
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  1ـ27، صص 1396 تابستان، دومو سيي  ، شمارههشتمسال 

   

   سعادت نسوان؛ كي پهي نشري محتواليتحل
  يوره پهلو زنان در آستانه دي براييها ستهيبا

  

 2، مژگان فراهاني1 سادات شفيعيهيسم
  

  چكيده
گيري زنان در كشاكش تحوالت سياسي و اجتماعي در مطالعـات تـاريخي              دهيناد

جهان آنان به قلم مردان امري بـديهي بـه نظـر            نگارش زيست  غالباًموجب شده تا    
ـ روابنابراين، مطالعه وضعيت زنان در خالل       . برسد  از  نگـار   زني تـاريخي    هـا   تي

پژوهش حاضر ضمن مطالعه پيك سـعادت نـسوان         . اهميت بااليي برخوردار است   
گزارش ايـن نـشريه از زنـان زمانـه       كه   پردازد يمها    به اين سؤال  ) 1307-1306(

؟ محتـواي غالـب مطالـب       پردازد يمخود چيست و به وضعيت كدام دسته از زنان          
 ب نوشـته شـده اسـت؟      انتشاريافته شامل چه موضوعاتي بوده و براي كدام مخاط        

ـ نتايج كاربرد روش تحليل محتوا در اين بررسي نـشان             نـشريه بـه بيـان       دهـد  يم
سـوادي و جهـل،      هاي مختلف زنان توجه داشته، ضـمن مـذمت بـي            وضعيت گروه 

تحصيل در مدارس و كسب سواد و آموزش جديـد را جهـت تربيـت فرزنـدان و                  
نـشريه، بـا مخاطـب      . ه است ستدان يممديريت بهتر امور خانه براي زنان ضروري        

ي ها  مؤلفهقرار دادن عموم جامعه، اهميت جايگاه زنان را برشمرده و ضمن ترويج             
باوري، زنـان را كـارگزار تغييـر     گرايي و پيشرفت  مدرنيته از جمله برابرگرايي، علم    
بـه زعـم ايـن نـشريه، زنـان باسـواد و             . دانـد  يماجتماعي در مسير نيل به تجدد       

دوست، دختراني هنـرور و پـسراني         وانند با تربيت فرزنداني وطن    ت  كرده مي   تحصيل
  .بالياقت، سعادت آتي ايران را رقم زنند

  تي آموزش، ترب،يمطبوعات زنان، مدرن شدن، سوادآموز :ي كليديها واژه
                                                 

 و مطالعـات    ياه علـوم انـسان     پژوهـشگ  ،ي پژوهـشكده مطالعـات اجتمـاع      ي علم تيئ و عضو ه   ارياستاد .1
  )ss.shafiei@ihcs.ac.ir (.يفرهنگ

. يي رشـــــته علـــــوم ارتباطـــــات، دانـــــشگاه عالمـــــه طباطبـــــاي دكتـــــرايدانـــــشجو .2
(mozhgan.farahani69@gmail.com)  

  22/6/1396: دأيي تخيتار     16/11/1395: افتي درخيتار
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  طرح مسئله. 1
 و تحليلگر حـوادث، وقـايع و جريانـات          مؤلفاز ديرباز گفتمان مردمحور در ايران راوي،        

بنابراين وقايع اجتماعي در پرتـو ايـن گفتمـان تعريـف شـده و توليـد                 .  بوده است  تاريخي
كاتبـان، مورخـان و حتـي       .  در انحـصار مـردان بـوده اسـت         هـا   سدهي معنايي طي    ها  نظام

 و جز معدود اسـتثنائاتي، صـداي زنـان شـنيده            اند  بودهنويسندگان آثار ادبي همواره مردان      
  .نشده است

زنان ناديده گرفته شده يا بـه صـورت جزئـي در كنـار سـاير                ي رسمي،   نگار  خيتاردر  
ي زنـان كـه در فرازونـشيب        ها  تيروادرج  . موضوعات به حضور آنان پرداخته شده است      

جهان آنان  ي رسمي يا وقايع متعدد تاريخي، زيستها استيستاريخ همچون مردان، با تغيير  
در كنار نقص اطالعـات     . استنيز دستخوش تغيير شده، عمدتاً توسط مردان صورت گرفته          

، مسئله ديگر اين است كـه عمـده         شان يشخصدر خصوص زنان، تجربه زيسته و احواالت        
 در قالـب سـفرنامه، داسـتان، رمـان و حتـي             هـا  ينگـار   خيتاري تاريخي زنان و     ها  تيروا
ي موجز عمدتاً در خصوص زناني است كه نسبتي با دربار داشـته و در نتيجـه از                  ها  تيروا

  .شدند يماشراف محسوب طبقه 
مايه و كمرنگي از حـضور اجتمـاعي زنـان            در بزنگاه انقالب مشرطه چنين برداشت بي      

در حقيقت در پرتو انقالب مشروطه، به مثابه سـرآغاز          . اي جديد يافت    مايه  نقض شد و جان   
جهان فكري ايرانيان، مفاهيم جديدي چون عدالتخانه مطرح و برخي            تحول مهمي در زيست   

  :ي يافتا تازهاهيم رايج همچون وطن معاني از مف
ايران را وطن پنداشتن و وطن را چون مادر انگاشتن و ايرانيـان را خـواهران و                 

ايـن پديـده بـا      . برادران وطني خواندن پيامدي نو در گفتمان سياسي ايران بـود          
بازپردازي حوزه خاص و عام آغاز و زمينـه زايـش روح و شخـصيت ايرانـي                 

  1.طني را فراهم آوردغيرت و تعصب و
: اين تلقي با رويكرد برابرخواهانه جنسيتي همراه بود و تأثيرات اجتماعي بـه ارمغـان آورد               

                                                 
  .65 .صتاريخ ايران، : ، تهرانختاري بازانديشي و بومي تجدد، )1382( توكلي طرقي، محمد .1
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ي تدريجي فضاهاي مردانه و زنانـه و        ختگيآم  همگفتمان وطن را همچون مادر پنداشتن، در      «
و ي جنسي را به همراه داشت و نوعي محرميت وطني در ميان زنان              ها  ضيتبعكاهش نسبي   

  .1»مردان بوجود آورد
ي زندگيِ به زعـم آنـان فالكتبـار         ها  نهيزمدر چنين فضايي بود كه زنان باسواد با درك          

رفت از وضعيت وخيم حاصـل از فقـر، بيمـاري، جهـل و                نوعان خود به دنبال راه برون       هم
انـدازي    سوادي، تعدد زوجات و سيطره خرافات برآمدند و از طرق مختلفي همچـون راه               بي
، مدارس، ايراد سخنراني، نشريات و غيره مطالبات خود را مطـرح و بـه صـورت                 ها  منانج

بر اين اساس، مطبوعات زنـان در طليعـه مـشروطه صـداي آشـكار               . جدي پيگيري كردند  
فعاليت زناني است كه به اصالت تفكر و تلقي خود از امور باور داشتند و به بيان عمومي آن 

ت زنان اين عصر محتواي گزارشـي از احـوال زنـان و نيـز               از اين منظر مطبوعا   . پرداختند
  .ي آن استها دگاهيدنظرها و  نقطه

 جـز در مـوارد      غالبـاً يافت و     ي تاريخي خود كمتر اجازه بيان مي        و اين همه در گذشته    
از ايـن رو مطبوعـات ايـن عـصر بـراي اولـين بـار بـا                  . كـرد   اندك نشر عمومي پيدا نمـي     

و آنچه مورد انتظار است در برابر گذشته خـود ايـستادند و رو              بندي زنانه از ماوقع       صورت
پس بررسي هـر يـك از نـشريات مـذكور           . به آينده بهبود وضعيت زنان را خواستار شدند       

منـد مـشروطه از وضـعيت         كليدي است براي شناخت ذهنيت زنان باسواد، پيشرو و دغدغه         
طالبي كـه نويـسنده آنـان       در عين حال، م   . زمانه خود، وضعيت مطلوب و طرق احصاي آن       

بندي زنانه از مسائل اجتماعي       ناشناس است يا مردنگاشته است نيز بخشي از پيكره صورت         
خواهـان نـوعي      ي مـشروطه  ها  دهيادر آن دوره، تراوايي     . شود يمو مطالبات زنان محسوب     

  چنين فرض كرد كه فضاي غالب فكـري در         توان يمسيطره گفتماني يافته بود، و از اين رو         
شد و از آن فراتر نرفته        حوزه زنان و جنسيت ذيل گفتمان مشروطه و عناصر آن تعريف مي           

  .است
شـود، زيـرا      اي محسوب مي    با اين حال، رويكرد مطبوعات اين دوره رويكرد متجددانه        

                                                 
  .117 .صهمان،  .1
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حاكميت عمومي نگرش تحقيرآميز نسبت به زن را به طور تاريخي و فرهنگـي شـكل داده                 
جيد زني بود كه چيزي نداند و چيزي نفهمد تا سخني از او نتراود              زن قابل تم  «بود و در آن     

اما بعد از مشروطه و رشد فكري بخشي از جامعـه، موضـوع           . »و داراي خط و سواد نباشد     
ها و استعدادهايشان مورد توجه قرار گرفت و انتظـار از جامعـه               ها و ظرفيت    زنان و فعاليت  

ق برخورداري از آموزش در اجراي هـر چـه        در به رسميت شناختن حقوق آنان به ويژه ح        
اي تـأثيرات مخـرب جهـل،         بهتر نقش مادري به يك تقاضا تبديل شد و با افـشاي رسـانه             

سوادي و خرافات در عملكرد مادران در قبال خود و اعضاي خانواده، عرصـه تعلـيم و                   بي
  .تربيت عمومي زنان اولويت خاصي يافت

اي بـراي مطالعـه مطبوعـات زنـان در      فرضـيه «ن اي با عنوا   در مقاله  1)1391 (يكيخان
شـود،    تـر مـي     كند كه هر گاه قدرت سياسي توزيع و جامعه مدني قـوي             استدالل مي » ايران

شوند و از ميان اين دو متغير اصلي اهميـت جامعـه مـدني     تر مي يافته  مطبوعات زنان توسعه  
. ررسـي شـده اسـت      ب حقـوق زن   و   زن امـروز  براي آزمون فرضيه، دو نشريه      . بيشتر است 

 با بازخواني اسناد و مدارك موجود با هدف ارائه روايت تاريخي 2)1388 (نيفروردفيروزه 
شناسـي و نقـد انقـالب         جنسيتي از انقالب مشروطه، با تأكيد بر عامل جنسيت، بـه آسـيب            

هاي جنسيتي و عدم توفيق ايـن انقـالب در از             ها و آرمان    مشروطه به لحاظ تحقق خواسته    
  .ن يا كاهش نابرابري جنسيتي پرداخته استبين برد

اي از همراهـي نظـام         سلسله پهلوي نيز نشانه    سيتأسهاي ابتدايي     در اين ميان، در سال    
مشي حمايتي از طرح مـشكالت زنـان و ضـرورت             چيني يا اتخاذ خط       سياسي و نيز زمينه   

هاي حمـايتي     گام اولين   1310در سال   . خورد  ريزي يا رسيدگي به آنان به چشم نمي         برنامه
كه ابتدا نهاد خانواده و در نهايت زنان را منتفع ساخت در زمينـه تـصويب و ابـالغ قـوانين                 

                                                 
 براي مطالعه مطبوعات زنـان      دليم« ،)1391 (هادي خانيكي و معصومه كيهاني،    .: ك. براي اطالع بيشتر ر    .1

  .66-35. صص، 28 .ش، 8 . سمطالعات فرهنگي و ارتباطات، ،»در ايران
زنمـايي ايـدئولوژي جنـسيت در گفتمـان عـصر           با«،  )1388(فيروزه فروردين،   .: ك. براي اطالع بيشتر ر    .2

شناسـي، دانـشكده علـوم اجتمـاعي دانـشگاه عالمـه             نامه كارشناسي ارشد رشـته جامعـه       ، پايان »مشروطه
  .1388طباطبايي، 
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 و  13ثبت ازدواج، قيد شروط ازدواج، تثبيت سن ازدواج براي دختران از            . خانواده طي شد  
اش   هاي پيشين   رساني داماد در مورد ازدواج       و ضرورت اطالع   1313 سال در    15پسران از   

ز جمله اقداماتي بود كه در راستاي حفاظت و صيانت از نهاد خانواده بـه اجـرا درآمـد و                    ا
  .اي منتفع ساخت البته زنان را نيز تا اندازه
 حكومـت پهلـوي آن قـدر درگيـر          سيتأسهاي پس از مشروطه تا        جامعه متالطم سال  

ومي بود كه   اي و بلواهاي عم     هاي ناحيه   موضوعات كالن از جمله اغتشاشات محلي، آشوب      
در ايـن شـرايط و در فـضاي         . زنان و روابط جنسيتي در آن مقطع كمتر مورد توجه بودنـد           

پيك هاي سياسي و اجتماعي، نشريه        هاي ناشي از نابساماني     ها و بحران    مملو از انواع تنش   
 گونه متون، به  نويسندگان بر اين باورند كه بررسي روشمند اين.  انتشار يافتسعادت نسوان

ان متوني سرشار از معنا و قدرت، در ارتبـاط بـا نظـام اجتمـاعي مـسلط در آن دوره                     عنو
تواند ارزيابي شفافي از وضعيت زنان و جايگاه اجتماعي آنان به دست دهـد و خطـوط                   مي

روابط جنسيتي رايج جامعه ايران را در آستانه مدرنيته آمرانه روشـن سـازد، و لـذا نتـايج                   
چگــونگي وضــعيت زنــان و علــل آن و نيــز راهبردهــا و پربــار و كارآمــدي در توضــيح 

انـداز آتـي ايـران در آن مقطـع، بـه              رفت تجويزي از سوي نشريه و چشم        هاي برون   حل  راه
منظور تعالي نهاد خانواده و نيز به طور خاص ترغيب زنان به تعلـيم و فراگيـري آمـوزش                   

  .ست دهدگيري امر مدرن در جامعه ايران، به د نوين به عنوان بستر شكل
 كـه  طـور  همـان . هدف پژوهش حاضر خوانش يكي از معتبرترين نشريات زنان است         

 در انحصار مردان بوده و جز اسـتثنائاتي محـدود،           ها  سدهي معنايي طي    ها  نظامگفتيم توليد   
بنابراين، ضرورت دارد از ميان آثـار تـاريخي، نوشـتارهاي           . صداي زنان شنيده نشده است    

د حـصار   توان يماين مطالعات   . تجربه انتشاريافته آنان مطالعه شود     و   وجو  جست را   نگار  زن
 از وضعيت زنان در عصر مدرن       تر  نانهيب  واقعها را بشكند و تصويري تخصصي و البته           غفلت

  .شدن ايران به دست دهند
پيك سـعادت   گزارش  : هاست  بنابراين مطالعه حاضر به دنبال پاسخگويي به اين پرسش        

ن زمانه خود چيست؟ اين گزارش به وضـعيت كـدام دسـته از زنـان                 از وضعيت زنا   نسوان
ـ ؟ اين گزارش چه نمايي از مناسبات دو جـنس در دوره خـود ترسـيم                 پردازد يم ؟ كنـد  يم
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محتواي غالب مطالب انتشاريافته در اين نشريه شامل چه موضوعاتي اسـت؟ ايـن مطالـب                
از طرح و تأكيد و تمركز بر براي كدام مخاطب نوشته شده است؟ سياست كلي نشريه حاكي 

بخـش بهـره      پذيري مخاطبان از كدام منـابع مـشروعيت         چه موضوعاتي است؟ براي جامعه    
هاي تجددگرايي مطرح شده و نشريه چـه گرايـشي نـسبت بـه               گيرد؟ كدام يك از مؤلفه      مي

  تجدد دارد؟
  

  روش تحقيق. 2
ي پيـام ارتبـاطي   تجزيـه و تحليـل محتـوا     . روش تحقيق در اين پژوهش تحليل محتواست      

ـ روشي مهم در مطالعـه اجتمـاعي اسـت كـه بـا اسـتفاده از آن               انـواع مـسائل و   تـوان  يم
ي سينمايي را   ها  لميفي راديو و تلويزيون و      ها  برنامهي مورد بحث در مطبوعات،      ها  موضوع

  1.بررسي كرد) اهميت و ارزش(و چه از لحاظ كيفيت ) فراواني و تكثر (تيكمچه از نظر 
يل محتوا، بررسي و تجزيه و تحليل منابع نوشتاري، گفتاري و تـصويري از              تكنيك تحل 

هر نوع را مد نظر دارد و كوششي در جهت كشف و تفسير تحليـل پيـام مـستتر در منـابع                      
ي براي تجزيه و تحليل مـنظم، عينـي و كلـي محتـواي مـشخص      ا  لهيوساين تكنيك   . است

 است و تكنيكـي كمـي بـراي تفـسير و            )تصويري، نوشتاري و صوتي   (ي ارتباطي   ا  فراورده
ـ تعيين منابعي است كه به طور كلي كيفي به حساب            گانـه زانـگ و       تعـاريف سـه   . نـد يآ يم

 كه تحليل كيفي بر تحليل و تبيين        دهد يم از تحليل محتواي كيفي نشان       2)2009 (لداماثيو
فـي از صـرف     تحليل محتواي كي  . ي ويژه آنها متمركز است    ها  نهيزممتون و   /منسجم گفتارها 

ـ محاسبه كلمات يا استخراج محتواي عيني از متـون فراتـر              و بـه سـنجش معـاني،        رود يم
. پردازد يم و الگوهايي كه ممكن است در متن مورد نظر آشكار يا پنهان شده باشد،                ها  قالب

دهد واقعيت اجتماعي را به شكلي ذهنـي و در عـين حـال                اين روش به محققين امكان مي     
  .علمي درك كنند

                                                 
ترجمه ،  تحليل محتواي كمي در تحقيقكاربرد ؛اي هاي رسانه تحليل پيام ،)1381 (، و ديگرانرايف ليدان .1

  .40 .ص، سروش: انتهرمهدخت بروجردي، 
2. Y. Zang; B. M. Wildemuth (2009), “Quantitive Analysis of Content,” In: B. M. 
Wildemuth, ed., Applications of Social Research Methods to Questions in Information and 
Library Science, Liberaries Unlimited, pp. 1-12. 
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 شـامل شـش     پيك سـعادت نـسوان    ي نشريه   ها  شمارهجامعه آماري اين پژوهش كليه      
 196 جلـد و جمعـاً در        5، در   1307 تا شهريور ماه     1306 آبان ماه    15شماره است كه از     
  .صفحه منتشر شد

به دليل اهميت مطالب نشريه و در دسترس بودن جامعه آمـاري، تمـام مطالـب نـشريه                  
واحـد  .  مورد از مطالب نشريه كدگذاري شـدند  50 بدين منظور،    .گيرد  مورد تحليل قرار مي   

تحليل در اين پژوهش از آغاز تا پايان يك مطلب نشريه اعم از خبر، مقاله، سرمقاله، شـعر    
  .است... و

به لحاظ پايايي بايد گفت اين پژوهش توسط دو پژوهشگر صورت گرفته و بنابراين بـا     
در خصوص متغيرهايي كـه  . ذاري قرار گرفته است  دقتي وافر به صورت جداگانه مورد كدگ      

امكان دخل و تصرف ذهنيت كدگذار در كدگذاري وجود داشته از فرمول اسكات اسـتفاده               
بخـش مجـدداً      همچنين متغير كاركرد مطلب، هـدف مطلـب و منبـع مـشروعيت            . شده است 

درصد و   95بر اساس فرمول اسكات، ضريب پايايي در متغير كاركرد مطلب           . كدگذاري شد 
  . درصد بوده است90بخش  هدف و منبع مشروعيت

ي اين ها مقوله و ها سؤالبه لحاظ برخورداري از اعتبار صوري و اعتبار سازه بايد گفت   
ي تحقيـق وجـود     ها  سنجه و لذا توافق در مورد       اند  شدهتحقيق ابتدا توسط متخصصان تأييد      

رد استفاده قرار گرفته و روايي آنها       همچنين بخشي از متغييرها در تحقيقات پيشين مو       . دارد
  .محرز بوده است

  

  نشريه پيك سعادت نسوان. 3
 در رشـت  1 به صاحب امتيازي روشنك نوعدوسـت 1306 مهر  15 در   پيك سعادت نسوان  

در مطعبـه اتحـاد،     ) 15×21ابعاد  (اين نشريه هر دو ماه يك بار با قطع كوچك           . منتشر شد 
، شش شماره   1307 تا شهريور ماه     1306ز آبان ماه    ا. ديرس يمفردوس و جاويد، به چاپ      

                                                 
دار رشـت و      ريـشه  يها  خانواده فرزند سلمه و حاج سيدحسين، از        ،)1338-1273( روشنك نوعدوست    .1

شهر رشت ازدواج كرد و خيلـي زود        » تجدد«فروشي   او در جواني با مالك كتاب     . از فرادستان آن زمان بود    
  .از همسر خود جدا شد
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 صفحه به طور پياپي     196 جلد در قطع رقعي و بهاي دو قران، جمعاً در            5از اين نشريه در     
 دريافت  توان يماز صفحه اول هر شماره نشريه، كه قيمت اشتراك را درج كرده،             . منتشر شد 

  . استهشد يمنشريه در شهرها و حتي كشورهاي ديگر نيز توزيع 
نوعدوست به واسطه آموزش در محضر اساتيد ادبيات فارسي، زبان فرانسه و رياضيات             

او نخست كوشيد از طريق آموزش زنـان        . به ضرورت آموزش و پرورش نوين پي برده بود        
ي ويژه دختـران    ا  مدرسه سيتأسدر آغاز با    . سوادي را از ذهن زنان بشويد       غبار جهل و بي   

ـ فعالدر گـام بعـد بـه        .  گمـارد  به امر آموزش آنان همت     ي اجتمـاعي روي آورد و      هـا   تي
اندازي كـرد و      را به همراه جمعي ديگر از زنان فرهيخته گيالن راه         » جمعيت پيك سعادت  «

سياسي آن دوره ـ  درباره فضاي اجتماعي. ي فرهنگي و هنري زدها تيفعالهمچنين دست به    
  :گفترشت بايد 

ـ  جنـبش جنگل   گشايش مدرسه سعادت نسوان با گـسترش       ) 1293-1300 (اني
 بـه بيـداري زن   ،هاي پاياني سـده پيـشين   آنها در فضاي آزاد سال     .زمان شد  هم

مــيهن ايرانــي دل بــسته بودنــد؛ مــشاركت وي را در زنــدگي الزمــه پيــشرفت 
در . گفتنـد   شناساندند و از آموزش و پااليش فكر و فرهنگ بانوان سخن مي             مي

ان پيشرو رشت يكديگر را بازيافتند و گـرد         يك چنين بستر اجتماعي بود كه زن      
  1.هم آمدند و چند انجمن برپا داشتند

 و تأثيرگذارترين نشريه ويژه زنان در نيتر  مهم به عنوان    پيك سعادت نسوان  در مرحله بعد،    
يابي   تاريخ جرايد گيالن متولد شد و در مدت زمان كوتاه انتشار خود توانست در راه دست               

شـكل  . اي بگـشايد    هاي تـازه    انديشي مخاطبانش افق    آگاهي و روشن  به حقوق اجتماعي و     
نگـاري    اي به مقوله روزنامـه      دهنده نگاهي نسبتاً حرفه     ظاهري اين نشريه و مطالب آن نشان      

هاي مالي و يـا داليـل         فضاي اجتماعي، اختناق رضاشاهي، محدوديت    . در آن دوران است   
جله پس از انتشار ششمين شـماره آن در         ديگري كه بر ما روشن نيست، منجر به تعطيلي م         

 2. شد1307شهريور 

                                                 
  .10 .صقطره، : ، آلمانمجله پيك سعادت نسوان، )1390( ،مهاجر بنفشه مسعودي و ناصر .1
: ، رشت پيك سعادت نسوان؛ دومين نشريه زنان گيالن      ،  )1393(،  موحد شادي پيروزي و هادي ميرزانژاد       .2

  .15-14 .صفرهنگ ايليا، 
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آيـد آنـان غالبـاً از پايگـاه اجتمـاعي و       چنان كه از نام نويسندگان زن اين نشريه برمي    
ـ   هايي با سرمايه اجتمـاعي      اقتصادي متوسط برخوردار بودند و از خانواده       فرهنگـي قابـل      ـ

  1.توجه بودند
  
  ي توصيفيها افتهي. 4

ها بر اساس متغيرهاي اصلي       ه جهت ترسيم سيماي كلي نشريه به توصيف يافته        در ادامه و ب   
  :پردازيم پژوهش مي

 شامل موضوع يا موضوعاتي است كه مطلب نشريه اعم از شعر، مقالـه،              محتواي مطلب 
  .باشد يميادداشت، سخن و از اين قبيل حاوي آن 

  

  محتواي مطلب. 1جدول 
درصد فراواني محتواي مطلب
 %6 3 اجتماعي

 %4 2خانوادگي و زناشويي

 %6 3 علمي

 %4 2 بيماري و بهداشت

 %42 21 تربيتي و آموزشي

 %12  6 قدرت

 %6 3  مدنيمشاركت

 %20 10 يت اجتماعيوضع

%100 50 جمع ستوني

                                                 
 و مدير مدرسـه     مؤسسمقام فراهاني بودند و      مقامي از نوادگان قائم    السادات قائم   براي مثال والدين اشرف    .1

 خوشـنام  يهـا  تيشخـص مدخان مـستوفي محـصص از   سرور محصص فرزند ميرزا اح. بنات اسالمي رشت  
محمـد جـودي از ادبـاي عـصر خـود بـود و دكتـر آقاخـان از                   . يس مدرسه اكابر نـسوان بـود      ئگيالن و ر  

نگـار و    شعراي بهار شاعر، اديـب، مـورخ، روزنامـه        ال  ملك. خواهاني بود كه به نهضت جنگل پيوست        آزادي
  .مدار نامي ايران بوده است سياست
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دهد، مطـابق جـدول،       ها بر اساس متغير محتواي مطلب نشان مي         مطالعه پراكندگي يافته  
)  درصـد  20 (ياجتماعو بعد از آن وضعيت      )  درصد 42 (يآموزش و   بيشترين محتوا تربيتي  

محتواي تربيتي و آموزشي شامل هر گونه محتوايي است كه در باب آمـوزش زنـان،                . است
ايـن  . آموزش سياست مادري، پرداختن به مسائل تربيتي، تأكيد بر تحـصيالت زنـان باشـد       

  :د آموزش زنان پرداخته استآموزي و تشريح فواي محتوا گاه به تشويق زنان به علم
هر شخصي كه وطن و مملكت خود را دوست دارد بايد يقين داشـته باشـد كـه                  
تشويق و ترغيب در درس خواندن دختران و جهـد در تهيـه وسـايل و تـسهيل      
تربيت آنها، خدمت بزرگي است كه در يك معنا به ملت خود نموده و در واقـع                 

لي زن نبايد فقط براي نفع مملكـت        براي خير مملكت خويش كار كرده است، و       
تربيت شود بلكه زن براي سعادت و براي حفظ ناموس و شرافت خود بايـد بـا                 

  1.هنر و تربيت باشد
 در جامعه، كه اغلب به شـكل        2عالوه بر محتواي آموزشي، توصيف وضعيت اجتماعي زنان       

  .انتقادي مطرح شده، نيز مورد توجه بوده است
پردازد و مـشتمل بـر         مطالعه نشريه به تفكيك هر مورد مي        به پيامدهاي  كاركرد مطلب 

رسـاني   پيامد قابل تشخيص و مورد انتظار مطالعه اثر در دو مقوله اصلي آمـوزش و اطـالع   
  .است

  كاركرد مطلب. 2جدول 
 درصد فراوانيفراواني كاركرد مطلب

 %50 25 ي و تربيتيموزشآ

  %46 23 رساني اطالع
 %4 2 ساير

 %100 50 جمع ستوني

                                                 
  .3 .، شپيك سعادت نسوان، »دزن و مر« .1
 تفاوت متغير وضعيت اجتماعي زنان با اجتماعي در اين است كه وضعيت اجتماعي به شرايط زيست زنان  .2

، اما متغير اجتماعي به صورت كالن اشاره به محتـوايي دارد كـه بـه مـسائل اجتمـاعي                    پردازد يمدر جامعه   
  .پردازد يمعمومي 
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 گفت بيشترين كاركرد مطالـب در ايـن نـشريه آموزشـي و              توان يمبر طبق جدول باال،     
رساني عمدتاً در خصوص مقايسه وضعيت زنان        اطالع. رساني بوده است    تربيتي و بعد اطالع   

منـدي مـردان      از اثر عدم توجه اولياي امور و عـدم عالقـه          «: در جهان صورت گرفته است    
نسوان است كه امروزه خواهران ما از كليه ترقيات بـشري محـروم             مملكت به بسط معارف     

  1».يابند سازند و دادرسي نمي سوزند و مي ي خزيده، ميا گوشهمانده و در 
هر مطلب در خواننده قصد ايجاد .  به جنبه ترغيبي بودن مطلب اشاره دارد    هدف مطلـب  

  شته شده است؟چه انگيزه و رغبتي را داشته و روح كلي متن با چه هدفي نگا
گاه اين مسئله بـا رويكـرد آمرانـه    . هدف اين نشريه آموزش و تربيت نسوان بوده است 

  :همراه بوده است
مادرهاي ما بايد از ابتداي طفوليت اطفال را عادت دهند كه ايران و ايراني را بر                

بايد الينقطع حافظه اطفال را از اسامي بزرگان ايران پر          . همه چيز مقدم بشمارند   
بايد هميشه شرح حال بزرگان ايران را به جاي قصه و افسانه براي اطفال              . نندك

پرستي ايراني امروزه بايد قهراً متجدد و مايل به تمدن جديـد              وطن. خود بگويند 
  2.باشد

براي مثال در شماره سوم نـشريه، در خـصوص معايـب            . و گاه به توصيه بسنده كرده است      
دكان ايراني را مورد انتقاد قرار داده و الگوي تربيتي ارائـه            تربيت ايراني، نويسنده تربيت كو    

  : و در نهايت معتقد استدهد يم
اگر هر مادري فرزند خود را با اين اصول تربيت كند، يك نسل كه بگذرد، ايران        
عزيز ما پر خواهد بود از مردمان دلير، از مردان كار، مولدين ثروت، مختـرعين               

يي كه ديگر به گوشه بدبختي قناعت نخواهند       ها  خانمبزرگ، پهلوانان جهان و از      
ـ              ها  پردهكرد و تمام اين       بـاره   كي مصيبت و ناتواني را بـا دسـت قـادر خـود ي
  3.خواهند دريد

                                                 
  .5-4 .، شپيك سعادت نسوان ،»به كجا بايد توجه كرد؟« .1
  .2 .، شپيك سعادت نسوان، »سهم مادرها در ترقي و تجدد ايران« .2
  .3 .، شپيك سعادت نسوان، »معايب تربيت ايراني« نفيسي، ديسع .3
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انـد، كـاركرد مـذكور        در ميان مطالبي كه كاركرد آموزشي داشـته       : نوع مطلب آموزشي  
  كسب آموزش در راستاي تحقق چه امري بوده است؟

  

   مطلب آموزشينوع. 3جدول 
درصد فراواني فراواني نوع مطلب آموزشي

  %76  38 آموزش براي سياست مادري
 %16 8 آموزش براي مشاركت اجتماعي

 %8  4آموزش براي بر هم زدن مناسبات قدرت

 100 50 جمع ستوني

  
. توان گفت در ميان مطالبي كه بر آموزش زنان تأكيد داشتند سه هدف دنبال شده اسـت                  مي
داري، فرزندپروري و تربيت فرزند، بـه عنـوان           زش زنان به منظور يادگيري اصول خانه      آمو
هاي اجتماعي، و در نهايـت بـه قـصد     كليد ورود آنان به عرصه اجتماع و شروع فعاليت  شاه

مطابق با جدول باال، آموزش .  زنانروزي تيرهتغيير وضعيت و بر هم زدن مناسبات منجر به 
از )  درصـد  76(ي مـادري بـا بيـشترين درصـد          هـا   استيس يا تعليم    به قصد تربيت مادران   

همچنين آموزش به منظور بر هم زدن مناسبات        .  اهداف آموزشي نشريه بوده است     نيتر  مهم
 درصد كمترين موضوعي بوده كه مقـصود مطالـب تربيتـي و آموزشـي نـشريه                 8قدرت با   

  .محسوب شده است
 منزله مادر بوده و اكثر مطالب قرار است زنان هدف مجله، تربيت نسوان و تعليم زنان به       

ي است كـه گـل را     گر  كوزهمادر مانند   «: را در جهت پذيرش اين نقش تجهيز و آماده سازد         
ـ بچه خود را در هر شكل بخواهد پـرورش  . دهد در هر شكل بخواهد مي      دهـد و  توانـد  يم

الصحه، بچـه را بـازي     در اين مورد مطالبي با عناوين حفظ1».مطابق تصور خود بزرگ كند  
الزم است، نصايح صحي، نجات غريق به منظور آموزش در خصوص تربيت فرزند، حفـظ               

  .بهداشت فردي و نيز سالمت كودكان به خوانندگان عرضه داشته است
                                                 

  .3 .، شپيك سعادت نسوان، »زن و مرد «.1
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. آموزش زنان براي مشاركت اجتماعي نيز يكي ديگر از كاركردهاي مطالب نشريه است       
 مادري مطلوب تعريف شده و در جهت پـرورش نـسل            اين امر در نشريه ذيل تحقق الگوي      

نگرانه و استراتژيك دانـسته و سـعي در پيونـد ايـن               آتي، مشاركت اجتماعي زنان را آينده     
براي مثال، در شـماره دوم، زنـان مـسئول آينـده و             . كاركرد با سياست مادري داشته است     

پرسـت    رزنـدان وطـن   اند و نيل به اين هدف در گـروي تربيـت ف             سعادت ايران معرفي شده   
ي محترم ـ اين وظيفه بر شماست، سـعادت آينـده ايـران را بـه      ها خانم«. دانسته شده است

پرست تربيت كنيد يقين بدانيد كـه تمـام مـصائب             ، اگر شما اطفال وطن    اند  سپردهدست شما   
 گفت عمده ترغيب به مشاركت اجتماعي زنان دعوت بـه           توان يم 1».ديا  كردهايران را چاره    

  .شود يمدوست  يم و تربيت است كه اين امر موجب تربيت فرزندان ميهنتعل
  :در خصوص آموزش براي بر هم زدن مناسبات قدرت نيز آمده است

ـ تي سياه بدبختي و هزار گونـه عوامـل          ها  پردهدر اين هنگام كه      ي سـد   روز  رهي
بزرگي در مقابل ترقيات نسوان گرديده، در اين زمان كه اصول اجتمـاعي تمـام               

ـ مانده اصالح و سر و صـورت نـوين بـه خـود                ملل خاموش و عقب    ـ گ يم ، ردي
... باالخره در وقتي كه ايران هم از خواب غفلت طوالني خود جنـبش نمـوده،                

روزي را    خامه ناتوان را به دست گرفتيم كه تا حد امكان عوامل و وسـايل تبـه               
  2.نشان داده و اصالحات اساسي آنها را خواستار شويم

  

  هدف مطلب.4جدول 

 درصد فراواني  فراواني هدف مطلب

 %32 16 ترغيب به اصالحات اجتماعي

 %22 11 ترغيب اخالقي

 %38 19 ترغيب تربيتي و آموزشي

 %8 4 هيچ كدام

 %100 50 جمع ستوني

                                                 
  .2 .، شپيك سعادت نسوان، »سهم مادرها در ترقي و تجدد ايران«  سعيد نفيسي،.1
  .3 .، شيك سعادت نسوانپ، »بيان مقصود« روشنك نوعدوست، .2
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بر اساس جدول،   . دهد يم را براساس هدف مطلب نشان       ها يفراوانجدول باال پراكندگي    
بـوده و پـس از آن       )  درصـد  38( دنبال كرده تربيتـي و آموزشـي         بيشترين هدفي كه نشريه   

  .قرار دارد)  درصد32 (ياجتماعتشويق به اصالحات و مشاركت 
تـر الگـوي      بيشترين تأكيد نشريه بر لزوم آموزش زنان به جهت تحقق هر چه مطلـوب             

 كه  گيرد  بر اين اساس، آموزش زنان از آن رو مورد تشويق و ترغيب قرار مي             . مادري است 
داري،   داري مطلـوب امـور منـزل و خانـه           زنان را از سياسـت مـادري و چگـونگي عهـده           

ترغيب به اصالحات اجتماعي نيـز بـه عنـوان          . همسرداري و فرزندپروري برخوردار سازد    
.  گفته شد در پيوند با سياست مادري قـرار دارد          كه طور   همانمسئله اصلي مطرح نيست و      
تواننـد     كه مي  شوند يماران اصلي تغييرات اجتماعي محسوب      در واقع زنان از آن رو كارگز      

  . پرورش دهندكرده ليتحصپرست، مبادي آداب و  فرزنداني ميهن
كند تا بتواند بـر       بخشي استناد مي    نشريه براي جلب اعتماد مخاطبان به منابع مشروعيت       

الت دادن به گفتار    از آن جمله است مطالبي كه در آنها براي اص         . اثرگذاري پيام خود بيفزايد   
خود از سخنان روشنفكران، دانش و علم به خودي خود و تجربيـات كـشورهاي خـارجي               

  .استفاده كرده است
  

 منبع مشروعيت بخش. 5جدول 

 درصد فراوانيفراواني بخش منبع مشروعيت
 %14 7 روشنفكران و دانشمندان

 %4 2منصبان  و صاحبحكومت

 %12 6 مذهب

 %16 8 دانشعلم و 

 %32 16 كشورهاي خارجي

 %20 10 هيچ كدام

 %2 1  و عرفسنت

 %100 50 جمع ستوني
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بخـش مطالـب       بيشترين منبع مـشروعيت    دهد يمپراكندگي فراواني در جدول باال نشان       
بخـشي    بوده و كمترين منبـع مـشروعيت      )  درصد 32 (يخارجارجاع به تجارب كشورهاي     

  .است)  درصد2(متعلق به ارجاع به مباني عرفي و سنتي 
بخـشي بـه مطلـب از     متغير مذهب اشاره به محتواهايي دارد كه در آنها براي مشروعيت         

نگاه مثبت به كشورهاي ديگر و پيشرفت . آيات، روايات و احاديث نبوي استفاده شده است
 درصد مطالب مشروعيت خود را از طريـق ذكـر كـردن پيـشرفت               32آنها سبب شده است     

  :نندكشورهاي خارجي كسب ك
هر مملكتـي   . در تمام دول متمدنه، دختر مانند پسر مجبور است به مدرسه برود           

، دهـد  يم قدم به شاهراه ترقي و تمدن بگذارد، اول كاري كه انجام             خواهد يمكه  
 در اروپا فرقي     امروز ...نمايد    تعليم را در مملكت براي پسر و دختر اجباري مي         

نيست و اگـر هـم باشـد خيلـي جزئـي             و دروس نسوان و پسران       نامه  نظامبين  
  1.است

 گفت نشريه اغلب سعي در فاصله گرفتن از تعاليم جنسيتي عرفي توان يممطابق جدول باال 
عالوه .  كشورهاي خارجي به مطلب خود مشروعيت بخشيده استشرفتيپبوده و از طريق  

] ژاپن[ژاپون  در  «:  در ژاپن، چين و حتي افغانستان اشاره شده است         ها  شرفتيپبر اروپا، به    
قراول تربيت و ترقي نسوان در شرق آسيا است، دارالفنون مخصوصي             ساالر و پيش    كه قافله 

  2». تصور كردتوان ينمبراي نسوان موجود است كه نظيري در آسيا براي آن 

                                                 
  .3 .، شپيك سعادت نسوان، »زن و مرد« .1
  . همان.2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            15 / 27

https://chistorys.ir/article-1-750-fa.html


 | 32مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 16

 

 ي مدرنيته در متنها مؤلفه. 6جدول 

 درصد فراوانيفراوانيي مدرنيته در متنها مؤلفه
 %4 2 گرايي عقل

 %18 9 گرايي علم

 %12 6 ستيزي سنت

 %10 5 گرايي انسان

 %18 9 باوري پيشرفت

 %22 11 گرايي يبرابر

 %4  2 گرايي آزادي

 %4 2 دنياگرايي

 %4 2 ستيزي رافهخ

 %4 2 ساير

 %100 50 جمع ستوني
  

مـورد   بيشترين مؤلفـه     دهد يمي مدرنيته در جدول باال نشان       ها  مؤلفهپراكندگي فراواني   
بـوده  )  درصد18(باوري  گرايي و پيشرفت و پس از آن علم)  درصد22(گرايي  تأكيد برابري 

يـي، دنيـاگرايي و     گرا يآزاديـي،   گرا  عقـل ي  هـا   مؤلفـه كمترين درصد نيز متعلـق بـه        . است
آيـا ايـن    «: خـوانيم   گرايي مـي     برابري مؤلفهاز جمله درباره    . است)  درصد 4(ستيزي    خرافه

ي يا بلندي و كوتاهي زن نسبت بند استخوانست كه چون مثالً تركيب مغز يا عقيده طفالنه ني
به مرد متفاوت است، بنابراي، زن حق درس خواندن و تربيت شدن و آزاد گـشتن و اسـير                   

  1»نشدن ندارد؟
  :مورد تأكيد است» يباور شرفتيپ«و » ييگرا علم« مؤلفهيي، گرا يبرابرپس از 

انـدازه ضـروري اسـت،      مهم و براي نسل آتيه بـي      العاده  يكي از مسائلي كه فوق    
االسف در مملكـت مـا هنـوز بـه ايـن              شده و عالم است كه مع       ي تربيت ها  قابله

موضوع حياتي اهميت بسزا نداده و بالنتيجه به طوري كه مشهود است نـه تنهـا                
                                                 

  .مانه .1
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قراء و قصبات بلكه شهرهاي بزرگ ايران نيز فاقد يك قابله عالمه عامله اسـت               
 اهميت مخصوص كه اين موضوع دارد، وظيفه اوليه دولت وقت عموماً            و نظر به  

ي الزمه بـراي    ها  هيدارالتربي واليات خصوصاً اين است كه مدارس و         ها  هيبلدو  
  1. نمايندسيتأسي مجرب و فاضله، افتتاح و ها قابلهتهيه 

  :باوري در مطلبي در مذمت مهاجرت جوانان به اروپا آمده است در خصوص پيشرفت
 به اين نكته اشاره كردم كه اين فكـر گريـز از مركـز در جوانـان                  مخصوصاًن  م

اگـر همـه    . ايراني خوب نيست و با مفكورات معاصـر بـشري مطابقـت نـدارد             
بخواهند به اين خيال بيافتند و به ممالك خارجه بروند، آن وقت مدنيت و ترقي               

  2 خواهد كرد؟نيتأمايران را كه 
گفت كه تالش نشريه تغيير آداب و رسوم و عدم پيروي از سنن  توان يمستيزي  درباره سنت

  براي مثال،. در مسائل تربيتي و حتي بهداشتي است
 در نتيجه عادات، آداب و رسومي كه هـيچ مبنـاي شـرعي يـا عرفـي                  ها  زنما  

، ولي ما   شوند يم، همه متمدن    روند يمهمه جلو   . ميا  ماندهندارند، به حال سكون     
وخم عادات و رسومي كه امـروز هـيچ قافيـه و              راني در پيچ   و مردهاي اي   ها  زن

  3.منطقي ندارند گرفتاريم
 

 ي مدرنيتهها مؤلفهگيري نسبت به  جهت. 7جدول 

درصد فراوانيفراوانيگيري نوع جهت
  0  0  منفي
 %86 43 مثبت

 %14 7گيري فاقد جهت

 %100 50 جمع ستوني
 

                                                 
  .همان .1
  .6 .، شپيك سعادت نسوان، »مكتوب از خارجه« .2
  .2 .، شپيك سعادت نسوان، »مرده باد عادت «.3
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ي منفي نسبت بـه     ريگ  جهتاز مطالب نشريه     كدام چيه گفت   توان يممطابق جدول باال،    
ي مثبت  ريگ  جهت)  درصد 86( مطلب از كل مطالب نشريه       43. اند  نداشتهي مدرنيته   ها  مؤلفه

ي نسبت به آن    ريگ  جهتفاقد  )  درصد 14(مطلب  هاي مدرنيته داشته و هفت        نسبت به مؤلفه  
  .اند بوده

  مخاطب هدف. 8جدول 
 درصد فراوانيفراواني مخاطب

  %32 16 زن
 %68 34  عام

 %100 50 جمع ستوني
  

. منظور از آن مخاطبي است كه مطلب او را مورد خطاب قرار داده است             : مخاطب هدف 
 سوگيري نشريه به كدام سمت بوده و سعي در تأثيرگذاري بر كـدام              دهد يماين متغير نشان    

را براي زنان تلقـي     توان آن     لذا هرچند از عنوان نشريه مي     . ي مخاطبان را داشته است      دسته
گيري از آثار نويسندگان مذكر       كرد، اما جنس نويسندگان و نيز سياست نشريه از جمله بهره          

دهد نـشريه هـر دو جـنس را مخاطـب قـرار داده و بـه دنبـال         در همه شمارگان نشان مي 
سازي عمومي در مورد اهميت جايگاه زن، مادر و نيز ضرورت آمـوزش بـراي زنـان                   آگاه

  .بوده است
 درصد مطالب نشريه، زنـان را مـورد         32، در   پيك سعادت نسوان  براساس جدول باال،    

 مطالب نشريه به طور كلـي نگاشـته شـده و مخاطـب عـام                 درصد 68خطاب قرار داده و     
  .اند داشته
 كساني دانست كه نـشريه بـه        رنديگ يم زناني را كه در نشريه مورد خطاب قرار          توان يم

 بـه منظـور     هـا   خطـاب عمده  . اخته و درصدد تغيير آن است     جهان آنان پرد    نكوهش زيست 
زنان به عنـوان كـارگزاران تغييـر جامعـه مـورد خطـاب قـرار                . فراخواني براي تغيير است   

  .رنديگ يم
مادرهاي ما بايد از ابتداي طفوليت اطفال را عادت دهند كه ايران و ايراني را بر                
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ل را از اسامي بزرگان ايران پر       بايد الينقطع حافظه اطفا   . همه چيز مقدم بشمارند   
بايد هميشه شرح حال بزرگان ايران را به جاي قصه و افسانه براي اطفال              . كنند

  1.خود بگويند
  نويسنده متن. 9جدول 

 درصد فراوانيفراواني نويسنده
 %18 9 زن

 %24 12 مرد

 %32 16 فاقد

 %18 9 مستعار

 %8 4 مجله

 %100 50 جمع ستوني
 

 9تعـداد   .  درصـد هـستند    24سندگان و شاعران نشريه مردان بـا فراوانـي          بيشترين نوي 
البته همين تعداد نويسنده نيز با نـام مـستعار   . اند زدهدر نشريه قلم )  درصد18(نويسنده زن   

 تـوان  ينم درصد مطالب فاقد نام بوده و در اين مورد نيز            32از طرفي ديگر، حدود     . اند  بوده
چه بسا بخشي از مطالب فاقد نام يا داراي نام مـستعار بـه              . جنس نويسنده را تشخيص داد    

  .قلم زناني نگاشته شده كه به دليل فضاي عمومي قالب ترجيح دادند گمنام بمانند
  
  ي تحليليها افتهي. 5

 اصلي مقاله كه نشريه در صدد بيان وضـعيت كـدام گـروه از زنـان                 سؤاليي به   گو  پاسخدر  
ي نگـار   خيتـار  بر خـالف     نگار  زن پژوهشگر، نشريات     گفت بر طبق مفروض    توان يماست،  

جهـان    و زيـست كند يميي از زنان طبقات باالي جامعه بسنده  ها  تيروارسمي، كه اغلب به     
اين نـشريه   . گذارد، تأكيد زيادي بر وضعيت رايج زنان دارد         ديگر زنان جامعه را مغفول مي     

. به قشر يا گروه خاصي بـسند نكنـد        به بيان احوال عموم زنان پرداخته و تالش داشته تنها           
                                                 

  .2 .، ش نسوانپيك سعادت، »سهم مادرها در ترقي و تجدد ايران« .1
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 در  غالبـاً كلفـت را    « كه   پردازد يم ها  كلفتدست از جمله      در جايي به بيان احوال زنان تهي      
در جايي وضعيت زنان كشاورز روستايي را . »كنند ينمدار باشد قبول  ايران اگر جوان و بچه

  :دهد يمگزارش 
. كنند يم كار ها بستان در  ساعت16يي هستند كه روزي ها زندر اطراف شهر ما     

، دهند يم كارها را انجام     نيتر  سختي دهاتي گيالني در مزارع برنجكاري       ها  زن
بسا شده است كه زن دهـاتي       . شود ينممرض و حمل از ادامه كار زراعتي مانع         

  1. استكرده يمتا همان لحظه وضع حمل هم در مزرعه كار 
هاي اشتغال براي زنان جوياي دسـتمزد       به فراخور به تصلب ساختاري و بسته بودن در        

  :داند يم و از اين رهگذر فحشا را پيامد طبيعي چنين انسدادي پردازد يم
زنان منوره و فعال و پيشرو كه ترقي و تعالي و بهبود اوضاع خـواهران خـود را       

كش زنان توجه كننـد، بايـد         اند، بايد به بهبودي اوضاع اين اكثريت زحمت         طالب
 و زنان ديگري كه از طلوع تا غروب آفتاب براي لقمه            نهاياضاع  براي اصالح او  

 و در نتيجه در تاريكي، دور از معـارف و تربيـت زنـدگي             كشند يمناني زحمت   
 و اگر دو روزي كار گيرشان نيايد، اشتغال به فحشا و به جـاي فـروش                 كنند يم

  2.كار كرد ... رنديگ يمفروشي را در پيش  زحمت بازو، ناموس
ملتي كه با زنان خود مثـل بهـائم و          «:ايي به شأن و منزلت عمومي زنان اشاره دارد        و در ج  

  »!خواهي ندارد ، حق آزاديكند يمجانوران وحشي معامله 
؟ زنان بـه سـوادآموزي ترغيـب      شوند يمموضوع ديگر آن است كه زنان به چه تشويق          

ـ  اندازي مدارس دخترانه مورد تأكيد قرار       شده و در اين راستا راه      ـ گ يم تحليـل هـدف    . ردي
گيـري زنـان از        بيشتر مطالب به جهت ترغيب خوانندگان به لزوم بهره         دهد يممطالب نشان   

 چه آموزشي از نظر نـشريه        اما .آموزش نگاشته و تحصيل زنان ضرورت دانسته شده است        
، »سياسـت مـادري   «براي زنان حائز اهميت است؟ در اين پژوهش، آموزش با سه مقولـه              

تعريـف  » آموزش براي بر هم زدن مناسبات قـدرت       «،  »اي مشاركت اجتماعي  آموزش بر «
                                                 

  .5-4 .، شپيك سعادت نسوان، »به كجا بايد توجه كرد« .1
  . همان.2
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داري هر چـه بهتـر امـور فرزنـدپروري، تربيـت              سياست مادري به معناي عهده    . شده است 
در . داري و همچنين تقويت مادرانگي تعريف شـده اسـت           فرزند، مديريت امور خانه و خانه     

سـت و آمـوزش از منظـر ايـن نـشريه      واقع هدف در اينجا تحقق مادري به نحـو احـسن ا          
  :كند يميابي به اين هدف را تسهيل  دست

 تحصيل علم از براي طبقه نسوان واجب اسـت تـا در اداره كـردن امـور                  قتاًيحق
داخلي خانواده و تربيت جگرگوشگان خويش بصيرت تام حاصل نمـوده و بـا              

را شده خود بناي سعادت خـويش و فرزنـدان و شـوهر خـود      ي تربيت ها  دست
  1.استوار نمايند

 زني است كه حـافظ نـاموس و شـرف           رديگ يمالگوي مناسبي كه نشريه براي زنان در نظر         
ـ ، به تحـصيل     داند يمخويش است، وظايف مادري و همسرداري را به خوبي            و  پـردازد  يم

  . زند  را با تربيت نسل بعد رقم مياش جامعهآينده 
آيـا تـصديق داريـد كـه دامـان مـادر            آيا بر تربيت اوليه ايمان و عقيده داريد؟         

 بهشت سعادت باشد يا جهنم بـدبختي؟ نـسوان كـشور مـا بـه واسـطه                  تواند يم
تضييقات و فشار و عناد مردان همين مملكت، متأسفانه به اسرار تعليم و رمـوز               

 دختران هنرور و پسران لياقتمند بـه        توانند ينمتربيت آشنا نيستند و به اين دليل        
مـادام كـه حـال بـدين منـوال اسـت، انتظـار سـعادت و                 . ندجامعه تحويل بده  

بختي از اين جامعه گيج و گول داشتن، توقع ميوه شيرين از درخت حنضل                نيك
  2نمودن است؟

پرست است كه اوضـاع كـشور را           وظيفه مادران پرورش فرزنداني وطن     نيتر  مهماز طرفي،   
اسـتقرار و   . اه بـوده اسـت    يـي رضاشـ   گرا يملاين مسئله در راستاي سياست      . سامان دهند 

ملت از دستاوردهاي پهلوي اول و مدرن شـدن ايـران در سـاحت سياسـي                 ـ    دولت سيتأس
يـي، تجـددگرايي و     گرا يملهاي نوسازي آمرانه رضاشاه بر سه اصل          سياست. مدرنيته است 

ـ انداو در صدد برآمد تا بر اساس        . سكوالريزم استوار بود    ناسيوناليـستي هويـت ملـي       شهي
                                                 

  .2 .، شپيك سعادت نسوان، »روزي نسوان و عالج آن علت تيره«مقامي،  اشرف قائم .1
  .1 .، شپيك سعادت نسوان، »زن در جامعه ما«جودي، .  م.2
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يي مجاز دوره پادشاهي او به بيـان كـدي عبـارت بـود از               گرا يملايجاد كند و تنها     فاخري  
ناسيوناليسم رسمي با تأكيد بر همگني و تجانس ملي، ضدروحاني، تجدد و قدرتي بود كـه                

  .به گذشته قبل از اسالم ايران اشاره داشت
رايـي و   گ  هاي روشنفكرانه زمانه خـود همـراه شـد و مـضامين ملـي               اين امر با گرايش   

توان رد پاي آن به ويـژه در   به طوري كه مي. اي يافت پرستي در نشريات جايگاه ويژه   وطن
 نـشريه نيـز، ضـمن       1.هاي فرهنگي آن عصر به خوبي ديد        گرايي را در سياست     قالب ايراني 

گرايي را بر اساس خوانش خود از نقش اجتماعي زن در  سويي با اين ارزش مسلط، ملي هم
مادرهاي ما بايد از طفوليت اطفال را عادت دهنـد كـه ايـران و       «: تعبير كرد جايگاه مادري   

بايد الينقطع حافظه اطفال را از اسامي بزرگـان ايـران           . ايراني را بر همه چيز مقدم بشمارند      
  2».پر كنند

خصوصاً آن كـه    . هاي مطبوعاتي اين دوره است      رواج تجددگرايي از جمله ديگر ارزش     
هاي كلي حـاكم      تقرار نظام پهلوي، تجددگرايي يكي از اصول سياست        و اس  سيتأسدر پرتو   

گيـري نـوعي مدرنيـسم در          آغاز شكل  1305نظران سال     شده بود، چنان كه از نظر صاحب      
نشريه از اين مهم غافل نمانده و با استناد به وضعيت           . ايران است و رضاشاه عامل ايجاد آن      

سـتيزي،    گرايـي، خرافـه     گرايـي، علـم     هاي مدرني چـون برابـري       كشورهاي خارجي ارزش  
  .گرايي و از اين قبيل را مطرح ساخت دنياگرايي، انسان

ي تجـدد دارد و در ايـن   ها مؤلفهي مثبتي نسبت به    ريگ  جهتنشريه در اكثر مطالب خود      
  :كند راستا الگوهاي جديد زنانگي را به زنان عرضه مي

سپس در ميدان كسب شرافت     ي دول متمدنه بدواً بطالت را از خود دور و           ها  زن
بنا به مقايسه وضعيت قرون ماضيه و حال در اروپـا،           . اند  ربودهگوي سعادت را    

.  كه اساس نهضت اجتماعي آنان در نتيجه تربيت زنـان آنهاسـت            شود يممعلوم  
ـ نما يمچه، زنِ باتربيت از وقت استفاده و اطفال خود را به نحوي تربيت                كـه   دي

                                                 
، )1395( ورش افكـار از جملـه جـالل سـتاري،     به آثاري درباره سـازمان پـر  .:ك. براي مطالعه بيشتر ر.1

  .14. ص. مركز: ، تهرانسازمان پرورش افكار و هنرستان هنرپيشگي
  .2 .، شپيك سعادت نسوان، »سهم مادرها در ترقي و تجدد ايران«سعيد نفيسي،  .2
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  1.ابتكار و كسب ملكات فاضله باشدماده آنها مستعد ترقي و 
 : مدرنيته در نـشريه اسـت      مؤلفه نيتر  مطرحگرايي    ي مسلط، برابري  ها  ارزشدر كنار ترويج    

 و دروس نسوان و پسران نيست و اگر هـم باشـد             نامه  نظامامروز در اروپا ديگر فرقي بين       «
ت مـزاج و يـا       بـه صـح    نامه  نظامخيلي جزئي است و در هيچ جا ديده نشده كه اين توافق             

  2».اخالق دختران ضرري رسانده باشد
نكته قابل توجه اين است كه زنان اغلب در نقش مادر مورد خطـاب بـوده و كمتـر در                    

در معـدود   . شـوند  يميي همچون دختر، همسر يا معشوقه از سوي نشريه فراخوانده           ها  نقش
  : در اينجااز جمله. شود يممواردي هم باز الگوي همسري، مادري مطلوب دانسته 

ترين مسئله    هر دختري بايد بداند و هوشيار باشد كه در انتخاب شوهر كه بزرگ            
حياتي است براي او، نبايد فقط به احساسات محبت و عـشق ظـاهري كفايـت                

ي هـا  يوادنمود زيرا اغلب احساسات براي انسان هادي مضلّي بـوده او را بـه               
  3.دينما يمي مهيب داللت ها پرتگاهخطرناك و 

  

  گيري نتيجه
. پرداخت) 1306-1307 (پيك سعادت نسوان  مقاله حاضر به تحليل كمي و كيفي محتواي         

به لحاظ محتوايي، مطالب    . رساني داشتند   مطالب نشريه كاركرد آموزشي و نيز كاركرد اطالع       
در مجموع بايد گفت باور بـه وضـعيت         . بيشتر دربردارنده محتواي آموزشي و تربيتي بودند      

اي با هدف شناخت و بررسي        ن در آن دوره، نوعدوست را بر آن داشت تا نشريه          اسفبار زنا 
  :در شماره نخست اين نشريه به قلم نوعدوست آمده است. اندازي كند علل اين وضعيت راه

آور حياتي و معارفي نسوان ايران ما هـم بـه نوبـه     با اين اوضاع اسفناك و رقت   
 خامـه نـاتوان قلـم را بـه دسـت            خويش بيش از اين سكوت را جايز ندانسته،       

روزي را نشان داده، اصالحات اساسي        گرفتيم تا حد امكان عوامل و وسايل تبه       
                                                 

  .3 .، شپيك سعادت نسوان، »زن و مرد «.1
  .همان .2
  .همان .3
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  1.آنها را خواستار شويم
روزي و بدبختي زنان از يك سو و شأن اجتماعي آنان در              تأكيد بر وضعيت اسفبار، تيره    

ي مناسـبات جنـسيتي     تر آمد از سوي ديگـر، گويـا         مقام بهائم يا مصاديق ديگري كه پيش      
  .قدرت است كه حاكي از موقعيت فرودستي زنان و فقدان قدرت آنان است

هـاي فكـري و تـوان         اندازي اين نشريه با توجه به شرايط اجتماعي، زمينـه           شك راه   بي
بخـش نبـوده      اقتصادي جامعه به منظور تهيه و مطالعه آن از سوي مخاطبان چندان رضايت            

 نوعدوست با موانع جدي عيني و نيز محتوايي در اين راه روبرو توان انتظار داشت مي. است
  .شده است

اي نوين در روزگار خود به دنبال اجتمـاعي شـدن جنـسيتي      اين نشريه به عنوان رسانه    
داري   هاي مطلوب زنان در عهـده       به بيان ديگر، كوشيده با برشمردن ويژگي      . زنان بوده است  

آن را متبادر سازد و از اين طريق تربيت زنـان و            هاي اجتماعي خاصي، هويت مالزم        نقش
افتـادگي و     ترين عامل پس    جهالت مهم . در نهايت بهبود وضعيت آنان و جامعه را محقق كند         

بدبختي زنان و هم ضـرر  «وخامت وضعيت زنان محسوب شده است، عاملي كه هم موجب    
 ذكر است كه نشريه در       الزم به  2.»آن بالنتيجه متوجه مردان و هيئت اجتماعيه مملكت است        

از جملـه بـراي تحقـق ارزش        . پـردازد   برخي عناوين به طور خـاص بـه ايـن بحـث مـي             
هاي مدرنيته و در شرايط فقـدان فراگيـري آمـوزش             گرايي به عنوان يكي از مؤلفه       پيشرفت

ي ا مقالهبراي مثال، در . شود يممند، تربيت نسل آينده بر عهده مادران گذاشته       رسمي و نظام  
  :قلم نفيسي آمده استبه 

به عهده مادر است، زيرا ما در اين ايام         ] پرستي  حس وطن [ايجاد اين وظيفه مهم     
نظام اجباري هزاران معاند    . پرستي دهد   نه مدرسه داريم نه حزب كه درس وطن       

تـاريخ و   . آورد  معلم مدرسه هرگز اسم ايـران را بـه زبـان نمـي            . و مخالف دارد  
مادرهاي مـا بايـد از ابتـداي        . آموزند ينم در مدارس    جغرافيا و ادبيات ايران را    

. طفوليت اطفال را عادت دهند كه ايران و ايراني را بر هر چيزي مقدم بـشمارند               
                                                 

  .3 .، شپيك سعادت نسوان، »بيان مقصود«روشنك نوعدوست،  .1
  .5-4 .، شپيك سعادت نسوان ،»به كجا بايد توجه كرد« .2
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  1.بايد الينقطع حافظه اطفال را از اسامي بزرگان ايران پر كنند
پرسـتي و ايجـاد هويـت         اين مهم همسو با اهداف نظام سياسي حاكم در جهت ترويج وطن           

سـازي   ي قابل تعريف است و از اين نظر زنان را به عنوان كـارگزاران اجتمـاعي نهادينـه              مل
بنابراين هرچند زنانگي و هويـت  . سازد يمي مدرن در خانواده و نسل آتي معرفي      ها  ارزش

، كنـد  ينمـ اجتماعي زن در قالب مادر الگوي مرجح در نشريه است، نشريه تنها بدان بسنده      
ايـن نـوع زنـان      «: دانـد   زنان را موجب كاركرد بهتر زن در خانواده مي        بلكه تعليم و تربيت     

 از عهده همسري و مادري برآيند تا نسواني كـه جـز كارهـاي               توانند يمبهتر  ] زنان باسواد [
  : همچنين كاركرد بهتر زنان در جامعه2».دهند ينممعمولي خياالت ديگري از مغز خطور 

ـ  جنبـه بـاطني      زن هم يك عنصري است در عالم كـه داراي           و عـضو   باشـد  يم
روحي است در عالم خلقت كه هوش و قابليت در نهاد او به وديعه گذاشـته                  ذي

شده، وديعه را نبايد گذاشت كه بي ثمر و حاصـل بمانـد، بلكـه بايـد آن را در                    
  3.نتيجه تربيت به جايي رسانيد كه نفع آن به خود و ديگران، موجب اثرات گردد

 نشريه بر   مينيب يمع به وضعيت زنان در كشورهاي پيشرفته است كه          در مقام مقايسه و ارجا    
گرايـي و     گرايـي، پيـشرفت     ي مدرنيتـه از جملـه علـم       هـا   مؤلفـه معرفي تلويحي و تـرويج      

ي اجتماعي عرفـي بـراي      ها  نقش نشريه فراتر از تخصيص      بعضاً. كند  گرايي تأكيد مي    برابري
آموزي را، فراتـر      ي هم نظر داشته و علم     آفريني آنان در عرصه عموم      زنان به حضور و نقش    

از تربيت به منظور اجراي هر چه بهتر نقش مادري، موجب بهبود وضعيت زنـان و جامعـه                  
  :شمرد برمي

بلي در ممالك راقيه علوم و معارف براي مردان و زنان به طور تساوي اجـرا و                 
، در هر سـال     ميگذران يمي كه در جرايد از نظر       ا  هياحصائ و بنا به     شود يماعمال  

، به خيال خـدمات     دهند يمهزاران زن عالوه از آن كه تكاليف انفرادي را انجام           
نوعي و اجتماعي افتاده، در فكرند كه به وسيله اختراعـي، يكـي از ضـروريات                

                                                 
  .2 .، شپيك سعادت نسوان، »سهم مادرها در ترقي و تجدد ايران «.1
  .3 .، شپيك سعادت نسوان، »زن و مرد «.2
  . همان.3
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 | 32مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 26

 

ما . نهند يمبشري را رفع نمايند و اغلب موفقيت حاصل نموده تاج افتخار به سر 
نان غرب نزديك است قدم به قدم بـا مـردان           ، كه ز  ميكن يمدر كجاييم، چه فكر     

ي سياسي و   ها  تيمأموردر انتخابات دخالت نمايند، باالخره مقام       . شريك شوند 
  1!غيره را اشغال نمايند

هرچند سوادآموزي، تحصيل علم و تربيت زنان مورد توجه اكيد نشريه بوده، بـديهي اسـت                
. منوط به تربيت زنان نبـوده اسـت       در دستگاه فكري اصحاب آن تحقق ايران پيشرفته تنها          

اجتماعي  ـ   ي ناشي از فضاي سياسي    ها  تيمحدوددرك ضرورت اصالحات ساختاري و نيز       
ي هـا   ضـعف دوران پهلوي اول موجب شده تا گهگاه و در جريان طرح موضوعات مختلف              

 آمـده   5-4از جمله در سرمقاله شـماره       . ساختاري جامعه ايران در كانون توجه قرار گيرد       
مسلم است كه اين ظواهر و آزادي بالنسبه زنان اروپا و پشتكار و جديت و روشني                 «:است

  2».فكر آنها فرع يك اساس اقتصادي و سياسي است كه در مملكت ما موجود نيست
مدت و بلندمدت و بـا        ي با افق ديد ميان    ا  هينشر پيك سعادت نسوان  كوتاه سخن اين كه     

ن را اولين گام در جهت بهبود و تعالي وضـعيت زنـان،             نگاه استراتژيك، تعليم و تربيت زنا     
سـوادي، ناآگـاهي و در    مردان و در نهايت جامعه ايران دانسته و ضمن طرح ابعاد جهل، بي        

آنان و نيز معرفي وضعيت مترقي زنان در كشورهاي پيشرفته، سعي           » افتادگي  پس«مجموع  
مهم آن . يي داشته استها تهسيبادر هدايت ذهني مخاطبان خود به سوي وضعيت مطلوب و 
 براي زنان نگاشته نـشده و  صرفاًكه تحليل كمي مخاطبان نشان داد، با وجود عنوان، نشريه          

محور، از يك سو، و توجه به ضرورت اصـالحات كـالن در عـصر                 با طرح موضوعات زن   
مدرن شدن ايران، از سـوي ديگـر، همچـون دعـوتي از كنـشگران اجتمـاعي بالخـصوص                   

اندركاران فرهيخته روزگار خود اعم از زن و مرد براي تحقق             باسواد و نيز دست   خوانندگان  
  .تحول جدي در وضعيت زنان بوده است

                                                 
  .مان ه.1
  .5-4 .، شپيك سعادت نسوان، »به كجا بايد توجه كرد؟ «.2
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   و مĤخذمنابع
زن در تحوالت سياسي از قرن هفتم تـا پايـان دوره            «،  )1389 (،پور بابايي راد، بيتا و شبنم حاتم     ـ  

  .89، زمستان 6. ، ش2. ، سزن و فرهنگ، »پهلوي
  .روشنگران و مطالعات زنان: ، تهراننشريات ويژه زنان، )1381(ان، صديقه، ببرـ 
دومـين نـشريه زنـان      : پيك سـعادت نـسوان    ،  )1393 (،موحدپيروزي، شادي و هادي ميرزانژاد      ـ  

 .فرهنگ ايليا: ، رشت1307 تا شهريور 1306گيالن دوره كامل مهر 

 ).1306-1307( 6 تا 1. ، شپيك سعادت نسوانـ 

 .تاريخ ايران: ، تهرانتاريخ بازانديشي و بومي تجدد، )1382 (،محمدي طرقي، توكلـ 

، »مدلي بـراي مطالعـه مطبوعـات زنـان در ايـران           «،  )1391(خانيكي، هادي و معصومه كيهاني،      ـ  
  .1391، پاييز 28. ، شمطالعات فرهنگي و ارتباطات

 كـاربرد  ي،ا هـاي رسـانه     ليل پيام تح ،)1381 (،كويف.  فريدريك جي   و  استفن ليسي،   دانيل، رايف،ـ  
  . سروش: تهرانمهدخت بروجردي،ترجمه ، تحليل محتواي كمي در تحقيق

نامـه    ، پايان »بازنمايي ايدئولوژي جنسيت در گفتمان عصر مشروطه      «،  )1388(فروردين، فيروزه،   ـ  
  .1388شناسي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي،  رشته جامعه

  .قطره: ، آلمانمجله پيك سعادت نسوان، )1390 (،مهاجر، بنفشه و ناصر مسعوديـ 
، 10. ، شروزنامـه شـرق  ، » در سـايه مـشروطه     نگار  روزنامهزنان  «،  )1380(خواه، سحر،     نمازيـ  
 ).نامه سالگرد جنبش مشروطه ايران ويژه(

- Zang, Y.; Wildemuth, B. M. (2009), “Quantitive Analysis of Content,” In: B. M. 
Wildemuth, ed., Applications of Social Research Methods to Questions in 
Information and Library Science, Liberaries Unlimited, pp. 1-12. 
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