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  چكيده
ي طراحان آن، به هـدف  هاي فرهنگي و اجتماعي عصر پهلوي اول براساس ارادهسياست

ي عنوان بخش مهمي از جامعـه مدرن بود و زنان بهي ي سنتي ايران به جامعهتغيير جامعه
هـا قـرار داشـتند. مطـابق     سنتي ايران، بيش از ساير اقشار جامعه در معرض اين سياسـت 

بايستي از نظر تربيتي، آموزشي، هاي كارگزاران فرهنگي و سياسي جامعه، زنان ميطراحي
ه نهاد خانواده در ايـران، ايـن   يافتند. با توجه به نقش و جايگااجتماعي و ظاهري تغيير مي
توانست كل جامعه را تحت تأثير خود قـرار دهـد. تغييـرات    تغييرات در موقعيت زنان مي

ي زنان، باعث تغييراتي در جايگاه هاي فرهنگي حكومت پهلوي در جامعهناشي از سياست
 زنامهروو موقعيت زنان گرديد و نسلي متفاوت از نسل پيش از عصر پهلوي را شكل داد. 

هـاي متعـددي بـه    ش، در مقـاالت و گـزارش  1320- 1306در محدوده زمـاني   اطالعات
توان تغيير فرهنگي و اجتماعي جامعه را در آن رديابي كرد. در موضوع زنان پرداخته كه مي

اين پژوهش، با رويكرد تحليل محتوا، جايگاه اجتماعي زنان عصر پهلـوي اول، براسـاس   
پژوهش نشان است. يافته، بررسي شدهاطالعات زنان در روزنامه محتواي مقاالت مرتبط با
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هاي است كه تغيير فرهنگي زنان در جهت حضور در جامعه(اجتماعي شدن) و واكنشداده
سازي اين روزنامه بازتـاب  پديدآمده نسبت به تغيير ارتقاء جايگاه زنان، در فرآيند گفتمان

  است.يافته
  اطالعات. ، زنان، جايگاه اجتماعي، روزنامهعصر پهلوي اول :ها كليدواژه

 

  . مقدمه1
هاي فرهنگي بر حضـور زنـان در اجتمـاع    گيري سياستي عصر پهلوي اول، جهتدر جامعه
هاي اصلي اجتماع در دست مـردان بـود و زنـان از موقعيـت     ورزيد. مزايا و موقعيتتأكيد مي

فرهنـگ غربـي از سـوي حاكميـت و     بسيار فرودستي نسبت به مردان برخوردار بودند. رواج 
وجود آمد، باعث افزايش تحصيالت ي رضاشاه بهتغييري كه در اوضاع فرهنگي زنان در دوره

هاي فرهنگي نظير؛ تغيير در پوشـش و ظـاهر   و حضور زنان در اجتماع شد. اما چون سياست
ريزي همراه امهي اجتماعي، با برنها به عرصهصورت اجباري، آموزش زنان و ورود آنزنان به

سازي زمينه پذيرش آن در جامعه، سعي در تغيير پرشتاب در زمـان انـدك   نبود و بدون فراهم
 داشتند، بسياري از افراد جامعه را شامل نشد، ليكن باعث تغيير نگرش زنـان گرديـد. روزنامـه   

ي هنامـ ، عـالم نسـوان  ي رضاشاه، در مقايسه با مجالت خاص زنـان ماننـد   در دوره اطالعات
پرداخـت و  ي زنان مـي تر به مسأله، بسيار منسجمدختران ايران، و نسوان پيك سعادت، بانوان

ش. سعي داشت نگرش جامعـه را  1320تا  1306هاي هاي خود در سالدر بسياري از شماره
، اوضاع اجتماعي زنـان و نگرشـي كـه    اطالعات نسبت به زنان تغيير دهد. درواقع در روزنامه

شد. نسلي كه در عصر رضاشاه متولد شـدند و يـا دوران   مينان داشت بازتاب دادهجامعه به ز
هـاي آموزشـي و فرهنگـي حاكميـت قـرار      گذراندند، در معرض سياسـت جواني خود را مي
بودنـد. اكنـون   اي كامالً سنتي بودند، تغييراتي يافتهبه نسل گذشته كه در جامعهداشتند و نسبت

» شـكاف نسـلي  «ي خـود دچـار   ي زنان با نسل گذشـته بود و جامعهذهنيت نسلي تغيير يافته 
  مدرن بود.ي سنتي ايران به شبهبود، شكافي كه ناشي از تغيير فرهنگي جامعهشده

  
  هدف 1.1

هايي كـه جامعـه   در اين پژوهش، با توجه به تغيير فضاي فرهنگي عصر پهلوي اول، انديشه
ها مواجه تحصيالت، آموزش و نوع پوشش آن يابي به حقوق اجتماعي زنان،در مورد دست

  شود.، بررسي مياطالعات براساس مطالب روزنامه بود و نوع نگرش به زنان،
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  پرسش و فرضية پژوهش 2.1
پرسش اصلي پژوهش آن است كه جايگاه اجتماعي زنان و نگرش جامعه نسبت به آنان در 

اسـت؟ بـراي بررسـي بايسـته     افتهبازتاب ي اطالعات يپهلوي اول چگونه در روزنامه دوره
سـازي و  است كه روزنامه اطالعات در قالب فرآيند گفتمانموضوع، اين فرضيه مطرح شده

أثيرگـذاري  تبادل ديدگاهها درباره حقـوق اجتمـاعي زنـان، بـا هـدايت افكـار عمـومي و ت       
  است.ادههاي جامعه نسبت به زنان را در حدّ مؤثري بازتاب دها و نگرشاي، انديشه رسانه
  
  پژوهش ةپيشين 3.1

سازي پهلوي و وضعيت زنان در فرآيند برنامـه اصـالحي   هاي مدرنبا اينكه درباره سياست
اند، اما هركدام به ابعاد خاصي از ها و مقاالت متنوعي به رشته تحرير درآمدهاين دوره، كتاب

انـد. نظيـر؛   توجه كـرده ، اطالعاتوضعيت زنان در دوره پهلوي و نه لزوماً از منظر روزنامه 
بـه   1،»روند كشف حجاب و واكـنش روحانيـان  «) كه در بررسي 1376منش(حميد بصيرت

سياست رضاشاه در زمينه ترويج كشف حجاب و نحوه برخورد روحانيان با ايـن سياسـت   
را موضـوع   2»آموزش دختران و زنان در زمان رضاشـاه ) «1381است. كامران امين(پرداخته

تـا   1280جنبش حقوق زنان در ايران از «)، 1384است. ساناساريان(ر دادهپژوهش خود قرا
ــالب  ــرده     3»57انق ــي ك ــي بررس ــاركت سياس ــوقي و مش ــر حق ــي  را از نظ ــت. تراب اس
- را بيان كـرده » روند آموزش زنان از آغاز نوگرايي تا پايان عصر رضاشاه«)، 1387فارساني(

ي هي به موقعيت زنـان ايرانـي در دوره  نگا«)، در مقاله خود 1393است. عباسي و موسوي(
ي بايگاني در داشته و با بازخواني بيش از سيصد پرونده» ش.1332تا  1300پهلوي از سال 

انـد، بـه بررسـي جايگـاه اجتمـاعي و حقـوقي زنـان        ي قضائيه كه شاكيان آن زنان بودهقوه
شـد،  مت پهلوي دنبال مـي رغم تغييراتي كه در حكواند. از ديد نويسندگان مقاله، بهپرداخته

) نيـز  1394تغيير چنداني در موقعيت، جايگاه و حقوق زنان ايران صورت نگرفت. حامدي(
ي پهلوي اول مبتني گران در خصوص آموزش زنان در دورهبازتاب تعامالت فكري انديشه«

ا به را بررسي كرده كه در اين مقاله تنه 4»اطالعاتو  شفق سرخ، عالم نسواني بر سه نشريه
) در دو مقاله، 1395فر و جنگجو(است. يوسفياكتفا شدهاطالعات ي چند ارجاع به روزنامه

چگـونگي  «و » هاي تجاري مرتبط با زنان در روزنامه اطالعـات كاركردهاي فرهنگي آگهي«
تـا  1304را در بـازه زمـاني   » بازنمايي زن و زنانگي در آگهـي تجـاري روزنامـه اطالعـات    

ها اسـت نـه مقـاالت    اند كه تكيه آنان بر آگهيحليل آماري مطرح كردهش. در قالب ت1320
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هاي فرهنگي پهلوي بر تأثير سياست«) به 1395منتشر شده در باره زنان. سياوشي و زيويار(
هويـت زنانـه در   «) نيـز  1396اند. كوثري و تفرشي(پرداخته 5»بروز بحران هويت زن ايراني

هـاي محمدرضاشـاه در   و سـخنراني  زن روزموردي مجله را با مطالعه » گفتمان پهلوي دوم
جايگـاه و نقـش زنـان در نظـام     «) هم 1396وند و همكاران(اند. آدينهباره زنان، مطرح كرده

اسـت. در  اند كه تأكيدشـان بـراين مقولـه بـوده    را بررسي كرده 6»اداري ايران دوره رضاشاه
اجتماعي زنـان عصـر پهلـوي اول و     برده شده، جايگاهپژوهش حاضر متفاوت از موارد نام

ي روزنامـه هاي موجود نسبت به آنان در بسـتري تـاريخي و بـا تكيـه بـر مقـاالت       نگرش
است. اين روزنامه نخستين نشريه روزانه ش. بررسي شده1320تا  1306هاي ، سالاطالعات

ولي عباس امتيازي و مدير مسئاصلي و كثيراالنتشار ايران در دوره پهلوي است كه به صاحب
طور مـنظم  ش. در تهران تأسيس و تاپايان دوره پهلوي اول تقريباً به1305مسعودي به سال 

ادامه يافت. اين روزنامه مورد توجه اقشار مختلف جامعه بود و خوانندگان زيادي در ايـران  
). از آنجـا كـه   398- 397، 392، 1تا: جداشت(براي آگاهي بيشتر بنگريد به صدرهاشمي بي

است ، پژوهش مستقلي انجام نشدهاطالعاتي موضوع اين پژوهش مبتني بر روزنامه هدربار
است، اين مقاله دادهو اين روزنامه از نشرياتي بوده كه وضعيت اجتماعي زنان را بازتاب مي

  تواند خالء موجود در اين زمينه را برطرف نمايد.مي
  
  روش پژوهش 4.1

اي و در مرحلـه بررسـي، بـا    روش كتابخانـه اطالعات بهاين پژوهش، در مرحله گردآوري 
اي، اسـت. بررسـي كتابخانـه   تحليلـي، انجـام يافتـه    - شيوه توصيفيتكنيك تحليل محتوا، به

هاي مبتني بر اسناد و روش آكادميك واحدي براي انجام دادن بررسي«تاريخي و يا اسنادي، 
تكنيكـي  «) نيز Content analysisا (). تحليل محتو13: 1384فرخزاد »(مدارك نوشتاري است

ها. هـدف تحليـل   ها در مورد متن آنپژوهشي است براي استنباط تكرارپذير و معتبر از داده
: 1390كريپندورف »(فراهم آوردن شناخت، بينشي نو، تصوير واقعيت و راهنماي عمل است

هـاي  روش هـاي تحليـل، ماننـد؛   است كلـي بـراي روش  ). اصطالح تحليل محتوا، نامي25
هـا)، تحليـل   ژرفانگرانه يا دروني(تفسير يا تأويل و تعبيـر يـا تبيـين كيفيـت محتـوايي داده     

ها، سبك و حجم مطالب برحسب موضوع و ...) و تحليل ساختاري(پرداختن به شكل واژه
). تحليل محتوا، در واقع كشـف محتـواي پنهـان    269: 1384كمي(استفاده از آمار)(فرخزاد 

ها، آمارها، تصويرها و ... است. خواه واحدها احدهاي مورد تحليل از وراي گفتهها يا وداده
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- هاي آماري و يا ديگر موارد متعدد كه مـي متوني نوشتاري باشند يا اعداد و ارقام و جدول

هاي روزنامـه اطالعـات در   ). در اين پژوهش، جامعه آماري، كليه شمارهتوان نام برد(همان
است كه همگـي بررسـي شـده و مقـاالت     ش. بوده1320تا  1306اي همحدوده زماني سال

بندي گرديد. مالك انتخاب مطالب، ارتباط مربوط به جايگاه اجتماعي زنان استخراج و دسته
ها با موضوع پژوهش بوده و آن دسته از مطالب مرتبط با زنان در اموري نظير؛ وضـعيت  آن

هاي تجاري و تبليغي زنانه و سرگرمي، آگهيهاي هنري و بيماري و بهداشت، برخي فعاليت
است. مطالب استخراج شده، از نظر پراكندگي از اين قبيل، در حوزه اين بررسي قرار نگرفته

هـا و محتـواي   بودند. در اين بررسـي، نـوع ديـدگاه   چاپ رسيدهشماره از روزنامه به 80در 
د نه ارائه تحليـل آمـاري يـا كمـي از     ها، مورد نظر بوتعبيري كيفيت محتوايي دادهها، بهگفته
است كه در وضعيت اجتماعي زنان رخ داد ها. زيرا هدف دريافت كيفيت تغييراتي بودهگفته

تا با تبيين آن، تغييرات پديد آمده در زنان عصر پهلوي نسبت به جامعه پيش از خود، نمايان 
  رو، محتواي مطالب مبناي بررسي قرار گرفت.گردد. ازاين

  
  شناسي فهوم. م2

  نسل 1.2
- كار رفتـه ، در معاني مختلفي به»Generation«و معادل انگليسي آن » جيل«، در عربي »نسل«

است. امت، اهل هر زبان، صنفي از مردمان، قرني از زمان، اهل زمان واحد و ثلث قرني كـه  
اخيـر مـورد   ). در اين پژوهش همين معنـاي  297: 1391وند برند(آئينهسر ميمردم در آن به

. افرادي 1اند: كار بردهنظران علوم اجتماعي، نسل را در معاني مختلفي بهنظر است. صاحب
. ابناء و بنات از پدر و 2عصري است؛ كه در جامعه حضور دارند و تنها وجه مشتركشان هم

. 3مادر(كه نسل اول را پسران و دختران، نسل دوم را احفاد و نسل سوم را نبيرگان گويند)؛ 
انـد و وجـه اشتراكشـان همـان     اي به دنيا آمدهفرزنداني كه در حدود تاريخ مشترك تقريبي

عصر مـردم و  هاي هممجموعه .فترت تاريخي خاصي كه بين والدت4تاريخ همسان است؛ 
- سال گرفته 33تا  30اي از پسران و دختران واقع شده است. حدود آن را والدت مجموعه

). بنابراين، يك نسل، به افرادي كه در يك 299- 298: 1391وند آئينه ؛74: 1999اند(الجميل 
 –اند، اشاره دارد؛ كسـاني كـه در يـك فضـاي اجتمـاعي     ي تاريخي يكسان متولد شدهدوره

گيـري هويتشـان   هاي شـكل كنند و از تجربيات مشابهي در سالتاريخي يكسان زندگي مي
شناسـي، مفهـوم فرهنگـي، از    حيث انسان ). نسل از47: 1390برخوردارند(تابش و قاسمي 
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: 1391ونـد  شناسي، مفهوم مكـاني دارد(آئينـه  حيث تاريخي، مفهوم زماني و از حيث جامعه
با تغيير اجتماعي و سرعت آن مرتبط است. هنگامي كـه در  » نسل اجتماعي«). پيدايش 299

كـه يـك گـروه     طوريدهند، بهحوادث اجتماعي و فرهنگي، زياد و سريع رخ مي ايجامعه
شـوند، از يـك نسـل حقيقـي     اجتماعي خود متمـايز مـي   –نسلي بر حسب آگاهي تاريخي

توان صحبت نمود. اما جايي كه حوادث تازه، كمياب و تغيير، كُند است، اساساً يك نسل  مي
  ).101: 1385نژاد شود(توكل و قاضيمجزا ظاهر نمي

  
  )Generation gapشكاف نسلي( 2.2

هاي پايداري اشـاره دارد  شناسي به آن دسته از تمايزات و تفاوتدر جامعه» شكاف«مفهوم 
ترين صـورت آن، شـكاف   كنند كه اصليهاي سياسي اجتماعي بروز ميكه در جريان تقابل

اي موسـوم بـه شـكاف بـين     زندگي مدرن و سنتي است. گريز از سنت باعث ايجاد پديـده 
عنوان يكـي  نسبتاً سريع اجتماعي و فرهنگي به). تحوالت 340: 1373شود(نصر ها مينسل

اسـت. تحـوالت اجتمـاعي سـريع     ها درنظر گرفتـه شـده  از عوامل اساسي شكاف بين نسل
هـاي اجتمـاعي   هاي مختلف از پديدهها، ادبيات و نوع تفاسير و قرائتموجب تغيير نگرش

). 206: 1386نـان  نگرد(نيـازي و كارك ها را از منظـر خـود مـي   است و هر نسل، پديدهشده
شـود و  مـي » شـكاف نسـلي  «ي شدن باعث ايجاد پديـده درواقع تفاوت در فرآيند اجتماعي

هـاي  عبـارتي، نسـل  ). بـه 315 - 314: 1382سـاز  گردد(چيـت سبب تغييراتي در جامعه مي
شيوه خود بر روند دهند كه بهمختلف زنان و مردان، نيروهاي جديد اجتماعي را تشكيل مي

  گذارند.ماعي تأثير ميتحوالت اجت
اجتماعي خود بـود. پـس از    –ي ايراني در مرحله گذار تاريخيدر دوره پهلوي، جامعه

دليل فرايندهاي شهرنشيني، گسترش سواد و تحصـيالت،  مشروطيت و در عصر رضاشاه به
هـاي  مدرن شدن جامعه، زمينـه جهـت تغييـر و تفـاوت    گرايي و شبهرشد جمعيت و غرب

ي زنان بيشتر نمايان بود، زيرا كـه بسـياري تغييـرات    شد و اين امر در حوزهفرهنگي ايجاد 
بود. تغييرات اجتماعي و گذار جامعه از وضعيت سنتي به مدرن براي زنان درنظر گرفته شده

هـاي  طور كامل مناسبات و شـيوه هاي خود جدا شود و نه بهتوانست از سنتبود كه نه مي
  مدرن را بپذيرد.
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  )Social change(تغيير اجتماعي 3.2
- ي قابل رؤيت و قابل بررسي در مدت زماني كوتاه بهتغيير عبارت است ازتغيير اجتماعي، 

ي كوتـاهي از  صورتي كه هر شخص معمولي نيز در طول زندگي خـود يـا در طـول دوره   
يك نسل يا . تغيير اجتماعي تغيير در را دريابد يا موقتي آن نتيجه قطعي تواند اش ميزندگي

دهـد. اگـر   مدت است و نيز در محيط جغرافيايي و اجتماعي محدود رخ مييك دوره كوتاه
دهد،  ي طوالني، طي يك يا شايد چند نسل در يك جامعه رخدر طول يك دوره اين تغيير

شود كه بـا مفهـوم تغييـر اجتمـاعي متفـاوت      مييا تحول اجتماعي گفته دگرگوني اجتماعي
 سطحي و سـاختي  به دو قسم). تالكوت پارسونز، تغيير اجتماعي را 26: 1389است(روشه 
و  دهـد روي مـي  بخشي از اجزاي جامعهدر  كه . قسم نخست تغييراتي استكندتقسيم مي

 دهد؛ اما در تغيير ساختي، نيـروي نمي جامعه رخاتفاق بزرگي در حدي كوچك است كه به
در  ).27(نك: همـان:  شـود  گوني جامعه مـي دگر باعث كه است قوي قدر آن تغيير در مؤثر

هـاي  پديـده تعريف استفان واگو، تغيير اجتماعي فرايندي است از جايگزيني كمي و كيفـي  
برنامه باشد و مشتمل بر چهار وجه است: هويـت  اجتماعي كه ممكن است با برنامه و يا بي

گـرا  رونده، يـا واپـس  تغيير، سطح تغيير، دوره زماني و جهت تغيير. تغيير ممكن است پيش
باشد و يا براساس الگوهاي متفاوت حركـت، نظيـر الگوهـاي خطـي يـا چرخشـي انجـام        

ــوآوري   13: 1373شــود(واگو  ــي، ن ــدهاي جمعيت ). عــواملي چــون محــيط طبيعــي، فراين
هـا و تضـادهاي اجتمـاعي، نظـام     تكنولوژيكي، فرايندهاي اقتصادي، افكار و عقايد، جنبش

قانوني، فرايندهاي سياسي و فشارهاي سـاختاري(اختالف ميـان دو يـا چنـد عنصـر نظـام       
باشند(براي توضيحات بيشتر درباره توانند در پديد آمدن تغيير اجتماعي مؤثر اجتماعي)، مي

  اين عوامل بنگريد به همان).
ر، مانند نگرش در قبال رفتار جنسي و اشكال هنـ  ايبعضي از تغييرات، اجتماعي و پاره

اصطالح  ،شناسانجامعه. گذارند اما اين دو نوع تغيير قوياً بر يكديگر اثر مي فرهنگي هستند.
» فرهنگ«برند. واژه  كار ميمتقابل ميان افراد يا گروهها به را براي اشاره به روابط» اجتماعي«

هاي مـادي را كـه اعضـاي    دسـتاورد  يفرهنگ همه د.كن شيوه زندگي جامعه اشاره ميبهنيز 
ي عناصر غيرمـادي را ماننـد افكـار،     كنند و نيز همه توليد مي در طول حيات خويش جامعه

هـاي   عنوان مجموعه ويژگي توان به هنگ را ميگيرد. فر ها دربر ميها و نگرشعقايد، ارزش
تغييـر، اعـم از    كـرد.  تعريـف نيـز  رفتاري و عقيدتي اكتسابي اعضاي يـك جامعـه خـاص    

ي  اي خاص ممكن است، اگـر نـه همـه    اجتماعي و فرهنگي، فراگير است و تغيير در زمينه
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سلر و ويليس د(دررا تا حدي متأثر كن جامعه  كم قسمت اعظم آن را و فرهنگجامعه، دست
دهـد كـه در    مطالعات نشان مي ).37: 1383؛ كوئن 630، 629: 1380؛ گولد و كولب 1388

هـا ثابـت و    هيچ قوم و ملتي يافت نشده، كـه فرهنـگ آن   ،تمام ادوار زندگي اجتماعي بشر
هـا مسـاوي    ها، هرچند روند تغيير در ميان اقوام و گروه استوار مانده باشد؛ بلكه فرهنگ آن

  ).65: 1383(زندوكيلي استهايي برخوردار بوده، تغيير نموده و از شدت و ضعفنبوده 
شدن جوامع مدرن غربـي، تحـوالت    ، پس از صنعتيميالدي هجدهم و نوزدهم سدهدر 

يابي بشر به وسايل ارتباط جمعـي بـود.    ها، دست زيادي در جهان پديد آمد؛ كه از جمله آن
پـذير نمـود.    سـادگي امكـان  نگي ميـان جوامـع را بـه   وسايل ارتباط جمعي، زمينه تبادل فره

طور گسـترده وارد كشـورهاي    همراه داشت؛ كه به تكنولوژي مدرن، فرهنگ ويژه خود را به
هاي اجتماعي  نيافته شده و تغيير و تحوالت فرهنگي متعددي را در ميان افراد و گروه توسعه

ـ 257- 256: 1384(ريوير آورد پديد مي سـبب تحـوالت جهـان مـدرن،     ه). در حوزه زنان، ب
هاي اقتصـادي  ها و تحوالت فرهنگي، دگرگونيتغييرات جدي ايجاد شد. در كنار دگرگوني

هاي تحصيلي و آموزشـي همـراه بـا    و مشاركت زنان در كارهاي درآمدزا و افزايش فرصت
و هاي گروهي زنان شد ها، روابط اجتماعي و وابستگيها، گروهآن، موجب فراواني اجتماع

هاي نويني براي زنان در پي داشـت. ايـن فرآينـد، تـأثير عميقـي بـر       سازيدر نتيجه هويت
نهادهاي جامعه و همچنين بر آگاهي زنان گذاشت و سـبب كـاهش مطلوبيـت الگـوي زن     

كرده و شاغل شد(كوثري و تفرشي ويژه در ميان زنان تحصيلسنتي در خانواده مردساالر، به
1396 :150.(  
  
  Attitude) (نگرش 4.2

صورت مطلوب يا نامطلوب درباره شيء يا فـرد يـا   نگرش، ارزيابي يا برآوردي است كه به
گيرد و بازتابي از شيوه احساس فرد نسبت بـه يـك چيـز يـا يـك فـرد       رويداد صورت مي

هايي است كه شخص را پيشاپيش ). تركيبي از باورها و هيجان280، 40: 1376است(رابينز 
شيوه مثبت يا منفـي نگاه(قضـاوت)   هاي مختلف بهبه ديگران، اشياء و گروه كند تاآماده مي

هاي متفاوتي از اين مفهـوم  با رويكردهاي مختلف و با تأكيد بر جنبهتوان  نگرش را ميكند. 
نگـرش يـك حالـت    «و رويكـرد رفتـارگرايي،    يـادگيري هاي  برحسب نظريهتعريف كرد. 

يابد و بر واكنش فـرد نسـبت بـه    ذهني عصبي است كه از طريق تجربه سازمان مي آمادگي
هــاي وابســته بــه نگــرش تــأثير مســتقيم و پويــا برجــاي  هــا و موقعيــتتمــامي موضــوع
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، رويكـرد شـناختي   ). براسـاس 413: 1381؛ شريفي 538، 2: ج1368برگ كالين»(گذارد مي
، عـاطفي، ادراكـي و شـناختي در    انگيزشيسازمان پايدار فرايندهاي  است ازنگرش عبارت

اي از ). بنابراين، نگرش مجموعه413: 1381فرد(شريفي  هاي دنيايارتباط با برخي از جنبه
اعتقادات، عواطف و نيات رفتاري و آمادگي واكنشي نسبت به يك شـيء، شـخص، فكـر،    

؛ رضائيان 108: 1386پور شود(قلير نمايان ميوضعيت يا واقعه است كه در احساس و رفتا
كه معطوف به يك شيء، شخص، رويداد داراي سه ويژگي است: نخست آن ) و202: 1379

ه داراي ثبـات و دوام قابـل   كـ كه معموالً ارزشيابانه است و سوم آندوم آن ؛يا موقعيت است
  ).1396(كريمي، توجهي است

  
  در مقولة تغيير جايگاه اجتماعي زنان اطالعات روزنامة  سازي . جريان3

هايي كه پيش از عصر پهلوي اول در مورد اوضاع اجتماعي زنان با توجه به تحوالت و زمينه
طـور ويـژه بـه    سو با سياست تجددخواهي حكومت، بـه بود، در اين دوره هموجود آمدهبه

سـو، بـه   با دولـت از يـك   سوعنوان ارگاني همبه اطالعات روزنامهي زنان پرداختند. مسأله
پرداخت و از سوي ديگر، تغيير و تحوالتي را كه در جامعه در ايجاد تغيير فرهنگي زنان مي

هـاي  جـدا از اخبـار و گـزارش    داد. در اين روزنامهبود؛ بازتاب ميوجود آمدهمورد زنان به
فرهنگي جامعـه  ها، سعي در تغيير ي گزارش. تهيه2. نگارش مقاالت و 1سياسي، از طريق: 

سـوي  هاي ژورناليستي به تبليغ و ترويج و تغيير در باورهاي جامعه بهشد. با اين فعاليتمي
پرداخت. روزنامه اطالعات كـه  گرايي(ناسيوناليسم) ميتجدد، ترقي و پيشرفت و حس ملي

دريج بـر شـمارگان آن افـزوده شـد     تشد، بهنسخه در روز منتشر مي500در آغاز فعاليت با 
ترين روزنامـه  هزار نسخه رسيد و پرشمارگان11بر ش. به افزون1317اي كه در سال گونه هب

: 1395فر و جنگجو، پاييز و زمستان؛ يوسفي398تا: رفت(صدرهاشمي بيشمار ميكشور به
، در مقايسه با نشرياتي كه خـاص زنـان بـود و تنهـا زنـان را      ). از آنجا كه اين روزنامه111

تري داد، مخاطبان و خوانندگان بيشتري داشت و گستره وسيعقرار مي مخاطب خاص خود
توانست بر روي ذهنيت خوانندگانش تـأثير گـذارد و   گرفت، مؤثرتر مياز مردم را دربر مي

به لحاظ  اطالعات روزنامهشد. با اينكه تغيير در ذهنيت به تغيير در فرهنگ و رفتار منجر مي
كرد، اما در مقاالت ارائه شده، سعي حكومت را بازگو مي سويي با دولت، سياستمشي هم
شـد كـه   گونه به خواننده القاء مـي ها اينطرفانه داشت و با خواندن مقالهگيري بيدر موضع

  كند.جامعه خواهان پذيرش تجدد و ترقي است و آن را نفي نمي
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گرفـت بـا   مـي  هاي تجددگرايانه قـرار ي پهلوي اول در معرض برنامهنسلي كه در دوره
آمد در وجود ميكرد و تغييراتي كه در زندگي سنتي بهزندگي سنتي تفاوت و تقابل پيدا مي

ي عصر پهلـوي اول،  آورد. در جامعهوضعيت زنان نيز تغيير و تحوالت بسياري را پديد مي
زنان مطرح شد و شكافي بـين نسـل ايـن دوره بـا     » حقوق اجتماعي«و » تحصيالت«، »كار«

 اطالعـات،  وجود آمد. در مقاالت روزنامهش از آن كه با اين مفاهيم مواجه نبودند بهنسل پي
توان استنباط نمـود. زيـرا بسـياري از موافقـان و     تغيير اجتماعي پديد آمده در جامعه را مي

هـا در اجتمـاع، در ايـن    مخالفان از شرايط جديد ايجاد شده در مـورد زنـان و حضـور آن   
گرفت بر مقاالت تأليفي، نظرخواهي از مردم هم انجام ميكردند. افزونيروزنامه اظهارنظر م

خواست نظرات خود را از طريـق نامـه بـه    كه در قالب طرح يك پرسش، از خوانندگان مي
دفتر مجله ارسال كنند. بسياري از مقاالت، از سـوي خواننـدگان ارسـال شـده و در مـورد      

نـام  اند. امـا در ايـن مقـاالت، تنهـا بـه     هارنظر كردهشد، اظمسائلي كه در روزنامه مطرح مي
اسـت. بـا اينكـه باسـواد بـودن      نويسنده اكتفا شده و ماهيت طبقاتي آنـان مشـخص نشـده   

نويسندگان محرز است، اما سطح تحصيالت(مدرك) آنان مشخص نيست. از همـين نكتـه   
عموالً از اقشار متوسط بـه  كردند، متوان استنباط كرد افرادي كه نامه به روزنامه ارسال ميمي

اند و فراغت الزم براي انديشيدن و پـرداختن  هباال بودند؛ زيرا داراي سواد و تحصيالت بود
سـواد بودنـد، لـذا    كه بيشتر اقشار پايين جامعـه بـي  اند؛ حال آنهايي را داشتهبه چنين مقوله

كـه  ود. نكتـه ديگـر ايـن   شتوانست در اين موارد بازتاب دادهنظرات و ديدگاههاي آنان نمي
هاي ارسالي از سوي مردان بوده، زيرا بيشتر جمعيت باسوادان مردان بودنـد؛ يـا   بيشتر مقاله
شد كه بيشتر نظر گيري آنان در برخورد با زنان و حفظ جايگاه مردان باعث مياينكه موضع

ب اين نظـرات  مراتب كمتري در مورد وضعيت زنان باشند. بازتاداده و خواستار تغييرات به
ي عصر پهلوي، نسلي متفاوت از نسل پيش از خود را پرورش داده بيانگر اين بود كه جامعه

  است.و موضوع حقوق اجتماعي زنان و تغيير موقعيت آنان مورد توجه قرار گرفته
هاي خوانندگان در مورد تغييـر جايگـاه اجتمـاعي    مقاالت روزنامه و آنچه را كه از نامه

. حقـوق  2. احتـرام بـه زنـان؛    1بنـدي كـرد:   توان در چند محور تقسيمشده، ميزنان چاپ 
. ازدواج زنـان.  6. ظـاهر زنـان؛   5. تحصيالت زنان؛ 4. اشتغال و كار زنان؛ 3اجتماعي زنان؛ 

هـاي حكـومتي،   دهد كه حكومت و سياسـت پرداختن به اين محورها در روزنامه نشان مي
يت سنتي بـه مـدرن اسـت، امـا در تغييـر ايـن جايگـاه        خواهان تغيير جايگاه زنان از وضع

مالحظاتي داشتند و حدودي براي آن قائل بودند كه فرهنگ مردانه جامعه دستخوش تغييـر  
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ها، شكافي را ميان نسل عصر پهلوي اول و نسل پيش از آن ايجاد كـرد،  نشود. اين سياست
در مطالـب روزنامـه مشـهود    ات نسلي كه اكنون فرهنگ و رفتارش تغيير كرده و اين تغييـر 

  است.
  
 آميز به زنان در جامعه ترويج نگرش احترام 1.3

زنان مهم بود تغيير نگرش فرهنگي مردان نسبت به زنان بود. دراين باره،  آنچه ابتدا در مسأله
شد و گام نخسـت در ايجـاد احتـرام بـه زنـان،      هايي در لزوم احترام به زنان ارائه ميتوصيه

. زنان تا اين زمان در 1آنان بود. استدالل روزنامه در اين مورد چنين بود: » شتعليم و آموز«
. بنـابر  3. امر تعليم و تربيت تاكنون مختص مردان بـوده اسـت؛   2اند؛ معرض آموزش نبوده

زنـان   اند. پس اگر در جامعـه، ، مردان مربي زنان هم بوده»قيموميت رجال بر نساء«ي عقيده
انـد، تقصـير متوجـه    داشته شدهار و زندگي و از نظر اخالقي عقب نگهنسبت به مردان در ك

). تأكيد روزنامه براين 1312بهمن  22، روزنامه اطالعاتاند(مربي زنان است كه مردان بوده
بود كه زن در جامعه داراي مقـام و مـوقعيتي بايـد باشـد كـه حيـات خـانوادگي و حيـات         

اي موجد و مؤسس خانواده و عامل در هر جامعهاجتماعي مرهون وجود اوست. زيرا زن را 
). اين گونه مسائل در روزنامه در جهت 1314دي  25خوانند(همان: مهم قوام آن جامعه مي

  شد.ارتقاء و مقام زن مطرح مي
شـد. برخـي از مـوارد    هـايي داده مـي  براي تغيير جايگاه زن، به مردان و زنـان آمـوزش  

  آموزش به مردان چنين است:
تأكيد بر رعايت ادب و احترام زنان، با وجود دشواري آن براي بسياري از مردان كـه  . 1

. شـرح دادن چگـونگي   2آميز نسبت به زنـان نداشـتند؛   عادت به اين جور رفتارهاي احترام
احترام گذاشتن به زنان، مواردي چون: جادادن به آنان در اتوبـوس، تنـه نـزدن بـه آنهـا در      

ويژه رو به خيابان بهنها هنگام سوار شدن به اتوبوس يا عبور از پيادهخيابان، كمك كردن به آ
همراه دارند، مقدم داشتن آنان در ورود و خروج از سينما يا نمايشگاه، كه كودكي بههنگامي

هايي كه در مجلس مردان جـايز اسـت   ها و لطيفهسبك ياد نكردن نام آنها، پرهيز از شوخي
. مطلوب بيان كردن توجه افراد به زنان بـراي تثبيـت   3). 1317فروردين  27نزد آنان(همان: 

آاليش اشخاص ديگري غيـر  اين احترام، با اين استدالل كه اگر زن مورد احترام و توجه بي
. هـيچ  4از شوهر خود واقع شود موقعيت اجتماعي خويش را بهتر احساس خواهـد كـرد.   

كننـد ناراحـت شـود، بلكـه     مردها بـه زن او مـي   شوهري نبايد از نگاه و تعارفاتي كه ساير
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تواند مورد احترام و نظر سـاير مردهـا هـم قـرار     برعكس بايد خوشحال باشد كه زن او مي
. قدرداني از زحمات زنان در انجام امور منـزل و عـدم   5). 1317ارديبهشت  2گيرد(همان: 

ن نسبت به افـزايش آگـاهي   . اهتمام ورزيد6اعتنايي نسبت به وي. بروز رفتاري مبني بر بي
ها و مجالت زنان و خارج ساختن آنان از محدوديت موجود، با نقل بعضي مطالب روزنامه

ها تا از زندگي عالم محدود منزل بيرون آمده و با دنياي بيرون از خانه مربوط شوند. براي آن
ارد(همان: ي معاشرت او محدود است و با كسـي ارتبـاط نـد   زيرا زن در منزل است و دايره

ي عملكرد مـردان در جامعـه بـود كـه     دهندهها، نشان). بيان اين آموزش1318فروردين  28
كردند. به مردان در چگونگي احترام به زنان در رفتار اجتماعي را در مورد زنان رعايت نمي

ها سعي در تغيير فرهنـگ  دادند. با اين آموزشآميز آموزش ميجامعه و تغيير نگرش احترام
  ردساالرانه و ايجاد نگرش مؤدبانه در مردان نسبت به زنان داشتند.م

. چنان باشند كه سزاوار چنين احترامي 1شد: از طرفي، به زنان هم چند نكته گوشزد مي
اي كه در پرورش و تربيت اطفال و فرزنـدان كشـور دارنـد خـوب انجـام      . وظيفه2بشوند؛ 
ل و شكوه آن بنمايند. سپس مقصود از زيبـايي  ي زيبايي حيات و جال. خود را مايه3دهند؛ 

كند كه آرايش سر و صورت و هر روز دنبال مـد تـازه رفـتن نيسـت، بلكـه      را هم بيان مي
  ).1317فروردين  27است(همان: » ارلطف كردار و حسن رفت«

 
 يابي به حقوق اجتماعي زنان تأكيد بر دست 2.3

شود. در اين دوره تأكيـد  ه جامعه ارزيابي ميها بتغيير و تحول در وضعيت زنان با ورود آن
شود چرا كه نگرش سنتي به زن، حقوق يابي به حقوق اجتماعي زنان ميخاصي براي دست

انـد. امـا   شد و زنان مخصوصاً در شهرها محصور در خانه بودهاجتماعي براي وي قائل نمي
- در مقاالت ترويج مـي  تدريج حصار اطرافش را گسترده كنند و مطالبيشود كه بهسعي مي

يابي زنان به حقوق اجتماعي تشويق كنند. تا ايـن دوره، زنـان در   شد كه جامعه را به دست
وجودآمـده در  هاي اجتماعي حضور نداشتند. مطالب روزنامه بـروز ايـن شـكاف بـه    عرصه

سازد و سعي در پرورش متفاوت زنان در اين عصر دارد.  حتي تأكيد اجتماع را برجسته مي
شـود زنـدگي خـانوادگي بسـيار     شان باعث مـي ورزيده كه آشنايي زنان با حقوق اجتماعي

تري داشته باشند. در زمينه حقوق اجتماعي زنان، مطالب روزنامه محورهاي زيـر را  مناسب
  است:بازتاب داده
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 تأييد دين اسالم بر حقوق زنان 1.2.3
كرده و چند اصل را شاهد ها معرفي در روزنامه، دين اسالم را مؤيد حقوق زنان و حامي آن

. اهتمام شريعت اسالم به تعلـيم و تـذهيب عقلـي زن و حفـظ حقـوق      1است: مثال آورده
. شرط بودن رضايت و اراده دختر در عقد نكاح و باطل بودن 2)؛ 1314اسفند  7آنان(همان: 

فضـيلت و  . واجب عيني دانستن فراگيري 3)؛ 1314اسفند  12آن بدون رضايت وي(همان: 
اخالق و آداب اسالمي بر زنان به اتفاق آراي علماي اسالم. در مورد فراگيري دانش، تأكيـد  

توانـد زن  ورزيده كه از نظر علماي دين، مخالفت با اين امر گناهي بزرگ است. شوهر نمي
را از كسب فضيلت و مسائل اسالمي منع بنمايد و در صورت منـع شـوهر، زن بـدون اذن    

ي دهنـده ها را نشان). اين ويژگي1314اسفند  5ب علم و فضيلت نمايد(همان: تواند كسمي
  اند.فضيلت و برتري دين اسالم بر ساير آداب و اديان ديگر دانسته

 تأكيد بر ورود و حضور زنان در اجتماع 2.2.3
كند كه محتواي آن، ورود و حضور زنـان  مطالبي را نقل مي اطالعات در اين مورد، روزنامه

 يك زندگي در ايجاد تغيير دهد. استدالل روزنامه اين است كه برايا در جامعه بازتاب مير
 در را آن و داد تغييـر  را جامعـه  و فـرد  آن هـاي انديشـه  و افكار بايد نخست جامعه، يا فرد

 پرورش، و آموزش و تعليم و تبليغ يوسيلهبه انداخت، سپس تعالي و ترقي صحيح مجراي
گيـرد كـه   گاه نتيجه ميآن .)1317 دي 20داد(همان:  نشان هاآن به زندگي در را صحيح راه

 اطـوار  و اخـالق  هم از بايد شودمي كوشش »زن جنس نواقص اصالح و ترقي« براي وقتي
 زيـرا معتقـد اسـت كيفيـت    . داشـت  درنظر را اشآينده بود و هم هدف مطلع زن يگذشته
- دوره در زن اجتماعي اوضاع يكي است: اساسي عامل دو به بسته كلي طوربه هازن اخالق

 او زنـدگي  و احوال در گذشته قرون معيشت و پرورش طرز كه تأثيري و اين از پيش هاي
 ايـن  از كه آثاري زن و» جسمي تركيبات« تعبير روزنامه،ديگري فيزيولوژي بدن يا به داشته،

  .)1319 مرداد 20شود(همان: مي پيدا او مزاج و طبيعت در وضعيت جسماني
ي پيش از عصر پهلوي، كه آن پژوهي زنان، چنين تصويري از جامعهدر بحث از گذشته

شـمار  زن جزء هيأت مجتمع بـه «. در آن دوره 1است: داند، ارائه دادهمي» ي سنتيجامعه«را 
ها اهميت داده خواني به آن. تنها در مجالس عزا و روضه2)؛ 1317دي  19همان: »(رفتنمي
- . هـيچ 3)؛ 1307مهـر   22ي حضور داشتند(همان: اجازه» كاراندر قتلگاه جنايت«شد يا مي

آمدند و در واقـع نصـف   شمار نميشد و جزء جمعيت ايران بهها برداشته نميوقت آمار آن
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هـاي  . زنـان چـون در عرصـه   4)؛ 1319بهمـن   13گرفتنـد(همان:  قواي كشور را ناديده مي
بالتبع از معلومـات و جريانـات اداري آگـاهي نداشـتند و همـين      اجتماعي حضور نداشتند 

گفتنـد تـا در امـور    مي» ضعيفه«و » العقلناقص«ها را شد و آني ضعف زنان قلمداد مي مايه
  ).1310مهر  5وارد نشوند(همان:  اجتماعي

ي پهلوي، بر مواردي چنـد  نگري، براي هدف آينده زنان در جامعهاما در بحث از آينده
- ضـرب «شود كه ديگـر  هاي اجتماعي آشنا . زن بايد با وظايف و مسئوليت1كند: كيد ميتأ

ي انـزوا بيـرون آمـده و وارد ميـدان كسـب دانـش و هنـر        نباشد و از گوشه» المثل ناتواني
. براي زنان ابتدا بايد حقي قائل شد تـا بتواننـد وارد اجتمـاع    2)؛ 1317دي  19شود(همان: 

. براي حضور در اجتماع بايد تربيت اخالقي را فرا بگيرنـد.  3 )؛1307مهر  22شوند(همان: 
هاي اخالقي حضور هاي سينما و تئاتر و نمايششد كه زنان در سالنهمين دليل تأكيد ميبه

ها خواهد بـود  ي اخالق آنيابند، زيرا شركت زنان در اجتماعات بهترين وسيله براي تصفيه
بيـت نشـده باشـند خوشـبختي در جامعـه راه نخواهـد       و تا موقعي كـه مـادران جامعـه تر   

شوند در محافـل و مجـالس و در   . زناني كه وارد اجتماع مي4). 1307مهر  22يافت(همان: 
بهمـن   21كننـد(همان:  زندگي آگاهي پيدا مي رابطه با مردان از اوضاع و احوال دنيا و شيوه

ي به قلم يك نويسنده» خواهند گرفتها حقوق خود را زن«اي با عنوان . در مقاله5). 1314
تواند زن را در جامعه به نام حجب و حيا، محروم از گونه قانوني نميشود هيچزن تأكيد مي

. در شيوه پوشش، پوشيدن روسري پشمي و 6). 1310مهر  5حقوق اجتماعي نمايد(همان: 
چـادر و  شال و كاله براي زنان اشكالي نـدارد و هـدف رفـع حجـاب، نپوشـيدن و تـرك       

ي لباس و تر از مسألهي بانوان از حقوق و مزاياي اجتماعي بوده است كه بسيار مهم استفاده
  ).1314بهمن  30ع كاله است(همان: موضو

پس از طرح اين مباحث، براي تقويت ديدگاه مبتني بر تغييـر موقعيـت زنـان و مـردود     
ر وابسته به تربيت زنان اسـت؛  العقل بودن زن، و اينكه اصالح نوع بشدانستن ديدگاه ناقص

آورد كـه از تمـام حقـوق اجتمـاعي كـه مـردان دارنـد        زنان كشورهاي متمدن را مثال مـي 
انگيـزي  هـاي حيـرت  ي مملكت شـركت دارنـد و پيشـرفت   شوند و در ادارهبرخوردار مي

  ).1314اسفند  2اند(همان:  داشته
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  تأثير حضور زنان در اجتماع بر خانواده 3.2.3
شان، ديدگاه كرد كه آشنايي زنان با حقوق اجتماعيروزنامه اين ديدگاه را ترويج ميمطالب 

. خـانواده؛ چـرا كـه زن را    2. تربيت فرزندان؛ 1دهد: ها را نسبت به دو امر مهم تغيير ميآن
يـاري   ). در روزنامه با چند استدالل،1314بهمن  21كند(همان: مربي نسل آينده معرفي مي

. تـا وقتـي مـادران    1داند: يشرفت و تكامل زنان را بر رئيس خانواده واجب ميرساندن به پ
مهـر   22يك جامعه تربيت نشده باشند خوشبختي در آن جامعه راه نخواهـد يافت(همـان:   

. ترقي جامعه، منوط به 3ماندگي و بيچارگي مردها است؛ ها سبب عقب. پستي زن2)؛ 1307
. اساس زندگي خانواده بر روحيات زنـان قـرار   4)؛ 1310مهر  5تربيت مادران است(همان: 

  ).دارد(همان
سپس پيامد تغيير نگرش زنان در زمينه تربيت اطفال را پس از ورود او به اجتماع چنين 

عـادات  «كند: زن وقتي وارد اجتماع شد و از محيط محدود خانـه كـه بـا    سازي ميبرجسته
آمد، نظر و فكر او در تربيت و پرورش  است بيرون» سخيف و موهومات و خرافات همراه

ارزش او را «تري خواهد نگريسـت و  ي بزرگطفل تغيير خواهد كرد. كودك خود را پديده
با ارزش فداكاري در راه وطن و خدمتگزاري به ميهن خويش برابر خواهد دانسـت و او را  

بهمـن   21ن: همـا »(خواهـد كـرد  نفس تربيت و بـزرگ  شجاع، باشهامت، بااراده و اعتمادبه
1314.(  
 

  (كار) زنان اشتغال 3.3
پذيرفت، اما با توجه به افزايش سطح تحصيالت و حكومت پهلوي اول اشتغال زنان را نمي

ها به اجتماع، اكنون زنان خواهان كار در بيـرون از خانـه و اشـتغال    آگاهي زنان و ورود آن
كردند. شد بسنده نميل انجام ميبودند. زنان، ديگر به كارهايي كه خاص زنان بود و در منز

كار شوند. شكافي ميـان ايـن نسـل از    ها مشغول بهخواستند در ادارات و كارخانهاكنون مي
ها و مجالت بازتاب ي پيش ايجاد شده بود. اين تغيير موقعيت، در روزنامهزنان با زنان دوره

ي اهميـت و رواج آن در  دهندهي كار زنان، نشانبه مقوله اطالعات داشت. واكنش روزنامه
جامعه و در زنان بود. زنان نسل پهلوي اول با تغيير فرهنگي كه انجام شده بود به كار رغبت 

ي زنان اين استقبال بيشـتر بـود. در   كردهدادند، مخصوصاً در قشر تحصيلبسياري نشان مي
االت ارسـالي  موضوع كـار زنـان، مقـاالت روزنامـه از نويسـندگان روزنامـه بـود و از مقـ        

  در سه محور زير قابل بررسي است: است. بازتاب اين مقولهخوانندگان يك مورد بوده
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 كار زنان لةئوضعيت و شرايط جامعه در مس 1.3.3
اي هنوز سنتي بود كه هنجارهاي سنتي، زنان را از اشتغال در ي پهلوي، جامعهي دورهجامعه

عنوان هدف اصلي هر به» تولد و پرورش كودك«ي سنتي بر كرد. جامعهبيرون خانه منع مي
كردنـد(تنهايي و  ترين منبع رضايت او تأكيد ميترين كاركرد او در زندگي و بزرگزن، مهم

 او. نگرديد جدا كامل طوربه سنت و گذشته از گاههيچ ). خود رضاشاه36: 1387شكربيگي 
 او توجه. است داريبچه و داريخانه ازدواج، در ايراني دختران اوج و تكامل كه بود معتقد

 در را خـود  نقـش  بتوانند هاآن كه بود جهت اين از تنها زنان اجتماعي حضور و آموزش به
چند عامل در زمره موانع جدي  ).131: 1384دهند(نيكخواه  انجام بهتر موردنظر امور انجام

امعه در مذمت . تفكر سنتي ج1شد: ي اشتغال عمومي تلقي ميبراي حضور زنان در عرصه
 . قانون كشف حجاب.3آگاهي ايشان؛ سوادي و نا. بي2اشتغال زنان؛ 

يـابي بـه حقـوق    ي پهلوي اول سعي بر آشنايي زنان با آموزش و دستبا اينكه در دوره
اي بود كه خواستار اشتغال زنان نبودند. سياست گونهشد، اما در عمل، محيط بهاجتماعي مي

گرايي بـود،  سوي تجددگرايي و غربي ايران در اين دوره بهجامعهفرهنگي حكومت براي 
اما شرايط زندگي و شرايطي كه باعث شده زنان در اروپا بـه آزادي دسـت يابنـد بـا ايـران      
متفاوت بود. ديدگاه رايج مطالب روزنامه، برحذر داشتن زنان ايراني در دو مقوله بود. يكـي  

فتارهاي زنان اروپا؛ ديگري، عدم باورپذيري و پيروي از عدم تقليد و الگوگيري از كارها و ر
- شد(كه بهآنچه در جرائد و مجالت داخلي در مورد ترقي و آزادي زنان اروپايي نوشته مي

تعبير روزنامه، همه از روي تقليد و پيروي از مندرجات جرايـد كشـورهاي غربـي اسـت).     
راي مـردان تمـام وسـايل آسـايش و     نويسندگان مقاالت معتقدند در كشورهاي غربي ابتدا ب

اند. زنـان آنـان تمـام    اند و سپس درصدد تربيت و آزادي زنان برآمدهزندگي را تدارك كرده
اند و به حقوق خود كامالً آشنا هسـتند. امـا مـردان ايرانـي     مراحل تحصيالت را خاتمه داده

- كنـد و در فكـر خانـه   مجبورند ساعات بسياري را كار كنند. اگر زن نيز بيرون از منزل كار 

شود. معني آزادي زن گذرانـدن چنـدين   ها مختل ميي آنداري نباشد امور زندگي خانواده
ساعت از اوقات خود در سينماهاي شـهر نيسـت. معتقدنـد اگـر مـردي از كـار زن خـود        

تـوان  جلوگيري كند به اين معنا نيست كه زن آزاد نيست، اما اگر مانع تحصيل او شـود مـي  
  ).1309بهمن  25، اطالعاتنيست( گفت آزاد

كار شخصي براي دختران بود كه اقدام بهي رضاشاه تصوري شكل گرفتهدر جامعه دوره
داري است. اما در روزنامه تأكيد بسـيار  بهتر و مفيدتر از خانه و يا ورود آنان به يك مؤسسه
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ه را در نظـر داشـته   شود و اينكه دخترها ايـن نكتـ  مي» داريبچه«و » داريخانه«بر وظايف 
دهـد تـا اينكـه در    مي» خودنمايي«ها فرصت داري بيشتر به آنباشند كه انجام وظايف خانه

). برخـي از نويسـندگان مقـاالت، منفعـت     1315آبـان   23خارج از خانه كـار كننـد(همان:   
دانستند كه زنان تمام تـالش و همـت خـود را صـرف انجـام      اقتصادي كشور را در اين مي

گاه پيرامون كار مردان نرونـد؛ زيـرا   ها مقرر داشته نمايند و هيچكه طبيعت براي آنوظايفي 
 5دست مردان اسـت(همان:  مقصود از توليد در اقتصاد ايجاد ثروت است و ايجاد ثروت به

جاي اشـتغال بـه تجـارت و فالحـت و     ). نيز معتقد بودند اگر زنان يك كشور به1316دي 
داري با رعايت مصـالح  داري و بچهود بپردازند و در امور خانهكار خصناعت و كارگري، به

هـاي  اقتصادي و سالمتي و تربيتي خانواده، ماهر و متخصص شوند و براي تشكيل خانواده
ي كارهاي مختلف كشور، فرزندان صالح تربيت كنند، هـزاران بـار بيشـتر بـه     جديد و اداره

  ).1316دي  11اند(همان: كمك كردهپيشرفت امور اقتصادي و نظامي و صنعتي كشور 
نكته مورد تأكيد ديگر ايـن بـود كـه سـهيم شـدن زنـان در امـور اقتصـادي و كـار در          

كارشـدن شـمار زيـادي از    . بـي 1ها، پيامدهاي سوئي براي جامعه دارد، از جملـه؛   كارخانه
خـانواده   ي امور. بازماندن زنان از وظايف اجتماعي خود كه پرورش فرزند و اداره2مردان؛ 

كرده ي متوسط به باال و تحصيل. واگذاري فرزندان(زنان طبقه3)؛ 1316دي  5است(همان: 
) و محروم ماندن از تربيـت بـا   1319شهريور  31شاغل در بيرون از خانه) به پرستار(همان: 

مهر مادري. ضمن اينكه بر روي محيط كار زنان نيز حساسيت وجود داشت كه بايـد داراي  
كنـد مطلـع باشـد و    اي كـه خـانم كـار مـي    اشد؛ كه همسرشان از اوضاع آن ادارهشرايطي ب

  ).1319آبان  24را بشناسد(همان:  اشخاص معاشر او
هـا بـه   سبب تمايـل آن يكي از مجالت زنانه با اينكه منشأ انتقادات به زنان شهري را، به

مشـغول شـوند مـورد    داند كه اگر به كـاري  كاري زنان ميگردش و سينما و نمايش، در بي
ها خانهگيرند؛ با اين وجود، مقصود از كار زنان را كار در ادارات و تجارتسرزنش قرار نمي

داند، بلكه همين اندازه كـه داراي حرفـه و هنـري باشـند كـه      ها نميو كارگري در كارخانه
: 1310 عـالم نسـوان  دانـد( بتوانند حاصلي داشته باشند و معيشت را تأمين نمايند، كافي مـي 

62 - 92.(  
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 مشاغل زنان 2.3.3
ي متوسط وجـود داشـت.   هاي شغلي اندكي براي زنان شهري طبقهي پهلوي، گزينهتا دوره

هـايي ماننـد دوزنـدگي، ريسـندگي، بافنـدگي،      زنان و دختران تهيدست شـهري در حرفـه  
واعظـي،  گـري،  ها، دايگي(پرستاري از بچـه)، قابلگي(مامـايي)، درمـان   خدمتكاري در خانه

شـويي،  هـاي عمـومي(دالكي)، مـرده   واسطگي براي ازدواج، فروشندگي، كارگري در حمام
). در اين دوره، مشـاغل  245: 1382كردند(كرونين خواني، رقاصي و نوازندگي كار ميآوازه

ديگري براي زنان در حال تعريف بود كه با توجه به شكاف نسلي كـه در جامعـه در حـال    
دادند. اشـتغال زنـان بـه خـدمات عمـومي ماننـد       گونه كارها را انجام ميايجاد بود زنان اين

هـا، راه آهـن و   ها، اتوبـوس ها، سينماها، در واگنفروشي در مؤسسات عمومي، نمايش بليط
گونه مشـاغل  ها بود، اما در ايران اينمانند آن، گرچه مناسب با حالت جسماني و روحي زن

گونـه  دانسـتند. بـراي ايـن   ها زودهنگام ميرا براي زن خدماتي و اشتغال به مشاغل صنعتي
داد و مشاغل، قانون و مقرراتي وضع نشده بود. البته جامعه هم نسبت به آن واكنش نشان مي

شـد  دانستند. باز هم مشاغل خانگي و سنتي توصيه مياين مشاغل را براي زنان مناسب نمي
هاي صنعتي، مدارس فنـي مخصـوص   فهو اينكه براي توسعه و تعميم هنرهاي دستي و حر

 26، اطالعـات دختران تأسيس شده و زنان بايد نسبت به اين مشاغل تمايـل داشـته باشـند(   
  ).1315اسفند  21؛ 1310اسفند 

اي براي زنان شهري گرديد، مسلماً كارهايي چـون  در واقع كار در خارج از خانه برنامه
ه پيش از كشف حجـاب هـم زنـان بـدان     خياطي، آموزگاري و پرستاري از كارهايي بود ك

كردند، در پي جستجوي انواع اشتغال داشتند. اما زناني كه به آزادي و تساوي با مرد فكر مي
زودي آل دختـران جـوان گرديـد. بـه    ها ايدهها و شركتخانهكارها برآمدند. كار در وزارت

گرديد. مسلماً بـراي   روي زنان بازهاي مختلف، بهخانههاي دفاتر خصوصي و وزارتدرب
: 1367كاركردن در دفاتر خصوصي، بايد تمام شرايط يك زن مدرن را دارا بودند(استادملك 

هاي اجتماعي ). عصري آغاز شد كه وظايف اجتماعي زن محدود به خانه نبود و زمينه149
خانـه،  وجود آمد، مانند شغل پرستاري. از مشاغل بيرون از ها و مشاغل زنان بهبراي فعاليت

پسندند كه با پرورش در ارتباط است و از اين طريـق زن بـا   شغل پرستاري را براي زن مي
وظايف خود كه پرورش كودك و تنظيم امور خانه و رسيدگي بـه جزئيـات امـور زنـدگي     

  ).1316مهر  7، اطالعاتشود(خانواده است هم بيشتر آشنا مي
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صورت مختلط پسـر و دختـر   ها را بهدر روزنامه اشاره شده كه وزارت معارف، دبستان
است. از آنجا كـه زن بهتـر از مـرد قـادر بـه تربيـت خردسـاالن اسـت و در ايـن          قرار داده
سـالگي  سالگي تا سن يازدهها) مدير و معلم از زنان بودند، از سن هفتها(كودكستان دبستان

بـراي زنـان   شـد كـه   هـا باعـث مـي   صورت مخـتلط بودنـد. ايـن دبسـتان    ها بهاين دبستان
). 1314آبـان   13هـا ايجـاد شـود(همان:    كرده كاري متناسب با شئون اجتمـاعي آن  تحصيل
مهـر   26شد(همان: صورت شغل پزشكي، پرستاري و آموزگاري براي زنان توصيه ميبدين
). مخالفت با كار زنان براين مبنا بود كه مادر در خانواده نبايد به كـار بيـرون از خانـه    1316

و اوقاتي را كه بايد صرف تربيت فرزندانش كند در كارهاي بيرون از منـزل صـرف   بپردازد 
ي عـدم تكـافوي   واسـطه هـايي بـه  ). با اين وجـود، در خـانواده  1315اسفند  20كند(همان: 

ي درآمدشان مجبور بودند كه زنان نيز كار كنند و معموالً با رضايت طـرفين بـود. امـا عـده    
 نمودنـد  ت شوهر خود به كارهاي بيرون از خانه مبادرت مـي زيادي از زنان هم بدون رضاي

). در نگاهي به آمار اشتغال زنان در عصر پهلوي، كه ميزان اشتغال 1319شهريور  31(همان: 
توان درصد بسيار خوبي مي) به109: 1383كند(طغرانگار آنان را فقط چهارده درصد بيان مي

سـوم  ان كرد؛ زيـرا تـا آن زمـان شـايد فقـط يـك      ش. بي1332ناچيز آن را نيز تا پايان سال 
ي رژيم نيز بـر ممانعـت از   ها محقق شده بود و همچنين ارادههاي اصالحي پهلويسياست

ي اشـتغال برقـرار   اي زنان و سياست مبتني بر ترجيح مردان بر زنان در زمينـه اشتغال حرفه
 ).46: 1354همايون است(تكميلبوده

  كار زنان لةئانوان در مسگيري كانون ب موضع 3.3.3
ش به دستور رضاشاه تأسيس و دختـر  1314اي دولتي بود كه در سال كانون بانوان، مؤسسه

ي دهنـده وي، شمس پهلوي، رياست افتخـاري آن را داشـت. عملكـرد ايـن كـانون نشـان      
داري و وظـايف مـادري   دستورات رضاشاه بود. اعضاي كانون بر عدم اشتغال زنان و خانـه 

 دادنـد  گونه رغبتي نشان نميبسيار داشتند و بر كار در خارج از منزل توسط زنان هيچتأكيد 
كرده و آموزش ديـده  ). برخي از زناني كه تحصيل1317آذر  13؛ 1314آبان  12 اطالعات(

هـاي خصوصـي   بودند خواهان كار متناسب با تحصيالتشان در ادارات دولتي و يا شـركت 
دانستند. كانون بانوان سعي در تفهيم اين مطلب كار ميرا بيشدند، در غير اين صورت خود 

كار وجود ندارد و زن اصوالً هميشه با كار همزاد و همراه است؛ زيرا داشت كه اصوالً زن بي
كـانون زنـان،   ». داري، شوهرداري، زايمانكار آماده باشد: خانهحكم طبيعت بايد براي سهبه«
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كه با گذراندن چند كـالس و يـا دريافـت يـك تصـديق       هاي جواني راكردهرفتار تحصيل
ها را از عواقب آيند، سرزنش نموده و آنسرعت در پي كار در ادارات برمينويسي بهماشين

شـود،  گيرشان مـي هاي عاري از تربيت در جامعه دامنسوء فسادي كه از معاشرت با جوان
كار، توانايي و معلومات خود را قدام بهخواهد پيش از ارو، از زنان ميدارد. ازاينبرحذر مي

ها باشد. سپس محاسبه كنند آيا پـولي  بسنجند و كاري انتخاب كنند كه در حدود توانايي آن
- شود به غيبت كردن از منزل، خرج اياب و ذهاب، افتـادن خانـه بـه   كه از كار عايدشان مي

ايـن مـوارد، بـاز بـه زنـان      بر ). افزون1319آبان  23ارزد يا خير؟(همان: دست مستخدم مي
توانند كارهايي را كار شوند، زيرا زنان ميدستي در خانه مشغول بهشود با هنرهايتوصيه مي

شـان بـه بطالـت    كـاري در منزل انجام دهند كه هم درآمدزايي داشته باشند و هم اوقات بي
اراي تحصـيالت  دوزي و خياطي. اين زنان از آنجا كـه د نگذرد؛ مثل كارهاي بافتني، ابريشم

تربيـت  داري و تواننـد بچـه را نگـاه   مـي » تربيتسواد و بيمستخدم بي«هستند بهتر از يك 
  ).1319آبان  24كنند(همان: 

داد و كـار بيـرون از   ي كار زنان واكنش نشـان مـي  كانون بانوان بيشتر از جامعه به مقوله
ديدگاه بود كه هر زني بخواهـد   دانست. كانون براينداري سازگار نميخانه را اصالً با خانه

بهترين راه كمـك زن بـه   » ي زن وداع كند.براي هميشه بايد با وظايف اوليه«كار اداري كند 
شود، هم كار دانستند. براي متقاعد كردن زنان به اينكه ميجويي مياقتصاد خانواده را صرفه

انون خـانواده را نيـز حفـظ    غير از امور منزل انجام داد و هم از تحصيالت استفاده كرد و ك
  آورد:كرد، مثالي مي

يك زن كاردان و شجاع براي يك مرد تاجر واجب و الزم است و مخصوصاً براي مرد 
تاجر، زن كمك خانگي است. اگر زن هم به علم اقتصاد و تجارت آشنايي داشته باشـد  

دهد و در تواند در منزل يك دفتر كوچكي براي خود ترتيب چه بهتر. چنين خانمي مي
جارت و اخبار خواندن مجالت تكاري را در آن دفتر بههاي بياش ساعتبرنامه زندگي

  ).(همانراجع به آن بگذراند

- هاي حكومتي را بـدون اينكـه بـه   در مورد كار زنان، سياست روزنامه اطالعاتدرواقع 

وجـود   كرد و با بازتاب آنچـه در جامعـه  صورت تريبون رسمي حكومت درآيد، ترويج مي
  داد.داشت، مخالفت با كار زنان را نشان مي
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 تحصيالت زنان 4.3
با تأكيد بر افزايش آگاهي زنـان نسـبت بـه     اطالعات روزنامهلزوم تحصيالت براي زنان در 

)؛ تـا جـايي كـه در    1306آبان  24واقعيات زندگي و رهايي از جهل و خرافات بود(همان: 
عنوان معياري در زندگي و ازدواج درنظر گرفته ش، تحصيالت و معلومات زن به1315سال 
حصيالت عالي و شد. هرچند منظور از تحصيالت، تشد كه باعث زندگي بهتري خواهد مي

داري را شـد امـور خانـه   ). حتي تـرويج مـي  1315تير  7در حد مقطع متوسطه نبود(همان: 
توانسـت مفيـد   گيرند، انجام دهند كه ميهايي كه دختران در مدرسه فرا ميبراساس آموزش

- داري از روي ابتكـار، آن داري با طرز صحيح، خانهواقع شود. آشپزي با اصول علمي، بچه

شود كه داراي اصول علمي باشد. فراگيـري ايـن   ه در دبيرستان يا دبستان آموخته ميگونه ك
ارديبهشـت   27دانسـتند(همان:  امور را از طريق تحصيل و آموزش، براي دختـران الزم مـي  

داري يا تدبير منزل بـود  ي درسي مدارس دختران، دروسي كه درباره خانه). در برنامه1317
خواستند دروس رياضي را از مـدارس دختـران حـذف    . البته ميدر دستور كار قرار گرفت

داري و تربيت اوالد ). وزارت معارف، خانه1312اسفند  16آميز نبود(همان: كنند كه موفقيت
ي واسـطه عنوان اصل مسلّم خود براي تعليم و تربيت دختران قرار داد تا نوزادها كه بـه را به
دليل اهمال در تربيت، اشخاصي ضـعيف  شدند و يا بهيمباالتي مادرها تلف معلمي و بيبي

  ).1314آبان  13اصالح شوند(همان: شدند، و ناكارآمد مي
. آموزش 1مطالب منتشره در روزنامه درباره تربيت دختران، براين نكات داللت داشت: 

ي ترقي و پيشرفت فرهنگي و اجتماعي جامعـه اسـت. بـراي اصـالح و تغييـر      دختران پايه
. 2ها شروع كرد؛ ع اجتماعي زنان يك جامعه، نخست بايد به تربيت زنان و دختران آناوضا
بر تأثير شگرف و مهمي كه تربيت زنان و دختران در حيات اجتماعي يك كشور دارد، افزون

اين تربيت براي تأمين سعادت خانوادگي و زندگي فردي نيز از لوازم ضروري است(همان: 
ي مطلـوب از تربيـت جوانـان    اند؛ فايدهكه دختران تربيت نشدهوزي. تا ر3)؛ 1317مهر  26

. اگر دختران امـروزي كـه مـادران فـردا     4ملت، هرچند تربيت شوند، حاصل نخواهد شد؛ 
دهد هستند تربيت نشوند باز فرزندان نامطلوب پرورش خواهند داد. زيرا تربيتي كه مادر مي

ي خانواده هستند تربيت . اگر دختران كه پايه5ركن اساسي سعادت خانواده و جامعه است؛ 
شـدن  . تربيـت 6هـدر خواهـد رفـت؛    نشوند زحمات دولت و ملت در تأسيس مدارس بـه 

). بـا طـرح ايـن    1307تيـر   16شـود(همان:  دخترها باعث تغييـر فرهنگـي در جامعـه مـي    
ش. 1307ها، موضوع سواد و تربيت دختران در جامعه مطرح شد. اگرچه در سال  ضرورت
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عنـوان معيـاري بـراي    هـا بـه  كرده بسيار اندك بود كه تحصـيالت آن تعداد دختران تحصيل
ازدواج جوانان باشد، با اين سخنان سعي بر تشويق و ترغيب دختران بـه آمـوزش داشـتند.    

جز با طبقات شبيه خـودش از حيـث كمـال بـا مـرد      سواد شد كه يك دختر بياستدالل مي
ي خود را به يك چنين تواند ذوق و سليقهي همسري نيست و مرد هم نميديگري شايسته

ار زني تحميل كند. بـا فـرض اينكـه بخواهـد تحميـل كنـد انجـام آن بـراي هـر دو دشـو          
  ).1317ارديبهشت  27است(همان: 
ن با تأسيس مدارس دخترانه گسـترش  ش. كه تحصيالت و آموزش دخترا1313از سال 

هـا  وجود آمد كه امكان دارد با افزايش تحصيالت دختران، انتظارات آنيافت، اين چالش به
همـين دليـل در   نيز از همسرشان و از زندگي افزايش يابد و يا ميزان ازدواج كاهش يابد. به

ها آغاز و سلسله مقاالتي نبحثي پيرامون ادامه تحصيل دختران يا ازدواج آ اطالعات روزنامه
معمـاي ازدواج و تحصـيالت   «اي داسـتاني بـا عنـوان    ، مقاله1313مرداد  25منتشر شد. در 

نام پروين چاپ شد. موضوع داستان، گفتگو بر سر ازدواج و ادامه تحصيل دختري به» عاليه
هـم   ي نسوان پذيرفتـه شـده و بـه سـن قـانوني     ي اول متوسطهاست كه در امتحانات دوره

قـدر  شده و چيزفهم و بـه است و ايرادي براي ازدواج او نيست.  پروين، دختر تربيترسيده
تـري  تحصـيالت عـالي  خود مؤدب و مطيع نيز هست. بحث بر اين است كه آيا پـروين بـه  

هـايي كـه   زن«آقا پدرش اين است كـه  مشغول شود و يا در فكر ازدواج او باشند. نظر حاج
كنـد موجـب بـدبختي    ابتدائي و سـه كـالس متوسـطه تجـاوز مـي     تحصيالتشان از حدود 

شوهرشان و شايد هم خودشان بشوند. زن همين اندازه كـه قـادر باشـد دسـتور و نصـايح      
را بخواند و مقاالت سودمند صحي و خانوادگي را در جرايـد و مجـالت    ]بهداشتي[صحي

ست و براين باور است برادرش پرويز، موافق ادامه تحصيل خواهرش ا» بخواند كافي است.
كه هر انـدازه سـطح معرفـت زنـان ترقـي كنـد موجـب خوشـبختي و سـعادت مملكـت           

ي تقابل دو نسل اسـت؛ نسـل پـدر و    دهنده). اين مطلب نشان1313مرداد  25است(همان: 
تر است تغيير فرهنگي موجـود در ميـان نسـل جـوان عصـر پهلـوي را       پسر. پسر كه جوان

خواهـد  است كه او ميالب اينكه در مورد نظر پروين مطلبي نيامدهپذيرد. اما جتر ميراحت
  تحصيالتش را ادامه دهد يا ازدواج كند.

ي پس از چاپ ايـن داسـتان، از خواننـدگان خواسـته شـد نظرشـان را در مـورد ادامـه        
 25مقاله تحت همـان عنـوان داسـتان از تـاريخ      37تحصيالت دختران مطرح نمايند. تعداد 

(طي دو ماه) كه حاوي نظـرات خواننـدگان در مـورد شخصـيت     1313مهرماه  24مرداد تا 
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ي مقالـه، مخـالف ادامـه    25داستان و چگونگي عملكرد او بود، چاپ شد. از اين تعداد، در 
صورت آماري، مقاله موافق بودند كه به 12بودند و در  توسطهتحصيالت دختران در مقطع م

مقاله زن  1مقاله مرد و  18ي اند. از مخالفان، نويسنده% موافق بوده32% مخالف و 68حدود 
مقالـه زن و   3مقالـه مـرد و    4اسـت. از موافقـان، نويسـنده     مقاله بدون نـام نويسـنده   6و 

  % نامشخص.30% زن و 11% مرد، 59: ار تقريبيمقاله ناشناس هستند. آم 5نويسندگان 

  فراواني نويسندگان و جنسيت آنان .1جدول
  نامشخص  زن  مرد  درصد  تعداد مقاله  نويسندگان
  6  1  18  %68  25  مخالفان
  5  3  4  %32  12  موافقان
  %30  %11  %59      ←درصد

  

  
  درصد جنسيت نويسندگان .1شكل

  
  درصد نگرش نويسندگان .2شكل

۶٨%

٣٢%
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گيري و واكنش مردان نسبت به تحصيالت زنان ي موضعدهندهمخالفان مرد نشانتعداد 
ها وجود داشت. با اينكه تعداد موافقان محـدود  بود و بيم از تغيير جايگاه مردان در خانواده

است كه نشان از تالش زنان در ارتقـاء  بود، اما تعداد زنان موافق بيشتر از زنان مخالف بوده
. در اين مقاالت، مردان در اصل مخالف تحصيالت زنان تا مقطـع ابتـدايي   جايگاهشان دارد

ي تحصيل زنان در مقاطع بـاالتر مخالفنـد. امـا ديـدگاههاي زنـان در      اند، بلكه با ادامهنبوده
واكنش به اين ديدگاه مردان و در موافقت بـا ادامـه تحصـيل زنـان بـود. بـا اينكـه در ايـن         

ه تحصيل زنان بيشتر است، اما در پي تغيير فرهنگي پديد آمده نظرسنجي، تعداد مخالفان ادام
ي دختران و زنـان نبودنـد، بلكـه عـدم تغييـر      در جامعه عصر پهلوي، مانع تحصيالت اوليه

خواسـتند. هـر دو گـروه در مخالفـت يـا      يابي به جايگاه برتـر را نمـي  جايگاه زنان و دست
ي تحصيالت زنان، بـر چنـد   اي مخالفانِ ادامههاي خود را داشتند. در ديدگاههموافقت، ادلّه

  است:مورد تأكيد شده
مخالفان آموزش زنـان، وظـايف اصـلي زنـان را در امـور      . عدم انجام وظايف زنان: 1
دانسـتند كـه بـا    را كسـاني مـي  » دختران امروزي«دانستند. داري و پرورش فرزندان ميخانه

دنبـال تفـريح و سـرگرمي و سـينما     وظايف و مسـئوليت فطـري زنـان آشـنا نبودنـد و بـه      
ها را از ازدواج و خانواده و يا از ). با هرگونه تحصيل كه خانم1313مرداد  30بودند(همان: 

). استدالل اين 1313مرداد  31شد(همان: داشت مخالفت ميخدمت به شوهر و فرزند بازمي
باشند و كار در بيـرون  خواهند كه داراي شغل كرده شوند بالتبع ميبود كه زنان اگر تحصيل

شـهريور   20دارد(همـان:  داري و تربيـت فرزنـدان بـازمي   ها را از وظايف خانـه از خانه، آن
دانسـتند، امـا   ). با اينكه تحصيالت عالي را براي مادران و تربيت فرزندان مناسب مـي 1313

الت شد كه مادران بسياري بوده و هستند كـه بـا نداشـتن تحصـي    اين نكته هم يادآوري مي
انـد. بنـابراين تحصـيالت عـالي را     عاليه، فرزندان بسيار خوب و مفيد تقديم جامعـه كـرده  

  ).1313شهريور  24قرار داد(همان: توان بهانه براي تربيت كودك  نمي
مخالفـان آمـوزش زنـان، ايـن نظـر را داشـتند كـه دختـران         . تأثير بر ازدواج زنـان:  2

)؛ ثانياً، عموماً 1313شهريور  13دانند(همان: شوهرداري نميداري و كرده، اوالً، خانه تحصيل
دهنـد ازدواج  ها و ايرادهايي كه بـر خواسـتگاران خـود قـرار مـي     شوند و با بهانهمتكبر مي

رو، بـراين بـاور بودنـد كـه اگـر زنـي داراي       ). ازايـن 1313شـهريور   17(همـان:   كنند نمي
جهـت  دانـد بـدين  خويش مناسب نمي تحصيالت عالي باشد و هر مردي را براي همسري

- است كه تحصيالت عالي هنـوز بـراي زنـان ايرانـي زود اسـت و موقـع آن فـرا نرسـيده        
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شناسان، تأثير سـوادآموزي را يكـي از   ). البته برخي از جامعه1313شهريور  28است(همان: 
ارمكـي   انـد(آزاد شمار آوردهعوامل اصلي در افزايش متوسط سن ازدواج در نزد دختران، به

1386 :103.( 
در اين دوره، آمـوزش همگـاني بـراي دختـران و     ي درسي مدارس دختران: . برنامه3

پسران در شهرها هنوز تعميم نيافته بود و در روسـتاها امكانـاتي حتـي محـدود نيـز بـراي       
آموزش و تحصيالت وجود نداشت. تحصيالت دختران محدود به تعـدادي از دختـران در   

كرده را به كل شد و نبايد تعدادي از زنان و دختران تحصيلر تهران ميشهرها و باالخص د
  تعميم داد و با آن مقايسه نمود. جامعه زنان

  شد:تحصيالت عاليه دختران در موارد زير مطرح مي ديدگاه مخالفان
دانستند، امـا تأكيـد   كرده را براي آموزش دختران الزم ميا اينكه وجود زنان تحصيلب. 1
ي دختـران وجـود نـدارد و الزم نيسـت داراي     چنين ضرورتي براي آمـوزش همـه  شد مي

. منظـور از تحصـيالت عـالي را    2). 1313شـهريور   15 اطالعـات تحصيالت عالي باشـند( 
مهـر   2كردنـد(همان:  دوزي و طباخي ذكر ميداري، خياطي، گلهاي خانهتحصيل در رشته

شد با اين هدف ي دختران تأكيد ميي متوسطهي مدرسه. بر تغيير و اصالح برنامه3). 1313
 باشـد  كه مواد و دروسي در برنامه قرار دهند كه اختصاص به زن و تربيـت فرزنـدان داشـته   

شناسي، رياضي، شيمي و فيزيـك را بـراي   . آموزش دروس زيست4). 1313مهر  5(همان: 
ها باشد بايـد آن را  ش آنشد اگر ضرورتي در رابطه با آموزدانستند و بيان ميزنان الزم نمي

ي اصـلي زنـان كـه فراگيـري امـور      در درجات آخر قرار داد، چرا كه اين دروس به وظيفه
مهـر   10؛ 1313شـهريور   31توانند يـاري برسـانند(همان:   داري است نميداري و بچه خانه

ي هاي عشـق هاي امروزي جز دختراني كه به قرائت رماناز مدرسه«. معتقد بودند 5). 1313
- . به6» است.ي ديگري گرفته نشدهاند نتيجههاي زشت سينما عادت كردهي پردهو مشاهده

ي درسي آنـان تجديـدنظر   شد كه بايد در برنامهرغم پذيرش لزوم تربيت دختران، تأكيد مي
فايـده فيزيـك، شـيمي و از ايـن قبيـل،      جاي آموزش دروس بيشد بهنمود. لذا پيشنهاد مي

ي درسي گنجانيده شود؛ زيرا كـه آن  كشي، خياطي، زبان خارجي در برنامهدروسي مانند اتو
دانستند. معتقـد  فايده را باعث ضايع كردن فكر و مختل ساختن روح دختران ميدروس بي

شـود و  بودند با آموزش آن دروس، مقصود اصلي ازدواج(توليد نسل مفيـد) حاصـل نمـي   
؛ 1313مهر  11ماعي مملكت خاتمه داد(همان: توان به مفاسد اخالقي و اجتطريق نميبدين
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هـاي مهـم و اصـلي    ي مدرسـه از خواسـته  ). در واقع تغيير و اصالح برنامـه 1313مهر  12
 ).1313مهر  24؛ 1313مهر  23بود(همان: 

رو ي متوسطه با مشكالت متعددي روبـه در واقع در اين دوره، حضور دختران در دوره
ي ابتـدايي تشـكيل   دادند كه دخترانشان پس از اتمام دورهح ميها ترجيبود. معموالً خانواده

ي دختـران بسـيار   ي متوسـطه آموزان دورهرو، تعداد دانشزندگي داده و ازدواج كنند. ازاين
آموز دختري در اين سال دهد كه هيچ دانشش، نشان مي1315اندك بودند. حتي آمار سال 

ي كشف حجاب و ترديدهاي حضـور دختـران   مسألهها حضور نيافته است. البته در كالس
  ).97: 1387زد(ترابي فارساني ي تحصيل به اين امر دامن ميبالغ براي ادامه

تحصيالت عاليه دختران نيز، بر انجام وظايف زنان و مناسب بودن تحصـيالت  موافقان 
متوسـطه،   . تحصـيالت 1كردنـد:  ها تأكيد داشتند. آنان بر اين نكـات تأكيـد مـي   متوسطه آن

اطالعات عمومي است كه تمام افراد به آن نياز دارند و در برنامـه مقطـع متوسـطه از يـك     
. تكميـل تحصـيالت   2)؛ 1313شـهريور   5 اطالعـات شـود( ي تخصصي بحـث نمـي  رشته

متوسطه ولو با تأخير چندساله ازدواج، بـراي زنـدگي زن داراي فوايـدي اسـت، ازجملـه؛      
بندد؛ افق فكر و معلوماتش با همسـرش  كار ميفرزندانش بهوسعت فكر دارد كه در تربيت 

شـود و از مضـرات و خطـرات امـراض     تر است و باعث موافقت روحي بـا او مـي  نزديك
. تحصـيالت  3)؛ 1313شـهريور   6شـود(همان:  تـر مـي  تر است و طبعاً عفيـف مقاربتي آگاه

يسـت بـه تحصيالتشـان ادامـه     باتوانند ميمتوسطه و عاليه براي همه نيست اما زناني كه مي
تري در حيـات اجتمـاعي و تربيتـي    هاي جدي، بتوانند قدممعلومات عاليه دهند تا در سايه
. زن هرچـه تحصـيالت و معلومـاتش زيـادتر باشـد      4)؛ 1313شـهريور   14بردارند(همان: 

  ).1313مهر  1كند(همان: وظايف خود را بهتر عمل مي
 

 ظاهر زنان 5.3
- ها و مجالت دولتي، سـرمقاله ها، تمام روزنامه، در تهران و شهرستانپس از كشف حجاب

ي عطـف در تـاريخ   هاي خود را به اين موضوع اختصاص دادند و عمل شاه را يك نقطـه 
هـا، آزادي  ي بحث بيشتر روزنامهزنان دانسته و يك شاهكار بزرگ تاريخي ناميدند. خالصه

برداري و شاگردهاي ممتاز در هر مدرسه، عكسزنان از قيد اسارت بود. از مدارس مختلف 
حجاب و در واقع گرديد. هدف اصلي، نشان دادن تصوير زنان بيها چاپ ميو در روزنامه

ويـژه لـوازم   تشويق و ترغيب ديگران به اين كار بود. اجناس خارجي و ملزومات زنانـه بـه  
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ي ها را دانسـته و نـه بودجـه   ي استفاده از آنآرايش و وسايلي كه بسياري از زنان نه طريقه
شـد.  وفـور بـه تبليـغ گذاشـته مـي     به اطالعات روزنامهها و خريد آن را داشتند، در روزنامه

هـاي تبليغـاتي و در مجـالت و    رفتـه در آگهـي  سبك اروپاييان رفتـه ي آرايش موها به شيوه
عنـوان  بـه ي خـارجي  ش. ظاهر شد. زنان هنرپيشه1310و  1300هاي انتشارات دولتي دهه
هايي كه از نظر بيشـتر زنـان   انگيز و قابل مالحظه با لباسصورتي احترامنماد زنان آزاد و به

). كـاركرد  259: 1382؛ كـرونين  137: 1367شد(اسـتادملك  ايران عجيب بود، معرفـي مـي  
هاي تجاري مرتبط بـا زنـان و چگـونگي بازنمـايي زن و     فرهنگي اين نوع تبليغات و آگهي

شد، در مقاالتي بررسي شـده  چاپ مي اطالعاتها كه در روزنامه اين نوع آگهي زنانگي در
فر و جنگجـو، زمسـتان   ها مراجعه كرد(براي آگاهي بيشتر بنگريد به يوسفيآنتوان بهكه مي
  ).129- 109: 1395اييز و زمستان و پ 202- 175: 1395

ي پوشيدن لباس زنان شيوه با توجه به تغيير فرهنگي جامعه، تغييرات بسياري در ظاهر و
ي آن مشـكل داشـتند.   ي كاله و هزينهوجود آمد. پس از كشف حجاب، زنان از نظر تهيهبه

ي شد كه ديگر الزم نباشـد هزينـه  هاي پشمي ميدرنتيجه توصيه به پوشيدن روسري و شال
شــد ايــن نــوع اضــافي بــراي خريــد پوســت و كــاله پرداخــت شــود. البتــه تأكيــد مــي  

ها(روسري و شال) بايد در عـين سـادگي و پرهيـز از تجمـل و تمايـل بـه آرايـش         پوشش
ي ). با توجه به اينكه انواع مد در بازار آمده بود، لـزوم تهيـه  1314بهمن  30 اطالعاتباشد(

شـد ايـن لـوازم و نيـز لبـاس      لباس، دستكش، كفش و تنوع آن وجود داشت. توصـيه مـي  
رعايت اقتصاد در خريد، مراقبت و حفظ اين لوازم نيز  جويي وزمستاني تهيه شود، اما صرفه

). در روزنامه به كساني كه در فـروش و تهيـه و تـدارك    1316آبان  24رعايت شود(همان: 
شد كه ها) توصيه ميها و كفاشفروشها، پارچهها، خياطفروشلباس زنانه بودند(مانند كاله

در اثر وضعيت جديد، بـا قناعـت بـه منفعـت      هاي زنانهبا توجه به رونق بازار كاال و لباس
  ).1314دي  25كمك كنند(همان: » ضتنه«رساندن به تر، در ياري كم

شـد. ذوق و  با مطرح شدن مد، تنوع در البسه بـه اقتضـاي كشـف حجـاب وارد بـازار      
كرد و ديگر قابل مقايسه با گذشته نبـود. بـرش، شـكل و طـرح     ي زنان تغيير پيدا ميسليقه
ها در آرايش و پوشش ). تبعيت خانم1315مهر  17به اقتضاي مد تغيير يافت(همان:  هالباس

ي آرايش و پوشـش زنـان بـازيگر    هاي سادهشد كه به روشاز زنان بازيگر بود. توصيه مي
سـال از قضـيه    4). پـس از گذشـت   1316خـرداد   23خرج باشد(همان: آشنا شوند كه كم

روز ي آرايـش روزبـه  ورت مطرح گرديـد. هزينـه  كشف حجاب، افراط در آرايش سر و ص
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 6است (همان: گزارش شده» روزافزون«شد افزايش يافت و مبلغي كه در اين راه صرف مي
). اكنون با تغيير نسل زنان عصر پهلوي اول و گرايش برخـي از آنـان بـه    1318ارديبهشت 

ي در سادگي و پاكيزگي زيباي«شد كه: آرايش و تبعيت از مدهاي خارجي، به آنان توصيه مي
كند مسائل صـوري و  ) و آنچه ايجاد احترام نسبت به بانوان مي1316آبان  20همان: »(است
شود عفت و سيرت اسـت  قيمت نيست، بلكه آنچه باعث آراستگي زنان ميهاي گرانپيرايه

  ). 1316آبان  20؛ 1314دي  29پيرايه در نهايت سادگي است(همان: و ظاهري بي
هـاي گونـاگون و راهكارهـاي    ر خصوص حضور زنان در اجتماع بـراي فعاليـت  البته د

ها و تقويت حس امنيت اجتمـاعي ايـن قشـر،    قانوني براي جلوگيري از مزاحمت براي آن
هاي چندان مؤثري صورت نپذيرفت، بلكه خود دولت نيز با اجـراي قـانون كشـف    فعاليت

- حضور در جامعه مانع امنيتي ايجـاد مـي  نوعي براي طيف وسيعي از زنان براي حجاب، به

ها به عفـت  همين دليل، جهت امنيت زنان، در روزنامه). به72: 1393كرد(عباسي و موسوي 
شد. بـا  زنان و سادگي ظاهر زنان و توصيه به مردان در لزوم احترام به زنان، بسيار تأكيد مي

ران جهت ورود به عرصـه  هايي هم به دختتوجه به تغيير فضاي شهري و اجتماعي، توصيه
بايسـت افـرادي را كـه    مـي » عفاف و ادب«شد، ازجمله اين توصيه كه دختران با جامعه مي

هـا را  صورت نيكو و سيرت زشـت دارنـد بـا مفهـوم عفـت و ادب بسـنجند و فريـب آن       
  ).1315ارديبهشت  31 اطالعاتنخورند(

انـد در اجتمـاع   ن توانسـته در اواخر حكومت رضاشاه با اشاره به تغيير جامعه كه دخترا
شود تا زمـان  ي دختران توصيه ميحضور يافته و در محيط بيرون از خانه باشند، به خانواده

ها باشند كه نه ماننـد گذشـته دخترانـي باشـند كـه از زنـدگي       ازدواج دخترانشان مراقب آن
هـا  ه خـانواده شـد كـ  خودشان واگذار شوند. تأكيـد مـي  اراده بوده و نه اينكه بهخبر و بي بي

هـا نظـارت   وآمد و معاشرت دختران را در اختيار خود داشـته باشـند و بـر اعمـال آن     رفت
  .)5: 16، ش1320 راهنماي زندگيكنند(
 

 ازدواج زنان 6.3
شد، تغيير در فرهنـگ ازدواج  ي پهلوي به تجدد و غرب مياز تأثيرات گرايشي كه در دوره

شـد و شـكاف و تغييـر فرهنگـي     تر به ازدواج كم شهرنشينان بود. گرايش پسرها و دخترها
ميان اين نسل از جوانان با نسل پيش ايجاد شد. در شهرها مخصوصـاً در تهـران، عللـي را    

  كردند:براي كاهش ازدواج بيان مي
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سوي تنوع زندگي و تفنن در آن باعث تغيير فرهنگ زندگي به عدم استطاعت مالي:. 1
تغيير اوضاع و احوال زندگي عمومي، بسياري از مخـارج   مخارج و مصارف بسياري شد. با

  ها شد.تفنني هم جزء مخارج الزم و ضروري خانواده
ي پهلوي اول غالباً از حيث فكر اين نسل از زنان شهري در دوره اختالفات زوجين:. 2

ها در طـرز  و معلومات و ذوق و سليقه و آمال و آرزو تغيير كردند و مشهودات و معاشرت
كرد. تجمالت تفنني و مخارج تبع، اوضاع زندگي تغيير ميها تأثير كرده و بهر و خيال آنفك

غيرضروري در زندگي جا پيدا كرد و باعث شد مرد در خانواده مجبور به درآمد بيشتر باشد 
  ). 1311فروردين  7 اطالعات تا از اختالف با همسرش جلوگيري كند(

كرده بيشـتر  شهرهاي درجه اول كه جوانان تحصيل : درگرايش به آزادي و استقالل. 3
هـا  بودند و براي انتخاب شريك زندگي خود معيارهاي متفاوتي داشتند، شرايط زنـدگي آن 

ــاتر و مجــالس  «در  ــينماها و تئ ــير و تماشــاي س ــي» آزادي و خودســري و س گذشــت. م
هـا بيشـتر از   مفاسد زنـدگي آن «كردگان بود و عزوبت(تجرد) پسر و دختر در ميان تحصيل

  ). 1311فروردين  10بود(همان: » مفاسد ساير طبقات
هـاي اجتمـاعي   فـراهم شـدن زمينـه   «با توجه بـه   سهولت روابط خارج از ازدواج:. 4
ويـژه در  تري داشتند. در ايـران بـه  ، آنان به ازدواج گرايش كم»راني جوانانعفتي، شهوت بي

ي و قـانوني وجـود نداشـت و قـبح اعمـال      شهرهاي درجه اول، با توجه به اينكه منع مذهب
هـا فـراهم   عفت جـوان شد، زمينه براي اعمال منافياثر ميتدريج ضعيف و بيعفت بهمنافي

  شد.تدريج بر آزادي عمل فحشاء افزوده ميي اختالل اوضاع اقتصادي، بهواسطهشده و به
ن، تعليم و تربيـت  با داير شدن مدارس جديد در ايرا شيوه متفاوت تربيت فرزندان:. 5

ي متفـاوت تربيـت، باعـث تغييـر فرهنگـي جوانـان       غربي در كشور رواج يافت. اين شيوه
كلي متفاوت شده و مقداري بر آرايش و پيـرايش آن  ها بهسو، لباسشد. در نتيجه از يك مي

هـا،  ها و اطـاق ي خانهظاهر زندگي نظير مبلمان، اثاثيه شد و از سوي ديگر، شيوهافزوده مي
صـورت جديـدي   حتي اسباب منزل و ادوات آشپزي و خياطي هم تغيير كـرده و همـه بـه   

ها براي متمدن شدن ناگزير از پيـروي آن اصـول و عـادات جديـد     درآمده كه تمام خانواده
فـروردين   11شـد(همان:  شدند. اين تغيير فرهنگي باعث گرايش به عدم ازدواج جوانان مي

1311.(  
هم براي عدم ازدواج زنان و باال رفتن سـن ازدواج آنـان از ديـدگاه     در روزنامه، داليلي

شـود زن از شـغل و   . ازدواج موجـب مـي  1شد. تصور زنان چنين بـود:  خود زنان بيان مي
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نظر كرده و مجبور باشد زندگي محدود با شـوهر را  زندگي اجتماعي و مستقل خود صرف
. 3رود؛ ازبـين مـي   ازدواج، نشاط و سرور زن. پس از 2او باشد؛  انتخاب كرده و مطيع اراده

اش لذت ببرد؛ دهد از زندگيشود كه به او فرصت نميوظايف خانوادگي زن چنان زياد مي
 ).1316مرداد  2شود(همان: اش با شوهر به جدايي منجر . ممكن است زندگي4

هنگي جامعه و يافت كه با تغييراتي كه در شرايط فراكنون چالشي در روزنامه بازتاب مي
وجود آمده، چرا اين نسل از مردان به ازدواج رغبت ندارند؟ در چنـدين شـماره بـا    زنان به

بود كه نظـر خـود را در مـورد    از خوانندگان خواسته شده» زن بگيريم يا نگيريم؟!«موضوع 
يشد، ازدواج بيان كنند. هدف اين بود، افراد بالتكليف، از نظرات موافق يا مخالفي كه ارائه م

بودند؛ نشان از عدم اعتمـاد بـه   هايي كه به اين نظرسنجي دادهصحيحي بگيرند. پاسخ نتيجه
ي اجتمـاعي  است. با اينكه حكومـت سـعي در ورود زنـان بـه عرصـه     زنان در ازدواج بوده

هـايي كـه داده   داشت، اما اين ورود، هنوز نتوانسته بود اطمينان و اعتماد را جلب كند. پاسخ
اي بـا  ). عـده 1311مـرداد   13داد(همـان:  واكنشي منفي را نسبت به زنان نشان مي بود،شده

براي زنان، يا اينكه؛ چـون زنـان شـرايط    » پرحرف«و » مغزتهي«، »الخلقهناقص«هاي نسبت
سـازند، سـعي در توجيـه عـدم     ي خانواده را ضايع ميكنند و سرمايهاقتصادي را درك نمي

زن «ي اي جملـه ). خواننـده 1311مـرداد   15داشـتند(همان:  ازدواج و عدم صالحيت زنـان  
- دانـد كـه از افكـار جـوان امـروزه برخاسـته      ي كودكانه ميرا يك مباحثه» بگيرم يا نگيرم؟

اي براين نظر بودند كه براي جلوگيري از مفاسد اخالقي، ). عده1311مرداد  13است(همان: 
). درواقـع نـوعي تعـارض در    1311شـهريور   14؛ 1311مـرداد   17بايد ازدواج كرد(همان: 

شد كه انتخـاب زن از سـوي   بود. از سويي، بيان ميوجود آمدههاي سنتي و مدرن بهازدواج
ها و مجامع عمومي درست نيست و انتخاب همسر بايد از طريـق خـانواده   مردان در خيابان

ودشان شخصـاً از  شد كه خ)؛ از سوي ديگر، به مردان توصيه مي1316دي  10باشد(همان: 
ي خـود مطلـع شـوند و انتخـاب همسـر را بـه خـانواده        اخالق و چگونگي همسـر آينـده  

  ).1316مهر  16؛ 1311مرداد  17ن: نسپارند(هما
  

  گيري . نتيجه4
هـاي  ي زنان با توجه به گـرايش ويژه در حوزهي عصر پهلوي اول از نظر فرهنگي بهجامعه
صورت بنيادين نبود و در سطح ظاهري ماند. شد. تغيير بهگرايانه و مدرنيته دچار تغيير غرب
ي نگرش مردم از زيست سنتي به مدرنيته ي بلندمدتي براي تغيير نحوهريزي و برنامهبرنامه



 55   ... اول در روزنامة يزنان عصر پهلو ياجتماع يگاهبازتاب جا

هاي فرهنگـي  شد. برنامه و سياستصورت اجباري بايد اجرا ميوجود نداشت. آنچه بود به
گرفـت. بنـابراين نتوانسـت تمـام     ام مـي بايست در طي چندسـال انجـ  مدت بود و ميكوتاه
دليل اين هاي جامعه را فرا بگيرد. اگر ترغيب زنان به حضور در اجتماع وجود داشت به اليه

- در راسـتاي سياسـت   اطالعات ي پيشرفت جامعه و زنان باشد. روزنامهدهندهبود كه نشان

هايش از بسياري از شمارههاي فرهنگي حكومت، با مقاالت و عناويني كه در روزنامه و در 
كرد، سعي در ايجاد منزلت اجتماعي براي زنان داشـت و  ش. منتشر مي1320تا  1306سال 

دور از تـر و حتـي تقريبـاً بـه    تـر و مـنظم  در مقايسه با مجالت خاص زنان، بسيار منسـجم 
شـده،  پرداخت. آنچه كه در روزنامه، بيشتر بـه آن پرداختـه   ي زنان ميشعارزدگي، به مسأله

هـا در اجتمـاع، تحصـيالت زنـان،     يابي به حقوق اجتمـاعي زنـان و كـار آن   تأكيد بر دست
  ها است.ي پوشش آنمعيارهاي ازدواج و نحوه

تدريج نگرش مردم به زنان شود اين است كه بهاي كه از مقاالت منتشره استنباط مينكته
هاي زيادي را برانگيخته بود. زنان نشدر حال تغيير بود. رفتار زنان نيز تغيير كرده بود و واك

خود، ورود به عرصه اجتماع، تحصيالت عاليه  يابي به حقوق اجتماعياكنون خواهان دست
رو، شكافي ميان نسل گذشته و نسل كنوني در حال ايجاد بـود. مردانـي   و كار، بودند. ازاين

ها نبود. آنان با ل اين مقولهشان با اصنيز كه با كار و تحصيالت زنان موافق نبودند، مخالفت
ي آن تحصيل زنان در مقطع ابتدايي، يعني باسوادشدن زنان، مخـالف نبودنـد، امـا بـا ادامـه     

دانستند كه تمام داري را شغلي ميداري و بچهموافقت نداشتند. اگر مخالف كار بودند، خانه
و زنـاني كـه   ي مـردان  دهد. اين حجـم مخالفـت جامعـه   خود اختصاص ميوقت زن را به

انـد  داد كه زناني كه تحصيالتي داشتهخواهان عدم كار زن در خارج از خانه بودند نشان مي
تر از ها كمدانستند حقوق آنخواستند بيرون از خانه كار كنند و مستقل باشند با اينكه ميمي

راي اينكه جويي كنند بهتر از كار است. يا بشد كه اگر صرفهمردان است. به زنان توصيه مي
كردنـد.  هايي با مردان همكار نشوند شغل آموزگاري و پرسـتاري را پيشـنهاد مـي   در محيط

وجود آمده بـود شـامل تمـام    اگرچه حق تحصيل و كاري كه براي برخي از زنان شهري به
اي كه تا اين زمـان چنـين امكانـاتي در    شد، اما اين نوع مطالبات در جامعهزنان جامعه نمي

هـاي بعـد تأثيرگـذار باشـد.     توانست روي زنان ديگر در سـال تدريج مين نبود بهاختيار زنا
هاي فرهنگي بازتابي از واكنش جامعه بود؛ واكنشي كه از سياست اطالعات مقاالت روزنامه

حكومت پديد آمده بود. اين واكنش حاكي از تغييرات فرهنگي و اجتماعي پديـد آمـده در   
ي پهلوي اول از نسل پيش اين تغييرات باعث جدايي نسل دورهجامعه عصر پهلوي بود. اما 
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تدريج وضعيت زنان در جامعه را تغيير گرفت كه بهو پس از آن نشد، بلكه تعاملي شكل مي
ده و حق شـركت  بعد خواهان قوانين حمايت از خانوابه 1320اي كه از سال گونهداد؛ بهمي

  در انتخابات بودند.
مدرن توان مدرن و نيمهدر مورد زنان حاكم بود مي اطالعات زنامهروديدگاهي را كه بر 

مـدرن تـا   رفت. ديدگاه نيمهكار نميدانست. ديگر ديدگاه سنتي در مورد زنان در روزنامه به
شـد، امـا ديـدگاه    هايي قائل مـي حدودي خواهان حضور زنان در اجتماع بود و محدوديت

ر زنان و تحصيالت در مقاطع بـاال بـود. ديـدگاه    مدرن خواهان حضور زنان در اجتماع، كا
ي دهنـده هـا بـود و ايـن هـم نشـان     مدرن بيشتر از سوي خوانندگان زن و اظهـارنظرات آن 

  يابي زنان به جايگاه باالتر بود كه جايگاه مردان تغيير نيابد.گيري مردان در عدم دستموضع
  

ها نوشت پي
 

  .92 - 73، تابستان: 2، ش1، ستاريخ معاصر ايران. 1
كوشش نوشين احمدي خراسـاني و  ، به2هاي فمينيستي)، جنامه زنان(مجموعه آرا و ديدگاه. فصل2
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