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  چكيده
ي اطالعـات  در روزنامه ي زن و زنانگيپژوهش،مقاالت واخبار منتشر شده درباره در اين
بررسي شد تا به ايـن سـوال پاسـخ داده شـود كـه ايـن روزنامه،چـه         ي رضا شاهدر دوره

چگونه و در پيوند با چه مسائلي رويكردي نسبت به مسائل زنان داشته و زن و زنانگي را 
داشـت.   يافكار عمومي و فرهنـگ كرد و از اين رهگذر، چه تاثيراتي بر حوزهبازنمايي مي

 1313اطالعات تا  داداين پژوهش با روش تحليل محتوا صورت گرفت و نتيجه آن نشان 
 هاي حكومت براي اجـراي كشـف حجـاب   ، يعني تا قبل از آغاز سياست1314ويژه و به

اجباري، توجه چنداني به زنان و مسائل آنان نداشته و جز بندرت،در ايـن زمينـه، مطلبـي    
ها و ابزارهاي ي شيوهنيز، اين روزنامه، بيشتر به اشاعه 1314كرده است. بعد از منتشر نمي

آرايشو فرهنگ سازي در ميان زنان، ونيز تالش براي پيشبرد سياسـت كشـف حجـاب و    
رنامه و سياستيدر راستايارتقاي فرهنگ عمومي و فكري زنان و نيـز  تالش پرداختهوفاقد ب

فرهنگي حاكم بر  - بهبود موقعيت اجتماعي زنان بود. با توجه به شرايط اجتماعي و فكري
  زنامه در بين مخاطبان فراهم بود.هاي اين رورضاشاه، زمينه نيز براي تأثيرگذاريپيامي دوره
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  .مقدمه1
ي ناصري و در پي آشنايي ايرانيان با فرهنـگ و  زن و زنانگي در ايران،از اواسط دوره ةمسئل

، در واقع، يكـي از مـواردي بـود كـه همزمـان بـا       »زنانگي«و » زن«تمدن غربشكل گرفت. 
هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه مورد بازنگري و بازپردازي قرار بازنگري

نقش مهـم و تاثيرگـذاري در   مطبوعـات ). در اين ميـان،   77، 1370گرفت(توكلي طرقي،بهار 
ي ارتبـاط  تنهـا وسـيله  عنوان بهي زن و هدايت افكار عمومي داشتند. مطبوعات،طرح مسئله

، از يكسـو چـون   ايرانيان با مظاهر فرهنگ و تمدن غـرب  جمعي واز مجاري اصلي آشنايي
كـرد و از سـوي   ابزاري در آشنايي جامعه ايراني با مسئله زن و زنانگي در غرب عمـل مـي  

صـور  «فضايي براي طرح آراء موافقان و مخالفان در ايـن زمينـه بود.نشـرياتي ماننـد      ديگر،
ي قاجاريـه، نقـش مهمـي در    اواخـر دوره ، در »ايران نو«ويژه و به» المتينحبل«و » اسرافيل

در راستاي بهبـود مقـام و     اي پيگير و پرمخاطره ي ايران بازي نمودند و مبارزهآگاهي جامعه
موضوعاتي مانندتعليم و تربيت، حجـاب و  موقعيت اجتماعي و فرهنگيزنان در پيش گرفتند.

  كردند.حقوق زن از جمله مسائلي بودند كه اينمطبوعات مطرح مي
ي زن و زنانگي در مطبوعـات داخلـي و   ي چگونگي طرح و بحثمسألهاگرچه در زمينه

ي ناصري و مشروطه تحقيقات مختلفي صورت گرفتـه اسـت(از   فارسي زبان خارجي دوره
دوسـت، شـيپري،   ؛ وطـن 1390)؛ مجيـديان، 1391جمله:پورحسن دارابي(پـاييز و زمسـتان   

ي رويكرد )، اما درباره1387)؛ طاري،(تابستان 1386نژاد،(تابستان )، كوهستاني1385توكلي(
ي اي دربـاره جـز مقالـه  - تا آنجايي كه نگارندگان اطالع دارنـد - ي رضا شاهمطبوعات دوره

فـرو جنگجو،پـاييز و   ي اطالعات(يوسـفي هـاي روزنامـه  چگونگي بازنمايي زنان در آگهـي 
سـبت بـه مسـائل    )، تحقيقمستقلي در بـاب  رويكـرد مطبوعـات ايـن دوره ن    1395زمستان

ي رضا شاه،به دليل سلطه روندهاي معطـوف  زنانانجام نشده است. اين درحاليست كه دوره
ايبود و نظر به ميزان تاثيرگـذاري  كنندهي تعيينگيري هويت جديد زن ايراني، دورهبه شكل

فرهنگي جامعه، الزم اسـت چگـونگي ورود و رويكردآنهـا     - ي فكري مطبوعات در حوزه
  اين گونه مسائل، مورد واكاوي قرار گيرد.نسبت به 

ي حكومـت رضاشـاه، نخسـتين    ي اطالعات، يكي از مهمتـرين نشـريات دوره  روزنامه
ي يوميـــه مـــنظم، پايـــدار و كثيراالنتشـــار ايـــران در ايـــن دورهاست(صـــدر  نشـــريه

)كه انتشـار آن،از  11، 1329حوادث مهم يكربع قرن در يكجلد، ،؛ 392،ص1تا،ج هاشمي،بي
ي حكومت وي، تقريبابصـورت مرتـب و   اولين سال حكومت رضا شاه آغازوتا پايان دوره
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نيمـه  «يبـه عنـوان يـك روزنامـه     1314بدون انقطاع ادامه يافت. اين روزنامهكه از خـرداد  
رقيب كشور محسوب ي اصليو بيي روزانه)،نشريه322، 1393شهرت يافت(پروين،» رسمي

  ).398- 397شد(صدر هاشمي، بي تا، مي
ي زن و زنانگي مـورد بررسـي قـرار    در اين مقاله، رويكرد اين روزنامه نسبت به مسأله

گرفت تا مشخص شـود اينروزنـامهزن و زنـانگي را چگونـه و در پيونـد بـا چـه مسـائلي         
ي افكـار  توانست بـر حـوزه  هايي ميي بازنمايي، چه تاثيرگذاريكرد و اين نحوهبازنماييمي

ي ته باشد. در اين پژوهش، از روش تحليـل محتـوا، جهـت مطالعـه    عمومي و فرهنگ داش
ي تطبيقي موضوع در طول زمان،استفاده شد. در اين روش تحليل ارتباطات طولي و مقايسه

، 1384گيري متغييرها(ويمر و دومينيـك،  مند، عيني و كمي با هدف اندازهاي نظامرا به شيوه
هاي روزنامه اطالعـات در فاصـله   كليه شماره )صورت مي گيرد. جامعه آماري تحقيق،217
ش است. نمونه آماري، با فاصله ثابت يك سال در ميـان انتخـاب و   1320- 1305هاي سال
بعنوان نمونه آماري در نظر گرفتـه شـد. بـه     1318و  1316، 1310، 1308، 1306هاي سال

مصادف با  1320ال شروع شده بود و س 1305ي اينكه انتشار روزنامه از اواسط سال واسطه
جنگ جهاني دوم و سقوط رضاشاه بود، اين دو سال از جامعه آماري حذف و نمونه آماري 

صورت گرفت.انتخاب نمونـة آمـاري بـراي يـك سـال نيـز        1319تا  1306از بين سالهاي 
بندي شده و بر مبناي يك هفته آماريصورت گرفت و از گيري تصادفي طبقهبصورت نمونه

گيـري بطـور برابـر    اره، بعنوان نمونه آماري انتخاب شد. ايـن نـوع نمونـه   شم 24هر سال، 
كنـد. انـواع   روزهاي هفته را نمايندگي كرده و تغيير نظام مند محتوا در روزنامه را كنترل مي

ها واعالنها) كه پيامي در ارتباط با زن، زنانگي و مسائل زنان ها(غير از داستانمختلف نوشته
ي كلـي  د،هر يك به عنوان واحد تحليل در نظر گرفته شد و در ذيل دو دسـته اندادهارائه مي

هاي تر از سياستبندي شدند. الزم بذكر استبراي ارائه تصويري روشناخبار و مقاالت دسته
زن در «تحت عنـوان   1311تا فروردين  1310روزنامه،در بررسي سلسله مقاالتي كه از دي 

  ماري استفاده شد.شمنتشر شده بود،از كل» جامعه
مطبوعات بر آراء هاي جمعي، از جمله در ارتباط با تاثيرگذاري رسانهچهارچوب نظري:

نظريـه  تـوان بـه   كه از جمله آنهـا مـي   ارائه شده استهاي مختلفي نظريهو افكار مخاطبان، 
پــذيرش «، نظريــه »موتــور دگرگــوني«رســانه همچــون،نظريــه »هــاي فــرديتغييــر ارزش«

اشـاره كرد(مـك كوايـل،    » سازيبرجسته«نظريه و  »استفاده و رضامندي«نظريه ، »ها نوآوري
ايـن نظريـات در ايـن    ي ). همـه 680- 670، 1390؛ الوئري و دي فلـور،  353- 144، 1388
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) و 353، 1388ها بر مخاطبان تأثير گـذارده(مك كوائـل،   فرض مشتركند كه محتواي رسانه
). 39، 1376را تغيير دهند(ويندال و بنو سـيگنايزر،  ها و رفتارهاي مخاطبان توانند نگرشمي

هـاي  با وجود اين،بين اين نظريات در باب ميزان تاثيرگذاري اختالفاتي وجود دارد. نظريـه 
  اند:مختلف در اين زمينه به لحاظ زماني، سه مرحله يا دوره متفاوت را طي كرده

م): 1930ي دة بيستم تا اواخر دهـه ها(از آغاز سهاي معتقد به تاثير قدرتمند رسانهنظريه
اي در شكل دادن به عقايـد و  ها داراي قدرت قابل مالحظههاي اين دوره، رسانهنظريه قطب

ها كنندگان رسانهباورها، دگرگون كردن عادات زندگي و ترويج رفتارهايي مطابق ميل كنترل
يـا  » اثـر حـداقل  «هاي ).مرحله دوم، نظريه355، 1388ها دارند(مك كوائل، و محتواهاي آن

م): در ايـن مرحلـه، نظريـه تـاثيرات قـوي      1960يتا دهه1930ي از دهه»(تاثيرات محدود«
)و متغييرهـاي جديـدي در زمينـه ميـزان     334، 1376ها به چالش كشيده شد(ويندال، رسانه

ها مطرح شد. طبق نظريات اين دوره، عوامل اجتماعي و فرهنگي در شكل دادن تاثير رسانه
ي افراد، نقش درجه اول دارند و انتخـاب، توجـه و   ها و رفتار مورد مطالعهه عقايد، نگرشب

). 356- 357، 1388كنند(مك كوايـل،  ها از سوي مخاطب را تعيين ميپاسخگويي به رسانه
م تـاكنون): نظريـات   1960ي مرحله سوم: بازگشت به نظريات تاثير قدرتمند(از اواخر دهه

هـاي  نيز ياد شـده، تـاثيرات رسـانه   » نظريات تاثير مشروط«ا تحت عنواناين دوره كه از آنه
داننـد. ايـن رويكـرد، امكـان آشـتي نتـايج متضـاد        جمعي را وابسته به عوامل متعددي مـي 

رويكردهاي تاثير قوي و تاثير محدود را فراهم آورده و به جاي اينكـه تـاثيرات ارتبـاطي را    
داند(رايف و ليسـي  مشروط به يك سلسله از شرايط ميناشي از يك عامل(مثال پيام) بداند، 

  ).9، 1377و فيكو، 
ترين دليل پشت سر تغيير ديـدگاه راجـع بـه    عمده«گانه ياد شده، با توجه به مراحل سه

هـاي  تـوان در دگرگـوني  ها از تاثير قوي به محدود و دوباره به بسيار قوي را ميتاثير رسانه
ي ). در دهـه 359، 1388مـك كوايـل،   »(جست و جو كـرد ها جهان اجتماعي طي اين دوره

ي مناسبي براي انواع خاصي كه ركود و جريانات سياسي حول و حوش جنگ، زمينه 1930
دانستند(سـورين و  از اثرگذاري را فراهم كرده بود، ارتباط جمعي را داراي تـاثير قـوي مـي   

ه و شصت منجـر بـه طـرح    هاي پنجا) به همين نحو شرايط عادي دهه387، 1392تانكارد، 
ي شصت كه دوره جنگ، كشاكش سياسي نظريات تاثيرات محدود گرديد. اما از اواخر دهه

گذارد كـه بـه   هاي راديكالي پيش روي ساختارها اجتماعي ميو تورم است، بار ديگر، شيوه
رفت توان نتيجه گ). بنابراين مي359، 1392كند(سورين و تانكارد، ها تراوش ميدرون رسانه
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كنندگان پيام در تعيـين ميـزان   شناختي مخاطبان و دريافتشرايط اجتماعي، فرهنگي و روان
نظــران ديگــري نيـز بــر شــرايط مخــاطبين و  تاثيرگـذاري آن مــوثر اســت. چنانكهصـاحب  

  ).5، 1378كنندگان پيام در ميزان تاثيرگذاري پيام تاكيد دارند(رفيع پور،  دريافت
كـه  » آزمايشـها و پيمايشـها  «تـاريخي، امكـان بكـارگيري    از آنجا كـه در يـك مطالعـه    

 باشند ها بر رفتارهاي اجتماعي ميدر مطالعه تاثير رسانه» ترين راهبردهاي پژوهشي محبوب«
ي حاصـل از بررسـي   )، وجود نـدارد، بـا توجـه بـه نتيجـه     688، 1382(ويس و دومينيك، 

ختي مخاطبانـدر تعيـين ميـزان    شـنا يعني تاثير شرايط اجتماعي، فرهنگـي و روان - نظريات 
ها و ترسيم چگونگي سيماي زن و زنانگي بعد از تجزيه و تحليل داده - هاتاثيرگذاري رسانه

شـناختي  ي اطالعات، همچنين نگاه كوتاهيبه شرايط اجتماعي، فرهنگـي و روان در روزنامه
و زنـانگي،  ي رضا شاه شده است تا مشخص نمايد كه نحوه بازنمايي زن مخاطبان در دروه

  توانست در آراء و رفتار مخاطبان خود تاثيرگذار باشد.تا چه حد مي
 

  اطالعات لة زن و زنانگي در روزنامةئ.مس2
ي اعم از گزارش، خبر، مقاله، نوشته كوتاه، در دو دسته هاي منتشر شدهانواع مختلف نوشته

هـاي  ه در هر يـك از سـال  ند.اخبار و مقاالت منتشر شدبندي شدكلي مقاالت و اخبار دسته
مورد بررسي و مضامين آنها به ترتيب، به شرح زير است. الزم به ذكر اسـت آمارهـا، فقـط    

  مربوط به نمونه هاي آماري مورد بررسي است:
  مطلبي در ارتباط با زن و زنانگي منتشر نشده بود.: 1306 سال

، ش 3امتحانات(اطالعـات، س ي مورد خبر داخلي: خبـراعالم نتيجـه  : يك 1308سال 
  )1خرداد، ص 23، 789

 »بگيـران  تـاتر حقـوق  «دو مورد خبـر داخلـي: گزارشـي ازبرگـزاي نمـايش      :1310سال
 ليست قبول شـدگان دارالمعلمـات   ) وانتشار2ارديبهشت،ص 5، 1306، ش5(اطالعات، س
  ).1تير، ص 17، 1361، ش6(اطالعات، س

زنـان شـرور در نيويورك(اطالعـات،    يك مورد خبر خارجي: خبري دربارة دسـتگيري  
  ).2خرداد،ص 133517، ش5س

  دو عنوان مقاله:
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حقوق زن و مـرد  «اي در دفاع از قانون جديد زناشويي و حقوق زنان با عنوان مقاله  ـ
  ).1مرداد، ص 9، 1377، ش6هر دو بايد حفظ شود(اطالعات،س

دران و دختـران  بـه مـا  «داري بـا عنـوان  اي در ارتباط بـا نقـش مـادراي و بچـه    مقاله ـ
  ).3ارديبهشت، ص 21، 1318، ش5اطالعات،س»(جوان

  :1312سال 
يك موردخبر داخلي: خبري در ارتباط با گسترش صنايع دستي در بين زنان(اطالعـات،  

  ).1بهمن، ص 26، 2123، ش8س
  دو عنوان مقاله:

 –هاي مهم اداري درباره اشتغال زنان در پست»: ترقيات نسوان«اي تحت عنوانمقاله  ـ
  )1مرداد،ص 21، 1968، ش8سياسي در كشورهاي غربي(اطالعات، س

، 1999، ش8اطالعـات، س »(وظيفه مادران نسبت به فرزندان خود«اي با عنوانمقاله  ـ
  ).1شهريور، ص 26
  :1314سال 

هشتاد و نه مورد خبر داخلي: هشـتاد و سـهمورد خبـر مربـوط بـه كشـف حجـاب و        
ني به مناسبت كشف حجاب در شهرهاي مختلف و انتشار نظرات برگزاري جشن و سخنرا

و 1دي،  23، 2686، ش10و اظهار شادماني مخاطبان روزنامـه در ايـن زمينـه(اطالعات، س   
بهمن، صفحات متعدد؛ 18،  2727، ش10بهمن، صفحات متعدد؛ س 2، 2694، ش10؛س4

صـفحات  1314اسـفند،   17، 2730، ش10اسفند، صـفحات متعـدد؛س   7، 2723، ش10س
، 10مورد خبر آموزشي و فرهنگي (افتتاح دبستان مختلط در رشت(طالعات، س 2متعدد.)؛ 

ــاره 4دي،  23، 2868ش ــري دربـ ــران    ) و خبـ ــه دختـ ــديق نامـ ــع تصـ ــن توديـ يجشـ
يفعاليت زنان در نقش پرستار و مورد درباره 2)؛ 1تير،  18، 2530، ش10بابل)(اطالعات،س

آذر،  20، 2660، ش10و دانشكده قابلگي(اطالعات، س قابله (گزارشي از مريضخانه نسوان
بهمن،  2، 2694، ش10اطالعات، س»( پرورشگاه نوزادگان بلدي«) وگزارشي ازپرستاران 1

 2، 2465، ش10ي حضور سياحان زن خارجي در ايران(اطالعات، س)؛ خبري درباره1ص
ي الدوله دربـاره وثوقي ) ؛خبر برگزاري خطابه1آبان،  12، 2628، ش10؛ س8ارديبهشت، 

  ).2بهمن،  2، 2694، ش10زنهاي سياستمدار و اديب و نويسنده دنيا(اطالعات، س
 ،10س (اطالعـات،  هـاي ورزشـي زنـان   چهار مـورد خبـر خـارجي:دوخبر از فعاليـت    

) ؛ خبري دربارة فعاليـت يـك قابلـه    8بهمن،  18، 2707، ش10؛س8مرداد،  22 ، 2559ش
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) ؛ خبــري دربــاره خرافــي بــودن 8آبــان،22، 2636، ش10س فــداكار در آلمان(اطالعــات،
  ).4دي، ص2686،23، ش10خياطهاي پاريس(اطالعات، س

  
  عنوان مقاله دوازده .3

. 1هفتعنوان مقاله در ارتباط با كشف حجاب و حمايت و تعريـف و تمجيـد از آن (   ـ
مقــام زن در .«2)،8و  1دي،  23، 2686، ش10اطالعــات، س»(حيــات تــازه بــانوان«
 18،  2727، ش10در تعريــف و تمجيــد از كشــف حجاب(اطالعــات،س»: امعــهج

كـه در آن چـادر،   » ترك چادر مايه سعادت است«اي تحت عنوان . مقاله3)؛ 1بهمن، 
مايه جهل و بدبختي معرفي و كشف حجاب مايه سـعادت و افتخـار معرفـي شـده     

ت عنـوان  اي تحـ مقالـه  4)؛ 1، 1314اسـفند،   17، 2730، ش10است(اطالعات، س
، 10در ذكر معايب و مضررات چادر در تضييع حقـوق زنان(اطالعـات، س  »: چادر«

اي تحت عنوان كابوس، در مذمت چادر(اطالعات، . مقاله5)؛ 1بهمن،  18، 2727ش
. متن خطابه معاونـت توليـت آسـتانه در جشـن     6)؛ 2بهمن،  18،  2727، ش10س

. 7)؛ 3بهمـن،   2، 2694، ش10بانوان قم در حمايت از كشف حجاب(اطالعات، س
كشف حجاب و اقـدامات  »(اهميت زن در جامعه«كنفرانس كانون بانوان تحت عنوان

داند كه شريعت اسالم بـراي  صورت گرفته درباره زن در دوره پهلوي را مزايايي مي
انـد)(  ي كشف حجاب به آن حقوق پـي بـرده  زنان قائل بوده و اينك زنان به واسطه

  .).2بهمن،  18، 2707، ش10اطالعات، س
اي درباره برگزاري كنگره زنان و اشـاره بـه حقـوق تـازه زنـان در كشـورهاي       مقاله ـ

  )2ارديبهشت، ص 2، 2465، ش10خارجي(اطالعات، س
با مضمون برتري اسالم در زمينـه  »: زن در اسالم و شرايع قديم«اي تحت عنوانمقاله ـ

  ).2، ص1314اسفند  7، 2723، ش10حقوق زنان بر آداب و اديان(س
درباره مسابقه انتخاب زيباترين زن دنيا(اطالعـات،  » ملكه جمال«اي تحت عنوانمقاله ـ

  ).2آبان، ص 22، 2636، ش10س
ــه ـ ــوان  مقال ــت عن ــتن    «اي تح ــانوان: ورزش راه رف ــراي ب ــحي ب ــاي ص »( راهنم

  )2بهمن، ص 18،  2727، ش10اطالعات،س
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، 10اطالعـات،س »( شـعار او پروين اعتصامي و ا«متن كنفرانس خانم تربيت در باب  ـ
  .)3آذر، ص 7، 2649ش
  :1316سال 

 هشت مورد خبـر داخلـي: چهـار مـورد خبـر برگـزاري جشـن بـانوان در شهرسـتانها         
) ؛ سه مورد خبر آموزشي (برگزاري كالس اكابر در 4دي،  18، 3363، ش12(اطالعات،س

آمـوزان  از دانـش ) ؛عكس از دو تن 1خرداد،  20، 3158، ش11كانون بانوان)( اطالعات،س
) ؛فعاليتهـاي دختـران در زمينـه    1مـرداد،   5، نوبت صـبح 91، ش1ممتاز دختر(اطالعات،س
)؛ خبـري دربـاره فعاليـت    1شـهريور،   17، نوبـت صـبح   128، ش1آموزش)( اطالعات،س

  ).1خرداد،  9، 3147، ش11ورزشي زنان(اطالعات،س
ان جنگ و زندگي رهبري سه مورد خبرخارجي: خبري دربارة خانمي كه چين را در ميد

ي خانم جهانگردي كه .)؛ خبري درباره3مهر، 6، نوبت صبح 144، ش1كرد(اطالعات،سمي
.)؛خبـري  2دي،  7، 3252، ش12تمام استراليا را با دوچرخه گردش كرده بود(اطالعات،س

 15، 3330، ش12ي برتري دادن زنان بر مردانتوسط وزير ماليـه فرانسـه(اطالعات،س  دربار
  ).4آذر، 
  

  مقاله دوازده عنوان. 4
ي هنر و سـينما و بازنمـايي زن در نقـش    سه مقاله در مورد فعاليتهاي زنان در عرصه ـ

از هنرپيشــگان ســينما و ســبك زنــدگي »: زنــدگي شــرلي تمپــل«هنرپيشــه ســينما(
كـدام سـتاره را دوسـت    «.)؛ 4خـرداد،   20، نوبت صـبح  51، ش1وي(اطالعات، س

آذر،  25، نوبـت صـبح   206، ش1.)( س2تير، 16، 3185ش، 12اطالعات،س»(داريد
؛ 2دي، ص 18، 3363، ش12.)؛ سرگذشت يكي از ستارگان هاليوود)(اطالعات،س4

  .).2دي،  18، 3363، ش12س
  ي نقش مادري زنان و شير دادن به بچهدو مقاله درباره ـ
ــه ـ ــوانمقال ــراز ابرهــا زنهــا كــار  در طبقــات آســمان«اي تحــت عن ــر ف خراشــها و ب

هـاي هوانـورد و غـواص در كشـورهاي     ي فعاليـت زنـان در نقـش   دربـاره »كنند مي
  ).1خرداد،  9، نوبت صبح41، ش1غربي(اطالعات،س
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متن سخنراني، رئيس كانون بانوان در حمايت از ايجاد كار براي زنان  و حمايـت از   ـ
  ).4دي، ص 7، 3252، ش12كاالهاي وطني و ورزش بانوان(اطالعات، س

با ايـن مضـمون كـه تكليـف     » كنيدخانم شما خيلي اذيت مي«نوان اي تحت عنوشته ـ
دار و آرايشـگر را اذيـت   زنان در هنگام خريد و آرايـش مشـخص نيسـت و مغـازه    

  ).2آذر، ص 15، 3330، ش12(اطالعات، س كنند مي
 7، 3117، ش11ياهميـت ورزش و زنـان ورزشـكار(اطالعات،س   اي در زمينـه مقاله ـ

  ).1ارديبهشت، 
وضـع حقـوقي زن در   »: زن در قانون اسالم و قـوانين اروپـائي  «تحت عنواناي مقاله ـ

قانون اسالمي و اغلب قوانين اروپائي را تقريبـا يكـي دانسـته و در مـواردي قـوانين      
  .).8و  1آذر،  18، 3330، ش12اسالم را برتر دانسته است(اطالعات، س

تحت  - قاالت آورده شدبراي نظم بيشتر كار، مسابقات نيز در ذيل م - دو موردمسابقه ـ
در يكي از مسابقات، معيار انتخاب همسر، زيبـا  »: خواهم بگيرمزني كه من مي«عنوان

)و در دومي، آشـنايي بـه   2- 1، 1316آبان  9، 3298، ش12بودن دختر(اطالعات، س
  ).2- 1آبان،  18، 3307، ش12داري بيان شده است(سداري و بچهخانه

  :1318سال 
ي:شـش مـورد اخبـار برگـزاري مراسـمات جشـن هفـده دي در        يازده مورد خبر داخل

ــات،س ــاره حضــور و  6دي،  20، 4072، ش14شــهرهاي مختلف(اطالع ــارخبر درب )؛ چه
ي شركت فوزيه در مراسم اسب دواني تفريحي (خبر درباره–شركت زنان در اماكن عمومي 

بـري در  )؛خ1و4شـهريور،   9، 4002، ش14و فعاليتهاي ورزشي و پيشاهنگي(اطالعات، س
ارديبهشـت،   7، 3817، ش1مورد بازديد فوزيـه از نمايشـگاه كـاالي ايراني(اطالعـات، س    

 1، 3841،ش13سـواري(اطالعات،س )؛خبري از شركت زنان در تماشاي مسابقات اسـب 2
، 3829، ش13بـه رشـت)(اطالعات،س  » ملكه و شاهدختها«)؛ خبري درباره ورود 1خرداد، 

در فـــن » دوشـــيزه دانشـــمند«ب شـــدن يـــك )؛ خبـــري از داوطلـــ2ارديبهشـــت،  20
  ).1، 1318دي  10، 4062، ش14خلباني(اطالعات،.س

، 3794، ش13سه مورد خبر خارجي: خبري درباره فعاليت ورزشـي زنان(اطالعـات،س  
)؛ 5شـهريور،   9، 3941، ش14)؛ خبري از زنان هوانورد تركيه(اطالعات،س5فروردين،  14

، 14كـه مخاطـب آن زنـان هسـتند(اطالعات،س    » فر دائمـي مـوي سـر   «گزارشي از اختراع
  ).5مرداد،  22، 3923ش
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  ده عنوان مقاله
وضعيت خانمها در خانه: «اي با عنوانچهارعنوان در ارتباط با آرايش و زيبايي (مقاله ـ

كـه زيبـا بـودن در منـزل را از مهمتـرين وظـائف زنـان دانسـته         » زيبا بودن در منزل
اهميت زلف و «اي در باب )؛ مقاله10ين، فرورد 14، 3794، ش13است(اطالعات،س

هـاي مختلـف)(   بـراي زنـان و آمـوزش نحـوه بسـتن مـو بـراي چهـره        » موي سـر 
)؛ پنـدهاي سـودمند بـراي بكـار     10، 1318فروردين  22، 3803، ش13اطالعات،س

اي )؛ مقاله10ارديبهشت،  7، 3817، ش12بردن وسايل آرايشي و زيبائي(اطالعات،س
 22، 3803، ش13در انتقاد از آرايش زنان)( اطالعات،س» يباييدر راه ز«تحت عنوان
  ).5فروردين، 

ي نقش سنتي زنان (دو عنوان دربارة نقش مـادري بـا عنـوان    چهار عنوانمقاله درباره ـ
، 14؛ س4خـرداد،   1، 3841، ش13اطالعـات،س »( پندهاي سودمند بـراي مـادران  «

ــرداد، 22، 3923ش ــه6مـ ــوان  )؛ مقالـ ــا عنـ ــراي «اي بـ ــانوانبـ ــورد » بـ در مـ
مردها چه زني را «اي با عنوان )؛ مقاله6شهريور، 9، 3941، ش14آشپزي(اطالعات،س

و اشاره به اينكه مردان، زن با تدبير و مدبر را دوست دارند)( اطالعات، »دوست دارند
  ).1دي،  30، 4081، ش14س
است و خـانم  » موسيقي و خواننده«عنوان مقاله  - اي در معرفي ملوك خانم ضرابيمقاله

، خواننــده و هنرپيشــه  - ضــرابي يكــي از چنــد نفــر مــورد اشــاره در ايــن مقالــه اســت. 
  .).8فروردين،  22، 3803، ش13ايراني(اطالعات،س

  .).8خرداد،  12، 3852، ش12ي هنرپيشگان هاليوود(اطالعات،ساي دربارهمقاله ـ
  

  تجزيه وتحليل .6
نشـان   2و  1شدند.چنانكه جـدول شـمارة   اخبار و گزارشهاي موجود، به چند دسته تقسيم

ويژه تا قبل از كشف حجاب، زنان جايگاه چنداني در اخبـار و مقـاالت روزنامـه    دهد بهمي
- اند و اطالعات جز بندرت اقدام به انتشار اخبار و مطـالبي در ارتبـاط بـا زنـان مـي     نداشته

يار زيـادي يافتـه اسـت،    ، انتشار اخبار، يكباره افزايش بس1314پرداخته است، ولي در سال 
بطوريكه بيشترين تعداد اخبار منتشر شده، يعني حدود هفتاد و هفـت درصـدكل خبرهـاي    

هاي بعد، مجددا از ي مورد بررسي، مربوط به اين سال است. در سالمنتشر شده دركل دوره
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هـا در سـال   درصـد آن  11.5، و 1316تعداد اخبار كاسـته شـده،نه درصـدخبرها در سـال     
تشر شده است. همچنين از بين انواع خبر، خبرهاي مربوط بـه كشـف حجـاب، بـا     من1318

درصد كل خبرها، بيشترين تعداد خبرها را به خود اختصاص داده اسـت. اخبـار    77حدود 
فرهنگي و آموزشي، حدود پنج درصد، ورزشي، حدود سه درصد واخبار مربوط به حضور 

  اند.خبار را به خود اختصاص دادهزنان در اماكن عمومي و تفريحيسه درصد كل ا
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  توزيع انواع مطلب در سالهاي مختلف .1جدول 
  

  ااخبار
  
  
  
  
  سال

خبرهاي   فعاليت زنان
آموزشي 

و 
  فرهنگي

حضور زنان 
در اماكن 
 - عمومي
  تفريحي

  آرايش و زيبايي
فعاليت 

ورزشي و 
  پيشاهنگي

كشف 
  حجاب

كارهاي 
دستي 
  زنان

جمع   ساير
فعاليت  در   كل

 - مشاغل علمي
  تخصصي

فعاليت در 
عرصه 
  سياست

 زنان در
  نقش سياح

زنان در نقش 
  ترويج  انتقاد  پرستار و قابله

1306   -   -   -   -     -   -     -   -   -   -   -  
1308   -   -     -  1   -   -     -   -   -  0  1  
1310   -   -  0   -     -  1     -   -   -  0  1  
1312   -   -   -   -     -   -     -   -  1   -  1  
1314   -  1  1  3  2   -   -    2  83   -  1  93  
1316  1  1  1   -  3   -   -    1  4   -   -  11  
1318  2   -   -   -    4   -  1  1  6   -  14  
جمع 
  121  2  1  93  4  1  1  4  6  3  2  2  3  كل
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 2مقاالت نيز بر حسب موضوع، به چند دسته تقسيم شدند. چنانكه در جـدول شـماره   
درصـد مقـاالت، بـه بازنمـايي زنـان در       46شود، بيشترين تعداد مقاالت، يعني مشاهده مي

هـاي  درصد بهبازنمـايي زنـان در نقـش    53مختلفاختصاص دارند كهدر اين ميان،هاي نقش
داري و شوهرداري و خصوصا مادري) و چهل و هفت درصد به بازنمايي سنتي(نقش خانه

هاي جديـد  اند. در بين مقاالت مربوط به بازنمايي زنان درنقشهاي جديد پرداختهدر نقش
هـاي بـازيگري   صد آنها، به بازنمـايي زن در نقـش  در 53نيز، بيش از نصف مقاالت، يعني 

 - سياسـي، علمـي   - هـاي اداري سينما و خواننده،وچهل و هفتدرصد، به بازنمايي در نقـش 
  تخصصي و نيز ادبي (اديب و شاعر) اختصاص داشت.

مقاالت مربوط به كشف حجاب و تعريف و تمجيد از آن و بعد مقاالتمربوط به آرايش، 
درصد،بعد از مقاالت مربوط به بازنمايي  13.5و  19شي زنان، به ترتيب با زيباييو لوازم آراي

هاي مختلف، بيشترين درصد مقـاالت را بـه خـود اختصـاص داده بودنـد. از      زنان در نقش
مقاالت مربوط به آرايش، زيبايي و لوازم آرايشي، هشتاد درصد به اهميت زيبايي براي زنان 

ه از آرايش، وبيست درصد در انتقاد از توجه زياد به زيبايي و لزوم توجه به زيبايي و استفاد
  و روي آوردن به كارهاي سخت براي تناسب اندام اختصاص داشت.

موضوعات بعدي كه مورد توجه روزنامه قرار داشت، ورزش بـانوان و حـق و حقـوق    
وط به حق عنوان مقاله به خود اختصاص داده بودند. از دو مقاله مرب 2آنان بود كه هر كدام 

و حقوق زنان، يك مقاله به دفاع از حق و حقوق سـنتي زنـان و ديگريبـه دفـاع از حقـوق      
اي در حمايـت از  جديد زن(قانون جديد زناشويي)اختصاص داشت.در اين ميان، هيچ مقاله

 - هاي مهم اداري، اقتصادي درج نشده بـود فعاليت تعليم و تربيت زنان، ورود آنان به عرصه
  .- ي آماري مورد بررسي استونهمنظور در نم

چنانكه مقاالت مربوط به كشف حجاب و تعريف و تمجيـد از آن(هفـت مقالـه) را بـا     
مقاالتي كه به آرايش ترويج و تشويق آن در بـين زنـان اختصـاص داشـتند(چهار مقالـه) و      

 را كه همگي به نوعي بر ظـاهرگرايي و ظـاهرآيي  »ملكه جمال«ي مربوط به انتخاب نيزمقاله
شود كه بيشترين تعداد مقاالت، با دوازده مـورد  تاكيد داشتند، با هم جمع كنيم، مالحظه مي

هاي مختلف زنـان بـر لـزوم    درصد كل مقاالت)، بعد از مقاالت مربوط به نقش 35.4مقاله(
تغيير ظاهر زنان و توجه آنان به آرايش و پوشش جديد تاكيد دارند. ضمن اينكه در برخـي  

نامه و فعاليت زنان هنرپيشـه نيـز بـر سـبك زنـدگي و پوشـش و       به زندگيمقاالت مربوط 
ايـن  اند. همـه  پرداختهآرايش آنان توجه داشتند و به طور ضمني به ترويج و تشويق آن مي
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زيبايي و ظاهرگرايي پيوند زده و با معرفي زيبايي و ظـاهرگرايي  مقاالت زن و زنانگي را با 
- ايـن سـمت سـوق مـي    و مهم براي زنان، اذهان را به  به عنوان يكي از موضوعات اساسي

هاي فكري زنان را توجه در يك نگاه كلي، اين مقاالت، مستقيم و غيرمستقيم اولويت.دادند
ايـن در حاليسـت كـه     كردنـد. هاي سنتي معرفي مـي به آرايش و زيبايي و فعاليت در نقش

مقاالتي در انتقاد از گرايش به استفاده زياد از آرايش به چاپ  1314 - 1313حداقل از سال 
)  نمايشـاتي در  11، 1314؛ همـو، فـروردين   23- 1313،21رسيده(ر.ك: علوي طالقاني،دي 

هـا و قطعـات موسـيقي و    آمده است(ر. ك: مجموعه سـخنراني به اجرا در مياين زمينه 
در بـاغ فـردوس داده شـده     1318هاي سازمان پرورش افكار كـه در تابسـتان   امهنمايشن
). گزارش هـاي درخـوري از وضـعيت پوشـش و     111-107و  100-98)، 1318است(

 -7702، 10ج،1374ه، السلطن عينآرايش زنان در دوره مورد بررسي نيز در دست است(
  ).408-407، 1385؛  مخبرالسلطنه هدايت، 7701
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  توزيع انواع مطلب در سالهاي مختلف .2جدول 
  

 سال
  
  
  
  
  مقاله

آرايش و لوازم   حق و حقوق زنان  هاي مختلفبازنمايي در نقش
كشف   آرايشي

حجاب 
و 

تمجيد 
  از آن

انتخاب 
ملكه 
  زيبايي

انتقاد از 
رفتار و 
عادات 
 زنان

جمع   ساير  ورزش
هاي  نقش  كل

  سنتي
هاي نقش

- علمي
  تخصصي

هاي نقش
مهم 
 - اداري
  سياسي

در نقش 
بازيگر 
سينما و 
  خواننده

اديب 
و 
  شاعر

  جديد  سنتي
  (زناشويي)

ترويج 
 آرايش

در انتقاد 
 از آرايش

1306   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
1308   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

1310  1   -   -   -   -   -  1   -   -   -   -   -   -   -  2  

1312  1   -  1   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2  

1314   -   -   -    1  1   -   -   -  7  1   -  1  1  12  

1316  3  1   -  3    1   -  1   -   -   -  1  1  1  12  

1318  4   -   -  2     -   -  3  1   -   -   -   -   -  10  
جمع 
  كل

9  1  1  5  1  1  1  4  1  7  1  1  2  2  37  17  2  5  
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- مقاالت مربوط به كشف حجابنسبت به ساير انواع مطلب نيز، توضـيح فراواني اخبار و 

هاي اين روزنامه، يعني تالش براي ترويج و پيشـبرد كشـف   ي يكي ديگر از سياستدهنده
حجاب است؛ سياستي كهمدتها قبـل از اعـالم رسـمي كشـف حجـاب از سـوي دولـت،        

  هاي زنان بدون حجاب آغاز كرده بود.اطالعات با انتشار عكس
هاي تجاري خود، الزم بذكر است اطالعات، اگرچه از اولين سال انتشار خود، در آگهي

كرد، از انتشار عكس زنـان (چـه ايرانـي و    از نقاشي (و نه عكس) با موضوع زن استفاده مي
، همزمـان بـا   1313كرد. اين روزنامه، از تابستان خودداري مي 1313چه غيرايراني) تا سال 

هـايي از زنـان و دختـران تركيـه(براي نمونـه ر. ك:      تركيه، انتشار عكـس ديدار رضاشاه از 
شـهريور   3، 2270، ش9؛ اطالعـات، س 1، ص1313مـرداد   31، 2268، ش9اطالعات، س

) و بعد زنان ديگـر كشـورها را آغـاز    1، 1313تير  20، 2233، ش9؛ اطالعات، س1، 1313
 - 1314تيرمـاه   4ب رابتـدريج از  حجانمود. اطالعات انتشار عكس زنان ايراني بصورت بي

، 2518، ش10آغـاز نمـود(س   - يعني حدود شش ماه قبل از اعالم رسمي كشـف حجـاب  
ويژه از دختران پيشاهنگ و هاي مختلفي، به.) و تا قبل از اعالم كشف حجاب، عكس8ص

؛ اطالعـات،  1، ص1314مهـر   30، 2619، ش10دانش آموز ايرانيمنتشر نمود(اطالعات، س
؛ اطالعـات،  1، 1314آبـان  8، 2625، ش10؛ اطالعات، س1314،1آبان  5، 2622، ش10س
هاي زنان همزمان با اعالم كشف حجـاب  ). انتشار عكس1، 1314دي 17، 2681، ش10س

ي آنها، زنان بدون حجاب و در پوشش و ها كه تقريبا در همهبه اوج خود رسيد. اين عكس
دادند.تنها استثنا زنانگي مدرن ايراني ارائه ميآرايش غربي هستند، تصوير مشخصي از زن و 

در اين زمينه، ظاهرا عكسي از زنان چايكار الهيجان بود كه زنان را در پوشش سنتي و لباس 
  ).1، 1314فروردين  30، 2462، ش9داد (ر.ك: اطالعات، سكار نشان مي

فيكشـف  اطالعات همچنين باانتشار مطالبي در حمايت از كشف حجاب، از جملـه معر 
، 2707، ش10حجاب به عنوانمزيتي[!] كه اسالم براي زنان قائل شـده اسـت(اطالعات، س  

، 10اطالعـات،س »( چـادر ظلمـت  «) و يا يـاد كـردن از چـادر، تحـت عنـوان     2بهمن،  18
عنـوان مايـه   ) و مايه جهل و بدبختي و نيز كشف حجاب بـه 1، 1314اسفند،  17، 2730ش

ــات،س  ــعادت و افتخار(اطالع ــفند،  17، 2730، ش10س ــوثري در  1، 1314اس ــش م )، نق
سازي و هدايت اذهان مخاطبان به همراهي با سياستكشف حجاب داشت.اختصاص فرهنگ

هايي از كشف حجاب زنان، انتشار تصـاويري از طبقـه   صفحه اول روزنامه به انتشار عكس
 كننـدگان و حضـور آنـان در   حاكمه، روشنفكران وحتي روحانيون در راس كشف حجـاب 
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؛  4و  3، 1314بهمـــن 2، 2694، ش10هـــاي كشـــف حجـــاب،( اطالعـــات، سجشـــن
) انتشـار وسـيع اخبـار برگـزاري جشـنهاي      1، 1314بهمن  18، 2707، ش10اطالعات،س

،صـفحات  1314ديماه  23، 2686، ش10كشف حجاب در شهرهاي مختلف(اطالعات، س
روحانيونـدر   ، صـفحات متعـدد.)،معرفي  1314بهمـن  2، 2694، ش10متعدد؛ اطالعات، س

، 10؛ اطالعـات،س 4بهمن،  2، 2694، ش10راس و از حاميان كشف حجاب(اطالعات، س
ــن، 18،  2727ش ــات،س1بهم ــفند،   7، 2723، ش10؛ اطالع ــات،س1و4اس ، 10؛ اطالع
). انتشار خبـر برگـزاري جشـن كشـف حجـاب در آسـتان قـدس        4اسفند،  17، 2730ش

چنين انتشار اخبار مربوط به اقـدامات  ) و هم4اسفند،  7، 2723، ش10رضوي(اطالعات،س
)و گاه مردم براي پيشبرد 3، 1314اسفند،  17، 2730، ش10و تمهيدات دولت(اطالعات،س

)از 1، 1314دي  23، 2686، ش10و تسهيل كشف حجاب و تهيه لبـاس بـراي زنـان،( س   
  جمله اقداماتاين روزنامه در ترويج و پيشبرد سياست كشف حجاب بود.

  ):1311فروردين  20تا  1310ماه دي 13زن در جامعه (سلسله مقاالت 
، سلسله مقاالتي ازحبيب اهللا 1311فروردين  20تا  1310ديماه  13روزنامه اطالعات از 

عنـوان  منتشر نمود. اطالعات ضمن معرفياين اقدام بـه » زن در جامعه«آموزگار تحت عنوان 
بهتـرين راهنمـاي ترقـي و كمـال     «ا ، اين سلسله مقاالت ر»مهمترين خدمت بعالم انسانيت«

) دانسته بود.بررسي 1، 1506، ش 6س - 1، ص1505، ش 6اطالعات، س»( دختران و زنان 
آن در برابر  تر از رويكرد اين روزنامه و موضعاجمالي محتواي اين مقاالت، تصويري روشن

  دهد.مسئله زن و زنانگي بدست مي
  

  يام محوري اين مقاالتعناوين و پ .6
ضعف و نقص جسماني زن را پذيرفته، امـا  »:تفاوت با مرد- خلقت جسماني زن«ي مقاله. 1

، 6آن را دليليبر سلب احترام مقام زن و ترجيح شئون و حيثيت مرد بر زن ندانسته است(س
  ).1دي،  13، 1509ش

- هاي سنتي شوهرداري، خانهمهمترين(و تنها) وظيفه زن را نقش»: وظيفه حياتي زن. «2

  ).1دي، 14، 1510، ش6مادري معرفي كرده است (اطالعات، سداري و 
بـه بررسـي موقعيـت زن در ايـران باسـتان،      »وضعيت اجتماعي زنان در قديم«ي. مقاله3

مصر، يونان و نيز در ميان اعراب پرداخته و جايگاه و منزلت زن در ميان ايرانيان و مصريان 
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؛ اطالعـات،  1دي،  15، 1511،  ش6، سرا باالتر از ساير ملل ديگر دانسته اسـت(اطالعات 
  ).1دي،   16، 1512، ش6س

، به بررسي مقام و موقعيتزن در قانون حمورابي(اطالعات، »زن در شرع اديان«ي . مقاله4
ــات، س  1دي، 21، 1516، ش6س ــان مختلـــف 1دي،  22، 1517، ش 6، اطالعـ ).و اديـ

ــه(اطالعات، س ــات، س1دي،  25، 1519، ش6پرداخت ــن،  5، 1528ش، 6، اطالع ) 1بهم
 29، 1523، ش6ضمن اينكه مقام و حقوق زن در اسالم را باالتر دانسته است(اطالعات، س

)، تعدد زوجات و خصوصا حجاب را عادت زشت 1بهمن،  4، 1527، ش6؛ س1دي، ص
كند كه ربطي به دين اسالم ندارند و امروز نيز موضـوعيت خـود را در   و ناپسنديمعرفي مي

 3، 1526، ش6س- 1بهمـن،ص  2، 1525، ش6اند(اطالعات، سز دست دادهجامعه امروز ا
  ).1بهمن، 
زن در ترقي ملل و امم اثر و دخالت بزرگي داشته، بدون »: زنان مشهور شرق«ي . مقاله5

تساوي زن و مرد در حقوق و يا مربوط بديانت و يا اراده مرد بوده  آنكه اين اهميت بواسطه
بهمـن،   13، 1531، ش6و اطالعـات، س  1بهمـن، ص  6، 1529، ش 6باشد(اطالعات، س

  ). 1بهمن، ص 14، 1532، ش6، اطالعات،س1ص
به تفاوت و تمايز بـين زن و مـرد در اخـالق و حـاالت     »: مقايسه زن و مرد«ي . مقاله6

، 6تر دانسته است(اطالعات،سطبيعي، و عقل و قلب پرداخته و زن را به لحاظ اراده ضعيف
  ).1بهمن،  17، 1534، ش6اطالعات، س ،1بهمن، 16، 1533ش

، 1بهمـن،   20، 1536، ش6اطالعـات، س »(احساسات و اقسام عواطف زنان«ي. مقاله7
ــات، س ــات، س1، 1539، ش6اطالع ــفند،  1، 1540، ش6؛اطالع ــات، س1اس ، 6؛ اطالع

هاي جنسيتي و تمايز )، كليشه1اسفند،  8، 1550، ش6، اطالعات، س1اسفند،  7، 1547ش
)، 1بهمن،  20، 1536، ش6و مرد را برجسته نموده، زن را احساساتي(اطالعات، س ميان زن

) و داراي تلون مزاج وپرحرف 1بهمن،  23، 1538، ش6خودخواه و خودنما(اطالعات، س
 2، 1541، ش6، اطالعــات، س1اســفند، 1، 1540، ش6معرفــي كــرده اســت(اطالعات، س

  ).1اسفند، 
؛ 1اســفند،  11، 1553، ش6اطالعــات، س»(زنــانهــوش و ذكــاوت  «ي . مقالــه8

، اطالعات، 1اسفند،  15، 1556، ش6؛ اطالعات، س1اسفند،  14، 1555، ش 6اطالعات،س
): زن را فاقـد قـوه   1اسـفند،   21، 1561، ش6، اطالعـات، س 1اسفند،  18، 1559، ش6س

و عالقمند پرداز، متلون و مضطراب ) و خيال1اسفند،  11، 1553، ش6ابتكار(اطالعات، س
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معرفـي  »استكشاف رموز و خفاياي طبيعت«و نه » امور عادي و كارهاي سطحي روزمره«به 
).همچنين اين مقاله، ضمن معرفي نقش 1اسفند،  14، 1555، ش 6كرده است(اطالعات، س

شوهرداري و مادري، به عنوان مقصود اصلي و غايي از وجود زن، خوشي و سعادت زن نيز 
). و بدين 1اسفند،  21، 1561، ش6ها دانسته است(اطالعات، سن نقشدر آمادگي انجام اي

  ترتيب، شخصيت و وجود مستقلي براي زن قائل نيست.
ي اساسـي و طبيعـي زن را   وظيفـه »: شوهر در جامعـه وظيفه و مقام زن بي«ي . مقاله10

 ،6؛ اطالعات، س1اسفند،  21، 1561، ش6شوهرداري و مادري دانسته است(اطالعات، س
  ).1اسفند،  25، 1565ش

كار در بيـرون از خانـه را مخصـوص زنـان بـدون      »: هاتعميم تعليم در زن«ي . مقاله11
شوهر دانسته و معتقد است براي جلوگيري از فحشا در جامعه و سربار جامعـه و خـانواده   

فت) (بعنوان كل» هاخدمت خانواده«نشدن زنان بدون شوهر، بايد آنها را تشويق به كار كرد. 
سواد، و اشتغال در صنايع مستظرفه و كارهاي هنري و در درجه را بهترين كار براي زنان بي

، 1566، ش6را شغل مناسبي براي زنان باسواد معرفي كرده است(س» دواسازي«دوم طب و 
  ).1اسفند،  26

به بررسي روند نهضـت زنـان در غـرب و    »: نتيجه آن–نهضت زنان غرب «ي. مقاله12
هاي آنان در كشورهاي مختلف غربي در زمينه كسب حقوق برابر با مردانپرداخته و دستاورد

در پايان ابراز اميدواري نمودهزنان ايران نيز بتوانند در سايه مجاهدت و مساعي اولياء امـور  
، 6س- 1فــروردين،  17، 1577، ش6تــدريجا بــه علــم و آزادي دســت يابنــد(اطالعات،س

  ).1 فروردين، 20، 1579اطالعات، ش
در ارزيابي كلي اين سلسله مقاالت بايد گفت برخالف اظهار اميدواري صورت گرفتـه  

هـاي  در آخرين مقاله، اغلب مقاالت، نسبت به زنان ديدگاه سنتي داشته وبـه تكـرار كليشـه   
انــد. ايــن سلســله مقــاالت، بيشــتربه بازتوليــد تــرجيح جنســيتي راجــع بــه زنــان پرداختــه

ــل   ــيتي(مردگونگي) تماي ــظ    جنس ــان حف ــيتي.به عبارتيخواه ــايز جنس ــع تم ــتندتا رف داش
اي انـدو بـه گونـه   هاي جنسيتي زن و مرد در جامعه بودههاي قبلي در زمينه نقش چارچوب

هـاي  طراحي نشده بودند كه منجر به بازانديشي در هويت جنسيتي زنان و تغييـر در نقـش  
هـاي سنتيدانسـته   ان نقـش نقش زن را فقط محدود به همـ جنسيتي آنان شوند. اين مقاالت 

. در زمينه حق و حقوق و يا مقام و موقعيتزنان نيز به غيـر از مـورد تعـدد زوجـات و     است
  خصوصا حجاب، خواهان حفظ وضع موجودند.
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  فرهنگي دورة رضا شاه - و فكري شرايط اجتماعي .7
رويكـرد  ي رضاشاه، تنها از منظر با توجه به اينكه بررسي شرايط اجتماعي و  فرهنگي دوره

ي اطالعات نسبت به مسائل زنان و با هدف بررس فراهم بودن و يا نبودن شـرايط  روزنامه
فرهنگي براي تأثيرگذاري رويكرد اين نشريه در ميان مخاطبان مـد نظـر اسـت،     - اجتماعي

الزم بود ابتدا رويكرد و مطالب انتشار شده از سوي اين نشريه، مورد تجزيه و تحليل قـرار  
ي و تحليـل،   ي تجزيـه شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه در نسـبت بـا نتيجـه    گيرد و بعد

  مورد بررسي قرار گيرد.
مهمترين موضوعي كه در اين ارتباط بايد به آن توجه داشت، تبديل شدن زن و زنانگي 

ي رضاشاه، به ويژه در ميان تحصـيلكردگان  و نيز سياست تجددطلبي حاكم بر دورهبهمسئله
ي زن كهاز دوره ناصري و به دنبال برخورد با غرب شـكل گرفتـه   است.مسئله و دولتمردان

ويژه، انزوا و حجاب آنان بود. اين بود،خواهان بازانديشي در مقام و موقعيت سنتي زنان و به
اي شد و هويت سنتي زن با چالشي كنندهي رضاشاه، وارد مرحله مهم و تعييندر دورهمسئله
ويـژه روشـنفكران و تحصـيلكردگان    هاي مختلـف جامعـه، بـه   وهتري مواجه شد. گرجدي

جامعه، درصدد ارائه هويتي جديد براي زنان برآمدند، اما با توجـه بـه فـراهم نبودنبسـترها     
فرهنگي و ساختارهاي اجتماعي و سياسي الزم در جامعه، تغييري اساسي در مقـام   - فكري

  و موقعيت زنان صورت نگرفت. 
- گرايي و تجددگرايي حاكم در مياندولتمردان، همچنين، مسئلهرببا توجه به سياست غ

هاي حكومتي گرديد. در اين ي زنان در اين دوره،تبديل به يكي از محورهاي اصلي سياست
دوره، تعداد مدارس دخترانه افزايش يافت و تعداد معدودي از زنان توانسـتند در برخـي از   

شـدند؛ امـا آنچـه كـه بـيش از همـه، توجـه        هاي اجتماعي و فرهنگي وارد فعاليـت  عرصه
ي تعامل آنان با مردان و سبك ي مسائل زنان به خود جلب كرد، نحوهحكومت را در زمينه

ي اجتماع بود. بنابراين مهمترين اقدام حكومـت در ارتبـاط   پوشش و آرايش آنان در عرصه
ير پوشش و آرايش آنان ي اجتماع و تغيبا مسائل زنان نيز، معطوف به كشاندن آنان به عرصه

در فضاهاي عمومي شد كه با كشف حجاب اجباري و تالش براي اختالط زنان و مردان به 
  اوج خود رسيد. 

ي تحصـيلكرده و  اين شرايط، به تدريج، پوشش و آرايش را بـراي برخـي زنـان طبقـه    
در  بصورت يك موضوع مورد توجه درآورد؛به ويژه كه - به ويژه در تهران - متوسط شهري 

بهداشتي و پوشاك مطابق مد غربي و تبليغ  - رويه كاالهاي آرايشيورود بياين دوره، شاهد 
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)و 1395گسترده آنها از سوي برخي از نشريات(براي نمونه، ر. ك: يوسـفي فـر، جنگجـو،    
- 1305تشويق و ترغيب زنان به توجه به مد و آرايش(براي نمونـه،ر. ك: سـالنامه پـارس،    

)، 1320- 1314هاي مختلف سال ش، شماره1320- 1314رس؛ مهرگان، ش، سالنامه پا1332
ترديـد، در سـوق يـافتن    اين امر بـي هستيم. هاي زن مدرن و مترقي به عنوان يكي از مولفه

اذهان زنان به اين مسائل موثر بود، خصوصا كه همه اينها ذيل گفتمان مدرن و به نام تمـدن  
ايش و پوشش غربي، مدرن و متجدد بودن را گرفت و توجه به مد و آرو ترقي صورت مي

 نمود. تداعي مي

زنان  - گرايي و تجددطلبيبا توجه به فضاي فكري فرهنگي حاكم بر جامعه، يعني غرب
كردند رفتارها و استانداردهاي زندگي خود ي متوسط مرفه نيز سعي ميتحصيلكرده و طبقه

- يد توجه كرد، در اين دوره، تب غرببارا بر اساس اداراك خود از تمدن غرب تنظيم كنند.

ي متوسط جديد ايران حاكم بود و در نزد آنـان، غـرب نمـاد و    ويژه در ميان طبقهگرايي به
شد و به اين واسطه هـر چيـزي كـه نشـاني از غـرب      سمبل پيشرفت و تمدن محسوب مي

  شد. يترقي و روشنفكري محسوب ميداشت نشانه
 

  گيري نتيجه .8
تفـاوتي  ، نوعي سياست بـي 1314ويژه و به 1313نشان داد اطالعات تا قبل از نتيجة تحقيق 

ي زنان در پيش گرفته بوده و توجه چنداني به مسائل زنان نداشته است.بعد نسبت به مسئله
ي اجراي سياست كشف حجاب اجباري رضا شـاه اسـت،   نيز كه همزمان با دوره 1314از 

ت و اخباري در ارتباط با آرايشو ظاهرآرايي زنان و تعريف اين روزنامه بيشتر به انتشار مقاال
و تمجيد از سياست كشف حجاب پرداخته وزن و زنانگي را بيشتر در پيوند با ظاهرگرايي، 
زيبايي و آرايش بازنمايي كرده است. بنابراين،كارويژه مهم اين روزنامه در ارتبـاط بـا زن و   

اعي جديدي براي زنانو توجه دادن اذهان آنـان  توان معرفي طرز حضور اجتمزنانگي را مي
عبارت ديگر، ايجاد فرهنگ ظاهرگرايي به سمت ظاهرگرايي و توجه به آرايش و زيبايي وبه

هاي سنتي صورت اين درحاليست كه بازنمايي زنان در اين روزنامه، بيشتر در نقش دانست.
وجود در جامعه نسبت بـه زن و  هاي جنسيتي مگرفته و اطالعاتبه انعكاس و بازتوليد كليشه

  .است پرداختهزنانگي
كرد هايي در ارتباط با زن و زنانگي منتشر (و ترويج) مياطالعات، در واقع، بيشتر مولفه

كه وي را تبديل به موجودي زيبا و به لحاظ ظاهر مدرن، در خدمت خانواده خود نمايد، نه 
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درون مايــه عرصــه اجتمــاع.  فــردي بــه لحــاظ حــق و حقــوق برابــر بــا مــرد و فعــال در
گذاري فرهنگي و اجتماعي دوره رضا شاه در اين روزنامه، چنين فهميده شده بـود   سياست

و ساختارهاي سنتي قبلي در زمينه نقش مرد و زن در جامعه، تغييراتي  كه با حفظ چارچوب
 - فكري با توجه به فضاي ظاهري در نحوه حضور زنان در اجتماع و ظاهر آنان ايجاد گردد.

هـاي ايـن روزنامـه در    فرهنگي حاكم بر جامعه نيز، شرايط تا حد زيادي براي پذيرش پيام
وسـط جديـد شـهري بودنـد،     ي متميان مخاطبان آن كه اغلب از زنان تحصيلكرده و طبقـه 

  بود.  فراهم
 اي در راسـتاي مشـي توان گفتاطالعات فاقد هر گونـه سياسـت و خـط   بدين ترتيب مي

ري و فرهنگي زنان،حمايت از بهبود مقام و موقعيت زنان و دفاع از حـق و  ارتقاي سطح فك
نقش مطبوعـات در  در حاليكـه بـا توجـه بهـ     حقوق اجتماعي و خانوادگي آنان بوده است،

يماننـد  اكننـده يحسـاس و تعيـين  در دورهها و رفتارهاي مخاطبان،به ويـژه   دگرگوني نگرش
مقـام و   نقـش مهمـي در بـه چـالش كشـيدن      توانسـت ي رضاشاه، اين روزنامـه مـي  دوره

هـاي اجتمـاعي،   ي فعاليـت موقعيتپايين زنانودفاع از حق و حقوق و نيز ورودآنانبـه عرصـه  
هاي مخاطبان را بسوي پذيرش تغييرات هويتي زنـان  ايفا نموده و انديشهفرهنگي و اقتصادي

  سوق دهد.
  
  نامه كتاب

 ش.1320- 1305هاي اطالعات(روزنامه)، سال

، در: دانشنامه مطبوعات ايران، جلد »اطالعات(روزنامه و موسسه مطبوعاتي)«)، 1393ن، ناصرالدين(پروي
  .320- 324اول، تهران: دانشنامه مطبوعات ايران، صص 

رويكرد انتقادي روزنامه اختر به وضعيت زنان جامعـه  «)، 1391پورحسن دارابي، جليل(پاييز و زمستان 
، 11هـاي تـاريخي ايـران و اسـالم، شـماره      )، مجلـه پـژوهش  1314- 1292ايران در عصر ناصري(

  .35- 58صص
، مجلـه  »زني بود، زني نبود: بازخواني وجوب نقاب و مفاسد سـفور «)، محمد، 1370توكلي طرقي(بهار 

 .110- 77، صص14نيمه ديگر، شماره 

)، 1329حوادث مهم يكربع قرن در يكجلد، بمناسبت جشن بيست و پنجمين سال روزنامـه اطالعـات(  
 موسسه اطالعات.
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اي: كـاربرد تحليـل   هـاي رسـانه  )، تحليل پيام1388رايف، دانيل و ليسي، استفن و فيكو، فردريك جي (
محتواي كمي در تحقيق، ترجمه: مهدخت بروجـردي علـوي، تهـران: انتشـارات سـروش و مركـز       

 اي.تحقيقات مطالعات، مطالعات و سنجش برنامه

 ائل ارتباط جمعي و تغيير ارزشهاي اجتماعي، تهران: كتاب فرا.)، وس1378پور، فرامرز (رفيع

 ش)، تهران، چاپخانه مجلس، موسسه جاهد.1332- 1305سالنامه پارس(

هاي ارتباطات، ترجمه: عليرضا دهقان، تهـران: انتشـارات   )، نظريه1392سورين، ورنر و تانكارد، جيمز (
 دانشگاه تهران.

 رايد و مجالت ايران، چاپ: چاپخانه.تا)، محمد، تاريخ جصدر هاشمي(بي

نسوان نوازي(زنان ايراني در آيينه مطبوعات فارسي زبـان  «هاي جامانده: )، مقاله1387طاري، م(تابستان 
 .223- 253، صص 88، مجله ياد، شماره »: كاوه، ايرانشهر، فرنگستان1305اروپا تا 

 .21- 23ص، ص4، همايون، شماره »آرايش«)، 1313علوي طالقاني، ع(دي 

 11، ص7، همايون، شماره »زيبائي و آرايش«)، 1314علوي طالقاني، ع(فروردين 

مصـحح: مسـعود   ، هالسلطن ، روزنامه خاطرات عين)1374ه (السلطن ، قهرمان ميرزا سالور عينهالسلطن عين
 .اساطير، تهران:سالور و ايرج افشار

، مجله »ايراني در منظر مطبوعات فارسي زبان مصرمسئله نسوان «)، 1386نژاد، مسعود(تابستان كوهستاني
 .65- 80، صص84ياد، شماره 

هاي ارتبـاط جمعي(تـاثيرات   )، نقاط عطف در پژوهش1392فلور، ملوين ال (الوئري، شرون اي و دي
  رسانه)، ترجمه: محمد گذرآبادي، تهران: دانژه.

در  1318رورش افكار كه در تابستان هاي سازمان پها و قطعات موسيقي و نمايشنامهمجموعه سخنراني
 )، تهران: انتشارات دبيرخانه  سازمان پرورش افكار.1318باغ فردوس داده شده است(

، در: مجموعه مقاالت سمينار »بررسي جايگاه زن در روزنامه صور اسرافيل«)، 1390مجيديان، معصومه(
منصوره اتحاديـه و شـيرين بيـاني،    : زنجان)، به كوشش 1383المللي زن در تاريخ ايران معاصر(بين

 .417- 433انتشارات كوير، صص 
 زوار. )، مهديقلى،خاطراتوخطرات، تهران:1385مخبرالسلطنه هدايت(

)، نظريه ارتباطات جمعي، ترجمـه: پرويـز اجاللـي، چـاپ سـوم،تهران: دفتـر       1388كوايل، دنيس (مك
 ها.مطالعات و توسعه رسانه

 وسس و مدير مجيد موقر، مطبعه مهر.ش)، م1320- 1314مهرگان(مجله)( 

)، زن ايراني در نشريات مشروطه، انتشارات 1385دوست، غالمرضا، شيپري، مريم و توكلي، آفرين(وطن
  موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني.

هاي جمعـي، ترجمـه: كـاووس سـيد     )، تحقيق در رسانه1384ويمر، راجر دي، و دومينيك، جوزف آر(
 اي.نتشارات سروش و مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامهامامي، تهران: ا
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هـاي ارتباطـات، ترجمـه: عليرضـا     )، كاربرد نظريه1376ويندال، سون و بنو سيگنايزر و جين اولسون (
  ها.دهقنان، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

زنمايي موضوع زن و زنـانگي  چگونگي با«)، 1395 پاييز و زمستانفر، شهرام و جنگجو، شهناز (يوسفي
، پژوهش نامه تاريخ اجتماعي و اقتصـادي، سـال   ش)1304- 1320هاي روزنامه اطالعات(در آگهي

 .129- 109، صص1395پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان 


