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پاییز و زمستان 1397

تجددطلبی فارغ از سیاست

 ساره عسگری
دانش آموختة کارشناسی ارشد رشته تاریخ؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بررسی و نقد کتاب جمعیت نسوان وطن خواه ایران

چکیده
ــر  ــروپناه را نش ــین خس ــتة محمدحس ــران، نوش ــواه ای ــوان وطن خ ــت نس ــاب جمعی کت
خجســته در 1397 منتشــر کرده اســت. در ایــن پژوهــش چگونگــی شــکل گیری، عملکــرد 
و فعالیت هــای جمعیــت نســوان وطن خــواه، در دورة پهلــوی اول و همچنیــن علــل انحــالل 
آن بررســی اســنادی شده اســت؛ ایــن مقالــه بــه نقــد و بررســی صــوری و محتوایــی ایــن 

ــوت آن پرداخته اســت.  ــی نقــاط ضعــف و ق ــاب و بازنمای کت

کلیدواژه ها: 
جمعیــت نســوان وطن خــواه، محتــرم اســکندری، جمعیــت بیــداری نســوان، پهلــوی اول، 

کنگــرة نســوان شــرق.

مقدمه
انقــالب مشــروطه ســرآغاز جنبــش زن ایرانــی بــرای دســتیابی بــه حقوقــی اســت 
ــت ها  ــدن خواس ــر علنی ش ــود و آغازگ ــروم ب ــا مح ــار از آن ه ــی اعص ــه در ط ک
ــبب،  ــت؛ به همین س ــه اس ــاع جامع ــت و اجتم ــة سیاس ــان در عرص ــداف زن و اه
نهضــت مبــارزة زنــان بــرای دســتیابی بــه برابــری حقــوق را از دســتاوردهای انقــالب 

ــد. ــروطه می دانن مش
تنــدرو  ســازمان های  از   )1314–1301( وطن خــواه  نســوان  جمعیــت 
شناخته شــدة زنــان در تهــران بــود، کــه در 1301 بــه اهتمــام محتــرم اســکندری 
و جمعــی از زنــان روشــنفکر ایرانــی تأســیس شــد. هــدف ایــن جمعیــت 
ــا نشــر  ــوان روشــنفکر ب ــود. بان ــران ب ــود شــرایط دخت ــان و بهب ــوق زن ــج حق تروی
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نقد آزاد

اعالمیه هــا و شــب نامه ها راه را بــرای آغــاز کار روزنامه نویســی همــوار کردنــد. 
ــاتر  ــود را رس ــدای خ ــه ص ــرای آن ک ــواه، ب ــرو و تجددخ ــان پیش ــد، زن در گام بع
ــود را  ــة خ ــرات آزادی خواهان ــا آرا و نظ ــانند، ی ــران برس ــوش دیگ ــه گ ــش ب از پی
ــان از جملــه مجلــة جمعیــت نســوان  ــا موضــوع زن منعکــس کننــد، نشــریه هایی ب
ــر  ــازي و مدی ــب امتی ــه صاح ــه، ب ــن مجل ــد. ای ــر کردن ــران منتش ــواه ای وطن خ
ــه  ــورت ماهنام ــه به ص ــود ک ــت ب ــن جمعی ــکندري، ارگان ای ــوک اس ــئولي مل مس
ــه  ــیدی در 26 صفح ــال 1302 خورش ــه س ــمارة آن ب ــن ش ــد؛ اولی ــر می ش منتش
ــد  ــر ش ــران منتش ــت در ته ــربي قناع ــة س ــتي در مطبع ــک خش ــع کوچ ــا قط  ب

)صدرهاشمی، 1364، ج2، ص. 169(. 
جمعیــت پیشــرو نســوان وطن خــواه، کــه گرایش هــای سوسیالیســتی داشــت، 
ــام داد؛ از  ــان انج ــوق زن ــری حق ــی و براب ــرای آگاه ــددی را ب ــای متع فعالیت ه
جملــه ایــن فعالیت هــا می تــوان بــه برگــزاری کالس هــای تحصیلــی و اکابــر بــرای 
دختــران، لــزوم تربیــت و آمــوزش زنــان، تأســیس بیمارســتان بــرای زنــان فقیــر، 
ــران  ــتی دخت ــور، سرپرس ــع کش ــده در صنای ــای تولیدش ــتفاده از کااله ــج اس تروی
ــنهادهای  ــة پیش ــی، و ارائ ــخنرانی و راهپیمای ــات س ــزاری جلس ــت، برگ بی سرپرس
بــه مجلــس شــورای ملــی بــرای بهبــود شــرایط زنــان اشــاره کــرد. )بامــداد، 1348، 
ج2، ص ص. 24-28؛ ناهیــد، 1360، ص. 115؛ آفــاری، 1377، ص. 27(. از اقدامــات 
بســیار مهــم و اثرگــذار ایــن جمعیــت میزبانــی دومیــن کنگــرة نســوان شــرق بــود 
کــه بــا حضــور کشــورهایی چــون مصــر، عــراق، ژاپــن، هندوســتان، ســوریه و لبنــان 

در 1311 در تهــران برگــزار شــد.
بــرای بازشــناخت فعالیت هــا و عملکردهــای زنــان در ســال های پــس از 
مشــروطه و دورة حکومــت پهلــوی اول، بررســی و ارزیابــی عملکــرد جمعیت نســوان 

■ خســروپناه، محمدحســین )1397(. جمعیت 
نسوان وطن خواه ایران، تهران: خجسته

شابک: 978-964-2975-47-1
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ــن  ــه ای ــت از آنجــا ناشــی می شــود ک ــن اهمی ــی اســت. ای ــران الزام وطن خــواه ای
ــا،  ــت و برنامه ه ــان اس ــای زن ــکیالت و انجمن ه ــتین تش ــه نخس ــت از جمل جمعی
ــی از ســطح آگاهــی و خواســت های  ــط بازتاب ــه فق ــان ن اهــداف و خواســت های آن
ــرای  ــان و راه درازی اســت کــه ب ــان در ایــن دوره، کــه بازنمــای چالش هــای زن زن

ــد.  ــوق طــی کرده ان ــری حق ــه براب دســتیابی ب
کتــاب جمعیــت نســوان وطن خــواه ایــران نوشــتة محمدحســین خســروپناه بــه 
ــر ســر  ــه ب ــردازد ک ــع و مشــکالتی می پ ــا، و موان چگونگــی شــکل گیری، فعالیت ه

راه ایــن جمعیــت قــرار داشــت و ســرانجام باعــث انحــالل آن شــد. 

معرفی اثر و نویسنده
ــوم سیاســی  اســت و در حــوزة  ــة رشــتة عل محمدحســین خســروپناه دانش آموخت
تاریــخ سیاســی احــزاب و جنبــش زنــان در ایــران پژوهــش می کنــد. از مهم تریــن 
ــان  ــی زن ــه ای از همگرای ــاب تجرب ــه دو کت ــوان ب ــان می ت ــوزة زن ــار او در ح آث
ــی  ــارزة زن ایران ــا و مب ــال 1385(، و هدف ه ــرق )س ــوان ش ــرة نس ــیایی: کنگ آس
ــارات  ــرد. انتش ــاره ک ــال 1381( اش ــوی )س ــلطنت پهل ــا س ــالب مشــروطه ت از انق
ــواه  ــوان وطن خ ــت نس ــام جمعی ــه ن ــنده ب ــن نویس ــاب ای ــن کت ــته آخری خجس
ــر  ــه منتش ــخه و 300 صفح ــال 1397 در 500 نس ــران )1301-1314( را در س ای
ــامان  ــه س ــی و ســه ضمیم ــک فصــل اصل ــاب در ی ــن کت ــوای ای کرده اســت. محت
ــواه  ــوان وطن خ ــت نس ــوان جمعی ــا عن ــی، ب ــا اصل ــل اول ی ــت؛ در فص ــه اس یافت
ــالل  ــا انح ــال 1301، ت ــاز، س ــت از آغ ــن جمعی ــات ای ــا و اقدام ــران، فعالیت ه ای
ــاً نیمــی از آن را  ــه تقریب ــاب، ک ــم کت آن، ســال 1314، بررســی شده اســت. ضمای
ــوان  ــت نس ــة جمعی ــب مجل ــی از مطال ــت کامل ــر فهرس ــرد، مشــتمل ب دربرمی گی
وطن خــواه و گزیــده مطالــب و مقــاالت آن اســت. انتهــای ایــن بخــش بــه گزیــده 
اســناد جمعیــت نســوان وطن خــواه و شــماری از عکس هــای برجای  مانــده از 

ــه اســت.  ــن جمعیــت اختصــاص یافت اعضــای ای
ــای  ــتین اعض ــینة نخس ــه پیش ــاب ب ــل کت ــن فص ــا مهم تری ــل اول ی در فص
ــان و  ــای اعی ــده از خانواده ه ــان برآم ــر آن ــه اکث ــت ک ــاره شده اس ــت اش جمعی
ــش  ــن گرای ــت ای ــتند؛ عل ــتی داش ــالت سوسیالیس ــد و تمای ــران بودن ــراف ته اش
ــال های  ــت، در س ــن جمعی ــان ای ــوادة مؤسس ــردان خان ــه م ــود ک ــن ب ــی ای سیاس
پــس از انقــالب مشــروطه، از اعضــا و رهبــران احــزاب سوســیال دموکــرات ایــران 
ــز  ــن جمعیــت، متمای ــد. همیــن جهت گیــری سیاســی ســبب می شــد کــه ای بودن
ــی  ــای اجتماع ــان، در ســمت گیری و فعالیت ه ــای زن ــایر تشــکل ها و گروه ه ــا س ب
خــود اقشــار محــروم جامعــه را نیــز درنظــر داشــته باشــند )خســروپناه، 1397، ص 
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ص. 12-13(. برنامــة جمعیــت نســوان وطن خــواه ایــران، کــه در 34 مــاده تدویــن 
ــه  ــی ک ــت های عموم ــت درخواس ــود: نخس ــش ب ــر دو بخ ــتمل ب ــود، مش ــده ب ش
ــران و اســتفاده  ــوزش و تربیــت دخت ــد آم ــان می شــد، مانن شــامل حــال همــة زن
از منســوجات وطنــی، و دوم برنامه هایــی کــه بــه زنــان محــروم جامعــه اختصــاص 
می یافــت؛ ماننــد تأســیس »دارالصنایــع« یــا باغچــة کــودکان ]کودکســتان[ بــرای 
نســوان بی بضاعــت و یتیم خانــه )همــان، ص ص. 14-15(. امــا نویســنده بــر 
ــت  ــود وضعی ــه بهب ــل ب ــم تمای ــن تشــکل، به رغ ــه اعضــای ای ــن نظــر اســت ک ای
ــا آن  ــاط ب ــراری ارتب ــی در برق ــه ســبب ناتوان ــه، ب ــات فرودســت جامع ــان طبق زن
زنــان توانایــی و امکانــات آن را نیافتنــد تــا ایــن بخــش از اهــداف خــود را محقــق 
ســازند. نویســنده عللــی را بــرای ایــن ناکامــی برمی شــمارد: نخســت این کــه پــس 
از انقــالب مشــروطه همــة زنــان فعــال در حــوزة آمــوزش و برابــری حقــوق زنــان 
برآمــده از خاندان هــای اعیــان و اشــراف بودنــد و شــناختی از تفاوت هــای فرهنگــی، 
ــتند و  ــه نداش ــت جامع ــط و فرودس ــات متوس ــی طبق ــیوة زندگ ــی و ش روانشناس
ــر ســر راه برقــراری  دیگــر اینکــه شــرایط فرهنگــی و ســنت های حاکــم موانعــی ب
ارتبــاط همه جانبــه میــان زنــان طبقــات فرودســت و فرادســت ایجــاد می کــرد کــه 
گــذر از ایــن موانــع نیازمنــد تجربــه و شــناخت عمیــق بــود و ایــن زنــان عــاری از 

ــد )همــان، ص ص. 18-17(. ــن تجــارب و شــناخت بودن ای
ــاره  ــن اش ــن انجم ــغ ای ــج و تبلی ــت و تروی ــیوه های فعالی ــه ش ــنده ب نویس
می کنــد و توضیــح می دهــد کــه زنــان جمعیــت بــا تهیــه و ارســال کارت دعــوت، 
ــد. انتشــار  ــه حضــور در جلســات ســخنرانی دعــوت می کردن ــان و دختــران را ب زن
ــران در  ــواه ای ــوان وطن خ ــت نس ــوان جمعی ــا عن ــی ب ــة اختصاص ــه و مجل روزنام
ــود  ــد خ ــج عقای ــرای تروی ــت ب ــه جمعی ــود ک ــی ب ــر روش های ــال 1302 از دیگ س
ــا  ــه فعالیت ه ــه مخاطــب این گون ــر آن اســت ک ــا نویســنده ب ــت. ام ــش گرف در پی
ــدک  ــه تعدادشــان بســیار ان ــد ک ــه بودن ــردة جامع ــه و تحصیل ک ــا اقشــار مرف تنه
بــود، و اقشــار بی ســواد و محــروم جامعــه اساســاً ضــرورت چنیــن مســائلی را درک 

نمی کردنــد )همــان، ص. 20(. 
ــن  ــکنانة ای ــه و ساختار ش ــدام متهوران ــه اق ــل ب ــن فص ــة ای ــنده در ادام نویس
جمعیــت در ســال 1302 اشــاره می کنــد؛ محتــرم اســکندری و اعضــای جمعیــت 
ــداد  ــان« تع ــر زن ــگ مردســاالر و تحقی ــه فرهن ــراض ب نســوان وطن خــواه در »اعت
بســیار زیــادی از نســخه های جــزوة »مکــر زنــان« را خریدنــد و در حرکتــی متهورانه 
همــة آن هــا را در میــدان توپخانــه و در مقابــل ســاختمان نظمیــه به آتش کشــیدند؛ 
ــه ای  ــوختن، خطاب ــال س ــای در ح ــل کتاب ه ــر ت ــز در براب ــکندری نی ــرم اس محت
آتشــین ایــراد کــرد. نظمیــه، محتــرم اســکندری و برخــی اعضــای جمعیــت را بــه 
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اتهــام اخــالل در نظــم عمومــی دســتگیر کــرد؛ امــا بازداشــت آنــان مــدت زیــادی 
بــه طــول نینجامیــد. نویســنده آزادی آنــان در پــی حبــس کوتاه مدتشــان را 
ــد  ــراوان خانواده هایشــان می دان  ناشــی از موقعیــت سیاســی و اجتماعــی و نفــوذ ف

)همان، ص ص. 21-20(.
فعالیت هــای  از  شــماری  بــه  فصــل  ایــن  مباحــث  ادامــة  در  نویســنده 
ــرای  ــت را ب ــای جمعی ــام اعض ــد و اهتم ــاره می کن ــت اش ــن جمعی ــی ای بین الملل
ــد؛ از آن  ــی شــرح می ده ــان در کشــورهای اروپای ــاالن زن ــا فع ــاط ب ــراری ارتب برق
جملــه اســت: ســفر صدیقــه دولت آبــادی بــه نمایندگــی از جمعیــت بــرای ارتبــاط 
ــی  ــس، شــرکت در دهمیــن کنگــرة بین الملل ــان در پاری ــا تشــکل های خــاص زن ب
ــان اروپایــی و آمریکایــی ســاکن تهــران کــه در مــدارس  ــا زن حــق رأی، ارتبــاط ب

مســیونری کار می کردنــد )همــان، ص ص. 27-25(.
نویســنده در توالــی رویدادهــای مربــوط بــه جمعیــت نســوان وطن خــواه ایــران، 
از مــرگ محتــرم اســکندری در مــرداد ســال 1303 و ریاســت مســتوره افشــار یــاد 
ــده داشــت. از  ــر عه ــت مســئولیت ادارة آن را ب ــا انحــالل جمعی ــه او ت ــد ک می کن
مهم تریــن اقدامــات جمعیــت در طــی دورة ریاســت مســتوره افشــار ارائــة پیشــنهاد 
ــع  ــت از صنای ــواده و حمای ــان و خان ــالمت زن ــرای س ــس ب ــه مجل ــاده ای ب ــه م س
نســاجی کشــور بــود: »1.لــزوم آزمایــش خون و ســایر معاینــات طبی قبــل از ازدواج؛ 
2.اعــزام چنــد نفــر از دختــران بــی بضاعــت ایرانــی بــرای تحصیــل قابلگــی بــه مصر 
 یــا بیــروت؛ 3.تعمیــم و ترویــج البســه وطنــی در کلیــة مــدارس« )همــان، ص. 38( 
ــان  ــی جنبــش زن ــای ســطح کیف ــت را نشــان از ارتق ــدام جمعی ــن اق نویســنده ای
می دانــد؛ چراکــه فعــاالن زن بــرای نخســتین بار خواهــان تصویــب قوانیــن 

مشــخصی به نفــع زنــان بودنــد )همــان، ص. 39(.
ــات  ــن اقدام ــر از مهم تری ــی دیگ ــه یک ــود ک ــادآور می ش ــه ی ــنده در ادام نویس
ــا آن  ــود؛ چراکــه ت ــان ب ــرای ســوادآموزی زن ــن جمعیــت تأســیس مدرســه ای ب ای
ــان  ــل زن ــرای تحصی ــه ای ب ــه، مدرس ــدارس دختران ــیس م ــم تأس ــان، به رغ زم
ــنتی و  ــای س ــش نیروه ــت واکن ــدام جمعی ــن اق ــود. ای ــده ب ــر نش ــواد دای بی س

ــت.  ــی داش ــی را در پ مذهب
ــه و اجــرای  ــه جمــع آوری اعان ــون، از جمل ــت از راه هــای گوناگ اعضــای جمعی
ــد و  ــن کردن ــر را تأمی ــکیل کالس اکاب ــة تش ــت آن، هزین ــروش بلی ــش و ف نمای
ــن  ــد. نویســنده در ادامــة ای ــر را تشــکیل دادن در تابســتان 1304 کالس هــای اکاب
ــوزی  ــواد آم ــة س ــت در زمین ــش روی جمعی ــکالت پی ــع و مش ــه موان ــث ب مبح
و مدرســة اکابــر جمعیــت نســوان وطن خــواه می پــردازد؛ در ابتــدا بنــا بــود 
ــای  ــا فعالیت ه ــرد؛ ام ــوز بپذی ــی و متوســطه دانش آم مدرســه در دو مقطــع ابتدای
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ــد.  ــدود ش ــتی مح ــای دس ــوزش هنره ــای آم ــی و کالس ه ــة ابتدای ــه مدرس آن ب
فخــر عظمــی ارغــون مدیریــت مدرســه را بــر عهــده داشــت و معلمــان مدرســه از 
ــد. در  ــه کار می کردن ــاری در مدرس ــورت افتخ ــه به ص ــد ک ــت بودن ــای جمعی اعض
ــی از وزارت معــارف  ــی و به رغــم دریافــت کمک های ــت به ســبب مشــکالت مال نهای
رضاشــاه، اعضــای جمعیــت نتوانســتند ایــن مدرســه را حفــظ کننــد و مدرســه بــه 
ــت.  ــان یاف ــز پای ــت کار آن نی ــن جمعی ــا انحــالل ای ــل شــد و ب ــر تبدی کالس اکاب
ــش  ــرای جنب ــی ب ــه را موفقیت ــن مدرس ــا، ای ــت تالش ه ــم شکس ــنده به رغ نویس
ــن  ــود، در عی ــان ب ــر زن ــة اکاب ــتین مدرس ــه نخس ــی آورد؛ چراک ــمار م ــان به ش زن
حــال باورهــای عمومــی در بی فایــده دانســتن تحصیــالت زنــان را به چالــش 

ــان، ص. 46(. ــید )هم کش
نویســنده در بررســی مجلــة جمعیــت نســوان وطن خــواه ایــران یــادآور می شــود 
کــه صاحــب امتیــاز ایــن نشــریه ملــوک اســکندری، نائــب رئیــس جمعیــت، مجلــه 
ــد در صفحــة نخســت نشــریه درج شــده  را در ســال 1302 تأســیس کــرد. هرچن
ــکالت  ــبب مش ــا به س ــود، ام ــر می ش ــماره منتش ــک ش ــاه ی ــر م ــه در ه ــود ک ب
مالــی هیچــگاه در موعــد مقــرر منتشــر نشــد. اگرچــه ایــن مجلــه ارگان جمعیــت 
نســوان وطن خــواه ایــران نامیــده می شــد، امــا عمــاًل مباحــث و فعالیت هــای ایــن 

جمعیــت در مجلــه بازتــاب چندانــی نداشــت. 
خســروپناه مطالــب و مقــاالت نشــریه را بــر اســاس موضــوع و محتــوای 
آن هــا ذیــل پنــج موضــوع عمــده دســته بندی و تشــریح کرده اســت: زن و 
ــب  ــران، ازدواج، ورزش، و مطال ــة ای ــان در جامع ــف زن ــی او، وظای ــگاه اجتماع جای
ــی بــا موضــوع بهداشــت و  ــزون بــر این هــا مطالب ــی؛ البتــه اف ــی و ادب تاریخ
 تندرســتی، مــد و لبــاس و شــیرینی پزی را نیــز می تــوان در نشــریه یافــت. 

)همان، ص ص. 64-46(.
ــوان  ــت نس ــای جمعی ــی« فعالیت ه ــود و جدای ــوان »رک ــل عن ــنده ذی نویس
ــادآور  ــرده و ی ــی ک ــوی بررس ــلة پهل ــیس سلس ــا تأس ــان ب ــواه را هم زم وطن خ
ــی، از  ــی و اجتماع ــکل های سیاس ــر تش ــت ب ــال محدودی ــا اعم ــه ب ــت ک شده اس
ــنده  ــد. نویس ــدود ش ــز مح ــت نی ــن جمعی ــت ای ــان، فعالی ــکل های زن ــه تش جمل
مهم تریــن علــل رکــود فعالیت هــای ایــن جمعیــت را چنیــن برمی شــمارد: 
ــان  ــی زن ــی و بی عمل ــران، بی تفاوت ــی در ای ــای گروه ــترک فعالیت ه ــع مش موان
نســبت بــه وضعیــت خــود، و در نهایــت اعمــال محدودیت هــای حکومــت 
ــان.  ــر ایــن جمعیــت و ســایر جمعیت هــا و انجمن هــای فعــال حــوزة زن رضاشــاه ب
ــه از  ــت، ک ــی جمعی ــکالت مال ــی، مش ــی و بیرون ــل محیط ــن عوام ــر ای ــزون ب اف
ــرد.  ــدود ک ــدت مح ــان به ش ــرای آن ــت را ب ــة فعالی ــود، عرص ــال 1305 رخ نم س
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نویســنده بــر آن اســت کــه ســه عامــل بیرونــی رکــود بــه عــالوة عوامــل درونــی، 
انفعــال و بی عملــی اعضــای جمعیــت و اختالفــات درونــی، باعــث زمین گیــر 
ــه تشــتت  ــود منجــر ب ــال و رک ــت شــد. انفع ــن جمعی ــت ای ــود فعالی شــدن و رک
ــن  ــر ای ــای جوان ت ــماری از اعض ــد؛ ش ــت ش ــعاب در جمعی ــاد انش ــاً ایج و نهایت
جمعیــت، جمعیــت بیــداری نســوان را تأســیس کردنــد. نویســنده در ادامــة 
ــت  ــی کرده اس ــیس را بررس ــت نوتأس ــن جمعی ــات ای ــا و اقدام ــث، فعالیت ه  بح

)همان، ص ص. 72-64(. 
نویســنده یــادآور می شــود کــه جمعیــت بیــداری نســوان وابســته بــه حــزب 
کمونیســت در خــرداد 1307 اعــالم موجودیــت و در شــرایطی شــروع بــه فعالیــت 
کــرد کــه حــزب کمونیســت فعالیتــی غیرعلنــی داشــت. البتــه همــة اعضــای ایــن 
جمعیــت عضــو حــزب کمونیســت نبودنــد و اهــداف حــزب کمونیســت از طریــق 
برخــی از اعضــا در ایــن جمعیــت اعمــال می شــد. مســئولیت فعالیــت علنــی زنــان 
ــر  ــروزی )همس ــد ف ــا ماه آفری ــوان ب ــداری نس ــت بی ــت و جمعی ــزب کمونیس ح
ــود  ــوری )کامبخــش(، مول ــر کیان ــزی، اخت ــه امیرخی ــود؛ صدیق ــروزی( ب ــی ف عل
ــت  ــن جمعی ــای ای ــر اعض ــش از دیگ ــوک تاجبخ ــری، و بدرالمل ــت( خانل )طلع
ــور  ــارز و درخ ــدام ب ــر، اق ــه و کالس اکاب ــکیل قرائت خان ــر تش ــزون ب ــد. اف بودن
توجــه ایــن جمعیــت توجــه ویــژه بــه تئاتــر بــود، بــا توجــه بــه تأثیــر شــگرف ایــن 
هنــر بــر عامــة مــردم، آن هــا تئاترهایــی بــا مضمــون انتقــادی برگــزار می کردنــد. 
نویســنده یــادآور می شــود کــه توجــه ایــن زنــان بــه تئاتــر تنهــا برآمــده از ذوق 
و عالقــة شــخصی آنــان نبــود، بلکــه تأثیرپذیــری از مشــی حــزب کمونیســت هــم 
ــی و  ــاالن سیاســی و اجتماع ــس از مشــروطه فع ــال های پ ــه در س ــرا ک ــود. چ ب
ــا مشــی سوسیالیســتی تئاتــر را بهتریــن وســیله بــرای نقــد اجتماعــی  احــزاب ب
ــدة  ــای اجراش ــماری از تئاتره ــنده ش ــتند. نویس ــردم می دانس ــودة م ــت ت و تربی
ــی،  ــه اســت: عروســی اشــتباهی، قربان ــرد، از آن جمل ــام می ب ــت را ن ــن جمعی ای
یــک دختــر. برگزارکننــدگان نمایش هــا همــه از اعضــای جمعیــت بودنــد )حتــی 
ــا ریــش و ســبیل مصنوعــی بــازی می کردنــد( کــه  نقــش مردانــه را نیــز زنــان ب
ــد.  ــش حضــور یابن ــان در نمای ــر باعــث می شــد طیــف گســترده ای از زن ــن ام ای
نویســنده احتمــال می دهــد کــه پــس از تعقیــب کمونیســت ها در ســال 1309، 
ــد  ــه باش ــه یافت ــا 1310 خاتم ــال 1309 ی ــز در س ــت نی ــن جمعی ــت ای فعالی
)همــان، ص ص. 72-80(. نویســنده پــس از بررســی شــتابزدة جمعیــت بیــداری 
ــران  ــواه ای ــوان وطن خ ــت نس ــای جمعی ــث فعالیت ه ــه مبح ــاره ب ــوان دوب نس
ــوان را  ــت نس ــای جمعی ــم فعالیت ه ــود«، اه ــوان »رک ــل عن ــردد و ذی بازمی گ
ــن  ــان در ای ــت زن ــد؛ فعالی ــی می کن ــا 1310 بررس ــالة 1305 ت ــی دورة 6 س ط
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نقد آزاد

مــدت محــدود و منحصــر بــه فعالیت هــای اجتماعــی و در ســه حــوزة زیــر بــود: 
1.برگــزاری نمایــش بــرای کمــک بــه زلزلــه زدگان خراســان؛ 2.اظهــار نظــر دربــارة 
ــون  ــارة قان ــورا درب ــس ش ــه مجل ــنهاد ب ــت و 3.پیش ــی عف ــال مناف ــون اعم قان
ــان، علمکــرد  ازدواج و طــالق. هرچنــد نویســنده به رغــم تشــریح فعالیت هــای زن
 جمعیــت را به ویــژه در حــوزة الیحــه ازدواج و طــالق منفعالنــه توصیــف می کنــد 

)همان، ص ص. 94-80(.
نویســنده در ادامــة مبحــث از دومیــن کنگــرة نســوان شــرق یــاد می کنــد کــه 
ــور  ــا حض ــواه و ب ــوان وطن خ ــت نس ــران و جمعی ــی ای ــه میزبان ــال 1311 ب در س
ــواه  ــوان وطن خ ــت نس ــد. جمعی ــزار ش ــران برگ ــیایی در ته ــورهای آس ــان کش زن
ــان و  ــی زن ــة بین الملل ــه اتحادی ــود ک ــی در آن دوره ب ــان ایران ــت زن ــا جمعی تنه
جامعــة ملــل آنــان را بــه رســمیت شــناخته بــود. نحــوة برگــزاری کنگــره، عمــده 
مباحــث و مطالــب مطرح شــده در کنگــره، دشــواری های جمعیــت بــرای برگــزاری 
کنگــره، نداشــتن ســالن کنفرانــس و برگــزاری کنگــره در منــزل شــخصی مســتوره 
ــرة  ــن کنگ ــوان دومی ــل عن ــه نویســنده در ذی ــی اســت ک ــه مطالب افشــار، از جمل

ــد.  ــاد می کن ــا ی نســوان شــرق از آن ه
رویــداد مهمــی کــه در خــالل برگــزاری کنگــرة نســوان شــرق رخ داد، انشــعاب 
ــر اثــر اقدامــات و فعالیت هــای مســتوره افشــار  و جدایــی اعضــای ایــن جمعیــت ب
ــان  ــه فعالیت هــا و اقدامــات انجمن هــای زن ــود. مســتوره افشــار به جــای آن کــه ب ب
از مشــروطه بــه بعــد بپــردازد، تمامــی تغییــرات رخ داده در وضعیــت زنــان را ناشــی 
ــای  ــار فعالیت ه ــتوره افش ــر مس ــی دیگ ــرد. به بیان ــی ک ــاه معرف ــات رضاش از اقدام
ــاه درآورد،  ــت رضاش ــادرة حکوم ــه مص ــود ب ــوق خ ــاق حق ــرای احق ــان را ب زن
ــه  ــراض ب ــش در 6 آذر 1311 در اعت ــه و همفکران ــدی منگن ــبب نوراله به همین س
ایــن رویــه و عملکــرد، اســتفعا دادنــد. نورالهــدی منگنــه در این بــاره نوشــت: »همــة 
ــار  ــه ب ــب ک ــه اینجان ــتند از جمل ــه داش ــر عام المنفع ــه نظ ــزار ک ــای خدمتگ اعض
ســنگین زحمــات جمعیــت را بــر عهــده داشــتم رنجیده خاطــر شــدیم و از انجمــن 

ــه، 1335، ص ص. 16-15(. ــم« )منگن اســتعفا دادی
ــواه  ــوان وطن خ ــت نس ــالل جمعی ــل انح ــل عل ــن فص ــة ای ــنده در خاتم نویس
ایــران را بررســی می کنــد؛ به رغــم این کــه برگــزاری دومیــن کنگــرة نســوان شــرق 
ــنده  ــم نویس ــم آورد، به زع ــره فراه ــن کنگ ــای ای ــرای اعض ــژه ای را ب ــت وی موقعی
ــدی  ــتفعای نوراله ــن اس ــال، تشــتت اعضــا و همچنی ــره به ســبب انفع ــت مدی هیئ
ــنده  ــرد. نویس ــره بب ــت به ــن موقعی ــت از ای ــاًل نتوانس ــش عم ــه و همفکران منگن
مهم تریــن عامــل انحــالل جمعیــت را حکومــت رضاشــاه و نقــش آن در مصــادره و 

ــد.  ــان می دان ــش زن ــردن جنب دولتی ک
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 تجددطلبی فارغ از سیاست

بررسی و نقد شکلی اثر 
ــری و در 500  ــع وزی ــه، در قط ــاب را در 300 صفح ــن کت ــته ای ــارات خجس انتش
ــی  ــی، صفحه آرای ــاب از حروف چین نســخه در ســال 1397 منتشــر کرده اســت؛ کت
ــی  ــکال ویرایش ــدود اش ــواردی مع ــز م ــت و به ج ــوردار اس ــق برخ ــی دقی و ویرایش
ــری  ــاالً تصوی ــه احتم ــاب، ک ــد کت ــرح جل ــدارد. ط ــم گیر ن ــی چش و حروف چین
ــگاه  ــت و در ن ــذاب اس ــیار ج ــت، بس ــواه اس ــوان وطن خ ــت نس ــای جمعی از اعض
نخســت توجــه خواننــده را جلــب می کنــد. کتــاب دارای فهرســت مطالــب، 
ــناد برگزیــده  پیشــگفتار، پیوســت، فهرســت منابــع و مآخــذ و عکس هــا و اس
اســت. بــا این حــال مهم تریــن اشــکالی کــه در نخســتین بررســی و مطالعــة کتــاب 
اســت. در  نویســنده  پراکنده گویــی  و  نامنظــم  به چشــم می آیــد فصل بنــدی 
فهرســت مطالــب، عناویــن نامنظــم و فاقــد شــماره گذاری اســت و خواننــده دچــار 
ــوان  ــت نس ــای جمعی ــه فعالیت ه ــاب، ک ــب کت ــده مطال ــود. عم ــردرگمی می ش س
ــرد آمده اســت؛ نویســنده  ــک فصــل گ ــد، در ی ــران را بررســی می کن وطن خــواه ای
ــود  ــر آن ب ــد. بهت ــیم کن ــدد تقس ــای متع ــه فصل ه ــل را ب ــن فص ــت ای می توانس
ــت در  ــن جمعی ــرد ای ــر عملک ــم دقیق ت ــر و فه ــناخت بهت ــرای ش ــه نویســنده ب ک
ســاختار کتــاب فصولــی را بــه ســیر تشــکیل و تکویــن جمعیــت، بررســی و تبییــن 
اندیشــه ها و عملکرد هــا، بررســی مرامنامــه و اساســنامه، و انشــعاب و جدایــی 
ــت  ــای جمعی ــو و تالش ه ــه تکاپ ــود ک ــن الزم می نم ــی داد. همچنی ــاص م اختص
ــه بررســی می شــد و در نهایــت  ــان در فصلــی جداگان ــرای تغییــر در وضعیــت زن ب

ــت.  ــت اختصــاص می یاف ــن جمعی ــان کار ای ــه انحــالل و پای ــم ب ــی ه فصل
در فصــل اول و در بخشــی کــه بــه دســته بندی مقــاالت مجلــة جمعیــت نســوان 
ــة  ــم ارائ ــان، ص ص. 50-72(، به رغ ــت )هم ــاص یافته اس ــران اختص ــواه ای وطن خ
مطالــب در قالــب نقــل قــول مســتقیم، از شــمارة مجلــه، تاریــخ انتشــار و شــماره 
ــد اطالعــات ارائه شــده  ــد دریاب ــاد نمی شــود و خواننــده نمی توان ــب ی صفحــة مطال
مربــوط بــه کــدام شــماره از نشــریه و یــا ســال انتشــار اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه در فصــل دوم و نیــز در بخــش پیوســت ها تقریبــاً تمامــی ایــن مقــاالت آمــده 

اســت کــه تکــرار آن هــا ضــروری نبــود.
ــده اند،  ــردآوری ش ــش گ ــه بخ ــب در س ــاب، مطال ــی کت ــل اصل ــس از فص پ
ــدة مقــاالت و  ــة جمعیــت نســوان وطن خــواه، برگزی ــب مجل فهرســت کامــل مطال
ــر  ــت درنظ ــوان پیوس ــا را می ت ــن بخش ه ــة ای ــد هم ــت ها. هرچن ــب و پیوس مطال

ــام نهاده اســت.  ــا بخــش ســوم را پیوســت ن ــی نویســنده تنه ــت، ول گرف
ــر  ــاً 60 درصــد از کل حجــم اث ــه تقریب ــن اســت ک ــر در ای ــف اساســی اث ضع
ــة  ــده در مجل ــاالت منتشرش ــن مق ــت. مهم تری ــاص یافته اس ــت ها اختص ــه پیوس ب
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نقد آزاد

ــاًل  ــه کام ــت، ک ــردآوری شده اس ــش دوم گ ــل بخ ــواه ذی ــوان وطن خ ــت نس جمعی
ــی در  ــب به راحت ــش از مطال ــن بخ ــه ای ــد؛ چراک ــر می رس ــروری به نظ ــر ض غی
آرشــیو اســناد و کتابخانه هــا بازیابــی می شــود. در عیــن حــال ذکــر همیــن 
ــه  ــش ب ــن بخ ــنده در ای ــت، نویس ــم نیس ــکال ه ــی از اش ــاالت خال ــده مق گزی
ــه  ــی ک ــد و مطالب ــاره ای نمی کن ــچ اش ــاالت هی ــب و مق ــة مطال ــماره و صفح ش
ــت  ــده اس ــرار ش ــت ها تک ــدداً در پیوس ــده، مج ــان آم ــا به می ــر آن ه ــن ذک  در مت

)همان، ص ص. 249-133(. 
ضعــف دیگــر اثــر ایــن اســت کــه غالبــاً اســناد و مــدارک ارائــه شــده در پیوســت 
ــان، ص ص. 251-252؛ ص ص. 261-260(.  ــتند )هم ــی هس ــماره بازیاب ــد ش 3 فاق
همچنیــن بهتــر آن بــود کــه به جــای انتشــار گزیده مقــاالت مجلــه، اعضــای جمعیــت 
بــه اختصــار معرفــی می شــدند، یــا در جدولــی پیشــینة خانوادگــی اعضــا، تحصیــالت 
ــه می شــد. چراکــه به جــز چنــد نفــر اعضــای سرشــناس  ــان ارائ و میانگیــن ســنی آن
ــن جمعیــت نه تنهــا هیــچ اطالعــی به دســت  ــاب از 195 نفــر عضــو ای جمعیــت، کت
نمی دهــد کــه حتــی از شــمار اعضــا آن نیــز، جــز در پانوشــت، یــادی نمی کنــد. شــاید 
شــمار اعضــای ایــن جمعیــت از نظــر نویســنده آنگونــه خالــی از اهمیــت هســتند کــه 

ــاد می کنــد )همــان، ص. 106(.  تنهــا در پانوشــت از آن ی
ــه ایــن اثــر می تــوان وارد دانســت ایــن اســت کــه عمــده  نقــد دیگــری کــه ب
اســناد مــورد اســتفادة نویســنده اطالعــات و اســناد مأخــوذ از روزنامه هــا و نشــریات 

اســت و کمتــر نشــانی از اســناد رســمی می تــوان یافــت. 
فهرســت منابــع و مآخــذ نیــز خالــی از اشــکال نیســت و رد پــای شــتاب زدگی، 
ــنده در  ــال نویس ــرای مث ــد. ب ــوان دی ــم آن می ت ــی را در تنظی ــتت و بی نظم تش
معرفــی کتــاب صدیقــه دولت آبــادی: نامه هــا، نوشــته ها و یادهــا، به کوشــش 
ــوان  ــادی را به عن ــه دولت آب ــام صدیق ــادی، ن ــانه نجم آب ــی و افس ــت صنعت مهدخ

ــان، ص. 275(.  ــت )هم ــر کرده اس ــاب ذک ــندة کت نویس
ــالمی،  ــا س ــادی و غالمرض ــانه نجم آب ــر افس ــرق، اث ــوان ش ــت نس ــاب نهض کت
ــوان  ــرة نس ــن کنگ ــخنرانی های دومی ــات و س ــروح جلس ــه به مش ــت ک ــری اس اث
ــا  ــنده ب ــادی، 1384( و نویس ــالمی و نجم آب ــاص دارد )س ــران اختص ــرق در ای ش
ــه  این کــه در فهرســت منابــع و مآخــذ از آن یــاد کــرده، امــا در مبحــث مربــوط ب

ــت.  ــتناد نداده اس ــه آن اس ــرق ب ــوان ش ــرة نس کنگ
ــوان  ــت؛ به عن ــتباه شده اس ــار اش ــز دچ ــع نی ــر مناب ــاً در ذک ــنده بعض نویس
نمونــه در بیــان انتخــاب اعضــای هیئــت مدیــره جمعیــت و نیــز اســتعفای 
ــدی  ــال نوراله ــرح ح ــه ش ــت نســوان ب ــش از جمعی ــه و همفکران ــدی منگن نوراله
ــه  ــوان نورالهــدی منگن ــع از دی ــه در فهرســت مناب ــه اســتناد داده؛ درحالی ک منگن
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 تجددطلبی فارغ از سیاست

ــرح  ــش ش ــات را از بخ ــنده اطالع ــه نویس ــد ک ــر می رس ــت. به نظ ــاد کرده اس ی
)همــان، ص. 16 و ص. 106،  اســتخراج کرده اســت  نویســنده  دیــوان   حــال 

قس: همان، ص. 275(.

بررسی نقد محتوایی اثر
ــا  ــنده ب ــت. نویس ــروپناه اس ــر خس ــدة اث ــص عم ــوا نق ــاختار و محت ــی س پراکندگ
وجــود اســتفاده از منابــع دســت اول، تنهــا بــه توصیــف و تبییــن داده هــای مأخــوذ 
ــن  ــه ای ــداده ک ــه ن ــازی ارائ ــل کارس ــچ تحلی ــرده و هی ــا ک ــع اکتف ــان مناب از هم
ــرای مثــال در جریــان برگــزاری تئاتــر در منــزل  ــه اثــر آســیب زده اســت. ب امــر ب
ــه منــزل نورالهــدی  نورالهــدی منگنــه عــده ای از نیروهــای مذهبــی و ســنت گرا ب
منگنــه حملــه کردنــد و تئاتــر را برهــم ریختنــد. زنــان جمعیــت نســوان از میــرزا 
عبــداهلل واعــظ شــنیدند کــه عــده ای از زنــان رقیــب بــا اطالع رســانی غلــط دربــارة 
ــد )همــان، ص ص.30- ــر را فراهــم کردن ــات ام ــن جمعیــت موجب فعالیت هــای ای

ــه  ــا ارائ ــن مدع ــی از صحــت و ســقم ای ــا نویســنده هیــچ توضیــح و تحلیل 33(. ام
ــر ایــن، بعضــاً دیــده می شــود کــه نویســنده بی آن کــه حتــی  نداده اســت. افــزون ب
تبییــن و توضیــح مقــدوری از رویــدادی ارائــه کنــد، تنهــا بــه اشــاره ای گــذرا اکتفــا 
ــرای مثــال نویســنده بی آن کــه اساســنامة  ــا شــتابزدگی از آن عبــور می کنــد. ب و ب
جمعیــت را ارائــه کنــد، فقــط اشــاره ای گــذار بــه اساســنامه می کنــد، اگر اساســنامة 
جمعیــت در دســترس نویســنده نبــوده، شایســته آن بــود کــه در پانوشــت بــه آن 
اشــاره کنــد )همــان، ص. 16(. همچنیــن نویســنده از تبییــن اختالف نظــر صدیقــه 
ــس، در  ــه پاری ــادی ب ــزام دولت آب ــان اع ــکندری، در زم ــرم اس ــادی و محت دولت آب
ــن  ــه می توانســت ای ــد؛ درصورتی ک ــذرا بســنده می کن ــاره ای گ ــه اش ــذرد و ب می گ
اختالف نظــر و تشــتت اعضــا را، کــه از عوامــل مهــم انشــعاب بــود، بیشــتر بررســی 
و تببیــن کنــد )همــان، ص ص. 25-26(. همچنیــن نویســنده درخصــوص توصیــف 
ــت  ــره جمعی ــت مدی ــا و هیئ ــی از اعض ــرح وظایف ــت ش ــاختار جمعی ــن س و تبیی
ــه ذکــر مطالبــی  ــه نمی دهــد و تنهــا ب اعــم از رئیــس، نائــب رئیــس و منشــی ارائ

ــان، ص. 12(. ــد )هم ــا می کن ــده اکتف پراکن
نویســنده افــزون بــر ارائــة اطالعــات بعضــاً غیرضــروری، داده هایــی آورده اســت 
کــه نیازمنــد تبییــن و توصیــف دقیق تــری اســت؛ بــرای مثــال در مبحــث مربــوط 
بــه ارتبــاط جمعیــت بــا کشــورهای اروپایــی و ســفر صدیقــه دولت آبــادی نویســنده 
می توانســت در مبحثــی مشــخص ارتبــاط بــا مجامــع بین المللــی و تأثیــر متقابــل 
جمعیــت بــا گروه هــای مشــابه آن را در کشــورهای اروپایــی تبییــن و تحلیــل کنــد، 
درصورتی کــه بــه توصیــف محــدود در ایــن زمینــه بســنده کرده اســت )همــان، ص 
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ــا تشــکل های  ــراری ارتبــاط ب ــه برق ــدام ب ــل عنــوان اق ص. 25-26(. همچنیــن ذی
زنــان دیگــر کشــورها از برگــزاری تئاتــر و تــالش بــرای تأســیس کالس اکابــر یــاد 
شده اســت کــه هیــچ ارتباطــی بــا عنــوان یادشــده نــدارد )همــان، ص ص. 31-29(. 
نمونــة دیگــر در پراکنده گویــی اثــر، توضیــح تأســیس کالس اکابــر اســت؛ 
نویســنده ابتــدا توضیحــی دربــارة تأســیس مدرســة اکابــر می دهــد، ســپس 
زنــان  بــرای  نمایــش  برگــزاری  جملــه  از  انجمــن  دیگــر  فعالیت هــای  بــه 
 می پــردازد و ســپس دوبــاره مبحــث تأســیس مدرســة اکابــر را پــی می گیــرد 

)همان، ص ص. 47-29(.
ــه علــل انفعــال و ناکامــی جمعیــت  نویســنده ذیــل عنــوان رکــود و جدایــی ب
ــه اهدافشــان اشــاره می کنــد )همــان، ص. 64(.  نســوان وطن خــواه در دســتیابی ب
در صورتی کــه می توانســت ایــن مطالــب را در مبحــث انحــالل بررســی کنــد. 
ــال های 1305- ــود، س ــوان دورة رک ــل عن ــد ذی ــات بع ــاره در صفح ــنده دوب نویس
ــان،  ــردازد )هم ــاله می پ ــن دورة 6 س ــت در ای ــن جمعی ــای ای ــه فعالیت ه 1310 ب
ــی  ــل عنوان ــب را ذی ــن مطال ــة ای ــت هم ــه می توانس ص ص. 80-94(، درحالی ک
ــة  ــی در ارائ ــه بی نظم ــن هم ــاهد ای ــورت ش ــه در آن ص ــد، ک ــی کن ــد بررس واح
محتــوا نبودیــم. همچنیــن پــس از ایــن فصــل، نویســنده بــه اختصــار فعالیت هــای 
ــوان آن را  ــی می ت ــه به نوع ــد ک ــی می کن ــوان« را بررس ــداری نس ــت بی »جمعی
ــن  ــة ای خــروج از بحــث و غیرضــروری تلقــی کــرد؛ چراکــه نویســنده پــس از ارائ
ــه توضیــح عملکــرد و فعالیت هــای جمعیــت نســوان وطن خــواه  ــاره ب ــب دوب مطال

بازمی گــردد )همــان، ص ص. 79-72(.
نویســنده در ارائــة مطالــب و داده هــا ذیــل عناویــن فصــول  نظــم و انســجام محتــوا 
ــة مطالبــی مهــم چشم پوشــی کرده اســت؛ چنانچــه  را مراعــات نکــرده و بعضــاً از ارائ
ــی درخصــوص  ــه مجلــس شــورای مل در مبحــث پیشــنهادهای ســه گانة جمعیــت ب
بهبــود وضعیــت زندگــی زنــان، لــزوم آزمایــش خــون پیــش از ازدواج، اعــزام دختــران 
بــرای تحصیــل در رشــتة مامایــی و ترویــج اســتفاده از البســه و منســوجات داخلــی، 
نــه اطالعاتــی از افــراد پیشــنهاددهندة طــرح به دســت می دهــد و نــه دربــارة واکنــش  
نماینــدگان مجلــس اطالعاتــی درخــور ارائــه می کنــد و تنهــا بــه ایــن بســنده می کنــد 
کــه هم زمانــی ایــن طــرح بــا طــرح تغییــر ســلطنت، نماینــدگان را از پیگیــری ایــن 

طــرح بازداشــت )همــان، ص ص. 38-37(. 
ــا  ــزا ب ــی مج ــت را در فصل ــالل جمعی ــل انح ــنده عل ــه نویس ــود ک ــر آن ب بهت
ارائــة تحلیل هــای عمیــق و بررســی جوانــب متعــدد مســئله بررســی کنــد. 
درصورتی کــه عمــده مطالبــی کــه ذیــل ایــن مبحــث آمده اســت، ارتبــاط چندانــی 
بــا موضــوع نــدارد و درواقــع نقل قــول مســتقیم از کنفرانــس و مقالــه ای اســت کــه 
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 تجددطلبی فارغ از سیاست

ــارة  ــم حکیمــی عضــو داراالنشــا جامعــة ملــل« در 14 تیــر 1312 درب ــا خان »مارت
ــان، ص  ــت )هم ــراد کرده اس ــوان ای ــران ج ــوب ای ــی در کل ــت خانودگ ــزوم تربی ل
ــه های  ــه ریش ــه ب ــود ک ــن ب ــمند ای ــیوة روش ــه ش ص. 113-118(. در صورتی ک
ــق  ــتت، و مصادی ــالف و تش ــل اخت ــعاب، عل ــل انش ــت، عل ــن جمعی ــالل ای انح
ــاه  ــت رضاش ــا حکوم ــان ب ــای زن ــبت فعالیت ه ــت و نس ــار حکوم ــات، فش  اختالف

اشاره می شد. 

ارزیابی نهایی 
انتشــار آثــار و مکتوبــات حــوزة زنــان، در اواخــر دورة قاجــار و اوایــل دورة پهلــوی، 
براســاس اســناد و مــدارک نشــریات، بــه فهــم دقیق تــری از وضعیــت زنــان در ایــن 
ــواه  ــوان وطن خ ــت نس ــاب جمعی ــد. کت ــد ش ــر خواه ــا منج ــگاه آن ه دوره و جای
ایــران به بررســی و نقــد عملکــرد ایــن جمعیــت در خــالل ســال های 1301 
تــا 1314 پرداختــه، امــا نویســنده به ســبب گرفتارآمــدن در ســاختار روایــی 
متشــتت و پراکنــده، ارائه نکــردن تحلیــل و تبییــن درخــور اتفاقــات و رخدادهــا و 
ــر  ــت، نتوانســته تصوی ــن جمعی ــه ای ــوط ب ــدارک مرب اســتفاده نکردن از اســناد و م
ــی  ــگاه اجتماع ــر جای ــش آن در تغیی ــت و نق ــن جمعی ــای ای ــی از فعالیت ه دقیق
ــان  ــرد زن ــنده عملک ــال نویس ــن ح ــد. در عی ــه ده ــوی اول ارائ ــان در دورة پهل زن
ــه بســتر اوضــاع سیاســی  ــدون نظــر ب ــان و ب ــگاه اجتماعــی آن ــه پای را، بی توجــه ب
ــجم و  ــل منس ــته تحلی ــن رو نتوانس ــت؛ ازای ــی کرده اس ــه بررس ــی زمان ـ اجتماع
ــت  ــال های فعالی ــد. س ــه ده ــاه ارائ ــان در دورة رضاش ــای زن ــوری از فعالیت ه درخ
ــن  ــی ای ــاه، ول ــری رضاش ــال های قدرت گی ــا س ــت ب ــادف اس ــت مص ــن جمعی ای
ــاد  ــرای به انقی بســتر مهــم سیاســی، و عملکــرد و خواســت فرادســتانة حکومــت ب
ــده  ــت و خوانن ــب اس ــاب غای ــن کت ــان در ای ــای زن ــادرة جنبش ه ــیدن و مص کش
ــان در دورة  ــای زن ــای فعالیت ه ــق از چالش ه ــی عمی ــر فهم ــن اث ــة ای ــا مطالع ب

ــی آورد. ــت نم ــاه به دس رضاش

منابع
ــة  ــروطه، ترجم ــت مش ــان در نهض ــری زن ــای نیمه س ــت )1377(. انجمن ه ــاری، ژان آف

ــو. ــران: بان ــفیان، ته ــواد یوس ج
بامــداد، بدالملــوک )1347(. زن ایرانــی، از انقــالب مشــروطیت تــا انقــالب ســفید، تهــران: 

ابــن ســینا.
خســروپناه، محمــد حســین )1397(. جمعیــت نســوان وطن خــواه ایــران )1314-1301( 

تهــران: خجســته. 
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منگنه، نورالهدی )1335(. دیوان، تهران: کتابخانة ابن سینا.
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