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 چكیده

 دیا جد هاای تیحضور زنان در فعال یبرا نهیجنبش مشروطه، زم یروزیپ با
از  یکا ی »عاال  نواوان  ». شاد  ایا زناان م   اتیاز جمله انتشاار نشار   یفرهنگ
. ایا   دشا یمنتشر ما  .ش1312تا  1299 هایبود که در فاصلة سال یاتینشر

ان یبه ب  فراه  کرد تا با ارسال مقاله و نوشته وندگانینو یبرا یفرصت نشریه
شاناخته شاده    وندگانینو. از ای  رو بپردازند شیخو هایدهیو ا هاگاهدید
 کوشد یپژوهش م  ینمودند. ا یهمکار هینشر  یگمنام  با قل  خود با ا ای

کاه در نن دوره هناوز بواتر       یا رغا  ا   کاه باه   پاساخ دهاد  پرساش    یبه ا
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ات ینشر  ینبود، مطالب ا ایرشد زنان باسواد چندان م  یالزم برا ی فرهنگ
 ؟است شدهینوشته م یتوسط چه کوان

  یا با تمرکا  بار مقااالت ا    ،یو نمار ییمحتوا لیپژوهش با روش تحل  یا
جداول مشخص،   یو ترجمه و با کمک ارقام و ترس فیدر قالب تأل هینشر

 هاااینشااان دهاد کااه مشااارکت ماردان و زنااان در بخااش   در صادد اساات 
 گااه یاز چاه پا  واندگان ینو  یا باوده و ا   انیا به چاه م  هینشر  یگوناگون ا

کاه   دهدیاند. ماحصل پژوهش نشان م برخوردار بوده یاجتماعو  یفرهنگ
 یجد یشکل زن، که در قالب مقاله و به وندگانیتعداد نو ،یاز حیث نمار

نمار   یمرد بوده است. ا وندگانیاز نو شتریب کردند،یم یهمکار ةیبا نشر
 تیباا جنوا    یدرصد ن 3/11و درصد مردان 3/43درصد زنان،  4/45شامل 

و  اسات ینناان اهال س    یکاه در با   واندگان ی. اغلاب نو باشاد ینامشخص م
 یهاا  از رده کارده  لیافراد تحصا   خورند، یبه چش  م  ین یمذهب یها تیاقل
 ،یخارج وندگانیو نو ییکایمدارس نمر النالتحصیفارغ ،یاجتماع یباال
 هاای زنان را با فرهنا  و ارزش  دندکوشییبودند که م کا،یاز نمر ژهیو به
 نشنا کنند.  ینو

 
 نشریه عال  نووان، نویوندگان، زنان، مشارکت.: يکلید يها واژه

 
 مقدمه

ایفاا  هاای فرهنگای ایا  دوره    گاذار در روناد کانش   ثیرأت نقشیعصر مشروطه مطبوعات  در
درصدد برنمدناد   پیروزی انقالب مشروطه زنان روشنفکر و تحصیلکردهدنبال ه ب. کردند می
قادم  های اجتمااعی، سیاسای و فرهنگای    فعالیت ةبا چاپ و انتشار روزنامه و نشریه به دایرتا 

 و به تنویر افکار و ارتقای سطح دانش و نگاهی زنان بپردازند. گذارده
و  کردناد ها و افکار خود را صریح و روشا  مطار    نویوندگان در ای  نشریات دیدگاه

کوشایدند مواا ل و مشاکالت    نناان   به کنشی نگاهانه برای تغییر وضع موجود دست زدند.
و به زنان رویکارد جدیادی از زنادگی و اماور روزماره       دهند زنان را در معرض توجه قرار

 رخ دهد.  اتغییری در زندگی نن ،زمان با تحوالت جامعه  تا ه  توصیه کنند

 
 

 امتیازی خاان  نواباه صافوی    به صاحب به عال  نووان تواناز جملة ای  نشریات زنانة می
نمریکاایی ایاران    ةدخترانا  ةالتحصایالن مدرسا   ای  نشریه تحت نظر مجمع فاارغ . کرداشاره 

در زمیناة  مدرساه  ایا   التحصایالن   نماوزان و فاارغ  داناش بوایاری از   بعادها  شاد. منتشر مای 
   نویوی با نشریة عال  نووان همکاری داشتند. مقاله

باا   نشریه عاال  نواوان و   های موجودتمام شماره حاضر درصدد است با بررسیپژوهش 
های عال  نووان در بخش های نماری، مشارکت نویوندگان و مترجمان نشریهستناد به دادها

را  «ماد و لبااس   ا  داری خاناه  نووان،الصحه، پرستاری و تربیت اطفال، حفظ»مانند گوناگون 
  در جداول جداگانه نشان دهد.
های خواص دانشای  اند و ننان که در خانوادهبوده قل  معدود به از ننجایی که زنان دست

تاا   اددشکنی نداشتند، دفتر نشریه موابقاتی ترتیب مای هنجارانگی ه یا جرأت  ،نموخته بودند
الزم برای ارسال مطالب خود را پیدا کنناد. از ایا  رو در ایا  نمارهاا      ةزنان فرصت و انگی 

 مطالاب نویواندگان   . الزم به ذکر است کهبرندگان ای  موابقات مدنظر قرار گرفتند عمدتاً
هاایی  تعداد مقاله از ای  نمونه نماری خارج شدند. شدن مقاله طوالنی سبببه  متفرقه ادبی و

طاور درصادی    هو می ان مشارکت نناان با   ،که هر نویونده در هر بخش ارا ه نموده مشخص
    .شده است نمایش داده

نشاریات زناان پا      ةمحققی  متعددی به موضوع پژوهش در زمینالزم به ذکر است که 
کاه از   ،اناد به رشتة تحریار درنورده  هایی در ای  خصوصاند و مقالهکردهاز مشروطه توجه 

هاای زناان از مشاروطه تاا     زن و تحاول گفتماان از خاالل نشاریه    »تاوان باه   میهای نن نمونه
از خلوت خانه تا عرصه اجتماعی: رویارویی زناان  » ،(30ش :1395 )ترابی فارسانی،« پ لوی

زنان شاعر مجلاه  » و( 8ش :1391)فصیحی، « عصر مشروطیت یا دوگانگی فرهن  و طبیعت
شده در مجموعه مقاالت همایش صاد ساال شاعر    منتشر (1388، )معصومه سیار« عال  نووان

نشاریات زناان باه     ایی بازشناسی محتودر پ عمدتاً دستهایی از ای  اشاره کرد. نمونه «زنان
تااریخ جرایاد و مجاالت     مانناد هاا  کتاب ند. همچنی  برخیاهصورت کلی در ای  دوره بود

(، 1351االساالمی،   )شایخ نگار و اندیشمند ایاران  (، زنان روزنامه1364 ایران )صدر هاشمی،
 کاه باا رویکارد   اناد  پرداختاه به معرفی نشریات زنان  ( صرفا1383ًنشریات ویژه زنان )ببران، 

 ای  پژوهش متفاوت است. تحلیلی
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 امتیازی خاان  نواباه صافوی    به صاحب به عال  نووان تواناز جملة ای  نشریات زنانة می
نمریکاایی ایاران    ةدخترانا  ةالتحصایالن مدرسا   ای  نشریه تحت نظر مجمع فاارغ . کرداشاره 

در زمیناة  مدرساه  ایا   التحصایالن   نماوزان و فاارغ  داناش بوایاری از   بعادها  شاد. منتشر مای 
   نویوی با نشریة عال  نووان همکاری داشتند. مقاله

باا   نشریه عاال  نواوان و   های موجودتمام شماره حاضر درصدد است با بررسیپژوهش 
های عال  نووان در بخش های نماری، مشارکت نویوندگان و مترجمان نشریهستناد به دادها

را  «ماد و لبااس   ا  داری خاناه  نووان،الصحه، پرستاری و تربیت اطفال، حفظ»مانند گوناگون 
  در جداول جداگانه نشان دهد.
های خواص دانشای  اند و ننان که در خانوادهبوده قل  معدود به از ننجایی که زنان دست

تاا   اددشکنی نداشتند، دفتر نشریه موابقاتی ترتیب مای هنجارانگی ه یا جرأت  ،نموخته بودند
الزم برای ارسال مطالب خود را پیدا کنناد. از ایا  رو در ایا  نمارهاا      ةزنان فرصت و انگی 

 مطالاب نویواندگان   . الزم به ذکر است کهبرندگان ای  موابقات مدنظر قرار گرفتند عمدتاً
هاایی  تعداد مقاله از ای  نمونه نماری خارج شدند. شدن مقاله طوالنی سبببه  متفرقه ادبی و

طاور درصادی    هو می ان مشارکت نناان با   ،که هر نویونده در هر بخش ارا ه نموده مشخص
    .شده است نمایش داده

نشاریات زناان پا      ةمحققی  متعددی به موضوع پژوهش در زمینالزم به ذکر است که 
کاه از   ،اناد به رشتة تحریار درنورده  هایی در ای  خصوصاند و مقالهکردهاز مشروطه توجه 

هاای زناان از مشاروطه تاا     زن و تحاول گفتماان از خاالل نشاریه    »تاوان باه   میهای نن نمونه
از خلوت خانه تا عرصه اجتماعی: رویارویی زناان  » ،(30ش :1395 )ترابی فارسانی،« پ لوی

زنان شاعر مجلاه  » و( 8ش :1391)فصیحی، « عصر مشروطیت یا دوگانگی فرهن  و طبیعت
شده در مجموعه مقاالت همایش صاد ساال شاعر    منتشر (1388، )معصومه سیار« عال  نووان

نشاریات زناان باه     ایی بازشناسی محتودر پ عمدتاً دستهایی از ای  اشاره کرد. نمونه «زنان
تااریخ جرایاد و مجاالت     مانناد هاا  کتاب ند. همچنی  برخیاهصورت کلی در ای  دوره بود

(، 1351االساالمی،   )شایخ نگار و اندیشمند ایاران  (، زنان روزنامه1364 ایران )صدر هاشمی،
 کاه باا رویکارد   اناد  پرداختاه به معرفی نشریات زنان  ( صرفا1383ًنشریات ویژه زنان )ببران، 

 ای  پژوهش متفاوت است. تحلیلی
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 عالم نسوان  ةنشریدر نِ نویسندگا عناوین و القاب
 ،گونه که محتوای مطالب موضوعیت زناناه دارد  عال  نووان درصدد بود هماننشریة ه چاگر

 .نیافااتق تحق اا ( امااا ایاا  اماار125: 1351 االسااالمی، ویوااندگان نیاا  از زنااان باشااند )شاایخن
الزم و جواارت   داناش   ،زنان در ادوار گذشته نموزش ،ه شداشارطور که پیش از ای   همان
از ایا  رو موائوالن    نکارده بودناد،  های علمی و فرهنگای را کواب   حضور در عرصه برای

، «هموار خیاالی شاما   »االتی تحات عنااوینی چاون    ؤا طار  سا  با نشریه با برگ اری موابقات 
 79: 2، ش10س  )عال  نواوان، « پور خیالی شما»و « خواهید باشد دخترتان چه قو  زنی می»
 تاا  کوشیدند( می179: 4ش  و142:  3ش و 73: 2شو ؛ 30و 3 :1، ش11س ؛  264:  6ش و

خود را نشاکارا   های ه دیدگاها و بوتر گفتمانی را در اختیار دختران و زنان قرار دهند تا ایده
همچنای  باا طار      و خاویش را شاکوفا ساازند   و استعدادهای درونی کنند  مطر  و مکتوب

عااال  نوااوان هاادی از ایاا  شاایوه  فرهناا  عامااه بااه نقااد و بررساای نن بپردازنااد. نشااریه   
در بای   » که با ای  روش بودو بر ای  باور  ردکنویوی را تربیت زنان نویونده ذکر می مطلب

: 2، ش11س ) دهاد پرورش مای  «نووان ایران، نویوندگان زبردست اًتوده جوان و مخصوص
 نشریه همچنان به تشویق زناان بارای ارساال مطالاب    های متعدد در شمارهای  اساس  بر .(49

 .(60: 2ش  ،10س عال  نووان، ) داختپرخود می
التحصایالن مدرساه نمریکاایی تشاکیل     فاارغ  را بخش وسیعی از نویوندگانبدو امر در 

ای شااد کااه ه گونااهسااال از انتشااار نشااریه عملکاارد نن باا گذشاات چناادبااا دادنااد، امااا ماای
 ،انهای مختلف ازجمله م ندساان، پ شاکان، پرساتاران، شاعراع، معلما     نویوندگانی از طیف

دفتار  فرساتادند.  دار، محصلی  مدارس و افراد خارجی بارای نشاریه مکتوبااتی مای    زنان خانه
هار مقالاه باا امضااع و     »سات  خوامای هاا  از نن ،ال مقااالت نشریه با فراخوان زنان ج ت ارس

 توانند امضا را در اداره محفاو  نمایناد. اداره در رد و  ندرس نویونده به اداره برسد ولی می
که باا موالک مجلاه مخاالف      کندفقط مطالبی درج می مختار است وهر مقاله  دتنقی قبول و
 .(2:  1ش ،1س )عال  نووان، «نباشد

شاان   ای کاه هویات  گوناه ه با  امتناع داشتند،کامل  بردن نام کار هنویوندگان از ببرخی از 
معرفای  ان یاا پدرانشاان   ناام هموار   باا خاود را  نیا   برای خوانندگان نامشخص بود. گروهای  

ر یاا ماری  خاان     سریه خان  میرزا رضاخان افشا ،هزاد ملکخان م دی د خان  دکترکردن می
 

 

و  23: 2، ش1)عاال  نواوان، س    هایی از ایا  دسات اسات    نمونهالملک  صبیه مرحوم مفتا 
با تکیه بر نام مردان درصدد بودند ای  نویوندگان  شاید .(19: 5و ش  28: 1و ش  25:  3ش

کاه تمایال   اشخاصای   محارمشان را پشتوانة خاویش قارار دهناد.    اعتبار خانوادگی خود و یا
نفر کرماانی )عاال  نواوان،     یک مثالً ناشناس باقی بمانند، اس  خود را به صورت عام داشتند

( و یاا باه صاورت    31:  6، ش5س عال  نووان، )محفو   یا با عنوان امضاع( 73: 2، ش 8س
قاباال غیر کااه کااامالً نگاشااتند ( ماای230: 6، ش7سعااال  نوااوان، ) «م ر، ع،» مخفااف مااثالً
شااید علات را بتاوان در ایا       .شاد مشاخص نمای  شان برای خواننده  جنویت شناسایی بود و

جوتجو کرد که در گذشته به سبب فشار هنجارهای اجتماعی، تعصب و غیارت از اساتعمال   
 .(9:  1388)ترابای فارساانی،    شاد های اجتماعی خودداری مای عرصه نام دختران و زنان در
 منتظار  »ی چاون  انتخااب اساامی مواتعار   باا  از جمله خان  حمیده نیکاو  برخی از نگارندگان 

 .(36:  2ش ،4س ،)عاال  نواوان   شان را به نمایش می گذاشتند ح ن و اندوه درونی، «مرگ
مقااالت فکااهی و   . کردناد خاود را باا ناام زن معرفای مای     گاه نویوندگان مردی بودند کاه  

در واقاع   م رانگیا  دولتشااهی   باه گفتاه   شد منتشر میدلشاد خان  چنگی ی نام  که با انتقادی
 احتمااالً  .(647:  4ش  ،1382 م رانگیا ،  )دولتشااهی،  1بودنوری  ابراهی  خواجهنقای نوشته 

برخی از مردان مطالب خود را با نام زنانه  ،های زنان داشتچون نشریه تأکید بر چاپ نوشته
 د.نها شوتا مانع برخی از حواسیت کردندارسال می
عبارت بود از: جاواب  کردند خود خودداری می که نویوندگان نن از افشای نام یمطالب
متنی  قرای  از .بود رفته نن ا بر که ظلمی و زندگی و ،زمانه از هییشکوا ها،نوشته دل ،موابقات
 د.شون نشکار شان هویت داشتند قصد که بود یزنان از بیشتر مقاالتی چنی  که شودمی مشخص

 
   بندي مقاالتارتباط آن با مقولهو مراتب علمی نویسندگان  ،تحصیالتمیزان 

، عال  نووان همکاری داشاتند  ةهای دیگر با نشرییا به شیوه قالب مقاله و نویوندگانی که در
یافتاه  علمی دست  تربه مدارج باال های بعدسال که بودندای  رفته خوانده و مدرسهافراد درس

سیاساتمداران پیوساتند.   جرگاة   یا باه  یا روشنفکران درنمده و کردگان وتحصیل ةدر زمر و
 ،( 742: 1357 )افشااار، زبااان فارساای اسااتاد ،د عااامریمحم ااعلاایتااوان از  باارای نمونااه ماای

                                                           
  .های نماری به عنوان یک نویونده زن محووب شده است ای  رو در داده روایتی است و موتند دیگری نیوت. از .1
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و  23: 2، ش1)عاال  نواوان، س    هایی از ایا  دسات اسات    نمونهالملک  صبیه مرحوم مفتا 
با تکیه بر نام مردان درصدد بودند ای  نویوندگان  شاید .(19: 5و ش  28: 1و ش  25:  3ش

کاه تمایال   اشخاصای   محارمشان را پشتوانة خاویش قارار دهناد.    اعتبار خانوادگی خود و یا
نفر کرماانی )عاال  نواوان،     یک مثالً ناشناس باقی بمانند، اس  خود را به صورت عام داشتند

( و یاا باه صاورت    31:  6، ش5س عال  نووان، )محفو   یا با عنوان امضاع( 73: 2، ش 8س
قاباال غیر کااه کااامالً نگاشااتند ( ماای230: 6، ش7سعااال  نوااوان، ) «م ر، ع،» مخفااف مااثالً
شااید علات را بتاوان در ایا       .شاد مشاخص نمای  شان برای خواننده  جنویت شناسایی بود و

جوتجو کرد که در گذشته به سبب فشار هنجارهای اجتماعی، تعصب و غیارت از اساتعمال   
 .(9:  1388)ترابای فارساانی،    شاد های اجتماعی خودداری مای عرصه نام دختران و زنان در
 منتظار  »ی چاون  انتخااب اساامی مواتعار   باا  از جمله خان  حمیده نیکاو  برخی از نگارندگان 

 .(36:  2ش ،4س ،)عاال  نواوان   شان را به نمایش می گذاشتند ح ن و اندوه درونی، «مرگ
مقااالت فکااهی و   . کردناد خاود را باا ناام زن معرفای مای     گاه نویوندگان مردی بودند کاه  

در واقاع   م رانگیا  دولتشااهی   باه گفتاه   شد منتشر میدلشاد خان  چنگی ی نام  که با انتقادی
 احتمااالً  .(647:  4ش  ،1382 م رانگیا ،  )دولتشااهی،  1بودنوری  ابراهی  خواجهنقای نوشته 

برخی از مردان مطالب خود را با نام زنانه  ،های زنان داشتچون نشریه تأکید بر چاپ نوشته
 د.نها شوتا مانع برخی از حواسیت کردندارسال می
عبارت بود از: جاواب  کردند خود خودداری می که نویوندگان نن از افشای نام یمطالب
متنی  قرای  از .بود رفته نن ا بر که ظلمی و زندگی و ،زمانه از هییشکوا ها،نوشته دل ،موابقات
 د.شون نشکار شان هویت داشتند قصد که بود یزنان از بیشتر مقاالتی چنی  که شودمی مشخص

 
   بندي مقاالتارتباط آن با مقولهو مراتب علمی نویسندگان  ،تحصیالتمیزان 

، عال  نووان همکاری داشاتند  ةهای دیگر با نشرییا به شیوه قالب مقاله و نویوندگانی که در
یافتاه  علمی دست  تربه مدارج باال های بعدسال که بودندای  رفته خوانده و مدرسهافراد درس

سیاساتمداران پیوساتند.   جرگاة   یا باه  یا روشنفکران درنمده و کردگان وتحصیل ةدر زمر و
 ،( 742: 1357 )افشااار، زبااان فارساای اسااتاد ،د عااامریمحم ااعلاایتااوان از  باارای نمونااه ماای

                                                           
  .های نماری به عنوان یک نویونده زن محووب شده است ای  رو در داده روایتی است و موتند دیگری نیوت. از .1
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 لیواان  ادبیاات   ،نیاره سامیعی   ( و1370)شامی ،   جغرافیا لیوان  تاریخ و ،اصغر شمی  علی
برخای از نویواندگان نیا      نام برد. ( 128:  1380، 1ج ت ساواک،)ح ب ایران نوی  به روای

 التحصایل رشاته پ شاکی از    امیاراعل  فاارغ  در خارج از کشور به تحصیل پرداختند همچون 
 نلمااان تقاای ب راماای دکتاارای کشاااورزی از (،123: 2ج ،1382 ،دانشااگاه لیااون )روسااتایی

 رضااازاده شاافق دکتاارای فلواافه از (،108: 2، ج1369و مرساالوند،  176: 1373)ابریشاامی، 
نیا    نویوانده  زناان  میاان  از .(201 : 3ج ،1380و اتحااد،  728: 2ج ،1380برل )عاقلی، بااقر، 

و باماداد،   159: 1384 التحصایل تعلای  و تربیات )د م،   فاارغ  نبادیدولت صدیقهتوان به  می
از دانشاگاه ساورب  )فارخ     ، هار دو کارده فلوافه   ( و ایران تیمورتاش تحصیل52: 1، ج1347
 . اشاره کرد(  234: 1381 زاد،

شاده باه وضاو      نگاشاته ی مقااالت  ااز نویوندگان عال  نووان و محتو اطالعات موجود
و با توجاه   ندزد های تخصصی خود قل  می در حوزه عمدتاً دهد که ای  نویوندگان نشان می

ارساال  مکتوباتی را به دفتر مجله  ،و نی  با عنایت به نیازهای جامعه تخصصی ةرشتبه دانش و 
را پ شاکان   «پرساتاری کودکاان   حفاظ الصاحه و تربیات و   »اند. مطالب مرباو  باه    کرده می

 دکتر مکداول از پ شکان حاذق چ اار مقالاه  برای مثال نگاشتند.  متخصص در ای  حوزه می
مواا ل پ شاکی باه مجلاه      بااره پنج مقالاه در  ،ایران پ شک بیمارستان دولتی ،انکدکتر نلی و

 ،مواتر سامو یل   (4:  3ش ،3وس  6:  4، ش1)عاال  نواوان، س   اناد کردهعال  نووان ارسال 
 بااره ( ساه مقالاه در  85: رساولی از م ندسان مجارب و نزماوده )   ،پور دکتر سعید کردستانی

 .(15: 2وش14 :1ش ،6سال  ؛ 6:  5ش ،5سعال  نووان، ) به چاپ رساندمعماری 
تربیات از نمریکاا    است کاه دکتارای تعلای  و    اولی  زنی ،خان  طیبه میردامادی خوزانی

 ةرشااتباااره او در .(1396شاا ریور  23، «ارتبااا  شخصاای» ریحااان، میردامااادی،) اخاذ نمااود 
 و« پارورش اطفاال  در  ملت نمریکاا  اقدامات دولت و» تحت عناوی مقاله  دوخود  یتحصیل

 3:  1، ش12س عال  نواوان،  ) رشتة تحریر درنورددر عال  نووان به « اهمیت تعلی  ابتدایی»
ای مقالاه  (13 :1392، )خلعتباری  امیرارسالن خلعتبری لیوان  حقوق. (106:  3، ش10وس 
در چناد مااده وضاع     اجوچاه قاانون جدیاد ازد   اگر باود معتقد . او وشتحقوق زنان ن بارهدر

تاأمی  خواهاد    ایان را تاا انادازه  حقوق زنا  باشد وبودن نن دلیل نقصان نمی لیک  ک  ،شده
  (97:  3، ش12س)عال  نووان،  کرد

 
 

های ساو دی از بلژیاک و موائول اولای  سافر      ورزش ةنموخت دانش ،ورزنده میر م دی
باه نشاریه   « ورزش نواوان » عناوان ای با ( مقاله59: 1392 )زارعی، المللی تی  فوتبال ایرانبی 

لذا ورزش برای دختران  اند،که چون دختران امروز مادران نینده شدمتذکر  او .کردعرضه 
  .(175: 5، ش7س  عال  نووان،) ان ضرورت داردبیش از پور

در راساتای اهادای    ، نیااز جامعاه و  بردن سطح مطالاب باال اوقات نشریه برای ایپاره در
 ؛را ارساال نمایناد   خاصای  مطالب کردمیمعتبر درخواست متخصص و مجله از نویوندگان 

دنباال شایوع بیمااری نبلاه در      به او .کردنشریه ارسال  به دفتر ان،کمانند مقاالتی که دکتر نلی
 4ش و 6: 3ش ،6س  ،نگاشت )عاال  نواوان   بارهمقاله در ای   ت ران به درخواست نشریه دو

، در منا ل  های الزم در خصاوص پرساتاری از بیمااران   همچنی  با توجه به عدم نگاهی(. 9:
 یاخصاوص مقالاه   در ایا   کناد  ان تقاضاا کزم دانوت از دکتر نلیالنشریه عال  نووان  مدیر

 مقاام زن  ةیاسامی در زمینا   که رشاید  ایمقاله دو و نی  .(6: 3ش ،3س  عال  نووان،) ویودبن
 55: 2ش ،9سعاال  نواوان،   ) به رشتة تحریر درنورد، از ای  نوع استبه درخواست نشریه 

  .(103:  3ش و
 

 هاي مذهبی با نشریه عالم نسوان مشارکت اهل سیاست و اقلیت
از  نویواندگان نشاریه بودناد. بعضای     ةنی  در زمار  های مذهبی برخی اقلیت سیاست واز اهل 
امیر  توان به افرادی چونمیدست یافتند که از ای  جمله ناصبی های بعد به مدر سال نن ا نی 

 و نمایناده مجلا    ،ردِ(، نصیرالدوله ب ا 117: 1388رضاشاه )نظری،  مخصوصپ شک  ،اعل 
 352: 1381 و عااقلی،  2186: 3، ج1387)انوری، حو ، معاری وزیر الدوله  کابینه وثوق در
، (، دکتار رضاازاده شافق )صادیق    127:  2، ج1382 ،ییروساتا و همچنی  به دکتار اعلا  )   (

( کاه در چنادی  دوره باه    129: 1380، 1ج ( و نیره سمیعی )ح ب ایاران ناوی ،  107: 1352
 کرد.سنا راه یافتند، اشاره  مجل  شورای ملی و

دکتار  داشتند، بارای نموناه   سیاسی متفاوت با نشریه همکاری های نویوندگان با گرایش
متمایل باه   های بعد دارای گرایش چپ ودر سال که (685: 1388ری، )نظ فریدون کشاورز

م نادس   و ( گردیاد 116)پروناده ناتماام :    رحی  نامور از سران ح ب توده ،شد ح ب توده
همااا  ،(74: 1384ی، دمااوکرات ایااران پیوساات )هوشاان  م اادواحمااد رضااوی بااه حاا ب 



فصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا / 63

 
 

های ساو دی از بلژیاک و موائول اولای  سافر      ورزش ةنموخت دانش ،ورزنده میر م دی
باه نشاریه   « ورزش نواوان » عناوان ای با ( مقاله59: 1392 )زارعی، المللی تی  فوتبال ایرانبی 

لذا ورزش برای دختران  اند،که چون دختران امروز مادران نینده شدمتذکر  او .کردعرضه 
  .(175: 5، ش7س  عال  نووان،) ان ضرورت داردبیش از پور

در راساتای اهادای    ، نیااز جامعاه و  بردن سطح مطالاب باال اوقات نشریه برای ایپاره در
 ؛را ارساال نمایناد   خاصای  مطالب کردمیمعتبر درخواست متخصص و مجله از نویوندگان 

دنباال شایوع بیمااری نبلاه در      به او .کردنشریه ارسال  به دفتر ان،کمانند مقاالتی که دکتر نلی
 4ش و 6: 3ش ،6س  ،نگاشت )عاال  نواوان   بارهمقاله در ای   ت ران به درخواست نشریه دو

، در منا ل  های الزم در خصاوص پرساتاری از بیمااران   همچنی  با توجه به عدم نگاهی(. 9:
 یاخصاوص مقالاه   در ایا   کناد  ان تقاضاا کزم دانوت از دکتر نلیالنشریه عال  نووان  مدیر

 مقاام زن  ةیاسامی در زمینا   که رشاید  ایمقاله دو و نی  .(6: 3ش ،3س  عال  نووان،) ویودبن
 55: 2ش ،9سعاال  نواوان،   ) به رشتة تحریر درنورد، از ای  نوع استبه درخواست نشریه 

  .(103:  3ش و
 

 هاي مذهبی با نشریه عالم نسوان مشارکت اهل سیاست و اقلیت
از  نویواندگان نشاریه بودناد. بعضای     ةنی  در زمار  های مذهبی برخی اقلیت سیاست واز اهل 
امیر  توان به افرادی چونمیدست یافتند که از ای  جمله ناصبی های بعد به مدر سال نن ا نی 

 و نمایناده مجلا    ،ردِ(، نصیرالدوله ب ا 117: 1388رضاشاه )نظری،  مخصوصپ شک  ،اعل 
 352: 1381 و عااقلی،  2186: 3، ج1387)انوری، حو ، معاری وزیر الدوله  کابینه وثوق در
، (، دکتار رضاازاده شافق )صادیق    127:  2، ج1382 ،ییروساتا و همچنی  به دکتار اعلا  )   (

( کاه در چنادی  دوره باه    129: 1380، 1ج ( و نیره سمیعی )ح ب ایاران ناوی ،  107: 1352
 کرد.سنا راه یافتند، اشاره  مجل  شورای ملی و

دکتار  داشتند، بارای نموناه   سیاسی متفاوت با نشریه همکاری های نویوندگان با گرایش
متمایل باه   های بعد دارای گرایش چپ ودر سال که (685: 1388ری، )نظ فریدون کشاورز

م نادس   و ( گردیاد 116)پروناده ناتماام :    رحی  نامور از سران ح ب توده ،شد ح ب توده
همااا  ،(74: 1384ی، دمااوکرات ایااران پیوساات )هوشاان  م اادواحمااد رضااوی بااه حاا ب 
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 باه عضاویت  نیره سامیعی   ،(28: 2ج ،1347د، )بامدا محمودی از اعضای فعال جمعیت زنان
و نیا   ( 129: 1380 ،1سااواک،ج  سوی  ح ب ایران نوی  )ح ب ایران ناوی  باه روایات   ؤم
  .(413-412 :1377)نبراهمیان ، سازمان زنان درنمد یتدیجه کشاورز به عضوخ

خاورد. کتاایون   به چش  مای  های مذهبی مختلف نی از اقلیت افرادی در بی  نویوندگان
تاریخچه سازمان  ،نرش )ضیا طبری،اعضای کانون زردتشتیان کرمان بودسروشیان از اولی  

 هاای صادیقه  نوشاته  ویاژه  همقاالت مجله ب ثیرأتحت ت وی انجم  زردتشتیان کرمان(. زنان و
تحصایل زناان    نماوزش و  گرایی وعل  ،تن ا راه نجات نووان ایران نویود:نبادی، میدولت
گذار بنیان بانوی زردتشتی و ،همچنی  فرنگی  شاهرخ (.201: 6ش ،8س، )عال  نووان است

در روز جشا    «(1983ناوامبر  » )مصااحبه باا فارنگی  شااهرخ،     انجم  فرهن  ایران باستان
سخنرانی  «تحصیلی مدارج در حقوق تواوی» ةزمین در نمریکایی نووان مدرسه التحصیلیفارغ

  .(39: 2ش  ،13سعال  نووان، ) رسیدنشریه عال  نووان به چاپ  که در ایراد نمود
از همکااری داشات سالیمان حیای      که با مجله عاال  نواوان   مترجمان زبردستی از جمله 

: 1385 ،)اماامی  باود  کاالج نمریکاایی ت اران    ةمدرس ةنموختدانش وی ودی  افراد سرشناس
 .(193: 5ش  ،156: 4ش ،8س ، 33: 4ش ،5س عال  نووان، ،191

های اطرافیانش به موایحیت  دکتر سعید کردستانی از مولمانانی بود که با وجود مخالفت
 موایحی در بخاش  برجواته  ای  پ شک  .(21:  1957وهمکاران ،)رسولی  کرد پیدا گرایش
، ش 2س؛  4: 5ش ، 1سعاال  نواوان،   ) نشریه عال  نووان همکااری داشات   باالصحه حفظ
 (.6: 2و ش 5اول: 

 
 نویسندگان خارجی 

 نویواندگان مارد   زیار  باه جاداول   توجاه باا   نشریه خاارجی بودناد.   از نویوندگان ده درصد
ی جو نویواندگان زن خاار  « تربیت اطفال پرستاری و ،الصحهحفظ»اغلب در بخش  خارجی

مشاارکت داشاتند. بعضای از نویواندگان     « و لبااس  ماد  داری، بخاش خاناه  » زمیناه اغلب در 
اماا در   ؛دکتر مکداول خان  و نقای مانند، همکاری داشتندخارجی به خواست خود با مجله 

خااص   ایهنویواند  یاا  کتاب و  ،از مجاالت  هاایی نوشاته  ن،امترجما  بناابر نظار    بعضی موارد
 مجاالت کشاورهای   هاا و هاا از کتااب  نوشاته  غالاب رساید.  به چااپ مای   و شدمی برگ یده

 
 

 ةاز مجلاا کااه در سااال اول، ایمقالااه باارای نمونااه ؛شاادانتخاااب ماای اروپااایی و نمریکااایی
عال  نواوان،  به چاپ رسید ) از زبان نلمانی ترجمه و در وی « Hauswirtschaft» داری  خانه
کاه عبااس    1پاورتر  الیناور  خاان   باه قلا   « پالیاناا » انگلیوای  همچنی  کتاب .(12: 5ش ،1س 

تاا   کارد در هشات شاماره ترجماه     «کتاب شاادمانی » پور، قومتی ازنن را تحت عنوان نری 
)عاال    «نمایاد  ایا  سارزمی  تولیاد    افاراد  ةشکوات  و امیاد های بای قلب یک رو  شادی در»

 .(39: 1ش ،10س  ،نووان
زن »کتااب   ؛باود  از ساایر نثاار   تار پررنا   هاای نمریکاایی  کتااب  نقش نویواندگان و 

ت شا که خان  جاللای قوامتی از نن را در ه   اهل نمریکا،، به قل  روت وادسورت« محبوب
مطالاب نن بارای   » نویواد: چنی  مای ای  اثر  ةهدی خود را از ترجم وی .کردمنتشر  شماره
برخای مطالاب    گااهی نیا    (.51: 2ش ،11س  ،)عال  نووان «فایده نیوتی ایرانی بیهاخان 

بوایار ماورد   کاه  « ها(صحبت خانه )خان ه » ةبود، از جمله مجل مجالت خارجیبرگرفته از 
ارا اه  هایی مفید باه ماادران در ج ات پارورش کودکاان      توصیه توجه زنان نمریکایی بود و

نشاریه   در چنادی  شاماره از  « مشاوره مادران»مجله تحت عنوان  هایی از ای قومت .کردمی
 ةلااهمچناای  مج .(64: 2وش 44:  1ش، 9س عااال  نوااوان، ) بااه چاااپ رساایدعااال  نوااوان 

 باود  فرهنا  ماردم نمریکاا    که بیانگر زنادگی و  2«ریدرز دایجوت»خانوادگی  اجتماعی و
: 1ش ،4س ،)عال  نووان چاپ نمریکا« زندگانی ب تر» ةمجل .(70: 2ش ،9س  ،)عال  نووان

بشار   نیا»تحت عنوان  3«نمریکاساینتیفیک »مجله  نخوتی  ازاحمد که نقای  یا مطلبی و (21
ا ایا  مقالاه ر   ة. او غارض از ترجما  شاد در نشاریه چااپ   « برطری نماید؟ واند ماالریا راتمی

 ،11س ،)عال  نواوان  داندسوز میبردن ای  بیماری خانمان نشنایی اولیای امور ج ت ازمیان
لیف أت «زنان جوان هایدانوتنی» تابک .شدگاهی نی  به معرفی کتاب بونده می .(111: 3ش

کاه   ،)محصل طب دارالفنون بیاروت(  اهلل قریان ترجمه ذبیح ،«دریک نمریکایی»خان  دکتر 
زاده باه  ایرانادخت یال   توساط  ،دهاد نیکبختی را باه جامعاه نواوان نشاان مای      راه سعادت و

  .(89: 2ش ،9س ،)عال  نووان شدخوانندگان معرفی 
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 ةاز مجلاا کااه در سااال اول، ایمقالااه باارای نمونااه ؛شاادانتخاااب ماای اروپااایی و نمریکااایی
عال  نواوان،  به چاپ رسید ) از زبان نلمانی ترجمه و در وی « Hauswirtschaft» داری  خانه
کاه عبااس    1پاورتر  الیناور  خاان   باه قلا   « پالیاناا » انگلیوای  همچنی  کتاب .(12: 5ش ،1س 

تاا   کارد در هشات شاماره ترجماه     «کتاب شاادمانی » پور، قومتی ازنن را تحت عنوان نری 
)عاال    «نمایاد  ایا  سارزمی  تولیاد    افاراد  ةشکوات  و امیاد های بای قلب یک رو  شادی در»

 .(39: 1ش ،10س  ،نووان
زن »کتااب   ؛باود  از ساایر نثاار   تار پررنا   هاای نمریکاایی  کتااب  نقش نویواندگان و 

ت شا که خان  جاللای قوامتی از نن را در ه   اهل نمریکا،، به قل  روت وادسورت« محبوب
مطالاب نن بارای   » نویواد: چنی  مای ای  اثر  ةهدی خود را از ترجم وی .کردمنتشر  شماره
برخای مطالاب    گااهی نیا    (.51: 2ش ،11س  ،)عال  نووان «فایده نیوتی ایرانی بیهاخان 

بوایار ماورد   کاه  « ها(صحبت خانه )خان ه » ةبود، از جمله مجل مجالت خارجیبرگرفته از 
ارا اه  هایی مفید باه ماادران در ج ات پارورش کودکاان      توصیه توجه زنان نمریکایی بود و

نشاریه   در چنادی  شاماره از  « مشاوره مادران»مجله تحت عنوان  هایی از ای قومت .کردمی
 ةلااهمچناای  مج .(64: 2وش 44:  1ش، 9س عااال  نوااوان، ) بااه چاااپ رساایدعااال  نوااوان 

 باود  فرهنا  ماردم نمریکاا    که بیانگر زنادگی و  2«ریدرز دایجوت»خانوادگی  اجتماعی و
: 1ش ،4س ،)عال  نووان چاپ نمریکا« زندگانی ب تر» ةمجل .(70: 2ش ،9س  ،)عال  نووان

بشار   نیا»تحت عنوان  3«نمریکاساینتیفیک »مجله  نخوتی  ازاحمد که نقای  یا مطلبی و (21
ا ایا  مقالاه ر   ة. او غارض از ترجما  شاد در نشاریه چااپ   « برطری نماید؟ واند ماالریا راتمی

 ،11س ،)عال  نواوان  داندسوز میبردن ای  بیماری خانمان نشنایی اولیای امور ج ت ازمیان
لیف أت «زنان جوان هایدانوتنی» تابک .شدگاهی نی  به معرفی کتاب بونده می .(111: 3ش

کاه   ،)محصل طب دارالفنون بیاروت(  اهلل قریان ترجمه ذبیح ،«دریک نمریکایی»خان  دکتر 
زاده باه  ایرانادخت یال   توساط  ،دهاد نیکبختی را باه جامعاه نواوان نشاان مای      راه سعادت و

  .(89: 2ش ،9س ،)عال  نووان شدخوانندگان معرفی 
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 ایا  نشاریه   کناد اذعان می داند وها مینمریکاییعال  نووان ای  نشریه را حاصل تالش 
ه با  نن ا ه  نظر باشد.ها به ایران میزحمات نمریکایی اثر های است که ازازجمله یادگاری»

حاال خادمات   ه با  ملت ایران دارند تاا  دولت وه مودت مخصوصی که نوبت ب پروری ونوع
عاال   «)نماایی  ایشان قدردانی وتشکر مای ما حقیقتاً از زحمات  قابل تقدیری به ایران کرده و

سابک   از طریاق نشاریه عاال  نواوان باا شایوه و      ماردم  به ای  ترتیب  .(1: 1ش ،4سنووان، 
ای کاه  باه گوناه   شد.تری  اهدای نشریه محووب می که از م   شدندزندگی نوی  نشنا می

 :1377 ،)اتحادیاه  «بودگراتر تر و غربپیشرفته های زنان، روزنامه عال  نووان نوبت به سایر»
   ماندگارتر شد. علت  بدی  و (299

 توجاه باه  و باا   ش1312 تاا  1299های نشریه عال  نووان از ساال   با بررسی تمامی شماره
و  نوااوان ،کودکااان تربیاات پرسااتاری و ،الصااحه حفااظ»یعناای اصاالی نشااریه  محااور چ ااار
در  اناد داشاته همکااری   مختلف با ای  نشاریه  هایشیوهکه به  نویوندگانی نمار ،«داری خانه
ناوع   و میا ان  ،مشاارکت  هاای ساال  هاا، تعاداد مقالاه   اسااس برطورجداگانه ه جدول ب چ ار

 ننان بررسی شده است. مشارکت
متارج ،  اع  از  های گوناگونکه به شکل جداول زیر، اشخاصی های نماری طبق دادهبر

 درصاد از  3/43 ،از زنان درصد 4/45 ، شاملنشریه مشارکت داشتند یا سخنران با ونویونده 
 و «الصاحه  حفاظ » هاای مردان در زمینه. باشدمی با هویت نامشخصرصد نی  د 3/11 مردان و
 «لبااس  و مد، داریخانه تربیت اطفال، نووان و پرستاری و» مانند مباحث زنانه زمینه زنان در
 اند.مشارکت را داشته بیشتری 

   
 «الصحه حفظ»نویوندگان بخش  .1جدول 

نوع  توضیحات
 مشارکت

 میزان
 شارکتم

% 
هاي  سال

 مشارکت
تعداد 
 مقاله

نام و نام 
 ردیف خانوادگی

 مریضخانه  یر 
 1 دکترمکداولنقای  5 1307 تا 1299 4/0 وندهینو ت راننمریکایی 

 2 اسکندری پور .ا 2 1305 2/0 مترج  
 3 نخوتی احمد  2 1310 4/0 مترج  
 4 احمد صمیمی 4 1305 تا 1301 2/1 مترج  
 5 زاده اسماعیل طبیب 1 1302 1/0 نویونده 
 6 پور اشری وصالی 1 1310 1/0 نویونده 
 7 اعل  امیر 1 1299 1/0 نویونده 

 8 پایوالزسانی  مانتلی 1 1303 1/0 نویونده نمریکایی
 

 

نوع  توضیحات
 مشارکت

 میزان
 شارکتم

% 
هاي  سال

 مشارکت
تعداد 
 مقاله

نام و نام 
 ردیف خانوادگی

 9 پروی  1 1302 1/0 مترج  
 10 حبیبه مجلل 1 1303 1/0 مترج  

پ شک بیمارستان نمریکایی 
 11 نمریکایی بلر کترد خان  3 1306تا 1311 5/0 نویونده ت ران

 12 م .د 2 1311 2/0 نویونده 
 13 احیاعالولطنه دکتر 1 1301 1/0 نویونده 

اعلیحضرت  دندانواز
 14 استپ دکتر 1 1301 1/0 نویونده همایونی

 15 اسکات دکتر 1 1301 1/0 نویونده طبیب سفارت انگلی 
 16 پاکارد دکتر 3 1305 4/0 نویونده 
 17 کریوتو .ت دکتر 1 1310 2/0 نویونده 

 
-نویونده
 18 جالل شفا دکتر 5 1306تا1301 7/0 مترج 

 19 حبیب عدل دکتر 2 1304 4/0 نویونده 
 20 کردستانی  سعید دکتر 3 1300 9/0 نویونده 

 ر ی  مریضخانه نمریکایی
 21 فری  نمریکایی دکتر 1 1300 2/0 نویونده رشت

 22 فنک دکتر 1 1303 2/0 نویونده 
 23 قدسی دکتر 1 1306 1/0 نویونده سوه پاستورؤعضو م

 24 کوک دکتر 1 1310 2/0 نویونده 

موسی  دکتر 1 1302 1/0 نویونده 
 25 اعل  حکی 

 26 اهلل نجات دکتر 1 1300 1/0 نویونده 
 انگلی  و طبیب سفارت

پ شک مریضخانه دولتی 
 ایران

 27 اننلیک دکتر 5 1305تا1301 3/1 نویونده

 28 حجازی الن ار شم  3 1306-1305 2/0 نویونده 
 29 م .ر .ع 1 1306 1/0 مترج  
 30 پورکاشانی عباس نری  1 1307 1/0 نویونده 
 31 فرنگی  خیبر 1 1307 1/0 مترج  
 32 فروزان میردامادی 3 1302-1301 4/0 مترج  

مدرسه نمریکایی  محصل
 33 مقامی کوکب قا   1 1303 1/0 نویونده همدان

 34 جاللی .م 2 1304 3/0 مترج  
 35 ی .م 1 1307 1/0 مترج  
 36 مادموزال ش بازی 1 1312 2/0 نویونده 
 37 شکوه محمود 1 1305 1/0 مترج  

 38 نبادی نج  محمود 1 1306 1/0 نویونده محصل مدرسه عالی طب
 39 لینت  موی  1 1302 1/0 نویونده 
 40 معصومه فیلی 2 1300-1299 3/0 مترج  
 41 م رتاج رخشان 1 1304 1/0 مترج  
 42 مالیری. ا .ن 1 1311 1/0 مترج  
 43 واسعی 4 1311-1306 4/0 مترج  
 44 همدم نبوی 1 1302 1/0 نویونده 
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نوع  توضیحات
 مشارکت

 میزان
 شارکتم

% 
هاي  سال

 مشارکت
تعداد 
 مقاله

نام و نام 
 ردیف خانوادگی

 9 پروی  1 1302 1/0 مترج  
 10 حبیبه مجلل 1 1303 1/0 مترج  

پ شک بیمارستان نمریکایی 
 11 نمریکایی بلر کترد خان  3 1306تا 1311 5/0 نویونده ت ران

 12 م .د 2 1311 2/0 نویونده 
 13 احیاعالولطنه دکتر 1 1301 1/0 نویونده 

اعلیحضرت  دندانواز
 14 استپ دکتر 1 1301 1/0 نویونده همایونی

 15 اسکات دکتر 1 1301 1/0 نویونده طبیب سفارت انگلی 
 16 پاکارد دکتر 3 1305 4/0 نویونده 
 17 کریوتو .ت دکتر 1 1310 2/0 نویونده 

 
-نویونده
 18 جالل شفا دکتر 5 1306تا1301 7/0 مترج 

 19 حبیب عدل دکتر 2 1304 4/0 نویونده 
 20 کردستانی  سعید دکتر 3 1300 9/0 نویونده 

 ر ی  مریضخانه نمریکایی
 21 فری  نمریکایی دکتر 1 1300 2/0 نویونده رشت

 22 فنک دکتر 1 1303 2/0 نویونده 
 23 قدسی دکتر 1 1306 1/0 نویونده سوه پاستورؤعضو م

 24 کوک دکتر 1 1310 2/0 نویونده 

موسی  دکتر 1 1302 1/0 نویونده 
 25 اعل  حکی 

 26 اهلل نجات دکتر 1 1300 1/0 نویونده 
 انگلی  و طبیب سفارت

پ شک مریضخانه دولتی 
 ایران

 27 اننلیک دکتر 5 1305تا1301 3/1 نویونده

 28 حجازی الن ار شم  3 1306-1305 2/0 نویونده 
 29 م .ر .ع 1 1306 1/0 مترج  
 30 پورکاشانی عباس نری  1 1307 1/0 نویونده 
 31 فرنگی  خیبر 1 1307 1/0 مترج  
 32 فروزان میردامادی 3 1302-1301 4/0 مترج  

مدرسه نمریکایی  محصل
 33 مقامی کوکب قا   1 1303 1/0 نویونده همدان

 34 جاللی .م 2 1304 3/0 مترج  
 35 ی .م 1 1307 1/0 مترج  
 36 مادموزال ش بازی 1 1312 2/0 نویونده 
 37 شکوه محمود 1 1305 1/0 مترج  

 38 نبادی نج  محمود 1 1306 1/0 نویونده محصل مدرسه عالی طب
 39 لینت  موی  1 1302 1/0 نویونده 
 40 معصومه فیلی 2 1300-1299 3/0 مترج  
 41 م رتاج رخشان 1 1304 1/0 مترج  
 42 مالیری. ا .ن 1 1311 1/0 مترج  
 43 واسعی 4 1311-1306 4/0 مترج  
 44 همدم نبوی 1 1302 1/0 نویونده 
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 «حفظ الصحه»در بخش  نگارش مطالب نسبت جنسیت و
 44 از مجماوع  ساالمت  در خصوص ارا ه مطالب مربو  به ب داشت و های باالاساس دادهبر
درصاااد  9/15درصاااد از زناااان و  29/27 ،از ماااردان درصاااد 81/56متااارج   و ویواااندهن

از  «الصاحه حفاظ » بخاش  نویواندگان  بایش از نیمای از   شان برای ما ناشناخته اسات.  جنویت
باه   بیشاتر  سبببه همی   ای  زمینه کمتر از مردان تخصص داشتند و زنان در باشند.مردان می

 ،از زنان دکتار بلار   و کانینل و دکتر مکداولنقای  اند.پرداخته «الصحهحفظ»ترجمه مطالب 
، دکتار بلار   دکتر مکداول و نقای .اندبخش برع ده داشته ها را در ای بیشتری  نگارش مقاله

راحتای باا ماردم     و با دانوت  زباان فارسای باه    بیمارستان نمریکایی بودندغان پروتوتان مبل  از
 30بیانگر نن است که  های مذکورداده .(83: 1378، )فرمانفرماییان کردند می ارتبا  برقرار

کاه در ایا     با توجه به ای  توسط نویوندگان خارجی انجام گرفته است. هااز نگارش درصد
 پ شاکان   ،بودناد  تحصایالت دانشاگاهی در اقلیات    ای و دارای حرفاه  زمان پ شاکان ایرانای   

   اند. در ای  بخش مقاالت بیشتری نگاشتهخارجی 
ترجماه   ار مقالاه  از زناان فاروزان میرداماادی بیشاتری      و ن احمد صمیمیااز بی  مترجم

 .  را برع ده داشته استترجمه مطالب  شفا بیشتری  نگارش و جالل همچنی  .انددهکر
 

 «پرستاری و تربیت اطفال»نویوندگان بخش  .2 جدول
 

تعداد  نام و نام خانوادگی ردیف
 مقاله

 هاي سال
 مشارکت

میزان 
 مشارکت

% 
نوع 

 توضیحات مشارکت

  نویونده  1/0 1310 1 بدرالملوک 9  نویونده  1/0 1310 1 نخوتی  .خان  ب 8  مترج   1/0 1308 1 حو  شکوری 7  نویونده  3/0 1310 3 پیرسییریان ر ی  6  نویونده  1/0 1308 1 الی ابت فان دوی  5  مترج   1/0 1305 1 افوانه سمیعی 4  نویونده  1/0 1299 1 الحکما ادیب 3  مترج   1/0 1304 1 احمد نخوتی  2  مترج   3/0 1307-1306 2 اسکندری پور .ا 1
 وندهینو 1/7 1312تا1299 54 مکداول خان  دکتر 10

 1305تا سال  1302سال از 
مده ع حوزه .شد جادیا وقفه

 اطفال نهینگارشات در زم
 محصل حقوق تولوز مترج   1/0 1309 1 خدیجه کشاورز 11
  نویونده  2/0 1303 1 همدانی ساعد دکتر 13  نویونده  1/0 1299 1 جانان پطرس دکتر 12

 
 

 
تعداد  نام و نام خانوادگی ردیف

 مقاله
 هاي سال

 مشارکت
میزان 

 مشارکت
% 

نوع 
 توضیحات مشارکت

  نویونده  2/0 1311 1 خان فالنی علی دکتر 15  نویونده  2/0 1301 2 شفاعالدوله دکتر 14
  نویونده  2/0 1306 1 هاروی ویلی دکتر 17  سخنرانی  2/0 1301 1 نلیکان دکتر 16
رضا  سریه خان  میرزا 18

 تا 1299 25 افشار
  مترج  1/2 1301

  وندهینو 2/0 1304 1 سلیمان حیی  19
 - 1300 2 صفیه مجلل 20

ا  مترج   1/0    1308
 محصل مدرسه نمریکایی نویونده

  مترج  1/0 1305 1 م ر. ع. 24  مترج   1/0 1310 1 طیبه میردامادی 23  مترج   1/0 1302 1 طوبی ضرغامی 22  مترج   1/0 1300 1 طلعت صدری 21
ا  نویونده  2/0 1305 2 عامری محمد علی 25

  مترج 
 تا 1306 3 پورکاشانی عباس نری  26

  مترج   5/0 1308
هیئت ر یوه جمعیت  عضو نویونده  1/0 1311 1 فاطمه انصاری 27

 نووان وطنخواه
  نویونده  1/0 1306 1 فرانک ترنر 28
 -1300 2 فرخنده سمیعی 29

ا  نویونده  2/0 1303
  مترج 

 تا 1307 10 فرنگی  خیبر 30
  مترج   4/1 1309

  مترج   1/0 1300 1 فروزان میردامادی 31
 -1308 14 دی ی فطانه  32

  مترج   8/2  1312
  تویونده  2/0 1302 1  استالی یویم 34  نویونده  1/0 1299 1 مازل نونیاماد 33
 تا 1302 11 وی بی یم 35

  نویونده  3/1  1304
  مترج   1/0 1299 1 معصومه نذری 36
تا  1303 8 ملوک شایان 37

  مترج   0/1 1306
  مترج   2/0 1303-1302 3 سمیعی م رانور 38
ا  نویونده  5/0 1305 4 پیشداد م رانگی  39

  مترج 
 -1305 2 م رتاج رخشان 40

  مترج   3/0 1306
 پرستار مریضخانه نمریکایی نویونده  2/0  1300-1299 5 می  تیلی 41
  مترج   2/1 1307-1306 8 واسعی 42
ا  نویونده  1/0 1302 2 همدم نبوی 43

  مترج 
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تعداد  نام و نام خانوادگی ردیف

 مقاله
 هاي سال

 مشارکت
میزان 

 مشارکت
% 

نوع 
 توضیحات مشارکت

  نویونده  2/0 1311 1 خان فالنی علی دکتر 15  نویونده  2/0 1301 2 شفاعالدوله دکتر 14
  نویونده  2/0 1306 1 هاروی ویلی دکتر 17  سخنرانی  2/0 1301 1 نلیکان دکتر 16
رضا  سریه خان  میرزا 18

 تا 1299 25 افشار
  مترج  1/2 1301

  وندهینو 2/0 1304 1 سلیمان حیی  19
 - 1300 2 صفیه مجلل 20

ا  مترج   1/0    1308
 محصل مدرسه نمریکایی نویونده

  مترج  1/0 1305 1 م ر. ع. 24  مترج   1/0 1310 1 طیبه میردامادی 23  مترج   1/0 1302 1 طوبی ضرغامی 22  مترج   1/0 1300 1 طلعت صدری 21
ا  نویونده  2/0 1305 2 عامری محمد علی 25

  مترج 
 تا 1306 3 پورکاشانی عباس نری  26

  مترج   5/0 1308
هیئت ر یوه جمعیت  عضو نویونده  1/0 1311 1 فاطمه انصاری 27

 نووان وطنخواه
  نویونده  1/0 1306 1 فرانک ترنر 28
 -1300 2 فرخنده سمیعی 29

ا  نویونده  2/0 1303
  مترج 

 تا 1307 10 فرنگی  خیبر 30
  مترج   4/1 1309

  مترج   1/0 1300 1 فروزان میردامادی 31
 -1308 14 دی ی فطانه  32

  مترج   8/2  1312
  تویونده  2/0 1302 1  استالی یویم 34  نویونده  1/0 1299 1 مازل نونیاماد 33
 تا 1302 11 وی بی یم 35

  نویونده  3/1  1304
  مترج   1/0 1299 1 معصومه نذری 36
تا  1303 8 ملوک شایان 37

  مترج   0/1 1306
  مترج   2/0 1303-1302 3 سمیعی م رانور 38
ا  نویونده  5/0 1305 4 پیشداد م رانگی  39

  مترج 
 -1305 2 م رتاج رخشان 40

  مترج   3/0 1306
 پرستار مریضخانه نمریکایی نویونده  2/0  1300-1299 5 می  تیلی 41
  مترج   2/1 1307-1306 8 واسعی 42
ا  نویونده  1/0 1302 2 همدم نبوی 43

  مترج 
 



70 / بررسی جنسيت و پایگاه اجتماعی نویسندگان در نشریه عالم نسوان

 
 

 «اطفالتربیت  پرستاري و»نگارش مطالب در بخش  نسبت جنسیت و
کننادگان   درصد ازمشارکت 23/30های باال در زمینه پرستاری و تربیت اطفال، براساس داده

 برای ما ناشاناخته اسات. بار ایا  اسااس      شان جنویت درصد 97/6درصد زن و 80/62مرد و 
مقالااه را بااه نگااارش   بیشااتری  مکااداولدکتاار  خااان  میااان زنااان،پیرسااییریان ر اای  و از 

بیشتری  ترجمة مقالاه را   افشار هیسراز زنان  مردان و پور کاشانی ازعباس نری  اند. نوردهدر
 درهاا   م رانگیاا  پیشااداد خااان  و عامریعلاای محماادنقااای انااد.  بااه خااود اختصاااص داده

های باال  یافته .دارندلویت قرار ودر ااطفال  تربیت پرستاری و بخش  ةه  ترجم نویوندگی و
تار  فعال «الصحه حفظ»نوبت به  «تربیت اطفال پرستاری و»زنان در بخش که  بیانگر نن است

مباذول شاده   کودک توجه خاصی  و مادر سالمت به که در ای  دوران با توجه به ای  بودند.
 ب داشات  ارتقاع نگاهی زنان جامعه به اموری که به ج ت کرده لیتحص لذا تالش زنان ،بود
 21باه جادول بااال     تیا باا عنا  انجامید، افا ایش یافات.  کودکانشان می مادران و تندرستیو 

 نکاه ی. باا توجاه باه ا   باشاند یما  یخاارج « اطفال تیو ترب یپرستار»بخش  وندگانیدرصد نو
 پ شاک متخصاص و    یا و ن رودیزناان باه شامار ما     فیاز وظاا « اطفاال  تیا و ترب یپرستار»

مقااالت پ شاکان و    نویواندگان محدود باود، لاذا اغلاب     رانیدر ا نهیزم  ینظر در ا صاحب
کااه  یوااندگانیهااا، نوبخااش گااریبااا د وااهیمقا در  ی. همچناابودنااد یزن خااارج ارانپرساات

 نامعلوم باشد، کمتر است. شان تیهو
 

 «نووان»نویوندگان بخش  .3جدول 

نوع  توضیحات
 مشارکت

 میزان
 مشارکت

% 
 هاي سال

 شارکتم
 تعداد

 قالهم
نام و نام 
 ردیف خانوادگی

 1 گرندیان .ن 1 1309  2/0 مترج  
 2 نسیه ضرابی 1 1309  1/0 نویونده 

 ا نویونده ازموجد سلیمان
 3 ه ار .ر نقای 2 1312-1310  4/0 مترج 

 4 پژمان .ج .نقای م 1 1312  3/0 نویونده 
 5 ابراهی  مرنت 1 1303  2/0 نویونده 
 6 جاللی .ا 1 1303  1/0 مترج  
 7 ابوالقاس  سحاب 1 1305 1/0 مترج  

در مت  با نام سرپوش سالیور 
 8 الدوله احترام 1 1305  1/0 نویونده جوابی

 9 احمد رضوی کرمانی 1 1304  2/0 نویونده 
 10 احمد کاوه 1 1309 1/0 وندهینو 

 
 

نوع  توضیحات
 مشارکت

 میزان
 مشارکت

% 
 هاي سال

 شارکتم
 تعداد

 قالهم
نام و نام 
 ردیف خانوادگی

 11 احمد نخوتی  3  1306 -1304  2/0 مترج  
 12 کالم احمد یک 1 1302  1/0 نویونده 
 13 سمیعیان اختر 1 1306  1/0 نویونده 
 14 معدلی اختر 1 1309  1/0 نویونده 
 15 وزیری اختر 1 1305  2/0 نویونده 
 16 یبوذر لیاسماع 1 1312 1/0 وندهینو 
 17 اشری نبوی 1 1310  1/0 سخنرانی 
 18 اقدس اشتوداخ 1 1310  1/0 سخنرانی 
 19 امضاع محفو  1 1304  2/0 نویونده 

التحصیل مدرسه  فارغ
 20 امیرارسالن خلعتبری 1 1311  2/0 نویونده نمریکایی

 21 ایران ارانی 1 1311  1/0 سخنرانی 
 22 زاده ایراندخت یل 1 1307  1/0 تالیف 
 23 ایران تیمورتاش 1 1309 2/0 سخنرانی  
 24 دبیری باقر 1 1310  2/0 مترج  

باالخان   3 1308تا  1306  3/0 نویونده 
 25 الولطان مرنت

 26 بدرالملوک بامداد 1 1312  4/0 نویونده 
 27 بدریه میرشکاری 1 1311  1/0 نویونده مریکایینمحصله مدرسه 

 یخانه مل قرا ت یافتخار ریمد
 28 یمقام بدخشان قا   3 1310-1308 2/0 وندهینو شاپور

 29 اعتصامیپروی   1 1303  1/0 نویونده 
 30 پیرسپایان ر ی  2 1309  3/0 نویونده 
 31 تاج هما  2 1309 -1308  4/0 نویونده 
 32 ترقی بگ  1 1304  1/0 نویونده 

 33 تقی ب رامی 1 1308  1/0 نویونده دکترای کشاورزی 
 34 پژوهی .ر جعفر 2 1309 -1308  2/0 نویونده 

 35 الدی  جالل 1 1310 1/0 وندهینو یپ شک بوش ر
 36 جمیله غفاری 1 1308  2/0 مترج  
 37 جلیلی ج انگیر 1 1307  1/0 نویونده 
 38 جواد پارسا کرمانی 1 1305  1/0 نویونده 

بی   جواد ج ان 1 1304  1/0 نویونده 
 39 کرمانی

 40 حبیبه مجلل 2   1308 -1307  9/0 مترج  
 41 حوی  اکرمی 1 1308  3/0 نویونده 

-نویونده محصل مدرسه نمریکایی
 42 حشمت حاداشیان 2 1311  2/0 مترج 

 43 حمیده نیکو 1 1302  1/0 نویونده 
 44 سعیدی حیدر 1 1310  1/0 نویونده 
 45 خان  الیورپورتر 8 1309-1308  5/3 نویونده 

 46 مکداول خان  دکتر 1 1305  1/0 وندهینو همور نقای دکتر مکداول 

ن  2 1299  2/0 نویونده  ر خا  دکت
ملک ه م دی  د ا  47 ز

 48 دبینچات خان  کیفر 1 1301  1/0 نویونده 
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نوع  توضیحات
 مشارکت

 میزان
 مشارکت

% 
 هاي سال

 شارکتم
 تعداد

 قالهم
نام و نام 
 ردیف خانوادگی

 11 احمد نخوتی  3  1306 -1304  2/0 مترج  
 12 کالم احمد یک 1 1302  1/0 نویونده 
 13 سمیعیان اختر 1 1306  1/0 نویونده 
 14 معدلی اختر 1 1309  1/0 نویونده 
 15 وزیری اختر 1 1305  2/0 نویونده 
 16 یبوذر لیاسماع 1 1312 1/0 وندهینو 
 17 اشری نبوی 1 1310  1/0 سخنرانی 
 18 اقدس اشتوداخ 1 1310  1/0 سخنرانی 
 19 امضاع محفو  1 1304  2/0 نویونده 

التحصیل مدرسه  فارغ
 20 امیرارسالن خلعتبری 1 1311  2/0 نویونده نمریکایی

 21 ایران ارانی 1 1311  1/0 سخنرانی 
 22 زاده ایراندخت یل 1 1307  1/0 تالیف 
 23 ایران تیمورتاش 1 1309 2/0 سخنرانی  
 24 دبیری باقر 1 1310  2/0 مترج  

باالخان   3 1308تا  1306  3/0 نویونده 
 25 الولطان مرنت

 26 بدرالملوک بامداد 1 1312  4/0 نویونده 
 27 بدریه میرشکاری 1 1311  1/0 نویونده مریکایینمحصله مدرسه 

 یخانه مل قرا ت یافتخار ریمد
 28 یمقام بدخشان قا   3 1310-1308 2/0 وندهینو شاپور

 29 اعتصامیپروی   1 1303  1/0 نویونده 
 30 پیرسپایان ر ی  2 1309  3/0 نویونده 
 31 تاج هما  2 1309 -1308  4/0 نویونده 
 32 ترقی بگ  1 1304  1/0 نویونده 

 33 تقی ب رامی 1 1308  1/0 نویونده دکترای کشاورزی 
 34 پژوهی .ر جعفر 2 1309 -1308  2/0 نویونده 

 35 الدی  جالل 1 1310 1/0 وندهینو یپ شک بوش ر
 36 جمیله غفاری 1 1308  2/0 مترج  
 37 جلیلی ج انگیر 1 1307  1/0 نویونده 
 38 جواد پارسا کرمانی 1 1305  1/0 نویونده 

بی   جواد ج ان 1 1304  1/0 نویونده 
 39 کرمانی

 40 حبیبه مجلل 2   1308 -1307  9/0 مترج  
 41 حوی  اکرمی 1 1308  3/0 نویونده 

-نویونده محصل مدرسه نمریکایی
 42 حشمت حاداشیان 2 1311  2/0 مترج 

 43 حمیده نیکو 1 1302  1/0 نویونده 
 44 سعیدی حیدر 1 1310  1/0 نویونده 
 45 خان  الیورپورتر 8 1309-1308  5/3 نویونده 

 46 مکداول خان  دکتر 1 1305  1/0 وندهینو همور نقای دکتر مکداول 

ن  2 1299  2/0 نویونده  ر خا  دکت
ملک ه م دی  د ا  47 ز

 48 دبینچات خان  کیفر 1 1301  1/0 نویونده 
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نوع  توضیحات
 مشارکت

 میزان
 مشارکت

% 
 هاي سال

 شارکتم
 تعداد

 قالهم
نام و نام 
 ردیف خانوادگی

 49 ا ص.خان   1 1309 1/0 وندهینو 
 50 پژمان .خان  و 1 1307  2/0 نویونده به نقل از روزنامه استخر

 
-مترج 

 51 نبادیخدیجه محمد 2 1307  4/0 سخنرانی

 52 خدیجه وزیری 1 1309  1/0 نویونده 
 53 ندالر دکتر 1 1310  1/0 نویونده 

التحصیل مدرسه  فارغ
 54 رضازاده شفق دکتر 4 1311 تا 1309  0/1 نویونده نمریکایی تبری 

 55 دلشاد خان  چنگی ی 31  1310تا 1299  9/1 نویونده 
 56 پیرد .ا .ر 1 1307  2/0 نویونده سیا  نمریکایی

 57 رحی   1 1303  1/0 نویونده مالیرعضو مدرسه نمریکایی 
 58 رحی  نامور 2 1309-1308  3/0 نویونده دارای گرایشات چپ

 59 رضا خلیلی 4 1311-1310  6/0 نویونده 
 60 اهلل متحده رفیع 1 1306  1/0 نویونده 

 61 روت وادسوورت 8 1311تا  1309  3/2 نویونده خان  دکترنمریکایی
 62 زیادخان زیور 1 1308  1/0 سخنرانی نمریکاییدیپلمه مدرسه 
 63 ساسان خواجه نصیری 1 1306  1/0 نویونده 

 64 ساسان کی نرش 1 1306  1/0 نویونده به نقل از روزنامه البرز
 65 سریه افشار 2 1303-1302  1/0 مترج  

 66 سعید نفیوی 1 1312  2/0 نویونده استاد دانشگاه ت ران
 67 سگرزاده بوش ری 1 1307  1/0 مترج  المتی  از حبلنقل  محصل طب

 68 سلطان حمید سلیمانی 1 1308  1/0 نویونده 
 69 شایگان مالیری 1 1306  2/0 مترج  
 70 غ .ص 1 1306  1/0 نویونده 
 71 صادق بروجردی 1 1312  1/0 نویونده 

نماینده زنان ایران در کنگره 
 (1926المللی پاری ) بی 

-نویونده
 72 نبادی صدیقه دولت 4 1311تا1301  4/0 سخنرانی

 73 خانقی .ض 1 1302  2/0 مترج  
 74 ضیاعالدی  طه 1 1308 1/0 نویونده  

ا  نویونده استاد دانشگاه ت ران 
 75 طبیبه میردامادی 3 1310تا1308  3/0 مترج 

 76 طیبه شیمی 1 1309  1/0 نویونده 
 77 د .د .ع 1 1306  1/0 نویونده 
 78 ش ابی خراسانی .ع 1 1311  1/0 مترج  
 79 ایروانی ع. .ع 1 1311  1/0 نویونده مریکایینمحصله مدرسه 
 80    ع .م .ع 2 1302  1/0 مترج  
 

ا  نویونده
 پور عباس نری  8 1311-1306  5/1 مترج 

 81 کاشانی

 82 اهلل حصیاد ع ی 1 1312  2/0 نویونده 
 83 ع ی اهلل محبی 1 1309  2/0 نویونده 
 84 الملوک فخیمی عفت 1 1305  1/0 نویونده 

 
-نویونده
 85 عفت زندی 3 1312-1311  3/0 سخنرانی

 86 عفت سمیعی افشار 1 1303  1/0 نویونده محصل مدرسه نمریکایی

 
 

نوع  توضیحات
 مشارکت

 میزان
 مشارکت

% 
 هاي سال

 شارکتم
 تعداد

 قالهم
نام و نام 
 ردیف خانوادگی

 
 ا وندهینو

 87 عفت سمیعیان 12 1308-1305  4/1 مترج 

 88 نادریعفت  2 1305  2/0 مترچ  
 89 محمدعامری علی 1 1304  3/0 مترج  

 90 شمی  اصغر علی 1 1308  1/0 نویونده استاد تاریخ دانشگاه ت ران
 91 اصغرشریف علی 1 13021  2/0 نویونده 
 92 علیقلی فخیمی 1 1309  1/0 نویونده 

التحصیل دبیرستان س   فارغ
غالمرضا رشید  2 1308-1307  4/0 نویونده لویی

 93 یاسمی

 94 فاطمه اردشیری 1 1310  1/0 نویونده 
 95 فاطمه انصاری 1 1311  1/0 نویونده 
 96 فاطمه عراقی 1 1306  1/0 نویونده 

عظمی خواجه فخر 1 1299  2/0 نویونده 
 97 نصیری

 99 فخری ساعد 1 1312  1/0 نویونده 
 99 فرخنده سمیعی 2 1300  2/0 نویونده 
 100 فرنگی  خیبر 1 1309  1/0 مترج  نمریکاییمحصل مدرسه 
 101 فرنگی  شاهرخ 1 1312  1/0 نویونده 
 102 فروزان میردامادی 1 1299  1/0 نویونده 

 103 فریدون کشاورز 1 1306  1/0 نویونده محصل مدرسه طب
 104 فطانه دی ی  5 1307 تا 1309  8/0 مترج  
 105 سروشیانکتایون  1 1307  1/0 نویونده 
 106 مقامی کوکب قا   2  1306 -1302  3/0 نویونده 
 107 گوهرفردی 1 1306 1/0 نویونده 
 108 شاهرخ .م 1 1302 1/0 نویونده 

 
-نویونده
 109 حجازی .م 3 1305  04 مترج 

 110 شم  .م .م 1 1310  1/0 نویونده 
 111 نوری .م 1 1302  1/0 نویونده مراسله از ت ران
 112 مادام ننوتا ق رمان 2 1308  1/0 نویونده از بندر پ لوی

 113 .ی .مارشال ت 1 1307  3/0 نویونده 
 114 محو  رافت 1 1311  1/0 نویونده 

 115 محمد بدر 2 1303-1302  2/0 نویونده دپیلمه مدرسه عالی نمریکایی
 116 محمدعلی ایروانی 1 1311  1/0 نویونده از نبادان

 117 مرسده کروبیان 1 1310  1/0 نویونده 
 118 الملک مفتا مری   2 1305-1300  2/0 نویونده 

 119 موتوره افشار 1 1311  1/0 نویونده به نقل از جریده ایران
 120 بوی   یویم 4 1312تا1301  5/0 نویونده 
 121 نگیهمویح فر 1 1310  1/0 نویونده 

 122 مصطفی عباسی 1 1301  2/0 نویونده دپیلمه مدرسه عالی نمریکایی

مصطفی لطفی  1 1311  1/0 نویونده 
 123 منظومی

 124 ملک فلوفی 1 1303  1/0 نویونده 
 125 محمودی  ملک 1 1308  1/0 سخنرانی 
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نوع  توضیحات
 مشارکت

 میزان
 مشارکت

% 
 هاي سال

 شارکتم
 تعداد

 قالهم
نام و نام 
 ردیف خانوادگی

 
 ا وندهینو

 87 عفت سمیعیان 12 1308-1305  4/1 مترج 

 88 نادریعفت  2 1305  2/0 مترچ  
 89 محمدعامری علی 1 1304  3/0 مترج  

 90 شمی  اصغر علی 1 1308  1/0 نویونده استاد تاریخ دانشگاه ت ران
 91 اصغرشریف علی 1 13021  2/0 نویونده 
 92 علیقلی فخیمی 1 1309  1/0 نویونده 

التحصیل دبیرستان س   فارغ
غالمرضا رشید  2 1308-1307  4/0 نویونده لویی

 93 یاسمی

 94 فاطمه اردشیری 1 1310  1/0 نویونده 
 95 فاطمه انصاری 1 1311  1/0 نویونده 
 96 فاطمه عراقی 1 1306  1/0 نویونده 

عظمی خواجه فخر 1 1299  2/0 نویونده 
 97 نصیری

 99 فخری ساعد 1 1312  1/0 نویونده 
 99 فرخنده سمیعی 2 1300  2/0 نویونده 
 100 فرنگی  خیبر 1 1309  1/0 مترج  نمریکاییمحصل مدرسه 
 101 فرنگی  شاهرخ 1 1312  1/0 نویونده 
 102 فروزان میردامادی 1 1299  1/0 نویونده 

 103 فریدون کشاورز 1 1306  1/0 نویونده محصل مدرسه طب
 104 فطانه دی ی  5 1307 تا 1309  8/0 مترج  
 105 سروشیانکتایون  1 1307  1/0 نویونده 
 106 مقامی کوکب قا   2  1306 -1302  3/0 نویونده 
 107 گوهرفردی 1 1306 1/0 نویونده 
 108 شاهرخ .م 1 1302 1/0 نویونده 

 
-نویونده
 109 حجازی .م 3 1305  04 مترج 

 110 شم  .م .م 1 1310  1/0 نویونده 
 111 نوری .م 1 1302  1/0 نویونده مراسله از ت ران
 112 مادام ننوتا ق رمان 2 1308  1/0 نویونده از بندر پ لوی

 113 .ی .مارشال ت 1 1307  3/0 نویونده 
 114 محو  رافت 1 1311  1/0 نویونده 

 115 محمد بدر 2 1303-1302  2/0 نویونده دپیلمه مدرسه عالی نمریکایی
 116 محمدعلی ایروانی 1 1311  1/0 نویونده از نبادان

 117 مرسده کروبیان 1 1310  1/0 نویونده 
 118 الملک مفتا مری   2 1305-1300  2/0 نویونده 

 119 موتوره افشار 1 1311  1/0 نویونده به نقل از جریده ایران
 120 بوی   یویم 4 1312تا1301  5/0 نویونده 
 121 نگیهمویح فر 1 1310  1/0 نویونده 

 122 مصطفی عباسی 1 1301  2/0 نویونده دپیلمه مدرسه عالی نمریکایی

مصطفی لطفی  1 1311  1/0 نویونده 
 123 منظومی

 124 ملک فلوفی 1 1303  1/0 نویونده 
 125 محمودی  ملک 1 1308  1/0 سخنرانی 
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نوع  توضیحات
 مشارکت

 میزان
 مشارکت

% 
 هاي سال

 شارکتم
 تعداد

 قالهم
نام و نام 
 ردیف خانوادگی

 126 بانیرملکه استوار 1 1309  1/0 نویونده 
 127 یجاللملوک  11 1311تا1302 0/3 مترج   
 128 ملوک شایان 1 1305  1/0 مترج  
 129 فخیمی منصور 1 1304  2/0 نویونده 
 130 صفازاده منور 1 1309  1/0 سخنرانی 
 131 منیره شاهرخ 1 1302  1/0 نویونده 

 132 م دی خان طبی 1 1312  1/0 نویونده مدیر داروخانه
 133 ع دیه م رانگی  1 1312  1/0 نویونده 

 
-نویونده
 134 م رانورسمیعی 9 1303-1301  4/0 مترج 

صیل حالت فارغ نخوتی  دختر
 135 م رتاج رخشان 3 1311-1306  3/0 نویونده مدرسه نمریکایی

 136 پور  موسی رحمت 1 1311  1/0 نویونده 
 137 موسی م تدی 1 1312  1/0 نویونده از انگلوتان 

 138 م دی ورزنده 1 1306  1/0 نویونده پدر ورزش ایران
 139 می  دولیتل 1 1302  1/0 نویونده 
 140 هیوز ی میو 1 1302  1/0 نویونده 
 141 می  یانک 2 1302  1/0 نویونده 
 142 خان  بواسحقی .ن 1 1306  1/0 نویونده 
 143  نجفی 1 1305  1/0 نویونده 
 144 ن هت ایران 2 1300  3/0 نویونده 
 145 ن هت پژمان 1 1312  2/0 نویونده 
 146 نصراهلل رستگار 2 1301  3/0 نویونده 

 147 نصیرالدوله بدر 1 1307  2/0 سخنرانی نماینده مجل  شورای ملی
 148 نیره سمیعی 1 1311  1/0 سخنرانی نمریکایی ةمدرس ةدیپلم

 149 اهلل ناهید هدایت 2 1307  2/0 نویونده 
 150 هما محمودی 8 1301 تا 1299  0/1 نویونده 
 151 همای عظمی 1 1301  1/0 نویونده 
 152 همدم افشارصادقی 5 1311-1310  04 مترج  

نووان  مفتشه کل مدارس
 ت ران

ا  نویونده
 153 همدم نبوی 11 1305تا 1300  1/0 مترج 

 154 هوشیدر .و 1 1309  1/0 نویونده 
 155 کرمانی یک نفر 1 1306  2/0 نویونده 
 156 یوسف دلیجانی 1 1308  1/0 نویونده 

 
 «اننسو»نگارش مطالب در بخش  نسبت جنسیت و

 زناان و  مرتبط با بخش نووان مقاالتمترجمان  نویوندگان و درصد 50 اساس جدول باالبر
شان برای ماا مشاخص    درصد از نویوندگان جنویت 17/12 . واند بودهدرصد مردان  83/37

مقالاه را  رضازاده شفق بیشاتری    و از مردان رضا خلیلی و از بی  زنان دلشاد چنگی ی نیوت.
بخاش   ةبیشتری  ترجم از مردان احمد نخوتی  و جاللی،لوک در ای  بی  خان  مو  اند نوشته

 
 

ها    ه  ترجمه و، انیعیعفت سماز زنان  پور کاشانی و عباس نری  ا برع ده داشتند.رنووان 
-شماره قومتهشت  خان  ملوک جاللی در طی اند.برع ده داشته راای  بخش  نویوندگی

 باشد، ترجمه کرده اسات. برای زنان مفید می به منظور اینکه را« زن محبوب» هایی از کتاب
مواردی  ، تفریح وپوست، مطالعه به استحمام، پاکی گی، شددر ای  کتاب به زنان توصیه می

از ای  گونه بپردازند و ای  کارهاا را بارای خاود عاادت کنناد. همچنای  نویوانده باه نقاش          
کید به ورزش أیت نظافت، ب داشت دهان و دندان، در محبوبیت زن اشاره کرده است. تارع
 )عاال  نواوان،   کناد داشت  جو  قوی و تناساب انادام را پیشان اد مای     صحیح برای ةتغذی و

 51: 2ش ؛35: 1ش 12سو 282: 6ش ؛230: 5؛ ش 165: 4؛ ش118: 3ش ؛ 51: 2ش، 11س
خاان  همادم افشاار صاادقی در رابطاه باا       « مشاغل نووان»در بخشی با عنوان  .( 113:  3؛ ش

 ؛155 : 4ش ،11س عال  نواوان،  ) .کندمی مشاغلی که برای زنان مناسب است مطالبی ذکر
 مجلااااههااااایی از بخااااش همچناااای  .(11:  3ش ؛29: 1ش ،12س  ؛269: 6؛ ش214:  5ش
تحات   خصاوص باود،  نمریکاایی در ایا     معتبار  ةز مجالت زنانکه یکی ا «داری نیکو خانه»

چااپ   عناوی  مختلف توسط خان  فطانه دی ی  و حبیبه مجلال در چنادی  شاماره ترجماه و    
درصاد   نهحدود  .(215: 5ش ،10س  ؛108:  3ش، 21:  1ش ،9س عال  نووان، ) شده است

 بارخالی  در ایا  بخاش   کاه  الزم باه ذکار اسات    .بخش خارجی هواتند  از نویوندگان ای 
الت ایا   ن اقادام باه ترجماه مقاا    اترجما م انتخااب بر بناا  ،«اطفاال حفظ الصاحه و پرساتاری   »

 .نویوندگان خارجی شده است
 

 «لباس و مدا  داری خانه» نویوندگان بخش .4جدول 

نوع  توضیحات
 مشارکت

 میزان
 مشارکت

% 
هاي  سال

 مشارکت
 تعداد

 قالهم
نام ونام 

 ردیف خانوادگی

 1 نغا بگ  بختیاری 1 1305 1/0 نویونده 
 2 میلوپو .س.ا 1 1305 1/0 نویونده 
 3 م.ش.ا 1 1306 1/0 نویونده 
 4 ب اعالدی  .ب 1 1308 2/0 مترج  
 5 بدرالملوک 1 1300 1/0 نویونده 
 6 الولطنه اعظام .ن.ت 1 1299 1/0 نویونده 
 7 حبیبه مجلل 1 1306 1/0 مترج  
 8 الدی  شفا محوا 1 1304 1/0 نویونده 
 9 ستوده .خ 1 1306 1/0 نویونده 
 10 مکداول خان  دکتر 1 1306 1/0 وندهینو 
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ها    ه  ترجمه و، انیعیعفت سماز زنان  پور کاشانی و عباس نری  ا برع ده داشتند.رنووان 
-شماره قومتهشت  خان  ملوک جاللی در طی اند.برع ده داشته راای  بخش  نویوندگی

 باشد، ترجمه کرده اسات. برای زنان مفید می به منظور اینکه را« زن محبوب» هایی از کتاب
مواردی  ، تفریح وپوست، مطالعه به استحمام، پاکی گی، شددر ای  کتاب به زنان توصیه می

از ای  گونه بپردازند و ای  کارهاا را بارای خاود عاادت کنناد. همچنای  نویوانده باه نقاش          
کید به ورزش أیت نظافت، ب داشت دهان و دندان، در محبوبیت زن اشاره کرده است. تارع
 )عاال  نواوان،   کناد داشت  جو  قوی و تناساب انادام را پیشان اد مای     صحیح برای ةتغذی و

 51: 2ش ؛35: 1ش 12سو 282: 6ش ؛230: 5؛ ش 165: 4؛ ش118: 3ش ؛ 51: 2ش، 11س
خاان  همادم افشاار صاادقی در رابطاه باا       « مشاغل نووان»در بخشی با عنوان  .( 113:  3؛ ش

 ؛155 : 4ش ،11س عال  نواوان،  ) .کندمی مشاغلی که برای زنان مناسب است مطالبی ذکر
 مجلااااههااااایی از بخااااش همچناااای  .(11:  3ش ؛29: 1ش ،12س  ؛269: 6؛ ش214:  5ش
تحات   خصاوص باود،  نمریکاایی در ایا     معتبار  ةز مجالت زنانکه یکی ا «داری نیکو خانه»

چااپ   عناوی  مختلف توسط خان  فطانه دی ی  و حبیبه مجلال در چنادی  شاماره ترجماه و    
درصاد   نهحدود  .(215: 5ش ،10س  ؛108:  3ش، 21:  1ش ،9س عال  نووان، ) شده است

 بارخالی  در ایا  بخاش   کاه  الزم باه ذکار اسات    .بخش خارجی هواتند  از نویوندگان ای 
الت ایا   ن اقادام باه ترجماه مقاا    اترجما م انتخااب بر بناا  ،«اطفاال حفظ الصاحه و پرساتاری   »

 .نویوندگان خارجی شده است
 

 «لباس و مدا  داری خانه» نویوندگان بخش .4جدول 

نوع  توضیحات
 مشارکت

 میزان
 مشارکت

% 
هاي  سال

 مشارکت
 تعداد

 قالهم
نام ونام 

 ردیف خانوادگی

 1 نغا بگ  بختیاری 1 1305 1/0 نویونده 
 2 میلوپو .س.ا 1 1305 1/0 نویونده 
 3 م.ش.ا 1 1306 1/0 نویونده 
 4 ب اعالدی  .ب 1 1308 2/0 مترج  
 5 بدرالملوک 1 1300 1/0 نویونده 
 6 الولطنه اعظام .ن.ت 1 1299 1/0 نویونده 
 7 حبیبه مجلل 1 1306 1/0 مترج  
 8 الدی  شفا محوا 1 1304 1/0 نویونده 
 9 ستوده .خ 1 1306 1/0 نویونده 
 10 مکداول خان  دکتر 1 1306 1/0 وندهینو 
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نوع  توضیحات
 مشارکت

 میزان
 مشارکت

% 
هاي  سال

 مشارکت
 تعداد

 قالهم
نام ونام 

 ردیف خانوادگی

خدیجه  1 1307 1/0 مترج  
 11 محمدنبادی

اداره کل عایدات  عضو
 12  ییسلیمان ح 1 1303 1/0 نویونده داخلی

 13 طوبی ضرغامی 9 1302-1300 7/0 مترج  
 14 ع .م .ع 1 1302 1/0 مترج  
 15 علی نصر 1 1303 1/0 نویونده 
 16 عفت سمیعیان 15 1312 تا 1308 5/1 مترج  
 17 فرخنده سمیعی 8 1300-1299 9/0 نویونده 

 18 فرنگی  خیبر 1 1306 1/0 مترج  محصل مدرسه نمریکایی
 19 ج.م 1 1302 1/0 مترج  

 
-نویونده

 20 محمودی .م .م 17 1302 تا 1299 0/2 ترج م

 21 ملکی محمود 1 1304 1/0 مترج  
بانک  ر ی  ساختمان

 22 موترسمو یل سعید 3 1304 2/0 نویونده اهنشاهیش

 23 استاتیر وی یم 1 1302 1/0 نویونده 
 24 بوی  وی یم 22 1306 تا 1299 0/2 نویونده 
 25 شرک وی یم 1 1302 1/0 نویونده 
 26 ویلوون وی یم 1 1304 1/0 نویونده 
 27 وایش  وی یم 3 1301-1300 3/0 نویونده 
 28 اللیجملوک  20 1305 تا 1302 3/2 مترج  
 29 ملوک شایان 1 1306 1/0 مترج  
 30 م رتاج رخشان 1 1304 1/0 مترج  
 31 می  یانک 4 1302-1301 3/0 نویونده 
 32 هادی سیا  سپانلو 1 1300 1/0 مترج  

 
-نویونده
 33 همدم نبوی 2 1306-1301 2/0 مترج 

 
 «لباس مد و ـ داري خانه» مطالب در بخشِنگارش  نسبت جنیست و

 21/21 داری زن و در بحاث خاناه   کننادگان  درصاد از مشاارکت   61/60رطبق جدول بااال  ب
مشارکت  ،داریدر مبحث خانه باشد.مشخص میناشان  جنویتدرصد  18/18 درصد مرد و

 عماومی شا ر  مواا ل   ای  بی ، سه مقاله در ارتبا  باا  در .استمردان کمتر از دیگر مباحث 
 الدی  شافا باا عناوان    حوام ،«ارزاق ت ران»نصر با عنوان  توسط علی داریمرتبط با خانه ولی

، ش 5)عاال  نواوان، س    بودبه نگارش درنمده « ت ران نان» سلیمان حیئ  و« گوشت ت ران»
بااه  میلوااپو مااردم ایااران را تشااویق    ،دیگاار ایاایمقالااهدر  .(12: 2و ش16: 3و ش 13: 1

 رهباا سمو یل سعید سه مقاله در همچنی  .( 115: 3ش 7سعال  نووان، ) کردمی جویی صرفه
 

 

به رشاتة تحریار    شود،که ضام  نسایش افراد خانواده می ،معماری خانه چگونگی ساختار و
 محمااود ملکاای و .(15: 2وش 14: 1ش، 6س ؛6 : 5ش ،5سعااال  نوااوان، ) درنورده بااود

از بی  زنان فرخنده سمیعی و از  .بودندداری خانه هادی سیا  سپانلو، مترجمان مرد در بحث
در بحاث ماد و    .اندهو وایش  بیشتری  نگارش را داشت نویوندگان زن خارجی بوی ، یانک

 موضوع زنانه است، مردان مشارکت نداشتند. نکهیلباس با توجه به ا
غالاب  ملاوک جاللای    درصد از نویوندگان ای  بخاش خاارجی هواتند.    بیوت و چ ار

 .م .منگااارش را  بیشااتری  مشااارکت در ترجمااه و، امااا اساات ههااا را برع ااده داشااتترجمااه
بخشای از مجلاه    رای ماا معلاوم نیوات.   با که هویتش  به خود اختصاص داده استمحمودی 

فرخنده سمیعی زناان ایرانای را    .پرداختمیلباس  هایارا ه مدل به «طرز لباس»ت عنوان تح
 های خارجی باود، خوذ از  ورنالأهمراه با تصاویری که م غربی با نخری  مدل لباس جدید

 ماد  ،لندن به ما رسیده است ماه قبل از که در یهایمطابق فرم جدید و  ورنال» .کردنشنا می
 مجلاه  ایا   در شده ارا ه های لباسمدل .«استها دو طبقه لباس قدری بلندتر از سابق و دام 

ساازی زناان ایرانای باا     در ج ات هموو  بیشاتر  نمریکایی باود و های اروپایی و مدلاز  متأثر
چااقچور   چادر،همچون  لباس ایرانیاندر ای  مجله  .گرفتصورت میهای لباس غربی مدل

، کارپ دوشای  و   کارپ  هاای هپارچ .کت داد پالتو و را به کاله، دخو جای غیره و و روبند
: 3و ش 18: 1ش ،1س ،)عاال  نواوان   شاد های مخمل و زری تبلیغ میپارچه اطل  به جای

 .شاد فاراه    عمالًایرانی نوگرایی در پوشش زنان  ةترتیب زمین بدی  و (26: 2، ش2وس  16
طرا  مدل  و اینکه مبتکر برای ،سازی زنان ایرانزنان نوگرا در توانمندای  در حالی بود که 

 .داشتندبرنلباس خود باشند، گامی 
 
 گیري نتیجه

ان گنویواند  باا سای ده ساال انتشاار مواتمر      کاه  از جمله نشریات زنان بودنشریه عال  نووان 
 .شاد شان نشنا  توان با نام نویوندگان وجنویتمیمقاالت  از خالل و را جذب کردمتعددی 

علمای و اجتمااعی ایا      موقعیات  جنویت، ،مشارکت پژوهش حاضر به منظور بررسی می ان
یاد  ؤعال  نووان م ةنماری مقاالت نشری و نتایج تحلیل محتوایی. نویوندگان صورت گرفت

باا انادکی    ندهمکااری داشات  نگارش یا ترجمه باا نشاریه    از راهتعداد زنانی که  نن است که
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به رشاتة تحریار    شود،که ضام  نسایش افراد خانواده می ،معماری خانه چگونگی ساختار و
 محمااود ملکاای و .(15: 2وش 14: 1ش، 6س ؛6 : 5ش ،5سعااال  نوااوان، ) درنورده بااود

از بی  زنان فرخنده سمیعی و از  .بودندداری خانه هادی سیا  سپانلو، مترجمان مرد در بحث
در بحاث ماد و    .اندهو وایش  بیشتری  نگارش را داشت نویوندگان زن خارجی بوی ، یانک

 موضوع زنانه است، مردان مشارکت نداشتند. نکهیلباس با توجه به ا
غالاب  ملاوک جاللای    درصد از نویوندگان ای  بخاش خاارجی هواتند.    بیوت و چ ار

 .م .منگااارش را  بیشااتری  مشااارکت در ترجمااه و، امااا اساات ههااا را برع ااده داشااتترجمااه
بخشای از مجلاه    رای ماا معلاوم نیوات.   با که هویتش  به خود اختصاص داده استمحمودی 

فرخنده سمیعی زناان ایرانای را    .پرداختمیلباس  هایارا ه مدل به «طرز لباس»ت عنوان تح
 های خارجی باود، خوذ از  ورنالأهمراه با تصاویری که م غربی با نخری  مدل لباس جدید

 ماد  ،لندن به ما رسیده است ماه قبل از که در یهایمطابق فرم جدید و  ورنال» .کردنشنا می
 مجلاه  ایا   در شده ارا ه های لباسمدل .«استها دو طبقه لباس قدری بلندتر از سابق و دام 

ساازی زناان ایرانای باا     در ج ات هموو  بیشاتر  نمریکایی باود و های اروپایی و مدلاز  متأثر
چااقچور   چادر،همچون  لباس ایرانیاندر ای  مجله  .گرفتصورت میهای لباس غربی مدل

، کارپ دوشای  و   کارپ  هاای هپارچ .کت داد پالتو و را به کاله، دخو جای غیره و و روبند
: 3و ش 18: 1ش ،1س ،)عاال  نواوان   شاد های مخمل و زری تبلیغ میپارچه اطل  به جای

 .شاد فاراه    عمالًایرانی نوگرایی در پوشش زنان  ةترتیب زمین بدی  و (26: 2، ش2وس  16
طرا  مدل  و اینکه مبتکر برای ،سازی زنان ایرانزنان نوگرا در توانمندای  در حالی بود که 

 .داشتندبرنلباس خود باشند، گامی 
 
 گیري نتیجه

ان گنویواند  باا سای ده ساال انتشاار مواتمر      کاه  از جمله نشریات زنان بودنشریه عال  نووان 
 .شاد شان نشنا  توان با نام نویوندگان وجنویتمیمقاالت  از خالل و را جذب کردمتعددی 

علمای و اجتمااعی ایا      موقعیات  جنویت، ،مشارکت پژوهش حاضر به منظور بررسی می ان
یاد  ؤعال  نووان م ةنماری مقاالت نشری و نتایج تحلیل محتوایی. نویوندگان صورت گرفت

باا انادکی    ندهمکااری داشات  نگارش یا ترجمه باا نشاریه    از راهتعداد زنانی که  نن است که
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هاای  ای  امر ه  به سیاست نشاریه مبنای بار تشاویق نوشاته      بیش از مردان بوده است.تفاوت 
 نشاانگر  و ثر در ایا  امار  مؤه  حاکی از وجود انگی ه باال و تالش زنان  زنان مرتبط است و

 ند.داشتنینده پیشرفت در  به افقی رو جامعه و ثیرگذاری برأت امیدی است که ای  زنان بر
نقاد شارایط    نوشتند موضوعات کلی، نظیرباره نن ا مطلب میمباحثی که مردان بیشتر در

 درمقابل زنان در خصاوص موضاوعات اخالقای،    ؛بود پ شکی ن وقانو اجتماعی و فرهنگی،
ترقای نواوان و همچنای  موضاوعات      اخباار  ،دختاران  تربیات  انتقاد از مردان، ل وم تعلای  و 

مااد و نرایااش مطلااب  نشااپ ی، پوشااش، داری،خانااه زنانااه نظیاار تربیاات کودکااان، خاااص 
 و ماد  ا  داریخاناه  ونواوان   ،اطفاال  تربیت ا  زنان در سه بخش پرستاری ای بنابر نوشتند. می

الصحه مشارکت بیشاتری داشاتند. در مبحاث پرساتاری و     حفظ هایبخش مردان در و لباس
 .استشان نامشخص است، کمتر  یتجنوتعداد نویوندگانی که  تربیت اطفال

 کردناد و خاودداری مای   معرفی کامال خاود،   ارسالی از برخی از نویوندگان در نوشتار
 و اعتباار پادر  باه   یاا  و نناان خاود را باا ناام مواتعار      نباود.  زهویتشان برای خوانندگان محار 

 رساد د. چنی  به نظر میکردندر برخی موارد به شکل مخفف یا عام معرفی می همورشان و
 تعصااب و هااا،حقااارت شاارایط نن دوران، هااا از نن زنااان باشااد.نوشااته کااه اکثریاات ایاا 

در جامعاه   عدم حضور صریح زناان  اخالقی زمینه را برای محدودیت و هنجارهای ارزشی و
 .کردمی فراه 

اغلاب   شادند. جامعه محووب می ةکردباسواد و تحصیل قشر بدی ی است نویوندگان از
مراتب  از که به تحصیالت دانشگاهی پرداختند و ویژه مردان از کوانی بودند هنویوندگان، ب

ی مقاااالت بااا ا. محتااوبرخااوردار بودناادجامعااه  دولاات و سیاساای یااا اجتماااعی در دربااار، 
فرهنگی نویوندگان ارتبا  داشت. مرام عاال    سیاسی و جایگاه اجتماعی، ،شغل تحصیالت،

 با طیف وسیعی از نویوندگان با اعتقادات مذهبی، توانوت میاز ای  رو  نووان سیاسی نبود،
که در میان نویوندگان از  یاگونه هب ،دکنهای متفاوت همکاری ملیت سیاسی و هایگرایش
 ،وابوته به ح ب تاوده  یا نویوندگان ی ودی و مویحی و دینی همچون زردتشتی، یهااقلیت

 .مشارکت داشتندح ب دموکرات  ح ب ایران نوی  و
بااه اشااکال  ،نمریکااایی ویااژه کشااورهای اروپااایی و بااه ،ارجینویوااندگان خاا حضااور

یاا باه    وفرساتادند  مای برخی از ننان داوطلبانه برای نشاریه مقااالتی    شود.گوناگون دیده می
 

 

در ای  بی  نقاش   رسید.مقاالتشان در نشریه به چاپ می یا انتخاب مترج  قومتی از کتاب و
نموختگان مدرسه نمریکاایی  دانش نی  ها و مجالت نمریکایی وکتاب نویوندگان، پررن 

 مش ود است. کامالً نشریه عال  نووان در
گاذاری   هدی ،اندازعنوان چش به  نمریکایی در نظر نویوندگان نشریه، زنان اروپایی و

ی ناوی   هنجارهاا  هاا و زناان باا ارزش   ن با هدی نشانایی الذا بویاری از مترجم ،شده بودند
باه چااپ    در نشاریه  هاای نمریکاایی را ترجماه و    ورناال  ها وکتاب ،از مجالت هاییبخش

و سابک زنادگی زناان ایرانای      های ننان در تغییار فرهنا   نوشته ای  امید که رساندند با می
های نول نیناده  فرهن  زنان، هنجارها و ارزش که با تغییر . ننان بر ای  باور بودندثر افتدؤم

های خود در ج ت تداوم روند نوگرایی در با نوشته کرد. نویوندگان نشریه نی  تغییر خواهد
 داشتند. قابل توج یویژه در بی  زنان س    هجامعه و ب

 
 منابع  

 ها   الف(کتاب
شناسـی   ایران بین دو انقالب: درآمـدي بـر جامعـه    .(1377میان، یرواند )انبراه -

 ت ران: نشر نی.  .دیگران ترجمه احمدگل محمدی و .سیاسی ایران معاصر

ت ااران: مرکاا  نشاار  .شااناخت تاااریخی .پســته ایــران .(1373ابریشاامی، محمدحواا  ) -
 دانشگاهی.

 ت ران: فرهن  معاصر. .معاصر ایرانپژوهشگران  .(1380) اتحاد، هوشن  -

 تاریخ ایران. ت ران: نشر .اینجا طهران است .(1377، منصوره )اتحادیه -

 ت ران: نیلوفر. .2ج  .بلند ترجمه پست و از .(1385کری  ) امامی، -

 سخ . ت ران: نشر .فرهنگ اعالم .(1387) همکاران انوری، حو  و -

 .انقالب مشروطیت تا انقـالب سـفید  زن ایرانی از  .(1347بامداد، بادرالملوک )  -
 ت ران: اب  سینا.

ت اران: مؤسواه    .جاالل فرهمناد   به کوشش مختاار حدیادی و   .(1380) پرونده ناتمام -
 مطالعات تاریخ معاصر ایران. 

 ت اران: وزارت اطالعاات مرکا     .(1380) حزب ایران نوین به روایـت سـاوا    -
 .بررسی اسناد تاریخی
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نموختگان مدرسه نمریکاایی  دانش نی  ها و مجالت نمریکایی وکتاب نویوندگان، پررن 

 مش ود است. کامالً نشریه عال  نووان در
گاذاری   هدی ،اندازعنوان چش به  نمریکایی در نظر نویوندگان نشریه، زنان اروپایی و

ی ناوی   هنجارهاا  هاا و زناان باا ارزش   ن با هدی نشانایی الذا بویاری از مترجم ،شده بودند
باه چااپ    در نشاریه  هاای نمریکاایی را ترجماه و    ورناال  ها وکتاب ،از مجالت هاییبخش

و سابک زنادگی زناان ایرانای      های ننان در تغییار فرهنا   نوشته ای  امید که رساندند با می
های نول نیناده  فرهن  زنان، هنجارها و ارزش که با تغییر . ننان بر ای  باور بودندثر افتدؤم

های خود در ج ت تداوم روند نوگرایی در با نوشته کرد. نویوندگان نشریه نی  تغییر خواهد
 داشتند. قابل توج یویژه در بی  زنان س    هجامعه و ب

 
 منابع  

 ها   الف(کتاب
شناسـی   ایران بین دو انقالب: درآمـدي بـر جامعـه    .(1377میان، یرواند )انبراه -

 ت ران: نشر نی.  .دیگران ترجمه احمدگل محمدی و .سیاسی ایران معاصر

ت ااران: مرکاا  نشاار  .شااناخت تاااریخی .پســته ایــران .(1373ابریشاامی، محمدحواا  ) -
 دانشگاهی.

 ت ران: فرهن  معاصر. .معاصر ایرانپژوهشگران  .(1380) اتحاد، هوشن  -

 تاریخ ایران. ت ران: نشر .اینجا طهران است .(1377، منصوره )اتحادیه -

 ت ران: نیلوفر. .2ج  .بلند ترجمه پست و از .(1385کری  ) امامی، -

 سخ . ت ران: نشر .فرهنگ اعالم .(1387) همکاران انوری، حو  و -

 .انقالب مشروطیت تا انقـالب سـفید  زن ایرانی از  .(1347بامداد، بادرالملوک )  -
 ت ران: اب  سینا.

ت اران: مؤسواه    .جاالل فرهمناد   به کوشش مختاار حدیادی و   .(1380) پرونده ناتمام -
 مطالعات تاریخ معاصر ایران. 

 ت اران: وزارت اطالعاات مرکا     .(1380) حزب ایران نوین به روایـت سـاوا    -
 .بررسی اسناد تاریخی
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تا 1320خاطرات ارسالن خلعتبري ایران از شهریور  .(1393) خلعتبری، ارسالن -
  .ت ران: پرشکوه .به کوشش غ ال خلعتبری .سقوط دکتر مصدق 1332 مرداد 28

  .نشرعل  :ت ران .اولین زنان .(1384) د م، عذرا -
سـعید   : شرح زندگانی دکتـر طبیب محبوب .م(1957) نل  کیدی رسولی، جی، -

 .مویحیان ایرانیالمللی  انجم  بی  .جا بی .کردستانی

تاریخ طب و طبابت در ایران )از عهد قاجار تا پایان  .(1382) روستایی، محو  -
کتابخانه ملی جم اوری   ت ران: سازمان اسناد و .2ج  .عصر رضاشاه( به روایت اسناد

 .اسالمی ایران

 ت ران: نشر طالیی. .نامه طالیی ورزشفرهنگ .(1392) زارعی، م دی -

چاپ دوم، ت ران: شرکت ، دوره سلطنت قاجار ایران در .(1370) اصغر شمی ، علی -
 انتشارات علمی. چاپ و

 ت ران: زری . .اندیشمند ایران نگار و زنان روزنامه .(1351) االسالمی، پری شیخ -

سـالگردهاي تـاریخی: یـادبود     بـاره چهـل گفتـار در   .(1352) صدیق، عیوای  -
 ت ران: دانشگاه ت ران. .فرهنگ ایران دانشمندان معاصر تاریخ و

   ت ران: نشرعل . .2ج  .نظامی معاصر ایران شر  حال رجال سیاسی و .(1380) عاقلی، باقر -

 ت ران: نشرعل . .هاي حكومتگر ایران خاندان .(1381)_____  -
ت ران:  .(کارنماي زنان کاراي ایران )از دیروز تا امروز .(1381) زاد، پوران فرخ -

 نشر قطره.

ــران .(1378) مانکردونااا فرمانفرماییااان، سااتاره و - ــري از ای ترجمااه ابوالفضاال  .دخت
 : نشر کارن .ت ران .طباطبایی

 .2ج .(1320-1299نامه رجال و مشاهیر ایران ) زندگی .(1369) مرسلوند، حو  -
 ت ران: نشر ال ام.

 .(رجال پارلمانی ایران )از مشروطه تا انقالب اسـالمی  .(1388) نظری، منوچ ر -
 فرهن  معاصر. ت ران: نشر

ت اران: نشار    .سرنوشت یاران دکتـر مصـدق   .(1384) هوشن  م دوی، عبدالرضاا  -
 علمی.

 

 
 

   تمقاال ب(
 .12 ش .سال سی ویک  .یغما «.علی محمد عامری یادی از» .(1357) ایرج افشار، -
از گذرا  فردیت ج ان سنت و تکاپوی زنان عصر قاجار:» .(1388) ترابی فارسانی، س یال -

  .2ش .تاریخ اسالم وایران .«نن

 .شناسی مجله ایران .«کشاکش ناوگرایی  زن ایرانی در» .(1384دولتشاهی، م رانگی  ) -
 .4ش .17سال .نمریکا

 
   منابع الكترونیكی ج(

انجمن زردتشـتیان   تاریخچه سازمان زنان و .(1395)فروردی   نرش ،ضیا طبری -
 )http://www.berasad.com(. زردتشتیانحلیلی  و برساد: تارنمای خبری .کرمان

 .پرو ه تاریخ شفاهی ایران .مصاحبه با فرنگیس شاهرخ(، 1983)نوامبر افخمی، م ناز -
 iran.org(-http://www.fis) نگت .یواش .بنیاد مطالعات ایران

 
 د( نشریات 

  .ه.ش( 1312تا  1299)  عالم نسوان -
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