعاب سیاسی ها رنگ ودر روزنامه
مشروطه و  تدریج با ورود به دورۀمتأثر از محیط خصوصی زنانه و زبان گفتار است كه به

ها وارد حیطۀ عمومی میشود و از زبان گفتاری فاصله میگیرد. ورود گسترش روزنامه
های حضور آنان در فضای كامالً ز اولین نشانهحیطۀ اجتماع، یکی ا های زنان بهنوشته

 تمایزیافتۀ دورۀ قاجار و نشانۀ گذر از حیطۀ خصوصی به حیطۀ عمومی است.
های آنان بیشتر ق(، نامه-هال 4314زنان ) های مخصوصتا پیش از گشایش روزنامه» 
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به چاپ میرسید.  ایران نوو  ندای وطن، تمدن، مساوات، المتینحبلهای در روزنامه
سیاسی و تشویق  ها، اكثراً مضامینی اجتماعی است. انتقاد از اوضاع آشفتۀاین نامه مضامین

در دورۀ اول مشروطه، استدالل در اثبات  مردان به مبارزه، انتقاد از عملکرد وكالی مجلس
 به آن حق تحصیل زنان و لزوم تربیت آنان از مسائلی بود كه در حوزۀ اجتماعی، زنان

)هدفها و مبارزۀ زن ایرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلوی، خسروپناه: ص  «پرداختند
96.)   

مزین السلطنه، دختر میر سیدرضی نخستین روزنامۀ اختصاصی زنان ایران را 
بیش از آنکه اندازی كرد. این روزنامه االطباء، پزشک قشون ناصرالدین شاه، راهرئیس

بر توصیه به زنان برای تنظیم امور خانه و تأمین آسایش اجتماعی بود و عالوهسیاسی باشد، 
های اخالقی و آموزی، توصیهجویی، تحصیل سواد و علمو راحتی اعضای خانواده، بر صرفه
در »و اجتماعی میان مردان و زنان، نیز تأكید داشت: رعایت حدود و مقررات اسالمی 
شید ]...[ خانم نجیبۀ محترمه اگر سواد ندارد، باید فورا  در ترتیبات راحتی شوهر مواظب با

پی تحصیل سواد برآید و درس بخواند؛ زیرا زن بیسواد، صاحب عقل و تمیز نخواهد شد 
]...[ باید دختران خوب همیشه در پی دلجویی مردم باشند، اگر بیمار است از او عیادت 

، الهی: نگاری یک روزنامهتک) «ی نمایندنموده، احوالپرسی كنند، اگر فقیر است، دستگیر
 (.313و 311صص 
نگاریهای زنان در این دوره نشان از نوعی شده در نامههای مطرحنظر میرسد اندیشهبه 

-خیزش فمینیستی دارد. در واقع درمورد نوع مطالبات جامعۀ اجتماعی زنان در نامه

نگاریها، داشت كه در این نامه نگاریهای آنان در مطبوعات دورۀ مشروطه میتوان عنوان
گری اجتماعی زنان در دو محور بوده است؛ نخستین محور نگرش تربیت و ایجاد مطالبه

هایی مدارس نسوان را هدف اساسی خود قرار داده بود كه بیشتر مطبوعات داخلی و روزنامه
یت مدارس بر مطرح كردن اهمدر خارج نمونۀ آن هستند. نگرش دیگر نیز عالوه كاوهچون 

ایران و  اخترنسوان، برابری حقوق زن و مرد را جزو مطالبات خود قرار داده بود كه روزنامۀ 
در میان  ایران نودر برلین را میتوان از این دست دانست. روزنامۀ  فرنگستاندر ایران و  نو

 های نسوان را به خود اختصاص دادهتمام مطبوعات عصر مشروطه، بیشترین سهم درج نامه
نامه از زنان در این  16ه.ق درمجموع حدود  4314-4311طوریکه در بین سالهای است؛ به

نگاری زنان در روزنامۀ ایران نو، باغدار چاپ رسیده است )ن.ک: بررسی نامهروزنامه به
 (.64دلگشا: ص 

هایی كه با مطبوعات انجام میدادند شیوۀ نگارش خاص خود را نگاریزنان در نامه»
های خود را به نثری ساده و نزدیک به زبان گفتاری مینگاشتند و مکرر نامه ایشان. داشتند

 زن )دگرگونی« استفاده مینمودند ،عموماً مردان بود خطاب آن كه ،از مخاطب دوم شخص

 (.41آبادی: صمشروطیت، نجم زبان در مرد و
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اعی آنان نیز، تالش نگاریهای زنان، اصلیترین مطالبۀ جامعه اجتمبر اساس منابع و نامه
ای از مخالفان مشروطه برای ایجاد مدارس نسوان بود. امری كه هرچند با اعتراضهای عده
در این بین در نتیجۀ »مواجه بود، اما با تالش و همگرایی اجتماعی زنان، تحقق یافت. 

گریهای زنان بود كه پس از هفت سال از برقراری نظام مشروطه در ایران تعداد مطالبه
شمسی  4141قمری/  4334و در تهران در سال شدت افزایش یافت مدارس دخترانه به

صفر  )روزنامۀ شکوفه،« نفر محصل وجود داشت 4111مدرسۀ دخترانه با حضور  64تعداد 
ای »مطالبۀ حق سوادآموزی توجه كنید:  برای زنان هاینامه . به یک نمونه از(1: ص 4331

اید! آخر ما جماعت اناثیۀ مظلوم نموده ته، تحصیل مشروطیتبرادرانی كه خون خود را ریخ
ایران مگر از نوع شما نبوده و در حقوق نوعیه با شما شریک و سهیم نیستیم؟ از شما 

كل مسلم و مسلمه خارج  انصاف میخواهیم. تا كی باید ما از فرمان طلب العلم فریضه علی
 (.41: ص 4336صفر  44مساوات، وزنامۀ )ر« مروت؟ باشیم؟ این چه بیرحمی است و كدام

كار بردن كلماتی نگاریهای زنان در این دوره، بهیکی از ویژگیهای زبانی مهم در نامه
تا قبل از این كلماتی مانند »كار میگیرند. است كه در معرفی جایگاه اجتماعی خود به

-رای معرفی آنها بهنسوان، مخدرات و كمینه برای معرفی زنان توسط خود آنان و دیگران ب

خطابۀ یکی »با عنوان  ایران نوكار گرفته میشد، درحالیکه در دومین نامۀ زنان در روزنامۀ 
« استفاده میگردد« خانمها»از واژۀ جدید « در مجلس امتحان ناموساز شاگردان دبستان 
زنان در دورۀ مشروطه، خصوصاً در هنگام (.  »1: ص 4311شعبان  11)روزنامۀ ایران نو، 
های مردان، رعایت حریم عمومی را میکردند و زبان خود را در محیطی نگاشتن در روزنامه

این موضوع رعایت میشد، گرچه  زنان نیزمیپیراستند. در نشریات ویژۀ « آمیزدگرجنس»
در روزنامۀ خاص زنان، محیطی خالی از اغیار تلقی میشد  گاه حریم خصوصی نوشتار زنانه

متن چاپی باعث میشد  ها، خودمانی میان زنان ردوبدل میشد، محیط غیرخودمانیو نوشته
 (.423ادی: ص آبمشروطیت، نجم زبان در مرد و زن )دگرگونی «حذفهایی صورت گیرد

نگاریهای زنان در طبق پژوهشی كه درمورد بافت موقعیت و میزان تکرار كلمات در نامه
به معنی زنان، « نسوان»روزنامۀ ایران نو انجام شده است، باید اشاره داشت كلماتی مانند 

خواهران و دبستان بیشترین ضریب تکرار را در بین كلمات دارند )نک: بررسی مطالبات 
(. در واقع یکی از موارد 142در جراید عصر مشروطه، علیزاده و باغدار دلگشا: ص زنان 

نگاریهای خود در مطبوعات دورۀ مشروطه در معرفی خود به بسیار مهمی كه زنان در نامه
آن دقت میکنند، استفاده از كلماتی است كه بر جنبۀ اتحاد و اشتراک زنان تأكید میکند. 

 میان همان كلمۀ اساسی است. در این « خواهران»كلمۀ 
همگانی، شاهد  های زنان و ورود آنان به فضای مکتوبهمچنین با تأسیس روزنامه

دوره دربارۀ حفظ زبان فارسی هستیم.  های مطرح آنهمراهی زنان با دلمشغولی روزنامه
 د مطلوبخود را در ح هاینگارشی خود را اصالح كنند و نوشته زنان تالش كردند اشکاالت
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نوشت  زبان زنانو قابل قبولی به جامعه ارائه دهند و بر این امر تأكید داشتند. مثالً روزنامۀ 
های فارسی را در نگارش افزوده، تا خُردخُرد به كم واژهكم»تأكید روزنامه بر این است كه 

نندگان خوا هم نوشتن فارسی خالص برای ما عادت و آسان شده و هم برای آنجا برسیم كه
-به سره(. نویسندگان زن نسبت3: ص 4339شوال  1)روزنامۀ زبان زنان،  «دشوار نیاید

از زبان فارسی حساس بودند و به این نکته توجه داشتند و در پاالیش  نویسی و پاسداری
زبان خود میکوشیدند. آراستن نثر به صنایع لفظی و معنوی و كاربرد اشعار و امثال، 

و آراستن آن به صنایع لفظی و معنوی و تمایل به زیباسازی گفتار، در كنار چیرگی بر كالم 
چشم میخورد و بیانگر دیدگاه جدید آنان در استفاده از به های زناننویسی در نوشتهساده

 نگارش است. امکانات

 نویسی سفرنامه -8-3
و فرهنگی یک ها منابعی مهم برای شناخت تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی سفرنامه

جا مانده است. این دوره به . سه سفرنامه یکی به نظم و دو به نثر از زنانجامعه هستند
های منثور ه.ق( است. سفرنامه4141مکه ) سفرنامۀ منظوم، سفرنامۀ دختر فرهادمیرزا به

الملک، است كه از نیز یکی سفرنامۀ سکینه سلطان، از زنان دربار ناصری و همسر معتصم
الدوله را برای همسری پسر ه.ق( و برادرزادۀ عین4313شیراز مسافرت كرد ) ران بهته

بی شادلو، خواهر یارمحمدخان مظفرالدین شاه، حاكم فارس، برد. دیگری سفرنامۀ خاور بی
السلطنه از بجنورد به خود را برای همسری سیف ایلخانی، سردار بجنورد، است كه برادرزادۀ

كرد. این دو سفرنامه به توضیح و تشریح وقایع سفر میپردازند.  همراهی ه.ق(4314تهران )
نثر آنها، نثری ساده و نزدیک به محاوره و دربارۀ حضور و شركت در مراسم عروسی در 

هایشان را به ها، بخشی گسترده از نوشتهشهری دیگر است. نویسندگان این سفرنامه
شده اند. جزئیاتی همچون نرخ اجناس مصرفهتوصیف مراسم و تداركات آنان اختصاص داد

ای مهم در این ها آمده است. مسئلهو نیز موارد و مسائل بهداشتی نیز در آن نوشته
ها وجود دارد كه از یک دگرگونی چشمگیر در دورۀ یادشده نشان دارد. لقبها و سفرنامه

ا، نام زنان با لقب و هعنوانهای زنان در سندهای رسمی وجود نداشت اما در این سفرنامه
موجب منابع و سندهای تاریخی، تا روزگار پایانی حکومت عنوان آمده است. زنان ایرانی به

ناصرالدین شاه قاجار، تنها با نام مستعار خوانده میشدند، اما برای نخستین بار در این 
 رو میشویم. ها با نام و لقبهای واقعی آنان روبهسفرنامه
 لغات بردن كارنیست. به ادبی نثری و میکند پیروی گفتاری زبان از هاسفرنامه این نثر

 و القاب و عامیانه هایواژه شده، كاربرد منسوخ اكنون كه دوره آن در متداول و اصطالحات
 این نثر حالاست. درعین هاسفرنامه این مشترک سبکی ویژگیهای برخی جمالت دعایی،

 او كه آیدبرمی بیبی خاور نگارش شیوۀ از است. متفاوت هم با هاییجنبه ها ازسفرنامه

 اماكن خصوصاً اماكن، توصیف است. داشته آشنایی نویسیسفرنامه و با بوده مطالعه اهل
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 سفرنامه، از جایی در بیبی خاور همچنین است. گرفته دقت صورت با او نوشتۀ در مذهبی

 كریستو مونت كنت داستان در «ایف»قلعۀ  زندان را به «خوار» درۀ هایصخره و هاكوه

این  زنان آشنایی نشاندهندۀ كه (35بی خاور شادلو: ص میکند )نک: سفرنامۀ بی تشبیه
 است. اروپایی داستانهای ترجمۀ با دوره

 نویسیخاطره -8-6
نویسی كه میراث اواخر عصر ناصری است، سهم مهمی داشتند. خاطرات زنان در خاطره
الدوله، مهرماه فرمانفرماییان و سردار مریم اسعد بختیاری از كتابهای تاج السلطنه، مونس

های ایشان از مانده از زنان این دوره است كه از طبقۀ خواص بوده و خانوادهخاطرات برجای
 شمار میرفتند.رجال متنفذ این دوره به

 ناصرالدین دختر ،السلطنه تاج خاطرات مشروطه از پیش دوران نثر نمونۀ آخرین

 انتقادى افکار نگاشت. این نوشته بازگوكنندۀ را آن ه.ق 4333 سال در كه است شاه

ترین السلطنه را برجستهاست. تاج حکومتى مسائل و اجتماع زنان، دربارۀ نویسنده
 از السلطنه كه تاج گوار زنان در این دوره سخن راند.شخصی میدانند كه از وضعیت نا

 آشنایى فرنگ، در زندگى شیوۀ و فرانسوى نویسندگان آثار با و بود برخوردار تحصیالت

پرداخت. همچنین نثر  اجتماعى انتقادات به خانم بىبی از وسیعتر مقیاسى داشت، در
-پیرایه است. متن درعین اینکه دارای ظرافتهای ادبی و استفادهاین اثر بسیار عالمانه و بی

های ویژه در توصیف صحنهگیرایی خاصی به های بجا از فنون بالغی است، سادگی و
 عاشقانه و احساسات زنانه دارد.

 شناسانۀ نثر زنان در این دورهویژگیهای سبک -4
-در مجموع از ویژگیهای قابل تأمل سبکی در نثر دورۀ قاجار و مشروطه كه در نوشته

 های زنان وجود داشته میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
 تركیبات و اصطالحات عامیانهالف( كاربرد 

« ناخوش» هایی چوناصطالحات و كلمات عامیانه در نثر زنان این دوره زیاد است. واژه 
(، 425و  14)سفرنامۀ سکینه سلطان: ص « چاقچور»به جای « چاقشون»، «بیمار»به جای 

امۀ )سفرن« داخل»به جای « تو»، «بزرگ»به جای « گنده»، «چاقچور»به جای « چاقشول»
« دبه درآوردن»و « استخر»به جای « استلخ»(، 112و  145و 499بی شادلو: ص خاور بی

 بر كاربرد این اصطالحات عامیانه،عالوه بی خانمیب (.499و  491الدوله: ص های فروغ)نامه
شلوار دبیت تو و » مثالً است. خود استفاده كرده ۀازاری نیز در نوشتباز تصنیفهای كوچه

« بفروش و بکن خرج قران و دل دلدار به دست آر / دارت آید به چه كارت؟هشال بت
 (.415بی شادلو: ص )سفرنامۀ خاور بی

تجربگی زنان در نظر میرسد استفاده از این نوع كلمات و اصطالحات درنتیجۀ كمبه
وگو است. البته طبیعی عرصۀ نوشتار و فرهنگ كتبی در مقایسه با فرهنگ شفاهی و گفت
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نگاری در است كه میزان استفاده از كلمات و اصطالحات عامیانه در نثر زنان در قالب نامه
كردۀ ها جزو طبقات تحصیلجراید، به حداقل خود و یا صفر میرسد. زنان نویسندۀ این نامه

ای بودند كه با زبان رسمی و فرهنگ كتبی آشنایی بیشتری داشتند و در شبیه فرهیخته
های مردان میکوشیدند تا مساوات و برابری را در این عرصه ر خود به نوشتهنمودن زبان آثا

 نیز به نمایش بگذارند.
 ب( ایرادات سبکی و غلطهای نگارشی

ۀ واسطامر به این به ادبیات گفتاری بسیار نزدیک است. ۀ قاجارنثر زنان در دور
نویسی باعث شد زنان كه ساده میتوان گفت گرایش نثر به. »هاستخصوصی بودن نوشته

دست به قلم ببرند و آنچه دریافت میکنند  ت كنندئكمی در نگارش داشتند جرۀ تجرب
بعضی قواعد نوشتاری را رعایت نمیکردند. این موارد در  ،اندک ۀتجرب ۀواسطاما به بنگارند.

 (. 43: ص 4، جسیم، ج ایران نگاری درتاریخ روزنامه« )نثر آنان وجود دارد
گرچه اغالط  است.و نگارشی امالیی  مملو از غلطهاینان در این دوره همچنین نثر ز

های در نوشته اما این حجم غلطهای امالیی قاجار رایج است، ۀهای دورامالیی در نوشته
مواردی  تجربگی آنان در امر نویسندگی و عدم تسلط بر نگارش است.گر كمبیان زنان،

-اگرچه منزل ما خیلی عالی و پاكیزه و اتاقها نیمه فرش»مانند حذف فعل بدون قرینه: 

« كرده، كرسی گذاشته و همه اسبابی به قاعده دارد، اما وقت بهار و تابستان خوب است
« تلگرافاً»كاربردن كلمات غیرعربی با تنوین: (؛ به441بی شادلو: ص )سفرنامۀ خاور بی

(، جواهرات 122)همان: ص « بابهااس»(؛ جمع بستن دوبارۀ كلمات جمع: 441)همان: ص 
(؛ تطبیق صفت و موصوف به تقلید از زبان عربی: صفات 19السلطنه: ص )خاطرات تاج

های جمع (؛ جمع بستن كلمات فارسی با نشانه14و 32حمیده، قوۀ حساسیه )همان: ص 
 ( و كاربرد قیدهای ساختگی و گاه غلط: بیهودانه )همان: ص16عربی: نوازشات )همان: ص 

(؛ تقدم فعل بر سایر اجزای 34(، بیخودانه )همان: ص 31(، متشکرانه )همان: ص 11
نارنجستان را هم حاال هر كار  احوالم خوب نیست، باشد یک روز دیگر میرویم. این»جمله: 

آمدیم تا »(، 19الدوله: ص های فروغ)نامه« اصغرباید كرد، مقاطعه بدهید به استاد علی
اندازۀ (؛ كاربرد بی443بی شادلو: ص )سفرنامۀ خاور بی« بی شهربانورسیدیم به كوه بی

)همان: ص « آتش كرده مفرشها را بستند. نماز خوانده چایی آوردند خوردیم»وجه وصفی: 
من به محض نشستن در صندلی از خیال نرفته، سرم را به طرف پشت متمایل »(، 141

( كه جزو 34السلطنه: ص )خاطرات تاج «نموده، چشمها را برهم گذاشته مشغول فکر شدم
 ترین غلطهای نگارشی این زنان است. شایع

 پ( فراوانی جمالت دعایی 
های زنان این دوره به دو علت اصلی است؛ یکی كاربرد زیاد جمالت دعایی در نوشته

به آنها و دیگری روحیات لطیف زنانه. در واقع جمالت باور به جایگاه باالتر مردان نسبت
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-دعایی یا خطاب به مردان هستند و یا از احساسات لطیف، زنانه و مادرانه سرچشمه گرفته

زنان »های سخن زنانه شمرده میشود، این است كه یکی از ویژگیهایی كه از مشخصه  اند.
شناسی، سبک)« به مردان بیشتر از جمالت دعایی، تعجبی و منادا استفاده میکنندنسبت

 (.129فتوحی: ص 
 د نمونه از این جمالت توجه كنید:به چن

)مهدعلیا به روایت « قربان شما بروم. خداوند عالم ان شاء اللَّه مرا به قربان شما بکند»
 (.51اسناد، نوایی: ص 

ناهار آوردند. جوشبره هم خواسته بودیم. جای رفقا خالی است. الهی در جهان خالی »
 (.414بی شادلو: ص )سفرنامۀ خاور بی« نباشد
یلی جای باصفایی بود. ]...[ یاد از همه یاران و عزیزان كردیم. خداوند همه را به خ»

 (.444)همان، ص « سالمت دارد
 گیری از استداللت( بهره

های زنان این دوره نمایان تحلیل و استدالل، از نخستین ویژگیهایی است كه در نوشته 
ی پیشین پیراسته است. نویسندگان هابه دورهها نسبتمیشود. زبان و ادبیات این نوشته

آورند. بخش برای زینتبخشی به متنهای خود از شعرها و نیز حدیثهای دینی شاهد می
متقاعد ساختن افکار جمعی برای لزوم تحصیل  های زنان، تالش برایای از نوشتهعمده

بیان جای  زنان و ایجاد تغییراتی در زندگی آنان بود. نویسندگان زن سعی كردند به
جویند. این امر سبب ارتقای نثر زنان  احساسات و عواطف خود، از روشهای استداللی بهره

بسیار  ایران نودر روزنامۀ  4این استدالالت در نثر طایرۀ تهرانی در این دوره گردید. نمونۀ
 از استدالل زنان در اثبات حق تحصیل توجه كنید: ایاست. به نمونه

نیاموزند و مانند حیوان  است كه جماعت زنان میباید هیچ علمی اگر مقصود ]...[ این»
فرمودۀ خداوند است، پس مرقوم فرمایید كه خدا  ودم باشند تا از این نشأ بروند و اینبیشاخ

اند و اگر چنین وعال در كجای كالم اللَّه و احادیث این مطلب را فرمودهو اولیای خدا جل
به صنف نسوان چه التفاتی خدا و اولیاء و انبیاء نسبتمطلبی صحیح است، سبب این بی

انسان خلق كرده ولی تجاوز ایشان را از سیرت حیوانی به  صورتبوده است كه ایشان را به
را مکلف به تکلیفات  انسانی قدغن فرموده است و باوجوداین بیمرحمتی، چرا همه حقایق
 «اخالق و اطاعت شوهر و پدر خواسته  الطاقه نموده و از ایشان عبادت و تهذیبفوق

 (.9: ص 4315رجب  49المتین، روزنامۀ حبل)
السلطنه در خاطرات خود بارها به ثبت عباراتی روی آورده است كه حاكی از روحیۀ تاج
 طلب او دارد.استدالل

                                                      
 شاعر و نویسندۀ ایرانی و از پیشگامان آزادی زنان در ایران -4
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از بدبختیهای بزرگ انسان همین است كه باید به میل پدر و مادر زن گرفته شوهر »
درحالتی كه برخالف عقل و مغایر قانون و بسیار عجیب است. و در این موضوع حق نماید. 

تر و ترقیاتشان زیادتر است. اما به طرف اروپاییهاست. اگرچه آنها از همه چیز از ما عالمه
من متأسفم كه ما چرا آنقدر جاهل باشیم كه اقالً بین خوب و بد را تمیز نداده، اگر از خود 

از دیگران بیاموزیم؛ زیراكه انسان باید همیشه برای روزگار آیندۀ خود در نداریم، الاقل 
 (.19السلطنه: ص )خاطرات تاج« جدوجهد باشد

ما درینجا یک خانوادۀ كوچکی را قیاس گرفته، ازاینرو به مملکتی میرسیم. اگر رئیس »
تمام ساعات  یک خانه هرچه دارد تلف كند و به اوالد و اتباع خود هم اجازۀ اخذ بدهد و

كم این بیقیدی به گوش همسایه رسیده، او هم فرصت عمرش را صرف لهوولعب كند، كم
كم سهم مهلک استقراضی را به طور خصوصیت قرض میدهد و كمكرده به این الابالی به

 (.99)همان، ص ...« حلق او میچکاند. باألخره خانۀ او را گرو میگیرد 
 یاز صنایع بالغ ث( استفادۀ اندک

اند، اما این امر های خود از صنایع بالغی استفاده كردهزنان نیز مانند مردان در نوشته
نظر میرسد زنان درنتیجۀ های آنها دیده میشود. بهدر مقایسه با مردان كمتر در نوشته

اند. نویسی از خود نشان دادهساده آشنایی اندک خود با فضای كتابت، تمایل بیشتری به
 امکانات از استفاده زنان در جدید دیدگاه بیانگر هانون بالغی در این نوشتهباوجوداین ف

-ای صاحبان بصیرت، خفاش»است. به این عبارات از طایره تهرانی توجه كنید:  نویسندگی

وبوی دنیای فانی نشوید. صفت از تجلی شمس ترقی و تمدن محروم نمانید و فریفتۀ رنگ
 بیهوده مپویید،گل پژمرده مبویید.  راه

 زناننئی پست مشو مهر بورز /  تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ كمتر از ذره
-هست از قامت ناساز بی خداوند یگانه احدی را بدبخت و بیچاره خلق نفرمود. هرچه

فضل و عنایت خود دریغ نفرموده، در خلقت بشر از  اندام ماست. درصورتیکه خداوند كریم
انصاف دهید كدام صانع است كه مصنوع خود را معیوب پسندد؟ نقش را نقاش با جان 

 (.41: ص 4311شوال  14)روزنامۀ ایران نو، « پرورد / وانگهش در نزد سلطان آورد
السلطنه نیز با نثری مواجهیم كه در توصیف احواالت درونی در كتاب خاطرات تاج

ای دلنشین و تأثیرگذار نویسنده و پیوند آن با طبیعت بسیار هماهنگ عمل كرده و نتیجه
سکوتی كه حکمفرما بود، چنان مینمود كه كائنات به خواب رفته و سر به »رقم زده است: 

اند. ]...[ فقط جنبش شاخسار درختان كه از وزش مالیم نسیم شب بالین برادر مرگ نهاده
السلطنه: )خاطرات تاج« و گاهگاهی رشتۀ سکون را از هم میگسالنید است، انعکاس میداد

 (.36ص 
این مرهمی كه موسوم به عشق است مثل برفی میماند كه قطعۀ كوچکی از قلۀ كوه »

 (.95)همان: ص « جدا بشود. هرچه رو به سقوط بگذارد، زیادتر میشود
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 نگری()جزئی اهمیتج( توصیف جزئیات و مطالب بی
های خود به توصیف موارد و اموری واسطۀ توجه به جزئیات خاص، در نوشتهزنان به

بی خود را ویژه در سفرنامۀ خاور بیاند كه كمتر دارای اهمیت است. این موضوع بهپرداخته
سادگی میتوان به جنسیت نویسندۀ نشان داده است. با توجه به نوع توصیفات در این اثر، به

كسل بودم، شام خورده خوابیدم. اتاق خیلی سرد بود. وقت چون خسته و »آن پی برد: 
ام. بیکه را بیدار كردم لحافها را سحری از صدای طبل بیدار شدم كه خیلی سرما خورده

ساخت. به خواب رفتم. صبح سر آفتاب برخاستم. نماز خوانده شیر آوردند. چایی خورده 
 (.419بی شادلو: ص مۀ خاور بی)سفرنا« قدری عرق كرده بودم. هنوز هم خیلی سرد بود

ویژه زنان طبقۀ اشراف، در این آثار نمود های زنانه، بههمچنین سخن گفتن از دغدغه
باغ و ملک از »پیدا كرده و اغلب شکل حدیث نفس و تکگویی درونی  به خود گرفته است: 

تند. شوهر همه چیز دارد، اما از رخت و لباس هیچ ندارد و با اینهمه اوضاع خیلی گداصور
ندارد. یک پسر دارد و دو دختر. حاال میخواهد عروس بیاورد. دور نیست كه فردا بگوید 

 (.441)همان: ص « رخت عروس را هم باید شما بدهید
 نویسیچ( ساده

به جمالت وابسته و در نثر زنان این دوره بسامد جمالت ساده و مركب همپایه نسبت
تر است و آنان از به مردان سادهنوشتار زنان نسبت طور كلی سبکپیچیده بیشتر است. به

عوامل زبرزنجیری و غیرزبانی )لحن، آهنگ، مکث و تکیه( و ا شکال دال بر ابهام بیش از 
(. به نظر میرسد گرایش 121، لیکاف: ص Talking power)كنند میمردان استفاده 

كه حرف  دارند همانطورزنان به زبان گفتاری بیش از مردان است؛ یعنی بیشتر تمایل 
گزینی دشوار كه در های بلند و واژهسبکهای مصنوع و تركیبی با جمله .میزنند، بنویسند

تاریخنویسی، نگارش منشیانه و وقایعنگاری دربارهای ایران رواج داشته، پیوند مستقیمی با 
به قدرت و ارادۀ اقتدارگرای مردان داشته است. اگر نگارش اقتدارگرا را متمایل 

پیرایۀ زنانه در تقابل با آن نگری بدانیم، نوشتار ساده و بیصناعتورزی، پیچیدگی و كالن
قرار میگیرد كه در پیوند مستقیم با امور جزئی زندگی عادی است )سبکشناسی، فتوحی: 

 (.141ص 
چهار ساعت از شب رفته عروس را مهرالسلطنه آورد به تاالر. روی صندلی نشستند. »

مشغول زدن و خواندن و بازی هستند. به قدری نشستیم كه همه خسته شدیم. مطربها هم 
بی )سفرنامۀ خاور بی« یک برخاسته رفتند. من ماندم و تركان خانم و مطربهاخانمها یک
 (.123شادلو: ص 

ها، اقوام پدرها، همشیرههر روز من متجاوز از پنجاه شصت نفر مهمان داشتم. تمام زن»
آمدند، برادرها، آمدند. پس از اتمام روضه كه اینها به منزل میضه میدسته به رودسته
پدرها داوطلب میشدند خویشهای محرم من از بیرون سالم پیغام میدادند. و اغلب زنقوم
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 (.19السلطنه: ص )خاطرات تاج« كه ایشان اندرون بیایند و ما آنها را ببینیم

 نتیجه-2
اً از طبقۀ اشراف برخاسته و به آن بخش از جامعه زنان نویسنده در دورۀ ناصری عمدت

آورند. زنان وابستگی داشتند. آنها در دورۀ مشروطه اما از بخشهای دیگر جامعه نیز سربرمی
نویسندۀ عصر مشروطه، كسانی از طبقۀ متوسطند كه به سواد خواندن و نوشتن دست 

 زنان هاىنوشته میان ند. دریافته و به موضوعات و مسائل حوزۀ زنان نگاهی اجتماعی دار

 كه هاسفرنامه ها ونامه سواى بود. شده آغاز تحول گفتمان میبینیم چنانکه دوره، این

 و تغییر اوضاع به آنان تمایل و دلمشغولیها میساخت، منعکس را زنان عمومى اوضاع
 تحصیالتى كه از زن این درمییابیم. السلطنهتاج خاطرات ویژه دربه را خود شرایط

تحلیل  به بیشتر داشت، آگاهى دیگر كشورهاى در زنان زندگى شرایط از و بود برخوردار
 انتقاد و نظر ابراز جسارت و جرئت كرد. انتقاد آن از و پرداخت ایرانى زن زندگى شرایط

 نفس و مکتوب فرهنگ با زن آشتى و بود. پیوند دوره این ثمرات از شرایط موجود به

 میشد. محسوب زن شرایط تدریجى تغییر در مهم گامى خاطره، سفرنامه و نامه، نوشتن

 به انتقاد و خود احساسات و افکار برای بیان را نثر بار اولین برای كه دوره این زنان

 هم و كردند شركت نویسی نثرهساد جنبش در هم كردند، انتخاب موجود، وضعیت

در  شد. های بعددوره نثر در زن جدیتر ساز حضورزمینه مکتوب، فرهنگ در آنان حضور
نویسی و نگاری، خاطرهاین دوره بیشترین فعالیت زنان در حوزۀ نثر در سه زمینۀ نامه

-بهره، اهمیتئیات و مطالب بیتوصیف جز نویسی،ساده نویسی صورت گرفته است.سفرنامه

كاربرد ، و نگارشیایرادات سبکی و غلطهای ، فراوانی جمالت دعایی، گیری از استدالل
از مهمترین و شایعترین ویژگیهای نثر زنان در این دوره تركیبات و اصطالحات عامیانه 

 است.
 

 فهرست منابع

جواد ترجمۀ  (4311)آفاری، ژانت  در نهضت مشروطه، ی زنانسرَّانجمنهای نیمه -
 .بانو: یوسفیان، تهران

مشروطه، علیزاده، محمدعلی و باغدار بررسی مطالبات اجتماعی زنان در جراید عصر  -
 .146-124( زن و جامعه، سال هفتم، شمارۀ یکم، بهار، صص 4345دلگشا، علی )

نگاری زنان در روزنامۀ ایران نو؛ با تأكید بر نگرش بافت موقعیت كلمات، بررسی نامه -
 .11-63، تابستان، صص 1، شمارۀ 6( پژوهش در تاریخ، دورۀ 4341باغدار دلگشا، علی )

 .علمی( جلد اول، تهران: 4344) اسماعیل جسیم، ایران، نگاری درتاریخ روزنامه -
 :تهران (4399) بنفشه ،حجازی ایرانی در عصر قاجار، زن تاریخ خانمها، بررسی جایگاه -

 ا.سرقصیده



 4344 اسفند/ 59 / شماره پیاپیسبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 16

 الهی،دانش: اولین روزنامۀ فارسی زبان برای زنان ایرانی،  نگاری یک روزنامه،تک -
 .11( ایرانشناسی، سال ششم، تابستان، شمارۀ 4313) صدرالدین

( به كوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، چاپ 4364السلطنه )خاطرات تاج -
 اول، تهران: تاریخ ایران.

 ( ترجمۀ حسین ابوترابیان، تهران: نشر نو.4369خاطرات لیدی شیل، شیل، مری ) -
 ( ترجمۀ حسین پاینده، تهران: روزگار.4393گرین، كیت )درسنامۀ نظریه و نقد ادبی،  -
( نیمۀ دیگر، دورۀ 4311آبادی، افسانه )مشروطیت، نجم زبان در مرد و زن دگرگونی -

 .1دوم، شمارۀ 
( تهران: 4311انگیز )ای، كراچی، روحدیدارهای دوست، پژوهشی در ادبیات سفرنامه -

 چاپار.
 شعبان. 11، 43اول، شمارۀ  ق( سال4311روزنامۀ ایران نو ) -
 شوال. 14، 65ق( سال اول، شمارۀ 4311روزنامۀ ایران نو ) -
 رجب. 49، 141ق( سال اول، شمارۀ  4315المتین )روزنامۀ حبل -
 صفر. 14، 4ق( سال اول، شمارۀ 4339روزنامۀ زبان زنان، ) -
 شوال. 1،  32ق( سال اول، شمارۀ4339روزنامۀ زبان زنان، ) -
 ، صفر.12( سال دوم، شمارۀ 4331روزنامۀ شکوفه ) -
 صفر. 44، 49ق( سال اول، شمارۀ 4316روزنامۀ مساوات، ) -
 .برگ زیتون :جلد اول، تهران (4392) توانا، مرادعلی ،زن در تاریخ معاصر ایران -
 .علمی: تهران( 4335) اكبرعلی شیرسلیمی،، زنان سخنور -

 ( تهران: سخن.4342رویکردها و روشها، فتوحی، محمود )ها، سبکشناسی: نظریه -
-اهلل روشنی زعفرانلو، ذیل سفرنامه( به كوشش قدرت4311بی شادلو )سفرنامۀ خاور بی -

 الدوله بجنوردی، تهران: علمی و فرهنگی.های سهام
 ( به كوشش كیانوش كیانی، تهران: پانیذ.4391سفرنامۀ سکینه سلطان ) -
 ، مجموعۀ نواب شریفی، نشانی الکترونیکی:4343a46سند شمارۀ  -
 www. qajarwomen.org 
 ( چاپ دوم، تهران: روشنگران.4392مشاركت سیاسی زنان، كار، مهرانگیز ) -
 ( تهران: اساطیر.4393مهدعلیا به روایت اسناد، نوایی، عبدالحسین ) -
 فرزان.( به كوشش ایرج افشار، تهران: 4393الدوله )های فروغنامه -
هدفها و مبارزۀ زن ایرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلوی، خسروپناه، محمدحسین  -
 ( چاپ دوم، تهران: نشر پیام امروز.4391)

- Lakoff, R. T. (1990) Talking power: The Politics of Language in our 

lives. New York: Basic Books.  


