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Abstract  

Background and Aim: Personal health care is one of the most important factors in the prevention of the 

contagious diseases. Therefore, attention to this issue from the perspective of the fetus and the child is 

especially important. The present study aims to review "woman’s sanitation", as stipulated in women's 

magazines 1289-1307 SSI/ 1910-1928 AD. In these articles, the issue of women’s health is emphasized only 

due to their motherhood role. 

Materials and Methods: The House book or Library resources were quired for description, comparison and 

Data analysis.  The emphasis was on all the remaining nine issues of women’s newspapers as our method of 

documentation. This cross-sectional study includes the year 1910 (the publication year of the first women's 

newspaper, in line with medical issues) up to the year 1928 (creation of the first school of midwifery which 

was practiced educational technology) that reviewed 68 articles which were published in the women’s 

newspaper. 

Findings: In these articles, the issue of women’s health is emphasized only due to their motherhood role. 

Thematically, the study is divided into four cross-sections: 1. Women’s health before the gestation period, 2. 

Women’s health in the gestation period, 3. Women’s health at Time of Delivery, 4.Women's health at time of 

lactation or Breastfeeding.  
Conclusion: women’s health in the period of gestation and lactation was particularly emphasized. The 

important point is congruency between the medical advices of the days and recently medical breakthroughs. 

The direct relationship between items such as: women’s infertility and their physical forms (obesity), age-

appropriate pregnancy determination, determination of next pregnancy based the previous one, and the roles 

of medical herbs in reducing delivery and after mass pains.  
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 چکیده

در همین رابطه توجه به . ی مسری استها بیماریترین عوامل پیشگیری از گسترش  رعایت بهداشت فردی یکی از مهم زمینه و هدف:

ای برخوردار است.  و کودک از اهمیت ویژه )بهداشت و سالمت زنان( به دلیل ارتباط مستقیم زنان با جنین« نسوان الصحه حفظ» همسأل

ن مقاالت موضوع در ای .پرداخته استخود زنان  مندرج در جراید «نسوان الصحه حفظ»موضوعات مرتبط با  بررسی بهحاضر  هطالعم

 تنها به دلیل نقش مادری زنان مورد توجه بوده است. بهداشت زنان

 هروزنام 1مانده از  د بر تمامی شمارگان باقیتأکی و ها های، با توصیف، مقایسه و تحلیل داد کتابخانهاستفاده از منابع  ها: مواد و روش

 هنسوان وطنخواه، نامجمعیت  همجل زنان، بانوان، عالم نسوان، جهان هزنان، نام های: دانش، شکوفه، زبان با نام زنان توسط منتشرشده

زنان  هنخستین روزنام )سال انتشار .م 1111 /.ش 1221های  مقطعی شامل سال هلع. این مطااست نسوان شرق و پیک سعادت نسوان

 62که در قالب بررسی  باشد میآموزشی فن قابلگی(  ه)ایجاد نخستین مدرس .م 1122 /.ش 1313پزشکی( تا سال  با محوریت مسائل

 ست.ا  منتشرشده توسط زنان صورت پذیرفتهی ها همندرج در روزنام همقال

 ؛سالمت زنان در دوران بارداری ـ2 ؛ت زنان در دوران پیش از بارداریمسال ـ1: هچهار دور بهاز نظر موضوعی مقاالت  در این :ها هیافت

 .اشاره شده است کودک سالمت زنان در دوران شیردهی ـ4 ؛المت زنان در دوران وضع حملس ـ3

هم در است. موضوع م ویژه بودهدوران بارداری و دوران شیردهی کودک مورد توجه  هدر دو مرحل« نسوان الصحه حفظ» :گیری نتیجه

های اخیر است؛ مواردی چون:  مورد بحث با تحقیقات و پژوهش هی پزشکی به زنان در مطبوعات دورها هخوانی برخی توصی این بین هم

های بعدی و  رعایت فاصله میان بارداری ،بارداریمناسب اروری زنان، تعیین سن ی بدنی )چاقی( با نابها هوجود ارتباط مستقیم میان تود

 دارویی مانند بهارنارنج در کاهش دردهای دوران بارداری و پس از زایمان.نقش گیاهان 

 ایران قاجار؛ پهلوی؛ مطبوعات؛ ش مادری؛ دوران بارداری؛نق الصحه؛ زنان؛ حفظ :کلیدی واژگان



 22و همکاران/  علی باغدار دلگشا ...در مطبوعات زنان« نسوان هالصح حفظ»

 مقدمه

 الصحه حفظ» هپژوهش با توجه به اهمیت مسأل این

تا  .ش 1221 های سال هفاصل در ـ زنان سالمتـ  «نسوان

 هدور به عنوان نخستین .م 1122تا  1111مطابق با  .ش 1313

 الصحه حفظعمومی و نگرش به بهداشت  همسألیافتن  اهمیت

شده است. انجام  ،ر مطبوعات منتشرشده توسط زنانزنان د

به دلیل انتشار نخستین  .م 1111 /.ش 1221انتخاب سال 

ویژه  مربوط به زنان با عنوان دانش است که به صورتی هروزنام

 هترسیم دورهمچنین  .سالمت زنان پرداخته است هبه مسأل

 تأسیسبه دلیل  م. 1122 /ش. 1313 سال مورد بحث تا

 «آشنایی با فن قابلگی و مامایی» آموزشگاه تخصصینخستین 

و  «مجوز رسمی دولتی»دارای  آموزشگاهی که .است

در  «اساسنامه از وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه»

 .(1) بود رانای

 هطرح مسألاهمیت ، علت انتخاب این مقطع زمانی

با این  .باشد می عمومیقالبی  در بار اولین برایبهداشت زنان 

زمینه را برای  ،کنار نفوذ فرهنگ غربی در دوران قاجاروجود 

 هبه ویژه در حوزمسائل بهداشتی  در محورطرح نظریات جدید 

ت سالمتی زنان و اهمیطرح نکات مهم در رابطه با  وزنان 

این بین  کرد. در هموار آنان «تناسل»و  «توالد»بهداشت 

طرح  :که این از اند مطرح کرد عبارت توان میکه  هایی را سؤال

بار برای زنان مطرح  مسائل بهداشتی به چه دلیل نخستین

ختن این امر تأکید بر نقش مادری تا چه حد در پردا؟ گردد می

اساسی و  سؤالدر همین راستا  ؟است تهبرای زنان، تأثر داش

زنان، بیشترین  الصحه حفظدر رابطه با که مهم دیگر این است 

بوده  ها بیماریکدام نوع از  ایرانی در رابطه با زنانهشدار به 

گرفته  ها مورد تبلیغ قرار ی برای آنی درمانها هو چه را؟ است

 است؟

های  استدرخو این پژوهش قصد دارد به ارائه تحلیلی از

در  زنان الصحه حفظمسأله و اهمیت زنان ایرانی و بررسی 

در این بین توجه به نگاری زنان در ایران بپردازد.  عرصه روزنامه

را در  ها هانگیز زنان در غرب، نخستین یرعایت مسائل بهداشت

زنان ایرانی خارج از ایران برانگیخت و این گروه از زنان، 

در  طرح مسائل بهداشتی زنان نخستین گروهی بودند که به

 مطبوعات عصر مشروطه پرداختند.

 تر کمتحقیق باید اشاره داشت تاکنون  هدر مورد پیشین

ش بهداشت زنان با تأکید بر نگار هتحقیقی در رابطه با مسأل

ه پذیرفت ن و مطبوعات منتشرشده توسط آنان صورتزنا خود

 ت گزینشیست. همچنین در برخی آثار، موارد مذکور به صورا

 هاند؛ برای نمونه در مقال و گذرا مطرح شده گیری( )نمونه

«Patriotic Womanhood: The Culture of Feminism 

in Modern Iran, 1900-1941» (2 به ذکر مواردی در )

تا  1222های  سال هفاصل های زنان در خصوص تالش انجمن

 نبهداشت زنا هدر مورد مقول .م 1116تا  1111 /ش. 1215

آن مقاله در دو اثر دیگر خود با  هنگارند .پرداخته شده است

 :The Politics of Reproduction » عناوین

Maternalism and Women's Hygiene in Iran, 1896-

 Conceiving Citizens: Women and the » و« 1941

Politics of Motherhood in Iran »نقش  بررسی تأثیر به

نان در توجه به روند مباحث بهداشتی مادری و بارداری ز

در  (.3پهلوی نیز پرداخته است ) هاوایل دور مربوط به زنان در

 هو سالمت عمومی در نشری نگاهی در باب بهداشت» هدو مقال

 هکودک و انتشار نشری»و  (4) «شکوفه با تکیه بر سالمت مادر

شدن نگرش جامعه نسبت به  قدمی در جهت مدرنیزه دانش

تاریخ پزشکی برخی  هنشریمندرج در  (5) «مومیسالمت ع

دانش و شکوفه  همسائل مربوط به بهداشت زنان در دو روزنام

 کتاب دوهمچنین در  ندگان قرار گرفته است.رمورد توجه نگا

و  (6) قاجار هنوسازی پزشکی و بهداشت عمومی در دور

به ذکر  (3) سالمت، بهداشت و زیبایی در عصر قاجار

 هشده پزشکی در ایران دور خصوص مدرنیزه توضیحاتی در

 یقاجار و ارتقا هقاجار، بررسی وضعیت بهداشت در اواخر دور

 پهلوی پرداخته شده است. هوضعیت بهداشت در اوایل دور

با تحقیقات پیش از خود در این است تحقیق حاضر تفاوت 

ه کبهداشت زنان  هی مربوط به مسألها همقالکه این پژوهش 

های  سال هدر فاصل گارن زن هنُه روزنام در نانخود زتوسط 

 اند منتشر شده .م 1123 /.ش 1316تا  .م 1111 /ش. 1221

 .است مورد بررسی قرار دادهگزینشی  کامل و غیر طوربه  را
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کارهای درمانی برای  راه ههمچنین این مقاالت در حوز

 . اند هشدمقایسه تحقیقات علمی اخیر برخی با  ،ی زنانها بیماری

 

 ها مواد و روش

مقایسه و ای و با توصیف،  کتابخانهاین پژوهش که به روش 

برای آگاهی از میزان  ،گردآوری شده است ها هتحلیل داد

های   سال هلدر فاص زنان خت مسائل مربوط به بهداشتشنا

محوریت موضوع  با م. 1122تا  1111/ ش. 1313تا  1221

به  ل و پس از زایماندر دوران بارداری، وضع حم سالمت زنان

بررسی مطالب پزشکی و مقاالت مندرج در مطبوعات منتشر 

ابع و اسناد در این خصوص پرداخته است. من شده توسط زنان

دانش  هاز روزنام مانده شمارگان باقی از: اند مورد بررسی عبارت

 توسط شکوفه به انضمام دانش با عنوان یکتابو شکوفه که در 

 11ی اسالمی ایران منتشر شده است. کتابخانه ملی جمهور

سایت دنیای زنان در  در زنان که زبان هاز روزنام موجود هشمار

 هبه شمار دانشگاه هاروارد( هکتابخانبه  متعلقعصر قاجار )

ی موجود در ها هنسخقابل دسترسی هستند.  905A1بازیابی 

المللی  نیپژوهشکده بدر  آبادی قه دولتیمجموعه شخصی صد

و  ای مرکزییانه و آسیخاورم ، بخشآمستردام جتماعیخ ایتار

شامل  که و یادها ها ه، نوشتها هآبادی: نام کتاب صدیقه دولت

ده نما باقی هشمار 13. زنان است زبان هقاالت روزنامبرخی سرم

موجود در سایت  903A1 سند هبانوان به شمار هنام هاز روزنام

انده از نشریه م شمارگان باقی دنیای زنان در عصر قاجار.

موجود در مرکز اسناد،  ،.ش 1311 تا 1211 از زنان جهان

های  سال  شمارگان آستان قدس رضوی. هوعات و کتابخانمطب

عالم نسوان  هاز روزنام .م 1122تا  1111/ ش. 1313تا  1211

 2613431، 2623221 ،2611115 بازیابی هچهار شمارکه با 

سازمان اسناد و  های میکروفیلم هدر مجموع 2611312و 

جمعیت  هجلمشمارگان  ملی قابل دسترسی است. هکتابخان

مندرج در سایت مرکز  15160 سند هنسوان وطنخواه به شمار

 هی دانشگاه هاروارد و شمارگان نشریها هطالعات رساناسناد و م

ه مسعودی و ناصر مهاجر بنفش پیک سعادت نسوان که توسط

آلمان منتشر دت نسوان در پیک سعا هکتابی با عنوان نشریدر 

در رابطه  ی مندرجها هبیشتر نام ،ها هدر این روزنام شده است.

جایگاه  بارداری )قابلگی( و همربوط به مسأل ،زنان هالصح با حفظ

 تربیت و پرورش اطفال است.زنان در قالب نقش مادری، 

ی درمان ها هخوانی میان را دادن هم همچنین برای نشان

دو مقاله از  قاجار با تحقیقات جدید هدر دور نی زناها بیماری

بررسی وضعیت مصرف سیگار، دریافت کافئین و » با عناوین

 همقایس» و« ساله 25-41بدنی زنان نابارور و سالم  هشاخص تود

 «گلی بر درد پس از سزارین و مریم نارنجبهار هتأثیر رایح

 استفاده شده است.

 

 ها هیافت

های  سال هدهد در فاصل میبررسی تاریخی اسناد نشان 

زنان، نشریات  .م 1122تا  1111  /.ش 1313تا  1221

به  ها به صورتی خاص ر آناند و د متعددی را منتشر کرده

ل نقش مادری و باروری توجه زنان به دلی بهداشت همسأل

 .اند داشته

 

 نشریات زنان هشناس :7جدول 

 م. 1122تا  1111/ ش. 1313تا  1221از 

عنوان 

 نامهروز
 سال انتشار سردبیر

 مکان

 نشر

تعداد 

 مقاالت

ترین  محوری

 مقاالتموضوع 

 سمیه کحال دانش
/ ش. 1221

 .م 1111
 1 تهران

سالمت زنان در 

 دوران بارداری

 شکوفه
مریم مزین 

 السلطنه

/ .ش 1211

 .م 1111
 23 تهران

سالمت زنان در 

 دوران بارداری

 زنان زبان
صدیقه 

 آبادی دولت

 /.ش 1212

 .م 1111
 6 اصفهان

سالمت زنان پیش 

 از بارداری

 هنام

 بانوان
 شهناز آزاد

 /.ش 1211

 .م 1121
 2 تهران

سالمت زنان پیش 

 از بارداری

عالم 

 نسوان
 نوابه صفوی

 /.ش 1211

 .م 1121
 15 تهران

سالمت زنان در 

 دوران وضع حمل

جهان 

 زنان

آفاق  فخر

 پارسا

 /.ش 1311

 .م 1121
 4 مشهد

 سالمت زنان در

 دوران شیردهی

 همجل

جمعیت 

نسوان 

 وطنخواه

محترم 

 اسکندری

 /.ش 1312

 .م 1123
 1 تهران

سالمت زنان در 

 دوران وضع حمل

 هنام

نسوان 

 شرق

مرضیه 

 ضرابی

 /.ش 1314

 .م 1125
 2 بندرانزلی

سالمت زنان در 

 دوران بارداری
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پیک 

سعادت 

 نسوان

روشنک 

 نوعدوست

 /.ش 1316

 .م 1123
 2 رشت

در  سالمت زنان

 دوران وضع حمل

 

بررسی تمامی مقاالت مندرج در این مطبوعات که با 

دهد  اند، نشان می محوریت موضوع سالمت زنان تدوین شده

سالمت  ـ1 :هکه در آن دوره موضوع سالمت زنان در چهار مرحل

سالمت زنان در دوران ـ 2؛ زنان در دوران پیش از بارداری

سالمت ـ 4 ؛وضع حمل سالمت زنان در دورانـ 3 ؛بارداری

زنان در دوران شیردهی مورد توجه بوده است. در این مقاالت 

سالگی  25 قی در نازایی زنان، تعیینبه مواردی چون: نقش چا

زا، رعایت  مناسب برای زنان نخست بارداری نسبه عنوان 

های مجدد و استفاده از  زمانی مناسب برای بارداری هفاصل

رنارنج و شربت نارنج برای درمان گیاهان دارویی مانند بها

 اشاره شده است. دردهای دوران بارداری و پس از زایمان

 

 بحث

ی ها بیمارینوزدهم میالدی، / قمریدر قرن سیزدهم 

. در انداختند بهداشت عمومی را به خطر میها  واگیردار تا مدت

ار ابتدایی بود و امکانات بهداشتی بسی که ایناین زمان عالوه بر 

از جمله وبا، طاعون، آبله، تیفوس، و ماالریا  ها بیماریع انوا

به  کرد، ناآگاهی مردم ه نقاط کشور را هر ساله آلوده میهم

نیز بر مرگ و میرها  ها بیماریدر پیشگیری از  خصوص زنان

ز از این جهت دارای اهمیت نقش زنان در این امر نی .افزود می

 الصحه حفظافظت از مح هبود که آنان عالوه بر وظیف بیشتری

 .کردند از کودکان نیز مراقبت میخود، باید 

ی ها هشیو ی خاص و البته آشنایی باها بیماریظهور 

ساز تغییراتی  زمینه ،ی واگیردارها بیماریی از انتقال جلوگیر

بیشترین  با این وجوددر این خصوص نیز گردید. اجتماعی 

عنوان  در مطبوعات به ،بهداشت عمومی همسأل بهتوجه 

قاجار انعکاس یافته  هترین منبع اطالع رسانی در دور مهم

ی اطالع ها هارتباط میان رشد مدرنیته و رسان امری که است؛

 در. سازد را ظاهر می جمعی با گسترش سطح بهداشت عمومی

طبی: » و «وبا هطبی در معالج»چون  درج مقاالتی قاجار هدور

و تهوع زنان قی  همعالج» ،(2) «خواب مرگ یا مرگ خوابی

از ( 11) الکمال هدر روزنام الصحه حفظتون و س (1) «آبستن

توجه به بهداشت  ی مندرج در مطبوعات در خصوصها هنمون

 .باشند ایران می هدر جامع به ویژه سالمت زنان عمومی

ایران  هباعث گردید تا در جامع ی آگاهیها هزمیناین ایجاد 

داشت عمومی فردی و به تدو مفهوم سالم قاجار هاواخر دور

بهداشت اجتماعی نیز  هدر حوزگیرند. تعاریفی شاخص به خود 

عدم  اطمینان از تمیزی مکان نشستن، که شود اشاره می

بر  اجتناب از انداختن آب دهاناستفاده از ظرف مشترک غذا، 

روی زمین و بسیاری مطالب دیگر، با وجود ابتدایی به نظر 

ر رشد امل آن، نقشی اساسی درسیدن و با گذر زمان و تک

به صورتی که در این دوره  ،بهداشت اجتماعی داشته است

تدریج در اعمال و ه این بود که افراد ب شدن در فرایند متمدن

که همین  ردهب داری بیشتری به کار خود خویشتنی دفررفتار 

. در (11) داشت اجتماعی امر نقشی مهم در رشد بهداشت

 ـ سالمت فردی ـ «من»نده میان خطی جداکنحقیقت وجود 

که  باشد میترین عاملی  اصلی ـ بهداشت عمومی ـ «جامعه»و 

با خود به  مشروطه هزنان را در دور سالمت هتوجه به مسأل

 همراه داشته است.

 در رسائل تعلیمی زنان سالمت همسأل طرحـ 7

توجه به ضرورت مشروطه با  هقاجار به ویژه زمان هدر دور

 ،سالمت مانند آموزش و زنان مربوط به ائلمس  پرداختن به 

ی تعلیمی ها هکه دارای جنب رسائلبرخی بار در  برای نخستین

و  «توالد»نقش  به دلیل اهمیت سالمت زنان بودند از

در ادامه به برخی از این رسائل سخن به میان آمد.  «تناسل»

 :اشاره شده است

 ضوع نقشمو با الصحه اطفال تأدیب الحسنات یا حفظـ 

روش نگهداری کودک و ، نظافت مأکوالت ،نظافت لباس

 در ارتقاء وضعیت بهداشت عمومی در جامعه بهداشت نوزاد

 ؛(12)

برای  به عنوان کتابی درسی الصحه البنات یا حفظ تأدیبـ 

رعایت موارد  آشنایی کودکان با  با موضوع های دخترانه دبستان

 ؛(13)مربوط به بهداشت فردی 
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 موضوع با اناثیه هالبنات برای تعلیم و تربیت طایف تربیهـ 

 ؛(14) برای دخترانرعایت مسائل بهداشتی 

بخشیدن به زنان در  آگاهی ضوعمو بانسوان  الصحه حفظـ 

 ؛(15) بارداری دوران های ی رحمی و عفونتها بیماری خصوص

 همسأل با موضوعاسالمی  الصحه حفظاحمدی یا  هنامـ 

ی برا کشیدن[ ]واجبی آداب تنویر» ثیرتأزنان و  بارداری

 ؛(16) «اعضای تناسلی الصحه حفظتسهیل 

در  «تغسیل و استحمام»اهمیت  با موضوعتدبیر الحوامل ـ 

مراقبت از زن در »ی ها هسالمت زنان در دوران بارداری، شیو

 ؛(13) «سقط جنین» هو مسأل «انی بارداریی پایها هما

مفاسد و معایب و »یی با آشنا با موضوع تعلیم القوابلـ 

و  «های زمان حمل و مواظبت الصحه حفظ»، «امراض زایمان

 ؛(12) ـ زنان پس از زایمانتب مخصوص  ـ «تب نفاسی»

 یها بیماریآگاهی در خصوص ایجاد  با موضوع خرقه بخیهـ 

 ؛(11) تولید مثل آمیزشی و انتقال بیماری به کودک از طریق

در  «بیت و پرستاری اطفالدر حدود تر»فصلی با عنوان ـ 

زنان از مسائل  با موضوع نقش آگاهی تربیت نسوان هرسال

 .(21) در سالمت اطفالبهداشتی 

 زنان در ی آگاهی برایها ههدف اصلی این آثار ایجاد زمین

. در این آثار ه استبود و سالمت آنان خصوص مسائل بهداشتی

ری و دلیل توجه شاخص به مسائل بهداشتی زنان، نقش ماد

دلیل بیشترین  به همین باشد، میها  آننگهداری از نوزاد توسط 

سالمت زنان در این رسائل اختصاص به دو  هتوجه به مسأل

 دارد. زمان بارداری و دوران شیردهی کودک هدور

 زنان در مطبوعات «نسوان الصحه حفظ»ـ 9

ی مربوط به ها هامایرانی به انتشار روزن زنانآوری  روی با

به اوج اهمیت خود  و بهداشت زنان الصحه حفظ همسأل زنان،

 هبود که مسأل ای اندازهبه  این موضوع اهمیت .درسی

دانش و  هترین اهداف دو روزنام اصل زنان به عنوان الصحه حفظ

در و دیگر مطبوعات زنان نیز  قرار گرفتمورد توجه شکوفه 

بررسی مطالب . به آن توجه نشان دادندسطوحی متفاوت 

 هرج در مطبوعات منتشرشده توسط زنان و توجه به مقولمند

سالمت زنان در  هتوجه به مسأل کهدهد  میسالمت زنان نشان 

زمان ـ 3 ؛دوران بارداری ـ2 ؛پیش از بارداری ـ1: هچهار مرحل

 .مورد توجه بوده است طفلبه دوران شیردهی  ـ4 ؛وضع حمل

ش به دلیل توجه شاخص به نق همچنین در این مقاالت

ود را در به کارگیری الفاظی اجتماعی مادری برای زنان که خ

 دهد، نشان می «نقش مادری»و  «برتری مادری»چون 

، دختران، مسائل مربوط به دوران بلوغ دختران الصحه حفظ

ی مربوط به ها بیماریی مربوط به دوران قاعدگی، ها بیماری

زنان  حهالص حفظو  های مربوط به زنان ناباروری زنان، سرطان

 قرار نگرفته است. شاخص در دوران یائسگی مورد توجه

 هنخستین دور: پیش از بارداریسالمت زنان  -7-9

زمانی مورد توجه در خصوص سالمت زنان اختصاص به دوران 

مالک و معیار همانند  در این الگوپیش از بارداری دارد. 

توجه به این  بیشترین نقش مادری است. ،الگوهای دیگر

جمعیت  هو مجل زنان زبانشکوفه،  یها هوع در روزنامموض

ای  به طور نمونه در مقاله صورت پذیرفته است. نسوان وطنخواه

به  خواهجمعیت نسوان وطن هدر مجل «قدماولین »با عنوان 

جدای از جنس و  «یانسان اجتماع شت افراد ویسالمت و مع»

ین اساسی در ا هنکت .(21) توجه شده استهای جنسی  نقش

وضعیت زنان ایرانی با زنان اروپایی،  همقاله عالوه بر مقایس

 هامری که در روزنام تعیین سن معین برای بارداری زنان است.

به آن پرداخته شده  «اطفال الصحه حفظ»شکوفه نیز در بخش 

عالوه بر  ،نگارندگان این مطالب با ذکر سن بارداری .(22) است

نقد  همستقیم به مسأل سالمت زنان، غیرتوجه به موضوع 

در و مضرات بارداری زودهنگام زنان  ازدواج در سنین کودکی

 اند. پرداخته هم خود که البته امری رایج نیز بوده است هزمان

 

 «الصحه حفظلزوم » مقاله با عنوانتحلیل محتوای  :9جدول 

نام 

 روزنامه

عنوان 

 مقاله
 تاریخ

گروه  مخاطب نامه

مورد 

 مقایسه

موضوع 

 جنسیت مخاطب محوری

مجله 

جمعیت 

نسوان 

 وطنخواه

لزوم 

ال حفظ

 صحه

1312 

 /.ش

 .م 1123

: 1 شماره

13-15 

زنان 

 ایرانی

تأکید بر 

نقش 

 زنان

زنان 

 اروپایی

اهمیت 

داشتن سن 

مناسب برای 

 بارداری
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 «اطفال الصحه حفظدر » تحلیل محتوای مقاله با عنوان :0جدول 

نام 

 روزنامه

عنوان 

 مقاله
 ختاری

گروه  مخاطب نامه

مورد 

 مقایسه

موضوع 

 جنسیت مخاطب محوری

 شکوفه

در 

 الصحه حفظ

 اطفال

1331 

 /.ق

، .م 1113

 هشمار

13 :2-1 

زنان 

 ایرانی

تأکید بر 

 نقش زنان
 ندارد

مضرات بارداری 

زنان پیش از 

 و سالگی 25

 هرعایت فاصل

زمانی برای 

 بارداری مجدد

 

شکوفه،  هممشروطه، روزنا هدر میان مطبوعات زنان در دور

 است که به دلیل انتشار چهار نگار زن هترین روزنام شاخص

زنان  الصحه حفظ هبیشترین مقاالت در رابطه با مسأل اش، ساله

 ها هتوصی جای داده است. در این روزنامه بیشترین را در خود

در خصوص رعایت بهداشت در دوران پیش از بارداری و دوران 

در مقاالت این روزنامه از زنان  .است پذیرفته صورت بارداری

بارداری، پیش از بارداری و دوران خواسته شده است در ایام 

رحم و نفاس و »اشت داشته باشند و به بهداستراحت کامل 

. (23) کنندخود توجه کافی  «ستان]شکم[ و پ صفاق

خطاب به زنان عنوان شده است: در همین نامه همچنین 

است که بر عهده زن گذاشته  یت مهمیؤولمس یفرزندآور»

 مادرشدن یبرازندگ اقت وید قبل از انعقاد نطفه لیشده پس با

 سالمت باتیترت دیبا عالوه به «.بسنجند قانهیعم را خود

 دنیخواب غذاخوردن،. باشد قاعده حسب بر زن یمعنو ،یجسمان

 داشته سالم یفرزند دنخواه ی سالمت زنی که میابر استراحت و

ن اساس خطاب به زنان اشاره د، ضروری است. بر همینشبا

 لیم اگر»و  توجه نشان دهید «خودسالمت »به د یبا شده است

د و سالم یبزائد که طفل شما در شکم سالم باشد و سالم یدار

 «.دیداشته باش الصحه حفظد ید، باید و خودتان سالم باشیر بدهیش

در  ن بارداریسالمت زنان پیش از دورا هاختن به مسألپرد

ی پی در پی با ها هلب مقالخود را درقانیز زنان  زبان هروزنام

در اهمیت پرداختن به  .نشان داده است «الصحه حفظ»عنوان 

یکی از »شاره شده است ازنان در این روزنامه  موضوع سالمت

امری که  «است الصحه حفظما زنان، دانستن  لزومات زندگی

 در زندگی و خانواده است عدد زنانهای مت گر تأکید بر نقشبیان

در  ها آن موضوع محوری . در این مقاالت که معموال(24)

، در باشد مینان ی زنان و مسری بودن آها بیماریرابطه با 

در »ت بیماری به زنان اشاره شده اس ی بهبودها همورد زمین

 :ه نکاتی چونباید ب «خصوص پرهیز از امراض مسریه

 ؛ر و شخص سالم در زمان شستشوجداسازی لباس بیماـ 

 ؛های زمان بیماری، پس از بهبودی عدم استفاده مجدد از لباسـ 

در زمان  «جاهای خشک و خالی از رطوبت»سکونت در ـ 

 .(25) توجه داشته باشند ها بیماری و اعتدال هوای اطاق

پس از » عنوان شده است:االت خطاب به زنان در این مق

شود و  دن سبب کسالت و مرض میصرف شام بالفاصله خوابی

همچنین در  «.د از شام باید بیدار بودالاقل دو ساعت بع

شود در تابستان به  اهمیت نظافت بدن نیز به زنان توصیه می

روز در میان و در زمستان به یک صورت روزانه یا حداقل 

از مصرف  . همچنینمام بپردازندصورت هر هفته به استح

اد ضعف در بدن و مصرف غذاها و به دلیل ایج «مشروبات»

 ها رساندن به دندان های سرد و گرم به دلیل آسیب نوشیدنی

ترین  مهم ،روزنامه چهارهرچند در این ، (26) خودداری کنند

بوده  «ش مادرینق»شده برای زنان،  اجتماعی تعریفنقش 

، عالم زنان بانز هجرید سهمطالب مندرج در در اما  ،است

جمعیت نسوان وطنخواه، سالمت زنان تنها به  همجلو  نسوان

 ی ازاجد «جنس زن»و به  نبوده نظر مد «نقش مادری»دلیل 

 است. شده توجه به نوعینیز  د مثلیو تولمادری  هوظیف

پیش از دوران  الصحه حفظ یها از بحث یگریدبخش 

 ؛اختصاص داشت ی مسریها بیماریبه شناخت  بارداری

امراض  ،)پیسی( صرَا، بَیماالر سل، وبا، ی چونیها بیماری

کرد. بر  که سالمت زنان را تهدید می هیامراض تناسل و هیچشم

 آگاهی ـ2 ؛استراحت و غذا وعن ـ1 :به دو الگوی این اساس توجه

 بود یمهم همسأل ،«سوزاک و سیسفل رینظ هیتناسل امراض» از

 .آمد مقاالت متعددی به نگارش در می آن رفع یبراکه 

 تا در دوران پیش از بارداری شد زنان خواسته می همچنین از

توجه داشته نیز به مسأله ورزش  قبول بهتر نقش مادریبرای 

شد  ین موضوع در مطبوعات عنوان میدر رابطه با ا .باشند

که به حد  یترها مادامن است که دخیده پروفسورها ایعق»

ا شرط ام ،«ند مانند پسرها ورزش کنندتوان می ،اند دهیبلوغ نرس
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 یفرسا برا تسخت و طاق یها ورزش»آن این باید باشد که 

همچنین توجه به مواردی  .(23)« باشد میزگان مضر یدوش

چون: استحمام و رعایت نظافت فردی، خواب مشخص داشتن، 

رژیم غذایی مناسب، داشتن وزنی مناسب و عدم ابتال به چاقی 

مضرات  ،(22زا در بارداری ) به عنوان یکی از عوامل مشکل

لزوم پوشیدن البسه  ،(21)« ها استعمال دخانیات برای زن»

 مناسب برای حفظ سالمت پوست و چگونگی شستشوی البسه

به دلیل  «سالمت زن»( از دیگر مواردی است که برای 31)

و قبول  «دوران بارداری» ،«ران بارداریآمادگی برای دو»

 .گرفته استمورد توجه قرار  «تربیت طفل»و  «مادری هوظیف»

شده در  خوانی برخی مسائل مطرح هم ر این بیننکته مهم د

 برخی با قاجار هدر مکتوبات اواخر دور خصوص سالمت زنان

 هوجود رابط اثبات این امر هقیقات پزشکی اخیر است. نمونحت

 ناباروری آنان هبا مسأل بدنی )چاقی( زنان هتود مستقیم میان

در  آن را مشابه هی که نمون؛ امر(31) است در تحقیقات اخیر

دلیل پرداختن  .(32) مشاهده کرد توان میعالم نسوان  همجل

مقاالت  هعالم نسوان را در ترجم هر روزنامبه این موضوع د

 نگی مندرج در آن نشریه باید دانست.فر

 دوران بارداریسالمت زنان در ـ 0

سالمت زنان در دوران بارداری، دومین  همسألتوجه به 

به  نگار مطبوعات زنکه  باشد میستی مربوط به زنان زی همرحل

سالمت  ه. از نظر کثرت مقاالت مربوط به حوزاند آن توجه کرده

 هبندی چهارگان ان داشت بیشتر مقاالت از نظر دورهزنان باید عنو

 ـ2 ؛بارداری ـ1 هشده در این مقاله اختصاص به دو دور مطرح

 هیز بیشتر در دو روزنامطفل دارد. این دو موضوع نبه شیردهی 

 به صورتی که ،اند شکوفه مورد توجه قرار گرفته دانش و

سالمت زنان در دوران بارداری موضوع محوری مقاالت مندرج 

سالمت زنان در دوران شیردهی شکوفه است و  هدر روزنام

 دانش. هموضوع محوری مطالب و مقاالت مندرج در روزنام

 «اهداری اطفالو نگ الصحه فظحطریقه »با عنوان  ای ر مقالهد

اشاره شده است: اول کار زنان از  شکوفه همندرج در روزنام

باید »این است که  ،دنکن را مشاهده می «لقاح عالمت»زمانی که 

بلکه  ،ه افراط ننمایند]...[ سبزیجات و میو مرغ گوشت و تخم

 .(33) «زیرا برای سالمت طفلشان خطر دارد ،نمایند قدری پرهیز

 «الصحه حفظحاصل نطق »حتوای مقاله با عنوان تحلیل م :4ل جدو

نام 

 روزنامه

عنوان 

 مقاله
 تاریخ

گروه  مخاطب نامه

مورد 

 مقایسه

موضوع 

 جنسیت مخاطب محوری

 شکوفه

حاصل 

نطق 

 الصحه حفظ

1331 

/ .ق

1113 

-2: .م

1 

 ندارد زنان زنان

بهداشت 

زنان در 

دوران 

 بارداری

 

 «عوالم النساء» ی مقاله با عنوانتحلیل محتوا :5جدول 

نام 

 روزنامه

عنوان 

 مقاله
 تاریخ

گروه  مخاطب نامه

مورد 

 مقایسه

موضوع 

 جنسیت مخاطب محوری

 شکوفه
عوالم 

 النساء

1333 

 /.ق

1115 

 1: .م

 زنان زنان
زنان 

 فرانسه

اهمیت 

 «الصحه حفظ»

برای زنان در 

دوران بارداری 

به انضمام 

آشنایی با 

ون علوم و فن

 جدید

 

زنان حامله  عوارضاتی که در در»ای دیگر با عنوان  مقالهدر 

حساسیت به اشاره شده است که ، «شود می ایام حمل ظاهر در

 ماه هفتم حاملگی باید بیشتر باشدی زنان پس از ها بیماری

به زنان تأکید شده است در دوران بارداری در همچنین . (34)

 های معدنی بو آ «لیمونات»از ا به استفاده غذ زمان سوء هضم

شربت »و « ب انارآ»و در زمان سنگینی معده نیز از  بپردازند

چنین  هارائ (.35) ننداستفاده ک و گیاه بهارنارنج «نارنج

ی دوران بارداری و زمان وضع ها بیماریاطالعاتی در خصوص 

قاجار از این جهت دارای اهمیت است که  هحمل در دور

یی از آن مانند ها هاخیر نیز صحت نمون ها و مقاالت پژوهش

و دردهای  ها بیماریتأثیر گیاهانی چون بهارنارنج در بهبود 

 .(36) کند تأیید می را و پس از زایماندوران بارداری 
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 وضع حمل دورانسالمت زنان در ـ 4

 ،مورد توجه در خصوص سالمت زنان هسومین مرحل

ی که این ا ع حمل است. تفاوت عمدهمربوط به زمان وض

است که این موضوع ارتباط  در این ،دارد مرحله با دیگر مراحل

شده توسط زنان  مستقیمی با برخی مطالبات اجتماعی مطرح

شده توسط  مطرح هترین مطالب مشروطه، مهم هدر دورنیز دارد. 

ل بوده است، در این بین نیز حصیآموزش و حق ت هزنان مسأل

اند و  ه آموختن آن بودهکه زنان عالقمند ب یز فنونیکی ا

زنان و جامعه  سالمت یآن را نیز امری ضروری در ارتقاآموزش 

 .(33) بوده است «فن قابلگی»دانستند  می

 

زنان و  الصحه حفظدر »تحلیل محتوای مقاله با عنوان  :6جدول 

 «انگ تربیت کار قابله

نام 

 روزنامه

عنوان 

 مقاله
 تاریخ

گروه  مخاطب نامه

مورد 

 مقایسه

ضوع مو

 جنسیت مخاطب محوری

 شکوفه

در 

 الصحه حفظ

زنان و 

تربیت کار 

 گان قابله

1331 

/ .ق

1113 

-2: .م

1 

وزارت 

 معارف
 مردان

قابلگان 

در 

 فرانسه،

 آلمان و

 آمریکا

رعایت ـ 

مسائل 

  بهداشتی

در زمان 

 حمل  وضع

استفاده ـ 

از 

متخصصان 

 فن قابلگی

 

 «آگاهی یا حقیقت مطلب»ن مقاله با عنوا تحلیل محتوای :1جدول 

نام 

 روزنامه

عنوان 

 مقاله
 تاریخ

گروه  مخاطب نامه

مورد 

 مقایسه

موضوع 

 جنسیت مخاطب محوری

 شکوفه

آگاهی 

یا 

حقیقت 

 مطلب

1331 

/ .ق

1113 

-3: .م

2 

 زنان زنان
زنان 

 ژاپن

اهمیت علم 

 «یگ قابله»

 

 «الصحه حفظ» تحلیل محتوای مقاله با عنوان :8جدول 

نام 

 روزنامه

عنوان 

 مقاله
 تاریخ

گروه  مخاطب نامه

مورد 

 مقایسه

موضوع 

 جنسیت مخاطب محوری

 زبان

 زنان
 الصحه حفظ

1332 

 /.ق

1121 

 4: .م

 زنان
نقش 

 مادری

زنان 

 اروپایی

لزوم 

آشنایی با 

علم »

برای  «طب

زنان و 

پرستاران »

در  «زن

زمان وضع 

 حمل

 

 «الصحه حفظقسمت » مقاله با عنوان تحلیل محتوای :2جدول 

نام 

 روزنامه

عنوان 

 مقاله
 تاریخ

گروه  مخاطب نامه

مورد 

 مقایسه

موضوع 

 جنسیت مخاطب محوری

پیک 

سعادت 

 نسوان

قسمت 

 الصحه حفظ

 

1316 

 /.ش

1123 

: .م

44 

 زنان
نقش 

 مادری
 ندارد

لزوم ـ 

وجود 

ی ها هقابل»

 «شده تربیت

مساعدت ـ 

به تقویت 

 بنیه زائو

 

دهد که  ت مندرج در مطبوعات زنان نشان میبررسی مقاال

ل انتشار و شمارگان در ابیشترین مقاالت در مقایسه با تداوم س

. (32) داردعالم نسوان  همورد این موضوع اختصاص به روزنام

 همجلهمچنین برخی مطبوعات مانند پیک سعادت نسوان و 

ها  جمعیت نسوان وطنخواه نیز به دلیل آشنایی نگارندگان آن

یک  به عنوانرا  «فن قابلگی»با علوم و فنون غربی توجه به 

قرار خود به شدت مورد توجه و تبلیغ  هعلم مدرن در زمان

وضعیت اجتماعی زن ایرانی با  ،در این جراید. (31) اند داده

و در انتقاد نسبت به عدم  زنان فرنگی مورد مقایسه قرار گرفته

ایران در »دید آمده است با علوم و فنون ج ایرانی زنان آشنایی

قرن بیستم در مقابل ترتیبات محیرالعقول دنیای متمدن 
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فن »بدون آگاهی از  و «ساکت و بدین حال اسفناک افتاده

 «و مواظبت عمومی و خصوصی اطفال الصحه حفظ» ،«ابلگیق

 .(41) بکند «ازدیاد جمعیت» دتوان مین

 دوران شیردهی در سالمت زنانـ 5

 ،«تربیت اطفال»ران شیردهی و سالمت زنان در دو

نان در مطبوعات سالمت ز همین محوری است که در حوزچهار

در میان تمامی مطبوعات نگار به آن توجه شده است.  زن

و  دانش هنگار نیز بیشترین توجه به این موضوع را روزنام زن

اند. بر این اساس  عالم نسوان نشان داده هپس از آن روزنام

با نام ، اش اولین شماره هنخستین مقالدانش در  هروزنام

تربیت سالم از اهمیت سالمت زنان در  «اطفال الصحه حفظ»

این نامه که مخاطب آن زنان ایرانی  طفل سخن به میان آورد.

ه برای مادران ایرانی پرداخت «داری علم بچه»هستند، به شرح 

بهداشت زنان و  همسأل دیگر یها ههمچنین در مقال .(41) است

ضوع محوری مد به عنوان مومادر و طفل  الصحه حفظجه به تو

 .نظر قرار گرفته است

 

 «اطفال الصحه حفظ» هتحلیل محتوای نام :73جدول 

نام 

 روزنامه

عنوان 

 مقاله
 تاریخ

گروه  مخاطب نامه

مورد 

 مقایسه

موضوع 

 جنسیت مخاطب محوری

 دانش
 الصحه حفظ

 اطفال

رمضان 11

1322 

/ .ق

: .م 1111

 ؛2

غره شوال 

1322 

/ .ق

: .م 1111

4 

 زنان
نقش 

 مادری

زنان 

 اروپایی

غذا  هنحو

دادن به 

طفل، 

یبوست، 

اسهال و 

 هطریق

دادن، شیر

  حمام

بردن و 

خواباندن 

 طفل

 

حفظ »ای با عنوان  در مقاله شکوفه هدر روزنام همچنین

اب به خط« ها نالزمه آل نورسیده و اهتمامات صحت اطفا

این مقاله اشاره  . درموزش داده شده استآظافت بچه ن مادران،

در  ،پارچه سفید صورت پذیرد بچه باید با «نظافت» شده که

به ، باید در اولویت باشد «چشم بچه حفظ»هنگام نظافت بچه، 

آب قبل  و باید توجه شود زادمیزان درجه آب برای استحمام نو

میزان سردی و گرمی باید امتحان آگاهی از برای  شستشواز 

 .(42)ود ش

ح یسالمت کودک با تشر در دیگر مطبوعات زنان نیز به

 یها بیماری ی درمانها هرا هارائ و (43) کودک یولوژیزیف

 ،زن یو هدف اصل (44) پرداخته شده کودک و مادرخاص 

دانسته  به جامعه سودمند و فعال ،ک عضو سالمیدادن  تحویل

 یتمسؤولن عالوه بر مراقبت از کودکان، زنا .(45) شده است

ز ین راگر خانواده ید یمراقبت از سالمت و بهداشت اعضا

 و مارانیاز ب یمهم در نگهدار ید نقشیو با دار بودند عهده

 کردند: یفا میا نیزسالمندان 

 یران الزم است که مادران و دختران بزرگ مختصریدر ا

را که پرستاران یز ،ض بدانندیاشخاص مر یدر باب پرستار

اب یکم یلیح آراسته خیصح یها هخان ضیو مرافته یم یتعل

د در یض بایافتد که اشخاص مر ین اغلب اتفاق میاست. بنابرا

 .(46) شوند یمنزل خود پرستار

ی ها همشترک نام نکاتعنوان داشت  توان میدر مجموع 

زنان  الصحه حفظ در رابطه با گارن مطبوعات زنمندرج در 

 عبارت است از:

ی مربوط به بهداشت زنان، زنان ها همنگارندگان نا بیشترـ 

 ایرانی هستند.

 ، زنان یا مادران ایرانی هستند.ها همخاطب اصلی این نامـ 

به دلیل،  تنها ها هزنان در این روزنام الصحه حفظتوجه به ـ 

 نقش مادری زنان است.

بیش از توجه به بهداشت زنان، به  ها نگاری در این نامهـ 

 ده است.اطفال توجه ش الصحه حفظ

بهداشت زنان،  اجتماعی در رابطه با هالبترین مط مهمـ 

 .باشد میمربوط به آموختن علم قابلگی 

نگرش  دو تلفیق هدهند نشانمطالب مندرج در آن مقاالت ـ 

 تأثیرپذیری از متون پزشکی غربی و طب سنتی و بومی است.

مانند تأثیر چاقی  ،مطالب مندرج در برخی مقاالت زنان ـ

و زا  در ناباروری، داشتن سن مناسب برای زنان نخستزنان 
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اهمیت استفاده از برخی گیاهان دارویی مانند بهارنارنج در 

های جدید دارای  با تحقیقات و پژوهشبهبود دردهای زایمان 

 .همخوانی است

 

 گیری نتیجه

شنایی آ کی وپزش هآشنایی با پیشیندر پی قاجار  هدر دور

علیمی با موضوع بی، نگارش رسائل تو فنون جدید غر با علوم

 ،که بیشتر اختصاص به زنان و کودکان داشت الصحه حفظ

این امر با انتشار مطبوعات از یکسو و . مورد توجه قرار گرفت

ی متعدد به دلیل عدم رعایت بهداشت و نظافت ها بیماریرواج 

به یکی از  الصحه حفظ هباعث گردید تا مسأل فردی و عمومی

 تبدیل شود. جرایدوری مندرج در موضوعات مح

زنان با عنوان دانش به سردبیری  هبا انتشار نخستین روزنام

 هبه مسألخاص پزشک با نام دکتر کحال، توجه  زنی چشم

زنان آغاز گردید. بر این اساس از این پس در دیگر  الصحه حفظ

، از الصحه حفظی منتشرشده توسط زنان نیز ستون ها هروزنام

ستونی که . آمد می به حساب رسانی های اطالع ونترین ست مهم

و در برخی موارد غربی  ی پزشکیها هدادبا الگوبرداری از 

نقش رعایت  هبه مسأل ی خاصتوجه ،پذیری از طب سنتی تأثیر

اس بر این اسدر رشد بهداشت اجتماعی داشت. بهداشت فردی 

ن، در با بهداشت زنا هشده در رابط بیشتر مطالب مطرح

مانند دانش، شکوفه،  ،خود زنانشده توسط ات منتشرمطبوع

بیشتر . و دیگر نشریات آنان انعکاس یافته است زنان زبان

 .اند نیز خود زنان بوده ها هنام این های نگارندگان و مخاطب

 همسأل نگار با موضوع بررسی مقاالت منتشرشده در جراید زن

 پهلوی هیل دوراوا قاجار و هدر اواخر دورزنان  الصحه حفظ

به ترین دلیل توجه  اصلی نقش مادری، دهد که نشان می

های تمامی  بررسی بوده است.سالمت زنان  موضوع بهداشت و

زنان در مطبوعات  الصحه حفظمقاالت مرتبط به موضوع 

/ ش. 1313تا  1221های  سال هفاصل شده درنگار منتشر زن

نظر دهد که این مقاالت را از  نشان می م. 1122تا  1111

سالمت زنان  ـ1به چهار دسته تقسیم کرد:  توان میموضوعی 

 ـ3 ؛وران بارداریسالمت زنان در د ـ2 ؛پیش از دوران بارداری

سالمت زنان در دوران  ـ4 ؛وضع حمل سالمت زنان در دوران

 هبیشتر مقاالت نیز اختصاص به دو مرحلشیردهی به طفل. 

یردهی و یک زمان بارداری و پس از آن به خصوص دوران ش

مهم در این میان  ه. مسألدندارسال نخست تربیت فرزند 

شده در این  های مطرح ها و پیشگیری خی مراقبتخوانی بر هم

، بدنی( زنان در ایجاد ناباروری ه)تود مانند نقش چاقی ،مقاالت

مضرات مصرف دخانیات و الکل برای زنان، نقش گیاهان 

ی دوران بارداری و ها ماریبیدارویی مانند بهارنارنج در بهبود 

شده در  نجامهای ا با تحقیقات و پژوهش نپس از زایما

. در انتها باید اشاره داشت در این باشد میهای اخیر  سال

و  ها بیماریی مربوط به زنان مانند ها بیماریمقاالت برخی 

، سرطان دردهای دوران قاعدگی، مسائل مربوط به دوران بلوغ

ین قبیل در آن مقاالت مورد توجه پستان و مواردی از ا

 اند. قرار نگرفتهشاخص 

 

 تشکر و قدردانی

 تاریخ هرشت دکتری هنام این مطالعه بخشی از پایان

)پروپوزال مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد( با 

 وسیله از تمامی . همچنین بدینباشد می 44144شماره مجوز 

که  ت اخیرتحقیقاو  نویسندگان به خصوص نگارندگان مقاالت

 شود. تشکر و قدردانی می ایم، هبرد  شان بهره ی علمیها هاز داد

 

 نوشت پی

برای آگاهی بیشتر در خصوص برخی دیگر از مقاالت 

 الصحه حفظبا موضوع  مندرج در جراید منتشرشده توسط زنان

و « الصحه حفظ»شود به: مقاالت متعدد با عنوان  رجوع

، اول شکوفه، سال هدر روزنام «زنان برای الصحه حفظاهمیت »

 1113، هشتم ه، شماراول؛ سال 2 ، ص.م 1113، پنجم هشمار

 سال ؛4، ص .م 1113، پانزدهم ه، شمارسال اول ؛3 ، ص.م

 ه، شمارسال دوم؛ 4 ، ص.م 1114، دوازدهم ه، شماردوم

بیست و  ه، شمارسال دوم؛ 3-4 صص م.، 1115، بیست و یکم

 م.، 1116، اول ه، شمارسال سوم ؛3-4 صصم.،  1115، سوم

، چهارم سال ؛4ص  م.، 1116، سوم ه، شمارسال سوم ؛4ص 

، دهم ه، شمارچهارم؛ سال 3-4 ص، ص.م 1113 ،چهارم هشمار

 م.، 1113، یازدهم هشمار چهارم، سال ؛3-4ص ص م.، 1113
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 ،بیست و نهم ه، شماردومسال  زنان، زبان هروزنامدر  .4ص 

 1121 ،سی و چهارم ه، شمارسال دوم؛ 1-2ص ص م.، 1121

 .4 ص م.، 1121، سی و ششم ه، شمارسال دوم؛ 4ص  م.،

 زنان، جهان هدر جرید« پروردن بچه»مقاالت متعدد با عنوان 

 ه، شماراول؛ سال 1-13 صص م.، 1121 ،اول هسال اول، شمار

 م.، 1121 ،چهارم ه، شماراول؛ سال 11 ، صم. 1121 ،سوم

 .13-16 صص م.، 1121، پنجم هارشم، اول سال ؛23ص 

بیماری »و « کودک هتغذی»، «سالمت اطفال»مقاالت با عنوان 

 1123، دوم ه، شمارسال سومعالم نسوان،  هدر جرید «اطفال

 ه، شمارهشتم؛ سال .م 1124، پنجم ه، شمارچهارمم؛ سال 

 م. 1122، ششم
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