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  چكيده
ي مدرن و متأثر از  هاي فرهنگي سنتي به زيست اجتماعي كودكان در دوره نگرش

تأثير تحولي كه  در ايران معاصر نيز تحت. هاي نوگرا تغيير كرد ظهور گفتمان

هاي فرهنگي تجددگرا ايجاد كرد، ضرورت بازانديشي در نگرشهاي فرهنگي  انگاره

ظهور را  ي متجدد روبه معهحاكم بر زيست اجتماعي كودكان، توجه طيفي از جا

ها و  اي از مشخصه ي تعريفي نو از كودكانگي، با رشته مراد آنان ارائه. جلب كرد

شود تا  در پژوهش پيش رو كوشش مي. مدار بود هاي برخاسته از تجدد حق بايسته

ي رضاشاه، در ايجاد گفتار نوسازي فرهنگي  نگاري زنان در دوره سهم روزنامه

مليت نقش آنان براي بهبود و ارتقاي زيست دختران در قالب واكاوي شود و عا

ي بلوغ و مسائل رواني و بهداشتي آنان، سن ازدواج  هايي چون شناخت دوره بايسته
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حاصل واكاوي محتواي . و بسط آگاهي خانواده و جامعه در اين زمينه روشن شود

كودكانگي را كه در  اند گر آن است كه اين نويسندگان كوشيده هاي فوق بيان روزنامه

هاي فرهنگي سنتي يا متأثر از مصائب اقتصادي و معيشتي به محاق رفته  سايه نگرش

نگاري زنان با طرح بايستگي بسط نظام  روزنامه. بود، به دختران خردسال بازگردانند

ي قانوني ازدواج آنان بر حفظ كودكانگي  آموزشي و بهداشت كودكان، ايجاد پشتوانه

ه و كوشيد دهليزي براي جايگزيني تلقي مدرن از كودكي با نگرش پافشاري كرد

 . سنتي مسلط بر سپهر فرهنگي جامعه ايجاد كند

  .، پهلوينسوان عالمنگاري، تجدد،  همسري، روزنامه كودك: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه.١
هاي  ها و نگره همچون اكثر جوامع مسلمان، در ايران نيز ظهور تجليات فرهنگ مدرن انگاره

هاي سنتي حاكم بر زيست اجتماعي كودكان نيز از  نگرش. فرهنگي سنتي را به چالش كشيد

/ ي سده چهاردهم در آستانه. هايي بود كه تحت تأثير اين تحول دچار تغيير شد جمله حوزه

بيستم و همنوا با آهنگ شتابناكي كه حيات سياسي و اجتماعي ايران را دچار تغيير كرد، 

شان، وضعيت  هاي فرهنگي نگاران متجدد ظهور كردند كه از جمله دغدغه مهطيفي از روزنا

نگاران متجدد  اين روزنامه. هاي فرهنگي حاكم بر زيست آنان بود اجتماعي كودكان و نگرش

كه خاستگاه اجتماعي و فرهنگي متمايزي از اكثريت جامعه ايران آن روزگار داشتند و 

گيري از امكاني كه رسانه و فضاي  ود، با بهرهنوگرايي فرهنگي ويژگي شاخص آنان ب

متحول فرهنگي در اختيارشان نهاده بود، جهت تغيير الگوي فرهنگي حاكم بر زيست 

ي زيست  نگاران، مسئله هاي اين روزنامه در كانون دغدغه. اجتماعي كودكان گام برداشتند

اهيم مدرن، كودكانگي در در واقع، پيش از مواجهه با مف. اجتماعي كودكان دختر قرار داشت

رفت كه در سپهر  ها و مفاهيم سنتي شكل گرفته و نگرشي به شمار مي بستري از قاعده

در مقابل، ديدگاهي كه خواهان به پرسش كشيدن نگرش . گفتماني مردانه نضج يافته بود

ن ظهور بود كه آگاهي خود را از گفتما ي متجدد روبه مسلط سنتي بود، برآمده از يك جامعه
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بخشي از نمايندگي اين نگرش بر دوش زناني بود كه تحصيالت جديد . گرفت مدرن مي

خود را عمدتاً از غرب و يا از مدارس نو در ايران كسب كرده بودند و در مسير تأسيس 

ي  مواجهه با مفاهيم مدرن براي اين دسته، اسبابي فراهم كرد كه در سايه. روزنامه گام نهادند

بدين معنا كه بلوغ ديگر مقطعي . ديدي از مفهوم بلوغ ارائه دهندآن بكوشند تلقي ج

ي توليدمثل و در نهايت زنانگي  محسوب نشود كه پس از آن دختران خردسال وارد چرخه

هاي جسمي و  اي از زندگي آنان به شمار رود كه بايد براي مراقبت شوند، بلكه مرحله

ي بهداشت كافي و  از رشد در سايه اش انديشيده شود و در موقعيت مناسبي پس رواني

اين آگاهي جديد مبنا . اش تصميم بگيرد شده خود براي زندگي و آينده ريزي آموزش برنامه

را بر ضرورت تكوين مفهوم جديدي از كودكي قرار داد و اين انگاره را پيش كشيد كه بايد 

سي و ابزار توليدمثل ي جن ي يك ابژه براي كودك حق كودكي در نظر گرفت و به او به مثابه

در واقع تلقي از دنياي كودكي، در بستر مدرن، در تالش براي غلبه بر تلقي . نگريسته نشود

  . از طفوليت در بستر سنتي است

همسري مالك  در پژوهش پيشِ رو، ازدواج دختران خردسال و به تعبير ديگر كودك

ي پهلوي، چگونه كوشيد به تحول  نگاري زنان در دوره قرار دارد تا روشن شود روزنامه

نگرش به زيست اجتماعي دختران، مفهوم بلوغ، باروري و كاركردهاي آن و به طور كلي 

ين معنا كه تكوين نگرش نو به كودكي و عدول از بد. تحول نگرش به زنانگي بپردازد

دانست، با تمركز بر ازدواج دختران خردسال  روايت پيشين كه روايت جديد آن را مردانه مي

به سخنِ ديگر، كانون پژوهش پيشِ . نگاري هدف پژوهش حاضر است از رهگذر روزنامه

از نمايندگان آن است و نگاري زنان يكي  رو، تغيير و دگرگشت فرهنگي است كه روزنامه

پرسش اين پژوهش بر . اند از اين طريق درصدد رخنه در ساختار سنتي برآيند زنان كوشيده

ي ازدواج كودكان دختر  اين اساس استوار شده است كه تلقي نو از كودكي چگونه در زمينه

  در حال تكوين است؟

مدنظر است و ي رضاشاه  همسري در دوره در پژوهش حاضر، تحول نگرش به كودك

هرچند به فراخور موضوع و براي نيل به . ي پهلوي در مقاله همين مقطع است مراد از دوره
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هاي زنان پيش از برآمدن دولت پهلوي و نيز پس  تري از مسئله، برخي روزنامه درك منسجم

 شكوفه، دانش، عالم نسوان،هاي  براين اساس، روزنامه. هم بررسي شده است ١٣٢٠از 

وان وطنخواه ايران، نامه بانوان، زبان زنان، جهان زنان، پيك سعادت نسوان، جمعيت نس

دختران ايران، راهنماي زندگي، نامه بانوان ايران، رستاخيز ايران، نسوان شرق، بانو، بچه 

ها در  هاي اين روزنامه ناگفته نماند برخي شماره ١.قشنگ، عالم زنان و قيام زنان بود

واكاوي محتواي اين . ده و يا امكان دسترسي به آنها وجود نداشتها موجود نبو كتابخانه

است كه  نسوان عالمي  دهد بيشترين مطلب مربوط به روزنامه ها نشان مي روزنامه

در پايان . ي مذكور، برآمده از اين منطق است هاي مكرر پژوهش حاضر به روزنامه ارجاع

همسري و نيز پيامدهاي آن براي  ودكي ك ي توصيف نويسندگان از پديده مقاله هم، شيوه

  .دختران خردسال، در قالب جداولي ارائه شده است

در اروپا . زمان زيادي نيست كه كودك و كودكي به حوزه عاليق مورخان راه يافته است

) ١٩٦٠(٢كودك و زندگي خانوادگي در حكومت قديمچاپ كتاب فيليپ آريس با عنوان 

تاريخ اجتماعي : قرون كودكياين كتاب كه با نام . گيختمباحثات جدي در اين زمينه بران

به انگليسي برگردانده شد، اگرچه در معرض نقدهاي بسياري قرار  ٣زندگي خانوادگي

به مرور وضعيت زيست . ي اين مطالعات گذاشت گرفت اما تأثير خود را بر گسترش دامنه

و برخي آن را موضوع كودكان در جهان اسالم هم بيشتر در كانون توجه قرار گرفت 

ها عمدتاً بر محور  در ايران هم در مقايسه با زماني كه پژوهش ٤.پژوهش مستقلي قرار دادند

ي محققان بيشتر به سمت مسائل  آمد، دغدغه مسائل كالن سياسي و نظامي به نگارش درمي

هايي كه در اين  پژوهش. اجتماعي و فرهنگي با محوريت مسائل خرد سوق يافته است

اي كه موضوع  نخست دسته ٥.توان در دو دسته جاي داد اند را مي ينه به نگارش درآمدهزم

اما مشخصاً . آنها زنان در ايران معاصر است و ازدواج زنان در آنها وجه كانوني ندارد

كاليي ياد كرد كه در ذيل بررسي برخي مسائل زنان و  ي ياسمين رستم توان از مقاله مي

ي  ي اصالح قانون خانواده و سهم مجله ي رضاشاه، به مسئله ر دورهجايگاه حقوقي آنان د

هايي كه كانون آنها زيست كودكان و تحول  ي دوم پژوهش دسته ٦.پرداخته است نسوان عالم
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شود تا تحول مفهوم  در پژوهش حاضر كوشش مي ٧.مفهوم آن متأثر از گفتمان تجدد است

ي ازدواج واكاوي  ي رضاشاه از منظر مسئله هاي زنان در دوره كودكي از رهگذر روزنامه

  ٨.هاي يادشده نبوده است شود كه تاكنون موضوع پژوهش

  بايدها و نبايدهاي گفتمان سنتي ازدواج: دختران خردسال .٢
گوييم كه مزاوجت در عهد صباوت يگانه علت ضعف و انحطاط ملت ايران است  ما نمي«

ها از ملل متمدنه مدخليت تام  داشتن آنولي مسلم است كه اين رسم در عقب نگه 

شايد كمتر متني را بتوان يافت كه انحطاط و ). ٧- ٥، ٦، ش ٣س: ١٣٠٢، عالم نسوان(»دارد

همسري در ايران را عواملي تنگاتنگ هم دانسته باشد آن گونه كه يكي از مقاالت  كودك

الطاقه بر  و ستم فوقآشكارا بر آن دست گذاشته و از آن با نام ظلم، فاجعه  عالم نسوان

رسد سن ازدواج در ميان پسران معموالً  ذكر اين نكته ضروري مي. دختران ياد كرده است

و  ٩)٢٥٥- ٢/٢٥٢و١ج : ١٣٣٥؛ دالماني، ١٠٠: ١٣٦٧اليارد، (چند سالي از دختران باالتر بوده

ها  زنامهاز اين رو اگرچه در اين رو. اند كمتر از دختران هم براي ازدواج در تنگنا بوده

هاي گذرايي به برخي مشكالت ازدواج پسران شده، اما ازدواج دختران همواره به  اشاره

نگاري زنان بر مفهوم حق براي  روزنامه. ي يك مسئله بيشتر در كانون توجه بوده است مثابه

كودكان دست گذاشت كه طبيعتاً از دهليز محوريت سه حق شامل، حق انتخاب، حق 

  . كرد ش عبور ميبهداشت و حق آموز

  دختران و تنگناي يك انتخاب: شده كودكي فراموش١,٢
ي پهلوي است روزگاري در غرب  ي بخشي از زنان متجدد دوره همسري كه دغدغه كودك

ي تامس مور به ممنوعيت ازدواج زنان پيش از سن هجده سالگي  اشاره. هم جريان داشت

فرهنگي غرب پيش از عصر مدرن - عياي از زيست اجتما توان جلوه را مي آرمانشهردر 

در تنگنا قرار دادن دختران براي ازدواج از سوي فرهنگ ). ١٠٦- ١٠٨: ١٣٧٣مور، (دانست

السلطنه در خاطرات  اجتماعي و خانواده يكي از مسائلي است كه اگرچه افرادي چون تاج

نويسندگان اين . نگاري زنان آشكارا بر آن پاي فشرد ، اما روزنامه١٠اند خود به آن اشاره كرده

ها به ضرورت تعريف حق انتخاب براي دختران و تأثير آن در ترسيم سيماي  روزنامه
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ها  هاي واقعي و يا نماديني در روزنامه آنان با درج تجربه. شان دست گذاردند زندگي آينده

ندگي دختران كاسته و به آنها قدرت اختيار بيشتري ها در ز كوشيدند از نقش پررنگ خانواده

در » طلوعه«اي از دختري به نام  بر همين اساس، نمونه. ي خود بدهند براي انتخاب آينده

درج شده است كه برخالف جريان فرهنگي جامعه، خانواده به او عالم نسوان ي  روزنامه

. ي پسر را برانگيخته است ادهحق انتخاب داده است؛ امري كه از قرار معلوم حيرت خانو

اند و نيز كودكان آواره در  شويي و كلفتي روي آورده اي كه به رخت طلوعه وجود زنان بيوه

، ش ١س : ١٣٠٠، عالم نسوان(دانسته است» هاي زوركي بله«كوي و برزن را از پيامدهاي 

ران، اذعان يكي از نويسندگان با برجسته كردن مصائب پيش روي زنان در اي). ٣٦- ٣١، ٥

هيچ نقطه از ممالك متمدنه و غير «كرده است وضعيت ازدواج در ايران را قابل قياس با 

درواقع اين بيان وجه بيشتر ). ٢٢- ٢٠، ٥، ش ٤س : ١٣٠٣، عالم نسوان(ديگر نيست» متمدنه

از اين كه وجه واقعي داشته باشد داراي وجه بالغي است، زيرا در جوامع متعددي از جمله 

بنابراين هدف  ١١.كند جاني مي ورهاي غربي اين مسئله وجود داشته و هنوز هم سختدر كش

هايي، مشخصاً فراخواندن جامعه به تأمل و بازانديشي در يك  نويسندگان از چنين اشاره

همسري  دهد از نظر نويسندگان، كودك ها نشان مي واكاوي محتواي روزنامه. سنت است

ها و يا فقر  لط گفتمان مردانه، ترس و ناآگاهي خانوادهبرآيند عوامل مختلف از جمله تس

  .است

  رخنه در گفتمان مردانه ازدواج كودكان٢,٢
ي ايران كه در طول زمان گفتمان مردساالرانه وجه هژمونيكي به خود گرفته بود،  در جامعه

همين در كانون توجه . ي والدين و مشخصاً پدر بود ازدواج دختران نيز امري در سيطره

هاي زنان قرار گرفته و نقش مستقيم والدين به ويژه پدر در  برخي نويسندگان روزنامه

اين موضوع يكي از . ازدواج كودكان و تسلط او بر اين انتخاب به پرسش گرفته شده است

هاي مورد بررسي  شناسي ازدواج كودكان در روزنامه پرتكرارترين مسائلي است كه در آسيب

نگاران در  روزنامه. انگر تسلط گفتماني مردانه در ازدواج دختران استبر آن تأكيد شده و بي

. پي جايگزيني نگرش نو و متجددي بودند كه در آن فرد از قدرت انتخاب برخوردار بود
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در يك نمونه، وقتي مادر . شود هاي متفاوتي هويدا مي عصيان بر اين سنت با ذكر نمونه

اين «: دهد به تعبير نويسنده با نخوت پاسخ مي پرسد، پدر دختر از كيستي خواستگار مي

: ١٣٠٠، عالم نسوان(»كنم چيزها به شما مربوط نيست آنقدر بدانيد كه من ندانسته كار نمي

در مواردي هم كه برخي مادران متوجه وضعيت هستند، با مخالفت ). ٣٩- ٣٧، ٥، ش ١س 

ت اين پدر بود كه سخن نهايي شوند، زيرا در ساختار سنتي خانواده، در نهاي پدر روبرو مي

اي را نقل كرده است كه مادر به دليل  نمونه عالم نسوان. زد ي ازدواج دختر مي را درباره

از «اما پدر با صدايي كه . بيماري خواستگار، از پدر خواسته دختر را به ازدواج او درنياورد

. را مسئول دانسته است مخالفت خود را با اين امر اعالم كرده و صرفاً خود» لرزد غيظ مي

بس است، ... «: بهتر است براي روشن شدن موضوع، بخشي از اين حكايت را نقل كنيم

ام در  دانيد كه من مايل نيستم اراده و قصدي كه كرده مي. خواني را كنار بگذاريد پس روضه

دخترم من مختار به امورات خود هستم و اختيار شوهر دادن . ام با احترام مجري نشود خانه

بيند  پدر در نهايت تأكيد كرده است كه نيازي نمي. »دهم خواهم مي با من است و بهركس مي

س : ١٣٠٠ نسوان، عالم(موضوع را ناديده بگيرد» مهمالت زني و هوس دختري«به خاطر 

  ١٢).٢٥- ١٧، ٦، ش ١

يكي از وجوه ديگر اين موضوع، ناف بريدن بود كه برخاسته از يك سنت كهن، پايدار 

مطابق اين سنت ناف دختر هنگام تولد براي يكي از پسران فاميل بريده . قدرتمند بود و

اين مسئله كه ريشه در سنتي ديرپا داشت و گاهي در سنين چهار و پنج سالگي هم . شد مي

؛ دالماني، ١١٩: ١٣٤٨دروويل، (شد براي برخي فرنگيان هم جلب توجه كرده است انجام مي

براي حامالن نگرش جديد كه ). ١٤٧- ١٤٤: ١٣٦٨؛ پوالك، ٢٥٥- ٢٥٢/ ٢و١ج : ١٣٣٥

سرزمين «هايي از اين دست، ايران را به  خواستار پاسداري از كودكانگي دختران بودند سنت

كرد كه ازدواج هم در آن وجه موحش و خطرناكي به خود گرفته و  اي تبديل مي»شده نفرين

نويسندگان، سنت ناف . بود» ران عظيمبح«ي تبديل به يك  حتي به تعبير آنان در آستانه

اند كه از نگاه آنان در تشديد وضعيت نامطلوب ازدواج  بريدن را يكي از مسائلي برشمرده

قاعدتاً نه نوزادان . دختران تأثير داشته و بيشتر از يك رخداد جدي، شبيه نوعي مزاح است
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تصميم بزرگتران را  االختيار و نه كودكان بعدي قدرت مخالفت با سنت مذكور و مسلوب

خواست بعداً زير بار اين تصميم برود عمدتاً با خشونت مواجه  اگر هم دختر نمي. نداشتند

ي  نويسنده). ٣١- ٢٢، ٨و٧، ش ١س : ١٣٠٣ جمعيت نسوان وطنخواه ايران،(شد مي

كند كه در ايران تمدن، چونان سيمرغ و كيمياست و  در ادامه بيان ميعالم نسوان ي  روزنامه

بنابراين نويسنده ضمن تأكيد . را دارند» فروشي برده«هايي از اين دست به نوعي حكم  تسن

عالقگي  نماندن زن، بي» عفيفه«شان، پيامدهاي آن را  بر حق دختران در شناخت همسر آينده

). ٢٥- ١٧، ٦، ش ١س : ١٣٠٠، عالم نسوان(به فرزند و رخوت در تربيت آنها دانسته است

هاي رايج ازدواج، گام ديگري در حفظ و  نگاران با نقد يكي از سنت مهبدينسان اين روزنا

هرحال، سنت ناف بريدن در  به. دارند پاسداشت دنياي كودكي و تعديل گفتمان مردانه برمي

، آن را بر روز زناي كه بعداً مرتضي مطهري، در مجله  معرض توجه قرار داشت، به گونه

  ).٧٥- ٧٤: ١٣٨٥مطهري، (شمرداساس روايات اسالمي امري مذموم بر

  همسري فقر اقتصادي و كودك٣,٢
ي كريه فقر روي ديگر آسيبي است كه  دهد چهره ها نشان مي واكاوي محتواي روزنامه

تر در زمان قاجاريه  پيش. متوجه زندگي كودكان و در نهايت تحميل ازدواج به آنان است

ازدواج دختران اشاره در  نويسان غربي به نقش اين موضوع هم برخي سفرنامه

هايي محدود  هرچند اين موضوع صرفاً به خانواده). ١٤٧- ١٤٤: ١٣٦٨پوالك، (اند كرده

شد كه گرفتار فقر فرهنگي و اقتصادي بودند و در مواجهه با مردان متمول، معموالً  نمي

اما ). ٥٦: ١٣٨١ميرانصاري و ضيائي، (شد ي دختر به سرعت جلب مي رضايت خانواده

اند كه گرفتار فقر فرهنگي و  هايي كرده هاي زنان عمدتاً نقد را متوجه خانواده روزنامه

را در ذيل » هاي شهرستان وصلت«در يكي از اين مقاالت، نويسنده، عمدتاً . اند معيشتي بوده

ي خردسالي كودكان، مرد  كوشند با عرضه دهد كه در آن والدين مي اين موضوع قرار مي

به باور آنها در چنين مواردي، خردسالي مجالي براي والدين فراهم . ثروتمندي پيدا كنند

، عالم نسوان(كند كه با تكيه بر آن بتوانند جلب نفع كنند و دخترانشان را گران بفروشند مي

هايي كه در شهرستان متوجه زنان بود  به هرحال آسيب ١٣).٣٤- ٢٩، ١، ش ٣س : ١٣٠١
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يكي از داليل آن هم اين بود ). ١٤٧- ١٤٤: ١٣٦٨پوالك، (توانست باشد بيشتر از تهران مي

اما اين سخن به معناي وضعيت مطلوب . كه تهران در معرض تغييرات فرهنگي بيشتري بود

  . تهران در اين زمينه نبود

هم » فروشي برده«نويسندگان از ازدواج كودكان و اهميت ثروت مردان در آن با عنوان 

پدر و ...آيا«: قلمي عاطفي موضوع چنين بيان شده است در يكي از مقاالت با. اند ياد كرده

فروشي نيست؟ آيا حقيقتاً اين  مادر دختر فقير را به يكصد هزار تومان تطميع كردن بنده

، ٨س : ١٣٠٧ عالم نسوان،(»مواصلت جز به وسيله دولت اين و فقر آن ميسر شده است؟

ي روايت آشكارا  در شيوه). ٢٢- ٢٠، ٥، ش ٤س : ١٣٠٣، نسوان عالم؛ ١١٩- ١١٦، ٣ش 

عاطفيِ اين نويسندگان، از پدراني ياد شده است كه دختر خود را در سن پايين به اشرفي و 

س : ١٣٠٢، عالم نسوان(اند برخورد كرده» ترين حيوانات پست«ملك فروخته و با او چون 

ها و  از اين رو در بسياري از مقاالت انگشت اتهام متوجه خانواده). ٣٩- ٣٠، ١، ش ٤

، ٢، ش ٣س : ١٣٠١ عالم نسوان،(مباالتي آنها در انتخاب همسر براي فرزندانشان است بي

٢٨- ٢٥.(  

هاي برآمده از آن  اي كه فقر اقتصادي و آسيب توان انكار كرد در جامعه به هر حال نمي

توانست چونان عاملي ظهور كند كه  اي داشت، شرايط مالي مساعد مي پرده ي بي چهره

همين، موضوع محوري يكي از مقاالت . ا را براي ازدواج دخترانشان قانع كنده خانواده

. ي ازدواج نيست دولتمندي شرط عمده«: است كه درج بخشي از آن خالي از لطف نيست

بخشد و با وجود مردي فرتوت و گوژپشت  مال از بهر سعادت ازدواج چندان سودي نمي

ي هر  كه آورنده...مال است.. ها از مال ميايد بتهمه اين مصي... خيزد چه نفعي از مال برمي

كند، عزيز و  پدر سعادت و شرف و مهر فرزندي را از براي مال فراموش مي. مصيبت است

فروشد دختر زيباي جوانش را از براي مال به يك مرد پير  ي خود را به مال مي جگر گوشه

  ). ١٥٨- ١٥٧، ٤ش ، ١١س : ١٣١٠ عالم نسوان،(»كند مسن و بداخالقي تزويج مي
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  همسري ؛ نقش ترس، اوهام و خرافات در كودك»توپ مرواريد«٤,٢
اي بود كه گرفتار سنت بود و از ازدواج  همسري از يك منظر محصول و پيامد جامعه كودك

اي كه  در جامعه. آنها در خانه هراس وجود داشت» ماندن«نكردن دختران و به تعبير عاميانه 

توانستند  ها هم نمي نگريست، خانواده آميز مي ي تبعيض ج نكرده به ديدهدر آن به دختر ازدوا

اي،  در چنين جامعه). ٢٥٥- ٢٥٢/ ٢و١ج : ١٣٣٥دالماني، (خود را از اين نگرش مجزا بدانند

كرد و برخي مادران را  ترس به مرور خود را به صورت فرهنگ غالب و مسلطي تحميل مي

هايي از  همسري با انگاره تنيدگي كودك از اين رو درهم .كشاند به توسل به نذر و ادعيه مي

ي اين ادعا را در روايت  نمونه. نگاران قرار گرفت اين دست، در معرض نقد روزنامه

ي لباسش را به توپ  توان جست و جو كرد كه ظاهراً مادرش كناره ي طلوعه مي گفته پيش

يكي از كاركردهاي اين توپ همين اساساً . بسته است مرواريد واقع در ميدان توپخانه مي

وجو  جست ننه كلثومتوان در اثر  اي از بروز اين سنت را مي جلوه). ١: ١٣٦٩هدايت، (بود

شان، در محلي جمع شده و آواز  كرد؛ آن جا كه دخترانِ دمِ بخت، براي باز شدن بخت

ن از اين نگارا در بخشي از روايت روزنامه). ٣٩: ٢٥٣٥خوانساري، (دادند مشخصي سرمي

ي  شود و نويسندگان در چنين مسائلي عمدتاً گله موضوع، ردپاي نصيب و قسمت ديده مي

؛ ٢٨- ٢٥، ٢، ش ٣س : ١٣٠١، عالم نسوان(كنند ها مي ي ازدواج خانواده خود را متوجه شيوه

هاي  در يكي از شماره). ٣١- ٢٢، ٨و٧، ش ١س : ١٣٠٣، جمعيت نسوان وطنخواه ايران

در اين . ي پراندوهي گنجانده شده كه وجه بالغي پررنگي دارد نامه سوان،عالم ني  روزنامه

نامه زني از ازدواج خود كه محصولِ هراس مادر و به تبع آن، توسل او به ادعيه بوده، گاليه 

ها تاخته  ترين واژه كرده و به انتقال خود از دنياي عروسكي به دنياي بزرگسالي، با رقيق

ي بدبختي،  هايي كه براي او خريده شده، با عناويني چون جامه نويسنده از لباس. است

اش دوخته شده  گوري ياد كرده كه به خاطر غفلت پدر و مادر بر قامت به اسارت و زنده

ي همين ازدواج او از دنياي عروسكي به دنيايي  دختر اذعان كرده است كه به واسطه. است

اش،  وجود نداشته و البته به فراخور سن سراسر رنج منتقل شده كه در آن، محبت دوطرفه
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را هم نداشته » خودآرائي، دلربائي و چرب زباني«داري و طبيعتاً  توانايي امور مربوط به خانه

  ).٤٢- ٣٢، ٥، ش ٢س : ١٣٠١، عالم نسوان(است

ي زنان  به فرهنگ جامعه درباره ١٤نويسندگان با ذكر زبانزدهاي رايج مرتبط با دختر

چينند تا از ضرورت پاسداشت حقوق زنان و برابري با مردها  اي مي ينهخرده گرفته و زم

ها، دهليز گذار  درج اين حكايت). ٣٣- ٣١، ٦، ش ٥س : ١٣٠٤، عالم نسوان(سخن بگويند

ي زنانه در سوداي تحقق  به مسائل جديد و طرح مطالباتي بود كه دست كم بخشي از جامعه

  .آن بود

  رواني و جسمي آنهمسري و پيامدهاي  كودك٥,٢
ها  همسري، يكي ديگر از وجوه تالش نويسندگان روزنامه برشمردن پيامدهاي سنت كودك

در . براي گذار به تعريف حق كودكانگي براي كودكان جهت پيشگيري از ازدواج آنان است

ي قاجاريه هم به پيامدهاي اين سنت از جمله بيوه شدن دختران در سن  برخي متون دوره

؛ ٢٥٦و ٢١٣: ١٣٦٣؛ ويشارد، ١٣٠١و ٢٥٥- ٢٥٢/ ٢و١ج : ١٣٣٥دالماني، (اشاره شدهكودكي 

ها ابعاد رواني و جسمي پيامدها به صورت  اما در اين روزنامه) ١٤٧- ١٤٤: ١٣٦٨پوالك، 

ها حاكي از آن است كه اين  بررسي اين روزنامه. تري بيان و بررسي شده است روشن

، افسردگي و انزوا، گرايش به راههاي نامشروع براي نويسندگان طالق، ابتال به هيستريا

پاسخ به نيازهاي جنسي و درنهايت ناتواني مادرانِ خردسال در تربيت فرزند را در شمار 

البته ذكر برخي پيامدها چون فرار . اند پيامدهاي سنت ازدواج زودهنگام و تحميلي قرار داده

عالم (شدن دختر» بدكار«و يا » عصمتي گاه بيپرت«و افتادن به » هتك شرف خانواده«از خانه، 

- ١٥٧، ٤، ش ١١س : ١٣١٠ عالم نسوان،؛ ٣٤- ٢٩، ١، ش ٣س : ١٣٠١ نسوان،

در . اگرچه براي نقد يك سنت ذكر شده است، اما خود پا در سنت ديگري دارد١٥)١٥٨

جه هاي اخالقي بيشتر از مردان مورد توجه بود و حتي و اي كه عدول زنان از بايسته جامعه

توان تالشي براي واداشتن  هولناكي داشت، يادآوري چنين پيامدي از سوي نويسندگان را مي

  . ها براي تأمل بيشتر در ازدواج دختران دانست خانواده
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شد و در برخي متون  پيامدهاي ازدواج زودهنگام به ذكر مسائل رواني فروكاسته نمي

تران خردسال اشاره شده پيامدهاي جسمي آن براي دخي قاجاريه هم به  دوره

بررسي متن محتواي مقاالت حاكي از اشاره به  ).٢٥٦و٢١٣: ١٣٦٣ويشارد، (است

هاي مربوط به رحم، امراض مقاربتي چون سوزاك و سيفليس و سقط جنين به  بيماري

به هر حال زايمان زودرس و بارداري غيرعادي، به . عنوان پيامدهاي ازدواج كودكان است

رشد ناكافي لگن و نامرتب بودن عادت ماهيانه در سنين پايين به عنوان  تبع عواملي چون

هاي جسمي كه  يكي از نخستين آسيب. تبعات ازدواج خردساالن مسائلي انكارناشدني بودند

شدند، بارداري در سن كودكي براي كساني بود كه بعضاً هنوز  اين دختران به آن دچار مي

هاي پرخطر و به تبع آن  مسئله گاهي منجر به بارداري اين. به سن بلوغ هم نرسيده بودند

اين موضوع از طرفي هم پاي در انجام كارهاي . شد مشكالت رحمي و سقط جنين مي

داري داشت كه قاعدتاً دختران خردسال را بيشتر در  سنگين و فشار امور مرتبط به خانه

ازدواج دختران خردسال  بعضاً). ٢٥٥- ٢٥٢/ ٢و١ج: ١٣٣٥دالماني، (داد معرض خطر قرار مي

شد  با مردان ميانسال يا سالمندي كه داراي فرزنداني از زن پيشين خود بودند، هم سبب مي

هاي معمول ازدواج مواجه  تري در مقايسه با نمونه ي سنگين اين كودكان با وظيفه

 ها با اعتراض به چنين نويسندگان اين روزنامه). ١٠٧- ١٠٣: ١٣٨٣كوليور رايس، (باشند

بر همين . وضعيتي دختران را به دليل قرار داشتن در سن رشد نيازمند توجه بيشتر دانستند

ها از فيزيولوژي بدن  نگاران بر ضرورت شناخت خانواده اساس، بعدي از تالش روزنامه

ي نگرشي بودند  آنها در تالش براي سيطره. دختران در سن بلوغ و تغييرات آن متمركز شد

مندي از هواي  مسري به تغذيه مناسب، خواب منظم، لباس راحت، بهرهه كه به جاي كودك

: ١٣٠٣؛ ٤٢- ٣٢، ٥، ش ٢س : ١٣٠١ عالم نسوان،(آزاد و نيازهاي رواني دختران توجه كند

: ١٣٠٢؛ ٢١- ١٨، ٣، ش ٤س : ١٣٠٢؛ ٣٨- ٣٥، ١، ش ٥س : ١٣٠٣؛ ٣١- ٢٩، ٦، ش ٤س 

؛ جمعيت ١١٩ - ١١٦، ٣ش  ،٨س : ١٣٠٧؛ ٧- ٥، ٦، ش ٣س : ١٣٠٢؛ ٣٦- ٣٣، ٢، ش ٤س 

  ١٦).٢٣- ١٦، ٣، ش ١س : ١٣٠٢، نسوان وطنخواه ايران
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افزون بر مسائل جسمي و رواني، نويسندگان نگاه خود را متوجه بعد ديگري از 

اند كه از نگاه آنها در كشاكش  همسري يعني بازماندن از تحصيل كرده پيامدهاي كودك

وانگهي در نگرش نويسندگان اين . شد زندگي جديد به دست فراموشي سپرده مي

ي دولت  گرايانه هايي از گفتمان ملي ، رگهوانعالم نسي  ها و بيش از همه روزنامه روزنامه

ي  براساس اين نگرش، توجه به سالمت دختران و توسعه. توان پي گرفت پهلوي را هم مي

تواند اسبابي براي ترقي و عظمت ايران هم فراهم كند، زيرا به زعم آنان دختران  معارف مي

ي خود را با درج  گاران دغدغهن از اين رو روزنامه. با تربيت نسل آتي هم سروكار دارند

اند نشان  ي ازدواج از تحصيل بازمانده برخي حكايات از زندگي دختران كه به واسطه

؛ ١٠٥- ١٠٢، ٣، ش ٧س : ١٣٠٥؛ ٢٦٤- ٢٥٨، ٨و٧، ش ٧س : ١٣٠٦، عالم نسوان(اند داده

جالب اينجاست كه وقتي خبر تعيين سن قانوني براي ). ١٧٠- ١٦٨، ٥، ش ٧س : ١٣٠٦

شود، آن را نه صرفاً امري جهت كمك به سالمت  در مصر هم در روزنامه درج ميازدواج 

س : ١٣٠٢، عالم نسوان(اند كودكان بلكه گامي جهت پيشرفت و ترقي آن كشور تلقي كرده

  ).٢- ١، ٣، ش ٤

هاي فرهنگي قدرتمند بود، كساني كه در پس  گرايانه كنش ي ملي در روزگاري كه سويه

د بعضاً از حق زنان براي فداكاري در راه ميهن در كنار مردان سخن نگاري بودن روزنامه

نوا با  ، لحني متفاوت و همبانوي  لحن بيان برخي مقاالت روزنامه). ٢١: ١٣٢٣ بانو،(گفتند مي

اي از اين نگرش متوجه اين موضوع  جلوه. ي زنان است ي پهلوي درباره نگرش رايج دوره

روحي بودند كه به تعبير آنان از طوق  هاي بي وي، عروسكي پهل است كه زنان پيش از دوره

هاي دولت جديد ديگر زيست پيشين را  عبوديت و كفن سياه رها شدند و با سياست

اي از  اين نگرش بيشتر از اين كه بيانگر واقعيت جامعه باشد جلوه). ٢١: ١٣٢٣ بانو،(ندارند

هايي از اين  توان ابهام الي كه ميدر ح. ي زنان است ي پهلوي درباره گفتمان مسلط دوره

ي مسلط  دست را پيش كشيد كه مراد از تحول وضعيت در نگرش باورمندان به انگاره

ي اجتماعي از زنان را دربرگرفت و مقياس  ي پهلوي چيست؟ اين تحول كدام طبقه دوره

 ي هاي اين دوره به ويژه در حوزه اين تحول چقدر بود؟ واقعيت اينجاست كه نوسازي
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اي را براي بهبود قوانين فراهم  اي در وضعيت زنان بود و زمينه بهداشت و آموزش تكانه

ي وسيع زنان  گستردگي فقر، دامنه. ي موضوع را نبايد به اين فروكاست اما همه. كرد

دار و مسائلي از اين دست هنوز بر واقعيت زندگي  هاي فرهنگي ريشه سواد، سنت بي

ه همچنان درگير رنج شمار فراواني از دختراني بود كه دختران سيطره داشت و جامع

ي مسائل بخشي از  با اين همه فارغ از همه. چرخيد ي پيشين مي برايشان در بر همان پاشنه

تحول مفهوم كودكي و تالش براي گذار زندگي دختران از زنانگي و مادرانگي به كودكانگي 

  .نان بودنگاري ز ي الگوي مطلوب بر دوش روزنامه و ارائه

  ضرورت تأمل در الگوهاي مطلوب بومي و غيربومي ازدواج.٣
ي الگو براي گذار به  هاي زنان، بيانگر بعدي از مسئله است كه متوجه ارائه واكاوي روزنامه

واقعيت اين بود كه روايت جديد از كودكي بيشتر از آن كه . تعريف نو از كودكي است

از اين رو تالش براي يافتن . اي جهاني استوار بود بافتي بومي داشته باشد، بر پشتوانه

ي روايت جديد مدنظرِ  سازي آن به عنوان پشتوانه هايي از فرهنگ بومي و برجسته انگاره

شايد بتوان گفت . شود ها ديده مي آنان از كودكي، در برخي مقاالت اين روزنامه

ي جهاني،  شان در كنار پشتوانه وايتبودند تا ر» زباني خودبنياد«نگاران در پي يافتن  روزنامه

بر همين اساس تالش شده است به فرهنگ ازدواج در ايران  ١٧.وجه بومي هم داشته باشد

  . ي باستان و سنت اسالمي مراجعه شود دوره

گرايي در اين دوره به اين موضوع هم رسوخ كرده و سبب شده تا  تسلط گفتمان باستان

ي ازدواج دختران مراجعه كرده و  يران باستان در زمينهنويسندگان برخي مقاالت به سنت ا

به . سالگي عنوان كنند ٢٠و براي پسران  ١٥براي دختران  ونديدادسن زناشوئي را مطابق 

هاي نجيب به جست و جوي  باور نويسنده در پانزده سالگي پدر و يا پسر بزرگ خاندان

هم بر اين موضوع تأكيد » پيران قوم«وانگهي . پرداختند پسري شايسته براي دختران خود مي

چنين مردي چون «ازدواج كند، زيرا » زيرك و باتربيت«داشتند كه دختر بايد با مرد 

ي  جلوه. »آورد كشتزاري پرحاصل است كه اگر بذري نيكو دهند محصولي زيبا به بار مي

دختران را در ديگر از سنت ايران باستان از نگاه آنان، آزادي انتخاب است كه بر اساس آن 
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اما واقعيت اينجاست كه ). ٣: ١٣٢٣، بانو(كنند ميلي مجبور و از ارث محروم نمي صورت بي

ضمن اين كه . ي باستان از بلوغ، بدون اشاره به سن سخن به ميان آمده است در متون دوره

سالگي به  ١٥و  ٩روايت آذر فرنبغ فرخزادان كه متعلق به قرن سوم هجري است، از سن 

ي  از اين رو اشاره). ٢٦- ١: ١٣٨٤فرخزادان، (ب براي دختران و پسران ياد كرده استترتي

ي باستان، بيش از اشاره به يك واقعيت در تاريخ ايران،  به ازدواج در دوره بانوي  روزنامه

  .ي الگويي بومي باشد گراي اين دوره و تالش براي ارائه اي از گفتمان باستان تواند جلوه مي

هاي بومي براي تعريف گفتمان جديد، تأكيد  گر، تالش براي توسل به سنتي دي جلوه

بر اساس اين نگرش، وضعيت . ي ازدواج و انتخاب است بر جايگاه شرع در مسئله

سخن آنها متوجه برخي اصولي بود كه . توان برآمده از شرع دانست نامطلوب ازدواج را نمي

ي يكي از اين مقاالت اذعان  نويسنده. استدر شريعت اسالم براي انتخاب همسر ذكر شده 

كرده است كه مطابق شرع اسالم شخص بايد داراي علم، عقل، عايدي و ديانت باشد كه 

ي نويسنده، اسالم، رؤيت پيش از ازدواج  ديگر اين كه بنابر نوشته. بتواند به ازدواج بينديشد

ست چرا نويسندگان اين البته مشخص ني. را حتي در حد چند مرتبه هم جايز شمرده است

ي  اند كه تا حد زيادي در سيطره مقاالت توجه چنداني به نقش فرهنگ سنتي نداشته

ي  ي صفويه در سيطره هايي كه دست كم از دوره هاي فقهي بوده است؛ نگرش نگرش

: ١٣٩٥كريمي، (گيرد تعريف مردمحور و رعايت حداكثري حقوق جنس مذكر قرار مي

اي از كوشش فقه براي  تواند جلوه ي رؤيت هم مي طرح مسئلهاز اين رو ). ١٦٥- ١٦٢

هاي مرد كه بعضاً به صورت روايات در متون ديني  آل انتخاب زني باشد كه بتواند با ايده

در واقع توجه به خواست دختر و اهميت شخصيت او . آمده است، همخواني داشته باشد

از اين منظر، . رسد ر از ذهن به نظر مياش در امر رؤيت، سخت دو براي انتخاب همراه آينده

شناسي تن زنانه براي انتخاب بهترين تن باشد كه هدف آن  تواند بروزي از نشانه رؤيت، مي

   ١٨).٢٤٣: ١٣٩٥كريمي، (بود» كامجويي حداكثري مرد«برآوردن 

ين با اين توضيح، نويسنده رسوم ايرانيان را نه بر مطابق قوانين دنيا و نه همخوان با قوان

به سخن ديگر نويسنده بر اين باور است كه در . شرع و فرمايشات شارع اسالم دانسته است
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ايران سنت اسالمي هم دستخوش تحجر فكري و خرافاتي شده كه به وضعيت كنوني 

شود كه صداي زن نبايد به گوش نامحرم برسد و همين  براي نمونه گفته مي. انجاميده است

اين افراد از نظر اين . زنان مشخصاً در امر ازدواج شده است اسباب انزواي هرچه بيشتر

شان در هيچ كجاي قرآن و سخنان پيامبر نيامده  هستند كه سخنان» كن خراب دين«نويسنده 

به هرحال مضمون ). ٣١- ٢٢، ٨و٧، ش ١س : ١٣٠٣، جمعيت نسوان وطنخواه ايران(است

پسر را اصوالً تا زمان عقد و يا  هايي بود كه در آن دختران شماري از مقاالت ازدواج

» محيط سياه و جهالت عموم«عروسي نديده بودند و از اين رو ازدواج خود را محصول 

: ١٣٠٥؛ ٣٨- ٣٥، ١، ش ٥س : ١٣٠٣؛ ٣١- ٢٩، ٦، ش ٤س : ١٣٠٣ عالم نسوان،(دانستند مي

به باور برخي نويسندگان،  ١٩).٢١٣- ٢١١، ٦، ش ٧س : ١٣٠٦؛ ١٠٥- ١٠٢، ٣، ش ٧س 

بالنتيجه به جاي «ي ازدواج در ايران مانند ديگر قوانين راه افراط و تفريط را پيموده و  همسئل

عالم (»اي كه منظور شارع بزرگ ما بوده رفته رفته صورت بدي به خود گرفته است استفاده

ها از رهگذر دين  بدين ترتيب نويسندگان اين روزنامه). ٧١- ٦٨، ٢، ش ٨س: ١٣٠٦، نسوان

ي ازدواج كودكان  سخت جامعه در زمينه مي هم به نقد ساختار سنتي و جانو شريعت اسال

اما نبايد غافل بود كه نويسندگان براي تسهيل مسير ناهموار ازدواج دختران . اند رفته

بنابراين از . كرد اند كه نگرش آنها را تأييد مي خردسال بر بعدي از شريعت دست گذاشته

اي  تعريف جايگاه نو از كودكي بهره گرفتند و طبيعتاً اشارهي ظرفيتي براي  شريعت به مثابه

به اجماع اكثريت فقهاي شيعي درباره سن نه سال براي ازدواج دختران و نيز جايگاه اذن 

   ٢٠.اند ولي در آن نكرده

توانست در پذيرش مسئله  ي الگو از كشورهاي آسيايي و به ويژه مسلمان هم مي ارائه

درج شده است،  عالم نسواني  هاي روزنامه ي كه در يكي از شمارهاخبار. تأثيرگذار باشد

حكايت از وضع قانوني در مصر و هند دارد كه به ترتيب شانزده و هفده سالگي را براي 

). ٩٦، ٣، ش ٨س : ١٣٠٧؛ ٢- ١، ٣، ش ٤س : ١٣٠٢، عالم نسوان(اند ازدواج تعيين كرده

ي مسئله طالق و كم و كيف جايگاه  ارهاي با رئيس جمعيت زنان مصر درب همچنين مصاحبه

ي طالق برخي  درج چنين مطلبي از زاويه. ي مذكور گنجانده شده است زنان در روزنامه



 ٣٠٣   ...هزار ماتم و يك دم عروسي

  
كودكان و مسائل حقوقي متعاقب آن چون حضانت فرزندان به عنوان دغدغه كه براي 

؛ ٣١- ٢٩، ٦، ش ٤س : ١٣٠٣ نسوان، عالم (نگاران مطرح بود قابل درك است روزنامه

اما بيش از همه اين غرب بود ). ٣٤- ٣١، ٤، ش ٦س : ١٣٠٥؛ ٣٨- ٣٥، ١، ش ٥س : ١٣٠٣

كه در كانون توجه اين نويسندگان قرار داشت زيرا تحول نگرش به كودكي و ضرورت 

  .ي تعريف جديد از آن ريشه در گفتمان تجدد غربي داشت ارائه

نگاري زنان از كودكانگي، درك متجددي  ن روزنامهواقعيت اين جاست كه درك متوليا

اين درك، محصولِ خاستگاه سطح باال و . ي يك الگو مطرح بود بود كه در آن غرب به مثابه

هاي  شان بود كه ريشه در غرب و يا گروه بعضاً اشرافي آنان و برآيندي از تحصيالت

و بلوغ و اين كه به جاي سخن از ضرورت تحول تلقي از كودكي . تبشيري در ايران داشت

واداشتن دختران به پذيرش دنياي بزرگسالي، بايد در ارتقاي سطح بهداشت و آموزش آنان 

. كوشيد، نسبتي با درك سنتي از كودكي نداشت و برگرفته از سپهر گفتماني غرب بود

نويسان وضعيت ازدواج دختران در ايران و غرب در مقام  تر از سوي برخي سفرنامه پيش

نگاري زنان زيست اجتماعي و  اما روزنامه). ١٤٧- ١٤٤: ١٣٦٨پوالك، (اس قرار گرفته بودقي

ي  شان مقايسه كرد و غرب را به مثابه سازوكارهاي قانوني زنان غرب را با همتايان ايراني

، عالم نسوانها، به ويژه  از اين رو درك نويسندگان اين روزنامه. يك الگو پيش روي نهاد

بر اين اساس محتواي برخي مقاالت و . جهاني و عمدتاً ملهم از غرب استداراي سرشتي 

ها مرتبط با نبود ازدواج خردساالن در اروپا و نقش كمرنگ والدين در  هاي روزنامه داده

نگاران از نبود ازدواج خردساالن در  احتماالً مراد اين روزنامه. ي فرزندان است ترسيم آينده

همسري  ال برخي سازوكارهاي قانوني براي پيشگيري از كودكغرب، تغيير فرهنگي و اعم

همسري آن گونه كه در  توان اين مدعاي كالن را پذيرفت كه كودك بوده است وگرنه نمي

  . ادعا شده در آن جا وجود نداشته است عالم نسوانيكي از مقاالت 

شود،  ن هم ميهاي سنتي ديرپا در ايرا ي الگو از غرب گاهي متوجه برخي شالوده ارائه

كنند كه ميان  آنگاه كه تصميم به ازدواج در آنجا را تابعي از يك توافق اخالقي معرفي مي

، عالم نسوان(شود دختران و پسران پس از ارتباط با هم و شناخت از يكديگر حاصل مي
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اي چون ايران كه هنوز پاي در  به هر حال براي جامعه). ٤٠- ٣٧، ٢، ش ٤س : ١٣٠٢

نگي ديرپايي داشت و تاب از مستوري درآمدن دختران را نداشت، طرح هاي فره سنت

البته . پسندي باشد توانست راهكار مطلوب و يا دست كم همه هايي نمي چنين نگرش

براي اين نويسندگان در ضرورت هموار كردن مسير » ممالك متمدنه«درنهايت نگاه به 

ي  ابتدائي، متوسطه، مدرسه آموزش دختران از رهگذرهايي چون تأسيس و بسط مدرسه

به هر حال بخت ). ٢- ١، ٣، ش ٤س : ١٣٠٢، عالم نسوان(شود عالي و كالج متمركز مي

ي  ي آن زمان آنقدر زياد نبود كه بخشي از آن هم در سايه ورود به مدرسه دختران در جامعه

  ٢١).١٠٧- ١٠٣: ١٣٨٣كوليور رايس، (گرفت ازدواج زودهنگام قرار مي

  طرح هنجارهاي قانوني و فرهنگي: »از را جامه عروسي در خور استب كي عروسك«١,٣
ضرورت حفظ كودكانگي دختران و دنياي عروسكي آنان تلقي نوي بود كه كساني چون 

زماني كه برخي باورمندان به تعريف نو از  ٢٢.مقامي يكي از پيشگامان طرح آن بود ژاله قائم

بازي سخن گفتند بر بعدي از  كودكي بر ضرورت حفظ حقوق كودكان از جمله حق

كودكانگي دست گذاشتند كه در كشاكش نگرش جامعه به كودكي عمدتاً ناديده گرفته شده 

هاي زنان هم بازتاب يافته است، بدين ترتيب كه ازدواج  اين موضوع در روزنامه. بود

 عالم نسوان،(زودهنگام دختران را از حق كودكي و بازي با همساالن محروم كرده است

، ٨و٧، ش ٧س : ١٣٠٦؛ ١٧٠- ١٦٨، ٥، ش ٧س : ١٣٠٦ ؛١٠٥- ١٠٢، ٣، ش ٧س : ١٣٠٥

و » افكار طفالنه«طرح اين موضوع كه ازدواج اسباب سلب آزادي كودكان در ). ٢٦٤- ٢٥٨

هاي كودكي همچون بازي با همساالن و عروسك را به دنبال دارد  از كف دادن بخت تجربه

بهتر است عين ). ٧- ٥، ٦، ش ٣س : ١٣٠٢، نسوان عالم(از جمله رئوس اين مقاالت است

شما را به خدا قسم «: ها را در اين جا درج كنيم عبارت يكي از مقاالت اين روزنامه

ها نشويد  همنوعان مرا مثل من از كودكي نسوزانيد و باعث زندگاني تاريك آن...دهم مي

دختران عزيز خود را به  دقت نماييد تا اخالق شخص و خانواده او را ملتفت شويد آن وقت

  ).٢٣- ١٦، ٣، ش ١س : ١٣٠٢ جمعيت نسوان وطنخواه ايران،(»ها تقديم نماييد آن
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اي  ها رسم پوسيده حال راهكار گذار از سنتي كه به تعبير برخي نويسندگان اين روزنامه

اند  نويسندگان كوشيده) ٧- ٥، ٦، ش ٣س : ١٣٠٢، عالم نسوان(رود چيست؟ به شمار مي

آنها شرايطي را پيشنهاد كردند كه در . ايي براي وضعيت موجود پيش رو قرار دهندراهكاره

ها حاضر شوند دختران خود را به عقد ازدواج درآورند و در غير  صورت وجود آن، خانواده

ي پزشكي و  نامه ي پسر، داشتن تصديق تحقيق درباره. اين صورت با آن موافقت نكنند

مهريه نمودن نصف مايملك خود، تعهد به نداشتن ازدواج  نداشتن بيماري، تعهد مرد به

عالم هاي  مجدد و داشتن حق طالق از جمله برخي شروطي است كه در يكي از شماره

نگاهي به اين شرايط ). ٢٨- ٢٥، ٢، ش ٣س : ١٣٠١ عالم نسوان،(مطرح شده است نسوان

ي آن زمان  اصوالً در جامعه. اند دهد آنها سطح بااليي از توقعات را در نظر گرفته نشان مي

شد به  طلبيد كه سخت مي تحقق چنين توقعاتي سطح بااليي از آگاهي و رفاه اقتصادي را مي

نگاران با طرح چنين شروطي  اما روزنامه. پذير نبود تحقق آن دل بست و حتي بعضاً امكان

رورت تغيير اي را براي دو امر ض توانستند به طرح مسئله بپردازند و زمينه دست كم مي

  .نگرش فرهنگي جامعه و بهبود قوانين فراهم نمايند

ي بلوغ يكي ديگر از موضوعاتي است كه در كانون  ضرورت تغيير نگرش به مسئله

مقابله با ازدواج دختران پيش از بلوغ، . توجه پيشگامان طرح مفهوم نو از كودكي قرار داشت

اما اين ). ٣٧: ١٣٧٤مقامي،  قائم(بعد ديگري از گذار به تلقي متجدد از كودكي است

. نگاري زنان بود كه براي نخستين بار به تعريف نو از مفهوم بلوغ وجه منسجمي داد روزنامه

گيري بود كه در آن نگرش شرع و عرف به بلوغ حاكم  اين نگرش در بستري در حال شكل

نوعي بر مفهوم بلوغ بيانگر مفاهيمي است كه به  نساءو  نوري  مشخصاً دو آيه از سوره. بود

در كنار قرآن، ). ٦، آيه نساء؛ ٥٩، آيه نور(داللت دارد كه عمدتاً مراد آن بلوغ طبيعي است

غياثي و موسوي (اند روايات هم عمدتاً مالك بلوغ را رشد و تكامل جسمي و جنسي دانسته

تصويري ي بلوغ  اند از دوره ها كوشيده نويسندگان اين روزنامه ٢٣).٥- ٢: ١٣٨٦بجنوردي، 

بر اساس اين نگرش متجدد، بلوغ مقطع . ارائه دهند كه در نگرش سنتي وجود ندارد

. ريزي با آن مواجه شد حساسي از زندگي دختران است كه بايد با آگاهي و البته برنامه
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گران فرهنگي در اين  هاي كنش اگرچه آموزش و ضرورت رهايي از ناآگاهي يكي از آرمان

اي كه بهداشت در آن همچنان امري مغفول بود اين  اما در جامعه رفت، مقطع به شمار مي

» الصحه حفظ«از اين رو . نگاران قرار گرفت امر نيز در تيررس نگرش كساني چون روزنامه

توجهي  آنها بي. ها قرار گرفت دختران پيش از بلوغ مورد توجه نويسندگان اين روزنامه

ا آسيب جدي به سالمت و بهداشت دختران والدين و نبود امكانات مناسب در مدارس ر

نبود تعليمات ورزشي و فضاي مناسب در مدارس از نگاه آنان . پيش از بلوغ دانستند

از اين رو نويسندگان در . ترين آسيبي بود كه متوجه سالمت دختران پيش از بلوغ بود مهم

غ شرح داده شود، ي بلو اند تا نخست فيزيولوژي دختران در آستانه قالب مقاالتي كوشيده

ي اصول تغذيه، خواب و ورزش  سپس به تغييرات فيزيكي و رواني دختران و نكاتي درباره

  ).٦- ٣، ١، ش ١س : ١٢٩٩ عالم نسوان،(ها روشن شود آنان براي خانواده

ي قوانيني كه  تالش براي اعمال سازوكارهاي قانوني و درخواست از دولت براي ارائه

آنان برآنند . هاست باشد از مسائل مورد توجه نويسندگان اين روزنامهبتواند پشتيبان دختران 

مراد آنان هم از قيام، تقاضا از دولت . ها بايد بكوشند عليه اين عمل قيام كنند كه خانواده

ممنوعيت ازدواج پيش از . براي افزايش سن ازدواج دختران به شانزده يا هفده سال است

ر تربيت و آموزش آنها در خانه يا مدرسه به جاي ازدواج اين سن براي دختران و تأكيد ب

اند و از ديد آنها سعادت و آبادي وطن را  امري است كه برخي مقاالت بر آن دست گذاشته

- ١٨، ٣، ش ٤س : ١٣٠٢، نسوان عالم؛ ٧- ٥، ٦، ش ٣س : ١٣٠٢ عالم نسوان،(در پي دارد

ن تا سطوح باال هنوز راه دوري دانستند درخواست تحصيل دخترا اين نويسندگان مي). ٢١

ها به ارجحيت امر آموزش به ازدواج از آنها  بنابراين در تأكيد به واداشتن خانواده. است

از نگاه آنان . اند اجازه دهند دختران شش يا نه سال تحصيل خود را به پايان برسانند خواسته

توانند  مانند مي زمياين دختران دست كم در مقايسه با كساني كه كامالً از تحصيل با

  ).٢- ١، ٣، ش ٤س : ١٣٠٢ عالم نسوان،(سرنوشت بهتري داشته باشند

رشته عواملي در كنار هم قرار گرفت كه در دولت رضاشاه قوانيني براي بهبود جايگاه 

ي  اگرچه اين قوانين در مقايسه با ديگر قوانين دوره. اجتماعي زنان به تصويب برسد
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اي بود كه از چشم  اما روزنه) ٥٨: ١٣٩٢صادقي، (شريعت بود ي رضاشاه بيشتر در سيطره

). ٢٤٣- ٢٤٢: ١٣٩٣كاليي،  رستم(شد هاي زنان ناديده گرفته نمي نويسندگان روزنامه

اي  اند، ضرورت تعريف قانون عادالنه نويسندگان در قالب مقاالت متعددي كوشش كرده

شرايط زيست اجتماعي را متفاوت از  آنها. براي مسائل زنان را به اولياي امور گوشزد كنند

دانستند از اين رو بر اين باور بودند كه به حكم ضرورت زمانه بايد براي تصويب  گذشته مي

طبيعتاً از منظر اين نويسندگان، يكي از . قوانين نو گام برداشت تا بتوان متوقع ترقي زنان بود

از اين رو از . شد آن بازنگري ميبايست در  خألهاي قانوني، سن ازدواج دختران بود كه مي

پستي «ي زنان از  نگاه يكي از اين نويسندگان حتي شخص شاه مسئول نجات جامعه

  ).١١٩- ١١٦، ٣، ش ٨س : ١٣٠٧، عالم نسوان(شان بود»مقام

ي بهبود وضعيت آموزش و  ي رضاشاه و اقداماتي كه در زمينه هاي دوره متأثر از نوسازي

به سخن . ي طرح مطالبات نو ديگري هم فراهم شد ينهبهداشت زنان صورت گرفت زم

همسري، ضرورت تأكيد بر  نگاران براي مقابله با كودك ديگر بعدي از تالش روزنامه

تحصيل و آموزش دختران تالش براي رهانيدن دختران از تنگناي خانه و دخالت آنان در 

خود را متوجه سنتي كنند  همين سبب شده است تا آنان انتقاد. امور سياسي و اجتماعي بود

آورند و عمالً  هايي دختران را در سنين پايين به عقد ازدواج درمي اعتنا به چنين دغدغه كه بي

  . ي جديد براي آنان چيزي جز زندان نيست خانه

نسوان در كشاكش ميان گفتمان حقوق  عالمنگاري زنان و به طور مشخص  روزنامه

ان حقوقي مدرن و تجددگرا در تالش براي ايجاد دنيايي سنتي مبتني بر فقه در برابر گفتم

سن ازدواج را  ١٣١٣قانون مدني سال  ١٠٤١ي  بااينكه ماده. بهتر براي دختران خردسال بود

اين . رفت اما گسستي جدي در فرهنگ سنتي به شمار نمي ٢٤در قالب قانون تعريف كرد،

ي دو ديدگاه  كماكان محل مجادله قانون از آن موقع به بعد چند بار دستخوش تغيير شد و

نگاري زنان به دنبال مقابله با سنتي ديرپا و  در اين ميان روزنامه. گرا و تجددگراست سنت

  . كرد سو هم استقبال مي هاي كم تجديدنظر در بافت سنتي بود و از همان روزنه
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  همسري از نگاه نويسندگان علل، پيامدها، راهكارها و توصيف كودك

 

  

  علل

جهل و . ٢اجبار دختران در انتخاب همسر  .١

نامساعد بودن . ٤فقر اقتصادي . ٣خرافات 

پايين بودن سطح . ٥اوضاع و شرايط خانوادگي 

جايگاه نداشتن زنان در . ٦ها  فرهنگي خانواده

تسلط نگرش . ٦جامعه و نگاه ابزاري به آنان

  مذهبي بر ازدواج

  

  

  

  

  ها پيامد

افزايش كودكان . ٢و بدبخت   افزايش زنان بيوه .١

عفتي و فحشا در جامعه  رواج بي. ٣سرپرست  بي

. ٥عالقگي زنان نسبت به ترييت فرزندان  بي. ٤

حضور كودكان در جامعه بدون داشتن 

. ٦هايي چون قلب سليم و شهامت نفس  ويژگي

تقاضاي . ٧نبود محبت و دوستي ميان همسران 

جاي مردان از همسران خردسال چون رفع  بي

داري،  ، خانه اي جنسي، شوهردارينيازه

اختالل . ٨دوز، پخت و پز و خودآرائي  دوخت

الصحه و بروز امراض رحمي، سقط  در حفظ

اخالقي  گرفتاري جامعه به بي. ١٠طالق . ٩جنين 

ارادگي، نبود  هايي چون بي رشد ويژگي. ١١

. ١٢استقالل نفس و روح انسانيت در دختران 

ه و ارتباط با همساالن آزاد نبودن در افكار كودكان

هاي روحي و عصبي و  بروز بيماري. ١٣خود 

هاي  شيوع بيماري. ١٤احساس يأس و نااميدي 

  مقاربتي چون سيفيليس و سوزاك

توجه به صحت دختران در سن بلوغ و تغييرات  .١  راهكارها
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نقش فعال والدين در . ٢جسمي و روحي آنان 

يير تغ. ٣ها  قالب اعتراض به اين گونه ازدواج

قانون سن ازدواج و الگو گرفتن از قوانين 

تحصيل دختران و افزايش . ٤كشورهاي ديگر 

افزايش سطح آگاهي . ٥سطح آگاهي آنان 

  ها در زمينه ازدواج فرزندان خانواده

  

  توصيف پديده

قرباني جوان و . ٣برده فروشي . ٢محبس ابدي  .١

. ٦گودال هالكت . ٥به گوري   زنده. ٤فديه شده 

عادت . ٩رسم مضر . ٨عمل زشت . ٧ امر شر

وصلت . ١١طلبي  شهيد حب جاه. ١٠غيرطبيعي 

زندان ابدي . ١٣قرباني حرص و آز . ١٢منحوس 

سلسله اسارت . ١٥دهشتناك هالكت   ورطه. ١٤

. ١٨اجرا كردن قرباني . ١٧رقيت بندگي . ١٦

خريد و فروش . ٢٠شب زبوني . ١٩خانه  سالخ

. ٢٣وادي فنا . ٢٢ي بدبختي  حجره. ٢١زر خريد 

  .بالي زندگاني

  

سردبير و   روزنامه

  مديرمسئول

سال 

  چاپ

  هاي مورد بررسي شماره

  

  نسوان عالم

  

  

  ربابه نواب صفوي

  

  .ش.١٢٩٩

  

تمامي  ١٣١١تا  ١٢٩٩از سال 

  ها شماره

  

  همسري مقاالت مرتبط با كودك
 )٣- ٦، صص ١٢٩٩، ١سال اول، شماره :(الصحه دوشيزگان در زمان بلوغ حفظ - 

 )٣١- ٣٦، صص ١٣٠٠، ٥سال اول، شماره :(اي از دختران امروزي نمونه - 
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 )٣٧- ٣٩، صص ١٣٠٠، ٥سال اول، شماره (:يك دختر ايراني - 

 )١٧- ٢٥، صص ١٣٠٠، ٦سال اول، شماره :(يك دختر ايراني - 

 )٣٢- ٤٢، صص ١٣٠١، ٥سال دوم، شماره (:مه لولو برد مه - 

 )٢٩- ٣٤، صص١٣٠١، ١سوم، شماره  سال:(طلب العلم فريضه علي كل مسلم و مسلمه - 

 )٢٥- ٢٨، صص١٣٠١، ٢سال سوم، شماره (:ازدواج تازه - 

 )٥- ٧، صص ١٣٠٢، ٦سال سوم، شماره :(مضرات مزاوجت در عهد صباوت - 

 )٣٠- ٣٩، صص١٣٠٢، ١سال چهارم، شماره (:سرگذشت نوشي - 

- ٣٦، صص ١٣٠٢، ٢سال چهارم، شماره (:ي بدبختي يك شب عروسي من اولين لحظه - 

٣٣( 

مكتوبي است كه يك مسافر از ديس بازن براي خانمي از اقوام نزديك خود فرستاده  - 

 )٣٧- ٤٠، صص ١٣٠٢، ٢سال چهارم، شماره (:است

 )١- ٢، صص١٣٠٢، ٣سال چهارم، شماره :(عروسي در سن صباوت - 

 )١٨- ٢١، صص ١٣٠٢، ٣سال چهارم، شماره :(زناشويي در ايران - 

 )٢٠- ٢٢، صص ١٣٠٣، ٥، شماره سال چهارم:(ترجمه از جريده مصور آلمان - 

 )٣٥- ٣٨و ٢٩- ٣١، صص١٣٠٣، ١٠و  ٦سال چهارم و پنجم، شماره :(زن و اندوه - 

 )٣١- ٣٣، صص ١٣٠٤، ٦سال پنجم، شماره (:گفتند ما را هم دختر مي - 

 )٣١- ٣٤، صص ١٣٠٥، ٤سال ششم، شماره :(نهضت زنان مصر - 

 )١٠٢- ١٠٥صص ، ١٣٠٥، ٣سال هفتم، شماره (:به اين دختر بيچاره چه بگوييم - 

 )١٦٨- ١٧٠، صص ١٣٠٦، ٥سال هفتم، شماره (:بيچاره من - 

 )٢١١- ٢١٣، صص١٣٠٦، ٦سال هفتم، شماره (:شريك زندگاني من - 

 )٢٥٨- ٢٦٤، صص ١٣٠٦، ٨و٧سال هفتم، شماره (:زن در ايران - 

- ٧١، صص١٣٠٦، ٢سال هشتم، شماره (:زناشويي در ايران و لزوم اجبار و توحيد آن - 

٦٨( 

 )١١٦- ١١٩، صص ١٣٠٧، ٣سال هشتم، شماره (:عه نماينددلشاد خانم مطال - 

 )١٥٧- ١٥٨، صص ١٣١٠، ٤سال يازدهم، شماره (:موافقت سن ازدواج - 
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 )٩٧- ١٠٣، صص١٣٠٧، ٣سال دوازدهم، شماره (:قانون ازدواج - 

  )٩٦، ص١٣٠٧، ٣سال هشتم، شماره (:ترقي خواهران ما در هندوستان - 

  

سردبير و   روزنامه

  مديرمسئول

سال 

  چاپ

  هاي مورد بررسي شماره

  

  

جمعيت نسوان 
  وطنخواه ايران

  

  

  ملوك اسكندري

  

  

  .ش.١٣٠٢

  )٣، ٢، ١سال اول، شماره (:١٣٠٢سال 

، ٧، ٦، ٥سال اول، شماره (:١٣٠٣سال 

٨(  

  )١٠، ٩سال دوم، شماره (:١٣٠٤سال 

  )١١سال سوم، شماره (:١٣٠٥سال 

  همسري مقاالت مرتبط با كودك
سال اول، :(دام بقاء خواه ايران تحريريه مجله شريفه نسوان وطنحضور محترم هيئت  - 

 )١٦- ٢٣، صص ١٣٠٢، ٣شماره 

  )٢٢- ٣١، صص ١٣٠٣، ٨و٧سال اول شماره :(ازدواج در ايران - 

سردبير و   روزنامه

  مديرمسئول

سال 

  چاپ

  هاي موجود تعداد شماره

  

  بانو

  

  

  نيره سعيدي

  

  

  

  .ش.١٣٢٣

  

  

  )٤تا ١شماره (:١٣٢٣سال 

، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٣، ٢شماره (:١٣٢٤سال 

١٣، ١٢، ١١، ١٠(  

  )١٢تا ٤شماره (:١٣٢٥سال 

  همسري مقاالت مرتبط با كودك
 )٢١، ص ١٣٢٣بهمن ماه :(پسنديد كدام را مي - 

  )٣، ص١٣٢٣ماه  اسفند(:زن در شاهنشاهي ساسانيان - 
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  گيري نتيجه
ي رضاشاه براي  هاي زنان در دوره محور پژوهش حاضر واكاوي محتواي مقاالت روزنامه

بررسي . بررسي جايگاه زنان در تحول مفهوم كودكي از تلقي سنتي به نگرش مدرن است

اند  ها حاكي از ظهور طيف نوظهوري دارد كه با رويكرد متجددانه كوشيده اين روزنامه

ي سنتي از كودكي رخنه  تبديل كنند كه از رهگذر آن در انگارهنگاري را به ابزاري  روزنامه

ي دركي متجدد از كودكي به شمار  ها نماينده اين روزنامه. كرده و تلقي نوي را پيش بكشند

همسري رهانيده و  كنند دختران را از كودك روند كه با تعريف نو از سن بلوغ تالش مي مي

ي قاجاريه و  اگرچه در دوره. دنياي كودكي برگردانند آنها را به جاي زنانگي و مادرانگي به

شاه تالش براي تعريف متجدد از كودكي آغاز شد،  به صورت مشخص از عصر ناصرالدين

نگاري زنان در كنار ديگر عوامل در عصر پهلوي راهي گشود تا ازدواج دختران  اما روزنامه

ك گفتار تبديل شده و در همسري به مرور به ي ي كودك خردسال و ضرورت طرح مسئله

. قالب تالش براي بهبود وضعيت قوانين مرتبط با زيست اجتماعي كودكان جلوه يابد

توان در دو محور بررسي كرد؛ ضرورت تعريف و  ها را مي مايه و محتواي روزنامه درون

ي دختران و بيان پيامدهاي  ساز در آينده اي مهم و سرنوشت ي دوره پذيرش بلوغ به مثابه

تالش براي . رود ها به شمار مي ي نخست اين مقاله همسري جلوه سمي و رواني كودكج

ي  هاي فرهنگ بومي جهت تغيير در انگاره ي الگو از كشورهاي غربي و قابليت ارائه

ي راهكارهايي چون ضرورت بسط نظام آموزشي و فراهم  همسري و نهايتاً ارائه كودك

 - غيب به ازدواج و تأكيد بر بهبود نظام قانونينمودن بستر آموزش دختران به جاي تر

ها كوشيدند براي تحقق زيست  ي ديگري بود كه نويسندگان اين روزنامه حقوقي مسئله

ي قاجاريه  نگاري زنان در دوره ي روزنامه در مقايسه با طليعه. تر زنان مطرح كنند مطلوب

صورت مشخص  ي پهلوي، به هاي دوره ، روزنامهشكوفهو  دانشهايي چون  يعني روزنامه

همين بيانگر اين موضوع . همسري است ي كودك داراي مقاالت بيشتري درباره عالم نسوان

نگاري زنان ازدواج زنان به عنوان يك موضوع كلي  است كه در مقطع نخست روزنامه
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ست، در حالي كه مدنظر بوده و مشخصاً پيامدهاي پزشكي آن بيشتر در كانون توجه بوده ا

  .ي يك مسئله بروز يافته است همسري بيشتر به مثابه در مقطع دوم كودك

  

  كتابنامه
  :كتب

  .نشر پرتو: اي، چاپ دوم، تهران ، ترجمه مهدي الهي قمشه)١٣٨٢(قرآن كريم

نشر تاريخ : ، تهرانخاطرات تاج السلطنه، )١٣٦٧(اتحاديه، منصوره، سعدونديان، سيروس

  .ايران

: ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران ايران و ايرانيان،، )١٣٦٨(اكوب ادواردپوالك، ي

  .انتشارات خوارزمي

  .انتشارات نوين: ترجمه علي پيرنيا، تهران بيست سال در ايران،، )١٣٦٣(جان ويشارد

 ،)شاه از آغاز عصر ناصري تا پايان دوره رضا(تاريخ كودكي در ايران، )١٣٩٥(حاتمي، زهرا

  .علمنشر : تهران

نامه  پژوهش، »شاه كودكي و تجدد در دوره رضا«،)١٣٩٣(حاتمي، زهرا، رحمانيان، داريوش

  .٨٤- ٦١، صص٢٠تابستان، ش  مطالعات تاريخ فرهنگي،

  .انتشارات مرواريد: تهران كلثوم ننه،، )٢٥٣٥(خوانساري، آقا جمال

: ، تهران٢و١ وشي، ج ترجمه فره از خراسان تا بختياري،، )١٣٣٥(دالماني، هانري رنه

  .انتشارات اميركبير

ترجمه جواد محبي، انتشارات كتابخانه  سفرنامه دروويل،، )١٣٤٨(دروويل، گاسپار

  .گوتنبرگ

ترجمه اسداهللا آزاد، زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان، ، )١٣٨٣(رايس، كالراكوليور

  .نشر كتابدار: تهران

جستارهاي ، »بازي و سرگرمي كودكان در ايران«،)١٣٩٥(رحمانيان، داريوش، حاتمي، زهرا

  .٦٥- ٤٥، صص ٢، پاييز و زمستان، ش تاريخي
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: ، تهران)دوره پهلوي اول(جنسيت، ناسيوناليسم  تجدد در ايران، )١٣٩٢(صادقي، فاطمه

  .سرا، چاپ دوم قصيده

سن ازدواج دختران در مباني «،)١٣٨٦(محمد، موسوي بجنوردي، سيدغياثي ثاني، اعظم

  .١٥- ١صص  ،٤٨ش ، )نداي صادق(فقه و حقوق خانواده، »حقوق اسالمي

اي در فقه زردشتي منسوب  رساله(روايت آذرفرنبغ فرخزادان، )١٣٨٤(فرخزادان، آذر فرنبغ

مركز : ائي باغ بيدي، تهراننامه حسن رض ، آوانوشت، توضيحات و واژه)به سده سوم هجري

  .المعارف بزرگ اسالمي هدائر

  .به كوشش احمد كرمي، انتشارات ما ديوان،، )١٣٧٤(مقامي، عالمتاج قائم

  .جامي، چاپ دوم: ، تهرانگيري ايران نوين شكل و رضاشاه، )١٣٩٣(كرونين، استفاني

: ، تهرانزنان در گفتمان پزشكي ايران با تكيه بر دوره صفويه، )١٣٩٥(كريمي، بهزاد

  .اسالمپژوهشكده تاريخ 

ترجمه مهراب  اليارد يا ماجراهاي اوليه در ايران،  سفرنامه، )١٣٦٧(اليارد، سراوستن هنري

  .اميري، انتشارات وحيد

انتشارات : چاپ چهل و چهارم، تهران نظام حقوق زن در اسالم،، )١٣٨٥(مطهري، مرتضي

  .صدرا

: ادري، تهران، ترجمه داريوش آشوري و نادر افشار نآرمان شهر، )١٣٧٣(مور، تامس

  .انتشارات خوارزمي

دفتر دوم،  گزيده اسناد نمايش در ايران،، )١٣٨١(ميرانصاري، علي، ضيائي، سيد مهرداد

  .سازمان اسناد ملي ايران: تهران

  .نشر اختران: تهرانستيزي در ايران،  تجدد و تجدد، )١٣٨٢(ميالني، عباس

نگرش : ، شيكاگو١ج  ها و يادها، نوشتهها،  نامه، )١٣٧٧(آبادي، افسانه، صنعتي، مهدخت نجم

  .و نگارش زن

، مقدمه، تصحيح و توضيح محمدجعفر محجوب، مرواري توپ، )١٣٦٩(هدايت، صادق

  .انتشارات آرش: سوئد
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  :نشريات

  .مهر ١٢، )١٣١٤(طالعاتا

  .١- ٤ش ، )١٣٢٣(بانو 

  .٨و٧، ش ١، س )١٣٠٣(جمعيت نسوان وطنخواه ايران

  .١ ، ش١، س )١٢٩٩(عالم نسوان

  . ٥، ش ١، س )١٣٠٠(عالم نسوان

  .٥، ش ٢، س )١٣٠١(عالم نسوان

  .٢، ش ٣، س )١٣٠١(عالم نسوان

  .٦، ش ٣، س )١٣٠٢(عالم نسوان

  .٢، ش ٤، س )١٣٠٢(عالم نسوان

  .٣، ش ٤، س )١٣٠٢(عالم نسوان

  .٥، ش ٤، س )١٣٠٣(عالم نسوان

  .٦، ش ٤، س )١٣٠٣(عالم نسوان

  .٦، ش ٥، س )١٣٠٤(عالم نسوان

  .٤، ش ٦، س )١٣٠٥(نسوان عالم

  .٣، ش ٧، س )١٣٠٥(عالم نسوان

  .٥، ش ٧، س )١٣٠٦(عالم نسوان

  .٦، ش ٧، س )١٣٠٦(عالم نسوان

  .٨و٧، ش ٧، س )١٣٠٦(عالم نسوان

  .٢، ش ٨، س )١٣٠٦(عالم نسوان

  .٣، ش ٨، س )١٣٠٧(عالم نسوان

  .٤، ش ١١س )١٣١٠(عالم نسوان

 
Gil'adi, Avner, Children of Islam, Concepts of childhood in Medieval Muslim Society, 
St Antony's/Macmillan Series, Basingstoke and Oxford, Macmillan in association with 
St Antony's College, 1992 
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  ها نوشت پي
 

ي ملي،  وجوي نويسندگان در كتابخانه هايي است كه ضمن جست ها، شماره مراد از اين روزنامه - ١

ناگفته نماند . آمده است ي قدس رضوي به دست مجلس، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر و آستانه

  .هم بررسي شده است اطالعاتي  و روزنامه پارس سالنامهكه براي اين پژوهش 
2. Ariѐs, Philippe, L'Enfant et la vie familiale sous l'ancien régime, Paris, 
1960. 
3 . Centuries of Childhood: A Social History of Family Life 
4 . Gil'adi, Avner, Children of Islam, Concepts of childhood in Medieval 
Muslim Society, St Antony's/Macmillan Series, Basingstoke and Oxford, 
Macmillan in association with St Antony's College, 1992. 

ميان موضوع البته كتاب با محوريت كودكي عمدتاً در متون اسالمي به نگارش درآمده و در اين 

  .ي آن نبوده است ازدواج مورد توجه نويسنده

ي  دانيم از سركار خانم دكتر فيروزه كاشاني ثابت، استاد دانشگاه پنسيلوانيا كه نسخه شايسته مي - ٥

  .نويس اين مقاله را بزرگوارانه مطالعه نمودند، صميمانه تشكر نماييم پيشن
كرونين، استفاني، : ، در»برنامه گسترده براي زنان ايران نو«كاليي، ياسمين،  رستم: بنگريد به. ٦

انتشارات جامي، چاپ دوم، : فر، تهران ، ترجمه مرتضي ثاقبگيري ايران نوين رضاشاه و شكل

ين توان از اثر فاطمه صادقي چشم پوشيد كه به نوعي به مسائل زنان در ا در اين زمينه نمي. ١٣٨٣

دوره پهلوي (جنسيت، ناسيوناليسم و تجدد در ايران، )١٣٩٢(صادقي، فاطمه: دوره پرداخته است

  .سرا، چاپ دوم قصيده: ، تهران)اول
: تهران ،)شاه از آغاز عصر ناصري تا پايان دوره رضا(تاريخ كودكي در ايران، )١٣٩٥(حاتمي، زهرا. ٧

نامه  پژوهش، »شاه كودكي و تجدد در دوره رضا«،)١٣٩٣(نشر علم؛ حاتمي، زهرا، رحمانيان، داريوش

؛ رحمانيان، داريوش، حاتمي، ٨٤- ٦١، صص٢٠تابستان، ش  مطالعات تاريخ فرهنگي،

، صص ٢، پاييز و زمستان، ش جستارهاي تاريخي، »بازي و سرگرمي كودكان در ايران«،)١٣٩٥(زهرا

٦٥- ٤٥. 
برگرفتـه از مـتن يكـي از مقـاالت     » وسـي هزارش مـاتم و يـك دم عر  «ي حاضر يعني  عنوان مقاله. ٨

  .٣٤- ٢٩، صص ١٣٠١، سال سوم، شماره اول، نسوان عالم: بنگريد به. است نسوان عالمي  روزنامه
 



 ٣١٧   ...هزار ماتم و يك دم عروسي

  
 

ي  هاي دوره ذكر اين نكته ضروري است كه براي اين پژوهش، محتواي شماري از سفرنامه. ٩

، فووريه، ويلسن، دورششوار، قاجاريه از جمله بيشوب، وامبري، مكنزي، چريكف، گروته، اورسل

دوراند، آتسواوجي، بارنز، اوليويه، راولينسون، نيكيتين، شيل، بنجامين و كرزن بررسي شده است، اما 

 .اند ها ارجاع داده شده به كودك همسري اشاره كرده ي پيش رو به آن هايي كه در مقاله تنها سفرنامه
او در خاطرات خود . ٢٨- ٢٥: ١٣٦٧السلطنه،  تاجكتاب خاطرات : براي آگاهي بيشتر بنگريد به. ١٠

هايي كه تجربه كرده است را بيان كرده و به روشني به تحميل نظر  مراحل ازدواج خود و مشقت

درواقع چه بدبختي از اين براي شخص «: كند خانواده در انتخاب همسرش در سن كودكي اشاره مي

بلكه دلش،  خيالش آن شوهر را انتخاب . سالگي شوهر كند ٨باالتر است كه در طفوليت و سن 

  ».اند نكرده بلكه مادر و بزرگترش براي خياالت مهمل واهي او را انتخاب نموده
ها،  نامه، )١٣٧٧(آبادي، صديقه، به نقل از دولت ٤، ١٣٣٨شوال  ٢، ٣٠ش  زبان زنان،: بنگريد به. ١١

در هندوستان شايع است «كند كه  مياو در اين شماره اشاره . ١٩٨- ١٩٩، ص١ج  ها و يادها، نوشته

 .».دهند كه اطفال خود را چه پسر و چه دختر، غالباً در پنج سالگي به ازدواج مي
اي دقيقاً با همين مضمون و تحكم پدر در انتخاب همسر مسن براي دختر  نيز براي مقاله. ١٢

: در امر ازدواج بنگريد به »اختيارات تامه پدر و مادر«خردسال بدون در نظر گرفتن نظر ديگران و يا 

- ٦٨، ٢، ش ٨س : ١٣٠٦ عالم نسوان،؛ ٢٣- ١٦، ٣، ش ١س: ١٣٠٢ جمعيت نسوان وطنخواه ايران،

٧١. 

همچنـين  » ابـوين فقيـر  «هـا   ها و به تعبيـر ايـن روزنامـه    براي اين موضوع و اشاره به فقر خانواده. ١٣

  .٢١- ١٨، ٣، ش ٤س : ١٣٠٢ ،عالم نسوان؛ ٢٨- ٢٥، ٢، ش ٣س : ١٣٠١ عالم نسوان،: بنگريد به

، »آدم مار بزاد بهتره تا دختر بزاد«:اند از اين قرارند برخي از اين زبانزدها كه در روزنامه ذكر شده. ١٤

دختر با حيا بايد سرش را چنان خم كند كه «، و يا »هروقت هاون حرف زد دختر هم حرف ميزنه«

 .»اگر فنجون چاي رو روي گردنش بگذارند تكون نخوره
جمعيـت  : نيز براي ذكر پيامدهايي چون فرار از خانه و طـالق از سـوي نويسـندگان بنگريـد بـه     . ١٥

عـالم  ؛ ٢١- ١٨، ٣، ش ٤س : ١٣٠٢ عالم نسوان،؛ ٢٣- ١٦، ٣، ش ١س : ١٣٠٢ نسوان وطنخواه ايران،

 .١٥٨- ١٥٧، ٤، ش ١١س : ١٣١٠ نسوان،
 



  ١٣٩٨پاييز و زمستان، دوم، شمارة نهمسال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   ٣١٨
  

 

هايي كه پس از ازدواج  سنگين مسئوليتنويسنده يكي از مقاالت با ذكر زبانزدي در واقع به بار . ١٦

گفتند  فرستادند مي ي شوهر مي وقتي كه ماها رو خونه«: بر دوش دختر بود اشاره كرده است

گي چوب مرد رو بخورد تا مغز استخوان  گوشتش از شما استخونش از ما يعني آدم بايد از بچه

 .٣٣- ٣١، ٦، ش ٥س : ١٣٠٤ عالم نسوان،» .بگيرد
  .١٢: ١٣٨٢ميالني، عباس، : بنگريد به. برگرفته از اثر ميالني استاين تعبير . ١٧
ي يك سنت فرهنگي قابل تعمـيم بـه    توان به مثابه ي صفويه است اما مي محور كتاب كريمي دوره. ١٨

 .اين دوره هم باشد
 .٣٦- ٣٣، ٢، ش ٤س : ١٣٠٢ عالم نسوان،: اي مبني بر نقش والدين و محيط بنگريد به براي مقاله. ١٩
كريمـي،  : ي نگرش فقه و برخي متون حديثي شيعي به زنان در گفتمان پزشكي بنگريد بـه  درباره. ٢٠

  .٢١١، ٢٠٨- ٢٠٤، ٢٠١، ١٨٠، ١٦٧، ١٦٥- ١٦٢، ١٥٨: ١٣٩٥بهزاد، 
هايي به باز مانـدن زنـان از تحصـيل     ها هم اشاره هاي زنان برخي از ديگر روزنامه البته جز روزنامه. ٢١

 .١٣١٤اطالعات، دوازدهم مهر : بنگريد به. هنگام دارندبه تبع ازدواج زود 
بـاز را جامـه عروسـي در     دانـد كـه كيسـت        كـي عروسـك      دختر نه ساله شوهر را چه مـي . ٢٢

 .١١٣: ١٣٧٤مقامي، عالمتاج،  قائم: بنگريد به. خورست
مسـائل   وسـائل الشـيعه الـي تحصـيل    توان به علماي شيعي چون حـر عـاملي در    در اين ميان مي. ٢٣

  .اند اشاره كرد كه به سن بلوغ اشاره كرده من اليحضر الفقيهو ابن بابويه در  الشريعه

  
نكاح اناث قبل از رسيدن «: از اين قرار است ١٣١٣ي سال  قانون مدني ايران مصوبه ١٠٤١ماده . ٢٤

در ذلك  مع. سال تمام ممنوع است ١٨سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن  ١٥به سن 

العموم و تصويب محكمه ممكن است استثناي  مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعي

تواند به اناثي داده شود كه كمتر از  معافيت از شرط سن اعطا شود ولي در هر حال اين معافيت نمي

  . »سال تمام دارند ١٥سال تمام و به ذكوري شامل شود كه كمتر از  ١٣

  


