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درآمد

1
مجلهی پیک سعادت نسوان در  15مهر  1306پدیدار گشت؛ در شهر رشت .دهمین
نشریهی ویژهی زنان است و چهارمین نشریه از این تبار که پس از انقالب مشروطهی
ایران ،بيرون از تهران ،گام به پهنهی هستی گذاشت 1.روشنک نوعدوست ،بنیانگذار
مجله ،در سر سخن نخستین شمارهى آن ،هدف از انتشار پیک را چنين شرح داد:
 ...خامهی ناتوان به دست گرفتهایم که تا حد امکان عوامل
و وسایل تبهروزی را نشان داده ،اصالحات اساسی آنها را
خواستار شویم  ...مجله ما نیز خود را برای مبارزهی اجتماعی
تجهیز کرده در سلک مطبوعات عالم نسوان ایران  ...شمع
ضعیفی است که در راه ترقی و سعادت نسوان گذاشته میشود
و  ...امیدوار است قدمهای سریعی در راه تعالی و نجات و
تثبیت حقوق مدنی نسوان از پیش بردارد.

در همان سر سخن ،بانو نوعدوست ،پیک سعادت نسوان را مجلهای شناساند که « قسمت
مهم و جزء اعظم آن مربوط به جامعهی نسوان میباشد» ،در بر گیرندهی نوشتههای
اخالقی ،ادبی ،اجتماعی و تاریخی .مجله برای تامین هزینهها و تدوین نوشتهها «به

 1ـ نشریههای زنانی که پس از انقالب مشروطیت در تهران انتشار یافتند به این قرارند :دانش (،)1289
شکوفه ( ،)1291نامه بانوان ( ،)1299عالم نسوان ( ،)1299زنان ایران ( )1299و نيز مجله جمعیت نسوان
وطنخواه( .)1302در همین دوره ،زبان زنان در اصفهان به چاپ رسید ( ،)1298جهان زنان در مشهد
( )1299و نسوان شرق در بندر انزلی (.)1305

مساعدتهای مالی و معنوی و حسن استقبا ِل اشخاص جوانفکر آزادمنش و نویسندگا ِن
معظم مملکت و خواتین محترمه» چشم امید دوخته بود .از دخالت در «موضوعات
ِ
سیاسی و از بحث در حوادث جاریه » پرهيز داشت .با چنين نگرشى تنها به اين بسنده
كرد كه «توجهات یگانه عامل بزرگ ترقی و قاید توانا [را که] میرود به دورهی فترت
خاتمه داده »...باز مىشناسد!
2

6

روشنک نوعدوست (1338ـ ،)1273از اندک شمار زنان سرشناس گیالن آن روزگاران
بود .مادرش ،سلمه نام داشت که دربارهی او آگاهیای نداریم .پدرش ،حاج سید
حسن ،از خانوادههای ریشهدار رشت بود و از فرادستان آن سامان .نيز از پزشكان خو 
ب
و تجددخواهان خوشنام آن شهر زندهى ايران .حاج سيد حسن از دانشآموختهگان
یکی از دانشگاههای فرانسه بود و به زبان فرانسه چیره 2.دختر بزرگ او  ،روشنک ،نيز

در رشت پا به دنيا گذاشت .اما از زادگاه دختر و پسرى كه از پى روشنك پا به جهان
گذاشتند ،آگاهى نداريم.
روشنك ،خواندن و نوشتن فارسی را نزد پدر آموخت؛ نیز اصول اولیهی زبان فرانسه را.
سپس به فراگیری ِ عربی و ریاضی برآمد و پای درس استادهای نامدار آن شهر نشست:
شیخ محمد حسین صدرآموخته (معروف به صدراالفاضل) 3و شیخ علی تنها 4.او به

 2ـ ادعا شده است که حاج سید حسن ،دانشآموختهی ترکیه بود .از آنجا که در این باره سندی ارائه
نشده است ،نسبت به درستی این ادعا یقین نداريم.
 3ـ شیخ محمد حسین صدرآموخته (معروف به صدراالفاضل) همچون شیخ علی تنها از پیروان مکتب
آموزش نوین میرزا حسن خان رشدیه بود و از یاران وی .نیز از جنگلیانی که پس از شکست میرزا
کوچکخان در دستگاه معارف گیالن به آموزش و پرورش خردساالن و جوانان روی آوردند .او یک
چندی مدیر مدرسهی رشدیه انزلی بود .در زمینهی مبانی آموزش و پرورش نوین و معایب درسی قدیم
نگاهی کارشناسانه داشت و پژوهشهایی که شماری از آن در مجله فرهنگ رشت به چاپ رسیده است.
وی شعر و ترانه نیز میسرود.
 4ـ زندهیاد شیخ علی تنها (1310ـ )1247از روشنفکران و فرهنگیان پیشگام زمان خود بود و یکی از
پایهگذاران نظام آموزشی نوین گیالن .دربارهی او نوشتهاند« :شیخ علی طالقانی ،معروف به علی تنها ...
در طالقان تولد یافت .او در  12سالگی به گیالن مهاجرت کرد و تحصیالت خود را در حوزه گذراند
و مدتی نیز معمم بود .وی از فرهنگیان همرزم میرزا کوچک خان بود و با ابراهیم فخرایی ،سرپرست
فرهنگ و معارف جنگل ،تعامل داشت .تنها در سال  1298پس از آنکه میرزا عیسی خان صدیق اعلم به

زبان روسی هم گویا آشنایی داشت 5.کتابخوان بود و از مشتریان یکی از مهمترین
ِ
رشت آن دوران :تجدد .کتابفروشی تجدد که هم لوازم تحریر
کتابفروشیهای
میفروخت و هم در فن صحافی کتاب اسم و رسمى داشت« ،وارد کننده و فروشندهی
بهترین کتابهای روز نيز به شمار میرفت و از این رو مورد نفرت و دشمنی ِ قشریون
قرار میگرفت ...از آنجا که مالک و گردانندهی آن [تجدد] به بسیاری از خرافات

مذهبی و جادو وجنبلبازیها ،بیاعتنایی نشان میداد ،در مظان اتهام قرار داشت.»...
آقاى تجدد را المذهب میخواندند و بهایی! اما برچسبها و شایعهپراکنیها سبب نشد
که روشنک نوعدوست ،دل از تجدد برکند و با وى پیمان زناشویی نبندد .اين پیوند اما
دیرپا نبود .کوتاه زمانی پس از آغاز زندگی مشترک ،آن دو از هم گسستند؛ کرداری
نادر و ناپسندیده در آن زمانه .چه آن پیوند و چه جداییای که در پی آن آمد ،از
ِ
جسارت اخالقی و بیاعتنایی آن زن پیشرو نسبت به َجو اجتماعی واپسگرا
سنتشکنی،
نشان دارد.
روشنک نوعدوست پس از جدایی از همسر به تدریس خصوصی پرداخت 7سپس
مدرسهی دخترانهی سه کالسهای در خانهی خود به راه انداخت و نام آن را سعادت
نسوانگذاشت .سه کالسه بودن این مدرسه چه بسا به این دليل باشد که نظام آموزشی
ابتدایی دولتی ،در آن بُرش زمانی بر بنیاد مدرسههای  4کالسه استوار بود 8.مدرسهی
سه کالسه
...اگر چه امتیازی نداشت ،اما با عالقهی خاصی که [روشنک
6

ریاست معارف و اوقاف گیالن منصوب شد و معارف (فرهنگ) این استان را دارای نام و نشان و بودجه و
تشکیالت منظم کرد ...در سمت نمایندهی معارف  ...به فعالیت پرداخت »...وی چندین مدرسه در گیالن
بنیان گذاشت و مدیریت کرد :اقبال و رودکی (رشت) ،ایمان (ماسوله) و ترقی (فومن) .نخستین مدرسهی
دخترانهی رشت ،شمسیه (بنات اسالمی) نیز به همت او گشوده شد .علی تنها جز در آموزش و مدیریت
مدارس ،در کار پژوهش نیز دست داشت .از او یک مجموعه پنج جلدی به جا مانده که بر آن عنوان
شرعیات جامع گذاشت.
 5ـ مروجی ،سید ابراهیم ،پیشگامان فرهنگ گیالن از آغاز تا  ،1357فرهنگ ایلیا ،جلد اول ،ص 273
 6ـ این آگاهی را از یکی از گیالنشناسان امروز ايران به دست آوردهایم كه دربارهی نامخانوادگی همسر
روشنک نوعدوست ،تجدد ،تردیدی نداشتهاند اما درست به یاد نمىآورند که نام نخست وی فریدون
بود یا هوشنگ.
 7ـ تقی مسرورچهر ،روشنک ،مجله روان شناسی و علوم تربیتی ،دورهى چهل و هفت 16 ،مهر ،1357
شمارهی ویژه ،ص 196
 8ـ مجلهی فرهنگ دوره اول ،شماره  ،3اول حوت  ،1298ص 64
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نوعدوست] به تعلیم و تربیت داشت ،دروس رسمی وزارت
معارف را با بیست و پنج دانشآموز و شهریهی ماهانهى
پنج ریال تدریس میکرد .خانم روشنک ،موضوع تدریس
کالسهای خود را به وزارت معارف گزارش کرد و  ...در
فرصتی ،وزیر وقت معارف ،از سه کالس ابتدایی داخل خانهی
مسکونی وی بازدید کرد و از دانشآموزان امتحان به عمل
آورد و سطح سواد و آموختههای دانشآموزان را در حد
کالس ششم ابتدایی تشخیص داد .وزیر وقت ،پس از بازگشت
به تهران ،دستور داد که امتیاز مدرسهی شش کالسهی ابتدائى،

8

به نام مدرسهی پیک سعادت نسوان به نام وی صادر شود.
این پیش زمینهایشد برای گشایش مدرسهی سعادت نسوان به سال  .1296این مدرسه،
از اولین مدرسههای دخترانهی شهر رشت است كه بنا به قاعده و قانون وزارت معارف،
با چهار کالس ابتدایی آغاز به کار کرد 10.در خور يادآورىست كه ایجاد و ادارهی
مدرسهی دخترانه در آن زمان كارى آسان نبود .به زن ،آن هم زن مجرد ،سخت خانه
اجاره میدادند.
9

 9ـ تقی مسرورچهر ،روشنک ،ماهنامهی آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) ،دوره چهل و هفت16 ،
مهر  ،1357شماره ویژه ،ص  .196الزم به یادآوری است که نام مدرسه به اشتباه پیک سعادت نسوان
گفته شده.
 10ـ مجلهی فرهنگ در ششمين شمارهى سال اول خود (صص  48و  )49اين احصاييه را دربارهى
آموزشگاههاى رشت و انزلى به دست داده است :رشت ،مدرسهی اناث آمریکایی ،ابتدایی ،سال تاسیس:
 ،1285عدهی شاگردان 42 :نفر ،عدهی معلمین 4 :نفر؛ بنات اسالمی(ملی) ،ابتدایی ،سال تاسیس،1290 :
عدهی شاگردان 100 :نفر ،عدهی معلمین 4 :نفر؛ آذرمیدخت (ملی) ،ابتدایی ،سال تاسیس ،1294:عدهی
شاگردان 42 :نفر ،عدهی معلمین 4 :نفر؛ بناتالنجم (ملی) ،ابتدایی ،سال تاسیس ،1296 :عدهی شاگردان:
 32نفر ،عدهی معلمین 1 :نفر؛ حیات جاوید (ملی) ،ابتدایی ،سال تاسیس ،1297 :عدهی شاگردان28 :
نفر ،عدهی معلمین 2 :نفر؛ بنات سمیعی (ملی) ،ابتدایی ،سال تاسیس ،1298 :عدهی شاگردان 27 :نفر،
عدهی معلمین 2 :نفر.
مدارس اناث و ذکور :رشت ،ارامنه ،ابتدایی ،سال تاسیس ،1286 :عدهی شاگردان 140 :نفر ،عدهی
معلمین 6 :نفر؛ انزلی ،متوسطهی  ،2دولتی ،سال تاسیس ،1286:عدهی شاگردان 197 :نفر ،عدهی معلمین:
 8نفر؛ انزلی ،نمرهی  ،3مجانی ،دولتی ،ابتدایی ،سال تاسیس ،1298 :عدهی شاگردان 85 :نفر ،عدهی
معلمین 4 :نفر؛ انزلی ،روسی ،ابتدایی ،سال تاسیس ،1294 :عدهی شاگردان 75 :نفر ،عدهی معلمین4 :
نفر؛ انزلی ،ارامنه ،ابتدایی ،سال تاسیس ،1286 :عدهی شاگردان 83 :نفر ،عدهی معلمین 3 :نفر؛ در گیالن
در  82مکتب 2048شاگرد و  84معلم موجود است.

روشنک ناچار به اعتبار پدرش ...ساختمانی برای مدرسهی...
سعادت نسوان اجاره کرد .از لحاظ اداری نیز ریاست یک زن

مشکالت زیادی پیش میآورد ...اگر مشکلی پیش میآمد و
روشنک میخواست آن را با رئیس فرهنگ در میان گذارد
میبایست پشت پردهای قرار گیرد و از آنجا با رئیس فرهنگ
11
گفت و شنود کند.
وانگهی بانيان و دست اندركاران مدرسههاى نسوان با واپسگرایان نیز در ستیز بودند
که تجدد و فرآوردههای آن ،از جمله آموزش دختران را در مدارس نوین برنمیتافتند.
هنوز از رنج و شکنجی که بر فرزانه نیکروان ،مادام مدیرِ دبستان آذرمیدخت رفته بود،
12
چهار سالی بیش نگذشته بود.
 ...او در این کار مشقتهای فراوانی را به جان خرید .تکفیر
شد .آزار دید .و با شکستن شیشهها و پرتاب سنگ و کلوخ
از سوی مردمی که هنوز تحت تاثیر باورهای تعصبآمیز و
خرافی ،تحصیل بانوان را امری نادرست میشمردند ،مواجه
13
شد.
اما روشنک نوعدوست ،بختیار بود .گشایش مدرسه سعادت نسوان با گسترش جنبش
جنگلیان(1300ـ )1293همزمان شد که از یک سو واپسگرایا ِن شیعی را به حاشيه راند
و از دیگر سو نوگرایان و روشناندیشان را به میانهی میدان كشاند .همانها که در فضای
آزاد سالهای پایانی ِ سدهی پیشین ،به بیداری زن ایرانی دلبسته بودند؛ مشارکت وی را

 11ـ تقی مسرورچهر ،روشنک ،مجله روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهل و هفت 16 ،مهر ،1357
شماره ویژه ،ص196
 12ـ فرزانه (ربابه) نیکروان (1330ـ  .)1278پدرش از بازرگانان رشت بود .مادرش مکتبخانه داشت.
ِ
فراگیری دانش نوین و زبان انگلیسی
فرزانه پس از پایان دورهی مکتبخانه در مدرسه اناثیه آمریکایی به
پرداخت .سپس حرفهی آموزگاری برگزید و دبستان آذرمیدخت را دایر ساخت .گفته میشود به
زبانهای فرانسه و روسی آشنا بود .از هنر تئاتر بیبهره نبود .پیانو نیز مینواخت .سفرهایی هم به بیرون از
ایران داشت .با حسین نیکروان (روحی کرمانی) مدیر مدرسهی احمدی رشت پيوند زناشويى بست .وى
از مبارزان جنبش مشروطهخواهی ،پیکارگران جنگلی و اعضای نخستین فرقهی کمونیست ایران بود كه
پس از شکست جنبش جنگل ،هفتهنامه فکانی صورت را به انتشار رساند .صورت از حقوق برابر زن و مرد
پشتیبانی میکرد و همچنين از کشف حجاب زن.
 13ـ مروجی ،سید ابراهیم ،پیشگامان فرهنگ گیالن از آغاز تا  ،1357فرهنگ ایلیا ،جلد اول ،ص 275
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در زندگی جامعه الزمهی پیشرفت میهن مىشناساندند و از کشف حجاب و آموزش
ِ
فرهنگ بانوان سخن مىگفتند .در يك چنين بستر اجتماعیاى بود
و پاالیش فکر و
که زنان پیشر ِو رشت ،یکدیگر را بازیافتند .گرد هم آمدند .چند انجمن بر پا داشتند و
در راستای دگرگون ساختن موقعیت نسوان و مناسبات جنسیتی ،گامهایی برداشتند.
جمعیت پیک سعادت نسوان ،سرآمد این انجمنها بود 15.و روشنك نوعدوست ،پيشگام.
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آشنا کردن زنان با مسائل روز ،حرکت دادن زنان به سوی
فعالیتهای اجتماعی ،مبارزه با فقر فرهنگی و اجتماعی،
ِ
آموزش بهداشت ،از اهداف
پرورش استعدادهای نهفته و
عمدهی جمعیت بود[ ...نيز] آموزشهای هنری از قبیل خیاطی
16
و گلدوزی و تئاتر و همچنین سوادآموزی...
رسيدن به این هدفها در گرو با سواد شدن دختران و زنان بود که نزد روشنک
نوعدوست کلید سعادت نسوان بود .از اين رو کسب پروانهی گشایش مدرسهی شش
کالسهی پیک سعادت نسوان در سال  ،1302كم از پيروزى نداشت 17.آن پروانه ،به نام
 14ـ جا دارد که از انجمن معارف پژوهان نسوان یاد کنیم که به همت بانو ساری امانی شکل گرفت.
 15ـ تاریخ دقیق شکلگیری جمعیت پیک سعادت نسوان را نمیدانیم .تاریخهای گوناگونی در دست
داریم :ايراندخت ابراهيمى در مقالهاش انقالب كبير سوسياليستى اكتبر و نهضت آزادى زنان كه در
كتاب انقالب اكتبر و ايران (انتشارات حزب توده ايران ،١٣٤٦،ص  )٣١٩آمده ،سال بنيادگذارى جمعيت
سعادت نسوان را  ١٣٠٠تعيين كرده؛ نيز عبدالحسين ناهيد در زنان ايران در جنبش مشروطه (تجديد
چاپ ،انتشارات نويد ،آلمان غربى ،١٣٦٨ ،ص  .)١٠٦عبدالصمدکامبخش ،شمهای درباره تاريخ جنبش
کارگری ايران ،چاپ پنجم ،انتشارات حزب تودهی ايران ،1358 ،صص 30و  31و ا.ک( .اختر كامبخش)
در جنبش مترقى زنان ايران در راه احراز حقوق اجتماعى خود (دنيا ،دوره دوم ،سال چهارم شماره اول و
دوم ،بهار و تابستان  ،)١٣٤٢سال  ١٣٠١را سال شكلگيرى اين جمعيت دانستهاست؛ عبدالحسين آگاهى
در تاريخ يك صد ساله احزاب چپ و جنبش انقالبى ايران (برگرفته از سايت انترنتی راه توده) ،سال
 ١٣٠٢را به دست داده؛ نيز آزاده بيزارگيتى در نگاهى به زندگى و مبارزات روشنک نوع دوست،
 ، ٨٣تير -مرداد  ١٣٨٤و نوشتهی ديگرش آموزش زنان در نگاهى به فعاليتهاى روشنك
گيلهوا ،شماره 
نوعدوست ،فصل زنان ،جلد سوم ،تهران  .١3٨٢نگاه کنید به مهناز متین ،ناصر مهاجر ،ماهرخ کسمایی
(مینویی) ،مارس http://news.gooya.com/politics/archives/045797.php :2006
 16ـ شوکت روستا در گفت و شنود با شاهین عبدلی ،گیلهوا ،شماره  8و  ،9اسفند  ،1371ص 18
 17ـ مروجی ،سید ابراهیم ،پیشگامان فرهنگ گیالن از آغاز تا  ،1357فرهنگ ایلیا ،جلد اول ،ص 170

بانو جمیله صدیقی کسمایی صادر شد .اين زن مبارز از بنیانگذاران جمعیت و نخستین
همکاران روشنک نوعدوست است .هموست که مدیریت دبستان را پذیرا گشت و تا
پیش از آنکه به چنگ پايوران نظمیهی رضاشاه افتد و به محبس ،با کفایت مدرسه را
اداره کرد 18.کالسهای اکابر نسوان چه بسا در همین مدرسه دایر شد که آن را هم

باید در فهرست ابتکارهای «روشنک خانم» ثبت نمود .ادارهى مدرسهی اکابر نسوان به
ِ
دست كارآمد مهکامه محصص سپرده شد .اين مدرسه در كوتاه زمانى توانست نزدیک
19
به صد زن را آموزش دهد.
از دیگر فعاليتهای جمعیت ،اجرای تئاتر و برگزاری نمایش بود .سنتشکنی و نوآوری
جمعیت در این پهنه نیز نمونهوار است؛ چه تا پیش از شکلگیری گروه تئاترال جمعیت
پیک سعادت نسوان ،از گروه تئاترال زنانهی دیگری خبر نداریم .وانگهى به صحنه رفتن
20
زنان ناپسنديده بود و از محرمات! به اين دليل نقشهاى زنانه را مردان بازی میکردند.
جمعيت قاعده اين بازى را نيز دگر ساخت و ابتكار عمل را به زنان داد .شوکت روستا
یکی از اعضای جمعیت و بازيگران گروه تئاترال شرح داده است كه:
از آنجایی که مخاطبین ما تنها دوشیزگان و بانوان بودند و
نیز اینکه باورهای مردم در آن زمان وجود زن و مرد را به
عنوان همبازی نمیپذیرفت ،ما خود نقش مردان را با پوشیدن
لباس مردانه به عهده میگرفتیم .نمایشنامههای ما  ...بیشتر آثار
مولیر بود و کار ترجمهی آنها را بیشتر جمعیت فرهنگ 21که

 18ـ براى آشنايى با زندگى و مبارزهی جمیله صدیقی ،نگاه كنيد به ناصر مهاجر ،كيفر زنان پيكارگر در
دوران پهلوى اول ،باران ،شمارهی  ،١٠زمستان  ،١٣٨٤ص ١١٩ -١٢٤
 19ـ مدارس نسوان گیالن ،پیک سعادت نسوان ،شهریور  ،1307شماره  ،6ص 166
 20ـ فریدون نوزاد ،تاریخ نمایش در گیالن ،چاپ اول ،1368 ،نشر گیلکان ،صص  146و 147
 21ـ فکر تشکیل جمعیت فرهنگ رشت از آن حسین جودت ( )١٢٧٧-١٣٦٨بود که برای تدریس
ریاضیات از تهران به رشت شد .دربارهی چند و چون شکلگیری و هدف این جمعیت در مجلهی
فرهنگ شمارهی  1آمده است:

در  14رمضان  16[ 1335تیر  ]1296مجمع کوچکی که مرکب از یک عدهی ده نفری از جوانان با ذوق
و تجددخواه بود ،در شهر رشت تأسیس شد و از بدو تشکیل خدمت به عالم معارف را وجهی نظر قرار
داد .حاال به محضورات و موانعی که ناشی از جهل و غفلت عمومی و ظلمت و تیرهگی محیط بود ،در هر
قدم تصادف میکرد کاری نداریم! با وصف این حال انجمن مزبور که به نام «فرهنگ» رسمیت مییافت،
در دورهی حیات ،در سایهی ترقیات فکری و معنوی و عملی اعضای متجدد و فعال خود به انجام مقاصد
مشروحهی ذیل نائل گشت :اوال یک کمیسیون مهم تئاترال تشکیل داد  ...رفته رفته صاحب زیاده از
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مختص آقایان بود به عهده داشت.
گفتنیست که برنامههای نمایشی گروه تئاترال پیک سعادت نسوان ،چندان با استقبال
22

زنان گیالن روبهرو میگشت که از درآمد آن ،کسری بودجهی مدرسهی سعادت
نسوان جبران میشد .دربارهی مسئلهی کسری مزمن بودجهی مدرسه ،ملوک محبوب

12

خلیق ،خواهر روشنک نوعدوست گواهى داده است كه:
 ...شهریهی دریافتی از دانشآموزان برای هزینههای مدرسه
کافی نبود و او [روشنک نوعدوست] گاهی برای جبران
کمبود مخارج مدرسه ،اثاثه و اموال خود را گرو میگذاشت
23
یا میفروخت تا بتواند حقالتعلیم دبیران را ...بپردازد.
اگر بپذیریم که روشنك نوعدوست «از نامنویسی رایگان  ...دانشآموزان بیبضاعت و
بیست آکتور کاری زبردست گشت که امور و قواعد مربوطه به تئاتر را از آرتیستها و معلمین معروف
خارجه تعلیم میگرفتند .ثانیاً یک کتابخانهی عمومی به نام ارغنگ فرهنگ تأسیس کرد که شامل 276
جلد کتب مفیده از السنه داخله و خارجه بوده و در هر موقعی اشخاص مختلفه میتوانستند برای رفع
اشتباهات علمی خود به کتُب مزبوره مراجعه نمایند .ثالثاً در یکی از معمورترین نقاط شهر قرائتخانه
تشکیل داد که عموم اشخاص میتوانند در صورت حاجت و ضرورت از کتُب مختلفه ،روزنامههای
داخلی و خارجی ،از یومیه ،هفتگی ،ماهیانه استفاده نمایند ...هیئت فرهنگ دارای اساسنامهی اساسی
است مجتمل بر  46ماده (که  33ماده راجع به جمع و  13مادهی آن مربوط به هیئت مدیره است) و
همچنین مرامنامهی عملی است که در تحت  8ماده اجرای چندین مقصد اساسی را برای رفع نواقص
و احتیاجات کنونی در عهده میگیرد و مادهی دوم مرامنامهی مزبور که عبارت از« :تهذیب اخالق به
وسیلهی دادن نمایشها ،انتشار روزنامهها و ایراد کنفرانسهای علمی و اخالقی» میباشد هیئت فرهنگ
را مجبور میسازد که قدمهای شمرد ه آرام آرام ـ برای آنکه مبادا پاهایش یک مرتبه لغزش پیدا کرده و
در گودال پر مخافت و عمیق سیاست سرنگون گردد ـ در راه مطبوعات بردارد».
با یک چنین نگرشی در اول بهمن  1298نخستین شمارهی مجلهی فرهنگ را به مدیریت و سردبیری میرزا
محمد خان شبانی رازی ،به چاپ رساندند .فرهنگ که مجلهای «علمی ،ادبی ،اخالقی ،اجتماعی ،فنی و
اقتصادی» بود ،به زودی یکی از پُر بارترين نشریههای روشنفکری ایران برآورد شد .اما در تیر ماه 1299
تعطیل گشت .گردانندگان نشريه علت را چنین توضیح دادند « :انقالب اخیر گیالن فرارسیده و مجله
موقوفاالنتشار ماند ».دورهی فترت تا فروردین  1304ادامه داشت .دورهی دوم فرهنگ به سردبیری
تقی رائقى گشايش يافت .اما يك سالى نگذشت كه باز نشریه خاموش گشت .دلیل خاموشی این دوره
را «موانع و مشکالتی» عنوان کردند که «همواره در کمین مطبوعات» نشسته است .با فروکش موج
سرکوب ،فرهنگ دوباره روشناییبخش محافل روشنفکری کشور شد؛ از اول فروردین  .1307مجلهی
فرهنگ در مهر ماه همان سال و همزمان با مجلهى پیک سعادت نسوان براى هميشه چراغش خاموش
گشت.
 22ـ شوکت روستا ،پیشین
 23ـ مسرورچهر ،تقی ،پیشین

تأمین هزینههای تحصیل آنان» 24دریغ نداشت و اگر بپذیریم که:
این زن فرهنگی فداکار و عاشق تعلیم و تربیت ،برای توسعهی
فرهنگ و باال بردن سطح دانش عمومی از هیچ کوششی
فروگذار نمیکرد و  ...دست به ابتکارات جالبی میزد که از
جمله سفارش او به شیرینی فروشیهای شهر رشت بود ...که
حروف الفبای فارسی را به صورت شیرینی درست کنند و به
دانشآموزان بفروشند تا به این وسیله حروف الفبا را خوب

یاد بگیرند...
ت نمیمانیم.
آنگاه از مسئلهی بدهی همیشگی روشنک نوعدوست در شگف 
25

٤
روشنک نوعدوست هرگاه كه برای افزایش و گسترش دامنهی پیکار جهت بیداری
زنان و حقوق برابر آنان با مردان زمینهی مناسبی مییافت ،به جنب و جوش میافتاد.
آستین باال میزد ،ساز و برگ تهیه میكرد و با گزینش هوشمندانهی همدال ِن پُر شور و
شعور ،خشت بر خشت میگذاشت تا آنچه را که میبایست بنا سازد .انتشار دوماهنامهی
پیک سعادت نسوان ،مصداق این اصل است:
از چندی پیش فکر تأسیس مجلهای که هادی نسوان این خطه
باشد ،ما را راحت نمیگذاشت .ولی متأسفانه با مراجعه متواتره
که به مقامات مربوطه برای اخذ امتیاز آن میگردید ،منتج
نتیجهای نگشته و ابراز مساعدت نمیشد که ناگهان ستارهی
اقبال گیالن درخشیدن گرفته و معارف این سامان در رأس
خویش وجود پر قیمت آقا میرزا محمد علیخان تربیت را
مشاهده نموده .این حسن اتفاق و بذل توجهی که ایشان در
ابتدای ورود به معارف نسوان فرمودند ،باعث تحریک [و]

 24ـ مروجی ،پیشین ،ص 373
 25ـ مسرورچهر ،تقی ،پیشین ،ص 197
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تشجیع ما شده مجددا ً اقدام به اخذ امتیاز به وسیلهی حضرت
ایشان نمودیم .خوشبختانه پیشنهاد ما را ُحسن تلقی نمود و
شروع به اقدامات در پیشگاه اولیاء امور مرکز نموده با جدیت
خستگیناپذیری که در این طریق مبذول داشته ،بالنتیجه ما
را به داشتن امتیاز موفق نموده و از خود نام نیکی به یادگار

گذاردند.
پیک سعادت نسوان دوماه نامه بود .شمارهی نخست آن در آبان  1306به چاپ رسید؛
در مطبعه اتحا ِد رشت .نام مجله در مستطیلی نهاده شد؛ به خط نسخ و ِ
رنگ سیاه .دور
تا دور جلد ،تذهیب گشت .درونمایهی مجله را در 32صفحهی  21×15سانتیمتری
نگاشتند؛ بر کاغذ کاهی و با چاپ سربی .صفحهآرایی آن شماره ،ابتدايى است .روی
جلد ،مقوایی است؛ آئینهی شناسنامهی مجله .قیمت اشتراک در پایین صفحه جاى
گرفت:
رشت :يك ساله  ١٢قران ،شش ماهه  ٨قران /بالد ايران يك
ساله  ١٥قران ،شش ماهه ده قران /خارجه يك ساله  ٢٠قران،
شش ماهه  ١٥قران /قيمت يك شماره  ٢قران
بر پ ُ ِ
شت جلد« ،فهرست مقاالت و مندرجات» نقش بست .صفحهی آخر «برگهی
اشتراک» را در برگرفت .جلد پُشتین مجله خالی ماند؛ بری از هر نوشته .نخستین
عنوان فهرست ،به بیان مقصود اختصاص يافت؛ به قلم روشنک نوعدوست .سه نوشته
26
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امضای پیک سعادت برخود گرفت .در برابر نام سه نوشتهی دیگر نام سه زن ُرخ نمود:
فخراعظمی ارغوان ،اشرف قایممقامی ،مهکامه محصصی .دو نوشته به نام م .جودی
آراسته گشت که اگر جنسیتش بر خوانندهی غیر گیلک ناروشن بود ،گیلکان اهل ادب
با نوشتههای آن مرد آشنايى داشتند؛ از راه مجلهی فرهنگ .نامی که جنسیت مذکرش
27
ِ
رشت آن زمان ُشبهه برانگیز نبود ،دکتر آقاخان بود.
همچون جایگاه اجتماعیش در
گرچه براى نوشتهها عنوان گذاشتند ،اما به فصلبندی مجله نپرداختند و «قسمتها»
(سرفصلها) ناپیدا مانده است .با این همه ،بیشتر مقالهها ،داستانوارهها ،سرودههايى كه
 26ـ پیک سعادت نسوان ،شمارهی  ،1آبان  ،1306ص 3
 27ـ نگاه کنید به ص 80همین دفتر

در مجله آمده« ،اوضاع اسفناک و رقتآور حیاتی و معارفی نسوان ایران» را برمىنمايد
28
و «پردهی سیاه بدبختی و  ...عوامل تیرهروزی [که] سد بزرگی در مقابل ترقیات»
زنان ما بود را آشکار مىسازد .نیز راه و روش از میان برداشتن آن سدها را« .مقایسهی
ِ
پذیری آن
نسوان ایران با زنان ممالک متمدنه» 29که در ستو ِن مکاتبه درج شده ،امکان

چشمانداز را پيش رو گذاشت.
هر چند به گونهای آشکار از هیئت تحریریه و اعضای آن سخنی به میان نیامد ،اما فاش
گفته شد كه« :این مجله به قلم و آثار فکری جمعی از خانمهای حساس و معارفپرور
گیالن اداره خواهد شد 30».میتوان حدس زد که شوکت روستا 31،مهکامه محصص و
جميله صديقى در تحریریهی مجله حضور داشتند و شماری ديگر از اعضای جمعیت
پیک سعادت نسوان ،نشریه را اداره میکردند .با این همه ،شمارهی اول سرشار از
اشتباههاى چاپیست .دستاندرکاران مجله به این واقعیت نیک آگاه بودند و خود در
شمارهی دوم نشریه ،دلیل آن را با خوانندگان در میان نهادند:
شمارهی پیش مجله ما پُر از غلط بود که اذعان میکنیم فهم
موضوع را نه تنها مشکل ،بلکه ممتنع میكرد .مندرجات آن
طوری که ما میخواستیم مرتب نشده بود و بسیاری نواقص
دیگر داشت .علت این نواقص بیشمار ،یک چیز است :ما
زن هستیم و بدتر از همه زن ایرانی! عادت کردهایم و مردم
هم معتاد شدهاند که برای زن رفتن در چاپخانه و انجام دادن
عمل سهل غلطگیری عیب است .این عادت بیمنطق هم
ت کردهاند هر
وجود ندارد مگر برای اینکه مردهای ما عاد 
گاه زن مستوره[ای] را در جایی که سابقاً راه نداشته است (مثل
چاپخانه) ببینند با چشمی پُر از حرص به طرف او نگاه کنند...
از بارزترین «غلطها» ،تاریخ انتشار مجله است كه در مهر ماه منتشر شد ،نه آنچنانكه
32

 28ـ پیشین
 29ـ پیشین ،ص 19
 30ـ پیشین ،ص 3
 31ـ مصاحبه با شوکت روستا ،پیشین
 32ـ پیک سعادت نسوان ،شماره  ،2ص34
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در صفحهی نخست آمده در آبان 33.نگارش نام فخراعظمی ارغون ،شاعر ،نویسنده و
کوشندهی نهضت بیداری زنان آن دوران نیز از دیگر اشتباهات فاحش مجله است و
نیز نگارش نام مهکام ه محصص و دهها اشتباه چاپی دیگر که در شمارههای پسین مجله
کماکان دیده میشود؛ هرچند کمتر.
شمارهی دوم مجله ،دستخوش تغییراتی در شکل گشت .نام پیک سعادت نسوان ،به خط
ِ
گذاری مجله،
نستعلیق درآمد؛ اندکی درشتتر از پیش .عدد  ،1306یعنی تاریخ بنیان
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در دل ِ
ت سعادت حک شد؛ به صورتی چشمنواز .مستطیلی که نام مجله را در خود
حبس کرده بود ،از بين رفت .شناسنامهى مجله بىكم و كاست آمد؛ به ترتیبی منطقی و
ِ
تذهیب چهارچوب جلد نیز متناسب با دادههای شناسنامه چهره نمود؛ با
ح
حرفهای .طر 
نمايى خوش« .قیمت یک شماره دو قران» تعیین شد .این شماره در مطبعه فردوس رشت
به چاپ رسید« .فهرست مندرجات» صورت دیگری پیدا کرد .جز نام سعید نفیسی نام
دیگری در آن به ديده نمىآيد .سرسخن بیامضاست .باید مجله را خواند تا دریافت
که بازتاب دیدگاه هیئت تحریریست .امضاء پیک سعادت نیز بهكلى رخت بست .به
جای آن نا ِم پُر معناى ،خط تیره نشست؛ یا فضاهاى تهی .دو نوشته حرف اول و آخر
نام و نامخانوادگی نویسنده را يدك كشيدند« .فهرست مندرجات» احساس سردى و
دلگدازى به وجود مىآورد .برعکس ،صفحهآرایی مجله تکامل آن را مینمایاند .بر
پیشانیِ صفحههای فرد ،عنوان نوشته را برجسته ساختند .صفحههای زوج را با نام پیک

سعادت نسوان آراستند .بنا به رسم زمانه ،صفحهها را در پیوستگی با شمارهی پیشین نمره

گذاشتند؛ سلسلهوار .فضاى تهىى ميان نوشتهها را با سخنان بزرگان علم و ادب آکندند.
نتوانستند اما فصلبندی مجله را سر و سامان دهند؛ هر چند که در «قسمت حفظالصحه»
نشانهی حرکت بدین سو آشكار است .صفحهی پُشتین مجله آگاهیهای الزم را برای
اشتراک و خرید مجله در اختیار خواننده گذاشت .این شماره نیز همچون شمارهی ،١
در  32صفحه به چاپ رسید.
 33ـ در روی جلد شمارهی اول مجله ،تاریخ انتشار آبان ماه  1306ثبت شده .در حالیکه در درون مجله
و در صفحهی پس از «فهرست مقاالت و مندرجات» ،تاریخ  15مهر 1306آمده است .اين تاریخ آخرين
درست است و نه تاریخی که در روی جلد به چشم مىآيد؛ چرا که مجله آیندهی شماره  ،7مهر ماه ،1306
در بخش «مطبوعات وارده» و «کتب ،رسائل و جراید جدیدالطبع [که] به ادارهی مجله رسیده است» ،از
شماره اول مجله پیک سعادت نسوان نیز یاد کرده.

شمارهی سوم نشریه در اسفند ماه  1306پراكنده گشت .اين بیانگر نظم و ترتیب
دوماهنامه است .جل ِد این شماره را به دست نیاوردیم .حروفچینی دگرسان مجله ،چه
بسا نشانهی چاپ آن در چاپخانهای دیگر باشد« .فهرست مندرجات» ،همسان فهرست
شمارهی  2مجله است .سعید نفیسی باز تنها افتاده است .فاطمهاى را كه درشمارهى
دوم نامش را ديده بوديم ،اين بار در فاصلهی چند تیره و چند حرف اول و آخر ،ته
فهرست جا دادند .آيا مىدانستند كه او كريم كشاورز است؟!  34دراین شماره نیز الگوی
صفحهآراییِ شمارهی پیشین را پىگرفتند .اما فصل تازهاى نيز گشودند و دو عنوان

اجتماعی و علمی را به صورت سرنوشته در آن جاى دادند .با دو رباعی ،یکی از «آثار
متأخرین» و دیگری از «آثار متقدمین» و نیز سه بیت شعر از ملکالشعرای بهار ،حال و
هواى تازهاى به پيك بخشيدند.
تنها بار که مجلهی پیک سعادت نسوان از روا ِل انتشا ِر دو ماه یکبار خارج شد و س ِر
وقت به دست خوانندگان خود نرسید ،اردیبهشت ماه ( )1307بود .پيك در تیرماه انتشار
یافت .روى جل ِد آن آمد« :شمارهی 4ـ  ،5اردیبهشت و تیرماه  ...1307قیمت این شماره
سه قران است» .قیمتگذاری موجه است و گفتنیست آن شماره که به واقع دو شماره
ِ
تذهیب روی جلد باز تغییر یافت؛ نیز بنگاه انتشاراتی.
را برساخته 64 ،صفحه است.
چاپ آن شماره را به «شرکت چاپخانه جاوید» سپردند .اما دلیل دیرکرد انتشار مجله
را در سر سخن نیاوردند .فهرست را به همان سبک و سیاق شمارههای  2و  3آوردند.
این بار حتا یک نویسنده هم نام و نام خانوادگی کامل ندارد و اين نشانهى آن است
كه نويسندگا ِن ناهمخوان با دستگاه دولت و سياست حكومت ،امنيت خود را در خطر
مىدیدند .با این همه ،شمارهی  4ـ  5را بايد از پربارترین و بهروزترین پیکها دانست.
برای نخستین بار در آن شعر بلندى به چشم مىآيد که داستان «صیغهروی» زن ایرانی
است و پیامد اندوهبار اینگونه روسپیگری .داستان کوتاهی نيز از یک زن نویسندهی
آلمانی به فارسی برگرداندند که مناسبات طبقاتی در جامعه را مینمایاند« .خالصهی

 34ـ آنکه پرده از این واقعیت برداشت کسی جز خو ِد کریم کشاورز نیست .این نویسنده ،مترجم و محقق
نامدار (1366ـ )1279در کتاب فی مدةالمعلومه که در برگیرندی برخی از مقالههاى اوست و از جمله
نامهی فاطمه ،در زیرنویسی فاش ساخت« :نامهایست که به امضای مستعار فاطمه به مجلهی پیک سعادت
نسوان رشت (شماره  5ـ 4سال اول ،به مورخ اردیبهشت ـ تیر ماه 1307شمسی) نوشتهام ».فیمدةالمعلومه،
انتشارات امیر کبیر ،چاپ اول ،تهران ،2535 ،ص 153
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مصاحبه با علیاحضرت ملکه ثریا» همسر تجددخواه پادشاه افغانستان ،اماناهللخان
و همچنین نوشتهای زیر عنوان «اوضاع زنان در افغانستان» ،با سفر رسمی آن زوج به
ایران ( 16خرداد تا  31خرداد  )1307نمیتواند بیارتباط باشد .انتشا ِر نامهی انتقادآمیز
ِ
سالمت نفس
"فاطمه" که پندارى «در یکی از شهرهای مسلماننشین خارجه» میزیست،
و روحيهى انتقادپذيرى پیک سعادت نسوان را به نمايش مىگذارد .این «مکتوب از

18

خارجه» با رعایت قاعدهى پیشرفتهی حذف و جرح در روزنامهنگاری به انتشار رسید .از
تازگیهای این شماره یکی هم چاپ آگهیِ انتشار مجلهی آینده و خبر ایجاد «قرائتخانه
عادل خلعتبری» است« .اطالع»ی که در صفحهی پشتین مجله به چشم میآید ،رشد
شبکهی پخش مجله را در گسترهی «بالد ایران» بیان مىكند.
شمارهی ششم پیک سعادت نسوان ،شهریور  ،1307در شکل و صفحهآرایی به دو
شمارهی پیشین آن مجله میماند .به انسجام الزم هنوز دست نیافته؛ نه به لحاظ موضوعی
و نه در مفصل ِ
بندی نوشتهها .اما در این شماره نیز پیشرفت چشمگیر است« .مدارس
نسوان گیالن در سال  »1306که جای سرسخن نشسته ،آغاز شایستهای در کار پژوهشی
ِ
سرشت
را مىنماياند؛ بر مبنای آمار و ارقام« .عفت» ،بازنگری هوشمندانهای است در
مردساالر دینهای سامی ،بازگرداندن شخصیت زن به وی ،پاسداشت شأن ،اراده و
ِ
گیری نیمهی دیگر جامعه .روزنامه دیواری همچون گام نخستین است
قدرت تصمیم
در تهیهی گزارش دهى و بازتاب آن به خوانندگان نشریه« .مکتوب داخله» ،نقد
تأمل برانگیزی است بر سلسله مکاتیب «خارجه» که از همان آغاز یکی از ستونهای
ثابت مجله را برساخت« .اخطار اداری» در صفحهی پُشتین ،حكايت از آن داشت که
گردانندگان پیک سعادت نسوان سرگرم برنامهریزی و آمادهسازی نوشتههای سال دوم
مجله هستند و مرحلهای تازه را در انتشار بهتر و پُربارت ِر آن تدارک میبینند.
5
این مرحلهی تازه اما آغاز نشد؛ اگر هم كه شد به جايى نرسيد .پس از پیک شمارهی
شش ،پیک دیگری از راه نرسید .چرا؟ به یقین نمیدانیم .اما این را میدانیم که در
ِ
رياست
فاصلهی میان انتشار پیکهای چهار ـ پنج و شش ،ادارهی نظارت شرعیات به

ادارهی انطباعات وزارت معارف و اوقاف یادداشتی نوشت و نسبت به مجلهی نسوان
استفسار كرد .بدینسان:

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه ،ادارهی نظارت شرعیات ،نمره،31
به تاریخ  2مرداد ماه سنه 1307

ریاست محترم انطباعات .در صفحه  /4ستون /3ستاره ایران
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 35ـ ستاره ایران نام روزنامهایست که در سال  ،1294به دست میرزا حسین خان صبا (کمالالسلطان)
گشوده شد .نخستین سردبیر روزنامه سیدحسین اردبیلی بود؛ «نویسندهای توانا و مردی باسواد و
کتابخوانده[...که] ترکی و عربی را بسیار خوب میدانست و طبع شعر هم داشت و گاهی اشعار شیرین
میگفت» .هموست که برای نخستین بار در تاریخ مطبوعات ایران «برای روزنامهای هیئت تحریریه
درست کرد و این اصطالح از اوست» .در هیئت تحریریه ستاره ایران که از تندروترین روزنامههای
زمانهى خود بود ،کسانی چون :سعید نفیسی ،علی دشتی ،مجتبی طباطبایی و ادیبالملک ...قلم میزدند.
رضاخان چه در مقام سردارى سپاه و چه به دوران پادشاهی ،به این روزنامه کین میورزید؛ تاجايى كه
يك بار در میدان باغشاه کمالالسلطان را به باد كتك گرفت .پس از مرگ صبا در سال  ،1303ابوالقاسم
اعتصامزاده امتیاز ستاره ايران را به دست آورد .در این دوره سردبیری روزنامه به دست علی دشتی سپرده
شد .سرانجام نیز دولت حکم به تعطیل این روزنامه داد؛ به سال  .١٣٠٧ستاره ایران از حزب سوسیالیست
ایران حمایت میکرد .مرام و مسلک روزنامه در شماره نخست آن بدین شرح آمده است:
«مرام و مسلک ما
ما زندهایم و زندگانی را دوست میداریمُ .حب حیات فطری و طبیعی انسان است .انسان با امید و آرزو
زندگی میکند .امید مبدا حرکت ،حرکت موجب حرارت و حرارت منشاء حیات است .کسانی که خود
را دارای حق حیات میدانند ناچارند که امید و آرزو را تعقیب نمایند .مأیوسی در شرع حیات کفر است.
نومیدی ریشهی زندگانی یک ملت را میپوساند .با اینکه ابرهای غلیظ بهطوری محیط ایران را فراگرفته
که موقتاً آفتاب امید به سهولت مجال پرتوافشانی به این مرزو بوم نمییابد ،ولیکن ایران در تاریخ هزاران
سالهی خود مواقعی سختتر از این موقع گذرانده و در طی بحرانهای شدید حیات ،زنده مانده است.
اوضاع فعلی چندان امیدبخش نیست ولیکن نومید نباید بود .ستاره ایران طلوع میکند در حالی که به
سعادت و استقالل ایران امیدوار بوده ،بدبینی و کوتاه نظری را به نظر خاطر خود راه نمیدهد .در اولین
مرحله میخواهد کابوس یأس و حرمان مقدور ساخته ،شوق و امید را برای پیمودن طریق مقصود عصای
استقامت قرار دهد.
ستاره ایران استقالل و ترقی ایران را یگانه مقصد و مقصود خود قرار داده ،در تغییر این مقصود سعی
خواهد نمود که خط مستقیم تجدد و تکامل را با گامهای سریع بپیماید.
ستاره ایران حوادث و اتفاقات را از نقطه نظر مصالح ایران و استقالل و آزادی و ترقی ایران تعقیب نموده،
حقیقتنویسی و بیغرضی و بیطرفی را در نگارشات خود رعایت خواهد کرد.
ستاره ایران میخواهد مدافع و حامی حقوق عامه ملت و زبان حقیقتگوی جماعت بوده ،جریان اوضاع
و احوال را از مد نظر انتظارات حقیقی ملت تدقیق نماید.
ستاره ایران اهمیت مقام قلم را منظور داشته است ،آلت اجرای اغراض شخصیه نمیشود .و در انجام
وظیفهای که به عهده گرفته ،عواطف ُحب و بغض شخصی را کنار گذاشته به مدح و قدح اشخاص
نمیپردازد و جز آنچه انصاف و وجدان حکم میکند ،نمینگارد.
ستاره ایران در تعقیب حق و حقانیت به هیچگونه تطمیع و تهدیدی تسلیم نشده ،با یک استقامت
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اعالن مجله نسوان که در رشت انتشار یافت و در کتابخانه
تهران به فروش میرسد[ ،چاپ] نموده ،و حال اینکه تاکنون
نسخهای از آن به این اداره ،از جمله مالحظه عدم تخالف آن با
اصول و فروع مذهب نرسیده ،الزم است مقرر فرمایید از آنچه
تاکنون از مجله نسوان طبع شده یک نسخه بیاورند و بعدها
هم به موجب قانون مرتباً ارسال دارند ،شماره ستاره ایران که
اعالن نموده شماره ( )2میباشد.
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ِ
مندرجات نشريهها با "اصول و فروع مذهب" ،يعنى شيعهى دوازده
تخالف يا تطابق
امامى ،بُنمايهى متمم قانون مطبوعات دو مادهاىست كه كمى پس از شكست جنبش
جنگل و در هنگامهى ستيز با آزادیخواهان و هواداران سوسياليسم به تصويب چهارمين
مجلس شوراى ملى رسيد؛ در  ١٠آبان سال  .١٣٠١ايجاد ِس ِمت ناظر شرعيات در
وزارت معارف ،رهآورد آن قانون است كه متن كامل آن را در زير مىآوريم:
مادهی اول ـ چون مطابق اصل بیستم متمم قانون اساسی ،عامهی
مطبوعات به غیر از ُکتب ضالل و مواد ّ
مضره به دین اسالم
خللناپذیر در روش خود مقاومت خواهد نمود.

ستاره ایران چون مبدأ سعادت و ترقی ایران را بسط و تعمیم معارف و علوم میداند ،بیاندازه مجاهدت در
پیشرفت معارف خواهد نمود؛ مخصوص ًا تعلیم و تربیت نسوان را که یگانه وسیلهی تهذیب اخالق و تربیت هیئت
اجتماعیه ایران است از اخص آمال ترقیخواهانهی خود قرار خواهد داد[ .تأکید از ماست]

ستاره ایران حوزه نظامی مملکت را فوقالعاده مهم و محترم شمرده ،قوام دولت را منوط به اصالح و
تکمیل و تزیید این قوه میداند و برای افزایش قوهی نظامی ،تکثیر منابع عایدات و طرح مالیات را با اصول
صحیح و تربیت اطمینان بخش الزم میشمارد.
ستاره ایران اصالح اوضاع اقتصادی ایران را از مهمترین آمال خود شمرده و چون قسمت عمدهی ثروت
این مملکت را موضوع فالحت تشکیل میدهد ،لذا در این باب تکمیل و توسعهی فالحت و تهیهی
وسایل آسایش زارعین را بر همه چیز مقدم میداند.
این است خطوط اساسیای که روزنامه ستاره ایران در طی نگارشهای
خود تعقیب خواهد کرد و با همین آمال در چنین موقع باریک وظیفهی
خدمتگذاری ایران را به عهده گرفته با قلبی پاک و منزه داخل میدان
مجاهدت شده و از خداوند توفیق خدمت میخواهد.
س ـ ح اردبیلی
ستاره ایران ،شماره  ،1سال اول 19 ،جوزا 19 (1333خرداد »)1294
 36ـ کاوه بیات ـ مسعود کوهستانی ،اسناد مطبوعات (1320ـ1286ه  .ش ،).جلد دوم ،انتشارات سازمان
اسناد ملی ایران ،1372 ،ص  .60آنچه در کروشهها آمده ،افزودهی گردآورندگا ِن اسناد است.

آزاد و ممیزی جز در مورد کتب ضالل و مواد مضره به دین
اسالم ممنوع است ،عموم مدیران جراید و یا مجالت و ارباب
مطابع باید ملتزم شوند که هر وقت بخواهند در امور مربوط به
دین اسالم و مذهب ،اصوالً و فروعاً ،انشاء و یا ناق ً
ال ولو هزالً،
چیزی طبع کنند ،قب ً
ال به ناظر شرعیات ـ که خُ برویّت او توسط
دو نفر مجتهد جامعالشرايط تصدیق و از طرف وزارت معارف
در تهران و در هر یک از مراکز ایاالت و والیات معرفی شده
باشد ـ مراجعه نمایند ،تا مداقّه نموده ،پس از آنکه عدم ّ
مضر
بودن آن به دین اسالم و مذهب کتباً تصدیق شد ،طبع و نشر
کنند.
مادهى دوم ـ هرگاه يكى از مديران جرايد و يا مجالت و يا
ارباب مطابع و يا ديگرى از مفاد فوق تخلف نمود ،مدعى
العموم و يا مدعى خصوصى ،قضيه را به ناظر شرعيات قانونى
و يا مجتهد عادل مسلم رجوع مىنمايد .بعد از تصديق كتبى
مشاراليه به مضر بودن ،به فوريت اوراق منتشره جمعآورى و
توقيف شده ،مدير و نويسنده و طبع كننده مستندا ً به تشخيص
ناظر شرعيات و يا مجتهد عادل مسلم ،مطابق قانون مطبوعات

مجازات خواهد شد.
اين قانون بيانگر پيوند تنگاتنگ روحانيت و قدرت سياسى وقت بود .با تكيه بر آن ،نه
تنها بسيارى از نشريههاى آزادیخواه و عدالتجو توقيف و تعطيل شد ،نه تنها جنبش
ادبى ـ سياسى برای بازانديشى ِ بنيادهاى اسالم ،بازنگرى در "اصول و فروع" مذهب
شيعى و روند دين پيرايى از پيشروى بازداشته شد ،بلكه گام تازهاى در راستاى پيشگيرى
از برآمدن حكومتى الئيك و دموكراتيك و استوارسازی ستونهاى استبداد مطلقه،
برداشته شد.
توجيه قانونى توقيف پيك ،اما در متن سياسى -اجتماعى معينى صورت گرفت.
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 37ـ قانون راجع به قانون مطبوعات ،مصوب  ١٠عقرب [آبان]  ١٣٠١شمسى ،برگرفته از دكتر حسين
ابوترابيان ،مطبوعات ايران از شهريور  ١٣٢٠تا  ،١٣٢٦انتشارات اطالعات ،تهران  ،١٣٦٦ص ٢٢٢
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رضاشاه پس از سركوب مخالفين خود در در سالهاى  1305ـ ( ١٣٠٤اتحاديههاى
كارگرى ،نشريهها و سازمانهاى وابسته به فرقهى كمونيست ،روشنفكران آزادیخواه،
افسران انقالبى و عشاير شورشى)  ،به از بين بردن منتقدين خود و يك دست كردن
حاكميت برآمد .بحران اقتصادى رو به رشد ،عزم او را در انجام اين امر جزم كرد .به
ويژه پس از ترور امير لشكر عبداهلل طهماسبى در پانزدهم فروردين ماه  .١٣٠٧شيوهی
برگذارى انتخابات مجلس هفتم و پيشگيرى از حضور نمايندگان مستقل مردم در قوهی
قانونگذارى ،ديگر جاى ترديد نگذاشت كه دورهى آزادىهاى نسبى به سر آمده و
مرحلهى استبداد مطلقه فرا رسیده است 38.اعالم نام نمايندگان تهران كه جملگى از
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موافقان رضاشاه بودند ( ٤تير  )١٣٠٧نمىتوانست براى روشنك نوعدوست به مثابه
هشدارى جدی نباشد.
در يك چنين متن سياسى ـ اجتماعى و در روزى از روزهاى مرداد  ١٣٠٧بود كه رئيس
معارف و اوقاف گيالن ،على محمد مولوى ،بانو نوعدوست را نزد خود فراخواند و
جوياى مسئلهاى شد كه ناظر شرعيات وزارت معارف پىگيرى قانونى آن را خواستار
بود .روشنك نوعدوست به آگاهى على محمد گيالنى رساند كه همهى «نمرات مجله

 38ـ ستارهی سرخ ارگان مرکزی فرقهی کمونیست ایران دربارهی انتخابات مجلس هفتم گزارشی به
چاپ رساند که باز گفتنی است« :راستی از برای یک پارلمان قالبی و سفارشی مانند پارلمان هفتم ایران
چه صفتی مناسبتر و در عین حال زشتتر و وقاحتآمیزتر از صفت پهلوی میشود پیدا کرد؟ ...
مجلس هفتم و وکالی امروزه را در حقیقت قالبی هم نمیتوان نامید ،زیرا که ملت ...نمایندگان حالیه را
به خود منسوب نمیداند .اینها وکالی پهلوی هستند و از وکالی پهلوی هم هیچوقت ملت چشم رفرم
و اصالحات و خدمت به مملکت و مبارزه با امپریالیسم را نخواهد داشت ...در پارلمان شاهپرست و مطیع
سابق که اکثریت نمایندگان آن نیز به زور سرنیزه امرای لشکر انتخاب شده بودند ،باز در ظاهر چند نفر
نمایندگان مخالف آزادیخواه و «چپ» موجود بودند؛ گرچه معلوم نبود چپ کدام و راست کیست ...در
پارلمان اخیر این ظاهرسازی هم دیگر نشده است ...در مجلس ششم که عدهی آرا در نتیجهی بعضی علل
معلومه از تمام مجالس سابقه زیادتر بود ،نمایندهی اول تهران ،مدرس  130634رأی گرفت و همچنین در
والیات عدهی آرای منتخبین خیلی کمتر از این مقدار و ندرتاً در بعضی نقاط به واسطهی دخالت علنی
امرای لشکری و حکام کشوری تا  20و  30هزار رسید ،ولی در مجلس هفتم ،نمایندهی اول تهران ،شیخ
حسین تهرانی ضد قرارداد [ ]1919و در همان حال پادوی مدرس دیروز و آنگلو رضا فیل امروز  50هزار
رای گرفت؛ یعنی  356درصد یا بیش از سه برابر و نیم بیشتر از نمایندهی اول تهران در دو سال پیش!!! در
صورتیکه بنا بر احصائیهی اخیر ،جمعیت تهران از  250هزار هم کمتر و بر فرض عدهی مذکور قریب
 125هزار آن معموالً زن و بعد مطابق قوانین احصائیه قریب  40درصد آن (یعنی پنجاه هزار نفر) جوانهای
تا سن  21سال هستند که حق دخالت در انتخابات را نداشته »...
ستاره سرخ ،سال اول ،شماره 1و ،2مجلس هفتم یا پارلمان پهلوی ،صص 57-63

را مستقيماً به وزارت جليله متبوعه ايفاد نموده است ».اما «حسباالمر ،مجددا ً شمارههاى
39
آن را ( ١الى  ) ٥تلوا ً تقديم مىنمايد».
آنچه رفت ،جملهى پايانى مراسلهى رئيس معارف و اوقاف گيالن است به آقاى

مرات مدير وقت انطباعات كل كشور به تاريخ  ٢٧مرداد  .١٣٠٧در اين تاريخ پيك

شمارهی  ٦كه در آغاز شهريور پخش شد ،منطقاً مىبايست در چاپخانه باشد .و چنانكه
مىدانيم ،آن شماره سر وقت پراكنده شد .اما پس از آن شماره ،پيك يك چندى ناپديد
گشت .پژوهش ما براى يافتن دليل اين ناپديدارى تاكنون به جايى نرسيده است و هنوز
نمىدانيم توقف انتشار پيك سعادت نسوان به دستور ناظرشرعيات بود و يا شم سياسى
بانو نوعدوست كه ندا سر مىداد :بهتر آنكه چندى دمنزنى و به الك خود فرو روى!
هرچه بود ،در آن سال  ،١٣٠٧تتمهى روزنامههايى كه هوادار تجددى همهسويه
بودند و آزادىخواه و چپگرا ،يكى از پس ديگرى نيست و نابود شدند( .ستارهى
ايران ،كيميا ،آینده ،فروغ  .)...آنها كه از پهنهى مطبوعات كشور پا پس نكشيدند و
خاموشى برنگزيدند ،به دست پليس رضاشاهى خفه شدند .برجستهترین نمونهاش فرخی
یزدیست و طوفانش که به سرنوشت واعظ قزوینی گرفتار آمد و میرزاده عشقی.
6
در اردیبهشت  ،1309مجلهی پیک سعادت نسوان باز چهره نمود 40.این پدیداری جای

ت از اندیشهی انتشار مجله دست نشسته بود و
تردید نمیگذارد که روشنک نوعدوس 
در پی مجال مناسبی بود تا کار از سر گیرد و به سهم خود فراشد بیداری و آگاهی
زنان گیالنی و ایرانی را گامی پیشتر برد .اینکه بانو نوعدوست با چه توجیه و تدبیری
توانست اجازهی «شمارهی اول ،سال دوم» را بگیرد ،در هالهای از ابهام است .حتا به
یقین نمیدانیم که در پی آن شمارهی او ِل دورهی دوم ،شمارهی دومی هم به انتشار
رسید یا نه! پاسخ به این پرسش هرچه باشد ،یک نکته محرز است و آن اینکه کوشش
 39ـ كاوه بيات -مسعود كوهستانى ،اسناد مطبوعات (١٢٨٦ -١٣٢٠ه  .ش) ،جلد دوم ،انتشارات سازمان
اسناد ملى ايران ،١٣٧٢ ،ص ٦٠
ِ
قسمت مطبوعات تازه.
 40ـ عالم نسوان ،شماره چهارم ،سال دهم ،تیر ،1309
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بانو نوعدوست و همکارانش برای زنده نگهداشتن پیک به فرجام دلخواه نرسید .این
مجله نیز به سرنوشت دهها نشریهی دیگر گرفتار آمد که با شدتیابی دمافزون استبداد
رضاشاهی ،تا همیشه از دنیای مطبوعات ایران رخت برکندند.
از آن پس تا فروافتادن رضاشاه از تخت طاووس ،فعالیت بانو نوعدوست به آموزش و
پرورش دختران و زنان گیالن فروکاسته شد؛ نیز به ادارهی قرائتخانهای که در همان سال
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 1309دایر کرد .در سالهای استبداد مطلقهى 1320ـ ،1310بیرون از دبستان ،دبیرستان
و قرائتخانه ،ردپایی از روشنک نوعدوست نمیبينيم .چه ،جمعیت پیک سعادت نسوان
نیز در منگنهی فشارهای حکومتی ،از پا درآمده بود 41.در پیوند با روند برنشستن استبداد
مطلقه است شايد که بانو نوعدوست به دومین کنگرهی نسوان شرق که در آبان و آذر
 1311در تهران برگزار شد ،پا نگذاشت 42.با نهاد دولتی کانون بانوان گیالن 43نیز که کم

 41ـ تاریخ دقیق تعطیلی جمعیت پیک سعادت نسوان را نمیدانیم .به احتمال زیاد یا در سال  1309بوده
است یا  .1310نگاه کنید به مهناز متین ـ ناصر مهاجر ،ماهرخ کسمایی ،پیشین
 42ـ « ...دومين كنگرهى عالى نسوان شرق باحضور نمايندهى زنان كشورهاى تركيه ،سوريه ،لبنان ،يونان،
مصر ،تونس ،هندوستان ،افغانستان ،جاوه ،عراق ،حجاز ،چين ،ژاپن ،استرليا و زنگبار با هدف «تبليغ براى
تساوى زن و مرد» در ايران برگذار شد ... ]1311/١٩٣٢[.كنگرهى اول نسوان شرق در دمشق برگذار
شده [بود] و هدف آن گذشته از اتحاد كامل زنان از فرهنگ ،نژاد و مذهب مختلف ،نظارت بر شرايط
زنان در جوامع كشورهاى شرقى بود .چنانكه متوليان آن بر اين بودند كه كنگرهى نسوان شرقى «حق
دارد كه از همهى ممالك شرقى و از هر مملكتى كه الزم ديد اصالحاتى كه به نظرشان مىرسد ،تقاضا
كند ».كنگرهى دوم در ادامهى مصوباتى تشكيل مىشد كه حاصلش مطالباتى بود برخاسته از نيازهاى آن
زمان زنان كشورهاى شرق و تأكيد آن بر برابرى زن و مرد در آموزش و اشتغال و دستمزد و نيز كسب
بسيارى از حقوق تضييق شده[ .اين كنگره] در واقع آخرين كنگرهی نسوان شرق بود؛ چرا كه علىرغم
تشكيل كنگرهى سوم نسوان شرق در استامبول و دعوت نمايندهى ايران ،اين كنگره همزمان با برگذارى
كنگرهاى ديگر با حضور نمايندگان كشورهاى غربى و اروپايى ...به كنگرهى بين المللى تبديل گرديد».
نهضت نسوان شرق ،غالمرضا سالمى و افسانه نجمآبادى ،شيرازه ،تهران ،١٣٨٤ ،صص ده و يازده.
گفتنى ست كه يكى از سخنرانان كنگرهى تهران بانو ايران ارانى بود؛ خواهر دكتر تقى ارانى انديشمند
ماركسيست .سخنرانى وى در كتاب پيشگفته به چاپ رسيده (صص )١٣٩ -١٤٢؛ نيز در «مسئلهى زن
در برخى مدونات چپ از نهضت مشروطه تا عصر رضا خان» ،هما ناطق ،ماهنامه زمان نو ،شمارهى ،١
آبان .١٣٦٢
 43ـ بدرالملوك بامداد ،يكى از اعضاى هيئت مديرهى كانون بانوان ايران ( ،)١٣١٤-١٣٤٤دربارهى
شكلگيرى و كاركرد اين نهاد نوشته است:
«كانون بانوان ايران در  ٢٢ارديبهشت  ١٣١٤به اشارهى اعلیحضرترضاشاه کبير و با دعوت وزير معارف
وقت آقاى على اصغر حكمت ،عدهاى از زنان فرهنگى انتخاب و به محل دارالمعلمات در كوچهى
ظهيراالسالم ،خيابان شاهآباد دعوت شدند .به آنها گفته شد كه مأموريت دارند تا جمعيتى تشكيل بدهند
و اساسنامهى آن را به نظر وزير معارف برسانند و با حمايت دولت پيشقدم آزادى زنان باشند .اين جمعيت
در جلسات بعد نام ،كانون بانوان را براى خود اختيار كرد و اساسنامهاى آنرا به شرح زير نوشت:
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و کیف کارکردش نماد دگرديسى جنبش زنان ايران در دورهى استبداد مطلقه است و
تجدد رضاشاهى ،به همکاری نپرداخت 44.چنین به دیده میآید که بانو نوعدوست پس
کانون بانوان ايران به رياست عاليهى واالحضرت شاهدخت شمس پهلوى و معاضدت و مراقبت وزارت
معارف براى اجراى مقاصد زير تأسيس مىشود.
 )١تربيت فكرى و اخالقى بانوان و تعليم خانه دارى و پرورش طفل ،مطابق قواعد علمى به وسيلهى
خطابهها ،نشريات ،كالسهاى اكابر و غيره )2 .تشويق به ورزشهاى متناسب براى تربيت جسمانى با
رعايت اصول صححى )٣ .ايجاد مؤسسهى خيريه براى امداد به مادران بىبضاعت و اطفال بىسرپرست.
 )٤ترغيب به سادگى در زندگى و استعمال امتعهى وطنى )٥ .اين كانون بر طبق مادهى  ٥٨٧قانون تجارت،
شخصيت حقوقى دارد و رئيس آن نمايندهى كانون خواهد بود.
خانم هاجر تربيت به رياست انتخاب شد و فعاليت كانون مطابق اساسنامه با ترتيب دادن مجالس سخنرانى،
نمايش ،باشگاه ورزشى ،كالسهاى اكابر شروع گرديد».
رخى از زنانى كه در درازناى زمان ،كانون بانوان را اداره كردهاند ،عبارتند از :صديقه دولتآبادى ،هاجر
تربيت ،بدرالملوك بامداد ،مهرانگيز منوچهريان ،فخرعظمى ارغون و اختر كامبخش.
بدرالملوك بامداد ،زن ايرانى از انقالب مشروطيت تا انقالب سفيد ،ابنسينا ،تهران ،١٣٤٧ ،صص  ٨٩و
٩١
 44ـ مريم فتحى ،كانون بانوان ،مؤسسهى مطالعات تاريخ معاصر ايران ،تهران ،١٣٨٣،ص 133

از برچیده شدن تتمهی آزادیهاى سياسى از هرگونه فعالیت اجتماعی کناره گرفت.
فشارها را تاب آورد ،گوشهگیری برگزید ،از تمکین و کرنش پادشاه خودکامه سر باز
زد و خود را به "مواهب ملی" آلوده نکرد.
7
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جمعیت پیک سعادت نسوان را کمتر چونان جرگهای زنانه بازشناساندهاند .جرگهای
ِ
جوش زنان ایرا ِن آغا ِز سدهی چهاردهم خورشیدی .جرگهای که
برآمده از جنب و
به دست زنان گیالنی شکل گرفت؛ دربرگیرندهی زنان بود و برای پیشرفت زنان راه
میپیمود .بسیاری آن را زایدهی جمعیتهای بیش و کم مردانه پنداشتهاند؛ همبستهی
فرقهی کمونیست ایران یا وابسته به جمعیت فرهنگ رشت که گرچه از پیشروترین
جریانهای زمانهی خود بود ،زن را به آن راه نبود .روایتهایی که تاکنون داده شده
است ،یا نشان از ناآگاهی و نادانی دارد یا فرقهگرایی سیاسی و یا فرهنگ مردساالر.
روایت علی کباری از پیک سعادت نسوان را میتوان نمونهی نادانی و ناآگاهی دانست،
آمیخته با فرهنگ مردساالر:
هدف جمعیت «فرهنگ» تنویر افکار و مبارزه با خرافات
بود ...این جمعیت مدرسه  6کالسه دخترانهای به نام «پیک
سعادت نسوان» دایر کرد که معلمین آن مخفیانه عضو جمعیت
«فرهنگ» بودند .میگویند رشت اولین نقطهای بود که مدرسه
نسوان در آن تأسیس شد..
عبدالصمد کامبخش نیز حکایت شکلگیری جمعیت پیک سعادت نسوان را درست
بازنمیگوید و سرشت مستقل آن را نادیده میگیرد:
پیک سعادت نسوان را در واقع میتوان شاخهای از جمعیت
فرهنگ دانست .این جمعیت در سال  1301به وسیلهی عدهای
از زنان روشنفکر رشت به وجود آمد و عدهی قابل توجهی
45

 45ـ علی کباری ،خاطراتی از فعاليت جمعيت «فرهنگ» و حزب کمونيست گيالن ،دنيا ،دوره دوم ،سال
دوازدهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،1350صص 80و 81

از زنان ترقیخواه رشت را به سازمان خود جلب نمود .این
جمعیت مدرسهای به نام پیک سعادت و مجلهای به همین

نام تأسیس کرد .در این مجله مقاالت اجتماعی و ادبی و به
خصوص مقاالتی به پشتیبانی از حقوق زنان درج میشد.
مجلهی پیک سعادت نسوان خدمت بزرگی به آگاهی و
روشنشدن افکار زنان ایران کرد زیرا خوانندگان آن منحصر
46
به رشت و حتا گیالن نبودند....
کامبخش تاریخ شکلگیری و نام مدرسهی جمعیت پیک سعادت نسوان را اشتباه
به دست میدهد .دربارهی وابستگی آن جمعیت زنانه به جمعیت فرهنگ رشت نیز
خيالبافى روى مىآورد .راست است که شماری از خواهران و بستگان اعضای جمعیت
فرهنگ از نخستین زنانی بودند که در کنار روشنک نوعدوست قرار گرفتند و پیک را
بنیان گذاشتند؛ اما این بستگی سببی ،دال بر وابستگیِ تشکیالتیِ آن دو جرگه نيست.
جمعیت فرهنگ شاخهی زنانه نداشت و در هیچیک از شمارههای مجلهی فرهنگ،
نشریهی آن جمعیت ،چنین ادعایی نشده است .با این حال میتوان تصور کرد که
جمعیت فرهنگ به عنوان پُر نفوذترین جریان فکری رشت و یکی از نشریههای اثرگذار
ِ
پویش «راه
روشنفکری کشور ،در گرایش زنان پیشروی گیلک به ُکنش اجتماعی و
تعالی و نجات و تثبیت حقوق مدنی نسوان» 47نقشی انکارناپذیر داشت .آنچه رضا
روستا ،عضو فرقهی کمونیست ایران دربارهی جمعیت پیک سعادت نسوان نوشته ،به
واقعیت تاریخی نزدیکتر است:
 ...در نتیجهی کار این مجمع [فرهنگ] بینِ بانوان ،عدهای
از بانوان گیالن به ابتکار روشنک خانم و جمیله صدیقی و
سکینه شبرنگ به تشکیل جمعیت پیک سعادت نسوان مبادرت
ورزیدند و برای بیداری زنان و دوشیزگان دست به تشکیل
48
مدرسه سعادت و مجلهی پیک سعادت زدند.

 46ـ عبدالصمد کامبخش ،شمهای درباره تاريخ جنبش کارگری ايران ،چاپ پنجم ،انتشارات حزب
تودهی ايران ،1358 ،صص 30و 31
 47ـ پیک سعادت نسوان ،شمارهی  ،1ص 2
 48ـ رضا روستا ،مجمع ادبی«فرهنگ» ،دنيا ،دورهی دوم ،سال ششم ،شماره ،3پاييز  ،1344ص 81
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اینکه رضا روستا از ساير اعضای جمعیت پیک و از جمله خواهر خود شوکت روستا
را نامى نبرده ،چه بسا به این دلیل باشد که آنها در آن هنگام در ایران و زیر سایهی
هولناک ساواک مىزيستند .جز گفتهی روستا ،شهادت آرداشس (اردشیر) آوانسیان نیز
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در خور یادآوری است .این عضو برجستهی فرقهی کمونیست ایران که در آن دوران
در سازماندهی فعالیتهای کمونیستیِ گیالن و قزوین نقشی مهمى داشت و از حافظهای
قوی نیز برخوردار بود ،دربارهی مناسبات میان جمعیت پیک سعادت نسوان ،فرقهی
کمونیست ایران و انجمن فرهنگ رشت نوشته است:
 ...بایستی قید کرد که در سه مرکز ،سازمانهای فرهنگی
بانوان نیز فعال بودند ...در رشت ،سپس در تهران و قزوین.
آنچه که به نظر نگارنده این سطور خیلی مهم بود آن است
که اولین بار کمونیستهای ایران بودند که زنها را در نهضت
 ...وارد نمودند .بانوان کمونیست ...سازمانهای فرهنگی
این سه مرکز را اداره میکردند ...اینان پیشکسوتان نهضت
سیاسی بانوان ایران بودند ...در رشت جمعیت "پیک سعادت
نسوان" در اوایل سالهای بیست از زنهای روشنفکر محلی
که اکثرا ً معلمه بودند و به همین نام مدرسهای هم دایر کردند
که در رشت شهرت پیدا کرد .در عین حال مجلهای به همین
نام دایر و منتشر میشد .جمعیت فرهنگ رشت تاثیر زیادی
در ایجاد جمعیت پیک سعادت نسوان رشت ،در تأسیس
جمعیت فرهخت انزلی (پهلوی) و حتا در تاسیس انجمن
پرورش قزوین داشته است .در این مجامع گروههای آکتورال
نقش مهمی در ترویج فرهنگ داشته .این مجامع کمکهای
شایانی در امر ترویج علم و هنر ،تأسیس مدارس اکابر ،تأسیس
کتابخانه ،قرائتخانه داشتهاند .صدها جوان مترقی پیشرو در
این مجامع تربیت میشدهاند .مؤسس و رهبران این جریانها
49
کمونیستهای ایران بودند.

 49ـ اردشير آوانسيان ،صفحاتی چند از جنبش کارگری و کمونيستي ايران در دوران اول سلطنت

روایت زنان چپگرای ایران از چگونگی پیدایش جمعیت پیک سعادت نسوان و
چیستی پیوند آن با فرقهی کمونیست و جمعیت فرهنگ رشت ،با روايت مردان چپگرا
یکسان نیست .راویان زن که بیشتر از نسل دوم کمونیستهای ایران بودهاند ،به نقش
ِ
گیری جمعیت پیک سعادت نسوان کم بها دادهاند؛ به ناروا .به
جمعیت فرهنگ در شکل
نقش مستقیم فرقهی کمونیست ایران در برپایی آن جمعیت زنانه هم بهایی ندادهاند؛ که
رواست .به مثل بانو پدرام کمالی از اعضای تشکیالت زنان ایران در این باره گفته است:
در رشت در اوایل سال  1300شروع به تشکیل انجمنی به اسم
جمعیت پیک سعادت نسوان [کردند] که تقریباً انجمنی قوی و
مؤثر بود و تا سال  1310مرتباً مشغول فعالیت بود .این انجمن
به اسم خود مجله ،مدرسه ،کالس اکابر ،قرائتخانه ،کتابخانه
و صنعتخانه خوبی داشت؛ ولی در سال  1310بنا به دستور
حکومت وقت منحل شد و کام ً
ال از بین رفت .فقط آن دبستان
به همان اسم باقی مانده است و حال دبیرستان پیک سعادت
50
نسوان است...
مریم فیروز که چهار سال پس از بانو پدرام کمالی تاریخچه مختصری از نهضت زنان در
ایران را به دست داد ( ،)1327بیش و کم همان روایت را باز میگوید:
 ...در رشت هم جمعیتی به نام پیک سعادت نسوان در سال
 1300تشکیل شد و سازمان قوی و مؤثری بود که با تأسیس
قرائتخانه و کالس اکابر ،عدهی زیادی از زنان را متشکل نمود
و با ترتیب دادن مجالس سخنرانی ،افکار زنان را روشن کرد
و آنها را راهنمایی مینمود .از افراد برجستهی این جمعیت
میتوان خانم جمیله صدیقی ،خانم پدرام کمالی و خانم

روشنک را نام برد .این جمعیت مجلهای هم به نام پیک سعادت
نسوان منتشر میکرد .متأسفانه مأمورین حکومت دیکتاتوری

رضاشاه ( ،)1922-1933از انتشارات حزب تودهی ايران ،1358 ،صص  26و 27
 50ـ پدرام کمالی ،نهضت زنان ،بیداری ما ،ارگان تشکیالت زنان ،شماره  ،9سال اول ،اسفند ،1323
ص 20
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این جمعیت را نیز در حدود  1310منحل کردند و...
روایت ایراندخت ابراهیمی که از نسل سوم زنان چپگرای ایران به شمار میرود نیز از
واقعیت تاریخی دور نیست .او که پس ازلشکرکشیِ دولت مرکزی به آذربایجان در 21
آذر  1325و فروپاشی فرقهی دموکرات از ايران گريخت و در شوروى به پژوهشهای
51

30

تاریخی پرداخت ،در «سمینار علمی انقالب اکتبر و ایران» چکیدهی پژوهش خود را
چنین بیان داشت:
 ...پس از تشکیل نخستین کنگرهی حزب کمونیست ایران...
افکار مترقی در شهرهای ایران اشاعه یافت و از آن جمله ایالتی
را که مستقیماً تحت تاثیر قرار داد گیالن بود .در سال 1300
در رشت جمعیتی بنام پیک سعادت با مرامنامه و اساسنامهی
مشخص که عبارت بود از به دست آوردن حقوق سیاسی و
اجتماعی زنان تشکیل شد .مؤسسین این جمعیت عبارت بودند
از جمیله صدیقی ،سکینه شبرنگ ،روشنک نوع دوست،
اورانوس پاریاب و غیره .عدهی زیادی از زنان و دوشیزگان
روشنفکر گیالن در این جمعیت حلقه زدند و با تأسیس کالس
اکابر ،دبستان ،کتابخانه و قرائتخانه ،ایجاد مجلهی پیک سعادت
نسوان ،سخنرانیها و دادن نمایش در تنویر افکار زنان آن
سامان کوشیدند .جمیله صدیقی و شوکت روستا را که در این
فعالیتها شرکت داشتند ،بعدها حکومت رضاشاه به چهار سال
حبس در زندان زنان تهران محکوم نمود .چنانکه گفتیم ،این
جمعیت مدرسهای بنام پیک سعادت و مجلهای بنام پیک سعادت
نسوان به مدیریت یکی از زنان مترقی گیالن یعنی روشنک
منتشر میشد [میکرد؟] .در این مجله مقاالت اجتماعی و ادبی
و به خصوص مقاالتی به پشتیبانی از حقوق زنان درج میشد.
مجلهی پیک سعادت نسوان خدمت بزرگی به آگاهی و روشن
شدن افکار زنان ایران کرده ،زیرا خوانندگان آن منحصر به

 51ـ مریم فیروز ،تاریخچه مختصری از نهضت زنان در ایران ،رزم ماهانه ،شماره  ،1مرداد 1327

زنان رشت و حتا گیالن نبودند .جمعیت پیک سعادت از طریق
ایجاد کالس اکابر ،کالس صنایع دستدوزی و غیره ،رابطهی
وسیعی با زنان طبقات مختلف برقرار نمود .این جمعیت برای
اولین بار در ایران روز  8مارس را به عنوان روز بینالمللی زنان

پذیرفت و برگزار کرد.
تنها نکتهی نادرست در این روایت ،وجود "مرامنامه و اساسنامه مشخص"ی است که
گویا فانوس راهنمای جمعیت پیک سعادت نسوان بود در «راستای به دست آوردن
حقوق سیاسی و اجتماعی زنان» .و دریغا که نادرستترین روایت از جرگههای زنان
ِ
گرای ایرانی آغاز سدهی چهاردهم خورشیدی را زنی از نسل اول زنان کمونیست
چپ
ایران برساخته .او اختر کیانوری (کامبخش) است که نوشت:
 ...در سالهای بین  ،1300-1310سازمانهایی در اغلب
شهرهای ایران (رشت ،تهران ،قزوین و غیره) تشکیل گردید.
این سازمانها با نهضت کمونیستی در ایران مربوط بودند و
با شعارهای مترقی از قبیل شرکت زنان در امور اقتصادی و
سیاسی و حق انتخاب شدن و حق طالق و حق اوالد و به طور
خالصه شعار تمام حقوق مساوی با مرد داشتند .با تأسیس
قرائتخانه و کالسهای اکابر و انتشار مجالت و نمایش
نمایشنامهی ویژه از زندگی سراسر محرومیت زن ایرانی ،در
تنویر افکار زنان میکوشیدند .عدهی نسبتاً زیادی از زنان
تحصیل کرده و با سواد را متشکل و شعارهای خود را در مقابل
حکومتها مطرح مینمودند.
حزب کمونیست ایران که از نخستین احزاب کمونیستی است
52

و پس از انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر پدید آمد و اولین
کنگرهی خود را در ژوئن  1920تشکیل داد ،با تمام قوا از
سازمانهای مترقی فوق حمایت میکرد و آنها را رهبری

 52ـ ایراندخت ابراهیمی ،انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر و نهضت آزادی زنان در كتاب انقالب اكتبر و
ايران ،انتشارات حزب توده ايران ،١٣٤٦،ص ٣١٩
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مینمود .در واقع اولین حزب سیاسی در ایران بود که در
راه آزادی واقعی زنان ایران بیرق مبارزه را به دست گرفت
و مشعلدار این نهضت گردید؛ چون میدانست که زنان ایران
که از ابتداییترین حقوق انسانی محرومند ،مطمئنترین متفق
نهضت دموکراتیک در تمام مراحل آن میباشند.
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برجستهترین این سازمانها:
1ـ جمعیت پیک سعادت در رشت ( )1301بود که به وسیلهی
عدهای از زنان روشنفکر رشت به وجود آمده بود .این جمعیت
به وسیلهی نمایشات و تأسیس مدرسهی دخترانه و انتشار
مجلهی پیک سعادت ،خدمات شایستهای به تنویر افکار زنان

استان گیالن نمود...
اینکه جرگههای زنانهای چون جمعیت پیک سعادت نسوان با فرقهی کمونیست ایران
«مربوط بودند» ،نیاز به تدقیق و توضیح دارد .راست است که شماری از زنا ِن عضو یا
هوادار فرقهی کمونیست ،نقش به سزایی در پیدایش و گردش کار آن جرگههاى زنانه
داشتند و به همین اعتبار با اعضای آن فرقه «مربوط بودند»؛ اما ارتقاع سطح این ارتباط
به مناسبات تشکیالتی میان جرگهها و فرقه ،بزرگنمایی و گزافگوییست؛ همچون
ِ
کاربست عنوان «سازمان» برای آنگونه جرگهها که شمار اعضایشان انگشتشمار بودند.
وانگهی ،هیچ نشانهای برای اثبات ادعای مناسبات تشکیالتی میان فرقهی کمونیست و
53

جرگههای زنان پیشرو آن زمان ،در دست نیست .برعکس ،دادههای موجود نشانگر
استقالل اندیشه و عمل آن جرگهها از فرقهی کمونیست ایران است .فزون بر این،
فرقهی کمونیست ،پرده برداشتن از ستمدیدگی زن ایرانی و پرداختن به حقوق نسوان
جامعه را در دستور کار نداشت .نه در برنامهی مصوب کنگرهی اول فرقهی کمونیست
ایران که در تیر  1299برگزار شد قلمرو و قسمت زنانه وجود داشت و نه در «تزهای»
مصوب کنگرهی دوم که در شهریور( 1306یعنی یک ماه پیش از انتشار مجلهی پیک
چ یک از این دو سند پایهی حزب کمونیست
سعادت نسوان) ،پراکنده گشت .در هی 
 53ـ اختر کامبخش ،جنبش مترقی زنان ایران در راه احراز حقوق اجتماعی خود ،دنیا ،سال چهارم،
 ،1342شماره 1و2

ایران ،طرح یا پیشنهادی دربارهی بهبود وضعيت "جنس دوم" و حقوق اولیهی "نسوان"
به دیده نمیآید .به یک معنا ،نیمهی دیگر جامعه در این دو سند بیحضور است .با
هویت کارگر است که زن ُرخی نشان میدهد آن هم در «قسمت وضع قوانین راجع به
کارگران و اتحادیهی کارگران» .تنها در اینجاست که کلمهی زن را میبینیم آن هم در
دو مطالبه از  16مطالبهای که پیش کشیده شده است:
منع کار شبانه برای نسوان و اطفال و مرخصی با مواجب برای
زنان آبستن در مدت چهار هفته پیش و چهار هفته پس از وضع
حمل.
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فرقهى کمونیست ایران ،در پراكندن انديشههاى پيشرو ،برانگيختن زنان به ُكنش
اجتماعى و سياسى و پیوستن آنها به جنبشها و جرگههاى عدالتجو و آزادىخواه،
نقشی انکارناپذیر ایفا کرد .اما آنها كه به «اوضاع اسفناک و رقتآور حیاتی و معارفی
نسوان ایران» 55پرداختند« ،سلطهی نفوذ ظالمانهی عادات و آداب و رسوم» 56را هویدا
ساختند و «احتیاجات نسوان» 57وطن را برشکافتند ،جرگههای فمينيستى بودند .اين
تشکلهای دموکراتیک که مدیریتشان بیش و کم در دست زنان چپگرا قرار داشت،
دایرهی فعالیتشان را به زنان کارگر و زحمتکش محدود نکردند .آنها بردن آگاهی
جنسیتی را به میان زنان همه طبقات و اقشار گوناگون جامعهی شهری ،مّد نظر داشتند.
از «بيان مقصود» شان نيز باكى نداشتند:
بدیهی است که این اندازه ارتقاء درجهی تربیت و معرفت
نسوان شهری در گیالن جای مسرت است ولی ترقی معلومات
و اطالعات آنها وقتی بیشتر مایهی رضایت و خوشحالی
میشود که برای بهبودی اوضاع مملکت به کار رود و فقط
کدبانوی خانه نباشد و این مقصود در صورتی عملی خواهد
شد که زن شهری در حیات اقتصادی مملکت عضو فلج نبوده
و در تولیدات شرکت کند و قبل از همه موانع و بدعتهای
 54ـ اسناد تاریخی ،جلد  ،1چاپ دوم ،فلورانس  ،1974ص 107
 55ـ پیک سعادت نسوان ،شماره  ،1ص 1
 56ـ پیک سعادت نسوان ،شمارهی  ،2ص 35
 57ـ پیشین ،ص 36
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بیاساسی که برای چنین شرکتی وجود دارد برطرف شود.
به دیگر سخن ،جرگههای زنانهی آن زمان که به مرتبهی سازمان نرسیده بودند ،شعار سر
نمیدادند .آنها برخالف گفتهی اختر کیانوری (کامبخش) سرگرم سازماندهی زنان
نبودند؛  .سر به پای بیداری زن ایرانی نهاده بودند .از حقوق مدنی و سیاسی تمام عیار
زن سخن نمیگفتند .دستیابی آنان به خواستههای اولیهشان را پی میگرفتند :پیکار با
جهل و نادانی ،خرافات و جزمیات دینی ،پیامدهای صیغهروی« ،تحصیل علم و تهذیب
اخالق» ،59کار کردن و شرکت جستن در زندگی مدنی.
58
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پيك سعادت نسوان ،گرچه نخستين نشريهى زنانهى چپگراى ايران بود ،اما نشريهاى
چپرو نبود 60.جهاننگرىاش از ماركسيسم روسی دور بود .پيرو شوروى هم نبود.
نقطهى حركتش واقعيتهاى جامعه ايران بود .از واقعيتها حركت مىكرد تا رفته رفته
آگاهى را بر ذهنها بيافشاند و دستيابى به «تمدن ايرانى» و آرمانهاى واالى انسانى را
ممكن سازد .اين راه را محافظهکارانه پيمود .هم از اين رو به مقوالتى چون حجاب
اسالمى و معناى نمادين آن نپرداخت و از پديده ىشوم چند همسرى پرده برنداشت.
در حالى كه هفت ماه پيش از آنكه خود پديد آيد (مهر  ،)١٣٠٦دولت شوروى طرح
هجوم را در قفقاز و آسياى جنوب مركزى به اجرا گذاشته بود ١٧( 61اسفند  )١٣٠٥كه
 58ـ پیک سعادت نسوان ،شماره  ،6ص  166و 167
 59ـ پیک سعادت نسوان ،شمارهی  ،1ص 23
 60ـ جا دارد از خانم پرى شيخ االسالمى نيز يادكنيم كه سيماى روشنك نوعدوست و جمعيت پيك
سعادت نسوان را به درستى ،اما نه دقت كافى ،ترسيم كرده است و مینویسد:
«نخستين نشريهى [زنانه] عناصر چپ در ايران مجلهى پيك سعادت نسوان است .اين مجله با كمك و
همفكرى انجمن فرهنگ ايران در فروردين  ١٣٠٦شمسى ( )١٩٢٧در رشت منتشر شد ...بانو نوع دوست
با ايجاد نهضت پيك سعادت نسوان ،عدهاى از زنان فرهنگ دوست را بگرد هم جمع كرد و از آن پس
براى آزادى زنان تالش مستمر و پيگير نمود .اين بانوى روشنفكر هدفش توسعهى فرهنگ و بيدارى
جامعه زن ايرانى بود »...پرى شيخ االسالمى ،زنان روزنامهنگار و انديشمند ايران ،ناشر؟ ،ايران،١٣٥١ ،
صص  ١٦٩و ١٧٠
 61ـ کارزاری که هجوم نام گرفت در  8مارس  1927در آذربایجان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان
و قرقیزستان شوروی به اجرا درآمد .حزب کمونیست اتحاد شوروی ،هدف این کارزار را «آزادی» زن
ِ
اجباری دختران و مهریهی زنان غیرقانونی
مسلمان اعالم کرد .حجاب اسالمی ،چند همسری ،ازدواج
اعالم شد .ممنوعهها با خشونت و قاطعیت اعمال میشد .سویهی دیگر کارزار هجوم ،به وجود آوردن
درمانگاهها ،آموزشگاهها ،فروشگاهها و باشگاههای زنانه بود .و نیز تدوین قوانینی برای مشارکت مؤثرتر
زنان در ادارهی امور جامعه .نگاه کنید به:
Hujum, Oxford Encyclopedia in World History

بُن مايهاش كشف حجاب اجبارى بود و پارهاى سنتهاى واپسگرا .الگويى كه دولت
رضاشاه آن را در دى ماه  ،١٣١٤سر و گوش و دم بريده به کار بست.
٨
پس از شهریور  ،1320برافتادن رضا شاه و برپا شدن دوبارهى دموکراسی ،روشنک
نوعدوست ،بار دیگر پا به پهنهی ُکنش اجتماعی گذاشت .در بنیانگذاری تشکیالت
زنان گیالن که شاخهای از تشکیالت زنان (زمستان 1323ـ  )1327وابسته به حزب توده
ایران بود نقش داشت 62.در نخستین نشست آن تشکیالت ،نفر اول از پنج زنیست که
به عضویت در "شورای موقت" برگزیده شد 63.در فراخوانی خطاب به «کلیهی بانوان
 62ـ تشکیالت زنان ایران در تیرماه  1322بنیان گرفت .بنیانگزاران آن زهرا اسکندری ،عالیه شرمینی،
مهرانگیز اسکندری ،بدری علوی ،شاهزنان علوی ،نجمی علوی و اعظم سروش بودند .هدف اصلی
این تشکیالت ،سازماندهی زنان کارگر ،دهقان ،روشنفکر و خانهدار بود .ملیحه صابری از کادرهای
این تشکیالت در روزنامه رهبر  10مهر  1325تصریح کردهاست که « :تشکیالت ما در عین حالی که
مبارزهی جنسی خود را به منظور تساوی حقوق زن و مرد در داخل تشکیالت خود ادامه میدهد و کلیهی
زنان را صرفنظر از تفاوت نژاد و مذهب و طبقه در صف خود میپذیرد و استقالل داخلی تشکیالت
خود را حفظ میکند ...تحت رهبری حزب دلیر توده ایران در کلیهی جریانات سیاسی کشور  ...شرکت
نموده و پیش میرود ».گفتنىست كه مبارزه علیه فاشیسم ،مبارزه با استعمار ،مبارزه در راه حفظ صلح از
شعارهای سیاسی این تشکیالت بود .برنامهی کار آن حول خواستههایی شکلمیگرفت همچون :برابری
حقوقی با مردان ،دستمزد مساوی با مردان در مقابل کار مساوی و حق رای زنان .از راه هاى رسیدن
به این خواستهها و افزايش فرهنگ زنان بايد از برگزاری کنفرانسهای هفتگی ،برقراری کالسهای
مبارزه با بیسوادی زنان ،تشکیل قرائتخانهها و کتابخانههای رایگان ،نام برد .تشکیالت زنان ،حمایت از
«اطفال و تاسیس کودکستانها و نجات زنان از جهالت را از وظایف حتمی خود» میدانست و با «فساد
اخالق و فحشا» مبارزه میکرد .بیداری ما ،ارگان تشکیالت زنان بود كه در تیر ماه  1323انتشار یافت؛
با سرلوحهی «ما هم در این خانه حقی داریم» .این نشریه را یک هیئت تحریریه اداره میكرد .بيدارى
ما عضو جبهه آزادی بود .این نشریه در رشد شاخههای تشکیالت در سرتاسر ایران نقشی پر اهمیت ایفا
کرد .تشکیالت زنان ایران در سال  1325به عضویت فدراسیون دموکراتیک بینالمللی زنان درآمد و از
آن پس ،تشکیالت دموکراتیک زنان ایران نام گرفت .در بهمن  1327غیرقانونی اعالم شد .با بازشدن
فضای سیاسی در سال  ،1329هیئت اجرايى تشکیالت دموکراتیک زنان به انتشار هفتهنامهی علنی برآمد
كه جهان تابان نام گرفت .بنا به گفتهی هما هوشمندراد عضو هیئت تحریریه مجله بیداری ما« ،روزنامهی
جهان تابان با شعارهای تساوی حقوق زنان با مردان ،مبارزه در راه حفظ صلح و دفاع از حقوق کودکان
منتشر گردید . »...هماهوشند راد ،پیکار رهاییبخش زنان ایران،دنیا ،سال دوم دوره سوم ،شماره ،2
اردیبهشت .1354
 63ـ بیداری ما ،ارگان تشکیالت زنان ،سال اول ،شمارهی  ،9اسفند ،1323ص 15
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مترقی و زحمتکش گیالن» جهت شركت در گردهمآيى این تشکیالت ،محل «معرفی،
قرائت اساسنامه و مرامنامهی تشکیالت زنان گیالن» ،کودکستان شمس ،دبیرستان
سعادت نسوان ،و دبیرستان پیک سعادت تعیین شد .از آنجا که این فراخوان نمایانگر

دیدگاه کلی تشکیالت زنان گیالن است ،متن کامل آگهیای را که در هفتهنامهی فکر
جوان ،چهارشنبه  2اسفند  1323چاپ شد ،در زیر میآوریم:
پیام تشکیالت زنان گیالن
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به زنان مترقی و آزادیخواه و زحمتکش گیالن
خواهران! بیداری و سرافرازی ملت ایران بدون شرکت زنان
در رستاخیز آزادیخواهانهی کشور امکانپذیر نیست؛ زیرا
که نیمی از جمعیت وطن ما را زنان تشکیل میدهند و نیمی
دیگر را نیز زنان در دامان خویش میپروانند .به همین علت
زنان گیالن هم مانند سایر بانوان آزادیخواه ایران باید برای
ایجاد تشکیالت مترقی بکوشند تا هم به حقوق طبیعی خود
برسند و هم در ایجاد یک ایران نو و نیرومند یار مبارز مردان
وطنپرست و آزادیخواه باشند .این است که از کلیهی بانوان
مترقی و زحمتکش گیالن دعوت میشود که دور تشکیالت
زنان گیالن گردآیند و وظیفهی مقدس خویش را که بزرگتر
از همه سعی در خالص زن از قید کهن است انجام دهند .برای
معرفی و قرائت اساسنامه و مرامنامهی تشکیالت زنان گیالن ،به
کودکستان شمس واقع در خیابان پهلوی کوچهی آقا محمد
هاشم و به دبیرستان سعادت نسوان واقع در سبزه میدان و
دبیرستان پیک سعادت واقع در بادیاهلل رجوع نمایید.

از طرف تشکیالت زنان گیالن ـ جمیله صدیقی
از جمله فعالیتهای این تشکیالت ،مبارزه با روحانیون واپسگرایی بود که در «باالی
منبر از چادرگذاشتن و روگرفتن[ ...و] ضد تحصیل زنان» صحبت میکردند .نیز به
روشنگری دربارهی «خرابکاریهای این پردهی ننگین  ...بساط خرافات تازه شده»
میپرداختند و فاش آرزو میکردند «که خداوند شر وجود اینگونه مبلغین بدبختی را از

سر گیالنیان حساس بردارد 64».از دیگر کنشهای مهم تشکیالت زنان گیالن ،پیوستن
به کارزار سرتاسری تشکیالت زنان برای دستیابی زن ایرانی به حقوق سیاسی ،اجتماعی

و اقتصادی برابر با مردان بود .از سویههای گوناگون این کارزار که به ابتکار کمیتهی
ایالتی تشکیالت سازمان یافت ،یکی هم نگارش نامهی سرگشادهایست به نمایندگان

مجلس چهاردهم .چون بر اين گمانيم این نامه به خامهی روشنک نوعدوست است،
چکیدهی آن را مىآوريم:
 ...امروز که هشتم مارس ،روز عید بینالمللی زنان دنیاست،
کمیتهی اهالی تشکیالت زنان ایران ـ گیالن [به] نمایندگی از
طرف جامعهی زنان مترقی و متشکل گیالن که زبان گویای
چند صد هزار زنان محروم گیالن است ،به خود حق میدهد
که با استناد [به] منشور ملل متفق و تصویب آن در مجلس
شورای ملی ایران ،از نمایندگان محترم دورهی چهاردهم
تقاضا نماید که در روزهای اخیر نمایندگی خود به الیحهی
پیشنهادی خرداد  1323فراکسیون توده دربارهی تساوی حقوق
سیاسی و اجتماعی زنان توجه دقیق مبذول داشته و با تصویب
الیحهی قانونی الزمه دربارهی تساوی حقوق سیاسی اجتماعی
اقتصادی زنان با مردان ،نام نیکی از خود به یادگار گذارده و

مفاد منشور ملل متفق را عملی نمایند.
الیحهی پیشنهادی خرداد  1323در ربط با «تساوی حقوق سیاسی اجتماعی و اقتصادی
زنان با مردان» به تصویب مجلس چهاردهم نرسید و در دستور کار مجلس پانزدهم
هم قرار نگرفت .در این میان تشکیالت زنان که تغییر نام داده بود و اينك تشکیالت
دموکراتیک زنان ایران خوانده میشد نیز "غیر قانونی" اعالم شد؛ پس از ترور نافرجام
محمدرضاشاه پهلوی در  15بهمن  1327و به دستاویز مشارکت حزب توده ایران در
آن رویداد!
بدینسان روشنک نوعدوست بار دیگر از فعالیت اجتماعی کناره گرفت و باز به
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 64ـ فکرجوان ،شمارهی  ،345چهارشنبه  2اسفند 1323ص 4
 65ـ کانون بانوان ،بخش اسناد ،سند شمارهی 28
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ادارهی دبستان پیک سعادت و دبیرستان سعادت نسوان دل خوش ساخت .از پیوستن
بانو نوعدوست به سازمان زنان نشانی در دست نداریم که در دوران نخستوزیری دکتر

محمد مصدق (1332ـ )1330شکل گرفت 66.اما میدانیم که پس از تصویب الیحهی
قرضهی ملی در مجلس شانزدهم ( 13مرداد  ،)1330بانو نوعدوست همچون بسیاری از
میهنپرستان و دلبستگان ايران از خریداران قرضه ملی و مشوقان دانشآموزانش به انجام

این وظیفهی میهنی بود.
کودتای  28مرداد  1332که فروافتادن دکتر مصدق از هر ِم قدرت ،برچيدن حزبهای
ِ
مخالف دربار و بستن نهادهای دموکراتیک را به همراه داشت و نيز بازداشت،
سیاسی
زندان ،شکنجه ،اعدام و تبعید پیکارگران عدالت اجتماعی و استقالل ایران را ،زندگی
روشنک نوعدوست را نیز از پیآیندهای ِخسرانبار خود در امان نگذاشت .دستگيرى
شماری از یاران و دلنگرانی نسبت به همکاران متواری ،او را سخت رنجور ساخت.
ُرماتیسم و بیماری فشار خون ،به نارسایی دیرین بیناییاش افزوده گشت .با این همه،
67
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 66ـ هما هوشمندراد یکی از رهبران سازمان زنان ایران دربارهی چگونگی پاگيرى و چند و چون ُکنشگری
سیاسیِ آن جریان نوشته است« :تشکیالت زنان که غیرقانونی اعالم شده بود و نمیتوانست به طور علنی
کار خود را در میان تودههای زن دنبال نماید ،ایجاد یک سازمان زنان علنی  ...را پیریزی نمود و عدهای
از مسئولین تشکیالت زنان مأمور تأسیس و رهبری چنین سازمانی شدند .هیئت تحریریه جهان تابان در
 30اردیبهشت  1330به عنوان مؤسس ،دعوتنامهای برای عدهای از زنان مترفی فرستاد و از آنان خواست
برای ایجاد سازمان زنان با هیئت تحریریه همکاری نمایند و در کنفرانس بزرگی در سالن تئاتر سعدی در
تهران ،تأسیس سازمان زنان ایران اعالم شد .این سازمان در اندک مدتی توانست قشرهای مختلف زنان
را در صفوف خود متشکل کند ».در اولین پیام کنفرانس آمده بود كه ...« :این سازمان به وجود نیامده
مگر برای اینکه تمام زنان ایران را در یک صف نیرومندی متحد سازد  ...در کشورهای مترقی ،زنان مانند
مردان در شئون اجتماعی شرکت میکنند ،انتخاب میکنند و انتخاب میشوند .در امور سیاسی سهم به
سزایی دارند .این مشاغل مانع از آن نیست که این زنان مادرانی بیدار و الیق باشند .به عکس ،شرکت در
امور کشور آنها را آگاهتر میسازد ...هدف این سازمان ،آزادی و استقالل کشور ایران و دفاع از صلح
جهانی است .ما آرزو داریم که خانه و خانوادهی خود را در صلح و صفا بسازیم ».کلوپ سازمان زنان
ایران در تهران شروع به کار کرد و با دایر نمودن کتابخانه و باشگاه ورزش برای دختران ،محل سازمان
را برای همهی زنان تهران باز گذاشت .کمیتهی خاصی برای دختران ایجاد گردید و کالسهای مبارزه
با بیسوادی و تدریس زبانهای خارجی ،خیاطی و گلدوزی احداث شد .این سازمان در شهرستانهای
مختلف ایران نیز شعبههای خود را ایجاد نمود ...اولین روزنامه جهان زنان ارگان سازمان زنان ایران با شعار
«زنان ایران برای به دست آوردن حقوق خود متحد شوید» در  24آبان  1330انتشار یافت .سازمان زنان
ايران در سال  1332اولین کنگرهی خود را برگزار کرد .پس از کودتای  28مرداد  1322از حرکت در
داخل کشور بازماند و به فعاليت در خارج از كشور پرداخت .هما هوشمند راد ،همان منبع.
 67ـ گفتنی است که دانشآموزان رشت آن دوران شعری بر زبان داشتند که ترجيعبندش چنین بود:
قرضهی ملی بخر یار مامانی /کمک به ایران نما تا میتوانی

بار مدیریت مدرسه را نه تنها همچون همیشه با درایت ،دانایی و کارآیی پیش برد،
ِ
ن خیریه برپا داشت .از
دست شماری از هماندیشان گذاشت و چند انجم 
بلکه دست در
این رهگذر ،به دا ِد خانوادههای تنگدست و بیسرپرست شتافت و بسیاری را «زیر چتر

حمایت خود گرفت».
به زودی اما درد و اندوه ،بر پایداری و تکاپو ،چیره گشت .به سال  1336روشنک
نوعدوست از پا افتاد .وصیتنامهای نوشت و دو تن از برادرزادههایش را واداشت تا
«بهای ثلث قدر سهم او از خانهی مشاعی خانواده را به امور خیریه اختصاص دهند 69».نیز
«امتیاز دبیرستان ملی سعادت نسوان و کلیهی اموال و اثاثیه و کتابخانهی نفیس آن را به
رایگان در اختیار آموزش و پرورش گیالن قرار داد 70».اوجگیری بیماری در سا ِل درسیِ
1337ـ  1336او را به تهران کشاند .اما بیمارستانهای این شهر هم از درمان بیماری
که روز به روز پیچیدهتر گشت ،واماندند .سرانجام در روز دوشنبه  24خرداد ،1338
از نفس افتاد و چشم بر جهان فرو بست .این زن آزاداندیش و از پیشگامان آموزش،
پرورش و بیداری زن ایرانی را در ابنبابویه تهران به خاک سپردند؛ آنجا که آرامگاه
جاودانگانیست چون فاطمه سیاح ،فخراعظمی ارغون ،میرزاده عشقی ،اشرفالدین
گیالنی و ...
چندى پس از درگذشت روشنک نوع دوست ،مدرسه سعادت نسوان را روشنک
نامیدند .اما به دوران جمهوری اسالمى ،روشنک را نيز از بين بردند و به جاى آن بعثت
نشاندند!
68

٩
هشتاد و اندی سال پیش ،روشنک نوعدوست ،زنی گیلک ،همراه با شماری از زنان و
مردان پیشرو ،پیک سعادت نسوان را به انتشار رساند .پیک در اندک زمانی از رشت
به سایر شهرهای ایران پَر گشود و یکی از خواندنیترین نشریههای کشور را برنمود.

 68ـ مروجی ،سید ابراهیم ،پیشگامان فرهنگ گیالن از آغاز تا  ،1357فرهنگ ایلیا ،جلد اول ،ص 273
 69ـ مروجی ،پیشین ،ص274
 70ـ همانجا
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حکومت آن را برنتافت .پیش از آنکه به دومین سال زندگی پای نهد ،آن را از پا
انداخت .پیک پس از آنکه نفس تازه کرد و خیزکی برداشت ،از پرواز بازماند؛ برای
همیشه .و بدین گونه ،پیک ،رفته رفته در ضمیر جامعه کمرنگ گشت .اما آنها که

پیام پیک سعادت نسوان و "پیک"های زنانهی تجددخواه پیشین را دریافته بودند ،برای
پیشرفت زن ایرانی ،راه یافتن او به فضای همگانی ،بیداری اجتماعی ،برابری حقوقی و
دگردیسیِ مناسبات جنسیتی از تالش دست نشستند .این تالش در متن تجدد آمرانهی
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رضاشاهی ،زمینهساز خرده گامهای دولت جهت گونهای مشارکت زنان در برخی
نهادهای شهری شد.
زنانی که جمعیت پیک سعادت نسوان و دیگر جمعیتهای نسوان را پدید آورده
بودند ،در فضای آزاد پس از فروریزی دستگاه رضاشاهی و پاگیری دوبارهی ُجنب
و جوشهای سیاسی ،نه تنها توانستند نیمهی دیگر جامعه را نسبت به حقوق فردی و
اجتماعی خود آگاه سازند ،بلکه این بار خواستار مشارکت زنان در پهنهی سیاست شدند
که تا پیش از آن زمان اساساً در انحصار مردان قرار داشت 71.رویآوردن زنان آموزگار،
دانشجو ،دانشآموز ،کارمند ،کارگر و خانهدار به جرگههای سیاسی و به ویژه حزب
توده ،بافت و سیمای پیکار دموکراتیک را بهکلی دگرگونه ساخت و نقطهی عطفی در
تاريخ جنبشهای اجتماعی ایران به جاى گذاشت .و این پیشدرآمد کارزاری گسترده
شد برای دستیابی به حق رأی زنان که در گردباد سهمگین رویدادهای سیاسی و
رویارویی با استعمار انگلیس ،در هم شکست.
جامعه و به ویژه زنان ،در سالهای پس از کودتای  28مرداد  1332که دموکراسی را
برانداخت و دیکتاتوری را استوار ساخت ،زمینهی رشد آگاهی سیاسی را از دست
دادند .پیشرفت در پهنهی سیاست تنها برای زنان باورمند به دستگاه حاکم امکانپذیر
گشت که پس از انقالب سفید ( )1341و آغاز اتوکراسی ،به جایگاه وزیر ،سفیر و
وکیل بركشيده شدند .در این میان ،اعطای حق رأی به زنان که آن نیز رهآورد مبارزهای
دراز دامن بود ،گرچه از چشمانداز روانشناسی اجتماعی و برابری حقوقى اهمیت
داشت ،اما در نبود آزادی سیاسی معنای چندانی نداشت .با این حال زنان در زمینهی
 71ـ استثناء بر این قاعده فرقه کونیست ایران است (1310ـ )1299نگاه کنید به کیفر زنان پیکارگر و
ماهرخ کسمایی ،پیشین

آزادی فردی و اجتماعی با سدى سترگ روبهرو نبودند .در کل ،ثمرهی این دوره برای
زنان ،مشارکت در زندگی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه بود؛ به بهای فراموشی
تاریخچهی پيكار يك سدهی زن ايرانى با پدرساالرى و واپسگرايى .و بدينسان در
آستانهى انقالب بهمن  ،١٣٥٧زن ايرانى از شناخت دشمنان تاريخى خود ناتوان گشت و
با آگاهى فمينيستى به جنبش ضد ديكتاتورى شاه نپيوست .هرچند كه غريزهى زنانهاش
سبب آن شد كه بيش و پيش از ديگر نيروهاى اجتماعى در برابر اسالم حكومتى سينه
سپر كند ،روح دورا ِن را دريابد و آن را درفش اين دور از پيكار دموكراتيك سازد ":ما
انقالب نكرديم تا به عقب بر گرديم "!
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١٠
از سال  ١٣٨٥كه رد پاى پيك سعادت نسوان را يافتيم ،به جستجو برآمديم .اين حلقهى
گم شده ،الزمهى كار بازسازى و بازنگرى تاريخچهى يك سده پيكار حقخواهانهی
زن ايرانىست كه هنوز ثبت نشده و سخت مورد نیاز است .از دوستان و آشنايانى كه
در ايران زندگى مىكنند نيز خواستيم به جستجو برآيند .پس از چندى ،پژوهشگرى
از سر مهر سه شمارهى پيك را به دستمان رساند .دستيابى به سه شماره ديگر تا
ِ
دوست باوفايى به نام روزبه .هم سه
سال  ١٣٨٧به درازا كشيد؛ به يارى و دوندگى
شمارهى آغازين و هم سه شمارهى واپسين ،نمايهى نسخهى اصل است كه خاك و
چرك هشتاد ساله زرد رخسارشان كرده و تيره .خاك را ُرفتيم؛ تيرهگىها را زدوديم و
برگ برگ پيكها را پاك ساختيم .سپس تك تك نوشتهها را از دو ديده گذرانديم.

خواندن برخى كلمهها را به سبب رسم الخط رايج آن روزگار و يا كشيافتگى به هنگام
عكسبردارى ،دشوار يافتيم .اينها را همراه با اشتباههاى چاپى ،فهرست وار روى كاغذ
آورديم تا در آخر دفترى كه پيشاروى شماست ،جا گيرد و خوانش متن را آسان سازد.
فاصلهى ناموجه ميان كلمهها را از ميان برداشتيم؛ در هم تنيدگىها را واگشوديم و هر
يك را به جاى خود نشانديم .در بازخوانى پيكهاى اينك پاكيزه و پالوده ،دريافتيم كه
بايد دربارهى نامهايى كه در هر شش شمارهى نشريه آمده ،اندك آگاهىاى به دست

 72ـ اين شعار نخستين بار در راهپيمايى خود جوش زنان در  ١٧اسفند  ٨ (١٣٥٧مارس  )١٩٧٩سرداده شد.
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دهيم .هم از اين رو دگربار در نشريهها دست برديم .نامهايى را كه كمتر شناخته شده
و يا شناخت نسبت به آن همه سويه نبوده است ،نشانه و نمره گذاشتيم و به كنكاش
برآمديم .به يارى دوستان و آشنايان در ايران ،ریحان ،کاویان ،علی و نيز مهناز متين
در پاريس ،پارهاى از ندانستهها را دانستيم .سپس به تدوين يافتهها و دانستهها نشستيم.
آنها را در برگى جداگانه ميان هر دو شمارهى نشريه ،كنار نمرههاى همبسته ،نگاشتيم.
سرآخر نيز به بازسازى روى جلد پيك سعادت نسوان شمارهى  ٣پرداختيم كه تاكنون
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اصل آن را به چشم نديدهايم.
كاش مىتوانستيم از همهى آشنايان و دوستانى كه در ايران مىزيند و در اين سفر
همراهمان بودند ،به نام سپاسگذارى كنيم .به دليلى روشن اما از اين مهم پرهيز داريم.
همين جا بگويم كه كاستىهاى يك سره از ماست.
پاريس ،سپتامبر  /٢٠١١مهر ١٣٩٠
بنفشه مسعودى -ناصر مهاجر
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یادداشتهای ()1
1ـ به درستی نمیدانیم که مراد بانو روشنک نوعدوست چیست و در کجا بدین موضوع
اشاره شده است.
2ـ محمد علی تربیت (1318ـ .)1256جد او میرزا مهدی استرآبادی ،وزیر نادرشاه
بود و نویسندهی درهی نادری و تاریخ جهانگشای نادری .پدرش میرزا صادق خان
مأمور نگهداری و نظارت بر مال و مِلک ناصرالدین میرزا ،ولیعهد محمد شاه بود؛ در
شاهزادهنشین تبریز .محمد علی خان نیز در تبریز به دنیا آمد و در همان شهر درس
خواند .از پدر ریاضی و نجوم آموخت .از میرزا نصراهللخان سیفاالطبا پزشکی،
انگلیسی و فرانسه فراگرفت .از  16سالگی به آموزگاری در مدرسهی مظفری تبریز
ی
پرداخت .کتابفروشیای نیز دایر ساخت که تربیت نام داشت .در این کتابفروش 
نشریههای اروپایی و عربی عرضه داشت .از این رهگذر کتابفروشی تربیت یکی از
کانونهای اصلی گرد هم آمدن روشنفکران و تجددخواهان تبریز شد .در همانجا
بود که دوستیاش با سید حسن تقیزاده و میرزا یوسف اعتصامی قوام گرفت .گویا به
این هنگام است که با ربابه خانم ،خواهر تقیزاده پیوند زناشویی میبندد .با همکاری
تقیزاده و اعتصامی ،دوهفتهنامهی گنجینهی فنون را بنیان گذاشت که یک سالی
بیش انتشار نیافت (اسفند 1281خورشیدی ـ  30ژانویه  .)1903دکتر عباس حری در
پیشگفتار کتاب گنجینهی فنون که در برگیرندهی  24شمارهی این نشریه است ،آورده:
«در این مجله عالوه بر اطالعات مندرج در 4صفحه نخست ،صفحه بعدی به کتاب
هنرآموز( :در فن صنایع مفیده و تاریخ آنها اثر محمدعلی [تربیت] و کتاب تمدنات
قدیمه اثر گوستاو لوبون فرانسوی ترجمه سیدحسن [تقی زاده] و کتاب (سفینه قواصه
یا سیاحت تحت البحر) اثر ژول ورن ترجمه یوسف اعتصامالملک [اعتصامی] که با
امضای مستعار (ی.ی) مشخص شده است ،اختصاص یافته و مطلب به صورت ناتمام
مانده و ادامه مطلب در شماره های آتی به چاپ رسیده است».
فعالیتهای فرهنگی محمد علی خان تربیت از جمله در انجمن معارف تبریز ،زمینهساز
رویآوری وی به سیاست شد .در جنبش مشروطهخواهی شرکت جست و به همراه
علی موسیو ،تقیزاده ،میرزا حداد حکاک و ...محفلی به وجود آورد که بر آن نام
مرکز غیبی نهادند .پس از امضای فرمان مشروطیت روزنامهی اتحاد را پایه گذاشت
( 1287خورشیدی) .انتشار شمارهی  25این روزنامه با کودتای محمد علی شاه همزمان
گشت .در زمان استبداد صغیر به باکو گریخت و مدرسهای به نام اتحاد گشود .پس از
اندک زمانی به سبب فشارهای دولت تزاری ناچار به استانبول کوچید و سپس به برلین.
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در برلین با جمالزاده و عالمه محمد قزوینی نشست و برخاست داشت و با ادوارد
براون نامهنگاری .چندی پس از برافتادن محمدعلی شاه به ایران بازگشت .به حزب
دموکرات پیوست .وکیل مجلس دوم گشت .در سال  1300شمسی به ریاست ادارهی
معارف آذربایجان گماشته شد .سال  1301ماهنامهی گنجینه معارف را انتشار داد که به
مسائل علمی ،ادبی و فلسفی میپرداخت .آن جریده هم عمری کوتاه داشت و بیشتر از
هشت شماره منتشر نشد .سال  1302با بانویی به نام هاجر ( 1352ـ  )1284ازدواج کرد
که پدرش حسینقلی خان کارمند سفارت ایران در ترکیه بود و خود دانشآموختهی
آن کشور .از  1305تا  1306ریاست ادارهی فرهنگ گیالن را به دست گرفت1307 .
شهرداری تبریز به او سپرده شد .آذر 1309به نمایندگی زادگاهش به مجلس شورای
ملی رفت و از دورهی هشتم تا دورهی دوازدهم در این سمت بر جا بود .در سال 1318
چشم بر جهان فرو بست.
این روشنفکر دولتمر ِد فرهنگپرور ،آثار و نوشتههای فراوان از خود برجای گذاشت؛
از جمله :زاد و بوم (پژوهشی در جغرافیای ایران) ،رباعیات خیام ،تقویم تربیت،
دانشمندان آذربایجان.
حری ،گنجینه فنون ،تهران1381،؛ محمد صدر هاشمی ،تاریخ جراید و مجالت
سرچشمهها :دکتر عباس ّ
ایران ،جلد چهارم1364 ،؛ باقر عاقلی ،شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران ،جلد 1380 ،1؛ سید
حسن تقیزاده ،زندگی طوفانی1372 ،؛ افسانه منفرد ،دایرهالمعارف اسالمی:

www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=3428

3ـ اشاره به سید محمد تدین است .او از  11خرداد تا  17دی 1306وزارت معارف
کابینهی مهدی قلی هدایت (مخبرالسلطنه) را در دست داشت.
4ـ آگاهی ما دربارهی گذشتهی دکتر آقا خان طوب اندک است .نه میدانیم کی به دنیا
آمده و نه در کجا .سال مرگ او را نیز نمیدانیم .همین قدر میدانیم که در خانوادهای
یهودی چشم برجهان گشود .آموزش دانشگاهی خود را در رشتهی پزشکی به پایان
رساند و از استانبول به ایران باز آمد .رشت را برای طبابت برگزید .با پیشرفت جنبش
جنگل به آن پیوست و به ریاست مریضخانهی جنگلیها رسید .پس از شکست جنبش
جنگل به فعالیت فرهنگی روی آورد و به سلک نویسندگان مجلهی فرهنگ رشت
پیوست .برخی از نوشتههای او در آن نشریه عبارتند از :مرض چیست؟ عشق با سعادت
هیئت بشری ،اصول نجیب بین دو زوجین ،تکامل چیست؟ دکتر آقا خان در زمینهی
فیزیک ،مقوالت اسالمی و فلسفه شرق نیز آگاهی داشت .نیز گفته شدهاست که در
شناخت بیماریهای بومی گیالن و درمان ماالریا خبره بود.
پس از تشکیل دولت اسرائیل ( )1327یک چندی به آنجا کوچید؛ چه بسا به تشویق
برادرش میرزا موسی خان معروف به پاستور که از نخستین سازماندهندگان باشگاههای
یهودی در تهران سالهای  20تا  32بود و رئیس سازمان صیهونیست ایران .دکتر آقا

خان زندگی در اسرائیل را بر نتافت و به ایران بازگشت .این بار در تهران سکنا گزید.
در سالهای  1328تا  1330ماهنامهی علمی سینا را انتشار داد.

حسین جودت ،یادبودهای انقالب گیالن ،تاریخچه جمعیت فرهنگ رشت1351 ،؛ دکتر حشمتاهلل
کرمانشاهی ،تحوالت اجتماعی یهودیان ایران در قرن بیستم ،امریکا2007،؛ هومان سرشار ،فرزندان استر،
متن انگلیسی2002 ،؛ مسعود برزین ،شناسنامهی مطبوعات ایران1371 ،

 5ـ م.جودی ،همان میرزا محمدخان رئیس پست لنگرود گیالن است که از اعضای
جمعیت فرهنگ رشت و از نویسندگان نشریهی آن جمعیت بود .جودی شعر نیز
میسرود .بنا به گفتهی محمد محمدی بندری لنگرودی ...«:محمد جودی ،کاظم
محزون آزموده و شصت بزرگوار دیگر ...انجمن ترقی لنگرود را پایهریزی کردند و
با تئاتر شروع کردند و از درآمد تئاتر [انجمن] فرهنگ شهر را پایهگذاری نمودند»...
مجله فرهنگ ،شماره  ،12اسفند 1304؛ محمد محمدی بندری لنگرودی ،وبالگ شوروم۹۰/۲/۱۹ ،
http://shorom.blogfa.com/post-18.aspx

 6ـ فخرعظمی ارغون (1345ـ  .)1278پدرش مرتضی قلیخان (مکرم السلطان) از
افسران دانشآموخته و تجددخواه زمان خود بود .مادرش قمر خانم امیر تومان نام
داشت و ملقب به عظمتالسلطنه .فخرعظمی در تهران به دنیا آمد .مقدمات زبان
فارسی و درسهای ابتدایی را از پدر آموخت؛ نیز عربی ،فقه و اصول را .دبیرستان
را در بنیاد آموزشی فرانکو پ ِرسان گذراند و پس از پایان رساندن آن به مدرسهی
آمریکایی رفت .ساز مینواخت ،گل میدوخت و نقاشی میکرد .شعر هم میسرود؛
به ویژه غزل .یک چندی در دارالمعلمات و مدرسهی ناموس زبان فرانسه درس داد.
با شکلگیری نسوان وطنخواه ( )1301به آن جمعیت پیوست و روزنامه نگاشت .در
سال  1303با عباس خلیلی ازدواج کرد که مدیر روزنامهی اقدام بود و «سرآغاز این
آشنایی یک غزل انقالبی با مطلع زیر بود که فخرعظمی برای روزنامهی اقدام فرستاد...

جاری از هر سوی کشور جوی خون باید نمود /مُلک را از خون خائن اللهگون
باید نمود» .از آن پس شعرها و نوشتههایش بیشتر در اقدام منتشر شد؛ اما از همکاری
با دیگر نشریات تجددخواه از جمله پیک سعادت نسوان دریغ نداشت .از عباس خلیلی

دختری به دنیا آورد که نامش را سیمین گذاشتند .دختری که در گذر سالها از
پُرآوازهترین غزلسرایان ایران گشت و نام همسرش را برگرفت :بهبهانی .با این همه
ازدواج فخرعظمی با عباس خلیلی دیرپا نبود .آن دو در سال  1310از هم جدا شدند.
پس از چندی فخرعظمی با عادل خلعتبری مدیر هفتهنامهی آیندهی ایران که در سال
 1309به جرگهی جریدهها پیوسته بود ،ازدواج کرد .خلعتبری از خویشان پدریاش
بود و از روشنفکران پشتیبان حقوق زنان .ثمرهی آن ازدواج سه فرزند است .از آن پس
فخرعظمی به درخواست همسرش نام فخرعادل را برگزید .هفتهنامهی آینده ایران نیز
ِ
عبارت طرفدار نسوان را به نام خود افزود .فخر عادل از سال 1311
پس از چند شماره
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سردبیری آیندهی ایران را به عهده گرفت .در همین هفتهنامه ،داستان ازدواج اجباری را
به صورت پاورقی به انتشار رساند .با شکلگیری کانون بانوان ایران در سال  1314به آن
نهاد پیوست .سال  1316دبستان و دبیرستان بانوان را بنیانگذاشت .یک سال بعد هفتهنامه
نامهی بانوان را به راه انداخت که نمیدانیم تا کی پایید .روزنامهی خبری آینده میهن هم
که در  9آبان 1321به چاپ رسید به شماره دوم نرسید .فخرعادل ارغون در سال 1322
از فرهنگ بازنشسته شد .در سال  1323امتیاز انتشار هفتهنامهی آزادی خلق را گرفت
که تا  1325منتشر شد .در این میان به انتشار فریاد دانشآموزان نیز همت گماشت
که به شکل نامرتب در سال  1324منتشر شد .با شکلگیری حزب دموکرات ایران
به همکاریهایی با آن پرداخت .در سالهای  1329تا  1332دیگر به روزنامهنگاری
نپرداخت و بیشتر با کانون بانوان همکاریهایی داشت و نیز با رادیو ایران در برنامههای
ویژه شعرخوانی .هشت سال آخر زندگیاش را نزد فرزندانش در واشنگتن به سر برد و
در همان شهر روز  27اسفند  1345چشم بر جهان فروبست .بنا به وصیتش کالبد بیجان
او را به تهران آوردند و در ابن بابویه به خاک سپردند.
فخری قویمی ،کارنامهی زنان مشهور ایران1352 ،؛ مسعود برزین ،شناسنامهی مطبوعات ایران1371 ،؛
محمد صدر هاشمی ،تاریخ جراید و مجالت ایران ،جلد یکم و چهارم1364 ،؛ بنفشه حجازی .،تذکره
اندرونی :شرح احوال و شعر شاعران زن در عصر قاجار تا پهلوی اول .منصوره پیرنیا ،ساالر زنان ایران،
آمریکا1995 ،؛ پری شیخالسالمی ،زنان روزنامهنگار و اندیشمند ایران ،1351 ،الیز ساناساریان ،متن
انگلیسی،
Women's rights movement in Iran: Mutiny,Appeasement and Repression from 1900 to
Khomeini;Praeger USA,1982

ستـرو کامچاتکا است؛ در خاور دور روسیه.
 7ـ مراد شبه جزیرهای به نام پُلی ُ ُ

 8ـ اين واقعيتىست كه جنبش بيدارى زن در ايران بسى ديرتر از تركيه و مصر پاگرفت.
در جريان برنامهى تنظيمات تركيه ( )١٨٣٩ -١٨٧٦نخستين گامها براى حقورى زن در
آن كشور برداشته شد؛ از جمله ثبت ازدواج زنان در محاكم عرفى ،حق برابر ارثورى
دختران و پسران و نيز آموزش نسوان .در سال  ١٨٦٩روزنامهى ترقى ،ويژهنامه ترقى
مخدرات را به انتشار رسید؛ به شکل پیوست هفتگی .اين هفتهنامه راه را براى شكلگيرى
مربى مخدرات ،نخستين نشريهی ويژهی زنان عثمانى هموار ساخت .از آن پس نشريهها
و گروههاى گوناگون زنان به كار آگاهگرانه و سازماندهى قشرهاى مختلف زنان جامعه
برخاستند .سازمان رفاه زنان عثمانى به رهبرى فاطمه عاليه ،نيرومندترين اين تشكلها
بود .رفاه زنان ،برابرى كامل حقوق زن و مرد را در دستور داشت .به اين ترتيب با آغاز
سدهی نوين ،جنبش زنان چون ركنى از جنبش تركهاى جوان ،فرايند تجدد جامعه
را گسترش و ژرفش بخشيدند .قانون اساسى  ١٣٠٥ /١٩٢٦از رهآوردهاى آن جنبش
است كه شرع اسالم را با تجدد و مناسبات اجتماعى نو ناسازگار دانست؛ چند همسرى
را ممنوع اعالم داشت؛ حق زن را براى طالق و حضانت كودكان به رسميت شناخت.

آموزش دختران را اجباری ساخت و نظام آموزشی را از کودکستان تا دانشگاه به شکل
مختلط سازمان داد .اما مبارزه زنان ترك براى به دست آوردن حقوق سياسى برابر با
مردان و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن تا  ٥دسامبر  ١٤ /١٩٣٤آذر  ١٣١٣ادامه
يافت.
Chronology of Feminist Movements in Turkey

http://amargigroupistanbul.wordpress.com/feminism-in-turkey/chronology-of-feminist-movements-in-turkey/
Feminist Movements in Turkey, by Charlottee Binder, Nathalie Richman,
http://amargigroupistanbul.wordpress.com/feminism-in-turkey/

The women's movement in Turkey, From Tanzimat towards European Union memebership,Zuhal Yeşilyurt Gündüz,
2004, pp 115 & 116

اونی اوزگول ،از ترقی مخدرات تا شکوفه زار عفيفه خانم ،ترجمه آيدين فرنگی ،روزنامه راديکال (چاپ
ترکيه) 11 ،مارس  ،2007به نقل از روزنامه سرمايه

زنان مصر نيز پيش از زنان ايران از رهآوردههاى تجدد اروپايى بهرهمند شدند .نخستين
مدرسهى دخترانهى دولتى در آن ديار به سال  ١٢٥٧ /١٨٧٣بنيان گرفت .دو سال بعد
 ١٨٩٢ /١٢٧١الفتاح نخستين نشريهى زنانه كه به معناى دختر است ،انتشار يافت .مدير
آن زنى مسيحى بود به نام هيند نافل .در سال  ١٨٩٩ /١٢٧٨كتاب آزادى زن در گسترهى
كشور پراكنده گشت .اين كتاب و تكملهى آن زن متجدد ( )١٩٠٠ /١٢٧٩به قلم قصيم
امين ( )١٨٦٣ /١٩٠٨يكى از پيشگامان جنبش تجددخواهى مصر بود که در بيدارى زنان
مصر اثرى ژرف برجا گذاشت .قصيم امين ،برداشت سنتى از اسالم را يكى از علتهاى
اصلى واپسماندگى جامعه مىدانست و برچيدن حجاب اسالمى ،ریشه کنی بىسوادى
زن و القای بردگى نسوان عرب را شرط الزم "تجدد" عرب مىانگاشت .آموزههاى
او يكى از سرچشمههاى اصلى نخستين جنبش بيدارى عرب را برساخت .در همان
سالى كه قصيم امين چشم بر جهان فروبست ،فاطمه رشيد مجله ترقيات نسوان را به راه
انداخت .با آغاز جنگ جهانى در سال  ١٩١٤ /١٢٩٣اتحاديه آموزشى زنان در قاهره
شكل گرفت .با آغاز جنبش رهايى بخش عليه استعمار انگليس ،زنان شهرنشين مصر
به گونهای چشمگير در مبارزه مشاركت جستند و به گروه رهبرى الوفد يارى رساندند.
با پیدایش كميتهى مركزى زنان الوفد كه زنان فرادست و طبقهى ميانه حال مدرن آن
را اداره مىكردند ،مداخلهى زنان در جنبش رهاییبخش سازمان يافته شد .كميتههاى
زنان ،به تبليغ تحريم كاالهاى انگليسى برخاستند و در كارخانههاى تولید قند ،دخانيات،
پنبه پاككنى و ريسندگى به سازماندهى اعتصاب پرداختند .نقطهى اوج اين مبارزات
را راهپيمايى ١٩مارس  ١٩١٩زنان در قاهره دانستهاند .در اين روز زنان مصرى ،هر چند
با حجاب ،اين شكل مدنى اعتراض سياسى را براى نخستين بار به كار بستند .رهبرى
آن راهپيمايى تاريخى را هدا شعراوى(  )١٨٧٩ /١٩٤٧در دست داشت .اين ز ِن برآمده
از طبقهى فرادست مصر كه به زبانهاى تركى ،فارسى و فرانسه آموزش يافته بود و به
فرانسه و عربى شعر مىخواند ،پيشكسوت جنبش زنان مصر شناخته شد .زنان حقخواه
مصر ،در همان سال  ١٩١٩وى را به رياست كميتهى مركزى زنان فمينيست برگزيدند.
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پس از استقالل مصر( )١٩٢٢و در گير و دار تدوين قانون اساسى آن كشور ،هدا شعراوى
و همرزمانش درخواستهاى زنان مصرى را به صورت جزوهاى در اختيار مجلس نو
بنياد قرار دادند .حق آموزش ،اصالح قانون ازدواج و طالق ،حضانت فرزندان و حق
راى در سرلوحه اين خواستهها قرار داشت .بىتوجهى دولت الوفد به خواستههاى زنان و
بىاعتنايى مجلس به آنان كه حتا يك زن را به جلسه بازگشايى خود فرانخواند ،جداسرى
کميتهى مركزى زنان الوفد را در پىداشت .از آن پس زنان برابریخواه مصرى و از
جمله هدا شعراوى راه خود را از حزبهاى مردساالر جدا كردند .آنها در سال ١٩٢٣
نمايندگان خود را،هدا شعراوى ،سزا نبراوى و نباويه موسى ،به گردهمآيى بينالمللى
ِ
بازگشت از رم در ايستگاه قطار قاهره و در برابر
فمينيستى رم فرستادند .آن سه زن در
صدها زن و مردى كه به پيشوازشان آمده بودند ،حجاب از سر برگرفتند .اين كردار
نمادين ،سرآغاز جنبش كشف حجاب زنان متجدد مصرى شد .پس از اين رويداد،
شعراوى و يارانش اتحاديه فمينيستى مصر را پىافكندند .در نتيجهى كوششهاى همه
سويهی اين اتحاديه ،قانون اساسى سال " ١٣٠٣ /١٩٢٤برابرى همه مصرىها جداى از
نژاد ،دين و جنسيت" را اشعار داشت .نيز شمارى از خواستههاى زنان را به تصويب
رساند؛ از جمله اصل آموزش رايگان و اجبارى هر دو جنس و افزايش سن ازدواج
دختران به شانزده سال .اما زنان از حق راى برخوردار نشدند .اعزام زنان دانشجوى
مصرى به اروپا كه از سال  ١٩٢٥ /١٣٠٤آغاز شد ،راه يافتن آنها به دانشگاههاى كشور
( ،)١٩٢٨ /١٣٠٧انتشار نشريههاى زنانهاى چون روزا ال يوسف و المصرية ،١٩٣٩ /١٣١٦
مبارزه براى به دست آوردن حق راى را به آماج پيكار زنان متجدد مصر فراروياند .با
برگزارى كنفرانس زنان شرق ( )١٩٣٨ /١٣١٧و نیز شکلگیری اتحادیه فمینیستی عرب
( )1323/1944خواست حق رای زنان در سراسر جهان عرب پژواك يافت .اما پس از
دوران زمامدارى جمال عبدالناصر بود كه حق راى زنان در مصر تحقق پیدا کرد؛ به
سال .١9٥٦
Oxford Encyclopedia of Women in World History, Vol I, Bonnie G. Smith, Oxford University Press,
2008.
Women in the Muslim World, Lois Beck and Nikki Keddie, Harward, 1978
Chronology Of Major Events 1873-1994,www. Mediterraneas. Org /article.php3 ?id_article=141
Feminist Activism and Reform of Muslim personal Status Laws, Margot Badran,
www.juragentium.unifi.it/topics/ Women/en/activism.htm

Events related to Roles of Women
www.pbs.org/wgbh/globalconnections/mideast/timeline/text/qwomen.html

9ـ مجلهی فرهنگ رشت در شمارهی  ،11بهمن  1304نوشتهی کوتاه اما روشنگری را
دربارهی وضعیت زنان مصر به انتشار رساند .این نوشته برگرفته از کتاب نسوان شرق
است و تالیف و.کا .نه کتاب را میشناسیم و نه و.کا را .توجه به اثرگذاری این نشریه
به ویژه بر روشنفکران رشت و نیز با توجه به اینکه خانم نوعدوست و همکارانش از

خوانندگان آن مجله بودند متن کامل آن نوشتار را بیکم و کاست در زیر میآوریم:
زنان مصر
مختصری از اوضاع اجتماعی آنها

زنان مصری در صنایع شرکت مهمی دارند ،در سال  1897یعنی قریب سی سال قبل
به موجب مدارکی که در دست است  63781نفر زن مصری به امور صنعتی اشتغال
داشتند .ولی اکثریت نسوان مصر را زنهای روستایی تشکیل میدهند .زن روستایی در
اراضی کنار نیل در امر زراعت سختترین مشاغل مفروضه را انجام میدهد .شوهرها
همان طوری که از زحمت و قوهی گاو و گوسفند خود استفاده میکنند از کار زن
هم فایده میبرند و بالنتیجه تمام سنگینی مالیاتهای دولتی و استثمار خارجی به دوش
زن روستایی مصری تحمیل میشود .در سنوات اخیره عدهی زیادی از نسوان مصری
به کارخانههای بزرگ روی آوردند و در موسسات پاککردن پنبه و کارخانههای
قندسازی و فابریکهای توتون به مشاغل مختلفه اشتغال ورزیدند .عده بسیاری هم به
صنایع یدی مشغولند.
از این مقدمات واضح و مبرهن میگردد که زحمت زن کارگر مصری به درجات بیشتر
از کار مردان زحمتکش استثمار میشود .مزد زن مصری تقریبا نصف اجرت مرد
است .سرمایهداران خارجی به استفاده از زحمت زنان شهری و روستاییان قناعت نکرده
و نسوان بدوی سیار را هم به بافتن قالی واداشته و قالیها را ابتیاع و سپس به قیمتهای
گزاف در قاهره (پایتخت مصر) به فروش میرسانند .در مصر برخالف ایران و ترکیه
تعدد زوجات و «زندگی حرم» وجود ندارد.
نهضت نسوان در اوایل قرن بیستم در عالم ادبیات مصر شروع شد ،بدین معنی که
زن نویسندهای از اهل سوریه مقاالت و کتبی در این موضوع تحریر نمود و در قاهره
انتشار داد .قبل از جنگ بینالمللی جنبش نسوان مصر جنبهی (فمینیزم) 1داشته است
و فقط محافل نسوان عالمه و منوره را فرا گرفته بود .ولی در سنوات اخیره ،مخصوصا
در سالهای  1919و  1920همین که جنبش ملی و استقاللطلبی در مصر شروع به
نمود کرد ،نهضت نسوان هم با جنبش مزبور توام شده و بسیاری از زنهای کارگر و
روستایی در نهضت استقالل شرکت جستند .در طی تشنجات شدیدی که در سالهای
 1919و  1920واقع شد و مصادماتی که ما بین تودههای ملت مصر و قشون دولت به
وقوع پیوست زنها در جلو درب فابریکهایی که عملهجاتش اعتصاب کرده بودند
قراول داده و در ساختن سنگرها ،توی کوچهها ،با مردها مساعدت نموده و بسیاری از
آنها تحمل حبس و توقیف و شکنجه را هم نمودند .در دهات زنهای روستایی برای
خراب کردن راهآهن و سیمهای تلگراف و بالنتیجه مانع شدن از حرکت قشون دولت با
 1فمینیست آنهایی را گویند که تساوی حقوق سیاسی زن و مرد را طرفدار بوده (ولی هیچ اقدامی
جهت بهبودی اوضاع زندگی زنهای مزدور یا دهقان به عمل نمیآورند) و اینها اغلب از زنان طبقهی
ممتازه و متوسطه هستند[.توضیح از مجلهی فرهنگ است]
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مردان همدوش بوده و مساعدت میکردند .روزی نمیشد که نمایشاتی از طرف زنها
در کوچهها داده نشده و استقالل مصر را مطالبه نکنند .بارها دیده میشد که جمعیت
زنها در نمایشات به مراتب بیشتر از مردها است .در سال  1924پس از قتل ژنرال لیستک
انگلیسی ،زنهای مصر طی بیانیهها و میتینگها به افکار عمومی اروپا مراجعه کرده و
2
اروپاییان را به مدافعهی استقالل مصر خواندند.
مراتب فوق بیداری سیاسی زنان مصر را ثابت و مبرهن میسازد .ولی زنهای مصر تنها
به شرکت در نهضت استقالل اکتفا ننموده و اصالح اوضاع زندگی خود و داشتن حقوق
سیاسی را هم جهت نسوان مطالبه میکنند .یکی از موسسات معظمهی نسوان مصر در
نتیجهی مساعی بسیاری باالخره موفق شده است که دولت را مجبور کند به وسیلهی
وضع قوانین از شوهر کردن دختران خردسال جلوگیری به عمل آورد .بر همه مشهود
است که به این وسیله حقیقتا از یک نوع فحشای مخفی و محرمانه که در اغلب ممالک
مشرق معمول است جلوگیری به عمل آمده است.
وقتی که نزاید[تزاید] روز افزون عدهی زنهای کارگر را در مصر در نظر بگیریم خواهیم
فهمید که تمام این جنبشها مقدمهایست برای نهضت طبقاتی در میان زنان مصر و باید
گفت که نهضت نسوان مصر صفحات مهمتری از تاریخ خود را در پیش دارد.
شنيدنیها ،مجله فرهنگ ،سال دوم ،شماره  ،11بهمن  ،1304ص  396تا 399

10ـ اشرفالسادات قائممقامی (1336ـ .)1271پدرش علی اصغر قائممقامی از منشیان
دربار مظفرالدین شاه بود .به دلیلی که بر ما دانسته نیست چند سالی پیش از انقالب
مشروطیت به رشت رفت .مادرش احترامالسیاده قائممقامی در اراک زاده شد و همچون
همسر و نیز پسرعموی خود دانش قدیمه را در خانهی پدری آموخت .اشرفالسادات
به سال  1271در تهران به دنیا آمد .از نوجوانی و جوانی او و نیزگونهی آموزشی که
از آن برخوردار گردید ،چیزی نمیدانیم .سید ابراهیم مروجی دربارهی او نوشته است:
در آغا ِز «کار دبستان بنات اسالمی رشت ،به دعوت پدرش بصیرالعداله قائممقامی(که
بنیانگذار این دبستان بود) به رشت مهاجرت کرد و همراه با همسر و دو فرزند خود در
این شهر مقیم شد .اشرفالسادات (که توسط پدرش حضرت اشرف خوانده میشد)
بانویی مدیر و با پشتکار بود و در ادارهی دبستان بنات اسالمی با مادر خود ،احترامالسیاده
ِ
ِ
نظامت
سمت
(مدیره دبستان) همکاری میکرد .وی از سال  1290به مدت  21سال در
دبستان بنات اسالمی خدمت کرد ...حاصل زندگی مشترک اشرفالسادات قائممقامی
با مرتضی پورافضل (از کارمندان با سابقهی ادارهی دارایی رشت) شش فرزند بود[ ...او]
در سال  1336در رشت درگذشت»...
 2سر لی اولیور فیتس موریس ستیک  )1868- 1934( Sir Lee Oliver Fitzmaurice Stackافسر
ارتش بريتانيا و حاكم كل سودان بود كه به آن دوران در اتحاد با مصر قرار داشت .ترور او در قاهره،
بحران سياسى بزرگى به وجود آورد  .دولت بريتانيا خواستار پوزش خواهى رسمى دولت مصر شد و
بيرون رفتن نظاميان مصرى از سودان( .ویراستاران)

سید ابراهیم مروجی ،پیشگامان فرهنگ گیالن از آغاز تا  ،1357رشت1387 ،

11ـ سرور محصص(1357ـ .)1287در الهیجان به دنیا آمد .پدرش احمد مستوفی از
مالکین گیالن و مردی فرهنگپرور بود .مادرش سارا سلطان از خوشنویسان و نقاشان
آن سامان به شمار میرفت .سرور هوش و استعدادی شگرف داشت و در  9سالگی چند
هزار بیت شعر از شاعران کالسیک ایران از بر میخواند .از  10سالگی خود نیز شعر
سرود که در نشریههای محلی گیالن انتشاریافت؛ به تلخیص مهکامه .در نوجوانی پدر
و مادر خود را از دست داد .در سال  1306همراه با دیگر اعضای خانواده به رشت کوچ
کرد .در همین سال با مجلهی پیک سعادت نسوان به همکاری پرداخت .از میرزا محمد
علیخان تربیت ،مدیر وقت معارف گیالن اجازهی تدریس گرفت؛ در آموزشگاه
نوبنیاد اکابر نسوان و نیز مدرسهی پیک سعادت نسوان .سخنرانیهای این دختر جوان در
ضرورت آموزش نسوان و کارآمدی چشمگیرش در این زمینه سبب شد که به ریاست
نخستین دبیرستان دولتی دختران رشت (دارالمعلمات) برگزیده شود ( .)1307در همان
سال و در همان بنیاد آموزشی ،با پروین اعتصامی آشنا شد .این آشنایی به دوستیای
عمیق فرارویید .در سال  1307با پسر عمویش عباسقلی محصص ازدواج کرد که کارمند
وزارت عدلیه بود .ثمرهی آن ازدواج  4فرزند است :ایراندخت ،محمدعلی ،داریوش
و اردشیر که بعدها یکی از بزر گترین کاریکاتوریستهای جهان شد .در سال
 1313ازکرمانشاه ،محل کار همسرش ،در مسابقهی ادبیای که به مناسبت هزارهی
فردوسی برقرار گردید ،برندهی جایزه شد .او که بسی پیش از کشف حجاب اجباری
در  17دی  ،1314حجاب از سر برگرفته بود ،در این همایش بیحجاب شرکت جست.
در سال  1320به مدیریت دبیرستان فروغ رشت (آمریکایی پیشین یا مهستی) رسید .از
انگشتشمار زنان روشنفکر زمانهی خود بود که به نخستین کنگرهی نویسندگان ایران
( )1325دعوت شد و عضو هیئت رئیسهی آن کنگره گردید .در سال  1327همسرش به
علت سکتهی قلبی درگذشت و سرپرستی خانواده را به دوش او گذاشت .یک سال بعد
به تهران مهاجرت کرد و تا آخر عمر همچنان به تدریس و آموزش در مدارس تهران
ادامه داد .از مهکامه محصص بیش از  5000بیت شعر برجا مانده است.
مجلهی سیمرغ ،شماره 75ـ ،76سال دهم،1377 ،امریکا؛ فخری قویمی ،کارنامهی زنان مشهور ایران،
1352؛ سید ابراهیم مروجی ،پیشگامان فرهنگ گیالن از آغاز تا  ،1357رشت1387 ،؛ مهناز متین ،مهکامه
محصص ،در دست انتشار.

87

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

یادداش تهای ()2
1ـ سعید نفیسی (1345ـ .)1274این نویسنده و پژوهشگر در تاریخ ادب ایران شناخته
شدهتر از آن است که نیاز به شناساندن داشته باشد .با این حال کمتر به این نکته توجه
شده است که او از انگشتشمار روشنفکران زمانهی خود بود که راه تجدد ایران را
جدا از دگردیسیِ موقعیت زن ایرانی نمیدانست و از این رو از همیاری و همکاری با
جمعیتها و نشریههای حقخواه زنان دریغ نداشت .از جمله با جمعیت نسوان وطنخواه
که نشریهای نیز به این نام انتشار میداد؛ به مدیریت شاهزاده ملوک اسکندری .سعید
نفیسی از یاران آن جمعیت و همکاران آن نشریه بود .دربارهی آن همیاری نوشته است:
«من در هیچکدام از کارهای اجتماعیای که در این زندگی پر شور کردهام به اندازهی
این کار مغرور و مفتخر نیستم و آن را از باالترین مفاخری که بهرهام شده است میدانم».
علیرضا اعتصام ،به روایت سعید نفیسی1381 ،

2ـ هانری فرانسوا ماریون 1896( Henri François Marionـ  ،)1846فیلسوف فرانسوی
و کارشناس بزرگ آموزش و پرورش .او در دههی پایانی زندگانی خود برای بهبود
آموزش و آموزشگاههای دختران طرحهایی ارائه داد .نیز کتابی دربارهی روانشناسی
زن نگاشت.

3ـ این نام را نشناختهایم .اما چنین به دیده میآید که نویسنده از اعضای فرقهی
کمونیست ایران باشد (1310ـ )1299که با همین امضاء نوشتههایی در نشریههای این
فرقه به چاپ میرساند؛ از جمله نسوان و فرقهی کمونیست در ستاره سرخ ،ارگان
مرکزی فرقه کمونیست ایران ،سال اول ،شماره  3و4

4ـ سعد زغلول ( ،)١٨٥٩-١٩٢٧دانشآموخته االزهر بود و از رهبران جنبش استقالل
مصر .در نوامبر سال  ١٩١٨به همراه على پاشا شعراوى و مصطفى النحاس (1965ـ)1870
و به نمايندگى از سوى ميهنپرستان مصرى به كنفرانس صلح پاريس اعزام شد.
انگليسىها اما نه تنها به خواستههاى نمايندگان جنبش استقالل مصر اعتنايى نكردند كه
اين سه را به تبعيد در مالتا و سپس جزيره شيسل فرستادند .اين تبعيد بر خشم مردم و
گسترش دامنهى جنبش افزود .الوفد كه در زبان عربى به معناى نمايندگى است در همين
زمان زاده شد .پس از پيروزى جنبش رهايىبخش در سال  ١٩٢٢حزب الوفد دولت و
اكثريت مجلس را از آن خود ساخت و سعد زغلول را به نخست وزيرى مصر رساند.
گفتنى است كه همسر زغلول ،صفيه مصطفى پاشا و همسر على پاشا شعراوى ،هر دو از
رهبران جنبش زنان مصر بودند .نگاه كنيد به پانويس شمارهی  8پیک ( )1در همین دفتر.
Wikimedia Commons has media related to: Mustafa el-Nahhas
Arthur Goldschmidt, Biographical Dictionary of Modern Egypt Boulder: Lynne Rienner, 2000
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 5ـ محمود حریری اصلی (1354ـ )1280در خانوادهای ثروتمند به دنیا آمد .پدرش
مشهدی احمد حریری در کار تجارت پارچه بود .پسر نیز پیشهی پدر برگزید و به
میرزا محمود حریری شهرت یافت .با پایگیری جنبش جنگل ( )1293از یاران میرزا
کوچک خان شد .پس از شکست جنگل( )1300به فعالیت فرهنگی رو آورد و از
اعضای جمعیت فرهنگ رشت گشت .پارچهفروشیاش در راستهی بزازهای بازار آن
دیار از مراکز پخش مجلهی فرهنگ و سپس پیک سعادت نسوان بود .با صغرا مرغی
ازدواج کرد که ثمرهی آن پنج پسر و چهار دختر است .دو تن از پسرهایش پس از
شهریور  1320به حزب توده ایران پیوستند .یکی از آنان ،حسین حریری ،تا عضویت
در کمیتهی ایالتی حزب توده ایران برکشیده شد .وی هفت ما پس از کودتای  28مرداد
 1332بازداشت و پس از تحمل شکنجههای سنگین در حمام زندان شمارهی  2لشکر
زرهی جان باخت؛ در یکی از روزهای اسفند آن سال.
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ابراهیم فخرایی ،گیالن در گذرگاه زمان ،تهران1354 ،؛ ابراهیم فخرایی ،گیالن در جنبش مشروطیت،
 ،1352تهران؛ رحیم نامور ،یادنامهی شهیدان ،چاپ دوم1357 ،؛ شهیدان تودهای ،از مرداد تا مهر ،1367
چاپ اول1381 ،؛ نامه مردم ،شمارهی 19 ،16اردیبهشت 1358؛ گفتگو با بازماندگان محمود حریری.

 6ـ کتابخانهشرافت را فردی به نام حسین شرافت اداره میکرد؛ در راستهی زرگرهای
بازار رشت .دربارهی گذشتهی وی آگاهیای نداریم .تنها میدانیم که از اعضای انجمن
فرهنگ رشت بود و کتابفروشی وی یکی از مراکز توزیع نشریههای ترقیخواه آن زمان.
حسین جودت ،یادبودهای انقالب گیالن ،تاریخچه جمعیت فرهنگ رشت1351 ،؛ مجلهی فرهنگ،
شماره  ،5اردیبهشت 1299

7ـ فروغ ،ماهنامهای سياسى -ادبى بود كه ابراهيم فخرايى آن را بنياد گذاشت؛ در
رشت .نخستين شمارهى اين ماهنامه در دى ماه  ١٣٠٦انتشار يافت .آخرين شمارهى
دوره اولش ،در دى ماه  .١٣٠٧دربارهى اين ماهنامه محمد صدر هاشمى نوشته است:
«مندرجات مجلهى فروغ ،مخصوصا از لحاظ ادبيات به زبان محلى و تاريخ گيالن
و غيره ،حائز اهميت است .روى جلد مجلهى فروغ بدين قسم معرفى شده است:
«مجموعهاىست حاوى مقاالت مفيده كه آغاز هر ماه شمسى در رشت منتشر مىشود».
و نيز در شمارهى اول ،مجله اين طور معرفى شده است ...«:شماره اول مجلهى فروغ را
به جمعآورى آثار گيلى فقيد مرحوم حسين كسمايى اختصاص دادهايم .شمارههاى
ديگر مجله عبارت خواهد بود از موضوعات مختلف علمى ،ادبى ،اقتصادى ،تاريخى و
فلسفى كه به قلم نويسندگان گيالن و فضالى مملكت اشاعت خواهد يافت .شمارهى
اول مجله فروغ در  ٣٢صفحه به قطع خشتى با چاپ سربى در مطعبهى فردوس رشت،
طبع و در تاريخى كه ذكر كرديم منتشر شده است .مقالهى افتتاحى مجله بدين قسم
شروع مىشود ...«:چون مجلهى فروغ مولود محيط گيالن است و نشر مجالت وجود
يك روابط و مناسباتى را با محيط خود مقتضى است ،لذا ما حتىالقوه ساعى هستيم

يك قسمت از مندرجات مجله را به شناسايىهاى محلى و موضوعات راجعه به گيالن
اختصاص دهيم و براى اولين دفعه تحت عنوان فوق ،به قسمتى از آثار مرحوم حسين
كسمايى اشاره نموده و به جمع و ضبط اشعارگيلى فقيد مزبور مبادرت مىورزيم ».پس
از اين قسمت شرح احوال و اشعار حسين كسمايى را نوشته است ....بهاى ساليانهى فروغ
همه جا  ٣٠قران .عنوان تلگرافات و مراسالت :رشت ...مكان اداره :سبزه ميدان".

فروغ پس از  ١٧سال خاموشى ،بارى ديگر در اول فروردين  ،١٣٢٤به سخن لب گشود؛
در تهران و به شكل هفتهنامه .اما اين بار نيز زندگىاى كوتاه داشت .در شهريورماه ١٣٢٤
توقيف شد؛ به مدت دو ماه .در آذر ماه همان سال «١٣٢٤براى مدت كوتاهى» به جاى
روزنامهى دارياى حسن ارسنجانى «انتشار يافت و از آن پس ديگر منتشر نگرديد».

حسين ابوترابيان ،مطبوعات ايران( از شهريور  ١٣٢٠تا  ،)١٣٢٦انتشارات اطالعات ،تهران  ،١٣٦٦ص.١٢٤
و نيز محمد صدر هاشمى ،تاريخ جرايد و مجالت ايران ،جلد سوم ،انتشارات كمال ،اصفهان ،چاپ
دوم.١٣٦٤،

8ـ كيميا ،هفتهنامهى علمى ،ادبى و تاريخىست كه در سالهاى  ١٣٠٦ -١٣٠٧در تهران
منتشر مىشد .صاحب امتياز و مدير آن دكتر م .مجد زاده بود .دربارهی اين هفتهنامه ،محمد
صدر هاشمى ،آگاهى زير را به دست داده است ...":درتمام شمارهها ،اين سطر در زير
عنوان روزنامه درج است« :شمارههاى اين روزنامه را مرتبا ضبط كنيد كه در آخر هر سال
صاحب سه كتاب نفيس جديد علمى و ادبى و تاريخى خواهيد بود» .منظور از سه كتاب
جديد يكى تاريخ انقالب ايران و ديگر كتاب طب جديد و سوم كتاب اصول طب مىباشد
كه در هر شماره قسمتى از آنها درج شده است .جاى ادارهى روزنامه تهران ،سرچشمه،
چهار راه سادات اخوى .قيمت اشتراك تهران ،يك ساله دو تومان .شش ماهه  ١٢قران.
واليات به ترتيب  ٢٥قران و  ١٥قران .تك نمره ،شش شاهى .اعالنات سطرى دو قران.
روزنامهی كيميا باچاپ سربى و معموال در چهار صفحه به قطع وزيرى چاپ شده
و مندرجات آن به غير از سه كتابى كه در باال ذكر كرديم ،اشعارىست از مرحوم
مجداالسالم كرمانى ،پدر مدير روزنامه و اديب الملك و ديگران ...در هر شماره،
باالى اسم روزنامه اين شعر به عنوان شعار چاپ شده است «:سخن در كيمياى جسم و
جانست /اگر خود كيمیايى هست آنست".
محمد صدر هاشمى ،تاريخ جرايد و مجالت ايران ،جلد چهارم ،انتشارات كمال ،اصفهان ،چاپ
دوم١٣٦٤،
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یادداشتهای ()3
1ـ مراد نويسنده ،هنرى جورج  )١٨٣٩-١٨٩٧( Henry Georgeاست؛
روزنامهنگار،اقتصاددان و مرد سياست .او در پنسيلوانياى آمريكا و در يك خانوادهی
طبقهىميانهحال بهدنيا آمد .از نوجوانى كار كرد .جوانى و ميان سالگى را در كاليفرنيا
گذراند؛ به روزنامهنگارى و بررسىهاى اقتصادى .با عشق ازدواج كرد كه ثمرهى آن
سه دختر بود .در سالهاى پايانى زندگى به فعاليت حزبى روى آورد و نامزد حزب متحد
كارگرى براى شهردارى نيويورك شد .در اين كارزار پيروز نشدُ .شهرتش بيش از هر
چه به دليل انديشههاى اقتصادىاش است .بر اين باور بود كه انسانهابايد مالك آنچه
بهوجود مىآورند باشند .اما فرآوردههاى طبيعت و از همه مهمتر زمين ،دارايى مشترك
ِ
ثروت بدون زحمت ،به ويژه رانت زمين و انحصار را دليل اصلى
بشر است .او تمركز
فقر مىدانست.
2ـ عبارت پيش گفته ،برگردان نادقيقىست از پيشگفتارى كه هنرى جورج بر كتاب
( )١٨٧٩نوشته است .برگردان دقيق آن را در زير مىآوريم:
«اما درست به همان ترتيب كه چنين جامعهاى شروطى را كه همهى جوامع متمدن در
پىاش هستند متحقق مىسازد و پلههاى پيشرفت مادى را درمىنوردد ...به همان ترتيب
فقر ،جنبهاى ظلمانىتر به خود مىگيرد .برخى به زندگى به مراتب بهتر و آسودهترى
دست مىيابند؛ برخى ديگر اما به سختى مىتوانند به زندگىاى دست يابند كه زندگى
باشد“ .هرجايى” با لكوموتيو از راه مىرسد و دارالمساكين و زندانها نشانههاى مسلم
“ترقى مادى” اند؛ همچون سكونتهاى گرانقيمت ،انبارهاى پُر و كليساهاى شكوهمند».
 ١٠ص ،نيويورك  Cosimo، ٢٠٠٥،بنگاهHenry George ،Progress and Poverty ،

 3ـ این جمله ناخواناست.

4ـ «ح .م» چه بسا حسن مینویی کسمایی باشد که هم عضو انجمن فرهنگ رشت بود و
هم از نخستین جوانان گیلک که به فرقهی کمونیست ایران پیوست .او پس از یورش
پلیس رضاشاه به فرقه و انجمن ( )1305به کاشان تبعید شد.
نگاه کنید به :مهناز متین ،ناصر مهاجر ،ماهرخ کسمایی مینویی ،مارس .2006

 5ـ شارل فوریه 1837( Charles Fourierـ ،)1772فیلسوف و اندیشمند فرانسوی است .از
فرزندان نامدار انقالب فرانسه شناخته میشود؛ نیز از نخستین سوسیالیستهای اتوپیست.
بیش و پیش از هر اندیشمند دورا ِن مدرن به مسئلهی زن و برابری کامل حقوقی زن و
مرد پرداخت .ازدواجهای سنتی را از خطرانگیزترین پدیدهها برای زنان میشناخت.

165

نظم نوینی باور داشت که خود و هوادارانش آن
بر آموزش زن تاکید میگذاشت .به ِ
را میزیستند؛ هرچند به شکل فرقهای .کارل مارکس به شدت از اندیشههای وی در
زمینهی سوسیالیسم و زن تاثیر پذیرفته است .هم اوست که فوریه را سوسیالیست تخیلی
خواند.
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6ـ شعر از محمد تقی بهار است(1266ـ ،)1330شاعر ،تاریخدان ،پژوهشگر،روزنامهنگار،
سیاستمدار و استاد برجستهی دانشگاه تهران .او در دورهی استبداد صغیر روزنامهی
نوبهار را انتشار داد .ناصرالدین پروین دربارهی این نشریه از جمله نوشته است «سخن
نوی نوبهار مشهد ،خردهگیری به شیوهی زیست و آموزش آن روزی بانوان و دوشیزگان
و راهنمایی در زمینهی پیشرفت زنان بود .نخستین آنها با عنوان«زن مسلمان» است كه
در آن ،خانهنشینی و آموزش ندیدن و «پوشیدگی رخسارهی زنان» را نكوهیده است.
در شمارههای بعدی نیز مقالهیی از جرجی زیدان به نقل از مجلهی مصری الهالل
زیر عنوان«حجاب چیست؟» چاپ شد .عالوه بر آن ،خبرها و گزارشهای متعددی
از پیشرفتهای زنان در كشورهای دیگر در روزنامه میآمد و در مقالههایی از لزوم
تجددگرایی سخن میرفت .مقالههایی هم از علی اكبر قویمالسلطنه – مقیم لوزان
(سوئیس) – دربارهی اسالم و لزوم آگاه شدن دین دانایان به پیشرفتهای جهان غرب
به چاپ میرسید كه بهار آنها را خود در شمارههای بعدی ادامه داد .این نوشتارها و
پارهیی از شعرهای تجددطلبانهی بهار و حسنالحسینی (حسن مشكان طبسی) ،موجب
شد كه حتا سخن از تكفیر ملك الشعرای آستان قدس رضوی به میان آید»...
این همه باعث توقیف روزنامه و تبعید این شاعر بزرگ شد .پس از برافتادن رضاشاه در
سال  1320نوبهار دوباره منتشر شد.
محمد صدر هاشمی ،تاریخ جراید و مجالت ایران ،جلد چهارم1364 ،؛ مسعود برزین ،شناسنامهی
مطبوعات ایران1371 ،؛ دکترناصرالدین پروین ،بهار وروزنامه نگاری زمانهء او ،سایت رسمی ملکالشعرا
بهار:
http://www.bahar.fr/BaharRoznamaNegar.htm

7ـ میرزا محمد علی فرنودی از اعضای جمعیت فرهنگ رشت بود .دربارهی وی
آگاهیای نداریم.

حسین جودت ،یادبودهای انقالب گیالن ،تاریخچه جمعیت فرهنگ رشت1351 ،
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یادداشتهای( 4ـ )5
1ـ شیخ محمد علی تهرانی کاتوزیان (؟ ـ  .)1254شاعر نویسنده ،فرهنگنویس و
سیاستمدار .دربارهی او نوشته شده است« :از دوران نوجوانی به تحصیل ادبیات فارسی
و صرف و نحو عربی و منطق و ریاضی و هیئت پرداخت .وی پس از تکمیل آن علوم،
نزد استادانی چون میرزای آشتیانی و آقا میرزا حسن کرمانشاهی و آقا میرزا هاشم رشتی
به تحصیل علوم و فقه ،فلسفه ،کالم و عرفان مشغول شد .ضمناً در زمینهی تاریخ و
جغرافیا و فیزیک نیز تحقیق کرد و در هر یک از علوم مزبور خصوصاً فلسفه و عرفان
شرح و حواشی داشت .در ۱۳۲۲ق با کوشش فراوان انجمن علمی را تأسیس کرد که
از مهمترین آثار آن انجمن کتاب لغت انجمن علمی از عربی به فارسی ،است .وی
همچنین در تأسیس کتابخانهی ملی نقش مهمی داشت .از طرف مردم تهران ،در دورهی
اول و از طرف مردم تبریز در دوره پنجم به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد.
از مهمترین تألیفاتش فرهنگ کاتوزیان است ،مشتمل بر سی و پنج هزار لغت فارسی
قدیم و جدید و عربی و ترکی و اروپایی معمول در زبان فارسی .از دیگر آثار وی:
انوارالمشعشعین فی بیان شرافهالقلم والمقمیین ،تاریخ قم؛ تاریخ انبیاءاولوالعزم؛ فقه در
عبادات و سیاسات؛ تاریخ مختصر انبیاء» .نیز کتاب اخالق اساسی برای کودکان را
نوشت که از نخستین آثار در زمینهی ادبیات کودکان در ایران است و برگزیدهای از
کلیله و دمنه ،مرزبان نامه و انوار سهیلی است.
دايرة المعارف كتابداري و اطالعرساني؛ ادبيات كودكان و نوجوانان
 www.vista.ir/article؛http://portal.nlai.ir/

2ـ زندهیاد محمد صدر هاشمی دربارهی ناهید نوشته است «:روزنامهی ناهید در تهران
به مدیری و سردبیری میرزا ابراهیم خان ناهید تاسیس و در سال  1300شمسی منتشر
شده است ...تا اول دی ماه  1306جمعا سیصد و یک نمره از آن منتشر گردیده و در
این مدت چند مرتبه توقیف و سه دفعه تحت عنوان( ستاره صبح ،افالک ،خلق) ،انتشار
یافته است .ناهید اولین روزنامهی کاریکاتوریست که در میان تودهی مردم رواج پیدا
کرده و چون مقاالت آن به زبان سادهی عوام فهم نوشته شده ،مورد استفادهی عموم
طبقات بوده است...
سرلوحهی روزنامهی ناهید عبارت از فرشتهی آزادیست که در مقابل دیو استبداد
قرار گرفته و در باالی آن دو ،اسم روزنامه چاپ شده است و در زیر سرلوحه که
خصوصیات روزنامه نوشته شده ناهید را (هفتگی ـ اخالقی ـ فکاهی ـ کاریکاتور) معرفی
کرده است»...

ناصرالدین پروین ،پژوهشگر تاریخ مطبوعات ایران اشاره دارد که بسیاری از شعرهای
بهار و از جمله ترانهی مرغ سحر نخستین بار در ناهید منتشر شد و خانم هلن ملقب
به ایرانالدوله آن را در جشن هفتمین سال روزنامه اجرا کرد .نیز میدانیم که عارف
قزوینی شاعر پیشرو زمانه و از پشتیبانان پر شور آزادی زن نیز با ناهید همکاری داشت.

در روز جمعه  17مرداد  1309ادارهی این روزنامهی آزادیخواه در شعلههای آتش
سوخت و تلی از خاکستر شد .توطئهی دربار بود یا یک تصادف صرف ،هرگز دانسته
نشد.
سرچشمهها :محمد صدر هاشمی ،تاریخ جراید و مجالت ایران ،جلد چهارم1364 ،؛ مسعود برزین،
شناسنامهی مطبوعات ایران.1371 ،
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3ـ ثریا طرزی (1347ـ )1288در سوریه به دنیا آمد؛ در یکی از خاندانهای حکومتی
اصالحطلب افغان که به آن دیار روزگار تبعید میگذراند .ثریا ،آموزش و ارزشهای
نوین را در سوریهی زیر سلطهی فرانسه و بیشتر نزد پدر آموخت« .اين زن زيبا و زيرک
و آگاه ،بر زبانهاى ترکى و فرانسه و عربى و فارسى مسلط بود و سخنران پرشور و
مؤثرى بود ».یک چندی پس از به قدرت رسیدن حبیباهلل خان در افغانستان(،)1280
خانوادهی طرزی به افغانستان بازگشت و نقشی کلیدی در اصالحات اجتماعی آن کشور
بازی کرد .ثریا در دربار حبیباهلل خان با فرزند ارشد او اماناهلل خان (1339ـ )1271آشنا
شد و در سال  1292خورشیدی با وی پیمان زناشویی بست .آغاز پادشاهی اماناهلل خان
در سال  1305مرحلهی نوینی در گسترش اصالحات اجتماعی و روند تجدد آن سامان
است .تثبیت استقالل افغانستان ،تدوین قوانین ،تامین شالودههای آموزش نوین از جمله
ِ
حجاب زن ،چند
گامهایی بود که اماناهلل خان برداشت .نیز کارزاری به راه انداخت علیه
همسری ،آموزش دختران و دگردیسی مناسبات جنسیتی به مثابه شرط کامبیابی پروژهی
تجددی که در برنامه داشت .ثریا تاثیری ژرف بر سیاستهای اماناهلل خان جهت تحول
موقعیت اجتماعی زن گذاشت .خود حجاب از سر برگرفت .در مجلسها و محفلها
در کنار همسر قرار گرفت و حتا در نشستهای هیئت دولت حضور یافت .در سفرهای
رسمی و غیر رسمی اماناهلل خان نیز همراه و در کنار او بود .از جمله سفر هفتماههای
به مصر ،هند ،ایتالیا ،فرانسه،آلمان ،سوئیس ،ترکیه و ایران در سال 1307ـ .1306در ایران
هم بیحجاب و در کنار پادشاه افغانستان پدیدار شد .پس از این سفر بود که پانزده دختر
جوا ِن افغان را به ترکیه اعزام داشت و تغییر لباس را در دستور گذاشت .محمد اعظم
سیستانی ،دیگر برنامه اصالحی وی را چنین آورده است:
«بنابر در خواست ملکه ثريا ،در تابستان  ١٩٢٨انجمن حمايت نسوان تشکيل شد و دوازده
بافهم کابل ،اداره انجمن را بدست گرفتند و خواهرشاه کبراجان مسئولیت
نفر از زنان
ِ
اداره این انجمن را بدوش گرفت .بدینسان براى نخستين بار زنان در کار اداره مملکت
با مردان شريک شدند .به شاروالی دستور داده شد تا لیست زنان بیوه و بیسرپرست را

ترتیب و آنها را در شفاخانهها و البراتوارها شامل کار نماید .شخص ملکه ثريا ادارهی
مکتب مستورات را با همکارى عدهاى از زنان روشنفکر کابل به عهده گرفتند .کار نشر
مجله ارشا ِد النسوان را مادر ملکه (اسما اسميه) و روح افزا طرزى ،دختر محمد زمان
خان طرزی کاکاى ملکه بدوش گرفتند .ارشاد النسوان نخستین نشریه مخصوص زنان
بود که در دوران اصالحات امانی در اول حمل سال  ۱۳۰۰خورشیدی به مدیریت اسما
رسمیه ،همسر محمود طرزی در کابل منتشر شد .مدیر این نشریه ،روح افزا ،دختر محمد
زمان خان خازن الکتب و خواهر حبیباهلل خان طرزی بود ...بیشتر مطالب ارشاد النسوان
که زیر نظر مستقیم ملکه ثریا  ...منتشر میشد ،مطالب آموزشی برای زنان و دختران
بود .اخبار زنان ،آداب معاشرت زنان ،آشپزی ،خیاطی ،تربیت کودک و خانهداری،
مهمترین مطالب این نشریه را تشکیل میداد.

همچنان يک مکتب تدبير منزل براى زنان کابل در باغ على مردان با معلمى عدهاى از
زنان جرمنى و ترکى تاسيس گرديد .ملکه ثريا محکمهاى داير نمود که شکايات زنان را
در مقابل شوهران بررسى کند؛ از قبيل ندادن نفقه و لت وکوب شدن توسط شوهرانشان
و يا طالق دادن بدون موجب…ملکه ثريا پس از بازگشت ازسفر اروپا ،مقالهاى در
تاريخ  ٢٥جوالى 3[۱۹۲۸مرداد  ]1307در اخبار امان افغان منتشر ساخت که درآن
در مورد چادرى گفته شده بود :چادرى زن را از تنفس هواى آزاد مانع میگردد و به
همين سبب اکثريتشان به مرض مبتال شدهاند .عنعنه پوشيدن چادری که معلوم نيست
از کجا وارد اسالم شده ،رفته رفته شکل مذهبى را به خود گرفت که در همه اديان و
کشورها ديده میشود؛ طوريکه برقع و دوالق امروز در وطن ما يک عمل عنعنوى
بوده که رفته رفته جاى خود را در دين و مذهب تاسيس نمود و به آن صبغه مذهبى
دادند .قبل از نشر مقاله ،ملکه ثريا باعدهاى از زنان صحبت کرد .نخست دختران مکاتب
را مالقات نمود و با آنها در مورد چادرى صحبت نموده و آنها را تشويق نمود تا در
از بين بردن آن سعى و کوشش نمايند ،اما مجبور نيستند .سپس ملکه تعدادى از زنان را
در قصر دلگشا مالقات نمود و به آنها گوشزد کرد که با مردان در کارها سهم مساوى
بگيرند؛ بخصوص در انکشاف کشور و در چهار ديوارى خانه بقسم محبوس نباشند .او
متذکر شده بود که زنان اروپائى در فابريکهها کار میکنند ،الکن زنان افغان که جسماً
قوىترند ،اما در انکشاف کشور سهم نمىگيرند ،زيرا علت آن پرده چادرى است که
در هيچ جا قابل قبول نيست.
زنان از نظر مذهبى میبايد يک روپوش مخصوص در سر کنند تا موهاىشان را بپوشاند،
مگر پنهان کردن دست و روى زنان در روستاهاى کشور رايج نيست ،اما معلوم نيست از
چه زمانى برقع و دوالق که زن را از فرق سر تا پاشنه پا در خود میپيچد ،رايج گشته و
در شهرها رفته رفته چنان اهميت پيدا کرده که اگر زنى بدون برقع از خانه خارج شود،
گويا که آبروى مرد را از بين برده است» .
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ملکه ثریا در عین حال«آموزش را وظیفهی دینی زن و مرد مسلمان میدانست .آشکارا
میگفت که زن در شریعت اسالم میتواند به مقام قضاوت رسد و به هنگامی که
مراکز آموزشی در همهی کشورهای اسالمی تاسیس گردد زنان نیز هم چون مردان
میتوانند محدث و تفسیر کنندهی حدیث شوند ».اینگونه نوعآوریها سرانجام خشم
نیروهای واپسگرای جامعه را برانگیخت .در نتیجه « ...از جانب روحانیت متنفذ متهم
به کفرشد »...پس از آن روحانیت در کنار رهبران عشایر قرار گرفت و سبب آن گشت
که اماناهلل خان قدرت را رها کند و راه تبعید پیش گیرد .ثریا هشت سال پس از مرگ
همسرش در شهر رم درگذشت.
محمداعظم سيستانی ،ملکه ثريا بنيانگذار موسسهی نسوان و آزادی زن افغان،
http://voiceofwomenafg.blogspot.com/2011/01/blog-post_15.html

دمی با ناظمی ،دهه تجدد و رفع حجاب ،از «شاه امان اهلل» تا «طالب جان!» ،دویچه وله2010/7/29 ،
http://www.dw-world.de/dw/article/0,5848232,00.html
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4ـ این عنوان دقیق نیست و چنین به دید ه میآید که میبایست غلط چاپی باشد.

 5ـ هفتهنامهی حبلالمتین از نخستین روزنامههایی است که روشنگران ایرانی پایان دوران
ناصری در تبعید بنیان نهادند .نیز نخستین روزنامهی فارسی زبانیست که سردبیری آن
را یک زن در دست داشت :بانو فرخ سلطان کاشانی .محمد صدر هاشمی دربارهی
این روزنامه مینویسد« :روزنامهی حبلالمتین به مدیری سیدجالالدین حسینی ملقب به
معیداالسالم در شهر کلکته به زبان فارسی تاسیس و شمارهی اول آن در تاریخ دهم
جمادیالثانی  1311قمری ( 18آذر 1273خورشیدی) چاپ و توزیع گردیده است.
حبلالمتین معموال در  24صفحه به قطع وزیری بزرگ با چاپ سربی  ...طبع و هفتهای
یک بار روزهای دوشنبه چاپ و سهشنبه توزیع میشد ...مندرجات حبلالمتین پس
از درج مقاله اساسی عبارت از وقایع و حوادث ایران  ...و کشورهای مصر و عراق و
عثمانی و غیره و ترجمهی تلگرافات خارجی و مقاالت مختلف میباشد ...جامعیت و
تفصیل اخبار روزنامه بوده که باعث گردیده در ایران رواج و نفوذ زیادی پیدا کند و
در میان عموم طبقات خواننده داشته باشد  ...باز به علت همین نفوذ زیاد و بیپروایی در
نوشتن بوده که ناگهان اتابک [صدراعظم ایران] را متوجه خطر عظیم روزنامه نمود و
برای اولین بار به مدت چهار سال ورود روزنامه را به ایران غدغن کرد ...پس از توقیف
مذکور یک مرتبه هم برای مدت هشت سال از طرف دولت هندوستان از انتشار آن
جلوگیری شد ».حبلالمتین در پیدایش زمینههای ذهنی انقالب مشروطیت نقشی مهم
داشت و بسیاری از روشنفکران ایران که در آن راه قلم و قدم میزدند ،با آن همکاری
داشتند .پس از مشروطیت حبلالمتین به ایران انتقال یافت و باز نخستین روزنامهایست
که توقیف شد .پس از پایان استبداد صغیر دوباره انتشار یافت و دراول مرداد سال 1288
برای همیشه تعطیل شد .این روزنامه در زمینهی وضع فالکتبار زنان ایرانی و ضرورت

بیداری و آموزش و حقوق آنان دربرگیرندهی نوشتههای شایان توجهی است.

سرچشمهها :محمد صدر هاشمی ،تاریخ جراید و مجالت ایران ،جلد چهارم1364 ،؛ مسعود برزین،
شناسنامهی مطبوعات ایران.1371 ،

 6ـ محمد هاشم میرزا(1310ـ  .)1258در سبزوار دیده به جهان گشود .پدرش نوراهلل
ش ك ه
میرزا جناب و پدربزرگش فتحعلی شاه قاجار بود...«.مقدمات علم را نزد پدر 
ق و كالم را
ديپلمهی دارالفنو ن و آشنا به زبان فرانسه و فن تلگراف بود ،فرا گرفت .منط 
ج ميرزا حسن حكيم ،شاگرد و داماد حاجى مال هادي سبزواري ،رياضى
در محضر حا 
ل افتخار الحكما ،و فقه و اصول را نزد حاجى
و فلسفه را در خدمت محمد اسماعي 
ي آموخت .نياي مادريش محمد هاشم ،متخلص به جناب،
ميرزا حسين مجتهد سبزوار 
از جمل ه شاگردان حاجى مال هادي سبزواري به شمار مىرفت .»...مدتی به کسوت
روحانیت درآمد .رئیس فرهنگ اوقاف خراسان شد .در همین دوره بود که ازدواج
کرد .محمد هاشم میرزا ،گرچه از اشراف بود و طبقهی حاکم ،سیاق دولتمداری قاجار
را نمیپسندید .رفته رفته از آزادیخواهان شد .در جنبش مشروطهخواهی شرکت جست.
به حزب دموکرات پیوست .از دورهی دوم مقننه تا دورهی نهم ،نمایندهی سبزوار در
مجلس شورای ملی بود .سخنوری توانا و شاعری قوی خامه بود .اشعارش را با تخلص
افسر میسرود .پس از مرگ ابوالحسن شیخ الرئیس قاجار ،شیخ الرئیس لقب داده شد.
دربارهی شعر افسر گفتهاند« :افسر عموماً روان ،استوار و خالى از تكلف و پيچيدگى
است .كام ً
ب بيش از زيبايى
ي ب ه پختگى و استحكا م شعر ب ه مرات 
ن است كه و 
ال روش 
ت
ن عاشقان ه كه در غزليا 
ظاهري و صناي ع لفظى اهميت مىداد ه است .بجز اندك مضامي 
ي بيشتر مسائل اخالقى،
يو 
ي شعر 
نسبتاً محدود او به چشم مىخورد ،درونمايهها 
ق پسنديده ،دانشآموزي،
اجتماعى ،فرهنگى ،ميهنى و زندگى مردم است .كسب اخال 
ت بهداشت ،لزو م آشنا كردن مرد م
ت نيكو خصال ،رعاي 
ب دوس 
م و تربيت ،انتخا 
تعلي 
ش نفاق در خانواده ،ذم بد دهنى و دورويى،
با زندگى نوين ،احتراز از بيكاري ،نكوه 
قمار و چيزهايى از اين دست عمد ه مضامين شعرهاي او را تشكيل مىدهند .نكتهاي ك ه
ن نو و اخترا ع
ق مضامي 
ي خل 
ش او برا 
ي جلبنظر مىكند ،تال 
در اشعار افسر تا اندازها 
اوزان غيرمبتذ ل است.
ي در
افسر از نخستين اعضاي مؤثر انجمن ادبى ايران بود ك ه در  1294يا به گفتها 
1299ش به در تهران دائر شد .وي سالها عهدهدار رياست و ادارهی اين انجمن بود ،و
حتا پس از مدتى محل تشكيل جلسات هفتگى آنرا به خانهی خويش منتقل كرد و تا
ن در منزل او برگذار مىشد »...افسر به ستمی که بر زن
ي آن انجم 
زنده بود ،نشستها 
ایرانی روا میشد حساس بود و از روشنفکرانی به شمار میرفت که برای پیشرفت زن
ایرانی قلم و قدم میزد .جریدهی عالم نسوان روی جلد اردیبهشت و تیر ماه  1309خود
را با این سرودهی افسر آراست:
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عالم نسوان که نامهایست درخشان
برهمـه روشن نمــــود عالـم نسوان
روز به روز ار به حــسن خـلق فزاید
خوب شـــود روزگار در هـم نسوان

ادبيات معاصر اثر رشيد ياسمی؛ ويکی پديا؛

http://www.persian-man.ir

7ـ دیلی هرالد The Daily Heraldدر سالهای  1922تا  1929ارگان گنگرهی
اتحادیههای کارگری انگلستان بود و از روزنامههای همبستهی حزب کارگر با
ِ
گیری سوسیالیستی.
سمت

 8ـ غلط چاپی ،درست ُرکسانه  Roxsanaاست.
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9ـ مصطفی کمالپاشا (1317ـ  )1260رئیس جمهور وقت ترکیه که در دی ماه سال
1313از سوی مجلس ملی آن کشور لقب آتاترک گرفت.
10ـ سرور سلطانه بیگم سراجالخواتین مادر اماناهلل خان پادشاه افغانستان بود.

11ـ اماناهلل خان ( )١٨٩٢-١٩٦٠سومين فرزند حبيبهلل خان پادشاه افغانستان بود كه پس
از مرگ پدر در  ٢٠فوريه  ١٩١٩به قدرت رسيد .امان اهلل خان كه با استعمار انگليس
سرجنگ داشت ،از فضاى سياسى برآمده از انقالب اكتبر  ١٩١٧روسيه سود جست و
استقالل افغانستان را اعالم داشت .رويارويى نظامى انگلستان با دولت وى كه به جنگ
سوم انگليس و افغان شناخته شده است ،سرانجام به واپس نشينى انگليسىها انجاميد.
امان اهلل خان در دورهى كوتاه پادشاهىاش ،به اصالحات سياسى ،اجتماعى و اقتصادى
مهمى دست زد .در سرلوحهى برنامهى اصالحات تدوين قانون اساسى قرار داشت كه
همهى شهروندان كشور را در پيشاروى قانون برابر مىدانست و آزادىهاى فردى را
به رسميت مىشناخت .شتاب گرفتن فرايند تجدد ،اما واكنش نيروهاى واپسگرا را به
همراه داشت كه سبب كناره گيرى وى از سلطنت گشت و گريزش از افغانستان .امان اهلل
خان از سال  ١٩٢٩تا پايان زندگى در تبعيد زيست و در سويس چشم از جهان فروبست.
12ـ هرمینا تسر موهلن 1951( Hermynia zur Mühlenـ )1883نویسنده و مترجم
آلمانی زبان .گرچه برخاستهی یکی از خاندانهای اشرافی اتریش بود ،از نوجوانی
به سوسیالیسم گروید .در سال  1919فرانکفورت را برای زندگی برگزید و ترجمهی
رمانهای اجتماعی و انتقادی را به آلمانی آغازید؛ از جمله رمانهای آپتن سنکلر
 .Upton Sinclairدر زمینهی داستان کودکان نیز چندین اثر بسیار مهم آفرید .از جمله
قصهی پریان برای کودکان کارگر ( .)1925شماری از کتابهای وی دربارهی اشکا ِل
اعمال حاکمیت طبقات فرادست و راهها و روشهای اختالل در قدرت موجود است؛

از جمله خدمتکار ( ،)1923پرچین ( ،)1924مضحکهها( ،)1923پرچم سرخ (.)1930
با برآمدن فاشیسم ،موهلن راه تبعید پیش گرفت و به پراگ و سپس به انگلستان رفت
( .)1938قصههای شاهپریان این نویسنده در جریان تب و تاب انقالبی سال  1968امریکا
و اروپا ،بازیافته و باز شناخته شد و تاثیری به سزا در ادبیات انتقادی کودکان برجای
گذاشت.
13ـ دلفک یا درفک بلندترین قلهی رشته کوههای البرز است در استان گیالن .ارتقاع
آن  ۳۵۰۰متر در بخش امارلو جانب شرقی سفیدرود است« .قلهی درفک سر بلند و
پوشیده از برف دیلمان است».
جهانگیر سرتیپ پور ،نامها و نامدارهای گیالن1370 ،؛ سیمای میراث فرهنگی گیالن.1380 ،

14ـ آینده ،ماهنامهی سیاسی و ادبی در سال  1304به دست دکتر محمود افشار
(1363ـ ، )1267حقوقدان ،تاریخنگار و ادیب ،بنیان گذاشته شد .این نشریهی تاثیرگذار
در جامعهی روشنفکری آن روز ایران ،همچون بسیاری از نشریههای دیگر بارها توقیف
و تعطیل شد .پس از مرگ دکتر محمود افشار به همت فرزندش ،ایرانشناس بزرگ و
تاریخنگار برجسته ،ایرج افشار ،تا سال  1372تداوم داشت.
محمد صدر هاشمی ،تاریخ جراید و مجالت ایران ،جلد اول1364 ،؛ مسعود برزین ،شناسنامهی مطبوعات
ایران.1371 ،

15ـ دربارهی عباس کدیور(1323ـ ،)1282سید ابراهیم مروجی نوشته است...« :
در رشت زاده شد .پدرش محمد حسن کدیور از تجار رشتی  ...بود که در جریان
آتشسوزی مهیب بازار رشت ورشکسته شده بود .کدیور الفبای خواندن و نوشتن را
در مکتبخانه آموخت و در ادامه  ...موفق به اخذ دیپلم شد .وی در تهران در رشتهی
تاریخ و جغرافیا به تحصیل پرداخت ...او در اواخر دورهی قاجار ،کار فرهنگی خود را
در ادارهی معارف و اوقاف گیالن آغاز کرد ...عضو انجمن فرهنگی ـ هنری اخوت
رشت و از پایهگذاران مجمع آزاد ایران بود  ...به تحقیقات دامنهداری در زمینهی تاریخ
و جغرافیای گیالن دست یازید و دستآورد این تحقیقات را در کتابهایی به نامهای
تاریخ گیالن ،جغرافیای گیالن و دستور زبان گیلکی تدوین و گردآوری کرد ...در
ِ
کسوت صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجلهی شمال به فعالیت مطبوعاتی نیز مشغول بود
و در این مجله که در اوایل دههی  1320انتشار مییافت زندگینامهی مفاخر گیالن
را منعکس میکرد .در فاصلهی سالهای  1306تا  1307در مجلهی فروغ (به صاحب
امتیازی فخرایی) نیز مقاله مینوشت[ ...با] دکتر مهدی کینیا (حقوقدان) و نیما یوشیج
(شاعر معاصر) دوستی و حشر و نشر داشت ...بر اثر صانحه تصادف درگذشت .او را در
قم به خاک سپردند .ثمرهی ازدواج کدیور با ملوک محبوب خلیق (از فرهنگیان پیشگام
گیالن) سه فرزند به نامهای مریم ،جالل و محمد سعید است».
گفتی است که ملوک محبوب خلیق خواهر خانم روشنک نوعدوست است.
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سید ابراهیم مروجی ،پیشگامان فرهنگ گیالن از آغاز تا  ،1357رشت.1387 ،

16ـ احمد محققی از اعضای انجمن فرهنگ رشت بود.

حسین جودت ،یادبودهای انقالب گیالن ،تاریخچه جمعیت فرهنگ رشت.1351 ،
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17ـ عبدالصمد کامبخش (1350ـ .)1282پدرش شاهزاده کامرانمیرزا نام داشت.
در قزوین به دنیا آمد و در نوجوانی برای تحصیل به روسیه رفت .با افکار سوسیال
دموکراسی روسی آشنا گشت و در آغاز قرن به ایران بازگشت .او از بنیانگذاران
جمعیت آزادیخواهان قزوین و انجمن پرورش آن شهر است .در سال  1316همزمان با
گروه دکتر تقی ارانی به زندان افتاد .پس از شهریور 1320و عفو عمومی کلیهی زندانیان
سیاسی از زندان آزاد شد .پس از چندی باز به شوروی رفت و در بازگشت به عنوان
نمایندهی حزب تودهی ایران به مجلس چهاردهم راه یافت .در همین سال به عضویت
کمیتهی مرکزی این حزب درآمد .در  1325به شوروی مهاجرت کرد .در  68سالگی
در الیپزیک (آلمان شرقی) چشم از جهان فرو بست.
شمهای دربارهی تاریخ جنبش کارگری ایران ،سوسیال دموکراسی انقالبی ،حزب کمونیست ایران،
حزب توده ایران(،مجموعه مقاالت عبدالصمد کامبخش) ،تهران.1358 ،
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یادداشتهای ()6
1ـ جورجی زیدان 1914( Jurji Zaydanـ ،)1861در بیروت به دنیا آمد؛ در یک خانوادهی
طبقهی متوسط مسیحی ارتدکس.گرچه به دانشکدهی پزشکی رفت ،اما کششاش به
روزنامهنگاری چندان بود که در نوجوانی به آن حرفه روی آورد .از پیشگامان بیداری
و تجدد دنیای عرب بود و بر آموزش و پروش ،به ویژه آموزش نسوان تاکیدی ویژه
داشت .از همین رو از جریانهای سیاسیای که بنیان فلسفی استواری نداشتند و به امر
آموزش فرهنگی مردم کم بها میدادند ،فاصله میگرفت .یک چندی در سوریه زیست
و سپس در قاهره .در حلقههای روشنفکری هر دو شهر سرشناس شد .چندین کتاب
دربارهی تاریخ دنیای عرب نوشت .از نخستین نویسندگان معاصر عرب به شمار میرود
که «به سبک نویسندگان اروپایی موضوعات تاریخی و علمی اسالمی را به صورت
داستان (رمان) انتشار داد و اکثر این داستانها به فارسی ترجمه شده است ».الکساندر
دوما ،والتراسکات و نیز چارلز داروین از نویسندگان و اندیشمندانی بودند که بر وی
تاثیری ماندگار گذاشتند .از مهمترین کتابهای او تاریخ تمدن اسالم در پنج جلد و
تاریخ فراماسونری است.
دایره المعارف الروس،

http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/Zaydan/178096

لغتنامهی دهخدا،
http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-2c00191ceeed41da8013737d6d1117fb-fa.html

2ـ دربارهی قرائتخانه اسالمیه جهرم سندی روشنگر در دست است که چکیدهی آن را
در زیر میآوریم:
«مستدعیم مقالهی ذیل را برای استحضار هموطنان مخصوص مدیران محترم جراید به
نام خدمت به معارف در روزنامهی ملی خود امر به درج فرمایید .جای هیچ تردید و
شکی نیست که ترقی و تعالی ایران کنونی جز به تعمیم و تزریق علم و معارف امری
مستحیل و غیر ممکن است ...هر فردی از افراد باید در بسط معارف و علوم بذل جهد
نموده تا بتواند از عهدهی جهال تقلیل و به عدهی منورین افزوده کند .بنابراین هر انسانی
که خیرخواه تودهی ملت باشد موظف است در حدود مکنت خود برای اجرای امر فوق
کمال سعی و کوشش را ابراز داده تا بتوان به حسن آتیهی وطن عزیز امیدوار شده و به
طور راستی ترقی آن را انتظار داشت .شهر جهرم که  ...به طور تقریب مسکن ( )30هزار
نفوس است تا کنون از داشتن یک باب قرائتخانه که بهترین وسیلهی انتباه و بیدار کردن
ملت است بیبهره بود .تا مدتی قبل که به کمک و مساعدت معنوی معارفدوست یک
باب فرائتخانهی مجانی عمومی پس از تهیهی مقدار مهمی لوازم از اثاثیه و کتب علمی

ـ اخالقی ـ رمان مفتوح شده و همه روزه بالاستثناء از دو به غروب تا سه و نیم از شب
برای استفادهی هموطنان مهیا و گشوده است .واضح است یک نفر موسس بیچارهی این
قرائتخانه پس از تحمل خسارات و تصدی زحمات از تدارک لوازم و مخارج یومیه قادر
بر مشترک شدن مطبوعات عامالمنفعه برای مطالعهی ابناء وطن عزیز خود نخواهد بود
از آقایان مدیران محترم جراید و مجالتی که سرلوحهی آمال آنها اشاعهی معارف و
ارتقاء ابناء وطن است تمنا میشود که نسبت به اهالی بیچارهی دور از مرکز جهرم بذل
مساعدت فرموده و به ارسال یک نمره از مطبوعات خود آنان را رو به جادهی مدنیت
سوق دارند.
آدرس :جهرم ،قرائتخانه اسالمیه» .برگرفته از روزنامه اطالعات 3 ،مرداد  ،1307ص .4
مسعود کوهستانینژاد ،قرائتخانههای ایران . 1382 ،صص 84و 85
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غلطنامه
پیک سعادت نسوان شامرهی 1
نادرست

درست

صفحه

خط

اعتراض

اعراض

2

9

باستظهاری

به استظهاری

2

4

بمساعدتهای

به مساعدتهای

2

4

بینیاز

بینیاز

2

15

قسمتها ئیکه

قسمتهایی که

2

15

بمعرض

به معرض

2

17

بمقامات

به مقامات

3

2

بمعارف

به معارف

3

6

باقدامات

به اقدامات

3

8

بنگارش

به نگارش

3

12

بشاهراه

به شاهراه

3

16

الق

الیق

4

6

بعقیده

به عقیده

4

10

بجهت

به جهت

4

12

بیکدیگر

به یکدیگر

4

15
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مادر 9پدر

مادر و پدر

5

12

بجای

به جای

6

1

خوردسال

خردسال

6

8

رعایت کنم

رعایت کنیم

7

8

انتفاتی

التفاتی

8

5

برایگان

به رایگان

8

12

بریگان

به رایگان

8

12

مزمن

مزین

8

16

نخواهید

نخواهند

9

13

بجهاتی

به جهاتی

9

3

بهر

به هر

9

13

پربوشی

پریوشی

11

13

ایفرزند

ای فرزند

11

3

به بیند

ببیند

11

16

نه نموده

ننموده

14

1

بکدام

به کدام

14

2

بکجا

به کجا

14

2

بمن

به من

14

4

بکشیدن

به کشیدن

14

6

بخارجه

به خارجه

14

18

بتو

به تو

14

18

باروپا

به اروپا

15

3

بنوع

به نوع

15

4

بمدن

تمدن

15

10

بانها

به آنها

15

10

عدم و علم و آگاهی

عد ِم علم و آگاهی

15

17

آمدند

آمد نه

16

7

قرقیات

ترقیات

16

7

باشکال

به اشکال

16

11

جهه

جهت

16

11

بهم

به هم

16

13

بیک

به یک

17

1

دانته

دانسته

17

9

باجتماع

به اجتماع

17

10

اینموقع

این موقع

17

14

احصاصی

اختصاصی

17

17

بجریان

به جریان

18

4

و زدو وخورد

و زد و خورد

18

8
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بفرمان

به فرمان

18

14

بنعمت

به غنیمت

18

14

خصوص

خصوصی

18

17

صنعتی 2

صنعتی

19

8

متساب

متناسب

19

10

بوضعیت

به وضعیت

19

18

جهلت

جهالت

21

12

برشته

به رشته

21

17

کینه

کمینه

22

1

بحدیکه

به حدی که

22

7

ازانیکه

از آنی که

22

12

زندهگی

زندگی

23

2

بطریق

به طریق

23

3

بفکرهای

به فکرهای

23

10

بهمان

به همان

23

10

بهمین

به همین

23

10

بس

پس

23

13

جگرگوشگان

جگرگوشهگان

24

4

بعقیدة

به عقیدة

24

6

کلنگوار

کلنگوار

24

18

بانها

به آنها

25

1

زندهگی

زندگی

25

4

بما

به ما

25

4

مسلئه

مسئله

26

8

نویسندهگان

نویسندگان

26

8

لیاقتمند

لیاقتمند

27

13

زنرا

زن را

28

4

باین

به این

28

6

عالی قدار

عالیقدر

28

10

اطالعرا

اطالع را

29

2

بانها

به آنها

29

3

بحقوق

به حقوق

29

9

هنگامیکه

هنگامی که

29

14

اعنی

یعنی

30

11

اینمملکت

این مملکت

31

12

خواهند شد)

خواهند شد،

32

3
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نادرست

درست

صفحه

خط

بیمنطق

بیمنطق

34

5

به بینند

ببینند

34

7

بانتخاب

به انتخاب

34

12

باما

به ما

34

7

باین

به این

34

17

مقاالت است

مقاالتی است

35

8

کرب دوشین

کرپ دوشین

35

8

بزبان

به زبان

35

15

باینجهت

به این جهت

36

17

بهر

به هر

36

15

پیشرفتن

پیش رفتن

36

17

بحال

به حال

37

5

باین

به این

37

13

بتحمل

به تحمل

37

13

بمعنی

به معنی

38

3

بمملکت

به مملکت

38

4

باوالد

به اوالد

39

4

بوطن

به وطن

39

11

بیقید

بیقید

39

11

بعهده

به عهده

40

7

بزبان

به زبان

40

10

بعلم

به علم

41

11

باروپا

به اروپا

41

16

منهم

من هم

42

9

بمحض

به محض

42

17

باو

به او

43

1

به بین

ببین

43

2

مرتسم

مترسم

42

6

باین

به این

44

5

باهمیت

به اهمیت

44

8

بتقویت

به تقویت

45

16

بتجربه

به تجربه

46

6

بامراض

به امراض

45

13

بقدر

به قدر

46

17
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بهمین

به همین

47

3

بمسئله

به مسئله

47

9

بطفل

به طفل

49

1

بتحلیل

به تحلیل

49

2

آنجائیکه

آنجائی که

49

10

زمانیکه

زمانی که

49

15

بمکیدن

به مکیدن

50

7

بطبیب

به طبیب

50

9

بچه

به چه

51

8

اینهائیکه

اینهایی که

52

5

به بینند

ببینند

54

6

مطر مکعب

متر مکعب

56

3

شراتها

شرارتها

57

11

ترتیباتیکه

ترتیباتی که

59

10

اینموقع

این موقع

60

4

خویشرا

خویش را

61

16

بجریانات

به جریانات

61

17

غلطنامه
پیک سعادت نسوان شامرهی 3
نادرست

درست

صفحه

خط

آلکلیات

الکلیات

66

4

موقعیکه

موقعی که

70

16

«نوشیم»

«نو شویم»

70

17

حقیقترا

حقیقت را

71

8

مبارزاتیکه

مبارزاتی که

71

4

باطفال

به اطفال

74

4

ببازیست

به بازیست

74

12

طفرا

طفل را

75

1

بهمین

به همین

75

11

بتمام

به تمام

75

12

ببازیست

به بازیست

75

12

بمجاری

به مجاری

75

12

باندک

به اندک

77

17

باصضالح

به اصطالح

77

8

بذلت

به ذلت

77

11
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بمدرسه

به مدرسه

77

17

خانمهائیکه

خانمهایی که

78

9

باشکال

به اشکال

79

3

باینگونه

به اینگونه

79

7

بمردمان

به مردمان

79

14

بیکماه

به یک ماه

80

1

بروزه

به روزه

80

8

بکم

به کم

80

9

یهودیهائیکه

یهودیهایی که

80

10

بفلسطین

به فلسطین

80

10

بتوحید

به توحید

81

1

بموجب

به موجب

81

12

باسمان

به آسمان

81

13

بکاربسته

به کار بسته

82

8

موقعیکه

موقعی که

84

8

بدستجات

به دستجات

84

15

بمردم

به مردم

85

12

بکرة

به کرة

86

5

بهیئت

به هیئت

86

10

بزمین

به زمین

86

13

باحساسات

به احساسات

87

9

بموافقت

به موافقت

88

15

بخانهداری

به خانهداری

89

6

بمراتب

به مراتب

89

14

نسوانیکه

نسوانی که

89

15

دیگریرا

دیگری را

89

15

بملت

به ملت

90

5

بمدرسه

به مدرسه

90

15

بشاهراه

به شاهراه

90

17

وقر

وقار

91

15

باسیری

به اسیری

92

2

بزن

به زن

92

6

بمقایسه

به مقایسه

92

14

بمعشوقه

به معشوقه

94

2

بدوست

به دوست

94

5

بوعدة

به وعدة

94

6

بیکماه

به یک ماه

95

12

فجایعیرا

فجایعی را

96

5
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اینقبیل

این قبیل

96

9

اینمکتوبرا

این مکتوب را

96

10

کماهی رسید

توانی رسید

96

16

غلطنامه
پیک سعادت نسوان شامرهی  4ـ 5
نادرست

درست

صفحه

خط

بهمین

به همین

98

3

بخرج

به خرج

98

4

اینرا

این را

99

2

اینقسم

این قسم

100

1

بسن

به سن

100

3

بفحشا

به فحشاء

100

14

کاریرا

کاری را

101

16

بدرک

به درک

102

4

بجریانات

به جریانات

102

7

باینگونه

به این گونه

102

10

بدلخواه

به دلخواه

102

7

سهلرا

سهل را

104

4

بمساعدت

به مساعدت

104

7

طفلرا

طفل را

104

15

اشیائیکه

اشیایی که

105

9

بماشین

به ماشین

104

14
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بحقایق

به حقایق

106

3

باو

به او

107

16

بشکستن

به شکستن

108

9

بکرة

به کرة

110

7

برفهائیکه

برفهایی که

110

15

فضائیرا

فضایی را

111

2

یکملیون

یک میلیون

111

3

بمسافت

به مسافت

111

5

طیارههائیکه

طیارههایی که

111

11

فرسخرا

فرسخ را

111

12

بکرةآفتاب

به کرة آفتاب

111

13

ذخایریکه

ذخایری که

112

15

همه در اثر و همه

همه و همه در اثر

112

16

ملیون

میلیون

113

9

بزمین

به زمین

113

10

ذرهی

ذرهای

115

9

دیدة

دیدهای

116

8

پسندیدة

پسندیدهای

116

17

بابر

به ابر

116

17

سامانشدم

سامان شدم

117

4

کارکم

کار کنم

117

12

بترازوی

به ترازوی

117

12

آردبانبان

آرد به انبان

118

5

افسون گریم

افسونگریام

118

14

بسکه

بس که

119

1

کم کمکم

کم َک َم َکم

119

11

مکرب

میکروب

120

2

بیک بارگی

به یکبارگی

120

5

بمرور

به مرور

121

5

اجتمائی

اجتماعی

121

9

برخیها

برخیها

121

9

بحجاب

به حجاب

121

9

باستثنای

به استثنای

121

14

باسالم

به اسالم

121

17

بمعیت

به معیت

122

17

بجراحت

به جراحت

122

5

بسایر

به سایر

123

2

ترکش

ترکاش

123

13
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بسالطین

به سالطین

124

1

مروجة

مروجهای

124

14

مسلمانرا

مسلمان را

124

17

بیکبارگی

به یکبارگی

125

3

اسس

ا ُ َسس

125

7

بهمان

به همان

125

10

نه بندد

نبندد

125

14

بمزایای

به مزایای

126

3

باسم

به اسم

126

8

اینروبترقیاتی

این رو به ترقیاتی

126

11

باین

به این

127

1

سادگیرا

سادگی را

127

7

مصمرف

مصرف

127

9

یکمرتبه

یک مرتبه

127

13

یکقاشوق

یک قاشق

127

17

بدکتر

به دکتر

128

14

بمریضخانههای

به مریضخانههای

128

15

بسفلیس

به سفلیس

128

16

بطبیب

به طبیب

128

17

بمرض سوزاکهم

به مرض سوزاک هم

128

19

یکخون

یک خون

128

20

لوحهایست

لوحهایست

129

9

بمیزان

به میزان

129

9

کلیشهایست

کلیشهایست

129

16

بیک طریق

به یک طریق

129

17

صفحه ایست

صفحهایست

129

18

باندازة

به اندازة

130

1

باو

به او

130

6

بنوشتن

به نوشتن

130

10

محصالتیکه

محصالتی که

130

16

بزنان

به زنان

131

2

کارهائیکه

کارهایی که

131

11

بجرمهای

بجرمهای

132

4

که با پادشاه

که به [دیدار] پادشاه

132

5

ملکه ایست

ملکهای ست

132

6

بسلیقة

به سلیقهی

132

14

باین جهه

به این جهت

133

5

بمیل

به میل

133

13
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بزنان

به زنان

133

18

بشورش

به شورش

133

19

بمجازات

به مجازات

133

19

بالکه

بلکه

134

14

همینکه

همین که

135

4

به تواند

بتواند

135

7

سیلیهای

سیلیهای

135

12

عملرا

عمل را

136

7

ممفید

مفید

136

9

مریضرا

مریض را

136

17

بهرصورت

به هر صورت

136

20

شاخههایشرا

شاخههایش را

138

3

بچوب

به چوب

139

4

باغبان باو

باغبان به او

141

2

نکاه

نگاه

141

6

بهرطرف

به هر طرف

141

7

نزدیگ

نزدیک

142

7

بدرون

به درون

143

8

خارهایشرا

خارهایش را

144

15

بارامی

به آرامی

144

17

بگل

به کل

145

10

یکباغ

یک باغ

145

17

گونههایشرا

گونههایش را

146

6

بهرجائیکه

به هر جایی که

146

6

بدنشرا

بدنش را

146

9

آبهم

آب هم

147

16

یکروز

یک روز

149

1

آبرا

آب را

150

1

باودمید

به او دمید

150

3

بهمان

همان

150

15

بدیگران بدهند

به دیگران بدهند

150

16

باد را یاد یاد گرفته

باد را باد گرفته

151

3

تازةبمامیدهد

تازهای به ما میدهد

151

9

بگاها

به گلها

151

12

بموضوع

به موضوع

151

8

باشخاص

به اشخاص

151

11

بمردمان

به مردمان

151

12

بفاحشهگری

به فاحشهگری

152

15

299

300

باسمش

به اسمش

153

1

بهم

به هم

153

13

بموضوع

به موضوع

153

14

اندازة

اندازهای

153

15

غیر منتظرة

غیر منتظرهای

154

7

چاة

جادة

154

10

سالخوردة

سالخوردهای

154

13

سؤال

سائلی

154

14

بجائی

به جایی

154

18

فحشه

فحشا

155

3

بشوهرم

به شوهرم

155

9

بجامعة که

به جامعهای که

156

5

باین

به این

156

6

یکروزی

یک روزی

156

8

بمنزل

به منزل

157

18

ایندفعه

این دفعه

158

3

غلطنامه
پیک سعادت نسوان شامرهی 6
نادرست

درست

صفحه

خط

شگفته

شکفته

فهرست

6

باین جهه

به این جهت

162

1

مواجة

مواجه

162

5

اینخصوص

این خصوص

162

5

به اندازة

به اندازهای

162

5

خودمانرا

خودمان را

162

6

خواندگان

خوانندگان

162

7

اینقرار

این قرار

164

7

قرقی

ترقی

164

9

او

از

165

5

متشق

مشتق

166

2

رویهمرفته

روی هم رفته

166

4

بابتکارات

به ابتکارات

166

6

اینمقصود

این مقصود

166

14
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اوزبک

اُزبک

167

9

محسناک

محسنات

168

8

آنستکه

آن است که

168

10

بمنفعت

به منفعت

168

11

سقطهای

سقطهای

170

1

در اینصورت

در این صورت

170

5

آنستکه

آن است که

172

14

سختتر

سختتر

173

8

کلمة

کلمهای

174

1

ایگوش

ای گوش

174

8

ایمرگ

ای مرگ

174

9

بیچیز

بیچیز

175

1

باو رو آورشود

به او رو آور شود

175

4

بمال

به مال

175

8

آنهائیرا

آنهایی را

175

8

اینراه

این راه

175

10

بثروت

به ثروت

175

11

جوانیراببطالت

جوانی را به بطالت

175

12

ایشانرا

ایشان را

175

15

بسایر

به سایر

176

9

ثروتمندیرا

ثروتمندی را

176

11

زوجة

زوجهای

176

15

اینعمارت

این عمارت

177

7

آنطرفتر

آن طرفتر

178

9

اکنونکه

اکنون که

178

1

اینخصوصیات

این خصوصیات

178

1

آنطرفتر

آن طرفتر

178

11

چیزیکه

چیزی که

179

9

نفراتیکه

نفراتی که

180

2

آنزن

آن زن

180

2

زنانرا

زنان را

180

4

بتدریج

به تدریج

181

1

بحدی

به حدی

182

8

بطفل

به طفل

182

14

بقضایای

به قضایای

183

4

بمقاالت

به مقاالت

183

7

بچها

بچهها

183

7

بهر

به هر

183

7
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خودشانرا

خودشان را

183

6

ایندو

این دو

183

6

آنمدارس

آن مدارس

183

11

بانبار

به انبار

183

11

اینموارد

این موارد

183

13

مسائلیکه

مسایلی که

184

3

بهر زبانیکه

به هر زبانی که

184

8

اینقسمت

این قسمت

184

10

بانها خدمت

به آنها خدمت

184

11

یکسلسله

یک سلسله

185

5

اینمکاتب

این مکاتب

185

8

یکروحی

یک روحی

185

8

یکجریان

یک جریان

185

9

باصالح

به اصالح

185

10

اینموضوعرا

این موضوع را

185

10

اینروح

این روح

185

11

اینممالک

این ممالک

186

7

بانجا

به آنجا

186

9

بخواهران

به خواهران

187

8

پسیلیزم

پ ِسیمیزم

188

7

بمورد

به مورد

189

9

بدیگران

به دیگران

189

9

بترقی

به ترقی

190

6

بکلوب

به کلوب

191

12

مجالتیکه

مجالتی که

اطالع

19
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کتابنامه

کتابهای فارسی
آگاهی عبدالحسین ،پیدایش و رشد جنبش کارگری و کمونیستی در ایران ،انتشارات
حزب توده ایران ،چاپ دوم ،آلمان فدرال1366 ،
ابراهیموف شاهین ،پیدایش حزب کمونیست ایران ،ترجمه ر .رادنیا ،نشر کونش ،چاپ
اول ،تهران ،بهار 1360

ابراهيمى ايراندخت  ،انقالب كبير سوسياليستى اكتبر و نهضت آزادى زنان ،انقالب
اكتبر و ايران ،انتشارات حزب توده ايران١٣٤٦،

ابوترابيان حسين ،مطبوعات ايران از شهريور  ١٣٢٠تا  ،١٣٢٦انتشار اطالعات ،تهران
١٣٦٦
احرار احمد ،دو قرن فراز و نشیب مطبوعات و سیاست در ایران ،شرکت کتاب ،چاپ
نخست ،لسآنجلس ،تابستان 1388

استرآبادی بیبی خانم ،معایبالرجال ،ویراستار :افسانه نجمآبادی ،نشر باران ،سوئد،
1992
اعتصام علیرضا ،خاطرات به روایت سعید نفیسی(سیاسی ،ادبی ،جوانی) ،نشر مرکز،
چاپ اول1381 ،

آوانسيان اردشير ،صفحاتی چند از جنبش کارگری و کمونيستي ايران در دوران اول
سلطنت رضاشاه(1933ـ ،)1922انتشارات حزب توده ايران1358 ،

ــ

ــ
1369

خاطرات ،به کوشش علی دهباشی ،انتشارات سخن ،چاپ اول ،تهران1378 ،

خاطرات ،انتشارات حزب دموکراتیک مردم ایران ،چاپ اول ،آلمان ،پاییز

بامداد بدرالملوك ،زن ايرانى از انقالب مشروطيت تا انقالب سفيد ،انتشارات ابن سينا،
تهران١٣٤٧،
ببران صدیقه ،نشریات ویژه زنان ،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،تهران1381 ،

برزین مسعود ،شناسنامهی مطبوعات ایران ،انتشارات بهجت ،تهران1371 ،
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بهار ملکالشعرا ،تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ،انقراض قاجاریه ،جلد اول،
شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری موسسه انتشارات امیرکبیر ،چاپ سوم،
تهران1357،

تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ،انقراض قاجاریه ،جلد دوم ،انتشارات
ــ
امیرکبیر ،چاپ اول ،تهران1364 ،
بیات کاوه ـ کوهستانی مسعود ،اسناد مطبوعات (1320ـ1286ه.ش) ،جلد دوم ،انتشارات
سازمان اسناد ملی ایران1372 ،
پیرنیا منصوره ،ساالر زنان ایران ،انتشارات مهر ایران ،مریلند ،آمریکا1995 ،

تفرشی مجید ـ طاهر احمدی ،محمود ،گزارشهای محرمانه شهربانی (28ـ ،)1327جلد
دوم ،انتشارات سازمان اسناد ملی ایران ،تهران1371 ،
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تقیزاده سيدحسن (مقاالت) ،جلد  ،9زیر نظر ايرج افشار ،انتشارات شکوفان،
تهران2536،
جاويد سالماهلل ،گوشهای از خاطرات نهضت ملی آذربایجان ،تهران1353 ،

جودت حسین ،یادبودهای انقالب گیالن ،تاریخچه جمعیت فرهنگ رشت،بیناشر،
1351

حجازی بنفشه ،تذکره اندرونی :شرح احوال و شعر شاعران زن در عصر قاجار تا پهلوی
اول ،تهران1383 ،
حری عباس ،گنجینه فنون ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران1381،
ّ

حزب توده از شگلگیری تا فروپاشی 1368ـ ،1320به کوشش جمعی از پژوهشگران،
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،چاپ اول ،تهران ،بهار 1387

خسروپناه محمد حسین ،هدفها و مبارزهی زن ایرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت
پهلوی ،پیام امروز ،چاپ دوم1382 ،

خوشنام محمود ،حرفهای اهل تئاتر« ،گزیدههای رودکی» ،انجمن تئاتر ایران و
آلمان ،آلمان1998 ،

ذبیح سپهر ،تاریخ جنبش کمونیستی در ایران ،ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی ،موسسه
مطبوعاتی عطایی ،چاپ اول ،تهران1364 ،

رستموا ـ توحیدی سولماز ،مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت (سالهای
1932ـ ،)1917نشریه روزنامه آذربایجان1985 ،

رشديه فخرالدين ،زندگينامه پير معارف رشديه بنيانگذار فرهنگ نوين ايران ،تهران،
هيرمند ،چاپ اول1370 ،

احمدی حمید ،ستاره سرخ ،ارگان مرکزی فرقه کمونیست ایران  1310ـ  ،1308نشر
باران ،چاپ اول ،سوئد1992 ،

سرتیپپور جهانگیر ،نشانیهایی از گذشته دور گیالن و مازندران ،خرمی ،تهران،
۱۳۵۲

ـ

نامها و نامدارهای گیالن ،گیلکان ،رشت1370،

سالمى غالمرضا ـ نجمآبادى افسانه ،نهضت نسوان شرق ،شيرازه ،تهران١٣٨٤ ،
سیمای میراث فرهنگی گیالن1380 ،

شاکری خسرو ،اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران ،ــ
جلد اول ،مزدک ،چاپ دوم ،فلورانس ،بیتاریخ

اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران،
ــ
جلد ،23انتشارات پادزهر ،بیجا1994،

اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران،
جلد  ،22انتشارات پادزهر ،بیجا1993 ،

اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران،
ــ
جلد  ،7انتشارات مزدک ،فلورانس1878 ،
اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران،
ــ
آثاری از سلطانزاده ،جلد چهارم ،انتشارات مزدک ،فلورانس ،بیتاریخ

اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران،
آثار آواتیس سلطانزاده ،جلد  ،20انتشارات پادزهر ،بیجا ،بیتاریخ

اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران،
ــ
جلد ششم ،انتشارات علم ،چاپ دوم ،تهران ،پاییز 1358
اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران،
ــ
جلدسوم ،انتشارات علم ،چاپ دوم ،تهران ،پاییز 1359

اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران ،جلد
ــ
 ،11انتشارات پادزهر ،بیجا ،بیتاریخ
ــ

اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران،
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جلد  ،13انتشارات پادزهر ،بیتاریخ

اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران،
ــ
جلد  ،12انتشارات پادزهر ،بیتاریخ

اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران،
ــ
جلد  ،9انتشارات پادزهر ،بیتاریخ
اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران،
ــ
جلد  ،19انتشارات پادزهر ،بیتاریخ

شميده محرمعلی ،زندگىنامه ،به كوشش بهرام چوبينه ،چاپخانه مرتضوى ،آلمان،
١٣٧٣
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شهیدان تودهای ،از مرداد تا مهر  ،1367چاپ اول ،انتشارات حزب توده ایران ،آلمان،
1381

شيخاالسالمي پري ،زنان روزنامهنگار و انديشمند ايران ،انتشارات مهر ايران ،تهران،
1351
صدر هاشمی محمد ،تاریخ جراید و مجالت ایران ،مجموعهی چهار جلدی ،انتشارات
کمال ،اصفهان1364 ،

صنعتی مهدخت ـ نجمآبادی افسانه ،صدیقه دولتآبادی ،مجموعهی سه جلدی،
نگارش و نگرش زن ،چاپ اول ،شیکاگو1377 ،

عاقلی باقر ،روزشمار تاریخ ایران ،از مشروطه تا انقالب ،جلد اول ،نشر گفتار ،چاپ
اول1369 ،
روزشمار تاریخ ایران ،از مشروطه تا انقالب ،جلد دوم ،نشر گفتار ،چاپ
ــ
اول1370 ،
ــ

شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران ،جلد 1و  ،2نشر گفتار1380 ،

علوی نجمی ،ما هم در این خانه حقی داریم ،انجمن مطالعات و تحقیقات تاریخ شفاهی
ایران در برلین ،بیتاریخ

فتحى مريم ،كانون بانوان ،مؤسسهى مطالعات تاريخ معاصر ايران ،تهران١٣٨٣ ،

فخرایی ابراهیم ،سردار جنگل ،سازمان انتشارات جاویدان ،چاپ نهم ،تهران1357 ،

ــ

ــ

گیالن در جنبش مشروطیت ،نشر كتابهای جیبی ،تهران1353 ،
گیالن در گذرگاه زمان ،جاویدان ،تهران1354 ،

فخرایی ابراهیم ،گیالن در قلمرو شعر و ادب ،انتشارات جاویدان ،چاپ اول ،تهران،
1356

قويمی(خشايار وزيری) فخری ،کارنامهی زنان مشهور ايران ،انتشارات وزارت آموزش
و پرورش ،تهران1352 ،
كرماني ناظماالسالم ،تاريخ بيداري ايرانيان ،جلد اول ،به اهتمام علياكبر سعيدی
سيرجاني ،تهران ،آگاه ،چاپ سوم1361 ،

كوهى كرمانى حسين ،از شهريور  ١٣٢٠تا فاجعه آذربايجان ،جلد دوم ،چاپخانه
مظاهرى ،تهران١٣٢٩ ،

کامبخش عبدالصمد ،شمهای درباره تاريخ جنبش کارگری ايران ،چاپ پنجم،
انتشارات حزب توده ايران ،تهران1358 ،
کرمانشاهی ،حشمتاهلل ،تحوالت اجتماعی یهودیان ایران در قرن بیستم ،شرکت
کتاب ،لسآنجلس2007 ،

کشاورزکریم ،فیمدةالمعلومه ،انتشارات امیرکبیر1354 ،

ــ

گیالن ،انتشارات ابن سینا1347 ،

کهن گوئل ،تاریخ سانسور در مطبوعات ایران ،جلد دوم ،انتشارات آگاه ،چاپ اول،
1362
کوهستانینژاد مسعود ،قرائتخانههای ایران از آغاز تا سال  1311شمسی ،سازمان
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران1382 ،

گيلک محمد علی ،تاريخ انقالب جنگل به روايت شاهدان عينی ،گیلکان ،رشت،
1371

مروجی سید ابراهیم ،پیشگامان فرهنگ گیالن از آغاز تا  ،1357فرهنگ ایلیا ،جلد
اول1383 ،
مکی حسین ،تاریخ بیست سالهی ایران ،جلد اول ،تهران1323 ،

ــ
ــ

تاریخ بیست سالهی ایران ،جلد دوم ،علمی ،تهران1324 ،
تاریخ بیست سالهی ایران ،جلدسوم،علمی ،تهران1325 ،

نامور رحیم ،یادنامهی شهیدان ،چاپ دوم ،از انتشارات حزب توده ایران1357 ،
نوزاد فریدون ،تاریخ نمایش در گیالن ،نشر گیلکان ،چاپ اول1368 ،

311

هدایت مهدی قلی (مخبرالسلطنه) ،خاطرات و خطرات ،کتابفروشی زوار ،چاپ سوم،
1361

يقيكيان گريگور ،شوروى و جنبش جنگل ،به كوشش برزويه دهگان ،موسسه انتشارات
نوين1363،

یوسف افتخاری ،خاطرات دوران سپری شده ،به کوشش کاوه بیات ـ مجید تفرشی،
مهر ایران ،تهران1370 ،
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نرشیهها
آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) ،ماهنامه دوره چهل و هفتم 16 ،مهر 1357

آینده ،ماهنامه سیاسی و ادبی:

ــ

سا ل 1304

ــ

سال 1305

ــ
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سال 1306

اطالعات ،روزنامه:

ــ
ــ

سال 1358

سال 1359

باران ،فصلنامه ،شماره 11ـ  ،12بهار و تابستان  ،1385سوئد

ــ

شماره  ،10زمستان 1384

ــ

شماره اول تیر 1323

بیداری ما ،ماهنامه ،ارگان تشکیالت زنان ،سال اول:

ــ

شمار ه  ،9اسفند 1323

پیمان ،فصلنامه فرهنگی ،شماره  ،38سال دهم ،زمستان 1385

تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) فصلنامه:

ــ

از سال  1304تا 1317

ــ

سا ل 1306

ــ

سال 1308

تقدم ،ماهنامه:

ــ

سال 1307

تئاتر ،فصلنامه ،شماره  ،١٥پاييز ١٣٧٠

جمعیت نسوان وطنخواه ،گاهنامه ،سال  1302تا 1304

دنيا ،نشریه سیاسی تئوریک کمیته مرکزی حزب توده ایران

ــ

دوره اول

ــ

دوره سوم

ــ
ــ

دوره دوم

دوره چهارم

رزم ماهانه ،شماره  ،1مرداد 1327

زمان نو ،ماهنامه ،شماره  ،١آبان ١٣٦٢

سیمرغ ،گاهنامه ،شماره 75ـ ،76سال دهم،1377 ،امریکا
عالم نسوان ،ماهنامه:

ــ

شماره  ،2اسفند 1306

ــ

شماره  ،3اردیبهشت 1309

ــ

ــ

شماره ،5شهریور 1307

شماره  ،2تیر 1309

فرهنگ ،ماهنامه:

ــ

سال 1298

ــ

سال 1304

ــ
ــ

ــ

سال 1299
سال 1305
سال1307

فکرجوان ،هفتهنامه :سال  1323و 1324

کیهان ،روزنامه:

ــ

سال 1357
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ــ

سال 1358

ــ

شماره 14ـ16

ــ

بهار 80

گنجینه اسناد ،دفتر اول ،سال اول ،بهار 70

ــ

دفتر دوم ،سال اول ،بهار 70

ــ

دفتر اول و دوم ،سال هشتم ،بهار و تابستان 1377

ــ
ــ
ــ
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دفتر چهارم ،سال سوم ،زمستان 1372

 -شماره  ،55پاييز 1383

دفتر اول و دوم ،سال ششم ،شماره پیاپی  21و  22بهار و تابستان 1375

گیالن زمین ،دورهی نو ،تابستان 79

ــ

دورهی دوم ،گیالن زمین ،بهار 80

ــ

سال پنجم ،شماره  ٢١و  ،٢٢بهار و تابستان ٨٣

ــ

شماره 83

ــ

دورهی سوم ،شمارهی 14ـ16

گیلهوا ،ماهنامه ،شماره  8و ،9اسفند 1371

نامه مردم،روزنامه ،شمارهی 19 ،16اردیبهشت 1358

رئیسنیا ،رحیم ،سالم اهلل جاوید:

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4436

ستاره ایران:

http://www.nlai.ir/

سيستانی ،محمداعظم  ،ملکه ثريا بنيانگذار موسسۀ نسوان و آزادی زن افغان:

http://voiceofwomenafg.blogspot.com/2011/01/blog-post_15.html

کیایی یاسمن ،به بهانه هفتاد سالگی اردشیر محصص:

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2008/09/080908_an-ch-mohases.
shtml

قزل ایاغ ،ثریا ،دايرهالمعارف كتابداري و اطالعرساني ،نسخه آزمایشی ،ادبيات
كودكان و نوجوانان :
http://www.portal.nlai.ir

متین ،مهناز ،ناصر مهاجر ،ماهرخ کسمایی مینویی ،مارس :2006

http://news.gooya.com/politics/archives/045797.php

مرجع زندگی نامه مردان پارس ـ بزرگان سرزمین پارس،

http://www.persianman.ir/seniorpoets/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D
8%B1/

مسعودعرفانیان :

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=6086

ملكزاده الهام ،نگاهي به انجمنهاي زنان ارمني تهران در تاريخ معاصر ،زمستان ،:86
پژوهشنامه تاریخ:
http://www.pajoohe.com/fa/indexphp?Page=definition&UID=39783

منفرد افسانه ،محمدعلی تربیت ،دایرهالمعارف اسالمی:

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=6082

مهکامه محصص ،پروین اعتصامی و نیما:

http://www.shomaliha.com/mahkameh.html

میرزا محمد علی خان تربیت بنیانگذار کتابخانه مدرن در ایران :

http://www.ulduztourism.com/tourism-news-fa/azerbaijannews-fa/1249-
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تارمناها

tarbiyat-ketab-evi-tabriz.htm

 درباره ی روشنک نوعدوست و طرح یک پرسش معمای رد پای، سهیال،وحدتی
:طاهره در تاریخ زنان
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/zanan/print/19455/

:مشروح مذاکرات مجلس

http://www.ical.ir/

:آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران

http://iran-archive.com/
http://www.giledu.ir/cms/showitems.aspx?id=0

:آموزش و پرورش در گیالن
:دایرهالمعارف الروس

http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/Zaydan/178096

: لغتنامه،دهخدا

http://www.loghatnaameh.com/

:سازمان اسناد و کتابخانه ملی

http://www.nlai.ir/
http://www.noormags.com/view/fa/default
http://www.iichs.org/
http://www.rahetudeh.com/

:پایگاه مجالت تخصصی

: موسسه تاریخ معاصر،مطالعات ایران
:راه توده
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www.wikipedia.org/
Chronology of Feminist Movements in Turkey
Chronology Of Major Events 1873-1994:
www. Mediterraneas. Org /article.php3 ?id_article=141
Hujum, Oxford Encyclopedia in World History
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منایه

منایه
آشتیانی میرزا235 /

آ

آگاهی عبدالحسین10 /
آوانسیان آرداشس (اردشیر)28 /

ا

ابراهیم خلیل195 /
ابراهیمی ایراندخت31 ،30 ،10 /
ابوترابیان حسین127 ،21 /
اتابک علی اصغر238 /

ادیبالملک127 ،19 /

ارانی ایران24 /
ارانی تقی242 ،24 /
اردبیلی سید حسین20 ،19 /

اردشیر بابکان75 /
ارسنجانی حسن127 /
ارغون فخرعظمی (فخرعادل)،25 ،16 ،14 /
82 ،81 ،39،44،60
ارغون مرتضی قلیخان (مکرمالسلطان)/
استرآبادی مهدی79 /

اسکات والتر279 /

اسکندری زهرا35 /
اسکندری ملوک125 /
اسکندری مهرانگیز35 /
اسما اسمیه237 /
اعتصام علیرضا125 /

اعتصامزاده ابوالقاسم19 /
اعتصامی پروین٨٧/

اعتصامی یوسف79 /
افتخارالحکما محمد اسماعیل239 /
افسر محمد هاشم239 ،203 /

افشار ایرج241 /
افشار محمود241 /
افشار نادرشاه79 /
اماناهلل خان240 ،238 ،236 ،205 ،18 /
امانی ساری10 /
امیر تومان قمرخانم (عظمتالسلطنه)81 /
امین قصیم83 /
اوزگول اونی/
الحسینی حسن/
النحاس مصطفی125 /
ایرانالدوله هلن236 /

ب

بامداد بدرالملوک،25 ،24 /

براون ادوارد80 /

برزین مسعود241 ،236 ،166 ،82 /
بهار محمد تقی (ملکالشعرا)،166 ،162 ،17 /
258 ،244
بهبهانی سیمین81 /
بیات کاوه23 ،20 /
بیزار گیتی آزاده10 /

پ

پاریاب اورانوس30 /

پروین ناصرالدین 236/١٦٦
پورافضل مرتضی86 /

پهلوی رضاشاه،35 ،23،24 ،22 ،19 ،11 /
165 ،40
پهلوی شمس24 /
پیرنیا منصوره82 /
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ت

تجدد (فریدون ـ هوشنگ)7 /
تدین سید محمد80 /

تربیت صادق خان79 /
تربیت محمد علی87 ،79 ،13،47 /

تربیت هاجر80 ،25 /
تقیزاده ربابه79 /
تقیزاده سید حسن80 /

تنها علی(طالقانی)7 ، 6 /
تهرانی شیخ حسین185 ،22/
تهرانی محمد علی (کاتوزیان)235 /

322

ج

جامی احمد244،276 /

جمالزاده محمد علی80 /

جناب نوراهلل(میرزا)239 /
جودت حسین242 ،166 ،126 ،81 ،11 /
جودی میرزا محمد خان55،81 ،14،44 /
جورج هنری128 /

ح

حافظ شمسالدین269 ،198 /
حبیباهلل خان240 ،236 /
حجازی بنفشه82 /
حری عباس80 ،79 /

حریری اصلی احمد 126 /
حریری اصلی حسین126 /
حریری اصلی محمود233 ،163 ،126/

حسینقلی خان/
حسینی سید جالالدین238 /
حکاک حداد79 /
حکمت علی اصغر24/
حکیم حاج میرزا حسن239 /

خ

خلعتبری عادل232 ،168 ،81 ،18 /
خلیلی عباس81 /
خیام 75 /

داروین چارلز279 /

د

داریوش (شاه)59 /

دشتی علی19 /
دولتآبادی صدیقه25 /
دوما الکساندر279 /

ر

رشتی میرزا هاشم235 /
رشدیه حسن خان6 /
رشید فاطمه83 /
رکسانه240 ،204 /

رودکی 75 /

روزبه41 /
روستا شوکت30 ،27 ،15 ،12 ،11 ،10 /
روستا ،رضا28 ،27 /
ریحان42 /

ز

زغلول سعد125 ،120/

زیدان جورجی279 ،264 ،244 ،166 /

سارا سلطان87 /

س

ساناساریان الیز82 /
سبزواری حاج مال هادی239 /

سبزواری حسین (میرزا)239 /
ستیک لی اولیور موریس86 /
سرتیپپور جهانگیر241 /

صفوی شاهعباس74 /

سرشار هومان81 /

سروش اعظم35 /

ط

سزار ژول112 /

سعدی75 /

سالمی غالمرضا24/

سلطانه بیگم سرور240/

سلمه6 /
سنایی75 /

سیاح فاطمه39 /

سیستانی محمد اعظم238 ،236 /
سیفالطبا79 /

سینگلر240 ،144 /

ش

شبانی رازی میرزا محمد12 /
شبرنگ سکینه30 ،27 /
شرافت حسین126 /
شرمینی عالیه35 /
شعراوی علی پاشا125 /
شعراوی هدا84 ،83 /
شکفته244،276 /
شهربانو195 /

شیخالرئیس ابوالحسن239 /
شیخالسالمی پری٨٢/34 /
شیدوش192 ،168 /

ص

طباطبایی مجتبی19 /
طبری احسان242 /
طرزی ثریا (ملکه)،236 ،168،194 /18 /
238 ،237
طرزی حبیباهلل خان٢٣٦/
طرزی روحافزا٢٣٧ /
طرزی محمد زمان خان 237 /
طرزی محمود237 /
طوب آقاخان (دکتر)80 ،44،53، 14 /
طوب موسی خان80 /
طهماسبی عبداهلل (سرلشکر)22 /

عاقلی باقر80 /

عالیه فاطمه82 /
عبدالناصر جمال84 /

عبدلی شاهین10 /
عشقی میرزاده39 /٢٣/
عفیفه خانم83 /

علوی بدری35 /
علوی شاهزنان35 /
علوی نجمی35 /

علی موسیو79 /

ف

صابری ملیحه،35 /

صادقی میرزا ابوالفضل277 /
صبا میرزا حسین خان (کمالالسلطان)19 /
صدرآموخته محمد حسین6 /
صدرهاشمی محمد،166 ،126،127 ،80 /
235
صدیقاعلم عیسی خان6 /
صدیقی کسمایی جمیله،29 ،27 ،15 ،11 /
،35 ،30
صفاری میرزا حسین277 ،233 /

ع

فاطمه،230 ،168 ،162 ،120 ،18 ،17 /

فتحی مریم25 /
فخرایی ابراهیم241 ،٦،126 /

فرانس آناتول121/

فرخى يزد ى 23 /
فردوسی حکیم ابوالقاسم75 /

فرنگی آیدین83 /

فرنودی محمد علی277 ،233 ،163،166 /
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فوریه شارل165 ،154 /
فیروز مریم30 ،29 /

ق

قاجار ابوالحسن (شیخالرئیس)239 /

قاجار محمد علی شاه 80 ،79 /
قاجار محمدشاه79 /
قاجار مظفرالدین شاه86 /
قاجار ناصرالدین شاه79 /.
قائم مقامی احترامالسیاده86 /
قائم مقامی بصیرالعداله86 /
قائم مقامی علی اصغر86 /

324

قائممقامی اشرفالسادات86 ،69 ،14،44 /
قزوینی عارف236 /
قزوینی محمد (عالمه)80 /

قویمالسلطنه علی اکبر166 /
قویمی فخری87 ،82 /

ک

کاشانی فخر سلطان238 /
کامبخش عبدالصمد،233،242 ،26 /
277
کاویان42 /
کباری علی26 /
کدیور جالل241 /
کدیور عباس241 ،277 ،233 /
کدیور محمد حسن241 /

کدیور محمد سعید241 /
کدیور مریم241 /
کرمانشاهی حسن235 /
کرمانشاهی حشمتاهلل81 /
کرمانی مجداالسالم127 /

کسمایی حسن165 /
کسمایی حسین127 ،126 /

کسمایی ماهرخ 40 ،24 ،10 /
کشاورز کریم17 /
کمالپاشا مصطفی240 ،205 ،204 /

کمالی پدرام29 /
کوچک خان میرزا126 ،6 /

کوهستانینژاد مسعود280 ،23 ،20 /
کیانوری اختر (کامبخش)،31 ،27 ،25 ،10 /
34 ،32
کینیا مهدی241 /

گ

گیالنی اشرفالدین (نسیم شمال)39 /

لوبون گوستاو79 /

ل
م

مارکس کارل166 /
ماریون هانری فرانسوا125 ،101 /

متین مهناز165 ،87 ،42 ،24 ،10/
مجدزاده م127 /
محبوب خلیق ملوک241 ،12 /
محزون آزموده محمد81 /
محصص اردشیر87 /
محصص ایراندخت87 /
محصص داریوش87 /
محصص عباسقلی87 /
محصص محمد علی87 /
محصص مهکامه (سرور)،16 ،15 ،14 ،11 /
87 ،44،77
محققی احمد277 ،233،242 /
محمدی بندری لنگرودی محمد81 /

مدرس سیدحسن22 /
مرات 23 /
مرغی صغرا126 /
مروجی سید ابراهیم،86،87 ،39 ،9 ،7 /
241
مستوفی احمد87 /

مسرورچهر تقی13 ،12 ،9 ، 8 ،7 /
مسعودی بنفشه42 /

مشکان طبسی حسن166 /
مصدق محمد38 /
مصطفی پاشا صفیه125 /

مقدونی اسکندر204 /
معیداالسالم238 /
مکرمالسلطان81/
منفرد افسانه80/

منوچهریان مهرانگیز25 /

مولوی علی محمد22 /
موهلن هرمیتاژ240 ، 223 ،209 ،168 /
مهاجر ناصر165 ،42 ،24 ،11 ،10 /

ناطق هما24 /
ناظمی لطیف٢٣٨/

هوشمندراد هما38 ،35 /

ی

یاسمی رشید240 /
یزدگرد195 /
یوشیج نیما (اسفندیاری)241 /
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نافل هیند83/

نباویه موسی84 /
نبراوی سزا84 /

نجمآبادی افسانه24 /
نفیسی سعید،120 ،96 ،19،90 ،17 ،16 /
138 ،125
نوزاد فریدون11 /
نوعدوست حاج سید حسن6 /
نوعدوست روشنک /بیشتر صفحهها
نوعدوست سلمه6 /
نیکروان حسین (روحی کرمانی)9 /
نیکروان فرزانه (ربابه)9 /

ورن ژول79 /
ولتر فرانسوا121 /

هدایت مهدی قلی (مخبرالسلطنه)80 /

ن

نامور رحیم126 /
ناهید ابراهیم خان235 /
ناهید عبدالحسین10 /

واعظ قزوینی23 /
وام کاپ230 /

ه
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