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تغییر .توجهی در عمومیت بخشیدن به ورزش زنان در جامعه داشته استبلنقش قا، و جهان
، تأکید عامل اصلی سالمتینگرش جامعه به ورزش زنان، تأکید بر اهمیت ورزش به عنوان 

، تأکید بر آموزش ورزش از طریق زیبایی چهره و تناسب اندام بر تأثیر فزایندة ورزش بر
نحوه انجام آنها از مهمترین محورهاي مورد آموزش هاي ورزشی متناسب و  معرفی رشته

  .ورزش زنان بودتوجه روزنامه در زمینه 
  اول روزنامۀ اطالعات، ورزش، زنان، پهلوي: هاکلید واژه

  مقدمه .1
در دوره قاجار، ایران یک جامعه کامالً سنتی بود که فعالیت اجتماعی آشکار زنان را پذیرا 

دار دولتی متجدد، کوشید تا فضاي سنتی جامعه را دگرگون هرضاشاه به عنوان داعی. نبود
سازد و مهمترین جنبه مدرن سازي جامعه، تغییرات فرهنگی به ویژه در زمینه فعالیتهاي 

هاي قبل بود؛ هاي جدید و متفاوت با دورهفرهنگی زنان و ورود آنها به نقش -اجتماعی
نتی بر فضاي فکري مردم جامعه، براي زنان هایی که تا این زمان به دلیل غلبه افکار سنقش

هاي جدید،  یکی از این عرصه. شدیک امر خالف عفت و دور از توانایی آنان محسوب می
با توجه به . حوزة ورزش بود که تا این زمان براي زنان در اجتماع تعریف نشده بود

ویژه حضور زنان  مقاومت جامعه سنتی، طبیعی است که ایجاد تغییر در ساختار فرهنگی، به
بر بود که عالوه بر شکیبایی، مستلزم صرف هزینه و  در رویدادهاي ورزشی یک فرآیند زمان

  . توان زیادي بود
در چنین فضایی، انتشار مطبوعات به عنوان یک ابزار اثرگذار بر افکار عمومی در        

ذوق، با  ر جوان و خوشنگا لذا روزنامه. کرد راستاي تغییر سنتهاي فرهنگی جامعه، عمل می
گذاري کرد که در واقع به عنوان  روزنامۀ اطالعات را پایه 1305نام عباس مسعودي از تیرماه 

اگر چه ).  و بعد 157: 2535صالحیار، (رود اي در ایران به شمار می دومین روزنامه حرفه
در ادوار دهم تا شوراي ملی نمایندة مجلس «همچون هاي دیگريعباس مسعودي در عرصه

سناتور و نایب «و » عضویت در هیئت مدیرة جمعیت شیر و خورشید سرخ«، »پانزدهم
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کار   ، اما عمده شهرت مدیون)344: تا صفایی، بی( نیز فعالیت داشت » رئیس مجلس سنا
  . مطبوعاتی به ویژه سردبیري روزنامه اطالعات است

کز اطالعات ایران بود که به عنوان یک روزنامه اطالعات وابسته به مر در واقع، روزنامۀ      
همگام با اولین روز  1305تیر ماه سال 19عصرگاهی بود  اولین شماره آن در عصر یکشنبه 

افتتاح ششمین دورة مجلس شوراي ملی منتشر شد و سپس به منظور تهیۀ مقدمات و تنظیم 
مه متوقف ماند ولی بعد از آن انتشار روزنا. ش1305مرداد 19کارهاي مربوط به روزنامه، تا 

در هر روز به صورت منظم و الینقطع چاپ  1320تا پایان سلطنت رضا شاه در شهریور 
در عصر هر  این روزنامه به واسطه انتشار منظم ).207- 1/202: 1327صدر هاشمی، (شد  می

ختلف افراد و طبقات م توانست نظرروز و همچنین بیطرفی نسبی در  نقل اخبار و حوادث، 
به مهمترین روزنامه عهد پهلوي اول و یک ابزار مهم خبررسانی در کرده، جلب را به خود 

  . گرددکشور مبدل 
اي از مطالب آمیخته با تعریف و تمجید و تأیید درباره معرفی بر اساس وجود حجم گسترده

 توان گفت که سازمانها و اقدامات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دولت پهلوي اول، می
هاي فرهنگی دولت رضاشاه به شکل وسیعی در روزنامه اطالعات منعکس شده سیاست

توان به عنوان یک دستگاه تبلیغاتی در نظر گرفت که با اطالع لذا این روزنامه را می. است
جمعیت شیر و «رسانی مفصل پیرامون فعالیت سازمانهاي فرهنگی دوره رضاشاه همچون 

، تغییر و تصویب قوانین و مقررات آموزشی به ویژه »خورشید سرخ جوانان و بانوان
و نظایر آن، » کانون پرورش افکار«، »قانون کشف حجاب«، » کانون بانوان«مدارس بانوان، 

  .  هاي فرهنگی رضاشاه نقش و عملکرد مهمی داشته استدر جهت پیشبرد برنامه
تنویر ن ابتدا تالش براي ي اول، از هماروزنامه اطالعات همسو با تجدد خواهی دولت پهلو

و در نتیجه دگرگونی ) به ویژه درباره زنان(افکار عمومی جهت اصالحات اجتماعی جامعه 
بنابراین، مسأله ورود زنان در عرصه . هاي خود قرار داد سنن پیشین جامعه را در صدر برنامه

این  هاي اجتماعی و فرهنگی به ویژه حوزه ورزشی نیز به نحو چشمگیري درفعالیت
سازي اذهان هاي خود در حال آماده این روزنامه با نوشته. روزنامه مورد توجه قرار گرفت
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اول، از آنجا که تا اواخر دورة پهلوي. عمومی براي پذیرش ورود زنان به عرصه ورزش بود
نداشتند، فعالیت روزنامه براي چشمگیر مهم ورزشی شرکت  هايهنوز زنان ایران در رویداد

  . ان به ورزش تا پایان حکومت رضاشاه بدون وقفه ادامه یافتترغیب زن
روزنامۀ  ی، از طریق واکاوي در مندرجاتتحلیل -این پژوهش به شیوه توصیفی        

و  دهد را مورد بررسی قرار می در زمینه ترویج ورزش زنان این روزنامهعملکرد ،  اطالعات
اول به چه نحوي ۀ اطالعات در عصر پهلوياست که روزنام این پرسشفتن پاسخ به دنبال یا

  ت؟ ایران داشورزش زنان در جامعه سنتی  سعی در ترویج
توان آنها را درچند محور  در محدوده موضوع مقاله حاضر آثار متعددي نوشته شده که می

نخست آثاري که به پژوهش و بررسی وضعیت و مسایل زنان در دوره : بندي کرد دسته
عباسی و  ازآن جمله، .شوند که در اینجا فقط برخی از آنها ذکر میاند پرداختهپهلوي اول 

سازي در هاي مدرنکه به بررسی جایگاه اجتماعی و حقوقی زنان و سیاست)1393(موسوي
نیز به بررسی پایگاه خانوادگی و ) 1396(زاده و امیريسلماسی. انددوره رضاشاه پرداخته

اول و تاْثیر نوسازي این دوره در ایجاد زمینه براي اجتماعی زنان در عصر پهلوي
توانمندسازي و مشارکت زنان و همچنین ارتقاء جایگاه آنان در جامعه با توجه به نظریۀ 

هاي دولت رضاشاه را نسبت به حرفۀ سیاست) 1391(زادهملک. اندکیفیت زندگی پرداخته
  . مامایی براساس اسناد کتابخانۀ ملی بررسی کرده است

دسته دیگر، آثاري هستند که به پژوهش درباره مطبوعات عصر رضا شاه و مندرجات آنها 
هاي فکري نخبگان عصر رضاشاه را در چالش) 1394(حامدي ؛ از جملهاند پرداخته

خصوص زنان با تاْکید بر مسئله آموزش آنان بر اساس سه نشریه عالم نسوان، شفق سرخ و 
  . اطالعات بررسی کرده است

 بانوان تر ورزش و یا به طور خاص دسته سوم آثاري که به پژوهش درباره ورزش     
، به صورت خیلی گذرا و بسیار مختصر )1385(همکاراننیکوبخت و . اند تخصیص یافته

شهناز . تطور ورزش در ایران از عهد هخامنشی تا دوره قاجار را مورد توجه قرار داده است
المللی، وضعیت کلی و با تمرکز بر روي رویدادهاي بین نیز به شکل)1385(زادگانصداقت
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جهان از دورة قبل از میالد تا اول قرن بیستم به صورت بسیار سطح ورزش زنان را در 
  .مختصر و گذرا بررسی نموده است

هایی که به بحث و بررسی پیرامون مسایل زنان در روزنامه اطالعات  سرانجام پژوهش     
در مقالۀ خود جایگاه اجتماعی زنان در ) 1398(از این جمله، ثواقب و همکاران. اند پرداخته

هاي فرهنگی وي بر تغییر جایگاه اجتماعی آنان را بر دورة رضاشاه و نیز تاْثیر سیاست
در یک ) الف1395(فر و جنگجویوسفی. اندروزنامۀ اطالعات بررسی کرده اساس مندرجات

هاي مقاله با استفاده از شیوه تحلیل محتوا به بررسی مسئله زن و زنانگی از منظر آگهی
، با روش تحلیل کمی و )ب1395(اي دیگر  تبلیغاتی موجود در روزنامۀ اطالعات و در مقاله

هاي تجاري مرتبط با زنان در روزنامه  کارکرد فرهنگی آگهیشناسی به نقد و پیرامون  نشانه
با روش آماري و واکاوي مطالب روزنامه اطالعات، ) 1398(و در مقاله بعدي  اطالعات

از آنجا که تاکنون . اند چگونگی بازنمایی زن و زنانگی در این روزنامه را  بررسی کرده
نامه اطالعات مورد بررسی قرار نگرفته اول مبتنی بر روزمسأله ورزش زنان در عصر پهلوي

  .تواند خأل موجود در این زمینه مرتفع سازد است این مقاله می

  جایگاه ورزش زنان در سیاست فرهنگی رضا شاه .2
فرهنگ و نگرش نوع  هاي اجتماعی زنان  در عرصه ورزش تحت تأثیرفعالیتاز آنجا که 

توان فهمید که در جامعۀ سنتی ایران در دوره قاجار که زنان  جامعه قرار دارد، به وضوح می
براي اطالع (فرهنگی را به صورت آشکار نداشتند -حق انجام بسیاري از فعالیتهاي اجتماعی

 شد و، ورزش نیز امري بعید و خالف عرف و شرع تلقی می)370: 1384شمیم، : بیشتر نک
بانوان، عواقب ناگواریبه همراه داشت؛  براي تی صحبت کردن در مورد اهمیت ورزشح

دختران به ورزش در اوقات فراغت سبب  شیرازي به سبب ترغیب چنانکه زندخت
هایی که با هدف تغییر در  همه تالش بعد از مشروطه نیز.)13: 1346بصاري،(تکفیروي شد

زندگی مردم به ویژه در حوزة ورزش صورت گرفته است، ابتدا در حق مردان اعمال شده 
هاي ورزشی مختص اند؛ چنانکه اولین انجمناست و زنان در درجۀ دوم اهمیت قرار داشته

خان  ولیمیرزا در اواخر قاجار ایجاد شد و» انجمن مؤسسین ورزش«مردان تحت عنوان 
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انتخاب و معلم ورزش  عنوانبه نیز  مدرسه ژیمناستیک بروکسل  ، فارغ التحصیلورزنده
فقط براي زنان  ییهاانجمن تشکیل چنیندر حالی که  ).104: تاصفایی،بی(استخدام شده بود

  .  شد ، محققدوم حکومت رضاشاه ۀدر نیم
اروپا و جهان ورزش زنان در  ، دوران رشد و توسعۀقرن بیستم هاي آغازین دهه         

زنان توانستند ضمن فعالیت در براي اولین بار . ق1321/ 1901در سال بود؛ چنانکه  غرب
: براي اطالع بیشتر نک(هاي متعدد ورزشی، به مسابقات جهانی ورزش راه یابند رشته

طبیعی است که جامعه با توجه به وقوع انقالب مشروطه،  ).30: 1385زادگان، صداقت
هموار هاي ورزشی نیز زنان ایران به عرصه نیز تحت تأثیر قرار گرفته، راه براي ورودایرانی 

فقدان دولت قوي و برنامه رسمی براي همگام ساختن زنان ایرانی با جامعه  گردد، اما
به ا فرصت داد ت نشریاتهاي پس از مشروطه تا برآمدن رضاشاه، به در فاصلۀ سال جهانی

اندازي جدید ارائه چشم ،ثیرگذار، بانقد وضع موجودمدرن و تاْ غیررسمی،عنوان نهادي 
- سازي اذهان عمومی براي کسب هویت جدید زنان در نقشکرده و نقش مهمی در آماده

براي اطالع (، ایفا کنندورزش،بهداشت،تحصیل و شغلهاي مدرن مخصوصاً در عرصه 
  .)90-71: 1395ترابی فارسانی،: الیت آنها نکبیشتر درباره این نشریات و فع

در راستاي تحقق عالیق ناسیونالیستی خود، از همان ابتداي قدرت، با انتقاد از  رضاشاه     
هاي جسمانی براي ایرانیان به ویژه زنان ایرانی را  ضعف جسمانی ایرانیان، ترویج ورزش

  :ورزش بانوان پرداختسرلوحه کار خود قرار داد و از طرق مختلف به ترویج 
نخستین اقدام رضا شاه در این زمینه، اقدامات فرهنگی و عمرانی بود که  با صدور          

هاي  هاي ورزشی، تأسیس انجمنهاي ورزشی واحداث استادیوم سازي زمین دستور فراهم
آغاز شد و با تأسیس مدارس مختلط و اصالح کتاب و )104: تاصفایی، بی(تربیت بدنی 

، ادامه یافت و با اجباري کردن تحصیل و )149-148: تانفیسی، بی(رنامه درسی این مدارسب
. تثبیت شد )700: 1332صدیق، (1306تدریس علوم ورزشی در تمام مدارس کشور در سال

با افزودن سه ساعت ورزش زنانه در هفته براي مدارس بانوان در ) 1307(یک سال بعد
تأسیس انجمن ، )2، شمارة1310دختران ایران، (ارس بانوان هنگام تنظیم برنامۀ جدید مد
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برگزاري مسابقات ورزشی و اعزام ، )189: 2535صدیق، ( 1312ملی تربیت بدنی در 
 .عمالً این سیاست به اوج رسید)152: تا نفیسی، بی(ورزشکاران به مسابقات جهانی

ی پیدا کردند تا آشکارا  به هاي رضا خان، نشریات زنان نیز فرصت همگام با فعالیت        
مقایسه ورزش ایران این نشریات کوشیدند تا ضمن . تشویق و ترویج ورزش بانوان بپردازند

دهم که ترقیات فردي و به خواهرهاي عزیز خود تذکر می... «با کشورهاي اروپایی بود
- نسوان وطن(»اجتماعی ملل اروپا و آمریکا و غیره بیشترش به واسطۀ ورزش است

طبیعی است با توجه .  ورزش را درمیان زمان جامعه رواج دهند ).6و5، شمارة1303اه،خو
به مقاومت جامعه سنتی در برابر این امر، نشریات آن زمان، ترویج ورزش را با تأکید بر 

دختران ایرانی، محصالن جوان اي کسانی که مادران آیندة «دادند؛  نقش مادرانه زنام انجام می
دانید که تا اید آیا میآیا اثر ورزش را در ممالک متمدن دنیا نشنیده.... ید این مملکت هست

، 1303خواه، نسوان وطن(»توانید فرزندان قوي به وجود آورید؟خود را قوي نسازید نمی
  ).6و5شمارة

هایی بود که بر ترویج و تنوع سیاست کشف حجاب رضاشاه نیز از جمله سیاست         
هاي در سطح اجتماع تأثیر زیادي گذاشت؛ چنانکه از آن پس لباسهاي زنانه ورزش

رواج پیدا برهنه بود، جدیدي متناسب با نوع ورزش آنان که طراحی آنها عمدتاً نیمه
فروردین  22؛ 1314بهمن  17تصاویر مندرج در اطالعات، : براي اطالع بیشتر نک(.کرد

سازي براي اجراي این ش از زمینهدر حالی که تا پی شماره) 1315اردیبهشت  1؛ 1315
شوند، بلکه حتی در صورت شرکت سیاست، نه تنها زنان در هیچ رویداد ورزشی دیده نمی

احتمالی آنان در یک ورزش خاص، هیچ لباس مناسبی براي بازي آنها طراحی و در نظر 
  . گرفته نشده بود

اي با ریاست عده» ن بانوانکانو«هاي فرهنگی دولت رضاشاه تاْسیس از دیگر سیاست       
این کانون با در اختیار گرفتن تمام . بود 1314از بانوان فرهنگی در اردیبهشت ماه سال

- ، عمالً می)به خصوص زنان تهران(هاي مربوط و مؤثر در فضاي فکري زنان جامعهعرصه

هاي  امهیکی از برن. توانست بر رشد و کنترل تفکرات نوین در ذهن آنان اشراف داشته باشد
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به ) زنان( تشویق«نامۀ آن نیز بدان اشاره شده استمهم این کانون که مستقیماً در اساس
  ). 130: 1383فتحی،(بود» هاي متناسب براي تربیت جسمانی با رعایت اصول صحیورزش

با هدف ایجاد و پرورش نسلی  1314آهنگی دختران در سالهاي پیشتشکیل انجمن      
نیز یکی دیگر از اقدامات )  6: 1371آشنا، (جهت ترقی و پیشرفت کشور  تنومند و سالم در

از آنجا .  فرهنگی رضاشاه بود که در توسعۀ ورزش بانوان این عصر نقش مهمی داشته است
ها  حول محور ساختن شخصیت و پرورش استعداد  که مهمترین تعلیمات این انجمن

تربیت بدنی، اصول بهداشتی و کمکهاي هاي  اعضاء، آموزش فنون و صنایع دستی، آگاهی
اولیه، کار گروهی، زندگی در خارج از شهر ، تماس با طبیعت و آموختن زندگی اجتماعی 

، معلوم است که  تأسیس و فعالیت چنین انجمنهایی براي )2: 1371آشنا، ( استوار بود
چنانچه در . ردک دختران، به ترویج و بهبود  اوضاع ورزش در میان بانوان ایرانی کمک می

تنها از ... این کار « آهنگی دختران اشاره شده استنشریات زنان نیز به اهمیت تربیت پیش
شوند صفات و سجایاي پسندیده در آنان این حیث که دختران جسماً و روحاً نیرومند می

یابد مهم نیست بلکه عالوه بر آن قضیۀ نیرومندي و توانایی جسمی و روحی  پرورش می
  )3، شمارة1319نامۀ بانوان ایران، (»ینده در میان استنسل آ

 1317آخرین سیاست فرهنگی رضاشاه، تاْسیس کانون پرورش افکار در سال          
هاي دروس که مطابق اساسنامۀ آن، یکی از برنامه) و بعد 73: 1375دلفانی، : نک(بود

گنجانده »براي طنازي رقص و ورزش«و در ذیل آن »  آهنگیاصول تربیت پیش«آموزشگاه
حفظ میهن «هدف کلی از تاْسیس این کانون).. 12، 6: 1318، ...هانامهمجموعه آیین(شده بود

عنوان شد و وظیفه زنان عضو این کانون » و عظمت ملت و نیرومندي دولت و پیشواي او
ول در درجۀ اول خودشان و بعد فرزندان و سپس خدمۀ خود را به این اص«نیز این بود که 

قاعدتاً براي رسیدن به چنین برنامۀ . )2 ، شمارة1319ایران امروز، (»مؤمن و معتقد سازند
با توجه . بودبلندمدتی پرورش قواي جسمی نیز باید یکی از اصول اولیۀ تاْسیس این کانون 

حرکت و «شد که  ارتباط میان اندیشه روشن با بدن توانا،  از بانوان عضو کانون خواسته می
را در داخل خانه تحریک کنند و از سکون و سکوت افراد خانه جلوگیري کنند  جنبش
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جنبش دائمی خردساالن مقدمۀ ورزش در ایام جوانی آنان خواهد بود و نیروي بدنی آنان را 
  ).جا همان(»فراهم خواهد کرد

  روزنامۀ اطالعات و ترویج ورزش بانوان .  3 
هاي فرهنگی دولت پهلوي اول، روزنامۀ ستبا توجه به جایگاه و اهمیت ورزش در سیا

ها به امور ورزشی زنان نیز توجه ویژه اطالعات نیز براي انعکاس گستردة این سیاست
مطالب روزنامه اطالعات در راستاي ترویج ورزش زنان در جامعه را ذیل چند . داشت

  :بندي نمود توان دسته محور می
  ضرورت و اهمیت ورزش1.3

ه شد، در دوره قبل از مشروطه، ورزش براي زنان در جامعه ایرانی ناپسند چنانکه قبال اشار
از این رو، یکی از اهداف روزنامۀ اطالعات انتشار افکار جدید در جامعه . شد شمرده می

. زنان بوده استورزش براي تاْثیر بر ذهنیت مردم مبتنی بر تغییر دیدگاه آنان در مورد 
توانست در هموارکردن این مسیر مؤثر ق مختلف میهدایت زنان به سمت ورزش از طر

این  تاو سایر نشریات زنان با چاپ مقاالت مربوط به درصدد بودند روزنامۀ اطالعات  .باشد
 یت آنان فقط باید محدود به امورو فعالمناسب نیست ورزش براي زنان  را کهاندیشۀ سنتی 

زمینه را براي حضور زنان در فضاي زدایند و از این طریق خانه باشد، از ذهن مردم ب
اطالعات، در مقایسه بین ضرورت ورزش براي مردان  روزنامه .ورزشی کشور فراهم سازند

 شود  کهورزش مردان را نسبت به زنان در درجۀ دوم قرار داده، مدعی می و زنان،  انجام
ت، ولی زنان فعالیت روزانه مردان در بیرون منزل خود نوعی ورزش و فعالیت جسمانی اس

- تر و حرکت و جنبش آنها کمتر است بیشتر نیازمند به ورزش میکارهاي آنان ساده«که 

باشند و الزم است که هر روز بخشی از اوقات خود را صرف ورزش نموده و جان و تن 
  .)1319اردیبهشت  22اطالعات،روزنامه (»خود را قوي و نیرومند سازند

براي ترویج ورزش ) طور خاص روزنامه اطالعاتو به (راهکارهاي نشریات  از یکی
لذا روزنامه اطالعات، . الگوسازي زنان ورزشکار اروپایی براي بانوان ایرانی بودبانوان،

اشاره به تاریخچۀ طوالنی ورزش زنان در ایران و جهان، به مقایسه شرایط جامعه ایران ضمن
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پردازد تا نامناسب بودن شرایط  ی میبا زمانهاي گذشته این کشور و یا با جوامع پیشرفته غرب
ها فکر مساوات و برابري زمانی که زن«:ورزش زنان در جامعه عهد خود را به تصویر بکشد

با مردان را در مخیلۀ خود خطور نداده بودند از ورزش محروم نبودند و در میان بسیاري از 
ی وجود داشته آهنگملل قدیمه ورزش در بین زنان خصوصاً در عملیات جنگی و پیش

در جایی دیگر نیز با لحنی فمینیستی ترویج ). 1310فروردین  25اطالعات، روزنامه (»است
ارتقاء وضعیت حقوقی، اجتماعی و معیشتی  ورزش در بین زنان را راهکار مناسبی براي

عدم توازن و تعادلی که در  «شود که در نتیجه ورزش و مدعی می شمارد زنان ایرانی بر می
کند و این از لحاظ اجتماعی حیات اجتماعی زن و مرد وجود دارد تعامل حقیقی پیدا می

این سخن، به معناي تساوي حقوق  ).1314خرداد 4، اطالعات(»العاده اهمیت داردفوق
  .اجتماعی زن و مرد است

ره تماشاي ورزش دسته در جایی دیگر نیز با نقل مکتوبی از یک بینندة ایرانی دربا
جمعی در آلمان، غریب بودن ورزش براي زنان ایران و حتی این باور را که زنان توانایی 

ضمن اظهار تحیر از در این مکتوب . انجام ورزش را ندارند،به نمایش گذاشته است
اش قادر نوع زن نیز با لطافت جنس« که شود گیري می مشاهده ورزش زنان در اروپا نتیجه

  ).1308تیر  12اطالعات،(»باشدانجام هرکاري میبه 
شد، چنانکه گاهی از طریق اشاره چنین رویکردي در سایر نشریات زنان نیز پیگیري می

وقت که ایران با علی درجۀ اهمیت و ترقی بود مردم آن«به گذشته تاریخی بدین مضمون که
یت غالباً شامل حال دختران نیز آموختند و این نوع ترباوالد خود را سواري و تیراندازي می

کوشیدند و زمانی  ، براي نیل به مقصود می)6و5، شمارة1303خواه، نسوان وطن(»گردیدمی
اخیراً در اروپا به «پرداختند که دیگر  از طریق مقایسه با کشورهاي اروپایی به این امر می

هاي زندگی قسمتدهند که ورزش را داخل را در اغلب قدري به این مسئله اهمیت می
- نسوان وطن(»برعکس در ایران ابداً توجهی به این قصد مهم حقایق ندارند...اندخود کرده

در ) به ویژه روزنامه اطالعات(این موارد، تالش نشریات مختلف. )8و7، شمارة1303خواه، 
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جهت فراهم سازي زمینه اجتماعی براي ترویج و رونق ورزش بانوان در سطح کشوررا 
  .دهد نشان می

  
  

  ورزش و سالمتی  2.3
یکی دیگر از راهکارهاي نشریات براي ترویج ورزش زنان، تشریح پیوند بین ورزش و 

یکی از  لذا این نشریات باقیاس بین جامعه ایرانی و اروپا،.سالمتی جسم و روان انسان بود
فقر فکري آنان  و به دنبال آنسستی و رخوت جسمی مردم  راایران  ماندگی عقبعلل 

کردند  سپس با ایجاد رابطه بین قضیه و ورزش به خوانندگان گوشزد می. کردند قلمداد می
قسمت عمدة فساد اخالق و انحطاط قواي جسمانی و روحانی ما به واسطۀ نداشتن «که 

روزنامۀ راهنماي زندگی با چاپ ). 8و7، شمارة1303خواه، نسوان وطن(»ورزش است
، بازگشت جوانی، ده تمرین تندرستمورزش کنید تا زیبا شوید، چرا «انمقاالتی تحت عنو

، اهمیت فوق العادة ورزش را براي )5و2، شمارة1319راهنماي زندگی،(»براي هر روز
- عالم نسوان، نسوان وطن«همچنین نشریات. سالمتی و تندرستی بانوان یادآور شده است

  . اندکدام در جهت توسعۀ این امر مهم کوشیدهنیز هر »خواه، نامۀ بانوان ایران و رستاخیز
در قالب تذکار نقش براي بهبود وضعیت زنان   تالشتفکر سنتی در جامعه،  با توجه به غلبه

اي ترسیم شده آل به گونه هتصویر یک زن ایدشد؛ لذادر روزنامه اطالعات، مادرانه انجام می
ا ایجاد ارتباط بین مادر بودن و آن گاه ب. است که در تدبیر امور منزل خوش بدرخشد

بار مشقات  ،دختران ورزیدهاجتماعی این  ...در میدان زندگی «ورزش زنان معتقد است که 
تر تحمل کرده و با درك فنون زندگی ماهرتر شده و باالخره در تر و آرامحیات را شیرین

- می ترچاالكد فراهم نمودن موجبات امنیت خانه که استعداد اخالقی فراوان الزم دار

زنان  این روزنامه با تالشی وسیعتر جهت ترغیب ).1314اردیبهشت  30، اطالعات(»گردند
، اهمیت این امر را در آینده جامعه متذکر گردیده، بین نقش و وظایف ایرانی به ورزش

یر در این روزنامه با تأکید بر نقش مادرانه و تأث. کند مادرانه زنان با ورزش پیوند برقرار می
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آنها در تربیت فرزندان توانا براي خدمت به وطن، زنان ایرانی ایرانی را مورد خطاب قرار 
اي اوالد قوي و رشید کنید که با اعصاب ضعیف و بنیۀ نحیف دارآیا تصور می «می دهد که 

بنابراین، از نظر روزنامه اطالعات، ). 1312خرداد  20روزنامه اطالعات،(»خواهید بود؟
بزرگتر یعنی قدرتمند هدف  اي براي تحقق خود به عنوان مقدمهتندرستی زنان سالمتی و 

  . بودپرورش فرزندان قوي ساختن جامعه از طریق 
را از  منظر سن و تاْثیر ورزش در سالمتی و جوانی زنان در جایی دیگر، این روزنامه        

در زمان پیري نمایان  تی،سالماثرات مطلوب سال مورد توجه قرار داده، متذکر می گردد که 
باید هنگام جوانی را به خوشی و سالمت گذراند که این خود بهترین حافظ صحت «شودمی

  ).1317دي  21، اطالعات(»بدن مرد و زن در پیري است
در سالهاي بعدي، این روزنامه از طریق مقایسه شرایط اجتماعی و وضعیت جسمانی 

از منظر تناسب اندام، زیبایی و طراوت ) دران آنهایعنی ما( دختران نسل جدید با نسل قبل
کوشد نتایج ورزش را به صورت عینی و  فه و چه از بعد قوي بودن اراده، میچهره و قیا

دختران را از مادران  خود ملموس در معرض دید خوانندگان قرار دهد و در این زمینه 
اي راکد و مسموم چهاردیواري جوانی و نشاط آنها در هو«کند  زیرا  می  تر معرفیخوشبخت

آالیش آنها در اثر عدم حرکت فلج و خانه و اتاق مسموم نگردیده، اندام لطیف و روح بی
هاي قامت«افزاید که  است و در ادامه، در توصیف جسمانی این دختران می» تاریک نشده

یران و جا نشستن خم نشده و در سنین جوانی چون پرسا و پیکر زیباي آنان درنتیجۀ یک
هاي فرتوت پشتشان گوژ نخواهد شد و قیافه و چهرة آنان طراوت خود را در بهار عجوزه

بدین ترتیب برتري روانی و ). 1314خرداد  4اطالعات، (»دهدزندگی از دست نمی
با این روزنامه . کند شان تبلیغ می  کرده جوان را بر مادران ناورزیده  جسمانی دختران ورزش

مادران قوي و سالم باید فرزندان خوب و مفید براي جامعه « ذکر این مطلب که
حتی ضعف نفس و سستی مردان مملکت ، )1312خرداد  20روزنامه اطالعات،(»بپرورانند

را  زنان عدم توجه زنان به ورزش قلمداد کرده و ورزش  در ساختن ایرانی قدرتمند را ثمرة
این روزنامه، براي رشد و ترویج . ب به حساب آورده استتربیت فرزندان خوعاملی براي 
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از نیز تصاویر زیادي ورزش زنان، عالوه بر درج مقاالت و نقل اخبار مرتبط با ورزش، 
  . ورزشکار ایرانی و غیر ایرانیارائه کرده است ورزش زنان

  
  هاي ورزشی زنان فعالیت. 3.3

 حضور زنان در فعالیتهاي اجتماعیدر طول بیش از یک دهه از حکومت رضا شاه، موانع 
فع گردید و با اعالم رسمی کشف حجاب، محدودیت پوشش براي تر،مبیرون از خانه در

به بعد زمینه براي ورود زنان  1314 سال زنان ورزشکار ایرانی هم از میان رفت، لذا از
 از این پس،. ایرانی به صورت رسمی، علنی و عملی در میادین ورزشی فراهم گردید

افزایش میزان توجه به ورزش زنان انعکاس بیشتري در روزنامۀ اطالعات یافته است؛ این 
گیري نهضت ورزشی در بین مردم ایران، پیدایش فضاي جدید روزنامه ضمن اشاره به شکل

شان  طبقه نسوان ما که تا دیروز شرکت«: سازد براي  توسعه ورزش بانوان را خاطرنشان می
خوردن حسرت محدود بود در این عصر نوین فرصت ذیقیمتی پیدا  در بازي با تماشا و

 30، اطالعات(»... کرده و مجال خواهند داشت که با برادران خویش مسابقه داده و
ودر پی آن، ایجاد (در ادامه،  بین این امر با آیندة اجتماعی درخشان ).  1314اردیبهشت 

کند که  برقرار کرده، اظهار امیدواري می، پیوند )هاي شاداب در جامعه ایرانیپرورش نسل
به مجالس کم نقل اجتماعی ما که لذت آن محدود بوده «حضور زنان در عرضه ورزش 

). جا همان(»رنگ و بویی تازه بخشایند اي آورده و زندگی اجتماعی ما رااست میوة تازه
فعالیتهاي ورزشی  بنابراین، از این پس، روزنامه اطالعات بخشی از توجه خود را به انعکاس

  . زنان اختصاص داد
براي نخستین بار در این روزنامه از ورزش قهرمانی زنان در  1314در اواخر سال        

عده زیادي از «این روزنامه با  اشاره به اینکه. المللی سخن به میان آمده استسطح بین
اند، دوشیزگان و ردهالمللی ورزشی المپیاد شرکت کورزشکاران دنیا که در جشن هاي بین

کوشد تا زنان ورزشکار ایرانیرا به حضور  ، ضمن آنکه می»باشندزنان کشورهاي مختلف می
در مسابقات ورزشی جهانی تشویق و ترغیب کند،  با تأکید بر توانمندي زنان در عرصه 
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 با» امروز قهرمانان بزرگی ظهور کرده است«که از میان این زنان ورزشکار  ورزشی و این
یکی از دالیل مشهود الاقل تساوي مرد و زن در «گیرد که  این امر لحنی فمینیستی نتیجه می

- باشد که سابقا جزء اعمال اختصاصی مردان به شمار میگونه کارها میاین

اي با مقاله هاي بعدي با انتشار این روزنامه در شماره ).1314اسفند  10اطالعات،(»رفت
این رویکرد فمینیستی را ادامه  )1316 دي 12اطالعات،(»ورزش رقابت زن با مرد در«عنوان

 . داد

ظاهراً در نتیجه اقدامات دولت پهلوي، براي اولین بار کاروانی از زنان ورزشکار ایران در     
هاي  شرکت کردند که نتایج مناسبی هم به دست نیاوردند زیرا در شماره 1936المپیک 

ار تأسف از حضور ناموفق زنان ایران در مسابقات المپیاد با اظه 1315در سال بعدي روزنامه
 1940در المپیادي که در سال«جهانی و کسب نتایج ضعیف، ابراز امیدواري شده است که 

یعنی چهار سال بعد در توکیو پایتخت ژاپن دایر خواهد شد حتماً نه تنها قهرمانان مردان 
وده موفقیت و افتخارشان باعث افتخار ایرانی بلکه قهرمانان زنان ایرانی نیز شرکت نم

  .)1315شهریور  4اطالعات،(»خواهد بود
هایی که زنان در موفقیت ضمن انعکاس و ستایش روزنامۀ اطالعات 1316در سال

تأکید دارد که بر به دست آوردند،  گیريبرداري و کشتیهاي وزنهدر رشته مسابقات جهانی
حمایت و پشتیبانی مردها تاب نیستند که بی ضعیف«آنقدر  ها زنخالف پندار جامعه،

گیري تا یکی دو سال پیش تا این درجه ها در ورزش و کشتیزن. زیستن را نداشته باشند
پیشرفت نکرده بودند که مقام مرد را در ورزش و زورآزمایی مورد تهدید قرار 

مربوط به هضمن انتشار اخبار روزنامدو سال بعد، این ).1316دي  12اطالعات،(»دهند
 با هدف انتخاب 1318قهرمانی کشور در سالتنیس دختران مسابقات اولین دور برگزاري 

باره المللی زنان، مقالۀ مفصلی در هاي بینهاي برجستۀ ورزشی براي حضور در بازيچهره
زنان ورزشکار اروپایی ارزیابی  تراز باایران را همورزشکار ، بانوان این رویداد نوشته

 1319همچنین اخبار مسابقات ورزشی دختران را در سال  . )1318مرداد  4عات، اطال(کرد
 دادننشان ذکر این مطالب، عالوه بر). 1319اردیبهشت  22اطالعات، . (گزارش داد
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، می توانست به تشویق بیش حکومت رضاشاه آغازپیشرفت زنان در ورزش در مقایسه با 
فایی این حوزه از زندگی آنان و در نتیجه شکواز پیش زنان در انجام فعالیتهاي ورزشی 

  .منجر شود
ورزشی بانوان نیز  -نقل اخبار و مسایل مرتبط با نهادها و مؤسسات فرهنگی        

عناوین مطالب روزنامه . توانست به طرز چشمگیري در ترویج ورزش بانوان، مؤثر باشد می
غافل نبوده است؛ چنانکه اخبار مربوط  دهد که این روزنامه نیز از این امر اطالعات نشان می

 آن و نهاد زیر مجموعه» ایران کانون بانوان«،»آهنگی دخترانپیش«و فعالیت سیسبه تأ
سالیانۀ کانون ، اجالس )1315خرداد  15اطالعات، (»شعبۀ ورزش و تربیت بدنی«یعنی
ورزشی کمیسیون ، تعیین اعضاء هاي ورزشی بانواننظامنامۀ کلوپ ، تنظیمبانوان
عالوه براین تغییرساعات آموزش . را مورد پوشش قرار داد) 1316آبان  20، اطالعات(زنان

به اضافۀ ساعات «مبنی بر آنکه  1318در تنظیم برنامۀ جدید مدارس بانواندر سال ورزش
اي دو ساعت خارج از برنامه باید اقالً هفته) دو ساعت(ورزش که در جدول ذکر شده

ظاهراً این ).1318تیر  26اطالعات،(نیز  اطالع رسانی و تشریح کرد را » صرف ورزش شود
 نشریات افزایش ساعات ورزش، تحت تأثیر موفقیتهاي دختران ورزشکار ایرانی و تبلیغات

ها پیش ضرورت تصویب چنین قانونی را از سال صورت گرفته بود زیرا براي نشریات
هاي ورزشی در مدرسه باید کلوب به اضافه ساعات ورزش در«که  گوشزد کرده بودند

خارج تاْسیس نمود که روزهاي تعطیل و ساعات بیکاري را براي بازي و ورزش دخترها به 
  ). 2، شمارة1310دختران ایران، (»آنجا بروند

  ورزش و زیبایی  4.3
تاْثیر جامعه، اشاره و تأکید بر مهم براي توسعۀ ورزش زنان در  دیگر از راهکارهايیکی از 
در به بعد،  1314از سالنیز روزنامۀ اطالعات . بر تقویت زیبایی زنان است ورزشفزایندة 

، پیوند میان ورزش و زیبایی در زنان را مورد باور عمومی نسبت به ورزش زنان  پی توسعۀ
که زیبایی و تناسب اندام زنان به هیچ طریقی غیر  کوشد تا نشان دهد توجه قرار داده  و می

تأکید این روزنامه بر پیوند ورزش و زیبایی زنان تا بدان حد . آیدورزش به دست نمیاز 
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اینکه امروز در دنیا به ورزش زنان و دوشیزگان اهمیت خاصی «رسد که مدعی شود  می
باشد در ها که در درجۀ اول منظورنظر میگذارند، عالوه از تندرستی و نیروي جسمی آنمی

 30اطالعات، (»شودو زیبایی عمومی و کلی آنهاست که انجام میحقیقت خدمتی به جمال 
ورزش « کند که  ها و دوشیزگان  گوشزد  میخطاب به زن دیگر نیزدر جایی ).1314مهر 

ثیر در تأحسنعالوه از حفظ صحت و تاْمین تندرستی و تقویت مزاج و بنیۀ آنها اصوال 
اي براي حفظ زیبایی و رونق جوانی هشاید هیچ دارو و هیچ وسیل. زیبایی و جمال دارد

در جایی دیگر نیز  ).1315اردیبهشت   31، اطالعات(»مؤثرتر و مفیدتر از ورزش نباشد
ان به داشتن سرمایه و سعادت زنهمین امر را به نوعی دیگر مورد تأکید قرار داده و 

سپس متذکر میگردد که دو عامل . محدود منحصر می سازد تندرستی، زیبایی، دانایی
تندرستی و زیبایی که در شمار بزرگترین آرزوي بانوان است وقتی حاصل «یعنی نخست 

شهریور  29اطالعات،(»خواهد شد که زن ورزیده بوده و عادت به ورزش کردن داشته باشد
1319.(  

وسایل مصنوعی براي دستیابی به  روزنامۀ اطالعات از زنان خواست به جاي استفاده از
این روزنامه تأکید  زیبایی، با انجام صحیح حرکات ورزشی، به آسانی به این هدف برسند

همه چیز او باید خوشگل و بلکه « زیبایی چهره اهمیت بدهدنباید تنها به  داشت که یک زن
ام پیکر او نمونۀ کامل هاي او و تمهاي او، پاهاي او، قامت و اندام او، شانهدست. زیبا باشد

چیزي که اینگونه زیبایی کامل را نصیب «کند که در ادامه این روزنامه تأکید می. »زیبایی باشد
این سخن بدان معناست ). 1316آبان  20اطالعات،(»کند، ورزش استهر دوشیزه و زنی می

و آن  ظاهر شودآید که همراه با اندام متناسب زیبایی چهره زمانی به چشم میکه براي زنان 
در گام بعدي، پیوند میان ورزش و زیبایی را از منظر روابط .  هم مرهون ورزش است

که مردان از آنها انتظار کند  می به صراحت به زنان گوشزد زناشویی مورد تأکید قرار داده، 
خواهند که با کمک ورزش، هاي ورزشی را ندارند بلکه از آنان میکسب قهرمانی در رشته

  ). 1317دي  10اطالعات،(»اندام و زیبا باشندخوش
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تالش روزنامه اطالعات براي ترویج ورزش در میان زنان ایرانی، فقط به توصیه کلّی       
شود، بلکه در مواردي نیز با معرفی  درباره کسب تناسب اندام از طریق ورزش محدود نمی

لذا در یکی از . راهنمایی کندکوشد تا آنها را در نیل به این هدف  هاي مناسب می ورزش
شنا در فصل تابستان بهترین وسیله براي حفظ تناسب اندام و «: هاي خود آورده است شماره

هاي الغر نیز خانم... کند بانوان چاق را الغر می.. شنا . از بین بردن گوشت زیادي است
  ). 1317ي د 10اطالعات،(»داراي اندامی متناسب و زیبا خواهند شد].. با شنا...[

همچون اطالعات،کسب زیبایی و تناسب اندام زنان را مرتبط نشریات زنان نیز دیگر         
بانوانی که عالقه به زیبایی و بهداشت خود دارند و مایلند «کردند داشته توصیه می ورزش با 

نه را که پیوسته زیبا و سالم بوده و در ضمن اندام متناسبی هم داشته باشند باید ورزش روزا
همین مطلب را بیانی دیگري روزنامۀ ). 8، شمارة1319نامۀ بانوان ایران، (»ترك نکنند

تر از همه ورزش چند نتیجه دارد که دوتاي آنها مهم«به زنان گوشزد کرده است متفاوت
ها آن است که بهترین ورزش. است یکی تندرستی و یکی تاْمین زیبایی و حفظ تناسب اندام

مقاالت متعدد  ). 1، شمارة1319راهنماي زندگی، (»بخشد و شما را زیبا کندسالمت به شما 
نود «، »آرایش و زیبایی«،»اْثیر آن در زیبایی و بهداشتاهمیت ورزش و ت«دیگري با عناوین 

زیبایی، «، »ورزش کنید تا زیبا شوید«، »و نه درصد زیبایی زن در زیبایی اندام زیباي اوست
به رستاخیز  و راهنماي زندگیایران،  نشریات نامۀ بانوانظایر آندر و ن»اي آرزوي زیباي من

چاپ رسیده است که همگی از طریق ایجاد پیوند بین ورزش و سالمتی، سعی در ترویج 
  . در میان زنان ایرانی دارندورزش 

  آموزش ورزش 5.3 
نوان رکن دیگر براي ترویج ورزش بانوان در آن عهد، آموزش دادن ورزش با جامعه با

کشور بود که روزنامه اطالعات این امر را در دو محور متفاوت انجام داد که به نحوي 
  :مکمل یکدیگرند

  هاي مناسب معرفی ورزش1.5.3
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هاي ورزشی  نخستین قدم در آموزش ورزش بانوان، معرفی و آشنا ساختن زنان با رشته
عالوه بر ذکر  ه،روزنام در این. مناسب زنان بود که روزنامه اطالعات بدان توجه داشت

- شود که نیازي نیست زنان به ورزشمحاسن ورزش براي زنان، به این نکته هم اشاره می

با حرکات سخت و خشن ظرافت و «هاي سخت و خشن مردانه بپردازند زیرا نباید که 
هاي متناسب با ، بلکه ورزش)1315شهریور  4اطالعات،(» از بین برود] شان[تناسب اعضاء

در اقدامی . ها فعالیت کنندبدنی آنان نیز وجود دارد که بهتر است زنان در این زمینه سیستم
مشابه روزنامۀ دختران ایران نیز کوشیده است این ذهنیت غلط را از ذهن مردم بزداید 

دانند نتیجۀ ورزش کردن را فقط بزرگ شدن و تقویت عضالت پیدایش زور و بازو می«که
، 1310دختران ایران، (»دانندها نمیکردن را مناسب حال زن بنابراین فرض غلط ورزش

  . کاهدزیرا داشتن عضالت قوي و زور و بازو از مالحت و ظرافت زن می). 2شمارة
روزنامۀ اطالعات انجام با توجه به شرایط فرهنگی جامعه و موقعیت زنان در ساختار سنتی، 

که  شود ه، متذکّر میبه حساب آوردامور خانه را نیز یک نوع ورزش مناسب براي زنان 
هاي کدبانو به شرطی که به طور عاقالنه و متانت انجام کارهاي روزانه منزل براي خانم«

، 1315بهمن  15اطالعات، (»هاي بدنی استشود خود بهترین نوع تمرینات و مشق
 استده کرآهنگی معرفی هاي پیش ورزشرا مناسب براي زنان ورزشدیگر ). 3042شمارة

سپس با اشاره به گذشته این ورزش و و » کندکه شخص را بیشتر به حیات عمل آماده می«
آهنگی مغرب زمین نه تنها در عالم مردان بلکه در جهان تشکیالت پیش«:نهاد آورده است

  ).  1312خرداد  20اطالعات، (»زنان نیز موفق به گرفتن نتایج مهم گردیده است
هاي مناسب براي بانوان است که روزنامۀ اطالعات با نقل ر ورزشبازي از دیگطناب       

روي ورزش پیاده. سعی در ترویج آن داشتبازي دختران اخبار مربوط به مسابقات طناب
ترین آنها براي خرجها و کمبهترین ورزش«دیگري است که در این روزنامه به عنوان 

بدین . دانسته است» دابی چهره و رخسارنظارت و شا«معرفی شده و فواید آن را » بانوان
کند، جال و رونق چشم را زیاد و خالصه یکی از ها را پرخون میگونه«معنا که این ورزش
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شود که هر دوشیزه و مهمترین وسایلی است که منتهی به حصول زیبایی و جمال می
  ).1314ن بهم 18اطالعات، (»داندخانمی آن زیبایی را پربهاترین چیزهاي زندگانی می

ورزش دیگري که عالوه بر تبیین تاْثیرات آن در سالمت بانوان به اثرات آن در تقویت     
- تنیس از پرطرفدارترین رشته. باشداجتماعی زنان نیز اشاره شده، ورزش تنیس می  روحیۀ

بر » هاي ورزشی متناسب براي بانواناز بازي«هایی است که روزنامۀ اطالعات، آن را 
شماري که براي صحت و تندرستی عالوه از فواید بی«آورده است که این ورزش شمرده و 

و جمال و زیبایی مظهر دارد از نظر اجتماعی یعنی از این نظر که اختالط و معاشرت 
 31اطالعات،(»شود داراي تاْثیرات نیک خواهد بوددوستانه بین بانوان ورزشکار حاصل می

هاي زنان در سطح جهان در روزنامه، ضمن ستایش موفقیتالبته این ).1315اردیبهشت 
هایی خاصیت مردانه کند که چنین ورزشگیري، اشاره میبرداري و کشتیهاي وزنهرشته

  ).1316دي  12اطالعات، (شونددارند و براي زنان توصیه نمی
- باعث حسن« نوع دیگر ورزش، ورزش ژیمناستیک  که بر اساس مندرجات اطالعات      

ها و تناسب اندام آنها و قوت و چاالکی اعضاء و جوارح آنها و صحت و جمال خانم
نشریه دیگري نیز ). 1315بهمن  15اطالعات، (»شودسالمتی جهاز تنفس و جهاز معده می

کند اعضاء هاي ژیمناستیک و سوئدي عالوه بر اینکه بدن را نیرومند میورزش«آورده است
  ).8، شمارة1319نامۀ بانوان ایران، (»نمایدمیرا نیز از هر حیث متناسب 

هاي مناسب براي زنان است که اطالعات سعی در معرفی شنا یکی دیگر از ورزش          
 ،هاي هندبالورزش). 1315شهریور  4اطالعات،(و رواج آن در بین زنان ایران  داشت

براي بانوان، » یده نشودبه شرطی که هیچ خشونتی در آن د«والیبال، بسکتبال و اسکی نیز 
مانند اسکی یا بازي روي . هاي زمستانی پرداختباید به ورزش... «شد  مناسب دانسته می

  ).1317آبان  18اطالعات، (»نمایندیخ و برف که انسان را زرنگ و چست می
هایی هستند که روزنامۀ اطالعات با استناد به دو و میدانی و پرش نیز از جمله ورزش        

هاي ورزشی مصوبه و عملکرد دولت پهلوي مبنی بر وارد کردن این دو رشته در مسابقه
- از میان ورزش). 1319 اردیبهشت 22اطالعات،(دانددختران، آن را براي زنان مناسب می
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هاي دو و میدانی، تنیس، پرش و هندبال به هاي مناسب براي فعالیت بانوان در رشته
ی با حضور گاههاي آخر حکومت رضاشاه، مسابقات رسمی بین بانوان، خصوص در سال

  .دشبرگزار می) محمدرضا شاه(ولیعهد
  آموزش حرکات ورزشی2.5.3

- انجام صحیح ورزشرسانی پیرامون نحوه  دیگر اقدام مرتبط با آموزش ورزش زنان، اطالع

در این  نشریات کهر دیگروزنامۀ اطالعات نیز همگام با  .به جامعه زنان بود هاي مختلف
تري در جهت نفوذ این هاي عالیتر به ارائه روشبه شکل تخصصی زمینه فعال بودند،

روي به عنوان یک براي مثال ضمن معرفی پیاده. اصول در زندگی اجتماعی زنان پرداخت
روي، کند که مقصود از پیادهورزش مفید براي زنان، شیوة صحیح انجام آن را نیز گوشزد می

ها نیست، بلکه این امر باید در هواي آزاد و  باسرعت نسبی انجام رکت آرام در خیابانح
تا اعتدال قامت، فراخی سینه، استقامت پشت شانه را باعث شود و در حرکت باید «شود 

داشت و تنفس عمیق در هواي آزاد سینه را پیش داد، پشت و شانه را راست و مستقیم نگه
  ). 1314ن بهم 18اطالعات، (»کرد
اول به تازگی در حال از آنجایی که پدیدة ورزش براي زنان ایران در دورة پهلوي     

گیري و رشد بوده است، روزنامۀ اطالعات به زبان ساده به شرح و تفصیل قوانین و شکل
باره کنید یکاگر شروع به ورزش می«پرداختجزئیات تمرینات آمادگی جسمانی بانوان می

خسته ننمایید بلکه سعی کنید رفته رفته خود را بدان عادت دهید و هر روز صبح خود را 
اطالعات، (»پس از برخاستن از رختخواب و پیش از خواب چند حرکت ساده انجام دهید

  :باشدهاي زیر میهاي ورزشی روزنامۀ اطالعات به زنان حول محورتوصیه). 1317آبان  18
اي اثربخشی بیشتر ورزش برجسم و روان زنان، توصیۀ کردن در هواي آزاد؛ برورزش - 1

مؤکد این بود که در هواي آزاد به این کار بپردازند اما با توجه به آگاهی از محدودیت زنان 
دانم که براي همه ورزش در هواي آزاد مشکل می«کندبراي ورزش در هواي آزاد، اشاره می
هاي آن را باز د درها و پنجرهخواهید ورزش کنیاست پس اقالً در اتاقی که می

  ).جا همان(»نمایید
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هایی به منظور راحتی در انجام استفاده از چنین لباس ؛هاي گشاد و سبکپوشیدن لباس - 2
هاي تنگ که اعضاي بدن را از پوشیدن پیراهن«باشدحرکات ورزشی، مناسب براي زنان می

پیرو این نظریه در  ).1317دي  21اطالعات، (»دهد به کلی اجتناب کنیددر فشار قرار می
باز هستیم که تصویر آن در شاهد طراحی لباس جدیدي براي بانوان تنیس 1317سال

بایست هنگام بازي، بانوان از این لباس روزنامۀ اطالعات به چاپ رسید و از آن پس می
  . کردنداستفاده می

امه ورزش را به عنوان یکی با توجه به اینکه این روزن تناسب ورزش با شرایط جسمانی؛ - 3
، بودسیمایی در نظر گرفته هاي رسیدن زنان به زیبایی اندام و خوشترین راهاز اصلی

انتخاب رشته ورزشی را نیز متناسب با شرایط حسمانی همچون چاقی یا الغري و کوتاهی 
 دیگر ، ژیمناستیک وهاي سبک مانند شنااستفاده از ورزش. کرد یا بلندي افراد توصیه می

را اعتدال در انجام ورزش شنا  ،زنان الغر ولی برايهاي هوازي، براي زنان چاق ورزش
اگر الغر هستید ورزش کنید و بیشتر «رد وبه بانوان مخاطب تأکید داشت که کتوصیه می

هایی را تمرین کنید که متوجه یک قسمت به خصوص از بدن باشد مانند بازو و ورزش
زنان فربه و شاغل براي تحرك براي . )1317آبان  18اطالعات، (»...غیرهسینه، ماهیچه پا و 

- هایی براي خانمتوصیه .بیشتر آنان، ورزش سوئدي توصیه و اصول آن نیز شرح داده است

  .آورده استمنظور افزایش طول قد آنان به قد نیز هاي کوتاه
وان نقیصه رفتاري و به عن بد نشستن و بد ایستادن: هاي رفتاري رفع و اصالح نقیصه - 4

نیز به عنوان نتیجه این عادات و حرکات ناصحیح  خمیدگی پشت و برآمدن شکم، 
نخستین وظیفۀ بانوان «:کند می  توصیه آنهابراي رفع جسمانی هستند که روزنامه اطالعات 

این است که از همین امروز تصمیم بگیرند در موقع نشستن و ایستادن سر خود را راست 
شان پیدا و نگذارند بدنشان از استقامت خارج شده و خمیدگی در پشت و یا سینهنگهداشته 

هاي بلند به هنگام خم نکردن زیاد زانوها و برداشتن گام ).1317دي  21اطالعات، (»گردد
رفتن، شیوة صحیح کشیدن تنفس عمیق، ممانعت از انداختن پاها بر روي هم هنگام راه

. باشندسایر پیشنهادات ورزشی الزم در این راستا می... نشستن براي راحتی گردش خون و
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به پشت روي زمین بخوابید «براي جلوگیري از برآمدگی سینه و شانه توصیه شده است که
ها را از باالي سر به یک صندلی و زمین گیر بدهید پاهاي خود را محکم و قرص به دست

هستگی به سرجاي خود هم چسبانیده آنها را راست بلند کنید و دوباره به آ
  شود کهبه منظور راست راه رفتن توصیه می ).1318خرداد  19اطالعات، (»برگردانید

انگشتان . داریدهاي پا را به طور طبیعی از یکدیگر جدا نگهراست و مستقیم به یک دیواري تکیه بدهید پاشنه
بیرون کنید ولی مراقب باشید که سینۀ نفس عمیق بکشید و به آهستگی . پا را به طرف جلو مستقیم بگیرید
هاي خود را آزاد بگزارید دوباره به طرف در حین حرکت شانه و دست. شما باال باشد، پنج قدم جلو بروید

ها به طرفین کشیده و کف دست به طرف دیوار برگردید و با تغییر دادن وضعیت دست به طوري که دست
  ).1318خرداد  19اطالعات، (پایین باز باشد

  
  گیرينتیجه.4

 -اجتماعیکارکرد  ورة رضاشاه، به عنوان ارگانی همسو با دولت،روزنامۀ اطالعات در د
در جامعه  بانوان ، ترویج ورزشهاي آغازین انتشاراز همان سال فرهنگی پر رنگی داشت و

رزش محتوایی مقاالت چاپ شده در این روزنامه در باب وتطور . ایرانی را در پیش گرفت
رویدادهاي  با انعکاس 1312تا 1306از سال دهد؛ بانوان، سه دوره تقریباً متمایز را نشان می

اذهان عمومی مردم ایران به سمت مطلوبیت ورزش زنان  سعی در جلبورزشی زنان دنیا 
و با محتواي مزیت ورزش براي زنان ایران  با انتشار مقاالتی 1314تا 1312از سال. داشت

کردن ورزش براي همگانی ایرانی عالوه بر زنان جهان در تالش براي تبلیغ ورزش زنان
، مسابقات سازي ورزش زناندر عمومی ضمن تالش 1320تا 1314از سال.  بانوان ایران بود

  . دانرسنیز همراه با تصویر به چاپ میرا المللی بین زنانو در سطح ملی وورزشی 
ی زنان در سطوح محلی، ملّی و بین ، ضمنگزارش رویدادهاي ورزشروزنامۀ اطالعات

محورهاي  . داشت اولدورة پهلوي جامعه ایرانی در ورزش زنان در المللی، سعی در ترویج
تغییر نگرش جامعه به  :بندي کرد توان چنین دسته مورد توجهدر این زمینه را میاصلی 

کید زنان، تأ عامل اصلی سالمتی و تندرستیاهمیت ورزش به عنوان ورزش زنان، تأکید بر 
، تأکید بر آموزش جمال زنانثیر فزایندة ورزش بر زیبایی چهره و تناسب اندام و حسنأبر ت
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هاي ورزشی متناسب زنان و نحوه انجام صحیح حرکات  ورزش از طریق معرفی رشته
- تنیس، پیاده همچونهاي متناسب با توانایی جسمی آنان ورزش هدر این روزنام. ورزشی

بازي، والیبال، بسکتبال، هندبال، دو و میدانی و پرش براي ژیمناستیک، طنابروي، شنا، 
با طبع لطیف زنان و  واسطه سازگاريها به ورزشاین . توصیه شده استفعالیت بانوان 

قبول براي زنان در این روزنامه هاي قابلاز ورزش و تناسب اندام آنانبر زیبایی  تأثیر قاطع
  . آمدندبه حساب می

  ابنامهکت
برگی از سیاست فرهنگی دوران رضا شاه  - پیشاهنگی در ایران«، )1371(آشنا، حسام الدین 

  .  24- 2، صص 4-3، ش2س، گنجینه اسناد، »1320-1304
  .2 ، ش2، س)1319(ایران امروز 
انتشارات : ، زندخت پیشاهنگ نهضت آزادي بانوان ایران، تهران)1346(بصاري، طلعت 

 .زبان و فرهنگ ایران

از مشروطه تا (هاي زنانزن و تحول گفتمان از خالل نشریه«،)1395(ترابی فارسانی، سهیال
-69، صص)120پیاپی( 30، ش26، سدانشگاه الزهرا تاریخ اسالم و ایران ،»)پهلوي

92. 

بازتاب «،)1398(اهللا بهرامی، محسن رحمتی، جهانبخش و پروین رستمی، روحثواقب
تحقیقات ، »)1320تا1306(اول در روزنامۀ اطالعاتجایگاه اجتماعی زنان عصر پهلوي

  .58-25، صص1، ش9س،تاریخ اجتماعی
گران در خصوص آموزش زنان در بازتاب تعامالت فکري اندیشه«، )1394(حامدي، زهرا 

تاریخ اسالم ، »اول مبتنی بر سه نشریۀ عالم نسوان، شفق سرخ و اطالعاتپهلويدورة 
 .124-103، صص)117پیاپی(27، ش25، دورة جدید، سدانشگاه الزهرا و ایران

  .2ش، 1س، )1310(دختران ایران
هاي ها و سیاستسازمان پرورش افکار؛ جستاري بر سازمان«، )1375(دلفانی، محمود 

  . 94-70، صص 22-21، ش6س، گنجینۀ اسناد، »دورة رضاشاه فرهنگی ایران در
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  .8و  1ش، 1س، )1319(راهنماي زندگی
 30؛1312خرداد 20؛ 1310فروردین  25؛ 1308تیر 12هاي  ،شمارهروزنامه اطالعات

 18؛ 1314مهر  30؛ 1314مرداد 7؛ 1314خرداد  4 ؛1314اردیبهشت31؛1314اردیبهشت
شهریور  4؛ 1315خرداد  15؛ 1315اردیبهشت  31؛ 1314اسفند  10؛ 1314بهمن 
؛ 1317دي  10؛ 1317آبان  18؛ 1316دي  12؛ 1316آبان  20؛ 1315بهمن  15؛ 1315

شهریور  29؛ 1319اردیبهشت  22؛ 1318تیر  26؛ 1318خرداد  19؛1317دي  21
  .1319مهر9 ؛1319
اول بر پایگاه زنان تاْثیر نوسازي حکومت پهلوي«،)1396(زاده، محمد، آمنه امیريسلماسی

 . 90-63، صص15، ش8، سنامۀ ایران بعد از اسالمتاریخ، »در خانواده و اجتماع

  .مدبر: ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران) 1384(علی اصغر شمیم،
وزارت : انداز جهانی و ویژگی ایرانی مطبوعات، تهران، چشم)2535(صالحیار، غالمحسین

  .اطالعات و جهانگردي، اداره کل اطالعات
، 10س، رشد آموزش علوم اجتماعی، »زنان و ورزش«،)1385(زادگان، شهنازصداقت
  .35-29، صص 2ش

  .نشر کمال،: ، تاریخ جراید و مجالت ایران، اصفهان)1327(صدرهاشمی، محمد
  .دانشگاه تهران: ، سیر فرهنگ در ایران و مغرب زمین، تهران)1332(صدیق، عیسی 

شرکت سهامی طبع : ، دوره مختصر تاریخ فرهنگ ایران، تهران)2535(صدیق، عیسی  
  .کتاب

انتشارات اداره کل نگارش : ، رضاشاه کبیر در آیینۀ خاطرات، تهران)تابی(صفایی، ابراهیم 
  .وزارت فرهنگ و هنر

  .12ش ،8 ، س)1306(عالم نسوان
نگاهی به موقعیت زنان ایران در دورة پهلوي از «،)1393(عباسی، سمیه و منصور موسوي

  ..82-59، صص9، ش5، سنامۀ زنانپژوهش، »ش1332تا1300سال
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هاي زنان در هاي تاریخی حرکت، کانون بانوان با رویکردي به ریشه)1383(فتحی، مریم
  .ایرانمؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر : ایران، تهران

به تصویب 1318خرداد 6تا1317دي ماه12هاي سازمان پرورش افکار که ازنامهمجموعه آیین
هاي پرورش افکار که رسیده و مجموعه نخستین سخنرانی

، )1318(در تاالر دبیرستان دارالفنون ایراد شده است1318خرداد3تا1317بهمن13از
  .دبیرخانه سازمان پرورش افکار: تهران

هاي حرفۀ مامایی در سازمان بهداري تحلیل اسنادي روند فعالیت«،)1391(هامزاده، الملک
 .73-58، صص)87پیاپی ( 3، ش22، سگنجینۀ اسناد، »دورة رضاشاه

  . 3ش، 20س، )1319(ایران نامۀ بانوان 
  .8، 7 ،5،6ش، 3س،)1303( خواهنسوان وطن

تا بیست و چهارم 1299، تاریخ معاصر ایران از کودتاي سوم اسفندماه)تابی(نفیسی، سعید
  .نابی: تهران، )تاریخ شهریاري شاهنشاه رضاشاه پهلوي(1320شهریورماه 

نحوة پرداختن مردم «)1385(نیکوبخت، محمد و سید امیراحمد مظفري وحسین مفتخري
ایران به ورزش و تربیت بدنی با توجه به تحوالت مدیریتی از آغاز سلطنت هخامنشیان 

  . 32-25، صص 7ش، 4 ، سعلوم حرکتی و ورزشنشریۀ ،  »تا پایان سلطنت پهلوي
- چگونگی  بازنمایی زنان و زنانگی در آگهی«،)الف1395(جنگجوفر، شهرام، شهناز یوسفی

پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و ، »)1304-1320(هاي تجاري روزنامۀ اطالعات
  . 129-109، صص2، ش5، ساقتصادي

هاي تجاري مرتبط با  کارکرد فرهنگی آگهی«،)ب1395(فر، شهرام، شهناز جنگجویوسفی
، 17، سارتباطات -مطالعات فرهنگ،  »)1320-1305(زنان در روزنامه اطالعات 

  . 202-175، صص 36ش
مسئله زن و زنانگی در روزنامه اطالعات در «، )1398(فر، شهرام، شهناز جنگجویوسفی

  .254- 231،صص2، ش10، سنامه زنان پژوهش، »)1304-1320(دوره پهلوي اول
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