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تربیت دختران از نگاه مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ایران (1302ـ 1305ش)
شهاب شهیدانی ،1سمیرا اسدیان فعلی 2،جهانبخش

ثواقب3

(دريافت 1398/10/14 :پذيرش)1399 /6/11 :

چکیده
در روند نهضت مشروطه ،برخي زنان روشنفکر طالب حقوق فردی ،خانوادگي و اجتماعي
خود شدند و برای پیشبرد اين اهداف به انتشار جرايد زنانه با محوريت اصالح وضعیت زنان
اقدام کردند .با روی کار آمدن رضاشاه تحقق مفاهیم وطنپرستي ،باستانگرايي و ترقي برای
ساختن ايران نوين از سوی حکومت مورد توجه قرار گرفت .در همین راستا مسئلۀ زنان و
آموزش آنان بهمنزلۀ مادران آتیه ،تربیت و نوع رابطۀ مادر و فرزند ،ضرورت ايران مترقي با
تأکید بر خانواده مورد توجه جرايد قرار گرفت .مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران ازجمله
نشرياتي است که با رويکرد ضرورت تربیت دختران و نقش آنها در اجرای سیاستهای
جديد به چاپ رسید .سؤال پژوهش حاضر آن است که اين روزنامه چگونه تربیت زنان را با
دغدغههای روشنفکران و خواستههای حکومت مانند وطنپرستي ،باستانگرايي و ترقي ارتباط
داده است؟ فرضیۀ پژوهش آن است که اين مجله با توجه به مقولههای نخست تربیت و سپس
تحصیل ،در جهت سیاستهای کالني که در آستانۀ حکومت پهلوی مطرح بود ،ارتقای آگاهي
دختران و دوری از جهل و خرافات را با توصیۀ انواع آموزش برای دختران مدنظر قرار داده
است .اين پژوهش با روش تحلیل محتوا و توصیف مقالههای مجلۀ مذکور ،بهتشريح آراء
نويسندگان آن درخصوص کارکردهای مختلف تربیت دختران خواهد پرداخت.
واژههای کلیدی :زنان ،تربیت ،ترقي ايران ،وطنپرستي .پهلوی اول.

 . 2دانشجوی دکتری تاريخ ايران اسالمي ،لرستان ،ايران.
 . 3استاد گروه تاريخ دانشگاه لرستان ،لرستان ،ايران.
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مقدمه
زنان ايراني تا پیروزی نهضت مشروطه ،بنا به بيسوادی رايج و فرهنگ اجتماعي حاکم،
عموماً نسبت به حقوق خويش در نظام خانواده و جامعه ناآگاه بودند .در جريان
ضرورت نوسازی و دگرگوني جامعه پس از مشروطه ،موقعیت زنان و حقوق آنان مورد
توجه قرار گرفت .در عصر پهلوی اول با توجه به گسترش محدود آموزش ،تا حدودی
آگاهي به مسئلۀ حقوق زنان در خانواده و جامعه در حال تغییر بود .فعاالن اين عرصه
دريافتند که بدون شرکت زنان در حیات اجتماعي ،امکان تحول جامعه وجود ندارد ،لذا
برخي حامیان حقوق زنان در شهرهای بزرگ برای آگاهيبخشي به زنان و جامعه نسبت
به حقوق فردی ،خانوادگي و اجتماعي آنها تالش کردند .در آغاز حکومت رضاشاه،
معدود زناني که با مدنیت غرب آشنا شده و چشماندازهای جديد موجب بازنگری در
شرايط زندگي فردی و اجتماعي آنها شده بود با تأسیس انجمنها و انتشار جرايد زنانه
برای تغییر جايگاه اجتماعي زنان تالش کردند .در دوران جديد ،تالش برای ساختن
ايران نوين بر پايههای تجدد ،تمرکز دولتي ،ناسیونالیسم و باستانگرايي صورت گرفت
و در اين روند مشارکت زنان ضروری بود .از اين رو وظیفۀ خانوادگي زن از ديدگاه
نشريۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران ،به تکلیفي ملي و پرورش نسلي وطندوست و
ترقيخواه ارتقا يافت .تا زمان چاپ مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران در سال
1302ش1925/م در زمینۀ تحصیل دختران و رفع بيسوادی و ناداني زنان که عامل
ويراني ايران و دوری از تمدن و پیشرفت تلقي ميشد ،تأکید زيادی شده بود .بنابراين،
اين جريده خالف همتايانش ،محور اصلي را بر نقش تربیتي زنان درخصوص ترقي و
تغییر وضعیت ايران قرار داد.
پژوهش حاضر به شیوة تحلیل محتوا ضمن بررسي رويکرد مجلۀ مذکور از تأثیر و
رابط ۀ تربیت زنان بر ساخت ايران نوين پرداخته است .شیوة تحلیل محتوا« 1تکنیکي
تحلیل فراهم آوردن شناخت ،بینشي نو ،تصوير واقعیت و راهنمای عمل است»
(کريپندورف ،1390 ،ص .)25 .اصطالح تحلیل محتوا ،نامي است کلي برای روشهای
تحلیل ،مانند روشهای ژرفانگرانه يا دروني (تفسیر يا تأويل و تعبیر يا تبیین کیفیت
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پژوهشي برای استنباط تکرارپذيری و معتبر از دادهها درمورد متن آنها است و هدف،
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محتوايي دادهها) ،تحلیل ساختاری (پرداختن به شکل واژهها ،سبک و حجم مطالب
برحسب موضوع) و تحلیل کمي (استفاده از آمار) (فرخزاد ،1384 ،ص .)269 .تحلیل
محتوا ،درواقع کشف محتوای پنهان دادهها يا واحدهای مورد تحلیل از ورای گفتهها،
آمارها و تصاوير است .خواه واحدها متوني نوشتاری باشند يا اعداد و ارقام و
جدولهای آماری و يا ديگر موارد متعدد که ميتوان نام برد (همان) .براساس يافتههای
پژوهش ،رويکرد مجله نسبتبه تربیت دختران در راستای تأسیس ايران نوين و
همراهي با مؤلفههای خاص آن بود .از اين رو ،با تعريف و تشريح وجوه مختلف
تربیت دختران از منظر نگاه نويسندگان نشريه به چرايي اهمیت تربیت زنان در اين
مقطع تاريخي پرداخته ميشود.
پیشینۀ پژوهش
پژوهشهای انجامگرفته در ارتباط با موضوع زنان و مطبوعات در اين دوره اگرچه ابعاد
مختلفي را دربر دارد ،اما به موضوع کارکردهای تربیتي دختران در جرايد اشاره نشده
است .زهرا حامدی ( )1394در مقالۀ «بازتاب تعامالت فکری انديشهگران درخصوص
آموزش زنان در دورة پهلوی اول مبتني بر سه نشريۀ عالم نسوان و شفق سرخ و
اطالعات» به بحث زنان و فعالیتهای فرهنگي و اجتماعي آنان پرداخته و به اين نتیجه
رسیده است که از محورهای مهم اين جرايد ،توجه به تربیت آگاهانۀ فرزندان با تأکید
بر تربیت افراد میهنپرست است که مدارس بايد عهدهدار اينوظیفه باشند .محسن
بهشتي سرشت و محسن پرويش ( )1394در مقالۀ «مطالبات اجتماعي و فرهنگي زنان
در مطبوعات قاجار (با تأکید بر نامۀ بانوان)» در کنار مباحثي همچون کار زنان ،تساوی
حقوق زنان و مردان ،حجاب و در خالل مسئلۀ تعلیم دختران ،اشارات بسیار کوتاه و
کلي به نقش تربیت مادران در تربیت فرزندان کردهاند .الهام ملکزاده ( )1391در مقالۀ
پهلوی اول را بررسي کرده است و اشاره ميکند که نويسندگان برای ذکر اقدامات
دولت مسائل زنان را مورد توجه قرار داده ،اما همچنان نگاه سنتي به زن را در آثار خود

حفظ کرده و به رابطۀ بین زنان و موفقیت دولت در رسیدن به اهدافش بيتوجه بوده-
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«جستاری بر تاريخنگاری زنان در دورة پهلوی اول» برخي از منابع تاريخنگاری دورة
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اند .رضا دهقاني و همکاران ( )1398در مقالۀ «تأثیر نشريات محلي فارس بر
خودآگاهي سیاسي ـ اجتماعي زنان اين ايالت در دورة گذار از قاجار به پهلوی
(1290ـ1310ش)» به بررسي نقش مطبوعات فارس در شناخت زنان از حقوق خويش
پرداخته و در اين راستا به تحول شرايط زنان خارج از ايران توجه داشتهاند .برخي
مقالههای جديد ازجمله « آموزش زنان در مشروطه براساس مکتوبات زنان در روزنامۀ
ايران نو» از سمیه سادات شفیعي ( )1397و نیز مقالۀ پروين رستمي و جهانبخش ثواقب
( )1398با عنوان «اجتماعي شدن زنان در عصر پهلوی اول (امکان يا امتناع)
1304ـ »1320بعضي مطالب در باب حیات اجتماعي زنان و آموزههای سنتي و غربي را
بررسي کردهاند که از حیطۀ زماني از موضوع مورد بحث فارغ است .درمجموع اهمیت
تربیت زنان و چرايي اين امر در پژوهشهای تاريخ مطبوعات اين دوره مشاهده
نمي شود .پژوهش حاضر مشخصاً بحث تربیت دختران و تأثیر آن در تحوالت ايران
نوين را مورد بررسي قرار داده است.
جمعیت نسوان وطنخواه ایران
انجمنهای زنان در دورة مشروطه ،در راستای رشد آگاهي ،انديشه و بیداری زنان
ايران ،برای ايجاد همبستگي ،شناخت موقعیت و جايگاه زنان در جامعه و در سطحي
باالتر آشنايي با مسائل سیاسي کشور تالش کردند (وطندوست ،1385 ،ص.)17 .
بیشتر مؤسسان و اعضای اصلي جمعیتهای زنان از خانوادههای فرهنگي ،اشراف و
رجال سیاسي بودند که با استفاده از فضای پديدآمده عهدهدار نقشهای اجتماعي
همچون تأسیس انجمن ،مدرسه و روزنامه شده و به فعالیت در حوزة حقوق زنان
پرداختند .محترم اسکندری از شاهزادگان قاجاری در زمرة اين بانوان قرار داشت که
جمعیت نسوان وطنخواه ايران را در سال 1301ش 1924/م با هدف ترويج معارف،
کرد (مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران ،سال سوم ،شمارة  18/1305 ،11ژوئیه
 ،1925ص .)2 .اين انجمن تا سال 1314ش1932/م داير بود و بهدلیل عضويت مديران
و معلمان مدارس دخترانه در آن ،مورد اقبال دختران فارغالتحصیل مدارس جديد قرار
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گرفت .اهداف اين تشکل همچون ساير همتايانش به تحصیل دختران ،ترويج صنايع
داخلي ،نگهداری از دختران بيسرپرست ،تأسیس مريضخانه برای زنان فقیر و کمک
مالي به مدافعان وطن در موقع جنگ اختصاص داشت .افزون بر اين ،آنان اهداف
درازمدتي نیز برای تأسیس «مدرسهها ،دارالصنايعها ،باغچۀ کودکان [پارک کودکان]

برای اطفال نسوان بيبضاعت ،داراالرضاعها و دارااليتامها» ،انتشار مجلهها و تشکیل
شعبههای اين جمعیت در ساير شهرهای ايران داشتند (همان) .همچنین ،به تأسیس
مدارس اکابر و ارائۀ اليحه به مجلس ملي برای بهبود شرايط زندگي زنان و همکاری با
سازمانهای حقوق زنان در ساير کشورها اقدام کردند (خسروپناه ،1381 ،صص.
184ـ .)189فعالیت اخیر آنان بیانگر آگاهي انجمن از نهضت آزادیخواهي زنان غرب
و بیان مشکالت زنان در جوامع غربي است (عاملي رضايي ،1389 ،ص)192 .؛ چنانکه
انجمن معرفينامهای برای صديقه دولت آبادی در فرانسه فرستاد تا از طرف جمعیت با
جوامع زنان اروپا وارد مذاکره شود و روابط دوستي الزم را برقرار کند (صنعتي و
نجمآبادی ،1377 ،ج/1 .ص .)36 .سابقاً تشکلهای زنان همچون انجمن مخدرات وطن
(1328يا 1329ق 1910 /يا 1911م) تقاضاهايي مرتبط با حقوق زنان ،تحوالت سیاسي
کشور ،عدم استقراض خارجي و رد اولتیماتوم روس از مجلس ملي داشتند ،اما در
خرداد 1304ش1925/م هیئت مديرة اين جمعیت سه طرح به مجلس ملي برای
تصويب ارائه داد .1 :لزوم آزمايش خون و ساير معاينات پزشکي پیش از ازدواج.2 ،
اعزام تعدادی از زنان بيبضاعت برای تحصیل مامايي در مصر يا بیروت .3 ،ترويج و
گسترش لباسهای داخلي در تمام مدارس و در صورت امکان توصیه به شکل و رنگ
لباس (مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران ،س ،2 .ش 18 ،9 .تیر  6/ 1304ژوئیۀ
 ،1925صص2 .ـ .)3اين انجمن در سال 1305ش1926/م به بیداری زنان تغییر نام داد،
ارگان آن ،مجلۀ بیداری زنان و اهداف آن به آزادی ملي ،حقوق زنان ،تبلیغ لباس داخلي
ايران ،يک سال پس از آغاز فعالیت ،مجلهای به اين نام و بهمنزلۀ ارگان تشکیالتي
خويش تأسیس کرد.
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مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ایران
پس از انقالب مشروطه ،خواستهها و نیازهای زنان در جهت تحول جايگاهشان هم از
طريق انجمنها و محافل زنانه ،و هم از راه نامهنگاری برای مطبوعات پیگیری شد.
مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران با سردبیری و صاحبامتیازی ملوک اسکندری در
1302ش1923/م توسط انجمني به همین نام و بهعنوان ارگان آن ،با همکاری افرادی
همچون نورالهدی منگنه نوراني ،سعید نفیسي ،ايرج و محترم اسکندری ،عفتالملوک
خواجهنوری ،صديقه دولتآبادی ،فخرآفاق پارسا و فخرعظمي ارغون و با رويکرد
علمي ،ادبي و اجتماعي منتشر شد (مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران ،س ،1 .ش،1.
 ،1302ص .)3 .گردانندگان مجله به رويکرد معرفيشده وفادار ماندند ،بهنحوی که در
هیچيک از شمارههای مجله مطالب سیاسي و مذهبي ارائه نشد و حتي به رويداد
تأسیس سلسلۀ پهلوی در سال 1304ش1925/م نیز اشاره نشد .با وجود آنکه قرار بود
مطالبي دربارة زنان مشهور عالم ،شرح حال ادبا و شعرای سلف با رويکردی ادبي و
تاريخي ،نوشتههای زنان اديب و شاعر اروپا ،مقاالتي دربارة اهمیت مقام زن در جامعه،
نقش زنان در تربیت فرزندان وطنپرست ،مقايسۀ زنان ايراني با زنان دولتهای متمدن،
چارهجويي برای عقبماندگي همنوعان خود در ايران و ذکر اجتماعات و ترقیات زنان
اروپايي منتشر کنند (همان ،صص ،)2 ،1 .اما در عمل بهجز پرداختن به مسائل تربیتي،
تنها به معرفي کاترين دومديسي و سیاست های او در ذيل شرح حال زنان مشهور عالم
به قلم ايرج اسکندری بسنده شد (همان ،س ،1 .ش ،1302 ،2 .صص .)14 ،13 .مقايسۀ
زنان ايراني و اروپايي درواقع نقدی کوتاه بر تقلید زنان ايراني از نمونۀ غربي بود
(همان ،س ،1 .ش ،3 .برج جوزا  ،1303صص .)2 ،1 .قسمت ادبي مجله محدود شد به
اشعاری از صادق بروجردی دربارة اهمیت زنان (همان ،س ،1 .ش 7 .و ،1303 ،8
صص .)35 ،34 .چند داستان دربارة شرايط زندگي دشوار زنان ايراني به قلم
18/1305ژوئیۀ  ،1925صص29 .ـ  )35و ساسان کیآرش گیالني (همان ،س ،1 .ش5 .
و  ،6برج اسد و سنبله  ،1303صص10 .ـ )14و نمايشنامۀ «عشق دروغي» از شاهزاده
يحیيمیرزا اسکندری که در اغلب شمارههای مجله صفحاتي را بهخود اختصاص ميداد
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نويسندگاني همچون فخرعظمي ارغون (همان ،س ،3 .ش ،11 .اول بهمن
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(همان ،س ،1 .ش ،1302 ،1 .ص .)25 .با اينحال نويسندگان مجله ،خوانندگان را نیز
به نقد مقاالت خويش دعوت کردند (همان ،صص .)26 ،3 .از مجلۀ مذکور تا سال
1305ش1926/م ،بهجز شمارة چهارم که بهسبب مرگ ملوک اسکندری چاپ نشد،
يازده شماره منتشر شد .در همین سال بهدلیل مشکالت مالي که شرح مفصل آن در
آخرين شمارة مجله ارائه شد ،از ادامۀ فعالیت بازماند (همان ،س ،3 .ش ،11 .اول بهمن
18/1305ژوئیه  ،1925صص1 .ـ .)12اين جريده که بهعنوان ارگان تشکیالتي تأسیس
شده بود ،در مدت انتشار ،از تمام اهداف جمعیت مذکور به نقش تربیتي زنان و
به خصوص اهمیت و جايگاه زن ايراني در مقام مادر و تربیتکنندة فرزنداني
وطنپرست توجه داشت ،لذا فرصتي برای بیان ساير اهداف و راهکارهای مدنظر و
بهويژه اخبار عملکرد انجمن در نشريه فراهم نشد.
مجلۀ مذکور ،ضمن نشر مقاالتي دربارة زنان و اهمیت سالمت جسمي و رواني آنان
و ترويج ورزش (همان ،س ،1 .ش7 .و ،1303 ،8صص5 .ـ8؛ همان ،س ،1 .ش 5 .و
 ،6برج اسد و سنبله  ،1303صص) 52 ،50 .؛ ضرورت آگاهي مادران جوان از سالمتي
دوران بارداری و چگونگي مراقبت از نوزادان و نقد شیوة پیشینیان در اين مورد (همان،
س ،1302 ،1 . ،1 .صص22 ،21 .؛ همان ،س ،1 .ش 5 .و ،6برج اسد و سنبله ،1303
صص )49 ،48 .بیش از همه به بررسي نقش تربیتي زنان و کودکانشان در تحقق
آرمانهايي همچون وطنپرستي و ترقي ايران و آشنا با مقتضیات دنیای جديد اهتمام
ورزيد.
مقام زن در نگاه اندیشمندان غربی و شرقی
سالها پیش از مشروطه ،میرزا يوسفخان مستشارالدوله در کتاب تربیت نسوان به اين
واقعیت رسیده بود که «در بالدی که ،آفتاب تربیت به مرز و بوم آن تافته است و مردم
1318ق ،ص .)13 .از آغاز انتشار مطبوعات در ايران ،توجه به غرب و دستاوردهای

مترقي آن همواره بخشي از اخبار جرايد بود .در ابتدا با توجه به نیازهای جامعۀ عقب-

ماندة ايران تحت حکومت استبداد ،توجه خاصي به دستاوردهای سیاسي و صنعتي
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از مدارج علم ،پای بر فراز فرقد نهادهاند ،زنان را قدر و وقعي بسزاست» (آشتیاني،
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غرب ميشد .با گذشت زمان و بروز تحوالتي در اين زمینه ،به ساير وجوه تمدن غرب
نیز توجه شد .يکي از اين موارد ،زندگي زنان غیرايراني و تغییرات پديدآمده در شرايط
اجتماعي و سیاسي آنها بود .توجه به حیات اجتماعي زنان اروپايي و مقايسه با زنان
ايراني در مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه نويسندگان مجله از تحوالت فمینیستي غرب و نظرات زناني چون ويرجینیا
وولف و ديگران مطلع نبودند و اصوالً ديدگاههای فمینیستي را نميتوان بهطور دقیق در
اين مجله ديد ،اما درپي تقويت جايگاه و نقش اجتماعي زنان ايران شواهدی از نظرات
اروپايیان را نسبتبه مقام و منزلت زن ارائه کردند .نويسندگان مجله با آگاهي از برخي
واقعیتها ،جايگاه زن اروپايي در دنیای متمدن را ناشي از تغییر نگاه جامعه به مقام او
ميدانند .آنان با بیان برخي از اين نظرات ،تالش کردند تا اين جايگاه را برای
خوانندگان خود قابل فهم و ملموس کنند .ازجمله به نقل از برخي اروپايیان آوردند:
بنجامین کید :اين حس عاطفه و محبت زن است که در قلب مرد اثر نموده اين
همه ادبیات را بهوجود آورده است؛ لرد بیرون :قلب زن بهقدری پاک و باعاطفه
است که از هر ملت و طايفه باشد بياختیار انسان را بهخود جذب ميکند؛ توماس
کارلي :زنها فقط برای پرستش خلق شدهاند ،زيرا در قلب کوچک آنها تمام آثار
بزرگي و جذابیت منقش است (مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران ،س ،3.ش.
 ،11اول بهمن 18/1305ژوئیه  ،1925صص12 .ـ.)20

در تحلیل نويسندگان مجله ،با طرح چنین نظراتي ،مقام زن و شناخت ارزش انساني
وی در جامعۀ ايراني بهتر درک و شناخته ميشود .در مقام مقايسه و برای بررسي علل
تحقیر ،ستم و زندگي نابسامان زنان در دنیای غیرمتمدن ،نگاه اين جوامع به زن را مورد
توجه قرار دادند و دريافتند که در شرق بهويژه در ايران نويسندگان کمتر به اين مسئلۀ
حیاتي اهمیت دادهاند .برای اثبات کالم و بدون معرفي کتاب يا نويسندة آن ،به فرازی از
کتابي اشاره ميکنند« :زن بزرگترين دشمن مرد است ،زيرا زيادی عاطفۀ او نسبت به
ارزش اجتماعي زنان در اين ديدگاه منطبق با نگاه عمومي ايرانیان بود .برای تعديل اين
گفتار و بدون ذکر نام ،سخن يکي از بزرگان شرقي را دربارة اهمیت و اولويت تربیت
دختران ميآورند :وظیفۀ والدين تربیت فرزندان است ،اما اگر از عهدة تربیت هر دو
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مرد از تهور او ميکاهد .پس در مواجهه با زنان شالق را فراموش نکنید» (همان).
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جنس برنیامدند بهتر است اول دخترهای خود را تربیت کنند که مادران آتیۀ انساني
خواهند بود (همان) .آنان متذکر ميشوند که متفکران در دنیای غرب با بررسي
مسئولیت زنان در زندگي خانوادگي و تأثیر آن بر جامعه به اهمیت تربیت و تعلیم زنان
و تصفیۀ اخالق آنان پي بردهاند ،چراکه دريافتهاند زنان در مقام مادر اولین و مؤثرترين
معلم اخالقي و تربیتي بشر هستند (همان ،س ،1 .ش 7 .و  ،1303 ،8صص.)38 ،37 .
پرداختن به اين موضوع به محور اصلي مجله در تشريح اهمیت دختران بهعنوان مادران
آينده و تربیتکنندگان نوع بشر تبديل شده است .آنان با بررسي علل نگاه تحقیرآمیز به
زنان ،به تضاد اين ديدگاه با شريعت اسالم اشاره کردهاند :مرداني که ودايع الهي را
ضعیفه خطاب کرده و در عین حال بر او ستم روا ميدارند ،با شريعت اسالم و قوانین
اخالقي و حقوقي دين مبین دربارة آنان آشنايي ندارند .پس برای آگاهي آنان به بیان
برخي از بديهيترين قوانیني که از آيات قرآن قابل استنباط است ،پرداخته و شرح
مفصلي از حقوق زنان آزاد مثل شیر دادن به بچهها (بقره233 :؛ احقاف15 :؛ لقمان14 :؛
طالق6 :؛ قصص )7 :و کار کردن در خانۀ شوهر را که بر ذمۀ مردان قرار داده شده ،بیان
کرده و تأکید ميکنند که «در دين مبین اسالم هیچ مردی غیر از حق مضاجعت حق
ديگری به زن ندارد» (مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران ،س ،1.ش 7 .و،1303 ،8
صص32 .ـ )34و در حاکمیت سیاسي جديد خواستار تحلیل نو و بهدور از خرافات و
تعصبات از شريعت بوده چراکه اين دو را الزم و ملزوم يکديگر ميدانند .در اثبات
ارزش زنان در اسالم به مقام آنها نزد پیامبر اشاره و اين سؤال را مطرح کردند که:
پیامبر با ديدن زنان در وادی جهالت چه کسي را بهمنزلۀ مسئول اين سرنوشت شوم
مؤاخذه خواهند کرد؟ (همان ،س ،1 .ش  ،1302 ،2صص  )29 ،10و به مردان هشدار
دادند تا حقوق زنان را محترم شمارند و به نام شريعت به آنان ستم نکنند .توجه به
رعايت حقوق زنان و تربیت آنها براساس شريعت در کتاب تربیت نسوان نیز مورد
با توجه به فطرت يکسان موالید ،در توضیح اهمیت مادران در تربیت فرزندان دانا
به مقايسۀ فرزندپروری زنان اروپايي و ايراني پرداختند .آنان تفاوت بچهها را در نوع
پرورش مادرهای آنان جستوجو کردند و دريافتند که اگر نوزادان دنیای متمدن در
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توجه نويسنده بوده است (آشتیاني1318 ،ق ،ص.)14 .
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ايران متولد و زير دست مادران ايراني بزرگ ميشدند ،چون زنان ايراني به داليلي مثل
عدم اجازة تحصیل و يا بيعالقگي به آن ،خود در جهل بهسر ميبرند ،کودکان نیز که

زير نظر آنها تربیت ميشوند بهرهای از ترقي و علم نخواهند داشت (مجلۀ جمعیت
نسوان وطنخواه ايران ،س ،1.ش 5 .و ،6برج اسد و سنبله  ،1303صص45 .ـ47؛ همان،
س ،1 .ش7 .و ،1303 ،8صص .)40،41 .بنابراين ،نقشي را که زنان در تربیت کودکان
ايفا ميکنند (همان ،س ،1 .ش5 .و ،6برج اسد و سنبله  ،1303ص )45 .ورای اقدامات
معلمان ميدانند .همچنین ،يادآور ميشوند که تربیت و ادب زن باعث تأثیر آن بر
کودک ميشود (همان ،س ،1 .ش ،1302 ،1 .ص .)14 .پس توصیه ميکنند که برای
سرفرازی ملت ايران بايد مادران آيندة وطن را با وظايف خاص خود آشنا کرد و
اصالح خانواده بهعنوان اولین مدرسۀ فرزندان و مادران در مقام استادان آن بايد مورد
بازبیني قرار گیرد (همان ،س ،1 .ش 5 .و ،6برج اسد و سنبله  ،1303صص.)18 ،6 ،5 .
آنان برای رسیدن به اين هدف همۀ مسئولیت را به خانوادهها محول نکردند ،زيرا اين
والدين خود پرورشيافتۀ دوران جهالت جامعه بودند ،پس بخشي از اين وظیفۀ مهم را
بر عهدة «دايرة تعلیمات نسوان وزارت معارف و اوقاف» نهادند و يادآور شدند که
انجام آن «همین االن ميباشد که ديگر نزديک است رشتۀ مختصری که باقي مانده پاره
شود» (همان ،س ،3 .ش ،11 .اول بهمن  18/1305ژوئیه  ،1925ص .)27 .اولینبار نبود
که عملکرد مادران ايراني با مادران اروپايي مقايسه ميشد .سالها قبل نیز اين بحث
مورد توجه يکي از نشريات آزادیخواه قرار گرفته بود« :اگر مادران ما نظری بهترقي و
تکامل اروپايي انداخته و يا يک نظر عمیقي در ترقیات آنها بکنند خواهند ديد که
بهواسطۀ تربیت مادران آنهاست که عاریاند از جهل و خرافات» (روزنامۀ ايران نو،
ش ،1327 ،109 .ص .)3 .آنان تأکید ميکنند منظور از بیان انتقاد مذکور ،تربیت کودکان
ايراني با فرهنگ اروپايي نیست ،زيرا هر مملکتي مقتضیات فرهنگي خاص خود را دارد
از اعمال ملل متمدن روی آورده و داشتههای خود را به دست فراموشي سپردهاند
(مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران ،س ،2 .ش18 ،9 .تیر 6/1304ژوئیه  ،1925صص.
 .)26 ،15از اين رو ،نويسندگان مجله با درج اخباری از زنان دنیای متمدن و جايگاه
320

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-11-26

و از نظر آنان تقلید از علل بدبختي ايرانیاني است که برای نجات از مشکالت به تقلید
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بهتر آنان سعي در ارائۀ الگويي مدرن برای زنان ايراني داشتند .اين مطالب البته کفاف
مباحث نظری دربارة زنان را نميداد ،اما برای اثبات و اقناع خواستههای گردانندگان
مجله در نزد خوانندگانش کفايت ميکرد .بهنظر ميرسد که حتي ارائۀ گفتاری از مقام و
منزلت زن در مذهب اسالم و روايات ،بیشتر برای ايجاد پشتوانۀ معنوی گفتار مجله در
نگاه عموم مردم و خوانندگان بود تا تعارضي بین مطالب ارائهشده و مذهب احساس
نکنند.
جهل ،تحصیل و تربیت زنان
میرزاعبدالرحیم طالبوف ،از نويسندگان و انديشمندان معروف قاجاری ،تربیت ملت را
از ادارة مملکت مشکلتر ميدانست (طالبوف ،2536 ،ص .)200 .همراه با تحوالت
مشروطه و نگاه جديد به مقولۀ زنان ،آموزش و تربیت آنان نیز مورد توجه قرار گرفت،
هرچند اينتوجه بسیار کوتاه و فاقد تغییر محسوسي بود ،اما زمینه را برای توجه به
موضوع زنان در ادوار بعدی فراهم کرد .رويکرد مجله به مقولۀ جهل زنان تازگي دارد.
برای بازنمايي وضعیت ناگوار جهل زنان ،آن را همچون مرضي مسری اما با منشأيي
نامعلوم معرفي کردند که برخي ايرانیان بهدلیل کمخردی و ضعف دانش ،میکروب آن را
در فکر و جان خود پذيرا شدند و بهمرور و در اثر معاشرت با آنان به ديگر مردم
سرايت کرده و در سرتاسر ايران شیوع يافته است .به نظر آنها فراگیر شدن اين بیماری
نبايد باعث ناامیدی مردم از درمان شود ،چراکه شرط اول درمان امراض تشخیص
بیماری است و اين اتفاق در ايران رخ داده و مابقي آن به همت اطبای ماهر نیازمند بود
(مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران ،س ،1 .ش ،1302 ،1 .صص .)24 ،23 .از نگاه
اين مجله ،سرمنشأ جهل زنان ،همسران ناآگاه بودند که زن را بهدلیل نقصان عقل،
شريک مشکالت و موفقیتهای زندگي بهحساب نیاوردهاند و اين موضوع را مهر
زن و باطل ماندن قدرت تفکر زنان ،درحقیقت ناديده گرفتن بهترين وسیلۀ سعادت و
پیروزی مردان بود (همان ،س ،1 .ش ،1302 ،2 .ص .)7 .در تشخیص اين بیماری
اجتماعي و راه عالج آن ،کسب علم و دانايي و دوری از ناآگاهي ،تنبلي و خرافهگرايي
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را که زادة جهل بوده و بهمنزلۀ عاداتي ناپسند در وجود زنان نهادينه شده بودند ،معرفي
کردند .با اين حال مرزها و محدودة اين نواقص زنان ،چندان که الزم است تصريح و
مشخص نشد .اين در حالي است که در سرگذشت همۀ فرهنگها ،هالهای از خرافات
کموبیش بر گوشههايي از زندگي مردم سايه افکنده و عصر قاجار و پهلوی نیز از اين
امر مستثني نبود و اين مسئلۀ از موضوعات مورد توجه سیاحان اروپايي است.
نوشتههای آنها رواج اين گونه باورها را در میان مردم و بهخصوص زنان نشان
ميدهد .اعتقاد به چشمزخم (کولیور رايس) و استفاده از طلسم و افسون برای دفع آن
(دالماني) ،به تأخیر انداختن کارها بهسبب عطسه (کولیور رايس) ،بدشگوني برخي
روزهای هفته برای انجام کارهايي خاص (دالماني) ،خطر آل برای زائو (پوالک) و ...

نمونه هايي از هزاران باور خرافي مردمان قاجاری است .نکتۀ مهم در گزارش سفرنامه-
نويسان ،گرايش بیشتر و پررنگتر زنان نسبتبه مردان در استفاده از طلسم و
تعويذهاست .اگرچه اين امر مرد و زن نميشناخت ،اما غالباً رفتاری زنانه تلقي شده و
آن را ناشي از ضعف عقل زنان دانستهاند (رحمانیان و حاتمي ،1391 ،ص.)30 ،29 .
پیش از مشروطه ،نه بهطور عام و گسترده ،برخي خانوادهها به تحصیل دخترانشان
اهمیت ميدادند .اين امر در برخي اشعار عامه انعکاس يافته است «دخترک عزيز من ز
مدرسه طفره نرو /شوق سواد پیدا کن قدری زرنگي ياد بگیر /نه مثل بعضي دخترا داريه
زنگي ياد بگیر /سواد خوبه درس بخون تو هالو چارشنبه نباش /مفتخوری پیشه نکن
پخمه و بيبته نباش» (حجازی ،1384 ،ص .)184 ،183 .برخي خانوادهها نیز بهسبب
«کاغذپرانيهای عاشقانه» (اعتمادالسلطنه ،1385 ،ج/3 .ص )277.نگران باسوادی
دختران خود بودند .با وجود اين ،در هر شهری بهويژه تهران ،مکتبخانههای زنانه
وجود داشت (همان ،ج/4 .ص )297 .که غالباً قرآن ،شرعیات و برخي متون ادبیات
کالسیک را آموزش ميدادند (مونسالدوله ،1380 ،صص161 ،160 .؛ دولتآبادی،
عرصۀ زندگي زناشويي ميشدند .با پیروزی نهضت مشروطه ،تحصیل دختران در
مدارس جديد بهعنوان عاملي مهم در شناخت هويت آنان و تالش برای تغییر اوضاع
ناگوار زندگي ،مورد توجه فعاالن اجتماعي قرار گرفت .تحصیل دختران به سبک جديد
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از مدارس میسیونری شروع شد (اتحاديه ،1377 ،ص59 .؛ مونسالدوله ،1380 ،ص.
 .)159از آغاز تأسیس مدارس نوين در دورة ناصری (دولتآبادی ،1361 .ج/1 .صص.
254 ،240،241ـ  )261تا يک سال پس از مشروطه ،دختران سهمي از تحصیل در اين
مدارس نداشتند.
دولت مشروطه در متمم قانون اساسي در اصل هجدهم و نوزدهم تحصیل و تعلیم
علوم و معارف و صنايع را بدون ذکر جنسیت ،آزاد و تأسیس مدارس دولتي و ملتي را
تأيید کرده و تحقق تحصیل اجباری را بر عهدة وزارت علوم و معارف نهاد (رحیمي،
 ،1389ص .)247 .عدم ذکر جنسیت در اين قانون ابزاری برای حمايت از تحصیل
دختران و محرکي برای عزم راسخ زنان در تأسیس مدارس دخترانه شد و زنان
بهصورت خودجوش اقداماتي برای تأسیس مدارس دخترانه کردند (روزنامۀ دانش ،ش.
1328 ،4ق ،ص2 .؛ مالح ،1385 ،صص24.ـ  )32و مدارسي همچون دوشیزگان،
اسالمیه ،ناموس ،پردگیان ،عفاف و تربیت توسط برخي زنان تأسیس شد (اتحاديه.
 ،1377ص302 .؛ وطندوست ،1385 ،ص .)20 ،19 .از آنجايي که ايناقدامات کافي
نبود ،دست به دامان وزارت علوم و خواهان تاسیس مدارس دولتي دخترانه شدند
(روزنامۀ شکوفه ،ش1333 ،19 .ق ،ص .)3 .دوازده سال پس از مشروطه در سال
1336ق1917/م ،وزارت معارف تحت رياست نصیرالدوله با تأسیس ده مدرسۀ ابتدايي
دخترانه و مرکز تربیت معلم تالش برای تحصیل دختران در مدارس دولتي را آغاز کرد
(اتحاديه ،1377 ،ص.)304 .
نشريات زنانۀ پیشین ،توجه زيادی به تحصیل دختران کرده و مطالب زيادی در
اهمیت آن نوشته بودند .نويسندگان اين مجله نیز کسب علم را بهترين وسیلۀ ترقي
بشريت و صراط مستقیمي برای پیمودن راه پر پیچ و خم تمدن جديد ميدانستند و با
نقل حديث معروف نبوی «علم فريضه علي کل مسلم و مسلمه» (مجلۀ جمعیت نسوان
را بهچالش کشیدند و برای افرادی که در ضروری نبودن امر تحصیل و تنوير افکار زنان
داليلي بيخردانه بهنقص عقل و لیاقت آنها اقامه (همان ،س ،1 .ش ،1302 ،2 .ص)1 .
ميکردند ،توضیح دادند که علت تاريخي جهل جوامع بشری و ناآگاهي نسبتبه آن
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وطنخواه ايران ،س ،1 .ش  ،1302 ،1صص )7 ،4 .انحصار علمآموزی در دنیای مردانه
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نقص آموزش زنان بوده است (همان ،س ،1.ش ،1302 ،1 .ص .)4 .مطالب اندکي که
دربارة ضرورت و اهمیت تحصیل و نقش آن در تعالي انسان در اين نشريه آمده با ساير
جرايد تفاوت چنداني ندارد ،زيرا از نگاه آنان ،از زمان مشروطه و انتشار جرايد آزاد،
تبلیغ و حمايت آنها از تحصیل بهصورت عام و تعلیم دختران در مدارس نوين
بهصورت خاص ،کارهای دولتي و ملتي بسیاری در اين زمینه صورت گرفته بود و
مدارس مقدماتي ،کموبیش در غالب واليات و شهرهای ايران تأسیس شده به طوری که
در تهران «پايۀ ترقیات علمي نسوان به درجهای رسیده که اگر نتوان ادعا [کرد] که در
پاره شعب از علوم با مردان مقابله مينمايد قطعاً نميتوان گفت از آنها پستتر و يا در
يک درجه نیستند» (همان ،س ،1 .ش ،3 .برج جوزا  ،1303ص.)1 .
رويکرد نويسندگان مجله به نقش زنان در جامعه ،متفاوت از ديگر نشريات بود،
مخصوص ًا اين رويکرد مبتني بر اولويت تربیت نسبتبه تحصیل دختران بود .بهرغم
مالزمت تعلیم و تربیت ،از نگاه روزنامه ،جدايي اين دو ،حاصل اعتبار بخشیدن بیش از
حد به تحصیالت و کمتوجهي به تربیت اجتماعي است .تفاوت انديشۀ نويسندگان
مجله دربارة جايگاه زن و نقش او در خانواده و جامعه با اين سؤال آغاز ميشود که آيا
افراد صرفاً با تحصیل در مدرسه صاحب اخالق پسنديده ميشوند و ويژگيهايي
همچون ثبات قدم در راه وطنپرستي و تالش برای ساختن جامعهای جديد در جهان
متمدن در تفکر آنان پديد خواهد آمد؟ در پاسخ به اين سؤاالت ،نگاه خانوادهها به
آموزش دختران و نتیجۀ تحصیالت آنها در مدارس جديد مورد توجه قرار ميگیرد.
امروزه والدين ،آموزش دختران را عبارت از تحصیل و يادگیری زبانهای خارجي
ميدانند و از آموزش مهارتهای خانهداری ،مادری و همسرداری به آنان غافل مانده و
تحصیل آنان به تعلیم خواندن و نوشتن منحصر ميشود؛ بهطوری که نتیجۀ تحصیل
آنها چیزی جز تکبر نسبت به ديگران و استفاده از برخي کلمات خاص در حین
 .)48درحالي که با توجه به نقش مهم دختران بهمنزلۀ مادران آينده ،برای پرورش
فرزنداني شايسته و کارآمد برای ايران نوين ،بايد قبل از هر تعلیمي آنها را برای عالِم
شدن و عالِم کردن تربیت کرد .از اين رو ،پیشنهاد شده است که پس از آموختن فنون
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صحبت کردن نیست (همان ،س ،1 .ش 5 .و  ،6برج اسد و سنبله  ،1303صص،47 .
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زندگي و اخالق حسنه به دختران ديگر معلومات علمي و فني به آنان آموزش داده شود
(همان ،ص .)50 .به نظر آنان هرچند «تشريح عُلوِِّ مقام زنان در هیئت جامعۀ بشری با
قلم يک کسي که از آن نوع بهشمار ميرود مورد طعن و لعن واقع خواهد شد» (همان،
س ،1.ش ،1302 ،1.ص ،)19 .اما چون باألخره مرداني روشنفکر به تساوی حقوق زن
و مرد و به مقام برجستۀ زن معترف شدهاند ،پس زنان نیز نبايد برای شناخت و معرفي
ارزش واال و هويت واقعي خود به جامعه سکوت کنند .بهرغم تغییراتي اندک در نگاه
جامعه به ارزش زنان ،با يادآوری گذشته که« :به اين عالي مقامي و به اين واالمرتبتي،
بدبختانه مظلوم شديم!!» (همان ،صص19 .ـ )21به آنان هشدار ميدهند که برای
جلوگیری از تکرار تاريخِ رنج ز نان ،خود نیز بايد در راه شناختن ،شناساندن و تعالي
مقامشان تالش کنند و به نقش منفي زنان در پذيرش و استمرار شرايط نابرابر اشاره
کردهاند .نويسنده که نگاهي منصفانه به اين جريان تاريخي داشته است در کنار تالش
برای شناساندن جايگاه زنان در جامعه پیش و پس از مشروطه ،راهحل تغییر انديشۀ
جامعه دربارة زنان را کسب فضايل و کماالت همراه با تهذيب اخالق و اصالح معايب
آنان معرفي کرده است ،زيرا چیرگي و ستم مردان بر زنان را نتیجۀ بيعلمي و بيتربیتي
آنان دانسته ،از اين رو ،راه میانه را مورد توجه قرار داده و در کنار اولويت نهادن به
تهذيب نفس و کسب اخالقیات از تحصیل علم و صنعت نیز غافل نبود.
از فحوای مطالب پراکنده و متکثر اين مجله درخصوص جهل ،تحصیل و آگاهي
زنان معلوم ميشود که در اين خصوص چشماندازهای مطمئن و روشمندی بهدست
نیامده است .باوجود آنکه تالش نويسندگان مجله برای توضیح و تأکید مفاهیم تربیت و
ت تربیت ،اخالق،
علمآموزی ستودني است ،اما عمدة نظرات در اين باب ،بر محور کلیا ِ
علمآموزی ،آگاهي و حقوق زنان تأکید شده است ،بدون آنکه نويسندگان مجله به
مصاديق و وجوه عیني يا تعاريف نظری درست آن پي برده باشند .برای مثال در اين
خود اطالعات و تحلیل کافي و راهکار مشخصي ارائه نکرده است .درهمآمیختگي
مضامین تربیت ،علم ،جهل و حقوق زنان يا ذکر عبارتهای کلي در اين خصوص،
بیانگر عدم تسلط و آشنايي با راه برونرفت و حل درست مسئلۀ زنان است .همسويي
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جريده ،برای معرفي خرافات و رسوم ناپسندی که زنان به آن مبتال بوده به خوانندگان
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مجله با سیاستهای فرهنگي پهلوی اول و توجه به مفاهیم ناسیونالیسم ،ترقي کشور و
تربیت مادراني برای پیشرفت ايران تا حدود زيادی آنها را از توجه بهحقوق زنان فارغ
از مالحظات زمانه و اهداف حکومت بازداشته است .نميتوان انتظار حداکثری از
نويسندگان مجله دربارة ارائۀ نظر و راهکار عملي برای مسائل زنان با توجه به امکانات
و مقتضیات اين دوره داشت ،اما به نظر طرح اين موضوعات و ازجمله راهکار تقدم
تربیت و آگاهي ،بر صرفاً آموزش و مدرسه رفتن دختران ،بیانگر نقطۀ عطفي در حل
برخي از مسائل زنان بود.
تأثیر تربیت دختران بر فرزندان
رضاشاه در آغاز قرن بیستم که در عرصۀ بینالمللي قرن کودکان نامگذاری شده بود،
بهقدرت رسید .حکومت وی درپي اقتدار ملي و کسب وجهۀ بینالمللي و بر پايۀ
تجربیات پیشین و توجه به تحوالت جهاني ،کودکان را برای دستیابي بهاهداف
بلندمدت مورد توجه قرار داد و آنان بهتدريج از اقلیتي خاموش در حاشیۀ اجتماع به
گروهي مورد توجه جامعه تبديل شدند (رحمانیان و حاتمي.)1393 ،
زنان و کودکان دو مقولۀ بههم وابستهاند که محور آن نقش مادر بهعنوان مربي
کودکان است .نويسندگان اين مجله با طرح مباحثي به اهمیت نقش تربیت دختران
بهمنزلۀ مادران آينده پرداختهاند .آنان با تعريف تربیت بهمنزلۀ ترقي عقل و تهذيب
نفس ،تأکید کردند که تربیت از طريق تحصیل در مدارس بهدست نخواهد آمد .بنابراين،
بايد مدرسهای مييافتند که درسهای تربیتي را آموزش دهند تا باعث آگاهي ملت شود
(مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران ،س ،1 .ش ،3 .برج جوزا  ،1303ص .)9 .آنان
اين مدرسه را که مهمتر و پیشنیاز تعلیمات بعدی کودکان بود ،خانواده معرفي کردند:
بايد در کنار مدارس رسمي تعلیم افراد در مدرسۀ ديگری بهنام خانواده و با رياست
مقدمهای منطقي و مکملي معقول برای تعلیم و تربیت بچهها در مدارس بیروني خواهد
بود .برای تفهیم موضوع ،سؤاالتي در اين زمینه مطرح کردند :آيا همۀ مادران با نقش
خود بهعنوان اولین معلم فرزندانشان آشنا هستند؟ آيا همۀ آنها توانايي انجام اين
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مادر صورت بگیرد (همان ،س ،1 .ش 5 .و  ،6برج اسد وسنبله  ،1303ص ،)18 .زيرا
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رسالت مهم را دارند؟ و سؤال مهمتر اينکه آيا دختران ايراني برای اين وظیفۀ مهم
پرورش مييابند؟ آنان مادر را معلمي تعريف کردند که با توجه به ادبیات ديني ،خداوند
وی را برای تربیت و تهذيب اخالق فرزندان خلق و موظف کرده است .مادران
تربیتشده بهمنزلۀ اولین مربیان اطفال ميتوانند مقدرات نیک و بد ،سیرت زشت و زيبا،
اخالق خوب و ناپسند و سالمت جسم و روان را در وجود کودکان نهادينه کنند ،زيرا
اخالق و آداب مادران تأثیر کاملي بر روحیۀ فرزندان دارد (همان ،س ،1 .ش،1302 ،1 .
صص .)8 ،7 .از نگاه مجله ،در هر دوراني اصالح اخالق جوامع انساني وابسته به
تربیت دختران بهعنوان مادران و مربیان آيندة نسل بشر بوده است (همان ،س ،2 .ش.
 18 ،9تیر  6 /1304ژوئیه  ،1925ص.)25 .
تربیت دختران بهعنوان معلمان پرورش اخالق انساني در میان جوامع بشری و
ايران ،برتر از نشر علوم و معارف نوين است .مخصوصاً سفارش ميکنند که بهجای
حقیر شمردن اولین معلم کودکان آتیهساز ،برای تربیت دختران و نه تحصیل آنان در
مدارس ،بايد سدهای خرافاتي که در برابر ترقي آنان کشیده شده است ،برداشته شوند؛
چراکه سعادت هر مملکت از نوع انديشه و تالش برای تربیت زنان قابل تفکیک نیست
(همان ،س ،1 .ش 5 .و  ،6برج اسد و سنبله  ،1303صص18 .ـ  .)24در اهمیت اين امر
تا جايي پیش ميروند که با استناد به آيۀ «يرفع اهلل الذين امنوا منکم و الذين اوتوا العلم
درجات» (مجادله )11 :از شر پدر و مادرهای جاهل به خداوند پناه ميبرند (مجلۀ
جمعیت نسوان وطنخواه ايران ،س ،1 .ش ،3 .برج جوزا  ،1303ص.)10 .
پس از اين توضیحات ،در بیان اهمیت نقش مادر در تربیت فرزندان به تعريف
کلمۀ تربیت و کاربرد آن در ترقي ملل متمدن پرداخته و آن را مجموعهای از صفات
نیک و آداب و کماالت معرفي ميکنند .برای درک درست خواننده از تربیت بهمنزلۀ
وسیلۀ ترقي انسان ،با ارجاع به تاريخ ميگويند :ملتها بهواسطۀ تربیت از حضیض
ايرانیان نیز موفق به اخذ تربیت شوند شاهد پیشرفت کشورشان خواهند شد .از اين رو،
بر کساني که تحصیل در مدارس را مصلح اخالق عمومي ميدانستند خرده ميگیرند که
آيا صرفاً با نشر معارف دوران بدبختي مملکت پايان مييابد؟ و آيا با افتتاح مدارس
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ذلت به اوج عزت رسیدند (همان ،س ،1 .ش ،1302 ،1 .ص .)5 .از اين منظر اگر
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اخالق عمومي اصالح ميشود؟ با اين حال ،بهرغم تأکید بر تربیت ،هیچگاه تحصیل را
ناديده نميگیرند و بيارزش جلوه نميدهند (همان ،س ،1 .ش ،3 .برج جوزا ،1303
ص .)10 .اما با نقلقولي از گوستاولوبون که «ملل با تنزل اخالق محو ميگردند نه با
تنزل معلومات» (همان ،س ،1 .ش 5 .و  ،6برج اسد وسنبله  ،1303ص )22 .بر اهمیت
تربیت انسان و بهويژه تربیت مادران برای ترقي و تعالي ملل تأکید بیشتری ميکنند .آنان
به ناآگاهي ايرانیان نسبتبه مسئلۀ تربیت دختران نقد وارد کردند :دانشمندان با داليل
عقلي ،شرعي و منطقي وجوب تعلیم و تربیت زنان را ثابت کردهاند ،زيرا بدون تربیت
زنان و مراعات حقوق ايشان محال است که مملکت و ملتي به تعالي و ترقي برسد ،اما
هنوز در ايران توجهي به اين مسئلۀ مهم نشده است (همان ،س ،1 .ش ،1302 ،2 .ص.
 .)1براساس فرهنگ مذهبي ديرپای ايرانیان ،از زمان پیروزی نهضت مشروطه زنان غالب ًا
برای درخواست مطالبات خود ،بهويژه درخواستهای برگرفته از فرهنگ غربي ،از
استناد به آيات و احاديث اسالمي بهره ميبردند تا به مخالفان خود ثابت کنند که
خواستههايشان مخالف شريعت نبوده و قصد خروج از جادة عصمت و ديانت را
ندارند .نويسندگان مجله نیز ،دلیل شرعي تربیت دختران را در کنار داليل عقلي و
منطقي دانشمندان بیان کرده تا طرح آنان با پذيرش و اقبال عمومي بیشتری مواجه شود.
ظاهراً نويسندة مقاله از روندی که در ايران برای امر تربیت دختران آغاز شده بود
بياطالع بوده است ،زيرا از سال 1318ق1900/م با ترجمۀ کتاب تربیت نسوان توسط
میرزايوسف اعتصامالملک از عربي به فارسي ،گروهي از نوانديشان به فکر ترجمه و
نگارش کتابهايي در اين زمینه افتاده و تعلیمالبنات اثر میرزا محمدعلي خان در سال
1330ق1911 /م؛ هنر دوشیزگان تألیف آقامیرزا سید علیخان در سال 1334ق1915 /م؛
تأديبالحسنات نگاشتۀ فخرالتاج در سال 1334ق1915/م؛ و تأديبالبنات نوشتۀ حسین
رمزی در سال 1339ق1920 /م ماحصل تالشهای آنها بوده که همۀ آنها آموختن
صص236 .ـ .)238با اين حال ،گسترش مطبوعات ،روزنامهخواني و اهمیت يافتن آن
نسبتبه رسالههايي که در موضوعات زنان در سالهای قبل نوشته شده بود ،اين مطالب
را برای عموم مردم خواندنيتر و تأثیر آن را بیشتر ميکرد .بنابراين ،نويسندگان با طرح
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هنرهای خانهداری را بر تحصیل علم و دانش برتری داده بودند (عاملي رضايي،1389 ،
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مسئلۀ اولويت تربیت دختران به نقش مهم آنان بهمنزلۀ مادراني آگاه تأکید ميکنند ،اما
نکته آنجاست که اين تربیت مادران از چه طريقي بايد حاصل شود و مشخص نیست
کدام نهاد و جايگاهي بايد به مادران تعلیمات الزم را ارائه دهد تا آنها اين مقدمات را
به کودکانشان بیاموزند .اگرچه در اين روند به مدارس اشاره ميکنند ،اما بهصراحت آن
را کافي نميدانند .توصیههای اين مجله در اين مرحله بیشتر به نصیحتنامۀ زنان شبیه
است.
تربیت دختران؛ حس وطنپرستی و ترقی کشور
ناسیونالیسم را نوعي از آگاهي ملي تعبیر کردهاند که غالباً پديدآورندة حس وفاداری،
شور و دلبستگي افراد به عناصر تشکیلدهندة ملت يعني نژاد ،زبان ،سنتها ،عادات و
ارزشهای اجتماعي و اخالقي و بهطور کلي فرهنگ است (آشوری ،1379 ،ص.)319 .
ورود انديشههای ملیت و وطنپرستي به ايران از طريق برخي انديشهگران عصر قاجار
همچون فتعحلي آخوندزاده ،میرزا آقاخان کرماني ،میرزا يوسف مستشارالدوله و ديگران
صورت گرفت و به مفهوم حفظ وطن از دست بیگانگان و دفاع در برابر تجاوزات آنان،
نمود يافت (وطندوست و همکاران ،1388 ،صص .)186 ،185 .تجددخواهان عصر
رضاشاه برای ساختن ايراني نوين به شیوة غربي خواهان تحکیم و گسترش وحدت
ملي ،حکومت مقتدر مرکزی و استقالل اقتصادی و سیاسي بودند و اين ايدئالها را در
انديشۀ ناسیونالیسم يافتند (معظمپور ،1383 ،ص .)72 ،71 .تاريخ ايران ،بهويژه تاريخ
باستان ،در کانون توجه ناسیونالیستهای اين دوره قرار گرفت و تالشهای گستردهای
برای احیای مفاخر ملي و معرفي هنر ،ادبیات ،علوم و فنون ايران قديم آغاز شد که
برخي از اين تالش ها در قالب مقاالتي در مطبوعاتي همچون کاوه ،ايرانشهر و ايران
باستان قابل مشاهده است (همان ،صص155 .ـ .)187بنابراين ،در فضای پس از
روشنفکران و نويسندگان مجله نیز تأثیرگذار بود .از اين رو ،تعجبي ندارد که اين مجله
به نقش مادران در پديد آوردن حس وطنپرستي در وجود فرزندان و تعالي و ترقي
ايران توسط اينمیهنپرستان بپردازد .در همین راستا تمدن قديم ايران بهعنوان بهترين
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الگوی ترقي برای هموطنان خود معرفي شد (مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران ،س.
 ،2ش18 ،9 .تیر  6/1304ژوئیه  ،1925صص ،)26 ،15 .اما اين الگوی ايراني بهصورت
کلي معرفي شده و به وجوه خاص تمدني و اخالقي آن که برای پیشرفت ايران الزم
دانستهاند ،اشاره ندارند .آنان مهمترين علل ويراني ايران را ناشي از خطاهای والدين
بهويژه مادراني ميدانند که بهواسطۀ جهالت خود از پرورش صحیح فرزندانشان
بازماندهاند (همان ،س ،3 .ش ،11 .اول بهمن 18/1305ژوئیه  ،1925ص ،)22 ،21 .زيرا
از نظر آنها تنها مادران عالم و آگاه به تکالیف فرزندپروری قادر هستند که جامعهای را
از حیث تمدن ،قدرت و سیاست از ساير ملل ممتازتر کنند (همان ،س ،2 .ش،10 .
15بهمن  9/1304ژانويه ،1926ص .)12 .نويسنده بهنقل از شیلر مينويسند« :گرسنگي
و عشق تنها عواملي هستند که بشر را به کار وا ميدارند» (همان ،س ،1 .ش 5 .و ،6
برج اسد و سنبله  ،1303ص .)18 .لذا عشق مادری را برتر از هر نوع تربیتي برای نسل
بشر ميدانند« :وظیفۀ زن و مرد ای حکیم داني چیست /يکي است کشتي و آن ديگری
است کشتیبان /مر ز حادثه اندريم و حوادث دهر /امید سعي و عملهاست هم از اين و
هم از آن /همیشه دختر امروز مادر فرداست /ز مادر است مسیر بزرگي پسران» (همان،
س ،1 .ش ،1302 ،2 .ص .)5 .آنان وظیفۀ مادران را پرورش سیاستمداراني وطنپرست،
وظیفهشناس ،کارآمد و با شرافت برای آيندة ايران معرفي کردند ،اما به نقد دختران
ايراني پرداخته که بهسبب نداشتن مادراني عالم با اين وظايف خطیر آشنايي نیافتهاند
(همان ،س ،2 .ش15 ،10 .بهمن 9/1304ژانويه ،1926ص.)13 .
همچنین به نقش تربیتي زنان درخصوص ترقي و تغییر وضعیت ايران توجه کرده و
نابساماني اوضاع کشور را تنها از عدم کفايت رجال ندانسته ،بلکه برای رفع آن بررسي
وضع اولین محیط تربیتي بچهها يعني خانواده و اوليتر مادر بچه را پیشنهاد کردند
(همان ،س ،3 .ش ،11 .اول بهمن 18 /1305ژوئیه  ،1925ص .)12 .همچنین ،میان
مادران تحصیلکرده واگذار کردند تا با تربیت اوالد ،راه سعادت جامعه را هموار کنند
(همان ،س ،1 .ش ،3 .برج جوزا  ،1303ص .)5 .از نگاه اين مجله ،بهترين مربي
کودکان مادران هستند که تربیت آنها را مصاحب تمام عمر ميدانستند .به مادران
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سیاست و تربیت عمومي رابطهای مستقیم برقرار کرده و اصالح سیاست کشور را به
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توصیه کردند به پسران خود بهمنزلۀ آيندهسازان ايران ،بیاموزند که وطنپرستي برای
ايران کهنسال و پرافتخار فقط منحصر به شعار دادن نیست ،بلکه بذل مال و جان و در
راه بينیازی وطن محال را ممکن کردن است (همان ،س ،2 .ش15 ،10 .بهمن /1304
 9ژانويه  ،1926ص )14 .و نیز مادران بهتر است ،برای سرمشق پسرانشان ،بهجای
گفتن افسانههای دروغین ،تاريخ ايران را بهعنوان قصه برای کودکان خود بگويند و
بزرگان علم ،صنعت و ادبیات ايران را به آنان معرفي کنند تا زبان ،عادات و اخالق ملي
کشورشان را بشناسند و بر ساير ملل ترجیح دهند و بهآن عشق بورزند و خواهان
شناساندن دشمنان ايران و ترغیب آنان به عداوت با آنها در کنار تلقین عشق به زبان،
ملیت ،نژاد و آب و خاک وطن باشند ،بهطوری که همواره ايران و سعادت ايرانیان را بر
هر چیزی مقدم بدانند .از نظر نويسندگان مجله ،انتقال احساس وطندوستي به پسران
بر عهدة مادراني است که حساسترين ارکان ايران و حافظ استقالل کشور هستند .آنان
دلیل ويراني وطن را بيقیدی و بيعالقگي مردان ايراني نسبت به مملکت خود معرفي
ميکنند ،پس وظیفۀ مادران ميدانند که اين میدان بزرگ خالي از قهرمان را دوباره مملو
از سلحشوران کنند .در همین راستا نقدی هم بر مدارس دارند که آموزشهای تاريخي
الزم را در برنامۀ درسي خود ندارند ،زيرا درمورد ايران و سرنوشت تاريخي و بزرگان
آن به دانشآموزان آگاهيهای اصولي نميدهند .از اين رو ،از مادران ميخواهند تا در
اين زمینه وظايف مدارس را نیز برعهده گیرند .آنان اصل مهم پرورش پسران را تربیت
وجدان و تقويت روح اخالقي آنها ميدانند و اين قبیل امور را در ايران مسائلي
فراموششده معرفي ميکنند (همان ،صص6 .ـ .)11اين جريده فقط به تربیت پسران
وطن پرست تأکید دارد و فقط انتقال اين احساس را از طريق مادران وطنپرست
امکانپذير دانسته و درواقع زمینۀ آموزش اولیه به دختران را در اين خصوص ناديده
گرفته است.
سیاسي ـ اجتماعي شد ،در ايران نیز انعکاس يافت و بهويژه با توجه بهشدت ويراني و
نابساماني سیاسي و اجتماعي ايران پس از مشروطه مورد توجه قرار گرفت .توجه به
ارتباط میان تعلیم و تربیت زنان با ترقي کشور از دورة قبل از مشروطه وجود داشته
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انديشۀ ترقي که در تاريخ اروپای سدة هجدهم و پس از آن وجه غالب انديشههای
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است« .حقايق تاريخي ،خود دلیلي ظاهر است که پستي قدر تقدم نسوان ،با پستي قدر
و تقدم امت متالزم است» (آشتیاني1318 ،ق ،ص .)12 .نويسندگان مجله نیز به اين امر
نظر داشتند .آنان برای پیشبرد اهداف خود در اين زمینه ،توجه خوانندگان را به ترقي
کشور معطوف کرده و نوشتند :بيتربیت و بيپرورش ماندن دختران ايران نهتنها ظلمي
فاحش در حق آنان که دربارة ملت و مملکت نیز خواهد بود .ظلمي که ايران را از قافلۀ
تمدن که ساير ملل دواسبه بهطرف آن ميتازند ،عقب انداخته و ابرهای سیاه ظلمت و
جهل را در سرتاسر افق اين سرزمین پديدار کرده است .به نظر آنان زنان را نبايد تحقیر
کرد و کارکرد آنان را فقط بهتولید نسل منحصر دانست پس ميخواهند که «اگر به حال
زنان رحم نميکنید به اعقاب ايراني رحم آوريد» (مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران،
س ،1 .ش 7 .و  ،1303 ،8ص)39 .؛ اعقابي که زايیدة همان زنان تحقیرشده هستند و
بايد نام ايران را در میان ملل مترقي بلندآوازه کنند .آنها بیداری زنان معاصر را نتیجۀ
قرنها ظلم و فجايعي ميدانند که بر سرنوشت آنان تحمیل شده و اکنون بر آن آگاهي
يافته و برای رفع آن تالش ميکنند .پس بهزنان ايراني نیز توصیه ميکنند که برای
برانداختن اين ظلم تالش کنند (همان ،س ،1 .ش ،1302 ،2 .ص« .)1 .عالج درد زنان
اتحاد و يکرنگي است /به دست جمع کثیری ز جمله افراد است /چو اتفاق نمايند با
ظفر گردند /که اتفاق پي داد رفع بیداد است» (همان ،س ،2 .ش18 ،9 .تیر 6 /1304
ژوئیه  ،1925ص .)26 ،25 .به باور آنها جامعهای که خود ذلیل ،اسیر و از حقوق
بشری محروم است ،مادران اين جامعه نیز «مصیبتکشیده ،اهانتديده ،تو سری خورده،
ذلیل ،بيعزت نفس ،بياطالع و جاهل موهوماتپرست» (همان ،س ،3 .ش ،11 .اول
بهمن 18 /1305ژوئیه  ،1925ص )9 ،8 .خواهند بود و هیچوقت صاحب فرزنداني
شايسته برای اصالح حال جامعه نخواهند شد و اين روند استمراری تاريخي خواهد
يافت .از نظر آنان ايران در چنین شرايطي بهسر ميبرد .آنان سعادت ،اصالحات ،نجات
سدهای آهني را که در راه ترقي ايران کشیده شده است ،تخريب کنند .پس به مردان
توصیه ميکنند که جلوی ترقي و پیشرفت زنان را نگیرند ،زيرا از اين طريق ضربههای
مهلکي به استقالل و حاکمیت ملي خواهند زد .با وجود ديدگاهي ناعادالنه به زنان و
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و حیات ملت و مملکت را بهدست زنها ميدانند ،زيرا آنها برای نجات کشور قادرند
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جايگاه آنها در خانواده و جامعه که بهرغم تالشهای متمادی فعاالن حقوق زن
همچنان در جامعه غلبه داشت ،اما يقین داشتند که در نتیجۀ تهذيب و تربیت صحیح
«همان شیطان رجیم به ملک رحیم تبديل» خواهد شد (همان ،س ،1 .ش،1302 ،2 .
ص .)5 .آنها از ايرانیان وطنپرست و ترقيخواه و تمدندوست ،خواهان تعلیم و
تربیت زنان بر طبق شرع و عقل و متناسب با احتیاجات جامعه بودند تا هم ايران
«شرف و سعادت و عزت [يابد و هم زنان] عفت حقیقي و عزت نفس» بیاموزند
(همان ،ص )7 .و به عادات زشت و اخالق ناصحیح آگاهي يافته و از آن دوری گزينند،
چراکه ناپسندیهای اخالقي زنان را ناشي از جهل آنان ميدانند «اگر نیستي فکر تعلیم
نسوان /شريعت طريقت حقیقت نداری» (همان ،س ،1 .ش 7 .و  ،1303 ،8ص.)35 .
نويسندگان مجله درنهايت به اين نتیجه رسیدند که اينک زنان به معني واقعي زندگي
پي برده و با تمام قوا به خوشبخت کردن و تکمیل شخصیت خود خواهند کوشید .به
نظر آنان زنان تربیتشده اکنون ميدانند که بايد با تمام معاني کلمۀ مادر آشنا شوند،
چون تا امروز مادر جسد بود و پس از اين بايد روح ،اخالق پسنديده ،فضايل،
احساسات پاک ،نیکبختي و افتخار نوع بشر باشد ،زيرا به قول هوگو« :قرن بیستم قرن
زنان است» (همان ،س ،1 .ش ،1302 ،2 .ص .)5 .بنابراين ،نويسندگان مجله هرچند
بهصراحت به حس وطنپرستي دختران اشاره نکرده و از آموزش آنان در اين زمینه
غافل ماندهاند ،اما به تأثیر آنان در ايجاد اين حس در روحیۀ پسران اعتراف کرده و آن
را از شرايط مهم ترقي کشور بهحساب آوردهاند .در اينجا مسئلۀ زنان تحتالشعاع
ناسیونالیسم و وطنپرستي و حاکمیت ملي قرار گرفته است.
نتیجه
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مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران همچون همتايان خود به امر اصالح امور زنان
توجه خاص داشته ،اما رويکرد متفاوت آن در توجه و تقويت نقش اجتماعي دختران
بیشتر در راستای کلیدواژههايي چون ترقي ايران ،وطنپرستي و ناسیونالیسم و همسويي
با سیاستهای فرهنگي پهلوی اول بود .نقشۀ راه نويسندگان مجله برای سعادت و
کمال زنان در گام نخست ،تربیت اخالقي و تهذيب نفس دختران و سپس تحصیل در
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مدرسه و فراگیری درسها بود .با اين حال ،اگرچه در اين نشريه به مسائل حقوق زنان
و خانواده ،کودکان و نظام تربیت پرداخته شده است ،اما اين مؤلفهها کارکردی براساس
منويات حکومتي بود .حتي ارجاعات تاريخي برای مقايسۀ وضعیت گذشتۀ ايران و
روزگار مورد بحث مجله و توجه به تحوالت غرب در عرصۀ زنان و بهخصوص توجه
به استنادات مذهبي که با روايتي عام و فاقد تحلیل کافي همراه بود مقدماتي برای
برنامهريزی فرهنگي زنان در چشمانداز آتي بهشمار ميآمد .نويسندگان مجله ،مقولۀ
تربیت بهمثابۀ مهمترين عرصه برای پیشرفت زنان و کشور ايران را قبل از حضور
دختران در مدارس و در نهاد خانواده با محوريت مادران واگذار کردهاند .با توجه به
زمان انتشار مجله که دوران قدرتيابي رضاخان و آغاز سلطنت وی است ،نويسندگان
مجله بیشتر به آرمانهای روشنفکران اين دوره نظر دارند و مطالب خود را در قالب اين
نظريهها بیان کردهاند .بدون آنکه به زمینهها و عوامل اجرايي آن توجه کافي کنند .اين
مجله به رغم تأکید بسیار بر امر تربیت دختران و اصالح معايب اخالقي و تربیتي آنها و
تأثیر آن بر مناسبات اجتماعي و سیاسي جديد ،معايب تربیتي آنان را بهطور دقیق
مشخص نکرده و فقط از عنوانهای کلي مثل خرافات و موهومات استفاده کردهاند و
در بیان ضرورت تربیت نیز اشارة دقیقي به معني تربیت نکرده و بهعبارت کلي آن را
تهذيب نفس تعريف کردهاند .با وجود چنین نواقصي ،پرداختن به اهمیت مقولۀ تربیت
در ارتباط با وضعیت آن روز ايران نشان از هوشمندی نويسندگان مجله در مطالبات
زنان است و اين مطالبات پیشدرآمدی بر مباحث بعدی مطبوعات ايران در ارتباط با
زنان بود .توجه به مقام زن در نگاه انديشمندان غربي و شرقي و مقايسۀ تربیت مادران
ايراني و غربي ،تربیت و جهل زنان و تربیت کودکان از مواردی است که در اين مجله
مکرراً بحث شده است ،اما کانون اصلي اين مباحث ،رابطهای مستقیم بین تربیت
مادران ،ترقي ايران و پرورش فرزندان وطنپرست و توجه به مؤلفۀ ترقي بود و برای
نیل به اين مقصود راه کارهايي همچون معرفي بزرگان علم و ادب ايراني را درپیش
گرفتند .با عطف به مقتضیات دورة زماني مورد بحث و کاستيهای نظری و عملي
مطالبات زنان در مقالههای مجلۀ مذکور تأکید بر مؤلفههای موردبحث در اين مجله
بيارتباط با آسیبشناسي کلي جامعۀ ايراني و بهخصوص حیات اجتماعي زنان و راه-
های برونرفت از آن ،مقارن روی کار آمدن حکومت پهلوی نیست.
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پینوشت

analysis

1. content

منابع
الف) کتابها و مقاالت
آشتیاني ،ی1318( .ق) .تربیت نسوان .تبريز :معارف.
آشوری ،د .)1379( .ما و مدنیت .تهران :صراط.
اتحاديه ،م .)1377( .اينجا طهران است  ...مجموعه مقاالتي دربارة طهران 1296-1344ق.
تهران :تاريخ ايران.
اعتمادالسلطنه ،م.ح .)1389( .روزنامۀ خاطرات اعتماد السلطنه .تهران :امیرکبیر.
پوالک ،ی .ا .)1368( .ايران و ايرانیان .ترجمۀ ک .جهانداری .تهران :خوارزمي.
حجازی ،ب .)1384( .زنان ترانه ،بررسي حضور زن در ترانهها و اشعار عامیانۀ ايران .تهران:
قصیدهسرا.
خاطرات مونسالدوله ( .)1380بهکوشش س .سعدونديان .تهران :زرين.
خسروپناه ،م.ح .)1381( .هدفها و مبارزة زن ايراني از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلوی.
تهران :پیام امروز.
دالماني ،ه.ر .)1378( .از خراسان تا بختیاری .ترجمۀ غ.ر .سمیعي .تهران :کاووس.
دولتآبادی ،ص .)1377( .نامهها ،نوشتهها و يادها .بهکوشش م .صنعتي و ا .نجمآبادی .نگرش
و نگارش زنان.
دولتآبادی ،ی .)1361( .حیات يحیي .تهران :فردوسي.
دهقاني ،ر ،.و رزازی ،ر ،.عربخاني  ،ر ،.و محمدخاني ،ف .)1398( .تأثیر نشريات فارس بر
خودآگاهي سیاسي ـ اجتماعي زنان اين ايالت در دورة گذار از قاجار به پهلوی (-1290
1310ش) .جامعهشناسي تاريخي55 ،2 ،ـ.85
رحمانیان ،د ،.و حاتمي ،ز .)1391( .سحر و جادو و طلسم و تعويذ در دنیای زنان در عصر

رحمانیان ،د ،.و حاتمي ،ز .)1393( .کودکي و تجدد در دورة رضاشاه .مطالعات تاريخ
فرهنگي61 ،20 ،ـ .84
رحیمي ،م .)1389( .قانون اساسي مشروطۀ ايران و اصول دموکراسي .تهران :نیلوفر.
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طالبوف ،ع .)2536( .مسائل الحیات .تهران :شبگیر.
کريپندورف ،ک .)1390( .تحلیل محتوا :مباني روششناسي .ترجمۀ ه .نايبي .تهران :ني.
کولیور رايس ،ک .)1384( .زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنها .ترجمۀ ا .آزاد .تهران:
کتابدار.
فرخزاد ،پ .)1384( .راهنمای پژوهش تاريخي (کتابخانهای) .تهران :طهوری.
عاملي رضايي ،م .)1389( .سفر دانه به گل .تهران :تاريخ ايران.
معظمپور ،ا .)1383( .نقد و بررسي ناسیونالیسم تجددخواه در عصر رضا شاه .تهران :مرکز
اسناد انقالب اسالمي.
مالح ،ن .م .)1385( .از زنان پیشگام ايراني :افضل وزيری دختر بيبي خانم استرآبادی .تهران:
شیرازه.
وطندوست ،غ.ر .)1385( .زن ايراني در نشريات مشروطه .تهران :مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ
علوم انساني.
وطندوست ،غ.ر ،.فصیحي ،س ،.و حامدی ،ز .)1388( .نمودهای ناسیونالیسم در کتابهای

درسي تاريخ دورة پهلوی اول .فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا1 ،
(181 ،)76ـ .205
ب) مطبوعات
ايران نو1327 .ق .ش.109 .
دانش1328 .ق .ش.4.
شکوفه1333 .ق .ش.19 .
مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه ايران .س .1.ش1302 .1.؛ س .1.ش1302 .2.؛ س .1.ش .3.برج
جوزا 1303؛ س .1.ش . 5،6.برج اسد و سنبله 1303؛ س .1.ش 7 .و 1303 .8؛ س .2.ش.
18 .9تیر ماه  6/1304ژوئیه 1925؛ س .2 .ش15 .10 .بهمن  9/1304ژوئیه 1926؛ س.3 .
ش .11 .اول بهمن  18/1305ژوئیه.1925
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Abstract
In the process of the constitutional movement, some intellectual women
demanded their individual, family and social rights, and in order to advance
these "goals", they published women's newspapers with the focus on
improving the status of women. With the coming to power of Reza Shah, the
realization of the concepts of patriotism, antiquity and progress to build a
new Iran was considered by the government. In this regard, the issue of
women and their education as future mothers, upbringing and the type of
mother-child relationship, the need for a progressive Iran with emphasis on
the family was covered by the media. Iran Patriotic Women's Magazine is
one of the publications that was published with the approach of the necessity
of educating girls and their role in the implementation of new policies. The
question of the present study is how did this newspaper relate the education
of women to the concerns of intellectuals and the demands of the
government such as patriotism, archeology and progress?
The research hypothesis is that this magazine, considering the first
categories of education and then education, in order to promote the
awareness of girls and avoid ignorance and superstition in the direction of
the macro policies that were proposed on the eve of the Pahlavi government,
by recommending various types of education for girls.
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