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انتحال از خود و به محاق رفتن شیرازه

 ساره عسگری
دانش آموختة رشتة تاریخ ایران دورة اسالمی

بررسی و نقد کتاب زن ایرانی در گذار از سنت به مدرن 

چکیده 
ســهیال ترابــی فارســانی در کتــاب زن ایرانــی در گــذار از ســنت بــه مــدرن مدعــی اســت 
کــه بــا ارائــه و تبییــن داده هــای تاریخــی، توضیــح می دهــد کــه »زن ســنتی« کیســت و 
»زن مــدرن« کــدام اســت و هرکــدام چــه ویژگی هــا و کارکردهایــی دارنــد؛ نیــز می کوشــد 
تغییــرات زندگــی زن ســنتی بــه زن مــدرن را بنمایانــد. در ایــن نوشــتار ســعی بــر آن اســت 
مدعــا، داده هــا و تحلیل هــای نویســنده بررســی و بــه ایــن پرســش پاســخ داده شــود کــه 

آیــا او توانســته از پــس ادعــای خــود برآیــد؟

واژه های کلیدی: 
ــان،  ــوزش زن ــان، آم ــت زن ــوی، هوی ــه، عصــر قاجــار، دورة پهل ــی، ســنت، مدرنیت زن ایران

ــان. نشــریات زن

مقدمه 
ســهیال ترابــی فارســانی، عضــو هیئــت علمــی گــروه تاریــخ دانشــگاه آزاد نجــف آباد، 
ــس وکالي  ــدرن )1384(، از مجل ــت م ــار، مشــروطیت و دول ــاری چــون تج ــا آث ب
تجــار تــا اتــاق ایــران )1392( بیشــتر بــه متخصــص تاریــخ تجــار در دورة مشــروطه 
شــناخته می شــود؛ همچنیــن ترابــی فارســانی مترجــم آثــار شناخته شــده ای 
چــون مقاالتــي در جامعه شناســي سیاســي ایــران )1376(، اثــر یروانــد آبراهامیــان، 
ــر علــی بنوعزیــزی و  ــران )1387(، اث ــت و انقــالب در ای و طبقــات اجتماعــي، دول
احمــد اشــرف نیــز هســت. بــا ایــن اوصــاف می تــوان حــوزة تاریــخ زنــان را حــوزة 
ــروطه  ــران در دورة مش ــدارس دخت ــناد م ــاب آورد؛ اس ــی او به حس ــص فرع تخص
ــه در  ــی ک ــدرن )1397( و مقاالت ــه م ــنت ب ــذار از س ــی در گ )1378(، زن ایران
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ــد  ــت. هرچن ــوزه اس ــن ح ــار او در ای ــد، از آث ــد ش ــاره خواه ــا اش ــه آن ه ــه ب ادام
به رغــم انگیزه هــا و عالئــق نویســنده بــه حــوزة مطالعــات زنــان، چنان کــه خواهــد 
آمــد، آثــار او در ایــن حــوزه بــه قــوت دیگــر آثــارش در حــوزة تاریــخ تجــارت یــا 

ــت. ــش نیس ترجمه های

بررسی و نقد شکلی اثر
کتــاب زن ایرانــی در گــذار از ســنت بــه مــدرن را انتشــارات نیلوفر در 550 نســخه و 
168 صفحــه و در قطــع رقعــی در زمســتان 97 منتشــر کرده اســت. کتــاب مشــتمل 
ــر  ــع و مآخــذ و تصاوی ــه، شــش فصــل، فهرســت مناب ــب، مقدم ــر فهرســت مطال ب
ــر در  ــه پیش ت ــت ک ــی اس ــه مقاالت ــع مجموع ــاب در واق ــن کت ــت. ای ــت اس پیوس
مجــالت علمــی ـ پژوهشــی و برخــی از کنفرانس هــای علمــی در حــوزة زنــان ارائــه 
و چــاپ شده اســت. البتــه نویســنده در مقدمــة کتــاب بــا ایــن عبــارات بــه ســاختار 
ــی  ــة حاضــر برخــی پژوهش های ــاره ای مختصــر کرده اســت: »مجموع ــر اش ــن اث ای
اســت کــه طــی ســال های گذشــته به تنــاوب بــه قصــد ارائــه در مجامــع دانشــگاهی 
ــی فراهــم آورم  ــی تصمیــم گرفتــم کــه مجموعــة آن هــا را در کتاب انجــام دادم، ول
ــی بهتــری داشــته باشــد.« )همــان، ص. 9(  ــد و کارای ــان بیشــتری بیاب ــا مخاطب ت
تأکیــد بــر واژگان »قصــد ارائــه«، »ولــی«، »مخاطــب بیشــتر« و »کارایــی بهتــر«، 
ــده ایجــاد  ــن تصــور را در خوانن ــن منتشــر شده اســت، ای ــرای آنچــه پیــش از ای ب
ــه از  ــت. درصورتی ک ــه اس ــده مواج ــع و منتشرنش ــی بدی ــا پژوهش ــه ب ــد ک می کن
ایــن شــش فصــل، چهــار مقالــه در خــالل 1387 تــا 1395 در نشــریات علمــی ـ 
ــه  ــی ارائ ــه در ســمینارها و کنفرانس هــای داخل پژوهشــی منتشــر شــده و دو مقال
ــه  همیــن جهــت ضــروری  ــر گــردآوری شده اســت. ب ــن اث شــده کــه اکنــون در ای

■ ترابی فارســانی، سهیال )1397(. زن ایرانی در 
گذار از سنت به مدرن، تهران: نیلوفر.

شابک: 978-964-448-775-0
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ــد و در عنــوان  ــه ســیاق انتشــار چنیــن مجموعه هایــی در روی جل ــود کــه اوالً ب ب
اثــر بــه »مجموعــه مقــاالت« اشــاره می شــد تــا مخاطــب بــه قصــد خریــد گنــدم، 
جــو نصیبــش نشــود. ثانیــاً ضــروری بــود کــه نویســنده در پانویــس صفحــة آغازیــن 
هــر فصــل بــه ســابقة انتشــار آن مقالــه در مجلــه یــا مجموعــه مقــاالت همایــش 
ــر در کجــا و  ــر پیش ت ــن اث ــد ای ــه مخاطــب بدان ــرد ک ــاره ای می ک ــر آن اش و نظای
چــه ســالی منتشــر شــده و مهم تــر آن کــه مطلــع شــود کــه بــا پژوهشــی جدیــد و 
روزآمــد یــا آخریــن یافته هــای مؤلــف مواجــه نیســت. امــا برخــالف ایــن دو نکتــه 
نویســنده در پنهان کــردن ســابقة انتشــار ایــن مقــاالت تعمــدی بــه کار بســته و بــه 
قصــد گمراهــی مخاطــب، در عنــوان اثــر، توضیــح مقدماتــی و آغــاز فصــول هیــچ 
ــت  ــاء هیئ ــا اعض ــف گوی ــت. مع االس ــده نکرده اس ــاالت منتشرش ــه مق ــاره ای ب اش
ــفتة  ــازار آش ــد، در ب ــش دارن ــنی در پژوه ــابقة روش ــا س ــه از قض ــز، ک ــی نی علم
ــت در  ــرای رقاب ــد و ب ــف داده ان ــت از ک ــاب مقاوم ــر، ت ــة اخی ــازی های ده کتاب س

ایــن بــازار بــه قواعــد نادرســت آن تــن داده انــد. 
نویســنده در ایــن 6 مقالــه، کــه در 6 فصــل گــردآوری شــده، بــه مســائلی چــون 
فردیــت زن در جامعــه ســنتی و مــدرن، ســازوکار ذهــن ســنتی و علــل مانــدگاری 
ــان بــه عنــوان عامــل اصلــی و اساســی در  ــان در شــرایط پیشــینی، آمــوزش زن زن
تحــول وضعیــت زنــان امــروز و همچنیــن نشــریات زنــان مــدرن و دگرگونــی امــر 
روزمــره زنــان پرداخته اســت. آن چــه در آغــاز و بــا مــرور فهرســت مطالــب، بیــش 
ــاالت« و  ــه مق ــاختاری »مجموع ــای س ــد، تفاوت ه ــم می آی ــز به چش ــر چی از ه
ــن  ــه ای ــت. آن چ ــز کرده اس ــفاف کردن آن پرهی ــف از ش ــه مؤل ــت ک ــاب« اس »کت
ــب را از یکدیگــر منفــک می کنــد چیــزی جــز »شــیرازه« نیســت. در واقــع  دو قال
کتــاب دارای شــیرازه اســت و مجموعــه مقــاالت معمــوالً فاقــد ایــن ویژگــی اســت. 

کمــا اینکــه ایــن اثــر در قالــب کتابــی تألیفــی شــیرازه نــدارد.
الزم اســت یــادآوری شــود کــه اگــر مؤلفــی پــس از ســالیانی دراز پژوهــش در 
ــب  ــود را در قال ــار یافتة خ ــر انتش ــای پیش ت ــد یافته ه ــی بخواه ــوزه ای تخصص ح
ــرار دهــد، اتفــاق خوش یمنــی اســت کــه هــم  ــار مخاطــب ق مجموعــه ای در اختی
ــم انتشــار  ــد دارد و ه ــف در حــوزة تخصصــی اش تأکی ــت مؤل ــر اســتمرار و جدی ب
آن گــردآوردن یافته هــای مرتبــط و عرضــة آن به مثابــه تصویــری روشــن از پــروژة 
تحقیقاتــی کالن مؤلــف اســت. امــا نبایــد گفتــة جامــی را فرامــوش کــرد: »دفتــر 
ــود هــر یــک از ایــن مقــاالت،  ــادی ابتــر اســت«. اگــر بنــا ب ــه ب شــیرازه نادیــده ب
فصلــی از یــک کتــاب باشــد، ضــروری بــود شــیرازة تألیــف کتــاب از جمله ســاختار، 
فصل بنــدی، هم ســطحی، هدفمنــدی و ارتبــاط و هماهنگــی بیــن فصــول، آغــاز و 
انجــام، پیرنــگ و نظایــر آن رعایــت شــود. امــری کــه در ایــن اثــر به ســبب آن چــه 
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ــت نشده اســت؛  ــاب تألیفــی، رعای ــب کت ــه در قال ــه شــد، انتشــار مجموعه مقال گفت
ــانی  ــی یکس ــطح علم ــاالت ـ س ــر مق ــارت دیگ ــا به عب ــول ـ ی ــر، فص ــن اث در ای
ــت.  ــابهی اس ــاً مش ــع تقریب ــه مناب ــتند ب ــب مس ــا و مطال ــد داده ه ــد، هرچن ندارن
ــا هــم نمی یابنــد  ــن فصــول ارتباطــی ب ــز هیچ یــک از ای به لحــاظ روش شناســی نی
ــز  ــی نی ــال به لحــاظ موضوع ــن ح ــد. در عی ــه ای می نوازن ــاز جداگان ــک س ــر ی و ه
ــان  ــت زن ــارة هوی ــل درب ــه دو فص ــد. چنان ک ــجام الزم بی بهره ان ــب از انس مطال
اســت، یــک فصــل دربــارة آمــوزش زنــان و ســه فصــل دربــارة نشــریات زنــان؛ کــه 
ــود  ــا ب ــر بن ــه اگ ــوردی اســت. درحالی ک ــز بررســی م ــن ســه فصــل نی یکــی از ای
ــن نســبت ها پذیرفتنــی  ــد، ای ــری تألیفــی انتشــار یاب ــب اث ــا در قال ــن یافته ه همی
نبــود. چنان کــه در بخــش نقــد محتوایــی خواهــد آمــد، از بیــان بســیاری از مطالــب 
ــر  ــا اث ــام کــرد ت ــا یکدیگــر ادغ ــاالت را ب می شــد چشم پوشــی و حتــی برخــی مق
بــه ورطــة  تکــرار نیفتــد. مهم تــر از همــة این هــا در اثــری تألیفــی ضــروری اســت 
کــه بــا به خدمت گرفتــن یــک چارچــوب نظــری یــا مفهومــی تمامــی اجــزاء متــن، 
از جمــالت و پاراگراف هــا گرفتــه تــا بخش هــا و فصل هــا، در خدمــت تبییــن یــک 

مســئله باشــد، امــری کــه در ایــن اثــر غایــب اســت.
ــاب  ــش کت ــا ویرای ــت، ام ــب اس ــاب مناس ــی کت ــه صفحه آرای ــود این ک ــا وج ب
ــی  ــی و ویرایش ــای تایپ ــده از ایراده ــر آکن ــده و اث ــام ش ــی انج ــت بی دقت در نهای
ــم و جمــالت  ــده را در فهــم مفاهی ــع خوانن ــه در بعضــی مواق ــا آن جــا ک اســت، ت
ــاره  ــت اش ــواردی از این دس ــه م ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــد؛ ب ــتباه می کن ــار اش دچ
ــرز  ــن دو ط ــان، ص. 37(؛ »ای ــدرن[ )هم ــردن« ]م ــنت و م ــای س ــرد؛ »مولفه ه ک
ــان، ص. 65(؛ »وزارت  ــد.« )هم ــه[ پرداختن ــه ]مقابل ــه مقال ــر ب ــا یکدیگ ــر ب تفک
ــون«  ــن قان ــب[ ای ــب ]تصوی ــا توصی ــان، ص. 69(؛ »ب ــارف[ )هم ــارف« ]مع مخ
ــان،  ــارف[ نســوان« )هم ــارف ]مع ــیزگان و متع ــرورش دوش ــدارس پ ــان(؛ »م )هم
ــان، ص. 71(؛ »در  ــه ای[ )هم ــای« ]حرف ــی و حرف ه ــای عمل ص. 70(؛ »برنامه ه
جهــت دگرگونــی نظــام معرفتــی و نظــار ]ناظــر[ بــر شــرایط زنــان« )همــان، ص. 
86(؛ »حــق زن و مــرد در علــم ]عالــم[ بشــریت« )همــان، ص. 94(؛ »زبــان زنــان 
ــد،  ــوان[ بهــره می گرفــت« )همــان، ص. 144(. هرچن ــون ]بان ــب بان ــاً از مطال صرف
ــف  ــود مؤل ــا ضــروری ب ــر بازمی گــردد، ام ــه ناشــر اث ــاب ب ــش کت مســئولیت ویرای
ــالح  ــالط را اص ــن اغ ــرور و ای ــانی دارد، م ــر پیش ــام او را ب ــه ن ــری ک ــار اث ــک ب ی
ــا بدســلیقگی طراحــی شــده اســت و ارتباطــی  می کــرد. همچنیــن جلــد کتــاب ب
بــا عنــوان کتــاب یــا وضعیــت برزخــی زنــان در گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه نــدارد.

گفتنــی اســت نویســنده غالبــاً از منابــع دســته اول، اســناد و نشــریات معتبــر 
ــده  ــی«  ش ــب و قیچ ــای »چس ــت پژوهش ه ــث آف ــن حی ــت و از ای ــره برده اس به
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ــن  ــدارد. اگرچــه در اســتفاده از برخــی از ای ــایرین را ن ــاالت س ــا و مق از پژوهش ه
منابــع چــون ســفرنامه ها، از حیــث روش شــناختی دچــار یکســان نگری شده اســت 
کــه در نقــد محتوایــی بــدان اشــاره خواهــد شــد. فهرســت منابــع و مســتندات هــر 
فصــل از کتــاب مســتقل و در انتهــای کتــاب آمده اســت کــه متأثــر از ماهیــت ایــن 
مجموعــه و تالــی فقــدان شــیرازه در اثــر اســت. مؤلــف دســت کم می توانســت ایــن 
منابــع را در فهرســت پایانــی تجمیــع و نســخه های منابــع مــورد اســتفاده را یکســان 
کنــد. منابــع دســت اول، کتاب هــا، مقــاالت، ســالنامه ها، نشــریات، نســخ خطــی و 
ــا  ــا دقــت و به درســتی دســته بندی شــده، ام اســناد منتشرشــده، در هــر بخــش ب
ــازی  ــو در یکسان س ــن الگ ــنده از همی ــر نویس ــت؛ و اگ ــزا آمده اس ــورت مج به ص
ــع و  ــع در همــة کتــاب اســتفاده می کــرد، مخاطــب فهرســت منظمــی از مناب مناب

مآخــذ ایــن حــوزة پژوهشــی را در اختیــار داشــت.

بررسی و نقد محتوایی اثر
ــد  ــد، نق ــان ش ــر بی ــن اث ــیرازه در ای ــدان ش ــه درخصــوص فق ــه آن چ ــه ب ــا توج ب
محتوایــی آن، کــه ناظــر بــر کلیــت، یکپارچگــی، انســجام و اســتفادة بجــا از رویکــرد 
ــی  ــزا ارزیاب ــورت مج ــل به ص ــر فص ــن رو ه ــت. ازای ــن اس ــد، ناممک ــری باش نظ

شده اســت. 
مؤلــف در مقدمــه هــدف از نــگارش ایــن کتــاب را بررســی تأثیــر ابعــاد گوناگون 
ســنت بــر زندگــی و هویــت زن ایرانــی بیــان کرده اســت. مدعــای نویســنده پاســخ 
ــه  ــدام چ ــت و هرک ــدرن کیس ــی و زن م ــه زن ایران ــت ک ــش اس ــن پرس ــه ای ب
ــنتی  ــة س ــنده جامع ــش، نویس ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــد؟ ب ــی دارن ویژگی های
ــد  ــده می دان ــم تنی ــه ای منســجم و دره ــی« را جامع ــش از »ورود نوگرای ــران پی ای
ــای  ــز در ج ــر چی ــتند و ه ــر داش ــا یکدیگ ــی ب ــد وثیق ــة عناصــر آن پیون ــه هم ک
ــار  ــه دچ ــار جامع ــی« در دورة قاج ــا »ورود نوگرای ــا ب ــود. ام ــه ب ــرار گرفت ــود ق خ
ــروطیت کل  ــی از مش ــران ناش ــارض و بح ــد و تع ــی ش ــران اساس ــش و بح چال
ــن فهــم خطــی از مفهــوم  ــی، 1397، ص ص. 7-9(. ای جامعــه را دربرگرفــت )تراب
ــا  ــه و ب ــر نمــود یافت ــن« در سراســر اث ــه »ای ــذار از »آن« ب ــه و گ ســنت و مدرنیت
عنــوان کتــاب نیــز همخــوان اســت، امــا بــا مدعــای مؤلــف در دریافــت غیرخطــی 
ــر ایــن  ــدارد، چنان کــه نویســنده در مقدمــة کتــاب ب از تاریــخ معاصــر مطابقــت ن
مهــم تأکیــد می کنــد کــه »برخــالف جوامــع غربــی... در جوامعــی هماننــد مــا کــه 
شــکل برزخــی دارد نــگاه بــه ســنت به دلیــل حضــور توأمــان و همزمــان ســنت و 
ــه گذشــته و تاریخــی نیســت  ــگاه معطــوف ب ــا ن امــر مــدرن در ســپهر زیســتی م
و ســنت به همــان انــدازة امــر مــدرن، معاصــر اســت. بــه ایــن معنــا کــه در قالــب 
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ــان تاریخــی حرکــت از  ــودن )زم ــی ب ــان نیســت و به جــای اندرزمان ســیرخطی زم
الــف بــه ب( بــه شــکل همزمانــی و توأمــان وجــود دارد« )همــان، ص. 8(. بنابرایــن 
یــا بایــد مؤلــف رویکــرد نظــری خــود را در مقدمــه اصــالح می کــرد یــا در فهــم آن 

تأمــل؛ تــا ایــن ناهمخوانــی مقدمــه بــا کلیــت اثــر از میــان برخیــزد.

فصل اول: زن قاجاری و مفهوم فردیت در جهان سنت
ــان  ــت جه ــان عصــر قاجــار، فردی ــوی زن ــة »تکاپ ــن فصــل انتشــار مجــدد مقال ای
ــران  ــالم و ای ــخ اس ــریة تاری ــه در 1388 در نش ــت ک ــذار از آن« اس ــنت و گ س
ــن  ــی ای ــای پایان ــز بخش ه ــی، 1388، ص ص. 1-22(. نی ــت )تراب ــر شده اس منتش
فصــل/ مقالــه، دربــارة اوقــات فراغــت زنــان در دورة قاجــار، بــاری دیگــر در همایــش 
ــان در  ــت زن ــکل گیري هوی ــت و ش ــات فراغ ــوان »اوق ــا عن ــالم ب ــخ اس زن در تاری
ــن  ــف در ای ــی، 1390(. مؤل ــت )تراب ــه شده اس ــال 1390 ارائ ــار« در س ــر قاج عص
ــه کوشیده اســت موقعیــت زن را در حیطــة اجتماعــی و روان شــناختی جهــان  مقال
ســنت واکاود، ازایــن رو بــه جایــگاه هویتــی زن در جهــان ســنت می پــردازد و انســان 
ســنتی را مســتحیل در جمــع و تابــع روح جمعــی می دانــد کــه بــرای معنایافتــن 
بایــد نقش هــای خاصــی را بپذیــرد. در بعــد اجتماعــی، او زن را در مناســبات بســتة 
ســنت بی کنــش، منفعــل و مفعــول می دانــد کــه اســتقالل فکــری و مالــی نــدارد 
ــاری او  ــای رفت ــر محدودیت ه ــی ب ــارهای اجتماع ــی، 1397، ص. 36( و فش )تراب
می افزایــد. مؤلــف از بعــد روان شــناختی زن در جهــان ســنت یــادآور می شــود کــه 
فضــای فکــری، فرهنگــی و تربیتــی دختــران در خانواده هــای تهیدســت و متوســط 
و ثروتمنــد یکســان بــود و ســبک زندگــی زنــان از الگوهــای از پیــش تعیین شــده ای 
ــای  ــد. نویســنده از رفتاره ــن نمی ش ــه در آن اندیشــیدن تمری ــرد ک ــت می ک تبعی
منتســب بــه زنــان در ســده های طوالنــی چــون غیبــت، حســادت، رقابــت، چشــم 
ــر  ــاد می کنــد و ب ــا اصطــالح »اخــالق حرمســرایی« ی ــر آن، ب و هم چشــمی و نظای
ــر فضــای فکــری و فرهنگــی حاکــم  ــن رفتارهــا، کــه تحــت تأثی آن اســت کــه ای
ــتمرار  ــز اس ــروز نی ــه ام ــا ب ــته ت ــرون گذش ــه، از ق ــان شــکل گرفت ــی زن ــر زندگ ب
ــی  ــائل حقوق ــه مس ــه ب ــنده در ادام ــان، ص ص. 16-18(. نویس ــت )هم یافته اس
زنــان در خانــواده، از جملــه حــق طــالق، حــق مالکیــت و مهریــه اشــاره می کنــد 
ــه  ــد ک ــردان می دان ــرای م ــازی ب ــاً امتی ــنتی صرف ــة س ــالق را در جامع ــق ط و ح
موقعیــت زن را در خانــواده متزلــزل و تأمیــن خواســت های مــردان را در هــر 

ــان، ص ص. 20-19(. ــرد )هم ــروری می ک ــرایطی ض ش
ــرح  ــا ط ــه ب ــل/ مقال ــش از فص ــن بخ ــنده در ای ــه نویس ــت ک ــار می رف انتظ
روان شــناختی اخــالق زنــان در جهــان ســنت و طــرح اصطالحاتــی چــون »اخــالق 
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ــن  ــردازد و تبیی ــنتی بپ ــة س ــی زن در جامع ــی تاریخ ــه روانشناس ــرایی« ب حرمس
تــازه ای از داده هــا و اطالعــات ارائــه دهــد، امــا در ادامــه پــس از ذکــر چنــد ویژگــی 
ــواده بســنده شده اســت  ــگاه زن در خان ــه جای ــی، ب ــان و بیــان کلی گوی اخالقــی زن
و بــه مســائلی چــون حــق طــالق، حــق مالکیــت و مهریــه اشــاره می کنــد. اگرچــه 
مؤلــف بــا تبییــن وضعیــت حقوقــی نابرابــر زنــان در جامعــه ســنتی ســعی در پیونــد 
ــا  ــل نه تنه ــا در عم ــان دارد، ام ــاری زن ــی و رفت ــای اخالق ــا ویژگی ه دادن آن ب
موفــق نیســت، کــه حتــی مبحثــی بی ارتبــاط به هــم و متشــتت ارائــه کرده اســت.

نویســنده در ادامــه بــه نقــش اجتماعــی زنــان در جامعــة ســنتی عصــر 
ــار  ــر قاج ــر عص ــم ب ــرایط حاک ــی ش ــه تمام ــت ک ــر آن اس ــردازد و ب ــار می پ قاج
ــن  ــود قوانی ــرد؛ نب ــان فراهــم می ک ــی زن ــرای حضــور اجتماع ــی را ب محدودیت های
حمایتــی، نظــام ســلطه و بهره کشــی از زنــان و حقیــر شــمردن آنــان در ایــن نظــام 
اجتماعــی عوامــل و موانــع حضــور زنــان در اجتمــاع بــود. نویســنده ریشــة حقــارت 
ــبب  ــردان را به س ــه م ــی ک ــد؛ جای ــرزمین می دان ــن س ــی ای ــگ ایل زن را در فرهن
جنــگاوری ارزشــمند دانســته و زنــان به ســبب ناتوانــی در جنگیــدن خــوار 
شــمرده می شــدند. ایــن تصــور و تصویــر از جوامــع ایلــی بــه روســتایی و شــهری 
ــان، ص ص. 22-21(.  ــت )هم ــتمرار یافته اس ــدرن اس ــب دوران م ــا قل ــری و ت تس
ــو  ــه؛ از یکس ــم تقلیل گرایان ــت ه ــان انگارانه اس ــم یکس ــان ه ــل همزم ــن تحلی ای
یکســان انگارانه اســت چراکــه هیــچ تفاوتــی بیــن صورت بنــدی زیســت اجتماعــی 
ــه  ــن یکســان انگاری، و ب ــل نیســت. ای ــی، روســتایی و شــهری قائ زندگــی کوچ روی
ــر  ــف را در جای جــای اث ــای مؤل تبــع ســاده انگاری، در حــوزة روش شناســی نیــز پ
بــه بنــد می کشــد. بــرای نمونــه از منابعــی کــه مؤلــف، در همیــن مقالــه و مقــاالت 
ــه  ــی اســت کــه در عصــر قاجــار ب ــرده، ســفرنامه های فرنگیان دیگــر، از آن بهــره ب
ــار  ــان در اختی ــران ســفر کــرده و اطالعــات ذی قیمتــی از ســبک زندگــی ایرانی ای
ــه  ــت ب ــروری اس ــع ض ــن مناب ــای ای ــت داده ه ــد و کاربس ــا در نق ــته اند، ام گذاش
ــارة چــه جامعــه ای ســخن  ایــن نکتــة مهــم دقــت شــود کــه سفرنامه نویســان درب
ــهری دورة  ــخت زن ش ــفت و س ــاب س ــان از حج ــر سفرنامه نویس ــد؟ اگ می گوین
ــود؟  ــم می ش ــی ه ــامل زن ایلیات ــده ش ــن قاع ــا ای ــد، آی ــخن می گوین ــار س قاج
ــا  ــود، آی ــاد می ش ــکاری ی ــی بی ــه نوع ــهری به مثاب ــان ش ــه داری زن ــی از خان وقت
ــروی کار به حســاب  ــرد نی ــه همچــون م ــتایی، ک ــان روس ــکاری شــامل زن ــن بی ای
ــدد  ــل متع ــه عوام ــه اســت؛ چراک ــز می شــود؟ از دیگرســو تقلیل گرایان ــد نی می آین
ــل،  ــک عام ــه ی ــا ب ــان در عرصــة اجتماعــی را تنه ــاب زن ــداوم غی شــکل گیری و ت
ــی را در  ــگ ایلیات ــوان فرهن ــه می ت ــت. اگرچ ــل داده اس ــی، تقلی ــگ ایلیات فرهن
ایجــاد شــرایط نابرابــر زنــان نقــد کــرد، امــا بایــد بــه ایــن مهــم آگاه بــود کــه علــل 
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نقد آزاد

ــدارد  ــی ن ــگ ایلیات ــا ریشــه در فرهن ــن ســرزمین تنه ــردان ای ــان و م ــری زن نابراب
ــر  ــه ای در ایجــاد ایــن ســاختار ســخت و متصلــب مؤث و عوامــل متعــدد و چندگان
بوده اســت؛ از جملــه نظــام فقهــی کــه از قضــا ریشــه در زیســت شهرنشــینی دارد 

ــت.  ــت ورزیده اس ــه آن غفل ــن ب ــنده از پرداخت و نویس
مؤلــف در ادامــه بی اعتمــادی عمومــی بــه زنــان را از علــل ایجــاد حــس حقــارت و 
بــروز شــخصیت غیرمســتقل در آن هــا می دانــد، نیــز آنــان را وابســته و فاقــد هرگونــه 
ــانه  ــکام جزم اندیش ــن اح ــان، ص ص. 22-23(. ای ــد )هم ــادی می خوان ــتقالل م اس
ــی  ــن تحلیل های ــت و چنی ــی اس ــان انگاری و تقلیل گرای ــان یکس ــی هم ــی تال و قطع
ــة  ــف از مقول ــر مؤل ــت معاص ــت دریاف ــی اس ــد. بدیه ــداد می کن ــر بی ــر اث در سراس
ــر تحلیل هــای او ســایه افکنــده، چــه اگــر در ســبک زندگــی کــوچ روی و  اقتصــاد ب
روســتایی تأملــی جــدی می کــرد، درمی یافــت کــه بایــد مســائل مهمــی چــون پــول 

و مالکیــت را در زمینــة تاریخــی خــود تبییــن کــرد.
در ادامــه نویســنده حضــور زنــان در قیام هــا و اعتراضــات خیابانــی عصــر 
قاجــار را یــا برآمــده از باورهــای مذهبــی آن هــا، یــا به علــت به خطــر افتــادن نهــاد 
ــان علیــه قــرارداد رژی را تنهــا به علــت  ــرای نمونــه شــورش زن ــد؛ ب ــواده می دان خان
ــان در بلواهــای  ــه درک از منافــع ملــی و شــرکت زن احساســات مذهبــی آن هــا و ن
شــهری را صرفــاً به ســبب به خطــر افتــادن نهــاد خانــواده می دانــد؛ افــزون بــر ایــن، 
نویســنده حضــور زنــان را بــا چــادر و روبنــده چیــزی بیــن مــرز »بــودن« و »نبــودن« 
برمی شــمرد )همــان، ص ص. 24-26(. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اگرچــه 
ــای  ــر از باوره ــرارداد رژی متأث ــه ق ــورش علی ــون ش ــی چ ــان در ماجرای ــور زن حض
ــت  ــة معیش ــبب دغدغ ــهری به س ــای ش ــا در بلواه ــور آن ه ــا حض ــود، ی ــی ب مذهب
ــد توجــه داشــت کــه بیشــتر مــردان عصــر  ــان، امــا بای و مســائلی چــون کمبــود ن
قاجــار نیــز روبســپیر زمــان خــود نبودنــد و درکــی از منافــع ملــی نداشــتند. مــردان 
ــردان  ــم از م ــد و همــة معترضــان )اع ــان، بی ســواد بودن ــز، چــون زن ــن عصــر نی ای
ــده  ــف نادی ــتند. مؤل ــی داش ــة دین ــرارداد رژی دغدغ ــه ق ــورش علی ــان( در ش و زن
گرفته اســت کــه اوالً زنــان بــرای نخســتین بار در کنشــی سیاســی حضــور یافته انــد 
ــار به رســمیت  ــران عصــر قاج ــد و بی تحــرک ای ــة راک ــان در جامع ــاً حضورش و ثانی
ــا  ــی ی ــای دین ــده از دغدغه ه ــش برآم ــن کن ــر ای ــی اگ ــت؛ حت ــناخته شده اس ش
ــران  ــخ معاصــر ای ــواده باشــد. چنیــن حضــور بی ســابقه ای در تاری ــاد خان حفــظ نه
ــای  ــر تحلیل ه ــش می کشــد. دیگ ــان را به چال ــارة زن ــا درب بســیاری از کالن روایت ه
ــان در دورة معاصــر اســت.  ــت زن ــت وضعی ــن کالن روای ــده از همی ــز برآم ــف نی مؤل
درحالی کــه ایــن کالن روایــت در دورة قاجــار نیــز در حــال ترک خــوردن بــود. اگــر 
ــا  ــن مدع ــر ای ــد ب ــم شــواهدی چن ــم، می توانی ــرور کنی ــش رو را م ــان پی ــش زن کن
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انتحال از خود و به محاق رفتن شیرازه

ــه  ــزی ب ــخ هجوآمی ــال پاس ــاب معیاب الرج ــا کت ــترآبادی ب ــم اس ــم؛ بی بی خان بیابی
کتــاب تأدیــب نســوان داد و روایت گــر جریانــی شــد کــه در جامعــة ســنتی قاجــار 
ــتن  ــمبل تِرک برداش ــوان او را س ــق می ت ــن رو به ح ــود، ازای ــکل گیری ب ــال ش در ح
کالن روایــت دانســت. ایــن روایت هــا، تحلیل هــا و قضاوت هــای مــا را دربــارة 
ــر را  ــگر معاص ــد و پژوهش ــش می کش ــن دوره به چال ــان در ای ــی زن ــت زندگ وضعی

ــد.  ــر کن ــوص اظهارنظ ــتری در این خص ــاط بیش ــا احتی ــد ب ــزم می کن مل
ــوع  ــن ن ــه ای ــد ک ــف می کن ــواع آن را توصی ــت و ان ــنده فراغ ــه نویس در ادام
ــوع  ــان، ص. 28(. نویســنده هرن ــدارد )هم ــی ن ــدان ضرورت ــف چن ــف و توصی تعری
ــام  ــون حم ــان چ ــی آن ــای اجتماع ــه و فعالیت ه ــارج از خان ــان در خ ــور زن حض
رفتــن، شــرکت در مجلــس روضه خوانــی، زیــارت و خریــد را مصــداق اوقــات فراغــت 
ــی  ــای اجتماع ــات در چارچــوب فعالیت ه ــن موضوع ــه ای برمی شــمارد؛ درصورتی ک
ــح می دهــد فراغــت  ــف توضی ــه خــود مؤل ــدی می شــوند. همچنان ک ــان مقوله بن زن
مفهمومــی مــدرن اســت و در جامعــة ســنتی قاجــار و در ســبک زندگــی زنــان معنــا 
نمی شــود. حتــی نویســنده ســوگواری زنــان در مناطــق روســتایی و ایلــی را جــزء 
ــان به شــمار آورده اســت )همــان، ص ص. 31-30(.  ــت و تفریحــات زن ــات فراغ اوق
ــت؛  ــش اس ــع پژوه ــاره در مناب ــری دوب ــد بازنگ ــنده نیازمن ــد نویس ــر می رس به نظ
ــان  ــه فعالیت هــا و ســرگرمی های زن ــا خوانــش ایــن منابــع می توانســت ب چراکــه ب
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــت یاب ــان  دس ــة زن ــای عامیان ــی و بازی ه در اندرون
مؤلــف به ســبب کمبــود اطالعــات، نتوانســته بیــن فعالیت هــای اجتماعــی و اوقــات 

فراغــت زنــان تفکیکــی قائــل شــود.

فصل دوم: زن ایرانی، هویت و جهان سنت
ــان، هویــت و جهــان ســنت« اســت کــه در  ــة »زن ایــن فصــل انتشــار مجــدد مقال
ــاالت  ــه و در 1392 در مجموعه مق ــالم« ارائ ــخ اس ــش »زن در تاری 1388 در همای
ایــن همایــش منتشــر شده اســت )ترابــی، 1392(. در ایــن فصــل/ مقالــه نویســنده 
می کوشــد بــا رویکــردی جامعه شــناختی شــکل گیری هویــت زن ایرانــی در 
ــه  ــرد و جامع ــل ف ــش متقاب ــت، کن ــد. به نظــر او هوی ــان ســنت را بررســی کن جه
ــان در  ــرای شــناخت هویــت زن ــی اســت و ب ــی و بیرون ــا همــان دیالکتیــک درون ی
ســاختار ســنت ابتــدا بایــد ســازوکارهای ذهنــی آن هــا را بررســی کــرد. نویســنده 
ــامدرن  ــن در دورة پیش ــرد ذه ــخصة عملک ــن مش ــه عمده تری ــد ک ــاره می کن اش
ــرول  ــووی  ب ــر ل ــر نظ ــه ب ــا تکی ــود را ب ــای خ ــت و مدع ــطوره ای اس ــرش اس نگ
ــای  ــه قدرت ه ــاور ب ــرش ب ــن نگ ــای ای ــن ویژگی ه ــه مهم تری ــرد ک ــش می ب پی
جادویــی و اســرارآمیز، گذشــته گرایی، انســجام عاطفــی و حســی ـ هیجانــی ذهــن، 
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جمع گرایــی، قائل بــودن بــه قدرت هــای نامرئــی چــون بخــت و اقبــال، توســل بــه 
ســحر و جــادو بــرای دفــاع از خــود، تــرس از جهــان هولنــاک و پیچیــده، شــاخص 
بــودن رؤیــا و توهــم در ذهنیــت، ناتوانــی در تفکیــک عناصــر یــک پدیــده و نظایــر 
آن اســت ) ص ص. 42-45(. هرچنــد در دورة پیشــامدرن ایــران نیــز می تــوان ایــن 
ــد  ــه نمی کن ــتنداتی ارائ ــا مس ــک از این ه ــرای هیچ ی ــف ب ــت، مؤل ــا را یاف ویژگی ه
ــای  ــا ویژگی ه ــد، ی ــته باش ــف داش ــای مؤل ــری از مدع ــب درک دقیق ت ــا مخاط ت

خــاص ســاختار ذهنــی ایرانیــان عصــر قاجــار را بازشناســد.
ســپس براســاس داده هــای مســتخرج از ســه رســالة دورة قاجــار دربــارة زنــان، 
وظایــف و تکالیــف زن در جامعــه را بررســی می کنــد و زن ایده آل در ســاختار ســنت 
ــان، ص.  ــد )هم ــف می دان ــع و عفی ــه، مطی ــوش رو، کم مهری ــرج، خ ــی کم خ را زن
ــه  ــه ب ــت از تقســیم بندی جامع ــف جامعه شــناختی هوی ــرای تعری ــه ب 46(. در ادام
دو نــوع مکانیکــی و ارگانیکــی در نظــرگاه دورکیــم بهــره جســته و جامعــة ســنتی 
را جامعــه ای مکانیکــی، بســته و خودبســنده می دانــد کــه دارای ویژگی هایــی 
چــون همبســتگی از راه هماننــدی، پیونــد بــا ارزش هــای یکســان و محوریــت جمــع 
اســت. هویــت زن در چنیــن جامعــه ای برآمــده از جنســیت و قومیــت اســت کــه 
مؤلفه هــای اولیــة هویت بخشــی اند. ســپس مؤلــف براســاس نظــر جنکینــز مطــرح 
ــوزش  ــواده، آم ــنتی زن از خان ــع س ــری در جوام ــد جامعه پذی ــه در رون ــد ک می کن
ــای زن  ــاد، ویژگی ه ــه نه ــن س ــاس ای ــرد و براس ــر می پذی ــروه همســاالن تأثی و گ
ســنتی را تبییــن می کنــد؛ زن در خانــواده منحصــراً دارای نقــش همســری و مــادری 
ــدارد؛  ــاً جایگاهــی ن ــه ای تقریب ــا مکتب خان ــوزش ســنتی ی اســت؛ زن در نظــام آم
زندگــی همــة زنــان در دوران کودکــی تقریبــاً یکســان بــوده و بــرای نقــش مــادری 
ــارب  ــا تج ــود ب ــاالن خ ــروه  همس ــان در گ ــدند و زن ــاده می ش ــوهرداری آم و ش
ــا آن چــه خــود پــرورش یافتــه بودنــد، مواجــه نمی شــدند؛  یــا ســالیقی متفــاوت ب
ــتی،  ــطحی نگری، خرافه پرس ــون س ــترکی چ ــای مش ــرایطی ویژگی ه ــن ش در چنی

ــان، ص ص. 57-51(.  ــد )هم ــد می آم ــان پدی ــر آن در زن ــی و نظای تجمل گرای
ــه  ــده، چنان ک ــار آم ــرار گرفت ــی و تک ــن فصــل نویســنده در دام کلی گوی در ای
بســیاری از مطالــب ایــن فصــل تکــرار مطالــب پیش گفتــه در فصــل قبلــی اســت. 
ــق  ــتن ح ــان، نداش ــی زن ــتقالل مال ــدان اس ــرایی، فق ــالق حرمس ــه اخ ــرای نمون ب
طــالق، حــق مالکیــت زنــان و نظایــر آن، کــه در فصــل پیشــین آمــده بــود، مجــدداً 
در ایــن فصــل تکــرار شده اســت )همــان، ص ص. 52-53(. حتــی داده هــا و منابــع 
ــت.  ــاب اس ــیرازة کت ــدان ش ــی فق ــه تال ــان اســت ک ــین یکس ــا فصــل پیش ــز ب نی
درحالی کــه شایســته بــود مطالــب ایــن دو فصــل، هــر دو بــا موضــوع هویــت زنــان، 

ــراز شــود. ــب تکــراری احت ــا از آوردن مطال ادغــام می شــد ت
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انتحال از خود و به محاق رفتن شیرازه

فصل سوم: آموزش زنان و گذار از سنت 
ایــن فصــل نیــز انتشــار مجــدد مقالــة »رونــد آمــوزش زنــان از آغــاز نوگرایــی تــا 
پایــان عصــر رضاشــاه« اســت که در 1387 در نشــریة دانشــنامه منتشــر شده اســت 
ــه  ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ــر ای ــه ذک ــی، 1387، ص ص. 89-101(، البت )تراب
مطالــب ایــن مقالــه بــاری دیگــر در 1381 بــا عنــوان »رونــد نوگرایــي در آمــوزش 
ــخ  ــي زن در تاری ــمینار بین الملل ــتین س ــوي اول« در نخس ــان پهل ــا پای ــان ت زن
ایــران معاصــر ارائــه شــده بــود. نویســنده در ایــن فصل/مقالــه بــه آمــوزش ســنتی 
ــی در  ــس خصوص ــه و تدری ــای علمی ــا، حوزه ه ــب مکتب خانه ه ــران در قال در ای
ــد  ــوزش جدی ــی، 1397، ص ص. 61-62( و آم ــد )تراب ــاراتی می کن ــازل اش من
ــة نخســت،  ــد: مرحل ــه بخــش تقســیم می کن ــه س ــش از مشــروطیت را ب ــا پی ت
میســیون های خارجــی بــا تأســیس مدارســی در برخــی شــهرها نخســتین 
پایه گــذاران آموزش هــای جدیــد در ایــران بودنــد. نویســنده بــه تأســیس مــدارس 
ــد و  ــاره می کن ــاه اش ــه در دورة ناصرالدین ش ــه دختران ــن مدرس ــی و اولی خارج
ــة دوم  ــد. مرحل ــی می دان ــرک اجتماع ــل تح ــران را عام ــی در ای ــدارس اروپای م
ــتقیم در  ــی غیرمس ــه نقش ــت ک ــان اس ــون همزم ــه دارالفن ــیس مدرس ــا تأس ب
ــة  ــت. مرحل ــران داش ــوزش دخت ــترش آم ــیس و گس ــرای تأس ــازی الزم ب فضاس
ــن  ــوده] اولی ــی رشــدیه [آزم ــه، طوب ــا دورة صــدرات امین الدول ــان ب ســوم همزم
مدرســة دختــران را در 1282 تأســیس کــرد )همــان، ص ص. 62-67(. در ادامــه 
نویســنده بــه نظــام آموزشــی در دورة مشــروطیت و ســال های پــس از آن، 
وضعیــت آمــوزش جدیــد در مــدارس، تصویــب قانــون اساســی فرهنــگ در 1290، 
ــات  ــن و دارالمعلم ــیس درالمعلمی ــیزگان و تأس ــرورش دوش ــدارس پ ــیس م تأس
اشــاره می کنــد )همــان، ص ص. 67-72( و تــداوم آمــوزش جدیــد در دوره 
ــد.  ــف می کن ــد را توصی ــا جدی ــنتی ب ــدارس س ــی م ــرعت جایگزین ــوی و س پهل
 بــه نظــر مؤلــف توســعة مــدارس در ذیــل سیاســت تمرکزگرایــی رضاشــاه تبییــن 

می شود )همان، ص 77-72(.
انتظــار می رفــت در ایــن فصــل تأثیــر آمــوزش جدیــد بــر تغییــر وضعیــت زنــان 
ــن  ــه ای ــف به رغــم اشــراف ب ــی مؤل در گــذار از ســنت تحلیــل و تبییــن شــود، ول
حــوزه و در اختیــار داشــتن داده هــای درخــور توجــه، کــه از انتشــار کتــاب اســناد 
ــاً  ــردی صرف ــا رویک ــت، ب ــل آورده اس ــروطیت حاص ــران در دوره مش ــدارس دخت م
ــان و  ــة موافق ــه مواجه ــد. درحالی ک ــا بازمی مان ــی داده ه ــل نهای ــی از تحلی توصیف
ــن حــوزه و از همــه  ــای ای ــران، مســائل و چالش ه ــد دخت ــوزش جدی ــان آم مخالف
ــد،  ــنت می خوان ــذار از س ــف گ ــه مؤل ــوزش در آن چ ــن آم ــه ای ــی ک ــر نقش مهم ت

نیازمنــد تبییــن و تحلیــل بــود. 
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فصل چهارم: نخستین نشریات زنان در تکاپوی گفتمان سنت
ــوع  ــگاه متب ــایت دانش ــدرج در وب س ــانی، من ــی فارس ــة تراب ــه از رزوم آن چنان ک
ــان  ــول گفتم ــی »زن و تح ــرح پژوهش ــل ط ــل حاص ــن فص ــد، ای ــان، برمی آی ایش
ــکاری  ــا هم ــه ب ــت ک ــوي« اس ــا پهل ــروطه ت ــان از مش ــریه هاي زن ــالل نش از خ
ــا  ــی در ســال های 1393 ت ــم زارع ــادری، رضــوان رشــیدی و مری پوراندخــت پورن
ــاد:  ــف آب ــد نج ــگاه آزاد واح ــایت دانش ــت )رک. س ــیده اس ــام رس ــه انج 1395 ب
h t tp://research.iaun.ac.ir( و عجیــب آن کــه به صــورت انفــرادی و بــا همیــن 
ــر  ــران منتش ــالم و ای ــخ اس ــی تاری ــی ـ پژوهش ــة علم ــوان در 1395 در مجل عن
ــه  ــن مقال ــنده در ای ــد نویس ــی، 1395، ص ص. 69-92(. هرچن ــت )تراب شده اس
ــان، ص. 69(،  ــه نگذاشته اســت )هم اســتخراج پژوهــش از طــرح یادشــده را ناگفت
مشــخص نیســت کــه چــرا تــالش همکارانــش را در مقالــه نادیــده گرفتــه و مهم تــر 
ــام  ــده و ن ــة منتشرش ــرح، مقال ــه ط ــز ب ــاب نی ــن کت ــارم ای ــل چه ــه در فص آن ک

ــرده اســت. ــاره ای نک ــچ اش ــکاران هی هم
نویســنده در ایــن فصــل در صــدد اســت نشــان دهــد کــه چگونــه نشــریات 
ســیطرة گفتمــان معرفتــی را بــا همــة اجــزای آن دگرگــون ســاختند و در تغییــر 
ــواردی  ــه چــه م ــدرن ب ــده آل م ــه زن ای ــده آل ســنت ب ــام ارزشــی از زن ای نظ
ــی از  ــذار گفتمان ــوا گ ــل محت ــه شــیوة تحلی ــف کوشــیده ب ــد. مؤل ــد کردن تأکی
ســنت بــه تجــدد را از طریــق واکاوی هــای زمانــی پــی بگیــرد. نویســنده هفــت 
ــان  ــکوفه، زب ــش، ش ــامل دان ــوی ش ــا پهل ــروطه ت ــر مش ــان در عص ــریة زن نش
ــا  ــواه را ب ــوان وطن خ ــان و نس ــان زن ــوان، جه ــم نس ــوان، عال ــه بان ــان، نام زن
ــدرن واکاوی  ــه م ــر گفتمــان از ســنت ب ــوم زن در تغیی ــر تحــول مفه ــد ب تأکی
می کنــد )ترابــی، 1397، ص. 81(. براســاس تحلیل هــای نویســنده، نشــریة 
ــان  ــدارا و از درون گفتم ــان از راه م ــت زن ــش و موقعی ــر نق ــه تغیی ــش ب دان
ــا رویکــردی نســبتاً رادیــکال تســاوی حقــوق را  ســنت نظــر داشــت؛ شــکوفه ب
ــاری  ــردی فراهنج ــا رویک ــان ب ــان زن ــت؛ زب ــث گذاش ــتین بار به بح ــرای نخس ب
عــالوه بــر مطالبــات پیشــین بــرای نخســتین بار بــه حــق رأی زنــان پرداخــت؛ 
نشــریات عالــم زنــان، نامــه بانــوان و عالــم نســوان، کــه در ســال 1299 شــروع 
بــه فعالیــت کردنــد، خواهــان حضــور اجتماعــی زنــان، اشــتغال و کشــف حجــاب 
ــه  ــه ب ــردی محافظه کاران ــا رویک ــواه ب ــوان وطن خ ــریه نس ــد؛ نش ــان بودن زن
تغییــر گفتمــان ســنت از بــاال نظــر داشــت )همــان، ص ص. 82-108(. نویســنده 
ــا  ــنت ت ــان س ــو در درون گفتم ــدارا و گفت وگ ــریات را از م ــن نش ــرد ای رویک
 خلــق گفتمانــی جدیــد بــا رونــدی آرام و گاه خروشــان ارزیابــی می کنــد 

)همان، ص ص. 110-108(.
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ــارة نشــریات  ــی و فهرســت وار درب ــاری کل ــه جــز آث نویســنده مدعــی اســت ب
ــی در  ــوان زن ایران ــا عن ــا وطن دوســت ب ــاب بســیار کم حجــم غالمرض ــان و کت زن
ــاه از موضــوع زن در نشــریه های  ــة گزارشــی کوت ــه ارائ نشــریات مشــروطه کــه »ب
ــس،  ــدن، مجل ــرافیل، تم ــن، صوراس ــون حبل المتی ــروطه همچ ــی دورة مش عموم
ــریات  ــوزة نش ــدی در ح ــی ج ــون پژوهش ــت«، تاکن ــو پرداخته اس ــران ن ــار و ای به
ــف  ــد مؤل ــر می رس ــه به نظ ــال آن ک ــان، ص. 82(. ح ــام نشده اســت )هم ــان انج زن
ــه، پیــش از انتشــار  ــرای نمون ــدارد. ب اطالعــات دقیقــی از پیشــینة ایــن موضــوع ن
ــوع  ــن موض ــارة ای ــه درب ــد پایان نام ــده، چن ــه یادش ــی مقال ــاب و حت ــن کت ای
به انجــام رســیده )روشــن، 1389؛ عزیــزی، 1389؛ حیــدری رفعــت، 1390؛ اربابــی، 
1394(؛ همچنیــن مقــاالت بســیاری نیــز منتشــر شــده کــه ذکــر یکایــک آن هــا در 
ایــن مجــال نمی گنجــد. کافــی بــود مؤلــف بــا جســت وجویی ســاده در بانک هــای 
مقــاالت فارســی بــه مقــاالت بســیار در ایــن حــوزه دســت می یافــت تــا بــا احتیــاط 

بیشــتری ادعــای پیشــگامی داشــته باشــد.
ــان از  ــریات زن ــور نش ــرح مذک ــه و ط ــوان مقال ــه عن ــت ک ــوان درگذش نمی ت
ــا آغــاز دورة پهلــوی اســت، درحالی کــه نشــریات نســوان وطن خــواه و  مشــروطه ت
عالــم نســوان در دورة پهلــوی اول منتشــر می شــدند؛ از ایــن رو ضــروری بــود مؤلــف 
یــا عنــوان پژوهــش خــود را دقیــق برمی گزیــد، یــا منابــع خــود را تــا پایــان عصــر 

ــرد. ــد می ک ــار تحدی قاج

فصل پنجم: نخستین نشریات زنان؛ در تکاپوی دگرگونی امر روزمره
ایــن فصــل نیــز، بــه ســیاق فصــول پیشــین، انتشــار مجــدد مقالــة »زن و تحــول 
امــر روزمــره بــا تکیــه بــر نشــریات زنــان عصــر قاجــار« اســت کــه در پاییــز 1394 
در تاریــخ ایــران منتشــر شده اســت )ترابــی، 1394ب، 89-108(. نگاهــی بــه ســال 
انتشــار ایــن مقالــه و اســتناد بــه نشــریاتی چــون دانــش، شــکوفه، زبــان زنــان، نامــه 
بانــوان، عالــم نســوان، جهــان زنــان و نســوان وطن خــواه مبیــن آن اســت کــه ایــن 
ــن فصــل/ ــه اســت. نویســنده در ای ــز حاصــل طــرح پژوهشــی پیش گفت ــه نی مقال

ــرة  ــی روزم ــر زندگ ــی ب ــروطیت و نوگرای ــر مش ــی تأثی ــا بررس ــد ب ــه می کوش مقال
ــس از  ــة ســال های نخســت پ ــان در فاصل ــوای نشــریات زن ــان و بازجســت محت زن
ــر آن  ــد. نویســنده ب ــا اوایــل پهلــوی چگونگــی ایــن تحــول را بازنمایان مشــروطه ت
اســت کــه ایــن نشــریات کوشــیدند بــا نقــد شــرایط موجــود توصیفــی از آن چــه باید 
باشــد، ارائــه دهنــد و زمینــة تحــول زندگــی روزمــرة زنــان را از ورای آموزش هــای 
ــه نظــر نویســنده  موجــود در نشــریات فراهــم کننــد )ترابــی، 1397، ص. 114(؛ ب
ــای  ــا نقش ه ــون ب ــم، قان ــم، نظ ــل عل ــروطیت مث ــده از مش ــدرن برآم ــم م مفاهی
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نقد آزاد

زنــان درآمیخــت و بــه امــر روزمــره وجوهــی جدیــد بخشــید؛ اصطالحــات جدیــد 
ــرایط  ــن ش ــده از ای ــه داری برآم ــم بچ ــه داری و عل ــم خان ــه داری، عل ــت خان سیاس

اســت )همــان، ص. 118(.
ــه  ــژه داشــتند و ب ــه داری توجــه وی ــم خان ــه عل ــه نظــر نویســنده نشــریات ب ب
مدیریــت زمــان زنــان خانــه دار، کــه تــا پیــش از ایــن هیچ گونــه اهمیتــی نداشــت، 
ــان، ص. 119(.  ــد )هم ــد می کردن ــدرن تأکی ــه داری م ــاخصة خان ــوان ش ــه عن ب
ــت و  ــد و زن را دوس ــد می کردن ــنتی را نق ــه دار س ــای زن خان ــریات ویژگی ه نش
همــراه شــوهر در خانــه می دانســتند؛ همچنیــن نشــریات زنــان بــا انتشــار مقــاالت 
ــی و  ــالمت روح ــاء س ــی ارتق ــودکان در پ ــوزش ک ــت و آم ــارة تربی ــدد درب متع
جســمی کــودکان بودنــد )همــان، ص ص. 122-125(. نکتــة دیگــری کــه بــه نظــر 
نویســنده نشــریات زنــان بــه آن توجــه داشــتند فردیــت زنــان بــود کــه بــه زنــان 
توصیــه می کردنــد در البــه الی وظایــف روزمــره بــه مــن وجــودی خــود نیــز توجــه 

ــان، ص ص. 131-125(. ــد )هم کنن
مطالــب ایــن فصــل تکــرار مطالــب فصل هــای پیشــین اســت. بــرای نمونــه در 
ــه  ــان ب ــردی زن ــت ف ــر هوی ــد ب ــت مــدرن« و تأکی ــر »شــکل گیری فردی ــل تیت ذی
امــوری چــون ورزش و توجــه بــه ســالمتی پرداختــه شــده )همــان، ص ص. 125-

ــان  ــة زب ــنهادهای روزنام ــا پیش ــت. ی ــز آمده اس ــین نی ــول پیش ــه در فص 127( ک
زنــان بــرای اشــتغال زنــان در مشــاغلی مثــل معلمــی و طبابــت )همــان، ص. 129(، 
ــز تکــرار شده اســت )همــان، ص.  ــان نی ــان زن ــة زب ــل روزنام در فصــل پیشــین ذی
ــرد،  ــام می ک ــل را ادغ ــن دو فص ــب ای ــنده مطال ــر نویس ــد اگ ــر می رس 95(. به نظ
ــل  ــا حاص ــن تکراره ــد ای ــه ش ــه گفت ــد. چنان ک ــز می ش ــررات پرهی ــرار مک از تک

فقــدان شــیرازه در اثــر اســت.

فصــل ششــم: رویکردهــای روزنامه نــگاری محلــی زنــان؛ مــورد مقایســه 
ــهر و اصفهان بوش

ایــن فصــل نیــز بازنشــر مقالــة »رویکردهــاي متفــاوت دو نشــریة محلــي؛ مطالعــة 
ــه در ســال  ــان« اســت ک ــان اصفه ــان زن ــي نشــریة نورافشــان بوشــهر و زب تطبیق
ــه  ــوب ارائ ــه جن ــران منطق ــي ای ــخ محل ــي زن در تاری 1394 در ســمینار بین الملل
شده اســت. )ترابــی، 1394 الــف( در ایــن فصل/مقالــه نویســنده بــه شــیوة تحلیــل 
محتــوا ایــن دو نشــریة محلــی را، کــه اولــی در 1309 و دومــی در 1298 منتشــر 
می شــد، بررســی کرده اســت. نویســنده در بیــان اشــتراکات آن هــا آورده اســت: هــر 
ــر دو  ــای ناسیونالیســتی داشــتند، ه ــد، گرایش ه ــان اداره می کردن دو نشــریه را زن
ــائل  ــه مس ــریه ب ــر دو نش ــد، ه ــار یافته ان ــدداً انتش ــدند و مج ــف ش ــار توقی یک ب
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ــریه  ــای دو نش ــنده تفاوت ه ــه نویس ــد. در ادام ــود می پرداختن ــر خ ــی عص سیاس
را نیــز بیــان کرده اســت؛ نورافشــان نشــریة عمومــی اســت کــه زنــان محــور اصلــی 
آن نیســتند، مطالــب آن کلــی و اعتــراض بــه توســعة نامتــوازن کشــور و انتقــاد بــه 
ــان  ــان زن ــت زب ــب و محوری ــود؛ درحالی کــه عمــده مطال محرومیت هــای بوشــهر ب

مســائل مربــوط بــه زنــان بــود )همــان، ص ص. 142-136(.
ــان در  ــان زن ــب زب ــه مطال ــد؛ چراک ــرار می افت ــة تک ــه ورط ــز ب ــل نی ــن فص ای
ــده  ــه خوانن ــی ب ــد و بدیع ــات جدی ــن اطالع ــت. بنابرای ــارم آمده اس ــل چه فص
منتقــل نمی شــود. در ایــن فصل/مقالــه بــا رویکــردی صرفــاً توصیفــی، تفاوت هــا و 
ــان می شــود و برخــالف ادعــای نویســنده  ــی بی ــن دو نشــریة محل شــباهت های ای
از کاربســت تحلیــل محتــوا در آن خبــری نیســت. همان طــور کــه نویســنده خــود 
ــدند،  ــر می ش ــاوت منتش ــی متف ــازة زمان ــریه در دو ب ــن دو نش ــد ای ــاره می کن اش
در نتیجــه مقایســة آن هــا نمی توانــد یافته هــای دقیقــی از رویکــرد نشــریات 
ــای  ــباهت ها و تفاوت ه ــان ش ــد. در بی ــه ده ــاص ارائ ــات خ ــه موضوع ــی ب محل
ــز،  ــه مرک ــان ب ــز دوری و نزدیکی ش ــا و نی ــدد آن ه ــار مج ــف و انتش ــریه، توقی نش
ــت  ــر می توانس ــی دقیق ت ــا بررس ــنده ب ــه نویس ــت؛ چ ــی نیس ــور تأمل ــة درخ نکت
ــریه را  ــه دو نش ــه این ک ــاره ب ــز اش ــد. نی ــی تر بیاب ــای اساس ــباهت ها و تفاوت ه ش
ــه  ــده ای ک ــرای خوانن ــد، ب ــان می پرداختن ــائل زن ــه مس ــد و ب ــان اداره می کردن زن
ــا ایــن موضــوع را در دســت می گیــرد، روشــن و بدیهــی اســت و  ــری ب از ابتــدا اث
مشــخص نیســت چــرا بایــد در مقولــة شــباهت ها بــه ایــن موضوعــات اشــاره شــود.

جمع بندی و ارزیابی نهایی اثر
ــرد؛ نخســت »انتحــال از خــود« و دیگــر  ــج می ب ــر از دو آســیب جــدی رن ــن اث ای
ــگاه های  ــی و دانش ــع علم ــود« در جوام ــال از خ ــاید »انتح ــیرازه«؛ ش ــدان ش »فق
ایــران چنــدان مذمــوم به نظــر نرســد و حتــی بــه امــری معمــول بــدل شــده باشــد. 
ــا  ــر دنی ــن مؤلفه هــای انتحــال در سراســر دانشــگاه های معتب ــا یکــی از مهم تری ام
ــت جــدی  ــن آف ــة روشــنی از ای ــر نمون ــن اث ــدة »انتحــال از خــود« اســت. ای پدی
اســت و شــاید گــزاف نباشــد اگــر ادعــا شــود نمونــه ای اغراق شــده از ایــن پدیــده 
ــته  ــه توانس ــت ک ــی اس ــتادان ایران ــی از اس ــوی موفق ــانی الگ ــی فارس ــت. تراب اس
ــن  ــد! او توانســته ای ــدد عرضــه کن ــای متع ــش را در قالب ه ــک پژوه ــای ی یافته ه
یافته هــا را یک بــار در قالــب طرحــی پژوهشــی به انجــام برســاند، بخــش یــا 
ــا را در  ــد، همان ه ــه کن ــدد ارائ ــای متع ــمینارها و همایش ه ــی را در س بخش های
ــک  ــا را در ی ــد و دســت آخــر همــة آن ه مجــالت علمــی ـ پژوهشــی منتشــر کن
ــاره ای  ــا اش ــار آن ه ــابقة انتش ــه س ــه ب ــدون آن ک ــد، ب ــع بیارای ــور طب ــاب به زی کت
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نقد آزاد

ــار  ــه چندب ــد ک ــته باش ــی را داش ــن توانای ــاید او ای ــد ش ــه می دان ــی چ ــد. کس کن
دیگــر نیــز آن هــا را عرضــه کنــد! امــا دومیــن آســیب ایــن اثــر کــه خــود تابعــی 
ــه محــاق رفتــن شــیرازه«  ــن شــیوة »انتحــال از خــود« به شــمار مــی رود، »ب از ای
در آخریــن عرضــة یافته هــا در قالــب کتــاب تألیفــی اســت. چنان کــه گفتــه شــد 
شــیرازه فصــل ممیــز کتــاب تألیفــی بــا مجموعــه مقاالتــی اســت کــه نویســندگان 
ــی  ــا وقت ــد. ام ــا را منتشــر می کنن ــاالت، آن ه ــس ســال ها انتشــار مق معمــوالً از پ
ــه مخاطــب عرضــه می کنــد، بایــد  مؤلفــی مجموعــه مقــاالت را در قالــب کتــاب ب
گمــان بــرد کــه چــه تفاوتــی بیــن ایــن دو صــورت وجــود دارد؟ بررســی ایــن اثــر 
نشــان می دهــد مؤلــف هیــچ تفاوتــی بیــن ایــن دو قائــل نیســت. چنانکــه فصــول 
کتــاب کــه در واقــع مقــاالت پیش تــر انتشــار یافته اســت به لحــاظ موضــوع، روش، 
هم ســطحی، ارتبــاط و هماهنگــی و هدفمنــدی، ســاختار روایــی و پیرنــگ و نظایــر 
ــته  ــر داش ــا یکدیگ ــا نســبتی ب ــر فصل ه ــدارد. اگ ــر ن ــا یکدیگ ــچ نســبتی ب آن هی
ــن رو  ــت. ازای ــب شده اس ــنده مرتک ــه نویس ــت ک ــی اس ــرار مکررات ــند، در تک باش
ــه  ــد ک ــح ده ــر کوشیده اســت توضی ــن اث ــه در ای ــه، ک ــای نویســنده در مقدم ادع
ــر  ــوان اث ــه از عن ــت و آن چنان ک ــدام اس ــدرن« ک ــت و »زن م ــنتی« کیس »زن س
پیداســت بــه گــذار آن بــه ایــن بپــردازد، چنــدان محلــی از اعــراب نــدارد؛ چراکــه 
فصــول ایــن کتــاب انســجام الزم را بــرای توضیــح و تبییــن مســئلة یادشــده نــدارد.
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