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

ساره عسگری

دانشآموختة رشتة تاریخ ایران دورة اسالمی

چکیده

ســهیال ترابــی فارســانی در کتــاب زن ایرانــی در گــذار از ســنت بــه مــدرن مدعــی اســت
کــه بــا ارائــه و تبییــن دادههــای تاریخــی ،توضیــح میدهــد کــه «زن ســنتی» کیســت و
«زن مــدرن» کــدام اســت و هرکــدام چــه ویژگیهــا و کارکردهایــی دارنــد؛ نیــز میکوشــد
تغییــرات زندگــی زن ســنتی بــه زن مــدرن را بنمایانــد .در ایــن نوشــتار ســعی بــر آن اســت
مدعــا ،دادههــا و تحلیلهــای نویســنده بررســی و بــه ایــن پرســش پاســخ داده شــود کــه
آیــا او توانســته از پــس ادعــای خــود برآیــد؟

واژههای کلیدی:

زن ایرانــی ،ســنت ،مدرنیتــه ،عصــر قاجــار ،دورة پهلــوی ،هویــت زنــان ،آمــوزش زنــان،
نشــریات زنــان.

مقدمه
ســهیال ترابــی فارســانی ،عضــو هیئــت علمــی گــروه تاریــخ دانشــگاه آزاد نجــف آباد،
بــا آثــاری چــون تجــار ،مشــروطيت و دولــت مــدرن ( ،)1384از مجلــس وکالي
تجــار تــا اتــاق ايــران ( )1392بیشــتر بــه متخصــص تاریــخ تجــار در دورة مشــروطه
شــناخته میشــود؛ همچنیــن ترابــی فارســانی مترجــم آثــار شناختهشــدهای
چــون مقاالتــي در جامعهشناســي سياســي ايــران ( ،)1376اثــر یروانــد آبراهامیــان،
و طبقــات اجتماعــي ،دولــت و انقــاب در ايــران ( ،)1387اثــر علــی بنوعزیــزی و
احمــد اشــرف نیــز هســت .بــا ایــن اوصــاف میتــوان حــوزة تاریــخ زنــان را حــوزة
تخصــص فرعــی او بهحســاب آورد؛ اســناد مــدارس دختــران در دورة مشــروطه
( ،)1378زن ایرانــی در گــذار از ســنت بــه مــدرن ( )1397و مقاالتــی کــه در
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گذار از سنت به مدرن ،تهران :نیلوفر.
شابک978-964-448-775-0 :

ادامــه بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد ،از آثــار او در ایــن حــوزه اســت .هرچنــد
بهرغــم انگیزههــا و عالئــق نویســنده بــه حــوزة مطالعــات زنــان ،چنانکــه خواهــد
آمــد ،آثــار او در ایــن حــوزه بــه قــوت دیگــر آثــارش در حــوزة تاریــخ تجــارت یــا
ترجمههایــش نیســت.
بررسی و نقد شکلی اثر
کتــاب زن ایرانــی در گــذار از ســنت بــه مــدرن را انتشــارات نیلوفر در  550نســخه و
 168صفحــه و در قطــع رقعــی در زمســتان  97منتشــر کردهاســت .کتــاب مشــتمل
بــر فهرســت مطالــب ،مقدمــه ،شــش فصــل ،فهرســت منابــع و مآخــذ و تصاویــر
پیوســت اســت .ایــن کتــاب در واقــع مجموعــه مقاالتــی اســت کــه پیشتــر در
مجــات علمــی ـ پژوهشــی و برخــی از کنفرانسهــای علمــی در حــوزة زنــان ارائــه
و چــاپ شدهاســت .البتــه نویســنده در مقدمــة کتــاب بــا ایــن عبــارات بــه ســاختار
ایــن اثــر اشــارهای مختصــر کردهاســت« :مجموعــة حاضــر برخــی پژوهشهایــی
اســت کــه طــی ســالهای گذشــته بهتنــاوب بــه قصــد ارائــه در مجامــع دانشــگاهی
انجــام دادم ،ولــی تصمیــم گرفتــم کــه مجموعــة آنهــا را در کتابــی فراهــم آورم
تــا مخاطبــان بیشــتری بیابــد و کارایــی بهتــری داشــته باشــد( ».همــان ،ص)9 .
تأکیــد بــر واژگان «قصــد ارائــه»« ،ولــی»« ،مخاطــب بیشــتر» و «کارایــی بهتــر»،
بــرای آنچــه پیــش از ایــن منتشــر شدهاســت ،ایــن تصــور را در خواننــده ایجــاد
میکنــد کــه بــا پژوهشــی بدیــع و منتشرنشــده مواجــه اســت .درصورتیکــه از
ایــن شــش فصــل ،چهــار مقالــه در خــال  1387تــا  1395در نشــریات علمــی ـ
پژوهشــی منتشــر شــده و دو مقالــه در ســمینارها و کنفرانسهــای داخلــی ارائــه
شــده کــه اکنــون در ایــن اثــر گــردآوری شدهاســت .ب ـ ه همیــن جهــت ضــروری
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بــود کــه اوالً بــه ســیاق انتشــار چنیــن مجموعههایــی در روی جلــد و در عنــوان
اثــر بــه «مجموعــه مقــاالت» اشــاره میشــد تــا مخاطــب بــه قصــد خریــد گنــدم،
جــو نصیبــش نشــود .ثانیـاً ضــروری بــود کــه نویســنده در پانویــس صفحــة آغازیــن
هــر فصــل بــه ســابقة انتشــار آن مقالــه در مجلــه یــا مجموعــه مقــاالت همایــش
و نظایــر آن اشــارهای میکــرد کــه مخاطــب بدانــد ایــن اثــر پیشتــر در کجــا و
چــه ســالی منتشــر شــده و مهمتــر آنکــه مطلــع شــود کــه بــا پژوهشــی جدیــد و
روزآمــد یــا آخریــن یافتههــای مؤلــف مواجــه نیســت .امــا برخــاف ایــن دو نکتــه
نویســنده در پنهانکــردن ســابقة انتشــار ایــن مقــاالت تعمــدی بـهکار بســته و بــه
قصــد گمراهــی مخاطــب ،در عنــوان اثــر ،توضیــح مقدماتــی و آغــاز فصــول هیــچ
اشــارهای بــه مقــاالت منتشرشــده نکردهاســت .معاالســف گویــا اعضــاء هیئــت
علمــی نیــز ،کــه از قضــا ســابقة روشــنی در پژوهــش دارنــد ،در بــازار آشــفتة
کتابســازیهای دهــة اخیــر ،تــاب مقاومــت از کــف دادهانــد و بــرای رقابــت در
ایــن بــازار بــه قواعــد نادرســت آن تــن دادهانــد.
نویســنده در ایــن  6مقالــه ،کــه در  6فصــل گــردآوری شــده ،بــه مســائلی چــون
فردیــت زن در جامعــه ســنتی و مــدرن ،ســازوکار ذهــن ســنتی و علــل مانــدگاری
زنــان در شــرایط پیشــینی ،آمــوزش زنــان بــه عنــوان عامــل اصلــی و اساســی در
تحــول وضعیــت زنــان امــروز و همچنیــن نشــریات زنــان مــدرن و دگرگونــی امــر
روزمــره زنــان پرداختهاســت .آنچــه در آغــاز و بــا مــرور فهرســت مطالــب ،بیــش
از هــر چیــز بهچشــم میآیــد ،تفاوتهــای ســاختاری «مجموعــه مقــاالت» و
«کتــاب» اســت کــه مؤلــف از شــفافکردن آن پرهیــز کردهاســت .آنچــه ایــن
دو قالــب را از یکدیگــر منفــک میکنــد چیــزی جــز «شــیرازه» نیســت .در واقــع
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
حــوزهای تخصصــی بخواهــد یافتههــای پیشتــر انتشــاریافتة خــود را در قالــب
مجموع ـهای در اختیــار مخاطــب قــرار دهــد ،اتفــاق خوشیمنــی اســت کــه هــم
بــر اســتمرار و جدیــت مؤلــف در حــوزة تخصص ـیاش تأکیــد دارد و هــم انتشــار
آن گــردآوردن یافتههــای مرتبــط و عرضــة آن بهمثابــه تصویــری روشــن از پــروژة
تحقیقاتــی کالن مؤلــف اســت .امــا نبایــد گفتــة جامــی را فرامــوش کــرد« :دفتــر
شــیرازه نادیــده بــه بــادی ابتــر اســت» .اگــر بنــا بــود هــر یــک از ایــن مقــاالت،
فصلــی از یــک کتــاب باشــد ،ضــروری بــود شــیرازة تألیــف کتــاب از جمله ســاختار،
فصلبنــدی ،همســطحی ،هدفمنــدی و ارتبــاط و هماهنگــی بیــن فصــول ،آغــاز و
انجــام ،پیرنــگ و نظایــر آن رعایــت شــود .امــری کــه در ایــن اثــر بهســبب آنچــه
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گفتــه شــد ،انتشــار مجموعهمقالــه در قالــب کتــاب تألیفــی ،رعایــت نشدهاســت؛
در ایــن اثــر ،فصــول ـ یــا بهعبــارت دیگــر مقــاالت ـ ســطح علمــی یکســانی
ندارنــد ،هرچنــد دادههــا و مطالــب مســتند بــه منابــع تقریبــاً مشــابهی اســت.
بهلحــاظ روششناســی نیــز هیچیــک از ایــن فصــول ارتباطــی بــا هــم نمییابنــد
و هــر یــک ســاز جداگانــهای مینوازنــد .در عیــن حــال بهلحــاظ موضوعــی نیــز
مطالــب از انســجام الزم بیبهرهانــد .چنانکــه دو فصــل دربــارة هویــت زنــان
اســت ،یــک فصــل دربــارة آمــوزش زنــان و ســه فصــل دربــارة نشــریات زنــان؛ کــه
یکــی از ایــن ســه فصــل نیــز بررســی مــوردی اســت .درحالیکــه اگــر بنــا بــود
همیــن یافتههــا در قالــب اثــری تألیفــی انتشــار یابــد ،ایــن نســبتها پذیرفتنــی
نبــود .چنانکــه در بخــش نقــد محتوایــی خواهــد آمــد ،از بیــان بســیاری از مطالــب
میشــد چشمپوشــی و حتــی برخــی مقــاالت را بــا یکدیگــر ادغــام کــرد تــا اثــر
بــه ورط ـة تکــرار نیفتــد .مهمتــر از همــة اینهــا در اثــری تألیفــی ضــروری اســت
کــه بــا بهخدمتگرفتــن یــک چارچــوب نظــری یــا مفهومــی تمامــی اجــزاء متــن،
از جمــات و پاراگرافهــا گرفتــه تــا بخشهــا و فصلهــا ،در خدمــت تبییــن یــک
مســئله باشــد ،امــری کــه در ایــن اثــر غایــب اســت.
بــا وجــود اینکــه صفحهآرایــی کتــاب مناســب اســت ،امــا ویرایــش کتــاب
در نهایــت بیدقتــی انجــام شــده و اثــر آکنــده از ایرادهــای تایپــی و ویرایشــی
اســت ،تــا آنجــا کــه در بعضــی مواقــع خواننــده را در فهــم مفاهیــم و جمــات
دچــار اشــتباه میکنــد؛ بــرای نمونــه میتــوان بــه مــواردی از ایندســت اشــاره
کـ�رد؛ «مولفهه�اـی س��نت و م��ردن» [م��درن] (همــان ،ص)37 .؛ «ایــن دو طــرز
تفکرــ ب��ا یکدیگـ�ر ب��ه مقال��ه [مقابل��ه] پرداختنــد( ».همــان ،ص)65 .؛ «وزارت
مخ��ارف» [مع��ارف] (همــان ،ص)69 .؛ «بـ�ا توصی��ب [تصوی��ب] ایــن قانــون»
(همـ�ان)؛ «م��دارس پ��رورش دوش��یزگان و متعــارف [معـ�ارف] نســوان» (همــان،
ص)70 .؛ «برنامهه��ای عمل��ی و حرفه��ای» [حرف��های] (همــان ،ص)71 .؛ «در
جهتــ دگرگون�یـ نظ��ام معرفت��ی و نظ��ار [ناظ��ر] بــر شــرایط زنــان» (همــان ،ص.
)86؛ «ح��ق زن و م��رد در عل��م [عال��م] بشــریت» (همــان ،ص)94 .؛ «زبــان زنــان
صرف��اً از مطال��ب بان��ون [بان��وان] بهــره میگرفــت» (همــان ،ص .)144 .هرچنــد،
مســئولیت ویرایــش کتــاب بــه ناشــر اثــر بازمیگــردد ،امــا ضــروری بــود مؤلــف
یــک بــار اثــری کــه نــام او را بــر پیشــانی دارد ،مــرور و ایــن اغــاط را اصــاح
میکــرد .همچنیــن جلــد کتــاب بــا بدســلیقگی طراحــی شــده اســت و ارتباطــی
بــا عنــوان کتــاب یــا وضعیــت برزخــی زنــان در گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه نــدارد.
گفتنــی اســت نویســنده غالب ـاً از منابــع دســته اول ،اســناد و نشــریات معتبــر
بهــره بردهاســت و از ایــن حیــث آفــت پژوهشهــای «چســب و قیچــی»شــده
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بررسی و نقد محتوایی اثر
بــا توجــه بــه آنچــه درخصــوص فقــدان شــیرازه در ایــن اثــر بیــان شــد ،نقــد
محتوایــی آن ،کــه ناظــر بــر کلیــت ،یکپارچگــی ،انســجام و اســتفادة بجــا از رویکــرد
نظــری باشــد ،ناممکــن اســت .ازایــنرو هــر فصــل بهصــورت مجــزا ارزیابــی
شد هاســت.
مؤلــف در مقدمــه هــدف از نــگارش ایــن کتــاب را بررســی تأثیــر ابعــاد گوناگون
ســنت بــر زندگــی و هویــت زن ایرانــی بیــان کردهاســت .مدعــای نویســنده پاســخ
بــه ایــن پرســش اســت کــه زن ایرانــی و زن مــدرن کیســت و هرکــدام چــه
ویژگیهایــی دارنــد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ،نویســنده جامعــة ســنتی
ایــران پیــش از «ورود نوگرایــی» را جامعــهای منســجم و درهــم تنیــده میدانــد
کــه همــة عناصــر آن پیونــد وثیقــی بــا یکدیگــر داشــتند و هــر چیــز در جــای
خــود قــرار گرفتــه بــود .امــا بــا «ورود نوگرایــی» در دورة قاجــار جامعــه دچــار
چالــش و بحــران اساســی شــد و تعــارض و بحــران ناشــی از مشــروطیت کل
جامعــه را دربرگرفــت (ترابــی ،1397 ،ص ص .)9-7 .ایــن فهــم خطــی از مفهــوم
ســنت و مدرنیتــه و گــذار از «آن» بــه «ایــن» در سراســر اثــر نمــود یافتــه و بــا
عنــوان کتــاب نیــز همخــوان اســت ،امــا بــا مدعــای مؤلــف در دریافــت غیرخطــی
از تاریــخ معاصــر مطابقــت نــدارد ،چنانکــه نویســنده در مقدمــة کتــاب بــر ایــن
مهــم تأکیــد میکنــد کــه «برخــاف جوامــع غربــی ...در جوامعــی هماننــد مــا کــه
شــکل برزخــی دارد نــگاه بــه ســنت بهدلیــل حضــور توأمــان و همزمــان ســنت و
امــر مــدرن در ســپهر زیســتی مــا نــگاه معطــوف بــه گذشــته و تاریخــی نیســت
و ســنت بههمــان انــدازة امــر مــدرن ،معاصــر اســت .بــه ایــن معنــا کــه در قالــب
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از پژوهشهــا و مقــاالت ســایرین را نــدارد .اگرچــه در اســتفاده از برخــی از ایــن
منابــع چــون ســفرنامهها ،از حیــث روششــناختی دچــار یکســاننگری شدهاســت
کــه در نقــد محتوایــی بــدان اشــاره خواهــد شــد .فهرســت منابــع و مســتندات هــر
فصــل از کتــاب مســتقل و در انتهــای کتــاب آمدهاســت کــه متأثــر از ماهیــت ایــن
مجموعــه و تالــی فقــدان شــیرازه در اثــر اســت .مؤلــف دسـتکم میتوانســت ایــن
منابــع را در فهرســت پایانــی تجمیــع و نســخههای منابــع مــورد اســتفاده را یکســان
کنــد .منابــع دســت اول ،کتابهــا ،مقــاالت ،ســالنامهها ،نشــریات ،نســخ خطــی و
اســناد منتشرشــده ،در هــر بخــش بــا دقــت و بهدرســتی دســتهبندی شــده ،امــا
بهصــورت مجــزا آمدهاســت؛ و اگــر نویســنده از همیــن الگــو در یکسانســازی
منابــع در همــة کتــاب اســتفاده میکــرد ،مخاطــب فهرســت منظمــی از منابــع و
مآخــذ ایــن حــوزة پژوهشــی را در اختیــار داشــت.

نقد آزاد

ســیرخطی زمــان نیســت و بهجــای اندرزمانــی بــودن (زمــان تاریخــی حرکــت از
الــف بــه ب) بــه شــکل همزمانــی و توأمــان وجــود دارد» (همــان ،ص .)8 .بنابرایــن
یــا بایــد مؤلــف رویکــرد نظــری خــود را در مقدمــه اصــاح میکــرد یــا در فهــم آن
تأمــل؛ تــا ایــن ناهمخوانــی مقدمــه بــا کلیــت اثــر از میــان برخیــزد.
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فصل اول :زن قاجاری و مفهوم فردیت در جهان سنت
ایــن فصــل انتشــار مجــدد مقالــة «تکاپــوی زنــان عصــر قاجــار ،فردیــت جهــان
ســنت و گــذار از آن» اســت کــه در  1388در نشــریة تاریــخ اســام و ایــران
منتشــر شدهاســت (ترابــی ،1388 ،ص ص .)22-1 .نیــز بخشهــای پایانــی ایــن
فصــل /مقالــه ،دربــارة اوقــات فراغــت زنــان در دورة قاجــار ،بــاری دیگــر در همایــش
زن در تاریــخ اســام بــا عنــوان «اوقــات فراغــت و شــکلگيري هويــت زنــان در
عصــر قاجــار» در ســال  1390ارائــه شدهاســت (ترابــی .)1390 ،مؤلــف در ایــن
مقالــه کوشیدهاســت موقعیــت زن را در حیطــة اجتماعــی و روانشــناختی جهــان
ســنت واکاود ،ازایـنرو بــه جایــگاه هویتــی زن در جهــان ســنت میپــردازد و انســان
ســنتی را مســتحیل در جمــع و تابــع روح جمعــی میدانــد کــه بــرای معنایافتــن
بایــد نقشهــای خاصــی را بپذیــرد .در بعــد اجتماعــی ،او زن را در مناســبات بســتة
ســنت بیکنــش ،منفعــل و مفعــول میدانــد کــه اســتقالل فکــری و مالــی نــدارد
(ترابــی ،1397 ،ص )36 .و فشــارهای اجتماعــی بــر محدودیتهــای رفتــاری او
میافزایــد .مؤلــف از بعــد روانشــناختی زن در جهــان ســنت یــادآور میشــود کــه
فضــای فکــری ،فرهنگــی و تربیتــی دختــران در خانوادههــای تهیدســت و متوســط
و ثروتمنــد یکســان بــود و ســبک زندگــی زنــان از الگوهــای از پیــش تعیینشــدهای
تبعیــت میکــرد کــه در آن اندیشــیدن تمریــن نمیشــد .نویســنده از رفتارهــای
منتســب بــه زنــان در ســدههای طوالنــی چــون غیبــت ،حســادت ،رقابــت ،چشــم
و همچشــمی و نظایــر آن ،بــا اصطــاح «اخــاق حرمســرایی» یــاد میکنــد و بــر
آن اســت کــه ایــن رفتارهــا ،کــه تحــت تأثیــر فضــای فکــری و فرهنگــی حاکــم
بــر زندگــی زنــان شــکل گرفتــه ،از قــرون گذشــته تــا بــه امــروز نیــز اســتمرار
یافتهاســت (همــان ،ص ص .)18-16 .نویســنده در ادامــه بــه مســائل حقوقــی
زنــان در خانــواده ،از جملــه حــق طــاق ،حــق مالکیــت و مهریــه اشــاره میکنــد
و حــق طــاق را در جامعــة ســنتی صرفــاً امتیــازی بــرای مــردان میدانــد کــه
موقعیــت زن را در خانــواده متزلــزل و تأمیــن خواســتهای مــردان را در هــر
شــرایطی ضــروری میکــرد (همــان ،ص ص.)20-19 .
انتظــار میرفــت کــه نویســنده در ایــن بخــش از فصــل /مقالــه بــا طــرح
روانشــناختی اخــاق زنــان در جهــان ســنت و طــرح اصطالحاتــی چــون «اخــاق
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حرمســرایی» بــه روانشناســی تاریخــی زن در جامعــة ســنتی بپــردازد و تبییــن
تــازهای از دادههــا و اطالعــات ارائــه دهــد ،امــا در ادامــه پــس از ذکــر چنــد ویژگــی
اخالقــی زنــان و بیــان کلیگویــی ،بــه جایــگاه زن در خانــواده بســنده شدهاســت
و بــه مســائلی چــون حــق طــاق ،حــق مالکیــت و مهریــه اشــاره میکنــد .اگرچــه
مؤلــف بــا تبییــن وضعیــت حقوقــی نابرابــر زنــان در جامعــه ســنتی ســعی در پیونــد
دادن آن بــا ویژگیهــای اخالقــی و رفتــاری زنــان دارد ،امــا در عمــل نهتنهــا
موفــق نیســت ،کــه حتــی مبحثــی بیارتبــاط بههــم و متشــتت ارائــه کردهاســت.
نویســنده در ادامــه بــه نقــش اجتماعــی زنــان در جامعــة ســنتی عصــر
قاجــار میپــردازد و بــر آن اســت کــه تمامــی شــرایط حاکــم بــر عصــر قاجــار
محدودیتهایــی را بــرای حضــور اجتماعــی زنــان فراهــم میکــرد؛ نبــود قوانیــن
حمایتــی ،نظــام ســلطه و بهرهکشــی از زنــان و حقیــر شــمردن آنــان در ایــن نظــام
اجتماعــی عوامــل و موانــع حضــور زنــان در اجتمــاع بــود .نویســنده ریشــة حقــارت
زن را در فرهنــگ ایلــی ایــن ســرزمین میدانــد؛ جایــی کــه مــردان را بهســبب
جنــگاوری ارزشــمند دانســته و زنــان بهســبب ناتوانــی در جنگیــدن خــوار
شــمرده میشــدند .ایــن تصــور و تصویــر از جوامــع ایلــی بــه روســتایی و شــهری
تســری و تــا قلــب دوران مــدرن اســتمرار یافتهاســت (همــان ،ص ص.)22-21 .
ایــن تحلیــل همزمــان هــم یکســانانگارانه اســت هــم تقلیلگرایانــه؛ از یکســو
یکســانانگارانه اســت چراکــه هیــچ تفاوتــی بیــن صورتبنــدی زیســت اجتماعــی
زندگــی کوچرویــی ،روســتایی و شــهری قائــل نیســت .ایــن یکســانانگاری ،و بــه
تبــع ســادهانگاری ،در حــوزة روششناســی نیــز پــای مؤلــف را در جایجــای اثــر
بــه بنــد میکشــد .بــرای نمونــه از منابعــی کــه مؤلــف ،در همیــن مقالــه و مقــاالت
دیگــر ،از آن بهــره بــرده ،ســفرنامههای فرنگیانــی اســت کــه در عصــر قاجــار بــه
ایــران ســفر کــرده و اطالعــات ذیقیمتــی از ســبک زندگــی ایرانیــان در اختیــار
گذاشــتهاند ،امــا در نقــد و کاربســت دادههــای ایــن منابــع ضــروری اســت بــه
ایــن نکتــة مهــم دقــت شــود کــه سفرنامهنویســان دربــارة چــه جامع ـهای ســخن
میگوینــد؟ اگــر سفرنامهنویســان از حجــاب ســفت و ســخت زن شــهری دورة
قاجــار ســخن میگوینــد ،آیــا ایــن قاعــده شــامل زن ایلیاتــی هــم میشــود؟
وقتــی از خانــهداری زنــان شــهری بهمثابــه نوعــی بیــکاری یــاد میشــود ،آیــا
ایــن بیــکاری شــامل زنــان روســتایی ،کــه همچــون مــرد نیــروی کار بهحســاب
میآینــد نیــز میشــود؟ از دیگرســو تقلیلگرایانــه اســت؛ چراکــه عوامــل متعــدد
شــکلگیری و تــداوم غیــاب زنــان در عرصــة اجتماعــی را تنهــا بــه یــک عامــل،
فرهنــگ ایلیاتــی ،تقلیــل دادهاســت .اگرچــه میتــوان فرهنــگ ایلیاتــی را در
ایجــاد شــرایط نابرابــر زنــان نقــد کــرد ،امــا بایــد بــه ایــن مهــم آگاه بــود کــه علــل
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نابرابــری زنــان و مــردان ایــن ســرزمین تنهــا ریشــه در فرهنــگ ایلیاتــی نــدارد
و عوامــل متعــدد و چندگان ـهای در ایجــاد ایــن ســاختار ســخت و متصلــب مؤثــر
بودهاســت؛ از جملــه نظــام فقهــی کــه از قضــا ریشــه در زیســت شهرنشــینی دارد
و نویســنده از پرداختــن بــه آن غفلــت ورزیدهاســت.
مؤلــف در ادامــه بیاعتمــادی عمومــی بــه زنــان را از علــل ایجــاد حــس حقــارت و
بــروز شــخصیت غیرمســتقل در آنهــا میدانــد ،نیــز آنــان را وابســته و فاقــد هرگونــه
اســتقالل مــادی میخوانــد (همــان ،ص ص .)23-22 .ایــن احــکام جزماندیشــانه
و قطعــی تالــی همــان یکســانانگاری و تقلیلگرایــی اســت و چنیــن تحلیلهایــی
در سراســر اثــر بیــداد میکنــد .بدیهــی اســت دریافــت معاصــر مؤلــف از مقولــة
اقتصــاد بــر تحلیلهــای او ســایه افکنــده ،چــه اگــر در ســبک زندگــی کــوچروی و
روســتایی تأملــی جــدی میکــرد ،درمییافــت کــه بایــد مســائل مهمــی چــون پــول
و مالکیــت را در زمینــة تاریخــی خــود تبییــن کــرد.
در ادامــه نویســنده حضــور زنــان در قیامهــا و اعتراضــات خیابانــی عصــر
قاجــار را یــا برآمــده از باورهــای مذهبــی آنهــا ،یــا بهعلــت بهخطــر افتــادن نهــاد
خانــواده میدانــد؛ بــرای نمونــه شــورش زنــان علیــه قــرارداد رژی را تنهــا بهعلــت
احساســات مذهبــی آنهــا و نــه درک از منافــع ملــی و شــرکت زنــان در بلواهــای
شــهری را صرفـاً بهســبب بهخطــر افتــادن نهــاد خانــواده میدانــد؛ افــزون بــر ایــن،
نویســنده حضــور زنــان را بــا چــادر و روبنــده چیــزی بیــن مــرز «بــودن» و «نبــودن»
برمیشــمرد (همــان ،ص ص .)26-24 .ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اگرچــه
حضــور زنــان در ماجرایــی چــون شــورش علیــه قــرارداد رژی متأثــر از باورهــای
مذهبــی بــود ،یــا حضــور آنهــا در بلواهــای شــهری بهســبب دغدغــة معیشــت
و مســائلی چــون کمبــود نــان ،امــا بایــد توجــه داشــت کــه بیشــتر مــردان عصــر
قاجــار نیــز روبســپیر زمــان خــود نبودنــد و درکــی از منافــع ملــی نداشــتند .مــردان
ایــن عصــر نیــز ،چــون زنــان ،بیســواد بودنــد و همــة معترضــان (اعــم از مــردان
و زنــان) در شــورش علیــه قــرارداد رژی دغدغــة دینــی داشــتند .مؤلــف نادیــده
گرفتهاســت کــه اوالً زنــان بــرای نخســتینبار در کنشــی سیاســی حضــور یافتهانــد
و ثانیــاً حضورشــان در جامعــة راکــد و بیتحــرک ایــران عصــر قاجــار بهرســمیت
شــناخته شدهاســت؛ حتــی اگــر ایــن کنــش برآمــده از دغدغههــای دینــی یــا
حفــظ نهــاد خانــواده باشــد .چنیــن حضــور بیســابقهای در تاریــخ معاصــر ایــران
بســیاری از کالنروایتهــا دربــارة زنــان را بهچالــش میکشــد .دیگــر تحلیلهــای
مؤلــف نیــز برآمــده از همیــن کالنروایــت وضعیــت زنــان در دورة معاصــر اســت.
درحالیکــه ایــن کالنروایــت در دورة قاجــار نیــز در حــال ترکخــوردن بــود .اگــر
کنــش زنــان پیــشرو را مــرور کنیــم ،میتوانیــم شــواهدی چنــد بــر ایــن مدعــا

انتحال از خود و به محاق رفتن شیرازه

فصل دوم :زن ایرانی ،هویت و جهان سنت
ایــن فصــل انتشــار مجــدد مقالــة «زنــان ،هويــت و جهــان ســنت» اســت کــه در
 1388در همایــش «زن در تاريــخ اســام» ارائــه و در  1392در مجموعهمقــاالت
ایــن همایــش منتشــر شدهاســت (ترابــی .)1392 ،در ایــن فصــل /مقالــه نویســنده
میکوشــد بــا رویکــردی جامعهشــناختی شــکلگیری هویــت زن ایرانــی در
جهــان ســنت را بررســی کنــد .بهنظــر او هویــت ،کنــش متقابــل فــرد و جامعــه
یــا همــان دیالکتیــک درونــی و بیرونــی اســت و بــرای شــناخت هویــت زنــان در
ســاختار ســنت ابتــدا بایــد ســازوکارهای ذهنــی آنهــا را بررســی کــرد .نویســنده
اشــاره میکنــد کــه عمدهتریــن مشــخصة عملکــرد ذهــن در دورة پیشــامدرن
نگــرش اســطورهای اســت و مدعــای خــود را بــا تکیــه بــر نظــر لــوویبــرول
پیــش میبــرد کــه مهمتریــن ویژگیهــای ایــن نگــرش بــاور بــه قدرتهــای
جادویــی و اســرارآمیز ،گذشــتهگرایی ،انســجام عاطفــی و حســی ـ هیجانــی ذهــن،
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بیابیــم؛ بیبیخانــم اســترآبادی بــا کتــاب معیابالرجــال پاســخ هجوآمیــزی بــه
کتــاب تأدیــب نســوان داد و روایتگــر جریانــی شــد کــه در جامعــة ســنتی قاجــار
در حــال شــکلگیری بــود ،ازایــنرو بهحــق میتــوان او را ســمبل ت ِرکبرداشــتن
کالنروایــت دانســت .ایــن روایتهــا ،تحلیلهــا و قضاوتهــای مــا را دربــارة
وضعیــت زندگــی زنــان در ایــن دوره بهچالــش میکشــد و پژوهشــگر معاصــر را
ملــزم میکنــد بــا احتیــاط بیشــتری در اینخصــوص اظهارنظــر کنــد.
در ادامــه نویســنده فراغــت و انــواع آن را توصیــف میکنــد کــه ایــن نــوع
تعریــف و توصیــف چنــدان ضرورتــی نــدارد (همــان ،ص .)28 .نویســنده هرنــوع
حضــور زنــان در خــارج از خانــه و فعالیتهــای اجتماعــی آنــان چــون حمــام
رفتــن ،شــرکت در مجلــس روضهخوانــی ،زیــارت و خریــد را مصــداق اوقــات فراغــت
برمیشــمارد؛ درصورتیکــه ایــن موضوعــات در چارچــوب فعالیتهــای اجتماعــی
زنــان مقولهبنــدی میشــوند .همچنانکــه خــود مؤلــف توضیــح میدهــد فراغــت
مفهمومــی مــدرن اســت و در جامعــة ســنتی قاجــار و در ســبک زندگــی زنــان معنــا
نمیشــود .حتــی نویســنده ســوگواری زنــان در مناطــق روســتایی و ایلــی را جــزء
اوقــات فراغــت و تفریحــات زنــان بهشــمار آوردهاســت (همــان ،ص ص.)31-30 .
بهنظــر میرســد نویســنده نیازمنــد بازنگــری دوبــاره در منابــع پژوهــش اســت؛
چراکــه بــا خوانــش ایــن منابــع میتوانســت بــه فعالیتهــا و ســرگرمیهای زنــان
در اندرونــی و بازیهــای عامیانــة زنــان دســت یابــد .ایــن در حالــی اســت کــه
مؤلــف بهســبب کمبــود اطالعــات ،نتوانســته بیــن فعالیتهــای اجتماعــی و اوقــات
فراغــت زنــان تفکیکــی قائــل شــود.
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جمعگرایــی ،قائلبــودن بــه قدرتهــای 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 .)45-42 .هرچنــد در دورة پیشــامدرن ایــران نیــز میتــوان ایــن
ویژگیهــا را یافــت ،مؤلــف بــرای هیچیــک از اینهــا مســتنداتی ارائــه نمیکنــد
تــا مخاطــب درک دقیقتــری از مدعــای مؤلــف داشــته باشــد ،یــا ویژگیهــای
خــاص ســاختار ذهنــی ایرانیــان عصــر قاجــار را بازشناســد.
ســپس براســاس دادههــای مســتخرج از ســه رســالة دورة قاجــار دربــارة زنــان،
وظایــف و تکالیــف زن در جامعــه را بررســی میکنــد و زن ایدهآل در ســاختار ســنت
را زنــی کمخــرج ،خــوشرو ،کممهریــه ،مطیــع و عفیــف میدانــد (همــان ،ص.
 .)46در ادامــه بــرای تعریــف جامعهشــناختی هویــت از تقســیمبندی جامعــه بــه
دو نــوع مکانیکــی و ارگانیکــی در نظــرگاه دورکیــم بهــره جســته و جامعــة ســنتی
را جامعــهای مکانیکــی ،بســته و خودبســنده میدانــد کــه دارای ویژگیهایــی
چــون همبســتگی از راه هماننــدی ،پیونــد بــا ارزشهــای یکســان و محوریــت جمــع
اســت .هویــت زن در چنیــن جامع ـهای برآمــده از جنســیت و قومیــت اســت کــه
مؤلفههــای اولیــة هویتبخش ـیاند .ســپس مؤلــف براســاس نظــر جنکینــز مطــرح
میکنــد کــه در رونــد جامعهپذیــری در جوامــع ســنتی زن از خانــواده ،آمــوزش
و گــروه همســاالن تأثیــر میپذیــرد و براســاس ایــن ســه نهــاد ،ویژگیهــای زن
ســنتی را تبییــن میکنــد؛ زن در خانــواده منحصــرا ً دارای نقــش همســری و مــادری
اســت؛ زن در نظــام آمــوزش ســنتی یــا مکتبخانــهای تقریبــاً جایگاهــی نــدارد؛
زندگــی همــة زنــان در دوران کودکــی تقریبـاً یکســان بــوده و بــرای نقــش مــادری
و شــوهرداری آمــاده میشــدند و زنــان در گــروه همســاالن خــود بــا تجــارب
یــا ســایقی متفــاوت بــا آنچــه خــود پــرورش یافتــه بودنــد ،مواجــه نمیشــدند؛
در چنیــن شــرایطی ویژگیهــای مشــترکی چــون ســطحینگری ،خرافهپرســتی،
تجملگرایــی و نظایــر آن در زنــان پدیــد میآمــد (همــان ،ص ص.)57-51 .
در ایــن فصــل نویســنده در دام کلیگویــی و تکــرار گرفتــار آمــده ،چنانکــه
بســیاری از مطالــب ایــن فصــل تکــرار مطالــب پیشگفتــه در فصــل قبلــی اســت.
بــرای نمونــه اخــاق حرمســرایی ،فقــدان اســتقالل مالــی زنــان ،نداشــتن حــق
طــاق ،حــق مالکیــت زنــان و نظایــر آن ،کــه در فصــل پیشــین آمــده بــود ،مجــددا ً
در ایــن فصــل تکــرار شدهاســت (همــان ،ص ص .)53-52 .حتــی دادههــا و منابــع
نیــز بــا فصــل پیشــین یکســان اســت کــه تالــی فقــدان شــیرازة کتــاب اســت.
درحالیکــه شایســته بــود مطالــب ایــن دو فصــل ،هــر دو بــا موضــوع هویــت زنــان،
ادغــام میشــد تــا از آوردن مطالــب تکــراری احتــراز شــود.
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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  1387در نشــریة دانشــنامه منتشــر شدهاســت
(ترابــی ،1387 ،ص ص ،)101-89 .البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه
مطالــب ایــن مقالــه بــاری دیگــر در  1381بــا عنــوان «رونــد نوگرايــي در آمــوزش
زنــان تــا پايــان پهلــوي اول» در نخســتین ســمينار بينالمللــي زن در تاريــخ
ايــران معاصــر ارائــه شــده بــود .نویســنده در ایــن فصل/مقالــه بــه آمــوزش ســنتی
در ایــران در قالــب مکتبخانههــا ،حوزههــای علمیــه و تدریــس خصوصــی در
منــازل اشــاراتی میکنــد (ترابــی ،1397 ،ص ص )62-61 .و آمــوزش جدیــد
تــا پیــش از مشــروطیت را بــه ســه بخــش تقســیم میکنــد :مرحلــة نخســت،
میســیونهای خارجــی بــا تأســیس مدارســی در برخــی شــهرها نخســتین
پایهگــذاران آموزشهــای جدیــد در ایــران بودنــد .نویســنده بــه تأســیس مــدارس
خارجــی و اولیــن مدرســه دخترانــه در دورة ناصرالدینشــاه اشــاره میکنــد و
مــدارس اروپایــی در ایــران را عامــل تحــرک اجتماعــی میدانــد .مرحلــة دوم
بــا تأســیس مدرســه دارالفنــون همزمــان اســت کــه نقشــی غیرمســتقیم در
فضاســازی الزم بــرای تأســیس و گســترش آمــوزش دختــران داشــت .مرحلــة
س��وم همزم��ان ب��ا دورة ص��درات امینالدول��ه ،طوب��ی رش�دـیه ]آزموــده[ اولیــن
مدرســة دختــران را در  1282تأســیس کــرد (همــان ،ص ص .)67-62 .در ادامــه
نویســنده بــه نظــام آموزشــی در دورة مشــروطیت و ســالهای پــس از آن،
وضعیــت آمــوزش جدیــد در مــدارس ،تصویــب قانــون اساســی فرهنــگ در ،1290
تأســیس مــدارس پــرورش دوشــیزگان و تأســیس درالمعلمیــن و دارالمعلمــات
اشــاره میکنــد (همــان ،ص ص )72-67 .و تــداوم آمــوزش جدیــد در دوره
پهلــوی و ســرعت جایگزینــی مــدارس ســنتی بــا جدیــد را توصیــف میکنــد.
بــه نظــر مؤلــف توســعة مــدارس در ذیــل سیاســت تمرکزگرایــی رضاشــاه تبییــن
میشود (همان ،ص .)77-72
انتظــار میرفــت در ایــن فصــل تأثیــر آمــوزش جدیــد بــر تغییــر وضعیــت زنــان
در گــذار از ســنت تحلیــل و تبییــن شــود ،ولــی مؤلــف بهرغــم اشــراف بــه ایــن
حــوزه و در اختیــار داشــتن دادههــای درخــور توجــه ،کــه از انتشــار کتــاب اســناد
مــدارس دختــران در دوره مشــروطیت حاصــل آوردهاســت ،بــا رویکــردی صرفــاً
توصیفــی از تحلیــل نهایــی دادههــا بازمیمانــد .درحالیکــه مواجهــة موافقــان و
مخالفــان آمــوزش جدیــد دختــران ،مســائل و چالشهــای ایــن حــوزه و از همــه
مهمتــر نقشــی کــه ایــن آمــوزش در آنچــه مؤلــف گــذار از ســنت میخوانــد،
نیازمنــد تبییــن و تحلیــل بــود.
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فصل چهارم :نخستین نشریات زنان در تکاپوی گفتمان سنت
آنچنانکــه از رزومــة ترابــی فارســانی ،منــدرج در وبســایت دانشــگاه متبــوع
ایشــان ،برمیآیــد ،ایــن فصــل حاصــل طــرح پژوهشــی «زن و تحــول گفتمــان
از خــال نشــريههاي زنــان از مشــروطه تــا پهلــوي» اســت کــه بــا همــکاری
پوراندخــت پورنــادری ،رضــوان رشــیدی و مریــم زارعــی در ســالهای  1393تــا
 1395بــه انجــام رســیده اســت (رک .ســایت دانشــگاه آزاد واحــد نجــف آبــاد:
 )http://research.iaun.ac.irو عجیــب آنکــه بهصــورت انفــرادی و بــا همیــن
عنــوان در  1395در مجلــة علمــی ـ پژوهشــی تاریــخ اســام و ایــران منتشــر
شدهاســت (ترابــی ،1395 ،ص ص .)92-69 .هرچنــد نویســنده در ایــن مقالــه
اســتخراج پژوهــش از طــرح یادشــده را ناگفتــه نگذاشتهاســت (همــان ،ص،)69 .
مشــخص نیســت کــه چــرا تــاش همکارانــش را در مقالــه نادیــده گرفتــه و مهمتــر
آنکــه در فصــل چهــارم ایــن کتــاب نیــز بــه طــرح ،مقالــة منتشرشــده و نــام
همــکاران هیــچ اشــارهای نکــرده اســت.
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
نظــام ارزشــی از زن ایــدهآل ســنت بــه زن ایــدهآل مــدرن بــه چــه مــواردی
تأکیــد کردنــد .مؤلــف کوشــیده بــه شــیوة تحلیــل محتــوا گــذار گفتمانــی از
ســنت بــه تجــدد را از طریــق واکاویهــای زمانــی پــی بگیــرد .نویســنده هفــت
نشــریة زنــان در عصــر مشــروطه تــا پهلــوی شــامل دانــش ،شــکوفه ،زبــان
زنــان ،نامــه بانــوان ،عالــم نســوان ،جهــان زنــان و نســوان وطنخــواه را بــا
تأکیــد بــر تحــول مفهــوم زن در تغییــر گفتمــان از ســنت بــه مــدرن واکاوی
میکنــد (ترابــی ،1397 ،ص .)81 .براســاس تحلیلهــای نویســنده ،نشــریة
دانــش بــه تغییــر نقــش و موقعیــت زنــان از راه مــدارا و از درون گفتمــان
ســنت نظــر داشــت؛ شــکوفه بــا رویکــردی نســبتاً رادیــکال تســاوی حقــوق را
بــرای نخســتینبار بهبحــث گذاشــت؛ زبــان زنــان بــا رویکــردی فراهنجــاری
عــاوه بــر مطالبــات پیشــین بــرای نخســتینبار بــه حــق رأی زنــان پرداخــت؛
نشــریات عالــم زنــان ،نامــه بانــوان و عالــم نســوان ،کــه در ســال  1299شــروع
بــه فعالیــت کردنــد ،خواهــان حضــور اجتماعــی زنــان ،اشــتغال و کشــف حجــاب
زنــان بودنــد؛ نشــریه نســوان وطنخــواه بــا رویکــردی محافظهکارانــه بــه
تغییــر گفتمــان ســنت از بــاال نظــر داشــت (همــان ،ص ص .)108-82 .نویســنده
رویکــرد ایــن نشــریات را از مــدارا و گفتوگــو در درون گفتمــان ســنت تــا
خلــق گفتمانــی جدیــد بــا رونــدی آرام و گاه خروشــان ارزیابــی میکنــد
(همان ،ص ص.)110-108 .
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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 شدهاســت (ترابــی1394 ،ب .)108-89 ،نگاهــی بــه ســال
انتشــار ایــن مقالــه و اســتناد بــه نشــریاتی چــون دانــش ،شــکوفه ،زبــان زنــان ،نامــه
بانــوان ،عالــم نســوان ،جهــان زنــان و نســوان وطنخــواه مبیــن آن اســت کــه ایــن
مقالــه نیــز حاصــل طــرح پژوهشــی پیشگفتــه اســت .نویســنده در ایــن فصــل/
مقالــه میکوشــد بــا بررســی تأثیــر مشــروطیت و نوگرایــی بــر زندگــی روزمــرة
زنــان و بازجســت محتــوای نشــریات زنــان در فاصلــة ســالهای نخســت پــس از
مشــروطه تــا اوایــل پهلــوی چگونگــی ایــن تحــول را بازنمایانــد .نویســنده بــر آن
اســت کــه ایــن نشــریات کوشــیدند بــا نقــد شــرایط موجــود توصیفــی از آنچــه باید
باشــد ،ارائــه دهنــد و زمینــة تحــول زندگــی روزمــرة زنــان را از ورای آموزشهــای
موجــود در نشــریات فراهــم کننــد (ترابــی ،1397 ،ص)114 .؛ بــه نظــر نویســنده
مفاهیــم مــدرن برآمــده از مشــروطیت مثــل علــم ،نظــم ،قانــون بــا نقشهــای
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نویســنده مدعــی اســت بــه جــز آثــاری کلــی و فهرس ـتوار دربــارة نشــریات
زنــان و کتــاب بســیار کمحجــم غالمرضــا وطندوســت بــا عنــوان زن ایرانــی در
نشــریات مشــروطه کــه «بــه ارائــة گزارشــی کوتــاه از موضــوع زن در نشــریههای
عمومــی دورة مشــروطه همچــون حبلالمتیــن ،صوراســرافیل ،تمــدن ،مجلــس،
بهــار و ایــران نــو پرداختهاســت» ،تاکنــون پژوهشــی جــدی در حــوزة نشــریات
زنــان انجــام نشدهاســت (همــان ،ص .)82 .حــال آنکــه بهنظــر میرســد مؤلــف
اطالعــات دقیقــی از پیشــینة ایــن موضــوع نــدارد .بــرای نمونــه ،پیــش از انتشــار
ایــن کتــاب و حتــی مقالــه یادشــده ،چنــد پایاننامــه دربــارة ایــن موضــوع
بهانجــام رســیده (روشــن1389 ،؛ عزیــزی1389 ،؛ حیــدری رفعــت1390 ،؛ اربابــی،
)1394؛ همچنیــن مقــاالت بســیاری نیــز منتشــر شــده کــه ذکــر یکایــک آنهــا در
ایــن مجــال نمیگنجــد .کافــی بــود مؤلــف بــا جس ـتوجویی ســاده در بانکهــای
مقــاالت فارســی بــه مقــاالت بســیار در ایــن حــوزه دســت مییافــت تــا بــا احتیــاط
بیشــتری ادعــای پیشــگامی داشــته باشــد.
نمیتــوان درگذشــت کــه عنــوان مقالــه و طــرح مذکــور نشــریات زنــان از
مشــروطه تــا آغــاز دورة پهلــوی اســت ،درحالیکــه نشــریات نســوان وطنخــواه و
عالــم نســوان در دورة پهلــوی اول منتشــر میشــدند؛ از ایـنرو ضــروری بــود مؤلــف
یــا عنــوان پژوهــش خــود را دقیــق برمیگزیــد ،یــا منابــع خــود را تــا پایــان عصــر
قاجــار تحدیــد میکــرد.
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فصــل ششــم :رویکردهــای روزنامهنــگاری محلــی زنــان؛ مــورد مقایســه
بوشــهر و اصفهان
ایــن فصــل نیــز بازنشــر مقالــة «رويکردهــاي متفــاوت دو نشــرية محلــي؛ مطالعــة
تطبيقــي نشــرية نورافشــان بوشــهر و زبــان زنــان اصفهــان» اســت کــه در ســال
 1394در ســمينار بينالمللــي زن در تاريــخ محلــي ايــران منطقــه جنــوب ارائــه
شدهاســت( .ترابــی 1394 ،الــف) در ایــن فصل/مقالــه نویســنده بــه شــیوة تحلیــل
محتــوا ایــن دو نشــریة محلــی را ،کــه اولــی در  1309و دومــی در  1298منتشــر
میشــد ،بررســی کردهاســت .نویســنده در بیــان اشــتراکات آنهــا آوردهاســت :هــر
دو نشــریه را زنــان اداره میکردنــد ،گرایشهــای ناسیونالیســتی داشــتند ،هــر دو
یکبــار توقیــف شــدند و مجــددا ً انتشــار یافتهانــد ،هــر دو نشــریه بــه مســائل
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زنــان درآمیخــت و بــه امــر روزمــره وجوهــی جدیــد بخشــید؛ اصطالحــات جدیــد
سیاســت خانــهداری ،علــم خانــهداری و علــم بچــهداری برآمــده از ایــن شــرایط
اســت (همــان ،ص.)118 .
بــه نظــر نویســنده نشــریات بــه علــم خان ـهداری توجــه ویــژه داشــتند و بــه
مدیریــت زمــان زنــان خانـهدار ،کــه تــا پیــش از ایــن هیچگونــه اهمیتــی نداشــت،
بــه عنــوان شــاخصة خانــهداری مــدرن تأکیــد میکردنــد (همــان ،ص.)119 .
نشــریات ویژگیهــای زن خانــهدار ســنتی را نقــد میکردنــد و زن را دوســت و
همــراه شــوهر در خانــه میدانســتند؛ همچنیــن نشــریات زنــان بــا انتشــار مقــاالت
متعــدد دربــارة تربیــت و آمــوزش کــودکان در پــی ارتقــاء ســامت روحــی و
جســمی کــودکان بودنــد (همــان ،ص ص .)125-122 .نکتــة دیگــری کــه بــه نظــر
نویســنده نشــریات زنــان بــه آن توجــه داشــتند فردیــت زنــان بــود کــه بــه زنــان
توصیــه میکردنــد در البـهالی وظایــف روزمــره بــه مــن وجــودی خــود نیــز توجــه
کننــد (همــان ،ص ص.)131-125 .
مطالــب ایــن فصــل تکــرار مطالــب فصلهــای پیشــین اســت .بــرای نمونــه در
ذیــل تیتــر «شــکلگیری فردیــت مــدرن» و تأکیــد بــر هویــت فــردی زنــان بــه
امــوری چــون ورزش و توجــه بــه ســامتی پرداختــه شــده (همــان ،ص ص-125 .
 )127کــه در فصــول پیشــین نیــز آمدهاســت .یــا پیشــنهادهای روزنامــة زبــان
زنــان بــرای اشــتغال زنــان در مشــاغلی مثــل معلمــی و طبابــت (همــان ،ص،)129 .
در فصــل پیشــین ذیــل روزنامــة زبــان زنــان نیــز تکــرار شدهاســت (همــان ،ص.
 .)95بهنظــر میرســد اگــر نویســنده مطالــب ایــن دو فصــل را ادغــام میکــرد،
از تکــرار مکــررات پرهیــز میشــد .چنانکــه گفتــه شــد ایــن تکرارهــا حاصــل
فقــدان شــیرازه در اثــر اســت.

انتحال از خود و به محاق رفتن شیرازه

جمعبندی و ارزیابی نهایی اثر
ایــن اثــر از دو آســیب جــدی رنــج میبــرد؛ نخســت «انتحــال از خــود» و دیگــر
«فقــدان شــیرازه»؛ شــاید «انتحــال از خــود» در جوامــع علمــی و دانشــگاههای
ایــران چنــدان مذمــوم بهنظــر نرســد و حتــی بــه امــری معمــول بــدل شــده باشــد.
امــا یکــی از مهمتریــن مؤلفههــای انتحــال در سراســر دانشــگاههای معتبــر دنیــا
پدیــدة «انتحــال از خــود» اســت .ایــن اثــر نمونــة روشــنی از ایــن آفــت جــدی
اســت و شــاید گــزاف نباشــد اگــر ادعــا شــود نمون ـهای اغراقشــده از ایــن پدیــده
اســت .ترابــی فارســانی الگــوی موفقــی از اســتادان ایرانــی اســت کــه توانســته
یافتههــای یــک پژوهــش را در قالبهــای متعــدد عرضــه کنــد! او توانســته ایــن
یافتههــا را یکبــار در قالــب طرحــی پژوهشــی بهانجــام برســاند ،بخــش یــا
بخشهایــی را در ســمینارها و همایشهــای متعــدد ارائــه کنــد ،همانهــا را در
مجــات علمــی ـ پژوهشــی منتشــر کنــد و دســت آخــر همــة آنهــا را در یــک
کتــاب بهزیــور طبــع بیارایــد ،بــدون آنکــه بــه ســابقة انتشــار آنهــا اشــارهای
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سیاســی عصــر خــود میپرداختنــد .در ادامــه نویســنده تفاوتهــای دو نشــریه
را نیــز بیــان کردهاســت؛ نورافشــان نشــریة عمومــی اســت کــه زنــان محــور اصلــی
آن نیســتند ،مطالــب آن کلــی و اعتــراض بــه توســعة نامتــوازن کشــور و انتقــاد بــه
محرومیتهــای بوشــهر بــود؛ درحالیکــه عمــده مطالــب و محوریــت زبــان زنــان
مســائل مربــوط بــه زنــان بــود (همــان ،ص ص.)142-136 .
ایــن فصــل نیــز بــه ورطــة تکــرار میافتــد؛ چراکــه مطالــب زبــان زنــان در
فصــل چهــارم آمدهاســت .بنابرایــن اطالعــات جدیــد و بدیعــی بــه خواننــده
منتقــل نمیشــود .در ایــن فصل/مقالــه بــا رویکــردی صرف ـاً توصیفــی ،تفاوتهــا و
شــباهتهای ایــن دو نشــریة محلــی بیــان میشــود و برخــاف ادعــای نویســنده
از کاربســت تحلیــل محتــوا در آن خبــری نیســت .همانطــور کــه نویســنده خــود
اشــاره میکنــد ایــن دو نشــریه در دو بــازة زمانــی متفــاوت منتشــر میشــدند،
در نتیجــه مقایســة آنهــا نمیتوانــد یافتههــای دقیقــی از رویکــرد نشــریات
محلــی بــه موضوعــات خــاص ارائــه دهــد .در بیــان شــباهتها و تفاوتهــای
نشــریه ،توقیــف و انتشــار مجــدد آنهــا و نیــز دوری و نزدیکیشــان بــه مرکــز،
نکتــة درخــور تأملــی نیســت؛ چــه نویســنده بــا بررســی دقیقتــر میتوانســت
شــباهتها و تفاوتهــای اساســیتر بیابــد .نیــز اشــاره بــه اینکــه دو نشــریه را
زنــان اداره میکردنــد و بــه مســائل زنــان میپرداختنــد ،بــرای خواننــدهای کــه
از ابتــدا اثــری بــا ایــن موضــوع را در دســت میگیــرد ،روشــن و بدیهــی اســت و
مشــخص نیســت چــرا بایــد در مقولــة شــباهتها بــه ایــن موضوعــات اشــاره شــود.
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منابع

اربابــی ،زینــب ( .)1394پایاننامــه کارشناســی ارشــد بــا عنــوان «بررســی نشــریات زنــان
(بــا تأکیــد بــر چهــار نشــریة دختــران ایــران ،راهنمــای زندگــی ،عالــم نســوان و نامــه
بانــوان)» ،دانشــگاه یــزد.
ترابــی فارســانی ،ســهیال (« .)1381رونــد نوگرايــي در آمــوزش زنــان تــا پايــان پهلــوي
اول» ،نخســتین ســمينار بيــن المللــي زن در تاريــخ ايــران معاصــر ،زنجــان.
ترابــی فارســانی ،ســهیال (« .)1387رونــد آمــوزش زنــان از آغــاز نوگرایــی تــا پایــان عصــر
رضاشــاه» ،دانشــنامه ،ش ،3 .پاییــز  ،1387ص ص.101-89 .
ترابــی فارســانی ،ســهیال (« .)1388تکاپــوی زنــان عصــر قاجــار فردیــت جهــان ســنت و
گــذار از آن» ،تاریــخ اســام و ایــران ،ش ،2 .ص ص.22-1 .
ترابــی فارســانی ،ســهیال (« .)1390اوقــات فراغــت و شــکل گيــري هويــت زنــان در عصــر
قاجــار» در همایــش زن در جهــان اســام 30 .آذر الــی  1دی .1390
ترابــی فارســانی ،ســهیال (« .)1392زنــان ،هويــت و جهــان ســنت» ،مجموعهمقــاالت
همایــش زن در تاريــخ اســام( ،ســال برگــزاری  )1388ج .دوم ،ته��ران ،کویــر ،ص ص.
.94-85

Downloaded from hsbr.faslnameh.org at 2:23 +0330 on Monday January 18th 2021

سال دوم ،شماره 5
بهار 1398

کنــد .کســی چــه میدانــد شــاید او ایــن توانایــی را داشــته باشــد کــه چندبــار
دیگــر نیــز آنهــا را عرضــه کنــد! امــا دومیــن آســیب ایــن اثــر کــه خــود تابعــی
از ایــن شــیوة «انتحــال از خــود» بهشــمار م ـیرود« ،بــه محــاق رفتــن شــیرازه»
در آخریــن عرضــة یافتههــا در قالــب کتــاب تألیفــی اســت .چنانکــه گفتــه شــد
شــیرازه فصــل ممیــز کتــاب تألیفــی بــا مجموعــه مقاالتــی اســت کــه نویســندگان
معمــوالً از پــس ســالها انتشــار مقــاالت ،آنهــا را منتشــر میکننــد .امــا وقتــی
مؤلفــی مجموعــه مقــاالت را در قالــب کتــاب بــه مخاطــب عرضــه میکنــد ،بایــد
گمــان بــرد کــه چــه تفاوتــی بیــن ایــن دو صــورت وجــود دارد؟ بررســی ایــن اثــر
نشـ�ان میده��د مؤل��ف هی��چ تفاوت��ی بی��ن ایـ�ن دو قائـ�ل نیس��ت .چنانکــه فصــول
کتــاب کــه در واقــع مقــاالت پیشتــر انتشــاریافته اســت بهلحــاظ موضــوع ،روش،
همســطحی ،ارتبــاط و هماهنگــی و هدفمنــدی ،ســاختار روایــی و پیرنــگ و نظایــر
آن هیــچ نســبتی بــا یکدیگــر نــدارد .اگــر فصلهــا نســبتی بــا یکدیگــر داشــته
باشــند ،در تکــرار مکرراتــی اســت کــه نویســنده مرتکــب شدهاســت .ازایــنرو
ادعــای نویســنده در مقدمــه ،کــه در ایــن اثــر کوشیدهاســت توضیــح دهــد کــه
«زن ســنتی» کیســت و «زن مــدرن» کــدام اســت و آنچنانکــه از عنــوان اثــر
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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ترابــی فارســانی ،ســهیال ( 1394الــف)« .رويکردهــاي متفــاوت دو نشــرية محلــي؛ مطالعــة
تطبيقــي نشــرية نورافشــان بوشــهر و زبــان زنــان اصفهــان» ،ســمينار بينالمللــي زن
درتاريــخ محلــي ايــران منطقــه جنــوب ،ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــي.
ترابــی فارســانی ،ســهیال ( 1394ب)« .زن و تحــول امــر روزمــره بــا تکیــه بــر نشــریات زنــان
عصــر قاجــار» ،تاریخ ایــران ،ش ،75 .زمســتان  1393و بهــار  ،1394ص ص.108-89 .
ترابــی فارســانی ،ســهیال (« .)1395زن و تحــول گفتمــان از خــال نشــریههای زنــان
(از مشــروطه تــا پهلــوی)» ،تاریــخ اســام و ایــران دانشــگاه الزهــراء ،ش ،30 .تابســتان
 ،1395ص ص.92-69 .
ترابی فارسانی ،سهیال ( .)1397زن ایرانی در گذار از سنت به مدرن ،تهران ،نیلوفر.
حیــدری رفعــت ،زهــرا ( .)1390پایاننامــه کارشناســی ارشــد بــا عنــوان «مطبوعــات زنــان
از آغــاز تــا روی کار آمــدن رضاشــاه ( 1304ـ 1289ش)» ،دانشــگاه بینالمللــی امــام
خمینــی.
روشــن ،افســانه ( .)1389پایاننامــه کارشناســی ارشــد بــا عنــوان «زن در مطبوعــات
ایرانـ�ی از پیدایـ�ش مطبوعـ�ات تـ�ا مشـ�روطه دوم» ،دانشـ�گاه تهـ�ران.
عزیــزی ،فاطمــه ( .)1389پایاننامــه کارشناســی ارشــد بــا عنــوان «بازنمایــی زن در
نشــریات زننــگار در فاصلــه ســالهای  1289تــا  1320هجــری شمســی» ،دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی.
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