
به كوشش: بنفشه مسعودى- نارص مهاجر



مجله         ى پيك سعادت نسوان) ١٣٠٧-١٣٠٦( رشت، ايران
به كوشش: بنفشه مسعودى- نارص مهاجر

طرح روى جلد و صفحه      آرايی: ب. مسعودى

چاپ: باقر مرتضوى/ كلن/ آملان

تاريخ نرش: زمستان ١٣٩٠

شابك: ٢-٣-9828408-٠-٩٧٨

شامرگان: ٥٠٠ نسخه

 Noghteh
B.P157
94004  Créteil,Cedex
France

Noghteh
P.O Box 8181
Berkely,CA,94707-8181
USA

nashrenoghteh@.yahoo.fr

اروپا:ایاالت متحدهی آمریکا:



فهرست:

5درآمد
43پیک سعادت نسوان، شامره ی ١

79یادداشت ها )١(
89پیک سعادت نسوان، شامره ی 2

125یادداشت ها )2(
129پیک سعادت نسوان، شامره ی ٣

165یادداشت ها )٣(
167پیک سعادت نسوان، شامره ی 4 ـ 5

235یادداشت ها )4 ـ 5(
243پیک سعادت نسوان، شامره ی ٦

279یادداشت ها )٦(
281غلط نامه 
307کتا ب نامه

321منایه





درآمد

1

مجله ی پیک سعادت نسوان در 15 مهر 1306 پدیدار گشت؛ در شهر رشت. دهمین 
نشریه ی ویژه ی زنان است و چهارمین نشریه از این تبار که پس از انقالب مشروطه ی 
ایران، بیرون از تهران، گام به پهنه ی هستی گذاشت.1 روشنک نوع دوست، بنیان گذار 

مجله، در سر سخن نخستین شماره                          ی آن ، هدف از انتشار پیک را چنین شرح داد:
عوامل  امکان  تا حد  که  گرفته ایم  به دست  ناتوان  خامه ی   ...
را  آن ها  اساسی  اصالحات  داده،  نشان  را  تبه روزی  وسایل  و 
خواستار شویم ... مجله ما نیز خود را برای مبارزه ی اجتماعی 
شمع   ... ایران  نسوان  عالم  مطبوعات  سلک  در  کرده  تجهیز 
ضعیفی است که در راه ترقی و سعادت نسوان گذاشته می شود 
و  نجات  و  تعالی  راه  در  سریعی  قدم های  است  امیدوار   ... و 

تثبیت حقوق مدنی نسوان از پیش بردارد. 
در همان سر سخن، بانو نوع دوست، پیک سعادت نسوان را مجله ای شناساند که » قسمت 
نوشته های  بر گیرنده ی  در  می باشد«،  نسوان  به جامعه ی  مربوط  اعظم آن  و جزء  مهم 
»به  نوشته ها  تدوین  و  هزینه ها  تامین  برای  مجله  تاریخی                        .  و  اجتماعی  ادبی،  اخالقی، 
1 ـ نشریه های زنانی که پس از انقالب مشروطیت در تهران انتشار یافتند به این قرارند: دانش )1289(، 
شکوفه )1291(، نامه بانوان )1299(، عالم نسوان )1299(، زنان ایران )1299( و نیز مجله جمعیت نسوان 
مشهد  در  زنان  )1298(، جهان  به چاپ رسید  اصفهان  در  زنان  زبان  دوره ،  همین  در  وطنخواه)1302(. 

)1299( و  نسوان شرق در بندر انزلی )1305(. 
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مساعدت های مالی و معنوی و حسن استقباِل اشخاص جوان فکر آزادمنش و نویسندگاِن 
»موضوعات  در  دخالت  از  بود.  دوخته  امید  چشم  محترمه«  خواتین  و  مملکت  معظِم 
سیاسی و از بحث در حوادث جاریه « پرهیز داشت. با چنین نگرشی تنها به این بسنده 
کرد که »توجهات یگانه عامل بزرگ ترقی و قاید توانا ]را که[ می رود به دوره ی فترت 

خاتمه داده...« باز می         شناسد!

2

روشنک نوع دوست )1338ـ1273(، از اندک شمار زنان سرشناس گیالن آن روزگاران 
سید  حاج  پدرش،  نداریم.  آگاهی ای   او  درباره ی  که  داشت  نام  سلمه  مادرش،  بود. 
حسن، از خانواده های ریشه دار رشت بود و از فرادستان آن سامان. نیز از پزشکان خوب  
و تجدد خواهان خوش  نام آن شهر زنده    ی ایران                           . حاج سید حسن از دانش آموخته گان 
یکی از دانشگاه های فرانسه بود و به زبان فرانسه چیره.2 دختر بزرگ او ، روشنک، نیز 
در رشت پا به دنیا گذاشت. اما از زادگاه دختر و پسری که از پی روشنک پا به جهان 

گذاشتند، آگاهی نداریم. 
 روشنک، خواندن و نوشتن فارسی را نزد پدر آموخت؛ نیز اصول اولیه ی زبان فرانسه را. 
سپس به فراگیری ِ عربی و ریاضی برآمد و پای درس استادهای نامدار آن شهر نشست: 
به  او  علی تنها.4  شیخ  و  صدراالفاضل(3  به  )معروف  صدرآموخته  حسین  محمد  شیخ 

2 ـ ادعا شده است که حاج سید حسن، دانش آموخته ی ترکیه بود. از آنجا که در این باره سندی ارائه 
نشده است،  نسبت به درستی این ادعا یقین نداریم. 

3 ـ شیخ محمد حسین صدرآموخته )معروف به صدراالفاضل( همچون شیخ علی تنها از پیروان مکتب 
میرزا  از شکست  پس  که  جنگلیانی  از  نیز  وی.  یاران  از  و  بود  رشدیه  خان  میرزا حسن  نوین  آموزش 
کوچک       خان در دستگاه معارف گیالن به آموزش و پرورش خردساالن و جوانان روی آوردند. او یک 
چندی مدیر مدرسه ی رشدیه انزلی بود. در زمینه ی مبانی آموزش و پرورش نوین و معایب درسی قدیم 
نگاهی کارشناسانه داشت و پژوهش هایی که شماری از آن در مجله فرهنگ رشت به چاپ رسیده است. 

وی شعر و ترانه نیز می سرود.   
از  پیشگام زمان خود بود و یکی  از روشنفکران و فرهنگیان  تنها )1310ـ1247(  ـ زنده یاد شیخ علی   4
پایه گذاران نظام آموزشی نوین گیالن. درباره ی او نوشته                  ا ند: »شیخ علی طالقانی، معروف به علی تنها ... 
در طالقان تولد یافت. او در 12 سالگی به گیالن مهاجرت کرد و تحصیالت خود را در حوزه گذراند 
با ابراهیم فخرایی، سرپرست  و مدتی نیز معمم بود. وی از فرهنگیان همرزم میرزا کوچک خان بود و 
فرهنگ و معارف جنگل، تعامل داشت. تنها در سال 1298 پس از آنکه میرزا عیسی خان صدیق اعلم به 



7

زبان روسی هم گویا آشنایی داشت.5 کتاب خوان بود و از مشتریان یکی از مهم ترین 
تحریر  لوازم  هم  که  تجدد  کتاب فروشی   تجدد.  دوران:  آن  رشِت  کتاب فروشی های 
می فروخت و هم در فن صحافی کتاب اسم و رسمی داشت، »وارد کننده  و فروشنده ی 
بهترین کتاب های روز نیز به شمار می رفت و از این رو مورد نفرت و دشمنی ِ قشریون 
خرافات  از  بسیاری  به  ]تجدد[  آن  گرداننده ی  و  مالک  که  آنجا  از  می گرفت...  قرار 
مذهبی و جادو وجنبل بازی ها، بی اعتنایی نشان می داد، در مظان اتهام قرار داشت...«.6 
آقای تجدد را المذهب می خواندند و بهایی! اما برچسب ها و شایعه پراکنی ها سبب نشد 
که روشنک نوع دوست، دل از تجدد برکند و با وی پیمان زناشویی نبندد. این پیوند اما 
دیرپا نبود. کوتاه زمانی پس از آغاز زندگی مشترک، آن دو از هم گسستند؛ کرداری 
از  آمد،  آن  پی  در  که  و چه جدایی ای  پیوند  آن  چه  زمانه.  آن  در  ناپسندیده  و  نادر 
سنت شکنی، جسارِت اخالقی و بی اعتنایی آن زن پیشرو نسبت به َجو اجتماعی واپسگرا 

نشان دارد. 
سپس  پرداخت7  خصوصی  تدریس  به  همسر  از  جدایی  از  پس  نو ع دوست  روشنک 
مدرسه ی دخترانه ی سه کالسه ای در خانه ی خود به راه انداخت و نام آن را سعادت 
نسوان  گذاشت. سه کالسه بودن این مدرسه چه بسا به این دلیل باشد که نظام آموزشی 
ابتدایی دولتی، در آن بُرش زمانی بر بنیاد مدرسه های 4 کالسه استوار بود.8 مدرسه ی 

سه کالسه
...اگر چه امتیازی نداشت، اما با عالقه ی خاصی که ]روشنک 

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 نماینده ی معارف ... به فعالیت پرداخت...« وی چندین مدرسه در گیالن 
بنیان گذاشت و مدیریت کرد: اقبال و رودکی )رشت(، ایمان )ماسوله( و ترقی )فومن(. نخستین مدرسه ی 
دخترانه ی 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. 
5 ـ مروجی، سید ابراهیم، پیشگامان فرهنگ گیالن از آغاز تا 1357، فرهنگ ایلیا، جلد اول، ص 273 

6ـ  این آگاهی را از یکی از گیالن شناسان امروز ایران به دست آورده ایم که درباره ی نام خانوادگی همسر 
روشنک نوع دوست، تجدد، تردیدی نداشته اند اما درست به یاد نمی     آ ورند که نام نخست وی فریدون 

بود یا هوشنگ. 
7 ـ تقی مسرورچهر، روشنک، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، دوره                          ی چهل و هفت، 16 مهر 1357، 

شماره ی ویژه، ص 196
8 ـ مجله ی فرهنگ دوره اول، شماره 3، اول حوت 1298، ص 64
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وزارت  رسمی  دروس  داشت،  تربیت  و  تعلیم  به  نوع دوست[ 
ماهانه           ی  شهریه ی  و  دانش آموز  پنج  و  بیست  با  را  معارف 
تدریس  موضوع  روشنک،  خانم  می کرد.  تدریس  ریال  پنج 
در   ... و  کرد  گزارش  معارف  وزارت  به  را  کالس های خود 
فرصتی، وزیر وقت معارف، از سه کالس ابتدایی داخل خانه ی 
عمل  به  امتحان  دانش آموزان  از  و  کرد  بازدید  وی  مسکونی 
حد  در  را  دانش آموزان  آموخته های  و  سواد  سطح  و  آورد 
کالس ششم ابتدایی تشخیص داد. وزیر وقت، پس از بازگشت 
به تهران، دستور داد که امتیاز مدرسه ی شش کالسه ی ابتدائی، 

به نام مدرسه ی پیک سعادت نسوان به نام وی صادر شود.9
این پیش زمینه ای  شد برای گشایش مدرسه  ی سعادت نسوان به سال 1296. این مدرسه، 
از اولین مدرسه  های دخترانه ی شهر رشت است که بنا به قاعده  و قانون وزارت معارف، 
با چهار کالس ابتدایی آغاز به کار کرد.10 در خور یادآوری           ست که ایجاد و اداره ی 
مدرسه ی دخترانه در آن زمان کاری آسان نبود. به زن، آن هم زن مجرد، سخت خانه 

اجاره می دادند.

9 ـ تقی مسرورچهر، روشنک، ماهنامه ی آموزش و پرورش )تعلیم و تربیت(، دوره چهل و هفت، 16 
مهر 1357، شماره ویژه، ص 196. الزم به یاد آوری است که نام مدرسه به اشتباه پیک سعادت نسوان 

گفته شده. 
درباره ی  را  احصاییه  این   )49 و   48 )صص  خود  اول  سال  شماره ی  ششمین  در  فرهنگ  مجله ی  ـ   10
آموزشگاه های رشت و انزلی به دست داده است: رشت، مدرسه ی اناث آمریکایی، ابتدایی، سال تاسیس: 
1285، عده ی شاگردان: 42 نفر، عده ی معلمین: 4 نفر؛ بنات اسالمی)ملی(، ابتدایی، سال تاسیس: 1290، 
عده ی شاگردان: 100 نفر، عده ی معلمین: 4 نفر؛ آذرمیدخت )ملی(، ابتدایی، سال تاسیس:1294، عده ی 
شاگردان: 42 نفر، عده ی معلمین: 4 نفر؛ بنات النجم )ملی(، ابتدایی، سال تاسیس: 1296، عده ی شاگردان: 
ابتدایی، سال تاسیس: 1297، عده ی شاگردان: 28  32 نفر، عده ی معلمین: 1 نفر؛ حیات جاوید )ملی(، 
نفر، عده ی معلمین: 2 نفر؛ بنات سمیعی )ملی(، ابتدایی، سال تاسیس: 1298، عده ی شاگردان: 27 نفر، 

عده ی معلمین: 2 نفر.
عده ی  نفر،   140 شاگردان:  عده ی   ،1286 تاسیس:  سال  ابتدایی،  ارامنه،  رشت،  ذکور:  و  اناث  مدارس 
معلمین: 6 نفر؛ انزلی، متوسطه ی 2، دولتی، سال تاسیس:1286، عده ی شاگردان: 197 نفر، عده ی معلمین: 
نفر، عده ی  تاسیس: 1298، عده ی شاگردان: 85  ابتدایی، سال  نمره ی 3، مجانی، دولتی،  انزلی،  نفر؛   8
معلمین: 4 نفر؛ انزلی، روسی، ابتدایی، سال تاسیس: 1294، عده ی شاگردان: 75 نفر، عده ی معلمین: 4 
نفر؛ انزلی، ارامنه، ابتدایی، سال تاسیس: 1286، عده ی شاگردان: 83 نفر، عده ی معلمین: 3 نفر؛ در گیالن 

در 82 مکتب 2048 شاگرد و 84 معلم موجود است. 
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برای مدرسه ی...  پدرش... ساختمانی  اعتبار  به  ناچار  روشنک 
سعادت نسوان اجاره کرد. از لحاظ اداری نیز ریاست یک زن 
مشکالت زیادی پیش می آورد... اگر مشکلی پیش می آمد و 
میان گذارد  در  فرهنگ  رئیس  با  را  آن  می خواست  روشنک 
می بایست پشت پرده ای قرار گیرد و از آنجا با رئیس فرهنگ 

گفت و شنود کند.11
وانگهی بانیان و دست اندرکاران مدرسه             های نسوان با واپس گرایان نیز در ستیز بودند 
که تجدد و فرآورده های آن، از جمله آموزش دختران را در مدارس نوین برنمی تافتند. 
هنوز از رنج و شکنجی که بر فرزانه نیکروان، مادام مدیرِ دبستان آذرمیدخت رفته بود، 

چهار سالی بیش نگذشته بود.12 
به جان خرید. تکفیر  فراوانی را  این کار مشقت های  او در   ...
پرتاب سنگ و کلوخ  و  با شکستن شیشه ها  و  شد. آزار دید. 
و  تعصب آمیز  باورهای  تاثیر  تحت  هنوز  که  مردمی  سوی  از 
مواجه  می شمردند،  نادرست  امری  را  بانوان  تحصیل  خرافی، 

شد.13
اما روشنک نوع دوست، بخت یار بود. گشایش مدرسه سعادت نسوان با گسترش جنبش 
جنگلیان)1300ـ1293( هم زمان شد که از یک سو واپس گرایاِن شیعی را به حاشیه راند 
و از دیگر سو نوگرایان و روشن اندیشان را به میانه ی میدان کشاند. همان ها که در فضای 
آزاد سال های پایانی ِ سده ی پیشین، به بیداری زن ایرانی دلبسته بودند؛ مشارکت وی را 

11 ـ تقی مسرورچهر، روشنک، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، دوره چهل و هفت، 16 مهر 1357، 
شماره ویژه، ص196

12 ـ فرزانه )ربابه( نیک روان )1330ـ 1278(. پدرش از بازرگانان رشت بود. مادرش مکتب خانه داشت. 
فرزانه پس از پایان دوره ی مکتب خانه در مدرسه  اناثیه آمریکایی به فراگیرِی دانش نوین و زبان انگلیسی 
به  می شود  گفته  ساخت.  دایر  را  آذرمیدخت  دبستان  و  برگزید  آموزگاری  حرفه ی  سپس  پرداخت. 
زبان های فرانسه و روسی آشنا بود. از هنر تئاتر بی بهره نبود. پیانو نیز می نواخت. سفرهایی هم به بیرون از 
ایران داشت. با حسین نیکروان )روحی کرمانی( مدیر مدرسه ی احمدی رشت پیوند زناشویی بست. وی 
از مبارزان جنبش مشروطه خواهی، پیکارگران جنگلی و اعضای نخستین فرقه ی کمونیست ایران بود که 
پس از شکست جنبش جنگل، هفته نامه فکانی صورت را به انتشار رساند. صورت از حقوق برابر زن و مرد 

پشتیبانی می کرد و همچنین از کشف حجاب زن. 
13 ـ مروجی، سید ابراهیم، پیشگامان فرهنگ گیالن از آغاز تا 1357، فرهنگ ایلیا، جلد اول، ص 275
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در زندگی جامعه الزمه ی پیشرفت میهن می         شناساندند و از کشف حجاب و آموزش 
بود  اجتماعی     ای  بستر  بانوان سخن می                        گفتند. در یک چنین  فرهنِگ  پاالیش فکر و  و 
که زنان پیشرِو رشت، یکدیگر را باز یافتند. گرد هم آمدند. چند انجمن بر پا داشتند و 
در راستای دگرگون ساختن موقعیت نسوان و مناسبات جنسیتی، گام هایی برداشتند.14 
جمعیت پیک سعادت نسوان، سرآمد این انجمن ها  بود.15 و روشنک نوع دوست، پیشگام.

٣

سوی  به  زنان  دادن  حرکت  روز،  مسائل  با  زنان  کردن  آشنا 
اجتماعی،  و  فرهنگی  فقر  با  مبارزه  اجتماعی،  فعالیت های 
اهداف  از  بهداشت،  آموزِش  و  نهفته  استعدادهای  پرورش 
عمده ی جمعیت بود... ]نیز[ آموزش های هنری از قبیل خیاطی 

و گلدوزی و تئاتر و همچنین سواد آموزی... 16
روشنک  نزد  که  بود  زنان  و  دختران  شدن  سواد  با  گرو  در  هدف ها  این  به  رسیدن 
نوع دوست کلید سعادت نسوان بود. از این رو کسب پروانه ی گشایش مدرسه ی شش 
کالسه ی پیک سعادت نسوان در سال 1302، کم از پیروزی نداشت.17 آن پروانه، به نام 

14 ـ جا دارد که از انجمن معارف پژوهان نسوان یاد کنیم که به همت بانو ساری امانی شکل گرفت.
15 ـ تاریخ دقیق شکل گیری جمعیت پیک سعادت نسوان را نمی دانیم. تاریخ های گوناگونی در دست 
در  که  زنان  آزادی  نهضت  و  اکتبر  سوسیالیستی  کبیر  انقالب  مقاله اش  در  ابراهیمی  ایراندخت  داریم: 
کتاب انقالب اکتبر و ایران )انتشارات حزب توده ایران،1346، ص 319( آمده، سال بنیادگذاری جمعیت 
)تجدید  مشروطه  جنبش  در  ایران  زنان  در  ناهید  عبدالحسین  نیز  کرده؛  تعیین   1300 را  نسوان  سعادت 
چاپ، انتشارات نوید، آلمان غربی، 1368، ص 106(. عبدالصمدکامبخش، شمه ای درباره تاریخ جنبش 
کارگری ایران، چاپ پنجم، انتشارات حزب توده ی ایران، 1358، صص30 و 31 و ا.ک. )اختر کامبخش( 
در جنبش مترقی زنان ایران در راه احراز حقوق اجتماعی خود )دنیا، دوره دوم، سال چهارم شماره اول و 
دوم، بهار و تابستان 1342(، سال 1301 را سال شکل گیری این جمعیت دانسته است؛ عبدالحسین آگاهی 
در تاریخ یک صد ساله احزاب چپ و جنبش انقالبی ایران )برگرفته از سایت انترنتی راه توده(، سال 
دوست،  نوع  روشنک  مبارزات  و  زندگی  به  نگاهی  در  بیزارگیتی  آزاده  نیز  داده؛  دست  به  را   1302
گیله وا، شماره 83  ، تیر- مرداد 1384 و نوشته ی دیگرش آموزش زنان در نگاهی به فعالیت های روشنک 
نوع دوست، فصل زنان، جلد سوم، تهران 1382. نگاه کنید به مهناز متین، ناصر مهاجر، ماهرخ کسمایی 

http://news.gooya.com/politics/archives/045797.php :2006 مینویی(، مارس(
16 ـ شوکت روستا در گفت و شنود با شاهین عبدلی، گیله وا، شماره 8 و 9، اسفند 1371، ص 18 

17 ـ مروجی، سید ابراهیم، پیشگامان فرهنگ گیالن از آغاز تا 1357، فرهنگ ایلیا، جلد اول، ص 170
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بانو جمیله صدیقی  کسمایی صادر شد. این زن مبارز از بنیان گذاران جمعیت و نخستین 
همکاران روشنک نوع دوست است. هموست که مدیریت دبستان را پذیرا گشت و تا 
پیش از آنکه به چنگ پایوران نظمیه ی رضاشاه افتد و به محبس، با کفایت مدرسه را 
بسا در همین مدرسه دایر شد که آن را هم  نسوان چه  اکابر  اداره کرد.18 کالس های 
باید در فهرست ابتکارهای »روشنک خانم« ثبت نمود. اداره       ی مدرسه ی اکابر نسوان به 
دسِت کارآمد مهکامه محصص سپرده شد. این مدرسه در کوتاه زمانی توانست نزدیک 

به صد زن را آموزش دهد.19
از دیگر فعالیت       های جمعیت، اجرای تئاتر و برگزاری نمایش بود. سنت شکنی و نو آوری 
جمعیت در این پهنه نیز نمونه وار است؛ چه تا پیش از شکل گیری گروه تئاترال جمعیت 
پیک سعادت نسوان، از گروه تئاترال زنانه ی دیگری خبر نداریم. وانگهی به صحنه رفتن 
زنان ناپسندیده بود و از محرمات! به این دلیل نقش                 های زنانه را مردان بازی می کردند.20 
جمعیت قاعده این بازی را نیز دگر ساخت و ابتکار عمل را به زنان داد. شوکت روستا 

یکی از اعضای جمعیت و بازیگران گروه تئاترال شرح داده است که:
و  بودند  بانوان  و  دوشیزگان  تنها  ما  مخاطبین  که  آنجایی  از 
به  را  مرد  و  زن  وجود  زمان  آن  در  مردم  باورهای  اینکه  نیز 
عنوان همبازی نمی پذیرفت، ما خود نقش مردان را با پوشیدن 
لباس مردانه به عهده می گرفتیم. نمایشنامه   های ما ... بیشتر آثار 
مولیر بود و کار ترجمه ی آن ها را بیشتر جمعیت فرهنگ21 که 

18 ـ برای آشنایی با زندگی و مبارزه ی جمیله صدیقی، نگاه کنید به ناصر مهاجر، کیفر زنان پیکارگر در 
دوران پهلوی اول، باران، شماره  ی 10، زمستان 1384، ص 124- 119

19 ـ مدارس نسوان گیالن، پیک سعادت نسوان، شهریور 1307، شماره 6، ص 166
20 ـ فریدون نوزاد، تاریخ نمایش در گیالن، چاپ اول، 1368، نشر گیلکان، صص 146 و 147

تدریس  برای  که  بود   )1277-1368( جودت  حسین  آن  از  رشت  فرهنگ  جمعیت  تشکیل  فکر  ـ   21
مجله ی  در  این جمعیت  و هدف  و چون شکل گیری   درباره ی چند  به رشت شد.  تهران  از  ریاضیات 

فرهنگ شماره ی 1 آمده است: 
در 14 رمضان 1335 ]16 تیر 1296[ مجمع کوچکی که مرکب از یک عده ی ده نفری از جوانان با ذوق 
و تجدد خواه بود، در شهر رشت تأسیس شد و از بدو تشکیل خدمت به عالم معارف را وجه ی نظر قرار 
داد. حاال به محضورات و موانعی که ناشی از جهل و غفلت عمومی و ظلمت و تیره گی محیط بود، در هر 
قدم تصادف می کرد کاری نداریم! با وصف این حال انجمن مزبور که به نام »فرهنگ« رسمیت می یافت، 
در دوره ی حیات، در سایه ی ترقیات فکری و معنوی و عملی اعضای متجدد و فعال خود به انجام مقاصد 
از  ... رفته رفته صاحب زیاده  تئاترال تشکیل داد  نائل گشت: اوال یک کمیسیون مهم  مشروحه ی ذیل 
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مختص آقایان بود به عهده داشت.22 
گفتنی ست که برنامه های نمایشی گروه تئاترال پیک سعادت نسوان، چندان با استقبال 
سعادت  مدرسه ی  بودجه ی  کسری  آن،  درآمد  از  که  روبه رو  می گشت  گیالن  زنان 
نسوان جبران می شد. درباره ی مسئله ی کسری مزمن بودجه ی مدرسه، ملوک محبوب 

خلیق، خواهر روشنک نوع دوست گواهی داده است که: 
مدرسه  هزینه های  برای  دانش آموزان  از  دریافتی  شهریه ی   ...
جبران  برای  گاهی  نوع دوست[  ]روشنک  او  و  نبود  کافی 
کمبود مخارج مدرسه، اثاثه و اموال خود را گرو می گذاشت 

یا می فروخت تا بتواند حق التعلیم دبیران را... بپردازد.23 
اگر بپذیریم که روشنک نوع       دوست »از نام نویسی رایگان ... دانش آموزان بی بضاعت و 

بیست آکتور کاری زبردست گشت که امور و قواعد مربوطه به تئاتر را از آرتیست ها و معلمین معروف 
خارجه تعلیم می گرفتند. ثانیاً یک کتابخانه ی عمومی به نام ارغنگ فرهنگ تأسیس کرد که شامل 276 
برای رفع  السنه داخله و خارجه بوده و در هر موقعی اشخاص مختلفه می توانستند  از  جلد کتب مفیده 
قرائتخانه  شهر  نقاط  معمورترین  از  یکی  در  ثالثاً  نمایند.  مراجعه  مزبوره  کتُب  به  علمی خود  اشتباهات 
از کتُب مختلفه، روزنامه های  اشخاص می توانند در صورت حاجت و ضرورت  داد که عموم  تشکیل 
اساسی  اساسنامه ی  دارای  فرهنگ  هیئت  نمایند...  استفاده  ماهیانه  هفتگی،  یومیه،  از  و خارجی،  داخلی 
و  مدیره است(  هیئت  به  مربوط  ماده ی آن  به جمع و 13  ماده راجع  ماده )که 33  بر 46  است مجتمل 
همچنین مرام نامه ی عملی است که در تحت 8 ماده اجرای چندین مقصد اساسی را برای رفع نواقص 
و احتیاجات کنونی در عهده می گیرد و ماده ی دوم مرامنامه ی مزبور که عبارت از: »تهذیب اخالق به 
وسیله ی دادن نمایش ها، انتشار روزنامه ها و ایراد کنفرانس های علمی و اخالقی« می باشد هیئت فرهنگ 
را مجبور می سازد که قدم های شمرده  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 1298 نخستین شماره ی مجله ی فرهنگ را به مدیریت و سردبیری میرزا 
محمد خان شبانی رازی، به چاپ رساندند. فرهنگ که مجله ای »علمی، ادبی، اخالقی، اجتماعی، فنی و 
اقتصادی« بود، به زودی یکی از پُر بارترین نشریه های روشنفکری ایران برآورد شد. اما در تیر ماه 1299 
تعطیل گشت. گردانندگان نشریه علت را  چنین توضیح دادند: » انقالب اخیر گیالن فرارسیده و مجله 
به سردبیری  فرهنگ  داشت. دوره ی دوم  ادامه  فروردین 1304  تا  فترت  ماند.« دوره ی  موقوف االنتشار 
تقی رائقی گشایش یافت. اما یک سالی نگذشت که باز نشریه خاموش گشت. دلیل خاموشی این دوره 
موج  فروکش  با  است.  نشسته  مطبوعات«  کمین  در  »همواره  که  کردند  عنوان  مشکالتی«  و  »موانع  را 
سرکوب، فرهنگ دوباره روشنایی بخش محافل روشنفکری کشور شد؛ از اول فروردین 1307. مجله ی 
فرهنگ در مهر ماه همان سال و همزمان با مجله          ی پیک سعادت نسوان برای همیشه چراغش خاموش 

گشت. 
22 ـ شوکت روستا، پیشین

23 ـ مسرورچهر، تقی، پیشین 
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تأمین هزینه های تحصیل آنان«24 دریغ نداشت و اگر بپذیریم که:
این زن فرهنگی فداکار و عاشق تعلیم و تربیت، برای توسعه ی 
کوششی  هیچ  از  عمومی  دانش  سطح  بردن  باال  و  فرهنگ 
فروگذار نمی کرد و ... دست به ابتکارات جالبی می زد که از 
جمله سفارش او به شیرینی فروشی های شهر رشت بود... که 
حروف الفبای فارسی را به صورت شیرینی درست کنند و به 
را خوب  الفبا  وسیله حروف  این  به  تا  بفروشند  دانش آموزان 

یاد بگیرند...25
آنگاه از مسئله ی بدهی همیشگی روشنک نوع دوست در شگفت  نمی مانیم. 

٤

بیداری  پیکار جهت  دامنه ی  و گسترش  افزایش  برای  هرگاه که  نوع دوست  روشنک 
زنان و حقوق برابر آنان با مردان زمینه ی مناسبی می یافت، به جنب و جوش می افتاد. 
آستین باال می زد، ساز و برگ تهیه می  کرد و با گزینش هوشمندانه ی همدالِن پُر شور و 
شعور، خشت بر خشت می گذاشت تا آنچه را که می بایست بنا سازد. انتشار دوماهنامه ی 

پیک سعادت نسوان، مصداق این اصل است:
از چندی پیش فکر تأسیس مجله ای که هادی نسوان این خطه 
باشد، ما را راحت نمی گذاشت. ولی متأسفانه با مراجعه متواتره 
منتج  می گردید،  آن  امتیاز  اخذ  برای  مربوطه  مقامات  به  که 
ستاره ی  ناگهان  نمی شد که  مساعدت  ابراز  و  نگشته  نتیجه ای 
رأس  در  سامان  این  معارف  و  گرفته  درخشیدن  گیالن  اقبال 
را  تربیت  علی خان  محمد  میرزا  آقا  قیمت  پر  وجود  خویش 
در  ایشان  که  توجهی  بذل  و  اتفاق  این حسن  نموده.  مشاهده 
]و[  تحریک  باعث  فرمودند،  نسوان  معارف  به  ورود  ابتدای 

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

گذاردند.26
پیک سعادت نسوان دوماه  نامه بود. شماره ی نخست آن در آبان 1306  به چاپ رسید؛ 
در مطبعه  اتحاِد رشت. نام مجله در مستطیلی نهاده شد؛ به خط نسخ و رنِگ سیاه. دور 
را در32 صفحه ی 15×21 سانتی متری  تا دور جلد، تذهیب گشت. درون مایه ی مجله 
نگاشتند؛ بر کاغذ کاهی و با چاپ سربی. صفحه آرایی آن شماره، ابتدایی است. روی 
جای  صفحه  پایین  در  اشتراک  قیمت  مجله.  شناسنامه ی  آئینه ی  است؛  مقوایی  جلد، 

گرفت: 
رشت: یک ساله 12 قران، شش ماهه 8 قران/ بالد ایران یک 
ساله 15 قران، شش ماهه ده قران/ خارجه یک ساله 20 قران، 

شش ماهه 15 قران/ قیمت یک شماره 2 قران
»برگه ی  آخر  صفحه ی  بست.  نقش  مندرجات«  و  مقاالت  »فهرست  جلد،  پُشِت  بر 
نخستین  نوشته .  هر  از  بری  ماند؛  خالی   مجله  پُشتین  جلد  برگرفت.  در  را  اشتراک« 
عنوان فهرست، به بیان مقصود اختصاص یافت؛ به قلم روشنک نو ع دوست. سه نوشته 
امضای پیک سعادت برخود گرفت. در برابر نام سه نوشته ی دیگر نام سه زن ُرخ نمود: 
م. جودی  نام  به  نوشته  دو  مهکامه محصصی.  قایم مقامی،  اشرف  ارغوان،  فخر اعظمی 
آراسته گشت که اگر جنسیتش بر خواننده ی غیر گیلک ناروشن بود، گیلکان اهل ادب 
با نوشته های آن مرد آشنایی داشتند؛ از راه مجله ی فرهنگ. نامی که جنسیت مذکرش 

همچون جایگاه اجتماعیش در رشِت آن زمان ُشبهه برانگیز نبود، دکتر آقا خان بود.27
»قسمت ها«  و  نپرداختند  مجله  فصل بندی   به  اما  گذاشتند،  عنوان  نوشته ها  برای  گرچه 
)سرفصل ها( ناپیدا مانده است. با این همه، بیشتر مقاله                        ها، داستان واره     ها، سروده          هایی که 

26 ـ پیک سعادت نسوان، شماره  ی 1، آبان 1306، ص 3
27 ـ نگاه کنید به ص80 همین دفتر 
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در مجله آمده، »اوضاع اسفناک و رقت آور حیاتی و معارفی نسوان ایران« را برمی         نماید 
ترقیات«28  مقابل  در  بزرگی  سد  ]که[  تیره روزی  عوامل   ... و  بدبختی  سیاه  »پرده ی  و 
زنان ما بود را آشکار می         سازد. نیز راه و روش از میان برداشتن آن سدها را. »مقایسه ی 
نسوان ایران با زنان ممالک متمدنه«29 که در ستوِن مکاتبه درج شده، امکان پذیرِی آن 

چشم انداز را  پیش رو گذاشت. 
هر چند به گونه ای آشکار از هیئت تحریریه و اعضای آن سخنی به میان نیامد، اما فاش 
گفته شد که: »این مجله به قلم و آثار فکری جمعی از خانم های حساس و معارف پرور 
گیالن اداره خواهد شد.«30 می توان حدس زد که شوکت روستا،31 مهکامه محصص و 
جمیله صدیقی در تحریریه ی مجله حضور داشتند و شماری دیگر از اعضای جمعیت 
از  سرشار  اول  شماره ی  همه،  این  با  می کردند.  اداره  را  نشریه  نسوان،  سعادت  پیک 
اشتباه          های چاپی ست. دست اندرکاران مجله به این واقعیت نیک آگاه بودند و خود در 

شماره ی دوم نشریه ، دلیل آن را با خوانندگان در میان نهادند: 
شماره ی پیش مجله ما پُر از غلط بود که اذعان می کنیم فهم 
بلکه ممتنع می کرد. مندرجات آن  تنها مشکل،  نه  را  موضوع 
نواقص  بسیاری  و  بود  نشده  مرتب  می خواستیم  ما  که  طوری 
ما  است:  چیز  یک  بی شمار،  نواقص  این  علت  داشت.  دیگر 
مردم  و  عادت کرده ایم  ایرانی!  زن  همه  از  بدتر  و  هستیم  زن 
هم معتاد شده  اند که برای زن رفتن در چاپخانه و انجام دادن 
هم  بی منطق  عادت  این  است.  عیب  غلط                                                            گیری  سهل  عمل 
هر  کرده اند  عادت   ما  مرد های  اینکه  برای  مگر  ندارد  وجود 
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...32 

از بارزترین »غلط ها«، تاریخ انتشار مجله است که در مهر ماه منتشر شد، نه آنچنان      که 

28 ـ پیشین
29 ـ پیشین، ص 19

30 ـ پیشین، ص 3
31 ـ مصاحبه با شوکت روستا، پیشین 

32 ـ پیک سعادت نسوان، شماره 2، ص34
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در صفحه ی نخست آمده در آبان.33 نگارش نام فخراعظمی ارغون، شاعر، نویسنده و 
از دیگر اشتباهات فاحش مجله است و  نیز  بیداری زنان آن دوران  کوشنده ی نهضت 
نیز نگارش نام مهکامه  محصص و ده ها اشتباه چاپی دیگر که در شماره های پسین مجله 

کماکان دیده می شود؛ هرچند کمتر. 
شماره ی دوم مجله، دستخوش تغییراتی در شکل گشت. نام پیک سعادت نسوان، به خط 
نستعلیق درآمد؛ اندکی درشت تر از پیش. عدد 1٣06، یعنی تاریخ بنیان گذارِی مجله، 
نام مجله را در خود  ِت سعادت حک شد؛ به صورتی چشم نواز. مستطیلی که  در دل 
حبس کرده بود، از بین رفت. شناسنامه        ی مجله بی کم و کاست آمد؛ به ترتیبی منطقی و 
حرفه ای. طرح  تذهیِب چهار چوب جلد نیز متناسب با داده های شناسنامه چهره نمود؛ با 
نمایی 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 
باید مجله را خواند تا دریافت  دیگری در آن به دیده نمی          آید. سرسخن بی امضا ست. 
که بازتاب دیدگاه هیئت تحریری ست. امضاء پیک سعادت نیز به کلی رخت بست. به 
جای آن ناِم پُر معنای، خط تیره نشست؛ یا فضاهای تهی. دو نوشته حرف اول و آخر 
نویسنده را یدک کشیدند. »فهرست مندرجات« احساس سردی و  نام خانوادگی  نام و 
دل گدازی به وجود می          آورد. برعکس، صفحه آرایی مجله تکامل آن را می نمایاند. بر 
پیشانِی صفحه  های فرد، عنوان نوشته را برجسته ساختند. صفحه های زوج را با نام پیک 
سعادت نسوان آراستند. بنا به رسم زمانه، صفحه ها را در پیوستگی با شماره ی پیشین نمره 
گذاشتند؛ سلسله  وار. فضای تهی                 ی میان نوشته ها را با سخنان بزرگان علم و ادب آکندند. 
نتوانستند اما فصل بندی مجله را سر و سامان دهند؛ هر چند که در »قسمت حفظ الصحه« 
نشانه ی حرکت بدین سو آشکار است. صفحه ی پُشتین مجله آگاهی های الزم را برای 
اشتراک و خرید مجله در اختیار خواننده گذاشت. این شماره  نیز همچون شماره ی 1، 

در 32 صفحه به چاپ رسید. 

33 ـ در روی جلد شماره ی اول مجله، تاریخ انتشار آبان ماه 1306 ثبت شده. در حالی که در درون مجله 
و در صفحه ی پس از »فهرست مقاالت و مندرجات«، تاریخ 15 مهر 1306آمده است. این تاریخ آخرین 
درست است و نه تاریخی که در روی جلد به چشم می             آید؛ چرا که مجله آینده ی شماره 7، مهر ماه 1306، 
در بخش »مطبوعات وارده« و »کتب، رسائل و جراید جدیدالطبع ]که[ به اداره ی مجله رسیده است«، از 

شماره اول مجله پیک سعادت نسوان نیز یاد کرده.
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ترتیب  و  نظم  بیانگر  این  گشت.  پراکنده   1306 ماه  اسفند  در  نشریه  سوم  شماره ی 
دوماهنامه است. جلِد این شماره را به دست نیاوردیم. حروف چینی دگرسان مجله، چه 
بسا نشانه ی چاپ آن در چاپخانه ای دیگر باشد. »فهرست مندرجات«، همسان فهرست 
درشماره ی  که  را  فاطمه  ای  است.  افتاده  تنها  باز  نفیسی  سعید  است.  مجله   2 شماره ی 
دوم نامش را دیده بودیم، این             بار در فاصله  ی چند تیره و چند حرف اول و آخر، ته 
فهرست جا دادند. آیا می        د         انستند که او کریم کشاورز است؟! 34 دراین شماره نیز الگوی 
عنوان  دو  و  گشودند  نیز  تازه         ای  فصل  اما  پی           گرفتند.  را  پیشین  شماره ی  صفحه آرایِی 
اجتماعی و علمی را به صورت سرنوشته  در آن جای دادند. با دو رباعی، یکی از »آثار 
متأخرین« و دیگری از »آثار متقدمین« و نیز سه بیت شعر از ملک الشعرای بهار، حال و 

هوای تازه       ای به پیک بخشیدند. 
تنها بار که مجله ی پیک سعادت نسوان از رواِل انتشاِر دو ماه یک بار خارج  شد و سِر 
وقت به دست خوانندگان خود نرسید، اردیبهشت ماه )1307( بود. پیک در تیرماه انتشار 
یافت. روی جلِد آن آمد: »شماره ی 4ـ 5، اردیبهشت و تیرماه 1307... قیمت این شماره 
سه قران است«. قیمت گذاری موجه است و گفتنی ست آن شماره که به واقع دو شماره 
انتشاراتی.  بنگاه  نیز  یافت؛  تغییر  باز  جلد  روی  تذهیِب  است.  صفحه    64 برساخته،  را 
انتشار مجله  چاپ آن شماره را به »شرکت چاپخانه جاوید« سپردند. اما دلیل دیرکرد 
را در سر سخن نیاوردند. فهرست را به همان سبک و سیاق شماره های 2 و 3 آوردند. 
نام و نام خانوادگی کامل ندارد و این نشانه     ی آن است  این بار حتا یک نویسنده هم 
که نویسندگاِن ناهمخوان با دستگاه دولت و سیاست حکومت، امنیت خود را در خطر 
می    دیدند. با این همه، شماره ی 4 ـ 5 را باید از پربارترین و به روز ترین پیک  ها دانست. 
برای نخستین بار در آن شعر بلندی به چشم می    آید که داستان »صیغه روی« زن ایرانی 
است و پیامد اندوه بار اینگونه روسپی گری. داستان کوتاهی نیز از یک زن نویسنده ی 
را می نمایاند. »خالصه  ی  مناسبات طبقاتی در جامعه  برگرداندند که  فارسی  به  آلمانی 

34 ـ آنکه پرده از این واقعیت برداشت کسی جز خوِدِِ کریم کشاورز نیست. این نویسنده، مترجم و محقق 
نامدار )1366ـ1279( در کتاب فی مدة المعلومه که در برگیرند ی برخی از مقاله                  های اوست و از جمله  
نامه ی فاطمه، در زیرنویسی فاش ساخت: »نامه ای ست که به امضای مستعار فاطمه به مجله ی پیک سعادت 
نسوان رشت )شماره 5 ـ4 سال اول، به مورخ اردیبهشت ـ تیر ماه 1307شمسی( نوشته ام.« فی مدة المعلومه، 

انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، تهران، 2535، ص 153
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امان اهلل خان  افغانستان،  پادشاه  تجدد خواه  همسر  ثریا«  ملکه  علیا حضرت  با  مصاحبه 
به  با سفر رسمی آن زوج  افغانستان«،  نوشته ای زیر عنوان »اوضاع زنان در  و همچنین 
ایران )16 خرداد تا 31 خرداد 1307( نمی تواند بی ارتباط باشد. انتشاِر نامه ی انتقاد آمیز 
"فاطمه" که پنداری »در یکی از شهرهای مسلمان نشین خارجه« می زیست، سالمِت نفس 
از  »مکتوب  این  نمایش می      گذارد.  به  را  نسوان  پیک سعادت  انتقادپذیری  و روحیه    ی 
خارجه« با رعایت قاعده                       ی پیشرفته ی حذف و جرح در روزنامه نگاری به انتشار رسید. از 
تازگی های این شماره یکی هم چاپ آگهِی انتشار مجله ی آینده و خبر ایجاد »قرائتخانه 
به چشم می آید، رشد  مجله  پشتین  »اطالع« ی که در صفحه ی  است.  عادل خلعتبری« 

شبکه ی پخش مجله را در گستره ی »بالد ایران« بیان می     کند. 
دو  به  صفحه آرایی  و  شکل  در   ،1307 شهریور  نسوان،  سعادت  پیک  ششم  شماره ی 
شماره ی پیشین آن مجله می ماند. به انسجام الزم هنوز دست نیافته؛ نه به لحاظ موضوعی 
»مدارس  پیشرفت چشم گیر است.  نیز  این شماره  اما در  نوشته ها.  نه در مفصل بندِی  و 
نسوان گیالن در سال 1306« که جای سرسخن نشسته، آغاز شایسته ای در کار پژوهشی 
را می      نمایاند؛ بر مبنای آمار و ارقام. »عفت«، بازنگری هوشمندانه ای است در سرشِت 
اراده و  به وی، پاس داشت شأن،  بازگرداندن شخصیت زن  مردساالر دین های سامی، 
نیمه ی دیگر جامعه. روزنامه  دیواری همچون گام  نخستین است  قدرت تصمیم گیرِی 
نقد  داخله«،  »مکتوب  نشریه.  خوانندگان  به  آن  بازتاب  و  دهی  گزارش  تهیه ی  در 
تأمل  برانگیزی است بر سلسله مکاتیب »خارجه« که از همان آغاز یکی از ستون های 
ثابت مجله را بر ساخت. »اخطار اداری« در صفحه ی پُشتین، حکایت از آن داشت که 
گردانندگان پیک سعادت نسوان سرگرم برنامه ریزی و آماده سازی نوشته های سال دوم 

مجله هستند و مرحله ا ی تازه  را در انتشار بهتر و پُربارتِر آن تدارک می بینند.

5

این مرحله ی تازه اما آغاز نشد؛ اگر هم که شد به جایی نرسید. پس از پیک شماره ی 
در  می دانیم که  را  این  اما  نمی دانیم.  یقین  به  نرسید. چرا؟  راه  از  دیگری  پیک  شش، 
فاصله ی میان انتشار پیک های چهار ـ پنج و شش، اداره ی  نظارت شرعیات به ریاسِت 
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اداره ی انطباعات وزارت معارف و اوقاف یادداشتی نوشت و نسبت به مجله ی نسوان 
استفسار کرد. بدین سان:

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، اداره ی نظارت شرعیات، نمره31، 
به تاریخ 2 مرداد ماه سنه 1307

ریاست محترم انطباعات. در صفحه 4/ ستون3/ ستاره ایران35 

35 ـ ستاره ایران نام روزنامه ای                     ست که در سال 1294، به دست میرزا حسین خان صبا )کمال السلطان( 
و  باسواد  مردی  و  توانا  »نویسنده ای  بود؛  اردبیلی  سیدحسین  روزنامه  سردبیر  نخستین  شد.  گشوده 
کتاب خوانده...]که[ ترکی و عربی را بسیار خوب می دانست و طبع شعر هم داشت و گاهی اشعار شیرین 
تحریریه  هیئت  روزنامه ای  »برای  ایران  مطبوعات  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  که  هموست  می گفت«. 
روزنامه های  تندروترین  از  که  ایران  ستاره  تحریریه  هیئت  در  اوست«.  از  اصطالح  این  و  کرد  درست 
زمانه                      ی خود بود، کسانی چون: سعید نفیسی، علی دشتی، مجتبی طباطبایی و ادیب الملک... قلم می زدند. 
رضاخان چه در مقام سرداری سپاه و چه به دوران پادشاهی، به این روزنامه کین می ورزید؛ تاجایی که 
یک بار در میدان باغشاه کمال السلطان را به باد کتک گرفت. پس از مرگ صبا در سال 1303، ابوالقاسم 
اعتصام زاده امتیاز ستاره ایران 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 1307. ستاره ایران از حزب سوسیالیست 

ایران حمایت می کرد. مرام و مسلک روزنامه در شماره نخست آن بدین شرح آمده است:
»مرام و مسلک ما 

ما زنده ایم و زندگانی را دوست می داریم. ُحب حیات فطری و طبیعی انسان است. انسان با امید و آرزو 
زندگی می کند. امید مبدا حرکت، حرکت موجب حرارت و حرارت منشاء حیات است. کسانی که خود 
را دارای حق حیات می دانند ناچارند که امید و آرزو را تعقیب نمایند. مأیوسی در شرع حیات کفر است. 
نومیدی ریشه ی زندگانی یک ملت را می پوساند. با اینکه ابرهای غلیظ به طوری محیط ایران را فراگرفته 
که موقتاً آفتاب امید به سهولت مجال پرتوافشانی به این مرزو بوم نمی یابد، ولیکن ایران در تاریخ هزاران 

ساله ی خود مواقعی سخت تر از این موقع گذرانده و در طی بحران های شدید حیات، زنده مانده است. 
نباید بود. ستاره ایران طلوع می کند در حالی که به  اوضاع فعلی چندان امید بخش نیست ولیکن نومید 
سعادت و استقالل ایران امیدوار بوده، بدبینی و کوتاه نظری را به نظر خاطر خود راه نمی دهد. در اولین 
مرحله می خواهد 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 گام های سریع بپیماید.
ستاره ایران حوادث و اتفاقات را از نقطه نظر مصالح ایران و استقالل و آزادی و ترقی ایران تعقیب نموده، 

حقیقت نویسی و بی غرضی و بیطرفی را در نگارشات خود رعایت خواهد کرد. 
ستاره ایران می خواهد مدافع و حامی حقوق عامه ملت و زبان حقیقت گوی جماعت بوده، جریان اوضاع 

و احوال را از مد نظر انتظارات حقیقی ملت تدقیق نماید. 
انجام  اغراض شخصیه نمی شود. و در  قلم را منظور داشته است، آلت اجرای  اهمیت مقام  ایران  ستاره 
به مدح و قدح اشخاص  را کنار گذاشته  به عهده گرفته، عواطف ُحب و بغض شخصی  وظیفه ای که 

نمی پردازد و جز آنچه انصاف و وجدان حکم می کند، نمی نگارد. 
استقامت  یک  با  نشده،  تسلیم  تهدیدی  و  تطمیع  هیچ گونه  به  حقانیت  و  حق  تعقیب  در  ایران  ستاره 
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کتابخانه  در  و  یافت  انتشار  رشت  در  که  نسوان  مجله  اعالن 
تهران به فروش می رسد، ]چاپ[ نموده، و حال اینکه تاکنون 
نسخه ای از آن به این اداره، از جمله مالحظه عدم تخالف آن با 
اصول و فروع مذهب نرسیده، الزم است مقرر فرمایید از آنچه 
بعدها  و  بیاورند  نسخه  یک  طبع شده  نسوان  مجله  از  تاکنون 
هم به موجب قانون مرتباً ارسال دارند، شماره ستاره ایران که 

اعالن نموده شماره )2( می باشد.36

دوازده  شیعه              ی  یعنی  فروع مذهب"،  و  "اصول  با  نشریه       ها       مندرجاِت  تطابق  یا  تخالف 
امامی، بُن        مایه          ی متمم قانون مطبوعات دو ماده              ای  ست که کمی پس از شکست جنبش 
جنگل و در هنگامه        ی ستیز با آزادی خواهان و هواداران سوسیالیسم به تصویب چهارمین 
در  شرعیات  ناظر  ِسِمت   ایجاد   .1301 سال  آبان   10 در  رسید؛  ملی  شورای  مجلس 

وزارت معارف، ره        آورد آن قانون است که متن کامل آن را در زیر می        آوریم:
ماده ی اولـ  چون مطابق اصل بیستم متمم قانون اساسی، عامه ی 
اسالم  دین  به  مّضره  مواد  و  ُکتب ضالل  از  غیر  به  مطبوعات 

خلل ناپذیر در روش خود مقاومت خواهد نمود. 
ستاره ایران چون مبدأ سعادت و ترقی ایران را بسط و تعمیم معارف و علوم می داند، بی اندازه مجاهدت در 
پیشرفت معارف خواهد نمود؛ مخصوصًا تعلیم و تربیت نسوان را که یگانه وسیله ی تهذیب اخالق و تربیت هیئت 

اجتماعیه ایران است از اخص آمال ترقی خواهانه ی خود قرار خواهد داد. ]تأکید از ماست[
ایران حوزه نظامی مملکت را فوق العاده مهم و محترم شمرده، قوام دولت را منوط به اصالح و  ستاره 
تکمیل و تزیید این قوه می داند و برای افزایش قوه ی نظامی، تکثیر منابع عایدات و طرح مالیات را با اصول 

صحیح و تربیت اطمینان بخش الزم می شمارد. 
ستاره ایران اصالح اوضاع اقتصادی ایران را از مهمترین آمال خود شمرده و چون قسمت عمده ی ثروت 
تهیه ی  و  توسعه ی فالحت  و  تکمیل  باب  این  در  لذا  تشکیل می دهد،  را موضوع فالحت  مملکت  این 

وسایل آسایش زارعین را بر همه چیز مقدم می داند.
این است خطوط اساسی ای که روزنامه ستاره ایران در طی نگارش های 
خود تعقیب خواهد کرد و با همین آمال در چنین موقع باریک وظیفه ی 

خدمتگذاری ایران را به عهده گرفته با قلبی پاک و منزه داخل میدان 
مجاهدت شده و از خداوند توفیق خدمت می خواهد. 

س ـ ح اردبیلی
ستاره ایران، شماره 1، سال اول، 19 جوزا 1333) 19خرداد 1294(«

36 ـ کاوه بیات ـ مسعود کوهستانی، اسناد مطبوعات )1320ـ1286ه . ش.(، جلد دوم، انتشارات سازمان 
اسناد ملی ایران، 1372، ص 60. آنچه در کروشه ها آمده، افزوده ی گردآورندگاِن اسناد است. 
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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 ناقاًل ولو هزالً، 
چیزی طبع کنند، قباًل به ناظر شرعیات ـ که ُخبرویّت او توسط 
دو نفر مجتهد جامع الشرایط 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 مّضر 
بودن آن به دین اسالم و مذهب کتباً تصدیق شد، طبع و نشر 

کنند.
یا  و  یا مجالت  و  از مدیران جراید  ـ هرگاه یکی  ماده     ی دوم 
مدعی  نمود،  تخلف  فوق  مفاد  از  دیگری  یا  و  مطابع  ارباب 
العموم و یا مدعی خصوصی، قضیه را به ناظر شرعیات قانونی 
و یا مجتهد عادل مسلم رجوع می       نماید. بعد از تصدیق کتبی 
به فوریت اوراق منتشره جمع        آوری و  به مضر بودن،  مشارالیه 
توقیف شده، مدیر و نویسنده و طبع کننده مستنداً به تشخیص 
ناظر شرعیات و یا مجتهد عادل مسلم، مطابق قانون مطبوعات 

مجازات خواهد شد.37
این قانون بیانگر پیوند تنگاتنگ روحانیت و قدرت سیاسی وقت بود. با تکیه بر آن، نه 
تنها بسیاری از نشریه             های آزادی خواه و عدالت       جو توقیف و تعطیل شد، نه تنها جنبش 
مذهب  فروع"  و  "اصول  در  بازنگری  اسالم،  بنیادهای  بازاندیشی           ِ  برای  سیاسی   ـ  ادبی 
شیعی و روند دین    پیرایی از پیشروی باز  داشته شد، بلکه گام تازه           ای در راستای پیشگیری 
مطلقه،  استبداد  ستون  های                 استوارسازی  و  دموکراتیک  و  الئیک  حکومتی  برآمدن  از 

برداشته شد.
گرفت.  صورت  معینی  اجتماعی  سیاسی-  متن  در  اما  پیک،  توقیف  قانونی  توجیه 

از دکتر حسین  برگرفته  ]آبان[ 1301 شمسی،  قانون مطبوعات، مصوب 10 عقرب  به  قانون راجع  ـ   37
ابوترابیان، مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326، انتشارات اطالعات، تهران 1366، ص 222
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)اتحادیه    های   1304 ـ   1305 سال                های  در  در  خود  مخالفین  سرکوب  از  پس  رضاشاه 
کارگری، نشریه            ها و سازمان      های وابسته به فرقه         ی کمونیست، روشنفکران آزادی     خواه، 
بین بردن منتقدین خود و یک دست کردن  از  به   ، انقالبی و عشایر شورشی(  افسران 
حاکمیت برآمد.                        بحران اقتصادی رو به رشد، عزم او را در انجام این امر جزم کرد. به 
ویژه پس از ترور امیر لشکر عبداهلل طهماسبی در پانزدهم فروردین ماه 1307. شیوه ی 
برگذاری انتخابات مجلس هفتم و پیشگیری از حضور نمایندگان مستقل مردم در قوه ی 
قانون گذاری، دیگر جای تردید نگذاشت که دوره          ی آزادی            های نسبی به سر آمده و 
از  که جملگی  تهران  نمایندگان  نام  اعالم  است.38  رسیده  فرا  مطلقه  استبداد  مرحله          ی 
مثابه  به  نوع دوست  روشنک  برای  نمی توانست   )1307 تیر   4( بودند  رضاشاه  موافقان 

هشداری جدی نباشد.
 در یک چنین متن سیاسی ـ اجتماعی و در روزی از روزهای مرداد 1307 بود که رئیس 
و  فراخواند  نزد خود  را  نوع دوست  بانو  مولوی،  اوقاف گیالن، علی محمد  و  معارف 
جویای مسئله                 ای            شد که ناظر شرعیات وزارت معارف پی              گیری قانونی آن را خواستار 
بود. روشنک نوع دوست به آگاهی علی محمد گیالنی ر ساند که همه   ی »نمرات مجله 

انتخابات مجلس هفتم گزارشی به  38 ـ ستاره ی سرخ ارگان مرکزی فرقه ی کمونیست ایران درباره ی 
چاپ رساند که باز گفتنی است: »راستی از برای یک پارلمان قالبی و سفارشی مانند پارلمان هفتم ایران 
 ... کرد؟  پیدا  می شود  پهلوی  صفت  از  وقاحت آمیز تر  و  زشت تر  حال  عین  در  و  مناسب تر  صفتی  چه 
مجلس هفتم و وکالی امروزه را در حقیقت قالبی هم نمی توان نامید، زیرا که ملت... نمایندگان حالیه را 
به خود منسوب نمی داند. این ها وکالی پهلوی هستند و از وکالی پهلوی هم هیچ وقت ملت چشم رفرم 
و اصالحات و خدمت به مملکت و مبارزه با امپریالیسم را نخواهد داشت... در پارلمان شاه پرست و مطیع 
سابق که اکثریت نمایندگان آن نیز به زور سرنیزه امرای لشکر انتخاب شده بودند، باز در ظاهر چند نفر 
نمایندگان مخالف آزادی خواه 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 عده ی آرا در نتیجه ی بعضی علل 
معلومه از تمام مجالس سابقه زیادتر بود، نماینده ی اول تهران، مدرس 130634 رأی گرفت و همچنین در 
والیات عده ی آرای منتخبین خیلی کمتر از این مقدار و ندرتاً در بعضی نقاط به واسطه ی دخالت علنی 
امرای لشکری و حکام کشوری تا 20 و 30 هزار رسید، ولی در مجلس هفتم، نماینده ی اول تهران، شیخ 
حسین تهرانی ضد قرارداد ]1919[ و در همان حال پادوی مدرس دیروز و آنگلو رضا فیل امروز 50 هزار 
رای گرفت؛ یعنی 356 درصد یا بیش از سه برابر و نیم بیشتر از نماینده ی اول تهران در دو سال پیش!!! در 
صورتی که بنا بر احصائیه ی اخیر، جمعیت تهران از 250 هزار هم کمتر و بر فرض عده ی مذکور قریب 
125 هزار آن معموالً زن و بعد مطابق قوانین احصائیه قریب 40 درصد آن )یعنی پنجاه هزار نفر( جوان های 

تا سن 21 سال هستند که حق دخالت در انتخابات را نداشته ...«
 ستاره سرخ، سال اول، شماره 1و2، مجلس هفتم یا پارلمان پهلوی، صص 57-63 
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را مستقیماً به وزارت جلیله متبوعه ایفاد نموده است.« اما »حسب االمر، مجدداً شماره                  های 
آن را )1 الی 5 ( تلواً تقدیم می         نماید.« 39

آقای  به  است  گیالن  اوقاف  و  معارف  رئیس  مراسله         ی  پایانی  جمله     ی  رفت،  آنچه 
تاریخ پیک  این  تاریخ 27 مرداد 1307. در  به  انطباعات کل کشور  مرات مدیر وقت 
شماره ی 6 که در آغاز شهریور پخش شد، منطقاً می         بایست در چاپخانه باشد. و چنان که 
می              دانیم، آن شماره سر وقت پراکنده شد. اما پس از آن شماره، پیک یک چندی ناپدید 
گشت. پژوهش ما برای یافتن دلیل این ناپدیداری تاکنون به جایی نرسیده است و هنوز 
نمی        دانیم توقف انتشار پیک سعادت نسوان به دستور ناظرشرعیات بود و یا شم               سیاسی 

بانو نوع دوست که ندا سر می       داد: بهتر آنکه چندی دم  نزنی و به الک خود فرو روی!      
همه                سویه  تجددی  هوادار  که  روزنامه      ها  یی  تتمه       ی   ،1307 سال  آن  در  بود،  هرچه 
)ستاره          ی  نابود شدند.  و  نیست  دیگری  از پس  یکی  و چپ                گرا،  آزادی        خواه  و  بودند 
ایران، کیمیا، آینده، فروغ ...(. آن         ها که از پهنه                          ی مطبوعات کشور پا پس نکشیدند و 
خاموشی برنگزیدند، به دست پلیس رضاشاهی خفه شدند. برجسته ترین نمونه اش فرخی 

یزدی ست و طوفانش که به سرنوشت واعظ قزوینی گرفتار آمد و میرزاده عشقی.

6

در اردیبهشت 1309، مجله ی پیک سعادت نسوان باز چهره نمود.40 این پدیداری جای 
تردید نمی گذارد که روشنک  نوع دوست  از اندیشه ی انتشار مجله دست نشسته بود و 
بیداری و آگاهی  فراشد  به سهم خود  از سر گیرد و  تا کار  بود  مناسبی  در پی مجال 
زنان گیالنی و ایرانی را گامی پیش تر برد. اینکه بانو نوع دوست با چه توجیه و تدبیری 
به  ابهام است. حتا  از  بگیرد، در هاله ای  اول، سال دوم« را  توانست اجازه ی »شماره ی 
انتشار  به  اوِل دوره ی دوم، شماره ی دومی هم  یقین نمی دانیم که در پی آن شماره ی 
رسید یا نه! پاسخ به این پرسش هرچه باشد، یک نکته محرز است و آن اینکه کوشش 

39 ـ کاوه بیات- مسعود کوهستانی، اسناد مطبوعات )1320- 1286ه . ش(، جلد دوم، انتشارات سازمان 
اسناد ملی ایران، 1372، ص 60 

40 ـ عالم نسوان،  شماره چهارم، سال دهم، تیر 1309، قسمِت مطبوعات تازه.
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این  نرسید.  به فرجام دلخواه  برای زنده نگه داشتن پیک  بانو نوع دوست و همکارانش 
مجله نیز به سرنوشت ده ها نشریه ی دیگر گرفتار آمد که با شدت یابی دم افزون استبداد 

رضاشاهی، تا همیشه از دنیای مطبوعات ایران رخت برکندند. 
از آن پس تا فروافتادن رضاشاه از تخت طاووس، فعالیت بانو نوع دوست به آموزش و 
پرورش دختران و زنان گیالن فروکاسته شد؛ نیز به اداره ی قرائتخانه ای که در همان سال 
1309 دایر کرد. در سال  های استبداد مطلقه           ی 1320ـ1310، بیرون از دبستان، دبیرستان 
و قرائتخانه، ردپایی از روشنک نوع دوست نمی بینیم. چه، جمعیت پیک سعادت نسوان 
نیز در منگنه ی فشارهای حکومتی، از پا درآمده بود.41 در پیوند با روند برنشستن استبداد 
مطلقه است شاید که بانو نوع    دوست به دومین کنگره ی نسوان شرق که در آبان و آذر 
1311 در تهران برگزار شد، پا نگذاشت.42 با نهاد دولتی کانون بانوان گیالن43 نیز که کم 

41 ـ تاریخ دقیق تعطیلی جمعیت پیک سعادت نسوان را نمی دانیم. به احتمال زیاد یا در سال 1309 بوده 
است یا 1310. نگاه کنید به مهناز متین ـ ناصر مهاجر، ماهرخ کسمایی، پیشین

42ـ  »... دومین کنگره      ی عالی نسوان شرق باحضور نماینده         ی زنان کشورهای ترکیه، سوریه، لبنان، یونان، 
مصر، تونس، هندوستان، افغانستان، جاوه، عراق، حجاز، چین، ژاپن، استرلیا و زنگبار با هدف »تبلیغ برای 
برگذار  نسوان شرق در دمشق  اول  ... کنگره  ی  برگذار شد.]1311/1932[  ایران  تساوی زن و مرد« در 
شده ]بود[ و هدف آن گذشته از اتحاد کامل زنان از فرهنگ، نژاد و مذهب مختلف، نظارت بر شرایط 
زنان در جوامع کشورهای شرقی بود. چنانکه متولیان آن بر این بودند که کنگره           ی نسوان شرقی »حق 
دارد که از همه            ی ممالک شرقی و از هر مملکتی که الزم دید اصالحاتی که به نظرشان می         رسد، تقاضا 
کند.« کنگره      ی دوم در ادامه          ی مصوباتی تشکیل می        شد که حاصلش مطالباتی بود برخاسته از نیازهای آن 
زمان زنان کشورهای شرق و تأکید آن بر برابری زن و مرد در آموزش و اشتغال و دستمزد و نیز کسب 
بسیاری از حقوق تضییق شده. ]این کنگره[ در واقع آخرین کنگره ی نسوان شرق بود؛ چرا که علی            رغم 
تشکیل کنگره          ی سوم نسوان شرق در استامبول و دعوت نماینده        ی ایران، این کنگره همزمان با برگذاری 
کنگره         ای دیگر با حضور نمایندگان کشورهای غربی و اروپایی... به کنگره        ی بین المللی تبدیل گردید.«

نهضت نسوان شرق، غالمرضا سالمی و افسانه نجم             آبادی، شیرازه، تهران، 1384، صص ده و یازده.
گفتنی       ست که یکی از سخنرانان کنگره       ی تهران بانو ایران ارانی بود؛ خواهر دکتر تقی ارانی اندیشمند 
مارکسیست.  سخنرانی وی در کتاب پیش گفته به چاپ رسیده )صص 142- 139(؛ نیز در »مسئله            ی زن 
در برخی مدونات چپ از نهضت مشروطه تا عصر رضا خان«، هما ناطق، ماهنامه زمان نو، شماره          ی 1، 

آبان 1362. 
درباره             ی   ،)1314-1344( ایران  بانوان  کانون  مدیره      ی  هیئت  اعضای  از  یکی  بامداد،  بدرالملوک  ـ   43

شکل گیری و کارکرد این نهاد نوشته است:
»کانون بانوان ایران در 22 اردیبهشت 1314 به اشاره      ی اعلیحضرت       رضاشاه کبیر و با دعوت وزیر معارف 
در کوچه    ی  دارالمعلمات  محل  به  و  انتخاب  فرهنگی  زنان  از  عده       ای  اصغر حکمت،  علی  آقای  وقت 
ظهیراالسالم، خیابان شاه         آباد دعوت شدند. به آنها گفته شد که مأموریت دارند تا جمعیتی تشکیل بدهند 
و اساسنامه         ی آن را به نظر وزیر معارف برسانند و با حمایت دولت پیشقدم آزادی زنان باشند. این جمعیت 

در جلسات بعد نام، کانون بانوان را برای خود اختیار کرد و اساسنامه        ای آنرا به شرح زیر نوشت:
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و کیف کارکردش نماد دگردیسی جنبش زنان ایران در دوره       ی استبداد مطلقه است و 
تجدد رضاشاهی، به همکاری  نپرداخت.44 چنین به دیده می آید که بانو نوع  دوست پس 

کانون بانوان ایران به ریاست عالیه              ی واالحضرت شاهدخت شمس پهلوی و معاضدت و مراقبت وزارت 
معارف برای اجرای مقاصد زیر تأسیس می       شود. 

وسیله         ی  به  علمی  قواعد  مطابق  پرورش طفل،  و  داری  تعلیم خانه  و  بانوان  اخالقی  و  فکری  تربیت   )1
با  تربیت جسمانی  برای  متناسب  به ورزش                های  اکابر و غیره. 2( تشویق  نشریات، کالس           های  خطابه          ها، 
رعایت اصول صححی. 3( ایجاد مؤسسه            ی خیریه برای امداد به مادران بی           بضاعت و اطفال بی         سرپرست. 
4( ترغیب به سادگی در زندگی و استعمال امتعه        ی وطنی. 5( این کانون بر طبق ماده           ی 587 قانون تجارت، 

شخصیت حقوقی دارد و رئیس آن نماینده        ی کانون خواهد بود.
خانم هاجر تربیت به ریاست انتخاب شد و فعالیت کانون مطابق اساسنامه با ترتیب دادن مجالس سخنرانی، 

نمایش، باشگاه ورزشی، کالس      های اکابر شروع گردید.«
 رخی از زنانی که در درازنای زمان، کانون بانوان را اداره کرده اند، عبارتند از: صدیقه دولت آبادی، هاجر 

تربیت، بدرالملوک بامداد، مهرانگیز منوچهریان، فخرعظمی ارغون و اختر کامبخش.
بدرالملوک بامداد، زن ایرانی از انقالب مشروطیت تا انقالب سفید، ابن سینا، تهران، 1347، صص 89 و 

91
44 ـ مریم فتحی، کانون بانوان، مؤسسه     ی مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران،1383، ص 133
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فعالیت اجتماعی کناره گرفت.  از هرگونه  تتمه ی آزادی                     های سیاسی  از برچیده شدن 
فشارها را تاب آورد، گوشه گیری برگزید، از تمکین و کرنش پادشاه خودکامه سر باز 

زد و خود را به "مواهب ملی" آلوده نکرد.

7

بازشناسانده اند. جرگه ای  زنانه  نسوان را کمتر چونان جرگه ای  جمعیت پیک سعادت 
ایراِن آغاِز سده ی چهاردهم خورشیدی . جرگه ای که  زنان  از جنب و جوِش  برآمده 
به دست زنان گیالنی شکل گرفت؛ دربرگیرنده ی زنان بود و برای پیشرفت زنان راه 
می پیمود.  بسیاری آن را زایده ی جمعیت های بیش و کم مردانه پنداشته اند؛ همبسته ی 
پیشرو ترین   از  گرچه  که  رشت  فرهنگ  به جمعیت  وابسته  یا  ایران  کمونیست  فرقه ی 
جریان های زمانه ی خود بود، زن را به آن راه نبود. روایت هایی که تاکنون داده شده 
است، یا نشان از ناآگاهی و نادانی دارد یا فرقه گرایی سیاسی و یا فرهنگ مردساالر. 
روایت علی کباری از پیک سعادت نسوان را می توان نمونه ی نادانی و ناآگاهی دانست، 

آمیخته با فرهنگ مردساالر:
خرافات  با  مبارزه  و  افکار  تنویر  »فرهنگ«  جمعیت  هدف 
»پیک  نام  به  دخترانه ای  کالسه    6 مدرسه  جمعیت  این  بود... 
سعادت نسوان« دایر کرد که معلمین آن مخفیانه عضو جمعیت 
»فرهنگ« بودند. می گویند رشت اولین نقطه ای بود که مدرسه 

نسوان در آن تأسیس شد..45
نیز حکایت شکل گیری جمعیت پیک سعادت نسوان را درست  عبدالصمد کامبخش 

بازنمی گوید و سرشت مستقل آن را نادیده می گیرد: 
از جمعیت  واقع می توان شاخه ای  را در  نسوان  پیک سعادت 
فرهنگ دانست. این جمعیت در سال 1301 به وسیله ی عده ای 
توجهی  قابل  به وجود آمد و عده ی  زنان روشنفکر رشت  از 

45 ـ علی کباری، خاطراتی از فعالیت جمعیت »فرهنگ« و حزب کمونیست گیالن، دنیا، دوره دوم، سال 
دوازدهم، شماره چهارم، زمستان 1350، صص80 و 81 



27

این  نمود.  جلب  خود  سازمان  به  را  رشت  ترقی خواه  زنان  از 
همین  به  مجله ای  و  سعادت  پیک  نام  به  مدرسه ای  جمعیت 
به  و  ادبی  و  اجتماعی  مقاالت  این مجله  در  تأسیس کرد.  نام 
می شد.  درج  زنان  حقوق  از  پشتیبانی  به  مقاالتی  خصوص 
و  آگاهی  به  بزرگی  خدمت  نسوان  سعادت  پیک  مجله ی 
روشن شدن افکار زنان ایران کرد زیرا خوانندگان آن منحصر 

به رشت و حتا گیالن نبودند....46
اشتباه  را  نسوان  سعادت  پیک  جمعیت  مدرسه ی  نام  و  شکل گیری  تاریخ  کامبخش 
نیز  رشت  فرهنگ  جمعیت  به  زنانه  جمعیت  آن  وابستگی  درباره ی  می  دهد.  دست  به 
خیال            بافی روی می          آورد. راست است که شماری از خواهران و بستگان اعضای جمعیت 
فرهنگ از نخستین زنانی بودند که در کنار روشنک نوع دوست قرار گرفتند و پیک را 
بنیان گذاشتند؛ اما این بستگی سببی، دال بر وابستگِی تشکیالتِی آن دو جرگه نیست. 
فرهنگ،  از شماره های مجله ی  هیچ یک  در  و  نداشت  زنانه  فرهنگ شاخه ی  جمعیت 
که  کرد  تصور  می توان  حال  این  با  است.  نشده  ادعایی  چنین  جمعیت،  آن  نشریه ی 
جمعیت فرهنگ به عنوان پُر نفوذ ترین جریان فکری رشت و یکی از نشریه های اثرگذار 
روشنفکری کشور، در گرایش زنان پیشروی گیلک به ُکنش  اجتماعی و پویِش »راه 
رضا  آنچه  داشت.  انکارناپذیر  نقشی  نسوان«47  مدنی  حقوق  تثبیت  و  نجات  و  تعالی 
روستا، عضو فرقه ی کمونیست ایران درباره ی جمعیت پیک سعادت نسوان نوشته، به 

واقعیت تاریخی نزدیک تر است: 
عده ای  بانوان،  بیِن  ]فرهنگ[  مجمع  این  کار  نتیجه ی  در   ...
و  صدیقی  جمیله  و  خانم  روشنک  ابتکار  به  گیالن  بانوان  از 
سکینه شبرنگ به تشکیل جمعیت پیک سعادت نسوان مبادرت 
تشکیل  به  دست  دوشیزگان  و  زنان  بیداری  برای  و  ورزیدند 

مدرسه سعادت و مجله ی پیک سعادت زدند.48 

انتشارات حزب  پنجم،  ایران، چاپ  تاریخ جنبش کارگری  درباره  عبدالصمد کامبخش، شمه ای  ـ   46
توده ی ایران، 1358، صص30 و 31

47 ـ پیک سعادت نسوان، شماره ی 1، ص 2
48 ـ رضا روستا، مجمع ادبی»فرهنگ«، دنیا، دوره ی دوم، سال ششم، شماره3، پاییز 1344، ص 81
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اینکه رضا روستا از سایر اعضای جمعیت پیک و از جمله خواهر خود شوکت روستا 
ایران و زیر سایه ی  این دلیل باشد که آنها در آن هنگام در  به  نبرده، چه بسا  نامی  را 
هولناک ساواک می           زیستند. جز گفته  ی روستا، شهادت آرداشس )اردشیر( آوانسیان نیز 
در خور یادآوری است. این عضو برجسته ی فرقه ی کمونیست ایران که در آن دوران 
در سازماندهی فعالیت های کمونیستِی گیالن و قزوین نقشی مهمی داشت و از حافظه  ای 
فرقه ی  نسوان،  پیک سعادت  میان جمعیت  مناسبات  درباره ی  بود،  برخوردار  نیز  قوی 

کمونیست ایران و انجمن فرهنگ رشت نوشته است: 
فرهنگی  سازمان های  مرکز،  سه  در  که  کرد  قید  بایستی   ...
قزوین.  و  تهران  در  سپس  رشت،  در  بودند...  فعال  نیز  بانوان 
است  بود آن  مهم  این سطور خیلی  نگارنده  نظر  به  آنچه که 
که اولین بار کمونیست های ایران بودند که زن ها را در نهضت 
فرهنگی  سازمان های  کمونیست...  بانوان  نمودند.  وارد   ...
اینان پیش کسوتان نهضت  اداره می کردند...  را  این سه مرکز 
سیاسی بانوان ایران بودند... در رشت جمعیت "پیک سعادت 
محلی  روشنفکر  زن های  از  بیست  سال های  اوایل  در  نسوان" 
که اکثراً معلمه بودند و به همین نام مدرسه ای هم دایر کردند 
که در رشت شهرت پیدا کرد. در عین حال مجله ای به همین 
زیادی  تاثیر  فرهنگ رشت  می شد. جمعیت  منتشر  و  دایر  نام 
تأسیس  در  رشت،  نسوان  سعادت  پیک  جمعیت  ایجاد  در 
انجمن  تاسیس  در  حتا  و  )پهلوی(  انزلی  فرهخت  جمعیت 
پرورش قزوین داشته است. در این مجامع گروه های آکتورال 
این مجامع کمک های  نقش مهمی در ترویج فرهنگ داشته. 
شایانی در امر ترویج علم و هنر، تأسیس مدارس اکابر، تأسیس 
در  پیشرو  مترقی  جوان  صدها  داشته اند.  قرائتخانه  کتابخانه، 
این جریان ها  این مجامع تربیت می شده  اند. مؤسس و رهبران 

کمونیست های ایران بودند. 49

سلطنت  اول  دوران  در  ایران  کمونیستي  و  کارگری  جنبش  از  چند  صفحاتی  آوانسیان،  اردشیر  ـ   49



29

و  نسوان  سعادت  پیک  جمعیت  پیدایش  چگونگی  از  ایران  چپ گرای  زنان  روایت 
چیستی پیوند آن با فرقه ی کمونیست و جمعیت فرهنگ رشت، با روایت مردان چپ گرا 
یکسان نیست. راویان زن که بیشتر از نسل دوم کمونیست های ایران بوده اند، به نقش 
جمعیت فرهنگ در شکل گیرِی جمعیت پیک سعادت نسوان کم بها داده اند؛ به ناروا. به 
نقش مستقیم فرقه ی کمونیست ایران در برپایی آن جمعیت زنانه هم بهایی نداده اند؛ که 
روا  ست. به مثل بانو پدرام کمالی از اعضای تشکیالت زنان ایران در این باره گفته است:

در رشت در اوایل سال 1300 شروع به تشکیل انجمنی به اسم 
جمعیت پیک سعادت نسوان ]کردند[ که تقریباً انجمنی قوی و 
مؤثر بود و تا سال 1310 مرتباً مشغول فعالیت بود. این انجمن 
قرائتخانه، کتابخانه  اکابر،  به اسم خود مجله، مدرسه، کالس 
به دستور  بنا  و صنعت خانه خوبی داشت؛ ولی در سال 1310 
حکومت وقت منحل شد و کاماًل از بین رفت. فقط آن دبستان 
دبیرستان پیک سعادت  مانده است و حال  باقی  اسم  به همان 

نسوان است...50 
مریم فیروز که چهار سال پس از بانو پدرام کمالی تاریخچه مختصری از نهضت زنان در 

ایران را به دست داد )1327(، بیش و کم همان روایت را باز می گوید: 
در سال  نسوان  پیک سعادت  نام  به  در رشت هم جمعیتی   ...
1300 تشکیل شد و سازمان قوی و مؤثری بود که با تأسیس 
قرائتخانه و کالس اکابر، عده ی زیادی از زنان را متشکل نمود 
و با ترتیب دادن مجالس سخنرانی، افکار زنان را روشن کرد 
این جمعیت  برجسته ی  افراد  از  را راهنمایی می نمود.  و آن ها 
خانم  و  کمالی  پدرام  خانم  صدیقی،  جمیله  خانم  می توان 
روشنک را نام برد. این جمعیت مجله ای هم به نام پیک سعادت 
نسوان منتشر می کرد. متأسفانه مأمورین حکومت دیکتاتوری 

رضاشاه )1933-1922(، از انتشارات حزب توده ی ایران، 1358، صص 26 و 27
بیداری ما، ارگان تشکیالت زنان، شماره 9، سال اول، اسفند 1323،  ـ پدرام کمالی، نهضت زنان،   50

ص 20
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این جمعیت را نیز در حدود 1310 منحل کردند و...51
روایت ایراندخت ابراهیمی که از نسل سوم زنان چپ گرای ایران به شمار می رود نیز از 
واقعیت تاریخی دور نیست. او که پس ازلشکرکشِی دولت مرکزی به آذربایجان در 21 
آذر 1325 و فروپاشی فرقه ی دموکرات از ایران گریخت و در شوروی به پژوهش های 
ایران« چکیده ی پژوهش خود را  اکتبر و  انقالب  تاریخی پرداخت، در »سمینار علمی 

چنین بیان داشت: 
ایران...  نخستین کنگره ی حزب کمونیست  تشکیل  از  ... پس 
افکار مترقی در شهرهای ایران اشاعه یافت و از آن جمله ایالتی 
بود. در سال 1300  قرار داد گیالن  تاثیر  تحت  را که مستقیماً 
اساسنامه ی  و  مرامنامه  با  سعادت  پیک  بنام  در رشت جمعیتی 
و  سیاسی  آوردن حقوق  به  دست  از  بود  عبارت  که  مشخص 
اجتماعی زنان تشکیل شد. مؤسسین این جمعیت عبارت بودند 
دوست،  نوع  روشنک  شبرنگ،  سکینه  صدیقی،  جمیله  از 
دوشیزگان  و  زنان  از  زیادی  عده ی  غیره.  و  پاریاب  اورانوس 
روشنفکر گیالن در این جمعیت حلقه زدند و با تأسیس کالس 
اکابر، دبستان، کتابخانه و قرائتخانه، ایجاد مجله ی پیک سعادت 
آن  زنان  افکار  تنویر  در  نمایش  دادن  و  سخنرانی ها  نسوان، 
سامان کوشیدند. جمیله صدیقی و شوکت روستا را که در این 
فعالیت ها شرکت داشتند، بعدها حکومت رضاشاه به چهار سال 
این  نمود. چنانکه گفتیم،  حبس در زندان زنان تهران محکوم 
جمعیت مدرسه ای بنام پیک سعادت و مجله ای بنام پیک سعادت 
روشنک  یعنی  گیالن  مترقی  زنان  از  یکی  مدیریت  نسوان به 
منتشر می شد ]می کرد؟[. در این مجله مقاالت اجتماعی و ادبی 
و به         خصوص مقاالتی به پشتیبانی از حقوق زنان درج می شد. 
مجله ی پیک سعادت نسوان خدمت بزرگی به آگاهی و روشن 
به  منحصر  آن  خوانندگان  زیرا  کرده،  ایران  زنان  افکار  شدن 

51 ـ مریم فیروز، تاریخچه مختصری از نهضت زنان در ایران، رزم ماهانه، شماره 1، مرداد 1327
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زنان رشت و حتا گیالن نبودند. جمعیت پیک سعادت از طریق 
ایجاد کالس اکابر، کالس صنایع دست دوزی و غیره، رابطه ی 
وسیعی با زنان طبقات مختلف برقرار نمود. این جمعیت برای 
اولین بار در ایران روز 8 مارس را به عنوان روز بین المللی زنان 

پذیرفت و برگزار کرد.52
تنها نکته ی نادرست در این روایت، وجود "مرامنامه و اساسنامه مشخص"ی است که 
آوردن  به دست  »راستای  در  بود  نسوان  پیک سعادت  راهنمای جمعیت  فانوس  گویا 
حقوق سیاسی و اجتماعی زنان«. و دریغا که نادرست ترین روایت از جرگه های زنان 
چپ گراِی ایرانی آغاز سده ی چهاردهم خورشیدی را زنی از نسل اول زنان کمونیست 

ایران برساخته. او اختر کیانوری )کامبخش( است که نوشت: 
اغلب  در  سازمان هایی   ،1300-1310 بین  سال های  در   ...
شهرهای ایران )رشت، تهران، قزوین و غیره( تشکیل گردید. 
و  بودند  مربوط  ایران  در  کمونیستی  نهضت  با  سازمان ها  این 
و  اقتصادی  امور  در  زنان  قبیل شرکت  از  مترقی  شعارهای  با 
سیاسی و حق انتخاب شدن و حق طالق و حق اوالد و به طور 
تأسیس  با  داشتند.  مرد  با  مساوی  حقوق  تمام  شعار  خالصه 
نمایش  و  مجالت  انتشار  و  اکابر  کالس های  و  قرائت خانه 
ایرانی، در  از زندگی سراسر محرومیت زن  نمایشنامه ی ویژه 
زنان  از  زیادی  نسبتاً  عده ی  می کوشیدند.  زنان  افکار  تنویر 
تحصیل کرده و با سواد را متشکل و شعارهای خود را در مقابل 

حکومت ها مطرح می نمودند. 
حزب کمونیست ایران که از نخستین احزاب کمونیستی است 
اولین  و  آمد  پدید  اکتبر  سوسیالیستی  کبیر  انقالب  از  پس  و 
از  قوا  تمام  با  داد،  تشکیل   1920 ژوئن  در  را  خود  کنگره ی 
رهبری  را  آن ها  و  می کرد  حمایت  فوق  مترقی  سازمان های 

52 ـ ایراندخت ابراهیمی، انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر و نهضت آزادی زنان در کتاب انقالب اکتبر و 
ایران، انتشارات حزب توده ایران،1346، ص 319
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در  که  بود  ایران  در  سیاسی  حزب  اولین  واقع  در  می نمود. 
به دست گرفت  را  مبارزه  بیرق  ایران  زنان  واقعی  آزادی  راه 
و مشعل دار این نهضت گردید؛ چون می دانست که زنان ایران 
که از ابتدایی ترین حقوق انسانی محرومند، مطمئن ترین متفق 

نهضت دموکراتیک در تمام مراحل آن می باشند. 
برجسته ترین این سازمان ها:

1ـ جمعیت پیک سعادت در رشت )1301( بود که به وسیله ی 
عده ای از زنان روشنفکر رشت به وجود آمده بود. این جمعیت 
انتشار  و  دخترانه  مدرسه ی  تأسیس  و  نمایشات  وسیله ی  به 
مجله ی پیک سعادت، خدمات شایسته ای به تنویر افکار زنان 

استان گیالن نمود...53 
اینکه جرگه  های زنانه ای چون جمعیت پیک سعادت نسوان با فرقه ی کمونیست ایران 
»مربوط بودند«، نیاز به تدقیق و توضیح دارد. راست است که شماری از زناِن عضو یا 
هوادار فرقه ی کمونیست، نقش به سزایی در پیدایش و گردش کار آن جرگه  ها        ی زنانه 
داشتند و به همین اعتبار با اعضای آن فرقه »مربوط بودند«؛ اما ارتقاع سطح این ارتباط 
به مناسبات تشکیالتی میان جرگه ها و فرقه، بزرگ نمایی و گزاف گویی ست؛ همچون 
کاربسِت عنوان »سازمان« برای آنگونه جرگه  ها که شمار اعضای شان انگشت شمار بودند. 
وانگهی، هیچ نشانه ای برای اثبات ادعای مناسبات تشکیالتی میان فرقه ی کمونیست و 
نشانگر  موجود  داده های  برعکس،  نیست.  در دست  زمان،  آن  پیشرو  زنان  جرگه های 
این،  بر  فزون  است.  ایران  کمونیست  فرقه ی  از  جرگه ها  آن  عمل  و  اندیشه  استقالل 
فرقه ی کمونیست، پرده برداشتن از ستمدیدگی زن ایرانی و پرداختن به حقوق نسوان 
جامعه را در دستور کار نداشت. نه در برنامه ی مصوب کنگره ی اول فرقه ی کمونیست 
ایران که در تیر 1299 برگزار شد قلمرو و قسمت زنانه وجود داشت و نه در »تزهای« 
مصوب کنگره ی دوم که در شهریور1306 )یعنی یک ماه پیش از انتشار مجله ی پیک 
سعادت نسوان(، پراکنده گشت. در هیچ  یک از این دو سند پایه ی حزب کمونیست 

سال چهارم،  دنیا،  اجتماعی خود،  احراز حقوق  راه  در  ایران  زنان  مترقی  جنبش  کامبخش،  اختر  ـ   53
1342، شماره 1و2
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ایران، طرح یا پیشنهادی درباره ی بهبود وضعیت "جنس دوم" و حقوق اولیه ی "نسوان" 
با  این دو سند بی حضور است.  نیمه ی دیگر جامعه در  معنا،  به یک  نمی آید.  به دیده 
هویت کارگر است که زن ُرخی نشان می دهد آن هم در »قسمت وضع قوانین راجع به 
کارگران و اتحادیه ی کارگران«. تنها در اینجاست که کلمه ی زن را می بینیم آن هم در 

دو مطالبه از 16 مطالبه  ای 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. 54
ُکنش  به  زنان  برانگیختن  پیشرو،  اندیشه  های  پراکندن  در  ایران،  کمونیست  فرقه         ی 
اجتماعی و سیاسی و پیوستن آنها به جنبش           ها و جرگه ها        ی عدالت         جو و آزادی خواه، 
نقشی انکارناپذیر ایفا کرد. اما آنها که به »اوضاع اسفناک و رقت آور حیاتی و معارفی 
نسوان ایران«55  پرداختند، »سلطه ی نفوذ ظالمانه ی عادات و آداب و رسوم«56 را هویدا 
این  بودند.  فمینیستی  جرگه های  برشکافتند،  را  وطن  نسوان«57  »احتیاجات  و   ساختند 
تشکل های دموکراتیک که مدیریت شان بیش و کم در دست زنان چپ گرا قرار داشت، 
دایره ی فعالیت شان را به زنان کارگر و زحمتکش محدود نکردند. آنها بردن آگاهی 
جنسیتی را به میان زنان همه طبقات و اقشار گوناگون جامعه ی شهری، مّد نظر داشتند. 

از »بیان مقصود« شان نیز باکی نداشتند: 
معرفت  و  تربیت  درجه ی  ارتقاء  اندازه  این  که  است  بدیهی  
نسوان شهری در گیالن جای مسرت است ولی ترقی معلومات 
خوشحالی  و  رضایت  مایه ی  بیشتر  وقتی  آن ها  اطالعات  و 
به کار  رود و فقط  اوضاع مملکت  بهبودی  برای  می شود که 
نباشد و این مقصود در صورتی عملی خواهد  کدبانوی خانه 
شد که زن شهری در حیات اقتصادی مملکت عضو فلج نبوده 
و در تولیدات شرکت کند و قبل از همه موانع و بدعت های 

54 ـ اسناد تاریخی، جلد 1، چاپ دوم، فلورانس 1974، ص 107
55 ـ پیک سعادت نسوان، شماره 1، ص 1

56 ـ پیک سعادت نسوان، شماره ی 2، ص 35
57 ـ پیشین، ص 36
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بی اساسی که برای چنین شرکتی وجود دارد برطرف شود.58
به دیگر سخن، جرگه های زنانه ی آن زمان که به مرتبه ی سازمان نرسیده بودند، شعار سر 
نمی دادند. آن ها برخالف گفته ی اختر کیانوری )کامبخش( سرگرم سازمان دهی زنان 
نبودند؛ . سر به پای بیداری زن ایرانی نهاده بودند. از حقوق مدنی و سیاسی تمام عیار 
با  زن سخن نمی گفتند. دستیابی آنان به خواسته های اولیه شان را پی می گرفتند: پیکار 
جهل و نادانی، خرافات و جزمیات دینی، پیامدهای صیغه روی، »تحصیل علم و تهذیب 

اخالق«59، کار کردن و شرکت جستن در زندگی مدنی. 
نشریه           ای  اما  بود،  ایران  نشریه                ی زنانه                 ی چپگرای  پیک سعادت نسوان، گرچه نخستین 
نبود.  هم  پیرو شوروی  بود.  دور  روسی  مارکسیسم  از  جهان          نگری              اش  نبود.60  چپ          رو 
نقطه           ی حرکتش واقعیت               های جامعه ایران بود. از واقعیت ها حرکت می           کرد تا رفته رفته 
آگاهی را بر ذهن            ها بیافشاند و دستیابی به »تمدن ایرانی« و آرمان        های واالی انسانی را 
به مقوالتی چون حجاب  این رو  از  را محافظه کارانه            پیمود. هم  راه  این  ممکن سازد. 
اسالمی و معنای نمادین آن نپرداخت و از پدیده          یشوم چند همسری پرده بر   نداشت. 
در حالی که هفت ماه پیش از آنکه خود پدید آید )مهر 1306(، دولت شوروی طرح 
هجوم را در قفقاز و آسیای جنوب مرکزی به اجرا گذاشته بود61 )17 اسفند 1305( که 

58 ـ پیک سعادت نسوان، شماره 6، ص 166 و 167
59 ـ پیک سعادت نسوان، شماره ی 1، ص 23

60 ـ جا دارد از خانم پری شیخ االسالمی نیز یادکنیم که سیمای روشنک نوع دوست و جمعیت پیک 
سعادت نسوان را به درستی، اما نه دقت کافی، ترسیم کرده است و می نویسد:

»نخستین نشریه                        ی ]زنانه[ عناصر چپ در ایران مجله ی پیک سعادت نسوان است. این مجله با کمک و 
همفکری انجمن فرهنگ ایران در فروردین 1306 شمسی )1927( در رشت منتشر شد... بانو نوع دوست 
با ایجاد نهضت پیک سعادت نسوان، عده         ای از زنان فرهنگ دوست را بگرد هم جمع کرد و از آن پس 
بیداری  بانوی روشنفکر هدفش توسعه         ی فرهنگ و  این  نمود.  پیگیر  برای آزادی زنان تالش مستمر و 
جامعه زن ایرانی بود...« پری شیخ االسالمی، زنان روزنامه          نگار و اندیشمند ایران، ناشر؟، ایران، 1351، 

صص 169 و 170
61 ـ کارزاری که هجوم نام گرفت در 8 مارس 1927 در آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان 
و قرقیزستان شوروی به اجرا درآمد. حزب کمونیست اتحاد شوروی، هدف این کارزار را »آزادی« زن 
ازدواج اجبارِی دختران و مهریه ی زنان غیرقانونی  مسلمان اعالم کرد. حجاب اسالمی، چند همسری، 
اعالم شد. ممنوعه ها با خشونت و قاطعیت اعمال می شد. سویه ی دیگر کارزار هجوم، به وجود آوردن 
درمانگاه ها، آموزشگاه ها، فروشگاه ها و باشگاه های زنانه بود. و نیز تدوین قوانینی برای مشارکت مؤثرتر 

زنان در اداره ی امور جامعه. نگاه کنید به: 
 Hujum, Oxford Encyclopedia in World History
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بُن مایه      اش کشف حجاب اجباری بود و پاره            ای سنت             های واپسگرا. الگویی که دولت 
رضاشاه آن را در دی ماه 1314، سر و گوش و دم بریده          به کار بست.

8

دموکراسی، روشنک  دوباره             ی  برپا شدن  و  شاه  برافتادن رضا  از شهریور 1320،  پس 
نوع دوست، بار دیگر پا به پهنه ی ُکنش اجتماعی گذاشت. در بنیان گذاری تشکیالت 
زنان گیالن که شاخه ای از تشکیالت زنان )زمستان 1323ـ 1327( وابسته به حزب توده 
ایران بود نقش داشت.62 در نخستین نشست آن تشکیالت، نفر اول از پنج زنی        ست که 
به عضویت در "شورای موقت" برگزیده شد.63 در فراخوانی خطاب به »کلیه ی بانوان 

62 ـ تشکیالت زنان ایران در تیرماه 1322 بنیان گرفت. بنیان گزاران آن زهرا اسکندری، عالیه شرمینی، 
اصلی  هدف  سروش بودند.  اعظم  و  علوی  نجمی  علوی،  شاه زنان  علوی،  بدری  اسکندری،  مهرانگیز 
از کادرهای  ملیحه صابری  بود.  زنان کارگر، دهقان، روشنفکر و خانه  دار  این تشکیالت، سازمان  دهی 
این تشکیالت در روزنامه رهبر 10 مهر 1325 تصریح کرده است که: » تشکیالت ما در عین حالی که 
مبارزه ی جنسی خود را به منظور تساوی حقوق زن و مرد در داخل تشکیالت خود ادامه می دهد و کلیه ی 
زنان را صرف نظر از تفاوت نژاد و مذهب و طبقه در صف خود می پذیرد و استقالل داخلی تشکیالت 
خود را حفظ می کند... تحت رهبری حزب دلیر توده ایران در کلیه ی جریانات سیاسی کشور ... شرکت 
نموده و پیش می رود.« گفتنی        ست که مبارزه علیه فاشیسم، مبارزه با استعمار، مبارزه در راه حفظ صلح از 
شعارهای سیاسی این تشکیالت بود. برنامه ی کار آن حول خواسته هایی شکل  می گرفت همچون: برابری 
از راه های رسیدن  زنان.  مقابل کار مساوی و حق رای  با مردان در  با مردان، دستمزد مساوی  حقوقی 
برقراری کالس های  هفتگی،  کنفرانس های  برگزاری  از  باید  زنان  فرهنگ  افزایش  و  این خواسته ها  به 
مبارزه با بی سوادی زنان، تشکیل قرائتخانه ها و کتابخانه های رایگان، نام برد. تشکیالت زنان، حمایت از 
»اطفال و تاسیس کودکستان ها و نجات زنان از جهالت را از وظایف حتمی خود« می دانست و با »فساد 
اخالق و فحشا« مبارزه می کرد. بیداری ما، ارگان تشکیالت زنان بود که در تیر ماه 1323 انتشار یافت؛ 
با سرلوحه ی »ما هم در این خانه حقی داریم«. این نشریه را یک هیئت تحریریه اداره می کرد. بیداری 
ما عضو جبهه آزادی بود. این نشریه در رشد شاخه های تشکیالت در سرتاسر ایران نقشی پر اهمیت ایفا 
کرد. تشکیالت زنان ایران در سال 1325 به عضویت فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان درآمد و از 
آن پس، تشکیالت دموکراتیک زنان ایران نام گرفت. در بهمن 1327 غیرقانونی اعالم شد. با باز شدن 
فضای سیاسی در سال 1329، هیئت اجرایی تشکیالت دموکراتیک زنان به انتشار هفته نامه ی علنی برآمد 
که جهان تابان نام گرفت. بنا به گفته ی هما هوشمندراد عضو هیئت تحریریه مجله بیداری ما، »روزنامه ی 
جهان تابان با شعارهای تساوی حقوق زنان با مردان، مبارزه در راه حفظ صلح و دفاع از حقوق کودکان 
 ،2 شماره  سوم،  دوره  دوم  سال  ایران،دنیا،  زنان  رهایی بخش  پیکار  راد،  هماهوشند   . گردید...«  منتشر 

اردیبهشت 1354.
63 ـ بیداری ما، ارگان تشکیالت زنان، سال اول، شماره ی 9، اسفند1323، ص 15
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مترقی و زحمتکش گیالن« جهت شرکت در گرد                 هم       آیی این تشکیالت، محل »معرفی، 
دبیرستان  شمس،  کودکستان  گیالن«،  زنان  تشکیالت  مرامنامه ی  و  اساسنامه  قرائت 
سعادت نسوان، و دبیرستان پیک سعادت تعیین شد. از آنجا که این فراخوان نمایان گر 
دیدگاه کلی تشکیالت زنان گیالن است، متن کامل آگهی ای را که در هفته نامه ی فکر 

جوان، چهارشنبه 2 اسفند 1323 چاپ شد، در زیر می آوریم: 
پیام تشکیالت زنان گیالن

به زنان مترقی و آزادیخواه و زحمتکش گیالن
زنان  بدون شرکت  ایران  ملت  سرافرازی  و  بیداری  خواهران! 
زیرا  نیست؛  امکان پذیر  کشور  آزادیخواهانه ی  رستاخیز  در 
نیمی  و  زنان تشکیل می دهند  را  ما  از جمعیت وطن  نیمی  که 
علت  همین  به  می پروانند.  دامان خویش  در  زنان  نیز  را  دیگر 
برای  باید  ایران  آزادیخواه  بانوان  سایر  مانند  هم  گیالن  زنان 
خود  طبیعی  حقوق  به  هم  تا  بکوشند  مترقی  تشکیالت  ایجاد 
برسند و هم در ایجاد یک ایران نو و نیرومند یار مبارز مردان 
بانوان  وطن پرست و آزادیخواه باشند. این است که از کلیه ی 
مترقی و زحمتکش گیالن دعوت می شود که دور تشکیالت 
زنان گیالن گرد  آیند و وظیفه ی مقدس خویش را که بزرگ تر 
از همه سعی در خالص زن از قید کهن است انجام دهند. برای 
معرفی و قرائت اساسنامه و مرامنامه ی تشکیالت زنان گیالن، به 
آقا محمد  پهلوی کوچه ی  خیابان  در  واقع  کودکستان شمس 
و  میدان  سبزه  در  واقع  نسوان  سعادت  دبیرستان  به  و  هاشم 

دبیرستان پیک سعادت واقع در بادی اهلل رجوع نمایید. 
از طرف تشکیالت زنان گیالن ـ جمیله صدیقی

از جمله فعالیت های این تشکیالت، مبارزه با روحانیون واپس گرایی بود که در »باالی 
به  نیز  می کردند.  صحبت  زنان«  تحصیل  ضد  ]و[  روگرفتن...  و  چادرگذاشتن  از  منبر 
شده«  تازه  خرافات  بساط   ... ننگین  پرده ی  این  »خرابکاری های  درباره ی  روشنگری 
می پرداختند و فاش آرزو می کردند »که خداوند شر وجود این گونه مبلغین بدبختی را از 
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سر گیالنیان حساس بردارد.«64 از دیگر کنش های 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 سویه های گوناگون این کارزار که به ابتکار کمیته ی 
ایالتی تشکیالت سازمان یافت، یکی هم نگارش نامه ی سرگشاده ای            ست به نمایندگان 
به خامه ی روشنک نوع دوست است،  نامه  این  این گمانیم  بر  مجلس چهاردهم. چون 

چکیده ی آن را می           آوریم: 
دنیاست،  زنان  بین المللی  مارس، روز عید  امروز که هشتم   ...
کمیته ی اهالی تشکیالت زنان ایران ـ گیالن ]به[ نمایندگی از 
طرف جامعه ی زنان مترقی و متشکل گیالن که زبان گویای 
چند صد هزار زنان محروم گیالن است، به خود حق می دهد 
مجلس  در  آن  تصویب  و  متفق  ملل  منشور  ]به[  استناد  با  که 
چهاردهم  دوره ی  محترم  نمایندگان  از  ایران،  ملی  شورای 
به الیحه ی  نمایندگی خود  اخیر  نماید که در روزهای  تقاضا 
پیشنهادی خرداد 1323 فراکسیون توده درباره ی تساوی حقوق 
سیاسی و اجتماعی زنان توجه دقیق مبذول داشته و با تصویب 
الیحه ی قانونی الزمه درباره ی تساوی حقوق سیاسی اجتماعی 
اقتصادی زنان با مردان، نام نیکی از خود به یادگار گذارده و 

مفاد منشور ملل متفق را عملی نمایند.65 
الیحه ی پیشنهادی خرداد 1323 در ربط با »تساوی حقوق سیاسی اجتماعی و اقتصادی 
پانزدهم  مجلس  کار  دستور  در  و  نرسید  تصویب مجلس چهاردهم  به  مردان«  با  زنان 
هم قرار نگرفت. در این میان تشکیالت زنان که تغییر نام داده بود و اینک تشکیالت 
دموکراتیک زنان ایران خوانده می شد نیز "غیر قانونی" اعالم شد؛ پس از ترور نافرجام 
محمدرضاشاه پهلوی در 15 بهمن 1327 و به دستاویز مشارکت حزب توده ایران در 

آن رویداد!
به  باز  و  گرفت  کناره  اجتماعی  فعالیت   از  دیگر  بار  نوع دوست  روشنک  بدین سان 

64 ـ  فکرجوان، شماره ی 345، چهارشنبه 2 اسفند 1323ص 4
65 ـ کانون بانوان، بخش اسناد، سند شماره ی 28
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پیوستن  از  اداره ی دبستان پیک سعادت و دبیرستان سعادت نسوان دل خوش ساخت. 
بانو نوع دوست به سازمان زنان نشانی در دست نداریم که در دوران نخست وزیری دکتر 
محمد مصدق )1332ـ1330( شکل گرفت.66 اما می دانیم که پس از تصویب الیحه ی 
قرضه ی ملی در مجلس شانزدهم )13 مرداد 1330(، بانو نوع دوست همچون بسیاری از 
میهن پرستان و دلبستگان ایران از خریداران قرضه ملی و مشوقان دانش آموزانش به انجام 

این وظیفه ی میهنی بود.67
کودتای 28 مرداد 1332 که فروافتادن دکتر مصدق از هرِم قدرت، برچیدن حزب های 
سیاسی مخالِف دربار و بستن نهادهای دموکراتیک را به همراه داشت و نیز بازداشت، 
زندان، شکنجه، اعدام و تبعید پیکارگران عدالت اجتماعی و استقالل ایران را، زندگی 
روشنک نوع دوست را نیز از پی آیند های ِخسران بار خود در امان نگذاشت. دستگیری 
او را سخت رنجور ساخت.  متواری،  به همکاران  نسبت  یاران و دل نگرانی  از  شماری 
این همه،  با  افزوده گشت.  بینایی اش  نارسایی  دیرین  به  بیماری فشار خون،  ُرماتیسم و 

66ـ  هما هوشمندراد یکی از رهبران سازمان زنان ایران درباره ی چگونگی پاگیری و چند و چون ُکنشگری 
سیاسِی آن جریان نوشته است: »تشکیالت زنان که غیرقانونی اعالم شده بود و نمی توانست به طور علنی 
کار خود را در میان توده های زن دنبال نماید، ایجاد یک سازمان زنان علنی ... را پی ریزی نمود و عده ای 
از مسئولین تشکیالت زنان مأمور تأسیس و رهبری چنین سازمانی شدند. هیئت تحریریه جهان تابان در 
30 اردیبهشت 1330 به عنوان مؤسس، دعوت         نامه ای برای عده ای 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 که: »... 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 می کنند، انتخاب می کنند و انتخاب می شوند. 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 آن ها را آگاه تر می سازد... هدف این سازمان، آزادی و استقالل کشور ایران و دفاع از صلح 
جهانی است. ما آرزو داریم که خانه و خانواده ی 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 همه ی زنان تهران باز گذاشت. کمیته ی خاصی برای دختران ایجاد گردید و کالس های مبارزه 
با بی سوادی و تدریس زبان های خارجی، خیاطی و گلدوزی احداث شد. این سازمان در شهرستان های 
مختلف ایران نیز شعبه های 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 24 آبان 1330 انتشار یافت. سازمان زنان 
ایران در سال 1332 اولین کنگره ی خود را برگزار کرد. پس از کودتای 28 مرداد 1322 از حرکت در 

داخل کشور بازماند و به فعالیت در خارج از کشور پرداخت. هما هوشمند راد، همان منبع. 
67 ـ گفتنی است که دانش آموزان رشت آن دوران شعری بر زبان داشتند که ترجیع                   بندش چنین بود: 

قرضه ی ملی بخر یار مامانی/ کمک به ایران نما تا میتوانی 
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برد،  پیش  کارآیی  و  دانایی  درایت،  با  همیشه  همچون  تنها  نه  را  مدرسه  مدیریت  بار 
بلکه دست در دسِت شماری از هم اندیشان گذاشت و چند انجمن  خیریه  برپا داشت. از 
این رهگذر، به داِد خانواده های تنگدست و بی سرپرست شتافت و بسیاری را »زیر چتر 

حمایت خود گرفت.«68
روشنک  سال 1336  به  چیره گشت.  تکاپو،  و  پایداری  بر  اندوه،  و  درد  اما  زودی  به 
تا  برادرزاده هایش را واداشت  از  افتاد. وصیت نامه ای نوشت و دو تن  پا  از  نوع دوست 
»بهای ثلث قدر سهم او از خانه ی مشاعی خانواده را به امور خیریه اختصاص دهند.«69 نیز 
»امتیاز دبیرستان ملی سعادت نسوان و کلیه ی اموال و اثاثیه و کتابخانه ی نفیس آن را به 
رایگان در اختیار آموزش و پرورش گیالن قرار داد.«70 اوج گیری بیماری در ساِل درسِی 
بیماری  درمان  از  هم  این شهر  بیمارستان های  اما  تهران کشاند.  به  را  او  1337ـ 1336 
که روز به روز پیچیده تر گشت، واماندند. سرانجام در روز دوشنبه 24 خرداد 1338، 
از نفس افتاد و چشم بر جهان فرو بست. این زن آزاداندیش و از پیشگامان آموزش، 
پرورش و بیداری زن ایرانی را در ابن بابویه تهران به خاک سپردند؛ آنجا که آرامگاه 
اشرف الدین  عشقی،  میرزاده  ارغون،  فخراعظمی  سیاح،  فاطمه  چون  جاودانگانی ست 

گیالنی و ...
روشنک  را  نسوان  سعادت  مدرسه  دوست،  نوع  روشنک  درگذشت  از  پس  چندی 
نامیدند. اما به دوران جمهوری اسالمی، روشنک را نیز از بین بردند و به جای آن بعثت 

نشاندند! 

9

هشتاد و اندی سال پیش، روشنک نوع دوست، 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 خواندنی ترین نشریه های کشور را برنمود. 

68 ـ مروجی، سید ابراهیم، پیشگامان فرهنگ گیالن از آغاز تا 1357، فرهنگ ایلیا، جلد اول، ص 273
69 ـ مروجی، پیشین، ص274

70 ـ همان جا
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پا  از  را  آن  نهد،  پای  زندگی  سال  دومین  به  آنکه  از  پیش  برنتافت.  را  آن  حکومت 
انداخت. پیک پس از آنکه نفس تازه کرد و خیزکی برداشت، از پرواز بازماند؛ برای 
اما آن ها که  همیشه. و بدین گونه، پیک، رفته رفته در ضمیر جامعه کم رنگ گشت. 
پیام پیک سعادت نسوان و "پیک" های زنانه ی تجددخواه پیشین را دریافته بودند، برای 
پیشرفت زن ایرانی، راه یافتن او به فضا ی همگانی، بیداری اجتماعی، برابری حقوقی و 
دگردیسِی مناسبات جنسیتی از تالش دست نشستند. این تالش در متن تجدد آمرانه ی 
برخی  در  زنان  مشارکت  گونه ای  جهت  دولت  گام های  خرده  زمینه ساز  رضاشاهی، 

نهادهای شهری شد. 
آورده  پدید  را  نسوان  جمعیت های  دیگر  و  نسوان  سعادت  پیک  جمعیت  که  زنانی 
ُجنب  دوباره ی  پاگیری  و  فروریزی دستگاه رضاشاهی  از  آزاد پس  بودند، در فضای 
به حقوق فردی و  نیمه ی دیگر جامعه را نسبت  توانستند  تنها  نه  و جوش های سیاسی، 
اجتماعی خود آگاه سازند، بلکه این بار خواستار مشارکت زنان در پهنه ی سیاست شدند 
که تا پیش از آن زمان اساساً در انحصار مردان قرار داشت.71 روی آوردن زنان آموزگار، 
دانشجو، دانش آموز، کارمند، کارگر و خانه دار به جرگه های سیاسی و به ویژه حزب 
توده، بافت و سیمای پیکار دموکراتیک را به کلی دگرگونه ساخت و نقطه ی عطفی در 
تاریخ جنبش  های اجتماعی ایران به جای گذاشت. و این پیش درآمد کارزاری گسترده 
و  سیاسی  رویدادها ی  سهمگین  گردباد  در  که  زنان  رأی  حق  به  دست یابی  برای  شد 

رویارویی با استعمار انگلیس، در هم شکست. 
جامعه و به ویژه زنان، در سال های پس از کودتای 28 مرداد 1332 که دموکراسی را 
دست  از  را  سیاسی  آگاهی  رشد  زمینه ی  ساخت،  استوار  را  دیکتاتوری  و  برانداخت 
دادند. پیشرفت در پهنه ی سیاست تنها برای زنان باورمند به دستگاه حاکم امکان پذیر 
و  سفیر  وزیر،  به جایگاه  اتوکراسی،  آغاز  و   )1341( سفید  انقالب  از  پس  گشت که 
وکیل برکشیده شدند. در این میان، اعطای حق رأی به زنان که آن نیز ره آورد مبارزه ای 
اهمیت  حقوقی  برابری  و  اجتماعی  روانشناسی  چشم انداز  از  گرچه  بود،  دامن  دراز 
داشت، اما در نبود آزادی سیاسی معنای چندانی نداشت. با این حال زنان در زمینه ی 

پیکارگر و  به کیفر زنان  ایران است )1310ـ1299( نگاه کنید  این قاعده فرقه کونیست  بر  استثناء  ـ   71
ماهرخ کسمایی، پیشین
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آزادی فردی و اجتماعی با سدی سترگ رو به رو نبودند. در کل، ثمره ی این دوره برای 
زنان، مشارکت در زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بود؛ به بهای فراموشی 
بدین سان در  با پدرساالری و واپسگرایی. و  ایرانی  پیکار یک سده ی زن  تاریخچه ی 
آستانه ی انقالب بهمن 1357، زن ایرانی از شناخت دشمنان تاریخی  خود ناتوان گشت و 
با آگاهی فمینیستی به جنبش ضد دیکتاتوری شاه نپیوست. هرچند که غریزه ی زنانه اش 
سبب آن شد که بیش و پیش از دیگر نیروهای اجتماعی در برابر اسالم حکومتی سینه 
سپر کند، روح دوراِن را دریابد و آن را درفش این دور از پیکار دموکراتیک سازد:" ما 

انقالب نکردیم تا به عقب بر گردیم "!72

10

از سال 1385 که رد پای پیک سعادت نسوان را یافتیم، به جستجو برآمدیم. این حلقه         ی 
گم شده   ،        الزمه       ی کار بازسازی و بازنگری تاریخچه             ی              یک سده پیکار حق خواهانه ی 
زن ایرانی   ست که هنوز ثبت نشده و سخت مورد نیاز است. از دوستان و آشنایانی که 
نیز خواستیم به جستجو برآیند. پس از چندی، پژوهشگری  ایران زندگی می        کنند  در 
تا  دیگر  به سه شماره  به دست         مان رساند. دست        یابی  را  پیک  مهر سه شماره ی  از سر 
سه  هم  روزبه.  نام  به  باوفایی  دوسِت  دوندگی  و  یاری  به  کشید؛  درازا  به   1387 سال 
نمایه         ی نسخه            ی اصل است که خاک و  شماره                 ی آغازین و هم سه شماره             ی واپسین، 
چرک هشتاد ساله زرد رخسارشان کرده و تیره  . خاک را ُرفتیم؛ تیره       گی ها را زدودیم و 
برگ برگ پیک ها را پاک ساختیم. سپس تک تک نوشته                ها را از دو دیده گذراندیم. 
خواندن برخی کلمه           ها را به سبب رسم الخط رایج آن روزگار و یا کش        یافتگی به هنگام 
عکس        بر  داری، دشوار یافتیم. این       ها را همراه با اشتباه        های چاپی، فهرست  وار روی کاغذ 
آوردیم تا در آخر دفتری که پیشاروی             شماست، جا گیرد و خوانش متن را آسان سازد. 
فاصله         ی ناموجه میان کلمه            ها را از میان برداشتیم؛ در هم تنیدگی        ها را واگشودیم و هر 
یک را به جای خود نشاندیم. در بازخوانی پیک        های اینک پاکیزه و پالوده، دریافتیم که 
باید درباره     ی نام           هایی که در هر شش شماره         ی نشریه آمده، اندک آگاهی    ای به دست 

72ـ  این شعار نخستین بار در راهپیمایی خود جوش زنان در 17 اسفند 1357) 8 مارس 1979( سرداده شد.



42

دهیم. هم از این رو دگربار در نشریه         ها دست بردیم. نام          هایی را که کمتر شناخته شده 
به کنکاش  نمره گذاشتیم و  نشانه و  نبوده است،  به آن همه سویه  یا شناخت نسبت  و 
نیز مهناز متین  برآمدیم. به یاری دوستان و آشنایان در ایران، ریحان، کاویان، علی و 
در پاریس، پاره ای از ندانسته           ها را دانستیم. سپس به تدوین یافته ها و دانسته          ها  نشستیم. 
آن        ها را در برگی جداگانه میان هر دو شماره                ی نشریه، کنار نمره       های همبسته، نگاشتیم. 
سرآخر نیز به بازسازی روی جلد پیک سعادت نسوان شماره      ی 3 پرداختیم که تاکنون 

اصل آن را به چشم ندیده     ایم.
سفر  این  در  و  می           زیند  ایران  در  که  دوستانی  و  آشنایان  همه        ی  از  می           توانستیم  کاش 
همراه        مان بودند، به نام سپاسگذاری کنیم. به دلیلی روشن اما از این مهم پرهیز داریم. 

همین جا بگویم که کاستی        های یک سره از ماست.

پاریس، سپتامبر 2011/ مهر 1390
بنفشه مسعودی- ناصر مهاجر            
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یادداشت های )1(

1ـ به درستی نمی دانیم که مراد بانو روشنک نوعدوست چیست و در کجا بدین موضوع 
اشاره شده است.

نادرشاه  وزیر  استرآبادی،  مهدی  میرزا  او  جد  )1318ـ1256(.  تربیت  علی  محمد  2ـ 
میرزا صادق خان  پدرش  نادری.  تاریخ جهان گشای  و  نادری  نویسنده ی دره ی  و  بود 
مأمور نگهداری و نظارت بر مال و مِلک ناصرالدین میرزا، ولیعهد محمد شاه بود؛ در 
درس  شهر  همان  در  و  آمد  دنیا  به  تبریز  در  نیز  خان  علی  محمد  تبریز.  شاهزاده نشین 
پزشکی،  سیف االطبا  نصراهلل خان  میرزا  از  آموخت.  نجوم  و  ریاضی  پدر  از  خواند. 
تبریز  مظفری  مدرسه ی  در  آموزگاری  به  سالگی   16 از  فراگرفت.  فرانسه  و  انگلیسی 
این کتاب فروشی   نام داشت. در  نیز دایر ساخت که تربیت  پرداخت. کتاب فروشی ای 
نشریه های اروپایی و عربی عرضه  داشت. از این رهگذر کتاب فروشی تربیت یکی از 
همان جا  در  شد.  تبریز  تجدد خواهان  و  روشنفکران  آمدن  هم  گرد  اصلی  کانون های 
بود که دوستی اش با سید حسن تقی زاده و میرزا یوسف اعتصامی قوام گرفت. گویا به 
این هنگام است که با ربابه خانم، خواهر تقی زاده پیوند زناشویی می بندد. با همکاری 
سالی  یک  که  گذاشت  بنیان  را  فنون  گنجینه ی  دو هفته نامه ی  اعتصامی،  و  تقی زاده 
در  عباس حری  ژانویه 1903(. دکتر  ـ 30  )اسفند 1281خورشیدی  نیافت  انتشار  بیش 
پیش گفتار کتاب گنجینه ی فنون که در برگیرنده ی 24 شماره ی این نشریه است، آورده: 
کتاب  به  بعدی  نخست، صفحه  در4 صفحه  مندرج  اطالعات  بر  عالوه  مجله  این  »در 
تمدنات  و کتاب  ]تربیت[  اثر محمدعلی  آنها  تاریخ  و  مفیده  فن صنایع  )در  هنرآموز: 
قدیمه اثر گوستاو لوبون فرانسوی ترجمه سیدحسن ]تقی زاده[ و کتاب )سفینه قواصه 
با  که  ]اعتصامی[  اعتصام الملک  یوسف  ترجمه  ورن  اثر ژول  البحر(  تحت  سیاحت  یا 
ناتمام  امضای مستعار )ی.ی( مشخص شده است، اختصاص یافته و مطلب به صورت 

مانده و ادامه مطلب در شماره های آتی به چاپ رسیده است.«
 فعالیت های فرهنگی محمد علی خان تربیت از جمله در انجمن معارف تبریز، زمینه ساز 
به همراه  و  به سیاست شد. در جنبش مشروطه خواهی شرکت جست  روی آوری وی 
نام  آن  بر  که  آورد  وجود  به  محفلی  و...  حداد حکاک  میرزا  تقی زاده،  موسیو،  علی 
پایه گذاشت  را  اتحاد  فرمان مشروطیت روزنامه ی  امضای  از  نهادند. پس  غیبی  مرکز 
)1287 خورشیدی(. انتشار شماره ی 25 این روزنامه با کودتای محمد علی شاه هم زمان 
گشت. در زمان استبداد صغیر به باکو گریخت و مدرسه ای به نام اتحاد گشود. پس از 
اندک زمانی به سبب فشارهای دولت تزاری ناچار به استانبول کوچید و سپس به برلین. 



ادوارد  با  و  داشت  برخاست  و  نشست  قزوینی  محمد  عالمه  و  جمال زاده  با  برلین  در 
حزب  به  بازگشت.  ایران  به  شاه  محمدعلی  برافتادن  از  پس  چندی  نامه نگاری.  براون 
دموکرات پیوست. وکیل مجلس دوم گشت. در سال 1300 شمسی به ریاست اداره ی 
معارف آذربایجان گماشته شد. سال 1301 ماهنامه ی گنجینه  معارف را انتشار داد که به 
مسائل علمی، ادبی و فلسفی می پرداخت. آن جریده هم عمری کوتاه داشت و بیشتر از 
هشت شماره منتشر نشد. سال 1302 با بانویی به نام هاجر )1352 ـ 1284( ازدواج کرد 
بود و خود دانش آموخته ی  ایران در ترکیه  که پدرش حسینقلی خان کارمند سفارت 
آن کشور. از 1305 تا 1306 ریاست اداره ی فرهنگ گیالن را به دست گرفت. 1307 
به مجلس شورای  نمایندگی زادگاهش  به  به او سپرده شد. آذر1309  تبریز  شهرداری 
ملی رفت و از دوره  ی هشتم تا دوره ی دوازدهم در این سمت بر جا بود. در سال 1318 

چشم بر جهان فرو بست.
 این روشنفکر دولت مرِد فرهنگ پرور، آثار و نوشته های فراوان از خود برجای گذاشت؛ 
تربیت،  تقویم  خیام،  رباعیات  ایران(،  جغرافیای  در  )پژوهشی  بوم  و  زاد  جمله:  از 

دانشمندان آذربایجان. 
سرچشمه ها: دکتر عباس حّری، گنجینه فنون، تهران،1381؛ محمد صدر هاشمی، تاریخ جراید و مجالت 
ایران، جلد چهارم، 1364؛ باقر عاقلی، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، جلد 1، 1380؛ سید 

حسن تقی زاده، زندگی طوفانی، 1372؛ افسانه منفرد، دایره المعارف اسالمی: 
www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=3428

معارف  وزارت  17 دی1306  تا  خرداد   11 از  او  است.  تدین  محمد  سید  به  اشاره  3ـ 
کابینه ی مهدی قلی هدایت )مخبرالسلطنه( را در دست داشت.

4ـ آگاهی ما درباره ی گذشته ی دکتر آقا خان طوب اندک است. نه می دانیم کی به دنیا 
آمده و نه در کجا. سال مرگ او را نیز نمی دانیم. همین قدر می دانیم که در خانواده ای 
پایان  به  پزشکی  را در رشته ی  دانشگاهی خود  برجهان گشود. آموزش  یهودی چشم 
 رساند و از استانبول به ایران باز آمد. رشت را برای طبابت برگزید. با پیشرفت جنبش 
جنگل به آن پیوست و به ریاست مریضخانه ی جنگلی ها رسید. پس از شکست جنبش 
رشت  فرهنگ  مجله ی  نویسندگان  سلک  به  و  آورد  روی  فرهنگی  فعالیت  به  جنگل 
پیوست. برخی از نوشته های او در آن نشریه عبارتند از: مرض چیست؟ عشق با سعادت 
هیئت بشری، اصول نجیب بین دو زوجین، تکامل چیست؟ دکتر آقا خان در زمینه ی 
نیز گفته شده است که در  نیز آگاهی داشت.  فلسفه شرق  فیزیک، مقوالت اسالمی و 

شناخت بیماری های بومی گیالن و درمان ماالریا خبره بود.
پس از تشکیل دولت اسرائیل )1327( یک چندی به آنجا کوچید؛ چه بسا به تشویق 
برادرش میرزا موسی خان معروف به پاستور که از نخستین سازمان دهندگان باشگاه های 
ایران. دکتر آقا  تا 32 بود و رئیس سازمان صیهونیست  یهودی در تهران سال های 20 
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خان زندگی در اسرائیل را بر نتافت و به ایران بازگشت. این بار در تهران سکنا گزید. 
در سال های 1328 تا 1330 ماهنامه ی علمی سینا را انتشار داد. 

حشمت اهلل  دکتر  1351؛  رشت،  فرهنگ  جمعیت  تاریخچه  گیالن،  انقالب  یادبودهای  جودت،  حسین 
کرمانشاهی، تحوالت اجتماعی یهودیان ایران در قرن بیستم، امریکا،2007؛ هومان سرشار، فرزندان استر، 

متن انگلیسی، 2002؛ مسعود برزین، شناسنامه ی مطبوعات ایران، 1371

اعضای  از  است که  لنگرود گیالن  پست  رئیس  میرزا محمدخان  همان  م.جودی،  ـ   5
نیز  شعر  جودی  بود.  جمعیت  آن  نشریه ی  نویسندگان  از  و  رشت  فرهنگ  جمعیت 
کاظم  جودی،  محمد  لنگرودی: »...  بندری  محمدی  محمد  گفته ی  به  بنا  می سرود. 
محزون آزموده و شصت بزرگوار دیگر... انجمن ترقی لنگرود را پایه ریزی کردند و 

با تئاتر شروع کردند و از درآمد تئاتر ]انجمن[ فرهنگ شهر را پایه گذاری نمودند...« 
مجله فرهنگ، شماره 12، اسفند 1304؛ محمد محمدی بندری لنگرودی، وبالگ شوروم، 90/2/19

http://shorom.blogfa.com/post-18.aspx  

از  السلطان(  )مکرم  قلی خان  مرتضی  پدرش   .)1278 )1345ـ  ارغون  فخر عظمی  ـ   6
نام  تومان  امیر  خانم  قمر  مادرش  بود.  خود  زمان  تجدد خواه  و  دانش آموخته  افسران 
زبان  مقدمات  آمد.  دنیا  به  تهران  در  فخرعظمی  عظمت السلطنه.  به  ملقب  و  داشت 
دبیرستان  را.  اصول  و  فقه  عربی،  نیز  آموخت؛  پدر  از  را  ابتدایی  درس های  و  فارسی 
مدرسه ی  به  آن  رساندن  پایان  از  پس  و  گذراند  پِرسان  فرانکو  آموزشی  بنیاد  در  را 
آمریکایی رفت. ساز می نواخت، گل  می دوخت و نقاشی می کرد. شعر هم می سرود؛ 
فرانسه درس  داد.  ناموس زبان  به ویژه غزل. یک چندی در دارالمعلمات و مدرسه ی 
با شکل گیری نسوان وطن خواه )1301( به آن جمعیت پیوست و روزنامه نگاشت. در 
این  اقدام بود و »سرآغاز  با عباس خلیلی ازدواج کرد که مدیر روزنامه ی  سال 1303 
 آشنایی یک غزل انقالبی با مطلع زیر بود که فخرعظمی برای روزنامه ی اقدام فرستاد... 
جاری از هر سوی کشور جوی خون باید نمود/ مُلک را از خون خائن الله گون 
باید نمود«. از آن پس شعرها و نوشته هایش بیشتر در اقدام منتشر  شد؛ اما از همکاری 
با دیگر نشریات تجدد خواه از جمله پیک سعادت نسوان دریغ نداشت. از عباس خلیلی 
از  سال ها  گذر  در  که  دختری  گذاشتند.  سیمین  را  نامش  که  آورد  دنیا  به  دختری 
این همه  با  بهبهانی.  برگرفت:  را  نام همسرش  و  ایران گشت  پُر آوازه ترین غزل سرایان 
ازدواج فخر عظمی با عباس خلیلی دیرپا نبود. آن دو در سال 1310 از هم جدا شدند. 
پس از چندی فخرعظمی با عادل خلعتبری مدیر هفته نامه ی آینده ی ایران که در سال 
پدری اش  از خویشان  خلعتبری  ازدواج کرد.  بود،  پیوسته  به جرگه ی جریده ها   1309
بود و از روشنفکران پشتیبان حقوق زنان. ثمره ی آن ازدواج سه فرزند است. از آن پس 
فخر عظمی به درخواست همسرش نام فخر عادل را برگزید. هفته نامه ی آینده ایران نیز 
پس از چند شماره عبارِت طرفدار نسوان را به نام خود افزود. فخر عادل از سال 1311 
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سردبیری آینده ی ایران را به عهده گرفت. در همین هفته نامه، داستان ازدواج اجباری را 
به صورت پاورقی به انتشار رساند. با شکل گیری کانون بانوان ایران در سال 1314 به آن 
نهاد پیوست. سال 1316 دبستان و دبیرستان بانوان را بنیان گذاشت. یک سال بعد هفته نامه 
نامه ی بانوان را به راه انداخت که نمی دانیم تا کی پایید. روزنامه ی خبری آینده میهن هم 
که در 9 آبان1321 به چاپ رسید به شماره دوم نرسید. فخرعادل ارغون در سال 1322 
از فرهنگ بازنشسته شد. در سال 1323 امتیاز انتشار هفته نامه ی آزادی خلق را گرفت 
گماشت  همت  نیز  دانش آموزان  فریاد  انتشار  به  میان  این  در  منتشر  شد.   1325 تا  که 
ایران  دموکرات  حزب  شکل گیری  با  شد.  منتشر   1324 سال  در  نامرتب  شکل  به  که 
روزنامه نگاری  به  دیگر  تا 1332  سال های 1329  در  پرداخت.  آن  با  به همکاری هایی 
نپرداخت و بیشتر با کانون بانوان همکاری هایی داشت و نیز با رادیو ایران در برنامه های 
ویژه شعرخوانی. هشت سال آخر زندگی اش را نزد فرزندانش در واشنگتن به سر برد و 
در همان شهر روز 27 اسفند 1345 چشم بر جهان فروبست. بنا به وصیتش کالبد بی جان 

او را به تهران آوردند و در ابن بابویه به خاک سپردند. 
فخری قویمی، کارنامه ی زنان مشهور ایران، 1352؛ مسعود برزین، شناسنامه ی مطبوعات ایران، 1371؛ 
محمد صدر هاشمی، تاریخ جراید و مجالت ایران، جلد یکم و چهارم، 1364؛ بنفشه حجازی،. تذکره 
اندرونی: شرح احوال و شعر شاعران زن در عصر قاجار تا پهلوی اول. منصوره پیرنیا، ساالر زنان ایران، 
متن  ساناساریان،  الیز   ،1351 ایران،  اندیشمند  و  روزنامه نگار  زنان  شیخ السالمی،  پری  1995؛  آمریکا، 

انگلیسی،
Women's rights movement in Iran: Mutiny,Appeasement and Repression from 1900 to 
Khomeini;Praeger USA,1982

7 ـ مراد شبه جزیره ای به نام پُلیُستـُرو کامچاتکا است؛ در خاور دور روسیه.  
8 ـ این واقعیتی         ست که جنبش بیداری زن در ایران بسی دیر تر از ترکیه و مصر پاگرفت. 
در جریان برنامه      ی تنظیمات ترکیه )1876- 1839( نخستین گام      ها برای حق       وری زن در 
آن کشور برداشته شد؛ از جمله ثبت ازدواج زنان در محاکم عرفی، حق برابر ارث        وری 
نیز آموزش نسوان. در سال 1869 روزنامه         ی ترقی، ویژه        نامه ترقی  دختران و پسران و 
مخدرات را به انتشار رسید؛ به شکل پیوست هفتگی. این هفته نامه راه را برای شکل        گیری 
مربی مخدرات، نخستین نشریه ی ویژه ی زنان عثمانی هموار ساخت. از آن پس نشریه        ها 
و گروه های گوناگون زنان به کار آگاه        گرانه و سازماندهی قشرهای مختلف زنان جامعه 
این تشکل        ها  نیرومندترین  به رهبری فاطمه عالیه،  برخاستند. سازمان رفاه زنان عثمانی 
بود. رفاه زنان، برابری کامل حقوق زن و مرد را در دستور داشت. به این ترتیب با آغاز 
سده ی نوین، جنبش زنان چون رکنی از جنبش ترک        های جوان، فرایند تجدد جامعه 
از ره      آورد     های آن جنبش  قانون اساسی 1926/ 1305  را گسترش و ژرفش بخشیدند. 
است که شرع اسالم را با تجدد و مناسبات اجتماعی نو ناسازگار دانست؛ چند همسری 
را ممنوع اعالم داشت؛ حق زن را برای طالق و حضانت کودکان به رسمیت شناخت. 
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آموزش دختران را اجباری ساخت و نظام آموزشی را از کودکستان تا دانشگاه به شکل 
مختلط سازمان داد. اما مبارزه زنان ترک برای به دست آوردن حقوق سیاسی برابر با 
ادامه  تا 5 دسامبر 1934/  14 آذر 1313  انتخاب شدن  انتخاب کردن و  مردان و حق 

یافت. 
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 عفیفه خانم، ترجمه آیدین فرنگی، روزنامه رادیکال )چاپ 
ترکیه(، 11 مارس 2007، به نقل از روزنامه سرمایه 

زنان مصر نیز پیش از زنان ایران از ره       آورده          های تجدد اروپایی بهره       مند شدند. نخستین 
مدرسه      ی دخترانه       ی دولتی در آن دیار به سال 1873/ 1257 بنیان گرفت. دو سال بعد 
1271/ 1892 الفتاح نخستین نشریه  ی زنانه که به معنای دختر است، انتشار یافت. مدیر 
آن زنی مسیحی بود به نام هیند نافل. در سال 1278/ 1899 کتاب آزادی زن در گستره       ی 
کشور پراکنده گشت. این کتاب و تکمله       ی آن زن متجدد )1279/ 1900( به قلم قصیم 
امین )1908/ 1863( یکی از پیشگامان جنبش تجددخواهی مصر بود که در بیداری زنان 
مصر اثری ژرف برجا گذاشت. قصیم امین، برداشت سنتی از اسالم را یکی از علت         های 
اصلی واپس    ماندگی جامعه      می        دانست و برچیدن حجاب اسالمی، ریشه کنی بی سوادی 
عرب می                            انگاشت. آموزه        های  "تجدد"  نسوان عرب را شرط الزم  بردگی  القای  زن و 
همان  در  برساخت.  را  عرب  بیداری  جنبش  نخستین  اصلی  سرچشمه        های  از  یکی  او 
سالی که قصیم امین چشم بر جهان فروبست، فاطمه رشید مجله ترقیات نسوان را به راه 
با آغاز جنگ جهانی در سال 1293/ 1914 اتحادیه آموزشی زنان در قاهره  انداخت. 
شکل گرفت. با آغاز جنبش رهایی بخش علیه استعمار انگلیس، زنان شهرنشین مصر 
به گونه ای چشمگیر در مبارزه           مشارکت جستند و به گروه رهبری الوفد یاری رساندند. 
با پیدایش کمیته       ی مرکزی زنان الوفد که زنان فرادست و طبقه       ی میانه حال مدرن آن 
را اداره می                 کردند، مداخله           ی زنان در جنبش رهایی بخش سازمان یافته شد.       کمیته        های 
زنان، به تبلیغ تحریم کاالهای انگلیسی برخاستند و در کارخانه      های تولید قند، دخانیات، 
پنبه پاک کنی و ریسندگی به سازماندهی اعتصاب پرداختند. نقطه     ی اوج این مبارزات 
را راهپیمایی 19مارس 1919 زنان در قاهره دانسته         اند. در این روز زنان مصری، هر چند 
بار به کار         بستند. رهبری  با حجاب، این شکل مدنی اعتراض سیاسی را برای نخستین 
آن راهپیمایی تاریخی را هدا شعراوی) 1947/ 1879( در دست داشت. این زِن برآمده 
از طبقه ی فرادست مصر که به زبان          های ترکی، فارسی و فرانسه آموزش یافته بود و به 
فرانسه و عربی شعر می خواند، پیشکسوت جنبش زنان مصر شناخته شد. زنان حق خواه 
مصر، در همان سال 1919 وی را به ریاست کمیته ی مرکزی زنان فمینیست برگزیدند. 

83



پس از استقالل مصر)1922( و در گیر و دار تدوین قانون اساسی آن کشور، هدا شعراوی 
و همرزمانش درخواست          های زنان مصری را به صورت جزوه            ای در اختیار مجلس نو 
بنیاد قرار دادند. حق آموزش، اصالح قانون ازدواج و طالق، حضانت فرزندان و حق 
رای در سرلوحه این خواسته         ها قرار داشت. بی           توجهی دولت الوفد به خواسته         های زنان و 
بی اعتنایی مجلس به آنان که حتا یک زن را به جلسه بازگشایی خود فرانخواند، جداسری 
از  برابری خواه مصری و  از آن پس زنان  الوفد را در پی       داشت.  کمیته    ی مرکزی زنان 
جمله هدا شعراوی راه خود را از حزب      های مردساالر جدا کردند. آن ها در سال 1923 
نمایندگان خود را،هدا شعراوی، سزا نبراوی و نباویه موسی، به گردهم آیی بین                  المللی 
فمینیستی رم فرستادند. آن سه زن در بازگشِت از رم در ایستگاه قطار قاهره و در برابر 
این کردار  از سر برگرفتند.  پیشوازشان آمده بودند، حجاب  به  صدها زن و مردی که 
رویداد،  این  از  پس  شد.  مصری  متجدد  زنان  جنبش کشف حجاب  سرآغاز  نمادین، 
شعراوی و یارانش اتحادیه فمینیستی مصر را پی      افکندند. در نتیجه ی کوشش های همه 
سویه ی این اتحادیه، قانون اساسی سال 1924/ 1303 "برابری همه مصری     ها جدای از 
تصویب  به  را  زنان  از خواسته          های  نیز شماری  داشت.  اشعار  را  و جنسیت"  دین  نژاد، 
ازدواج  افزایش سن  و  دو جنس  هر  اجباری  و  رایگان  آموزش  اصل  از جمله  رساند؛ 
دانشجوی  زنان  اعزام  نشدند.  برخوردار  رای  حق  از  زنان  اما  سال.  شانزده  به  دختران 
مصری به اروپا که از سال 1304/ 1925 آغاز شد، راه یافتن آن ها به دانشگاه       های کشور 
)1307/ 1928(، انتشار نشریه       های زنانه     ای چون روزا ال یوسف و المصریة 1316/ 1939، 
مبارزه برای به دست آوردن حق رای را به آماج پیکار زنان متجدد مصر فرارویاند. با 
برگزاری کنفرانس زنان شرق )1317/ 1938( و نیز شکل گیری اتحادیه فمینیستی عرب 
)1323/1944( خواست حق رای زنان در سراسر جهان عرب پژواک یافت. اما پس از 
به  پیدا کرد؛  بود که حق رای زنان در مصر تحقق  دوران زمامداری جمال عبدالناصر 

سال 1956.  
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 مجله ی فرهنگ رشت در شماره ی 11، بهمن 1304 نوشته ی کوتاه اما روشنگری را 
این نوشته برگرفته از کتاب نسوان شرق  انتشار رساند.  به  درباره ی وضعیت زنان مصر 
است و تالیف و.کا. نه کتاب را می شناسیم و نه و.کا را. توجه به اثرگذاری این نشریه 
از  نوع دوست و همکارانش  اینکه خانم  به  با توجه  نیز  بر روشنفکران رشت و  به ویژه 
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خوانندگان آن مجله بودند متن کامل آن نوشتار را بی کم و کاست در زیر می آوریم: 

زنان مصر 
مختصری از اوضاع اجتماعی آن ها 

قبل  زنان مصری در صنایع شرکت مهمی دارند، در سال 1897 یعنی قریب سی سال 
اشتغال  امور صنعتی  به  نفر زن مصری  است 63781  مدارکی که در دست  به موجب 
داشتند. ولی اکثریت نسوان مصر را زن های روستایی تشکیل می دهند. زن روستایی در 
اراضی کنار نیل در امر زراعت سخت ترین مشاغل مفروضه را انجام می دهد. شوهرها 
از کار زن  استفاده می کنند  قوه ی گاو و گوسفند خود  از زحمت و  همان طوری که 
هم فایده می برند و بالنتیجه تمام سنگینی مالیات های دولتی و استثمار خارجی به دوش 
زن روستایی مصری تحمیل می شود. در سنوات اخیره عده ی زیادی از نسوان مصری 
کارخانه های  و  پنبه  پاک کردن  موسسات  در  و  آوردند  روی  بزرگ  کارخانه های  به 
قندسازی و فابریک های توتون به مشاغل مختلفه اشتغال ورزیدند. عده بسیاری هم به 

صنایع یدی مشغولند. 
از این مقدمات واضح و مبرهن می گردد که زحمت زن کارگر مصری به درجات بیشتر 
مرد  اجرت  نصف  تقریبا  مصری  زن  مزد  می شود.  استثمار  زحمت کش  مردان  کار  از 
است. سرمایه داران خارجی به استفاده از زحمت زنان شهری و روستاییان قناعت نکرده 
و نسوان بدوی سیار را هم به بافتن قالی واداشته و قالی ها را ابتیاع و سپس به قیمت های 
گزاف در قاهره )پایتخت مصر( به فروش می رسانند. در مصر برخالف ایران و ترکیه 

تعدد زوجات و  »زندگی حرم« وجود ندارد. 
که  معنی  بدین  شد،  شروع  مصر  ادبیات  عالم  در  بیستم  قرن  اوایل  در  نسوان  نهضت 
زن نویسنده  ای از اهل سوریه مقاالت و کتبی در این موضوع تحریر نمود و در قاهره 
انتشار داد. قبل از جنگ بین المللی جنبش نسوان مصر جنبه ی )فمی نیزم(1 داشته است 
و فقط محافل نسوان عالمه و منوره را فرا گرفته بود. ولی در سنوات اخیره، مخصوصا 
به  شروع  مصر  در  استقالل طلبی  و  ملی  جنبش  که  همین   1920 و   1919 سال های  در 
نمود کرد، نهضت نسوان هم با جنبش مزبور توام شده و بسیاری از زن های کارگر و 
روستایی در نهضت استقالل شرکت جستند. در طی تشنجات شدیدی که در سال های 
1919 و 1920 واقع شد و مصادماتی که ما بین توده های ملت مصر و قشون دولت به 
بودند  اعتصاب کرده  فابریک  هایی که عمله جاتش  پیوست زن ها در جلو درب  وقوع 
قراول داده و در ساختن سنگرها، توی کوچه ها، با مردها مساعدت نموده و بسیاری از 
آن ها تحمل حبس و توقیف و شکنجه را هم نمودند. در دهات  زن های روستایی برای 
خراب کردن راه آهن و سیم های تلگراف و بالنتیجه مانع شدن از حرکت قشون دولت با 
اقدامی  1 فمی نیست آن هایی را گویند که تساوی حقوق سیاسی زن و مرد را طرفدار بوده )ولی هیچ 
جهت بهبودی اوضاع زندگی زن های مزدور یا دهقان به عمل نمی آورند( و این ها اغلب از زنان طبقه ی 

ممتازه و متوسطه هستند.]توضیح از مجله ی فرهنگ است[ 
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مردان همدوش بوده و مساعدت می کردند. روزی نمی شد که نمایشاتی از طرف زن ها 
در کوچه ها داده نشده و استقالل مصر را مطالبه نکنند. بارها دیده می شد که جمعیت 
زن ها در نمایشات به مراتب بیشتر از مردها است. در سال 1924 پس از قتل ژنرال لیستک 
انگلیسی، زن های مصر طی بیانیه ها و میتینگ ها به افکار عمومی اروپا مراجعه کرده و 

اروپاییان را به مدافعه ی استقالل مصر خواندند. 2
مراتب فوق بیداری سیاسی زنان مصر را ثابت و مبرهن می سازد. ولی زن های مصر تنها 
به شرکت در نهضت استقالل اکتفا ننموده و اصالح اوضاع زندگی خود و داشتن حقوق 
سیاسی را هم جهت نسوان مطالبه می کنند. یکی از موسسات معظمه ی نسوان مصر در 
به وسیله ی  باالخره موفق شده است که دولت را مجبور کند  بسیاری  نتیجه ی مساعی 
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 عده ی زن های کارگر را در مصر در نظر بگیریم خواهیم 
فهمید که تمام این جنبش ها مقدمه ای ست برای نهضت طبقاتی در میان زنان مصر و باید 

گفت که نهضت نسوان مصر صفحات مهم تری از تاریخ خود را در پیش دارد. 
شنیدنی ها، مجله فرهنگ، سال دوم، شماره 11، بهمن 1304، ص 396 تا 399

منشیان  از  قائم مقامی  اصغر  قائم مقامی )1336ـ1271(. پدرش علی  اشرف السادات  10ـ 
انقالب  از  پیش  سالی  نیست چند  دانسته  ما  بر  که  دلیلی  به  بود.  شاه  مظفرالدین  دربار 
مشروطیت به رشت رفت. مادرش احترام السیاده قائم مقامی در اراک زاده شد و هم چون 
همسر و نیز پسرعموی خود دانش قدیمه را در خانه ی پدری آموخت. اشرف السادات 
به سال 1271 در تهران به دنیا آمد. از نوجوانی و جوانی او و نیزگونه ی آموزشی که 
از آن برخوردار گردید، چیزی نمی دانیم. سید ابراهیم مروجی درباره ی او نوشته است: 
در آغاِز »کار دبستان بنات اسالمی رشت، به دعوت پدرش بصیر العداله قائم مقامی)که 
بنیان گذار این دبستان بود( به رشت مهاجرت کرد و همراه با همسر و دو فرزند خود در 
این شهر مقیم شد. اشرف السادات )که توسط پدرش حضرت اشرف خوانده می شد( 
بانویی مدیر و با پشتکار بود و در اداره ی دبستان بنات اسالمی با مادر خود، احترام السیاده 
)مدیره دبستان( همکاری می کرد. وی از سال 1290 به مدت 21 سال در سمِت نظامِت 
دبستان بنات اسالمی خدمت کرد... حاصل زندگی مشترک اشرف السادات قائم مقامی 
با مرتضی پور افضل )از کارمندان با سابقه ی اداره ی دارایی رشت( شش فرزند بود... ]او[ 

در سال 1336 در رشت درگذشت...«

2 سر لی اولیور فیتس موریس ستیک Sir Lee Oliver Fitzmaurice Stack )1934 -1868( افسر 
ارتش بریتانیا و حاکم کل سودان بود که به آن دوران در اتحاد با مصر قرار داشت. ترور او در قاهره، 
بحران سیاسی بزرگی به وجود آورد . دولت بریتانیا خواستار پوزش خواهی رسمی دولت مصر شد و 

بیرون رفتن نظامیان مصری از سودان. )ویراستاران(
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سید ابراهیم مروجی، پیشگامان فرهنگ گیالن از آغاز تا 1357، رشت، 1387

از  مستوفی  احمد  پدرش  آمد.  دنیا  به  در الهیجان  11ـ سرور محصص)1357ـ1287(. 
مالکین گیالن و مردی فرهنگ پرور بود. مادرش سارا سلطان از خوش نویسان و نقاشان 
آن سامان به شمار می رفت. سرور هوش و استعدادی شگرف داشت و در 9 سالگی چند 
هزار بیت شعر از شاعران کالسیک ایران از بر می خواند. از 10 سالگی خود نیز شعر 
 سرود که در نشریه های محلی گیالن انتشار  یافت؛ به تلخیص مهکامه. در نوجوانی پدر 
و مادر خود را از دست داد. در سال 1306 همراه با دیگر اعضای خانواده به رشت کوچ 
کرد. در همین سال با مجله ی پیک سعادت نسوان به همکاری پرداخت. از میرزا محمد 
آموزشگاه  در  گرفت؛  تدریس  اجازه ی  گیالن  معارف  وقت  مدیر  تربیت،  علی خان 
نوبنیاد اکابر نسوان و نیز مدرسه ی پیک سعادت نسوان. سخنرانی های این دختر جوان در 
ضرورت آموزش نسوان و کارآمدی  چشم گیرش در این زمینه سبب شد که به ریاست 
نخستین دبیرستان دولتی دختران رشت )دارالمعلمات( برگزیده شود )1307(. در همان 
سال و در همان بنیاد آموزشی، با پروین اعتصامی آشنا  شد. این آشنایی به دوستی ای 
عمیق فرا  رویید. در سال 1307 با پسر عمویش عباسقلی محصص ازدواج کرد که کارمند 
وزارت عدلیه بود. ثمره ی آن ازدواج 4 فرزند است: ایراندخت، محمد علی، داریوش 
سال  در  شد.  جهان  کاریکاتوریست های  بزرگ ترین  از  یکی  بعدها  که  اردشیر  و 
هزاره ی  مناسبت  به  که  ادبی ای  مسابقه ی  در  همسرش،  کار  محل  ازکرمانشاه،   1313
فردوسی برقرار گردید، برنده ی جایزه شد. او که بسی پیش از کشف حجاب اجباری 
در 17 دی 1314، حجاب از سر برگرفته بود، در این همایش بی حجاب شرکت جست. 
در سال 1320 به مدیریت دبیرستان فروغ رشت )آمریکایی پیشین یا مهستی( رسید. از 
انگشت شمار زنان روشنفکر زمانه ی خود بود که به نخستین کنگره ی نویسندگان ایران 
)1325( دعوت شد و عضو هیئت رئیسه ی آن کنگره گردید. در سال 1327 همسرش به 
علت سکته ی 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 5000 بیت شعر برجا مانده است. 
ایران،  مشهور  زنان  کارنامه ی  قویمی،  فخری  دهم، 1377،امریکا؛  سال  سیمرغ، شماره 75ـ76،  مجله ی 
1352؛ سید ابراهیم مروجی، پیشگامان فرهنگ گیالن از آغاز تا 1357، رشت، 1387؛ مهناز متین، مهکامه 

محصص، در دست انتشار.
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یادداشت های )2(

ایران شناخته  تاریخ ادب  نویسنده و پژوهشگر در  این  نفیسی )1345ـ1274(.  1ـ سعید 
شده تر از آن است که نیاز به شناساندن داشته باشد. با این حال کمتر به این نکته توجه 
ایران را  بود که راه تجدد  انگشت شمار روشنفکران زمانه ی خود  از  او  شده است که 
جدا از دگردیسیِ  موقعیت زن ایرانی نمی دانست و از این رو از همیاری و همکاری با 
جمعیت ها و نشریه های حق خواه زنان دریغ نداشت. از جمله  با جمعیت نسوان وطن خواه 
انتشار می داد؛ به مدیریت شاهزاده ملوک اسکندری. سعید  که نشریه ای نیز به این نام 
نفیسی از یاران آن جمعیت و همکاران آن نشریه بود. درباره ی آن همیاری نوشته است: 
»من در هیچ کدام از کارهای اجتماعی ای که در این زندگی پر شور کرده ام به اندازه ی 
این کار مغرور و مفتخر نیستم و آن را از باالترین مفاخری که بهره ام شده است می دانم.«

علیرضا اعتصام، به روایت سعید نفیسی، 1381

Henri François Marion )1896ـ 1846(، فیلسوف فرانسوی  2ـ هانری فرانسوا ماریون 
و کارشناس بزرگ آموزش و پرورش. او در دهه ی پایانی زندگانی خود برای بهبود 
آموزش و آموزشگاه های دختران طرح هایی ارائه داد. نیز کتابی درباره ی روان شناسی 

زن نگاشت. 
فرقه ی  اعضای  از  نویسنده  که  می آید  دیده  به  چنین  اما  نشناخته ایم.  را  نام  این  3ـ 
این  نشریه های  نوشته  هایی در  امضاء  با همین  باشد )1310ـ1299( که  ایران  کمونیست 
ارگان  سرخ،  ستاره  در  کمونیست  فرقه ی  و  نسوان  جمله  از  می رساند؛  چاپ  به  فرقه 

مرکزی فرقه کمونیست ایران، سال اول، شماره 3 و4
از رهبران جنبش استقالل  بود و  4ـ سعد زغلول )1927-1859(، دانش آموخته االزهر 
مصر. در نوامبر سال 1918 به همراه علی پاشا شعراوی و مصطفی النحاس )1965ـ1870( 
شد.  اعزام  پاریس  صلح  کنفرانس  به  مصری  میهن پرستان  سوی  از  نمایندگی  به  و 
انگلیسی ها اما نه تنها به خواسته های نمایندگان جنبش استقالل مصر اعتنایی نکردند که 
این سه را به تبعید در مالتا و سپس جزیره شیسل فرستادند. این تبعید بر خشم مردم و 
گسترش دامنه ی جنبش افزود. الوفد که در زبان عربی به معنای نمایندگی است در همین 
زمان زاده شد. پس از پیروزی جنبش رهایی بخش در سال 1922 حزب الوفد دولت و 
اکثریت مجلس را از آن خود ساخت و سعد زغلول را به نخست وزیری مصر رساند. 
گفتنی است که همسر زغلول، صفیه مصطفی پاشا و همسر علی پاشا شعراوی، هر دو از 
رهبران جنبش زنان مصر بودند. نگاه کنید به پانویس شماره ی 8 پیک )1( در 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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پدرش  آمد.  دنیا  به  ثروتمند  خانواده ای  در  )1354ـ1280(  اصلی  حریری  محمود  ـ   5
به  و  برگزید  پدر  پیشه ی  نیز  پسر  بود.  پارچه  تجارت  کار  در  حریری  احمد  مشهدی 
میرزا محمود حریری شهرت یافت. با پای گیری جنبش جنگل )1293( از یاران میرزا 
از  و  آورد  رو  فرهنگی  فعالیت  به  جنگل)1300(  شکست  از  پس  شد.  خان  کوچک 
اعضای جمعیت فرهنگ رشت گشت. پارچه فروشی اش در راسته ی بزازهای بازار آن 
دیار از مراکز پخش مجله ی فرهنگ و سپس پیک سعادت نسوان بود. با صغرا مرغی 
از  از پسرهایش پس  پنج پسر و چهار دختر است. دو تن  ازدواج کرد که ثمره ی آن 
شهریور 1320 به حزب توده ایران پیوستند. یکی از آنان، حسین حریری، تا عضویت 
در کمیته ی ایالتی حزب توده ایران برکشیده شد. وی هفت ما پس از کودتای 28 مرداد 
1332 بازداشت و پس از تحمل شکنجه های سنگین در حمام زندان شماره ی 2 لشکر 

زرهی جان باخت؛ در یکی از روزهای اسفند آن سال. 
ابراهیم فخرایی، گیالن در گذرگاه زمان، تهران، 1354؛ ابراهیم فخرایی، گیالن در جنبش مشروطیت، 
1352، تهران؛ رحیم نامور، یادنامه ی شهیدان، چاپ دوم، 1357؛ شهیدان توده ای، از مرداد تا مهر 1367، 

چاپ اول، 1381؛ نامه مردم، شماره ی16، 19  اردیبهشت 1358؛ گفتگو با بازماندگان محمود حریری.

  6 ـ کتابخانه  شرافت را فردی به نام حسین شرافت اداره می کرد؛ در راسته ی زرگرهای 
بازار رشت. درباره ی گذشته ی وی آگاهی ای نداریم. تنها می دانیم که از اعضای انجمن 
فرهنگ رشت بود و کتابفروشی وی یکی از مراکز توزیع نشریه های ترقی خواه آن زمان.
فرهنگ،  مجله ی  1351؛  رشت،  فرهنگ  جمعیت  تاریخچه  گیالن،  انقالب  یادبودهای  جودت،  حسین 

شماره 5، اردیبهشت 1299  

در  گذاشت؛  بنیاد  را  آن  فخرایی  ابراهیم  که  بود  ادبی  سیاسی-  ماهنامه ای  فروغ،  7ـ  
شماره              ی  آخرین  یافت.  انتشار   1306 ماه  دی  در  ماهنامه  این  شماره       ی  نخستین  رشت. 

دوره اولش، در دی ماه 1307. درباره     ی این ماهنامه محمد صدر هاشمی نوشته است:
گیالن  تاریخ  و  محلی  زبان  به  ادبیات  لحاظ  از  مخصوصا  فروغ،  مجله             ی  »مندرجات 
است: شده  معرفی  قسم  بدین  فروغ  مجله         ی  جلد  روی  است.  اهمیت  حائز  غیره،   و 

»مجموعه ای ست حاوی مقاالت مفیده که آغاز هر ماه شمسی در رشت منتشر می                    شود.« 
و نیز در شماره  ی اول، مجله این طور معرفی شده است:»... شماره اول مجله ی فروغ را 
شماره              های  داده ا             یم.  اختصاص  کسمایی  حسین  مرحوم  فقید  گیلی  آثار  جمع            آوری  به 
دیگر مجله عبارت خواهد بود از موضوعات مختلف علمی، ادبی، اقتصادی، تاریخی و 
فلسفی که به قلم نویسندگان گیالن و فضالی مملکت اشاعت خواهد یافت. شماره          ی 
اول مجله فروغ در 32 صفحه به قطع خشتی با چاپ سربی در مطعبه                     ی فردوس رشت، 
افتتاحی مجله بدین قسم  منتشر شده است. مقاله        ی  تاریخی که ذکر کردیم  طبع و در 
شروع می             شود:»... چون مجله        ی فروغ مولود محیط گیالن است و نشر مجالت وجود 
ما حتی           القوه ساعی هستیم  لذا  با محیط خود مقتضی         است،  را  مناسباتی  یک روابط و 
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یک قسمت از مندرجات مجله را به شناسایی           های محلی و موضوعات راجعه به گیالن 
اختصاص دهیم و برای اولین دفعه تحت عنوان فوق، به قسمتی از آثار مرحوم حسین 
کسمایی اشاره نموده و به جمع و ضبط اشعارگیلی فقید مزبور مبادرت می       ورزیم.« پس 
از این قسمت شرح احوال و اشعار حسین کسمایی را نوشته است.... بهای سالیانه                 ی فروغ 

همه جا 30 قران. عنوان تلگرافات و مراسالت: رشت... مکان اداره: سبزه میدان."
فروغ پس از 17 سال خاموشی، باری دیگر در اول فروردین 1324، به سخن لب گشود؛ 
در تهران و به شکل هفته        نامه. اما این بار نیز زندگی           ای کوتاه داشت. در شهریورماه 1324 
توقیف شد؛ به مدت دو ماه. در آذر ماه همان سال 1324»برای مدت کوتاهی« به جای 

روزنامه                       ی داریای حسن ارسنجانی »انتشار یافت و از آن پس دیگر منتشر نگردید.«
حسین ابوترابیان، مطبوعات ایران) از شهریور 1320 تا 1326(، انتشارات اطالعات، تهران 1366، ص124. 
اصفهان، چاپ  انتشارات کمال،  سوم،  ایران، جلد  و مجالت  تاریخ جراید  هاشمی،  محمد صدر  نیز  و 

دوم،1364.

8ـ کیمیا، هفته     نامه      ی علمی، ادبی و تاریخیست که در سال          های 1307- 1306 در تهران 
منتشر می      شد. صاحب امتیاز و مدیر آن دکتر م. مجد زاده بود. درباره ی این هفته        نامه، محمد 
صدر هاشمی، آگاهی زیر را به دست داده است:"... درتمام شماره                 ها، این سطر در زیر 
عنوان روزنامه درج است: »شماره                         های این روزنامه را مرتبا ضبط کنید که در آخر هر سال 
صاحب سه کتاب نفیس جدید علمی و ادبی و تاریخی خواهید بود«. منظور از سه کتاب 
جدید یکی تاریخ انقالب ایران و دیگر کتاب طب جدید و سوم کتاب اصول طب می                   باشد 
که در هر شماره قسمتی از آنها درج شده است. جای اداره                            ی روزنامه تهران، سرچشمه، 
چهار راه سادات اخوی. قیمت اشتراک تهران، یک ساله دو تومان. شش ماهه 12 قران. 
 والیات به ترتیب 25 قران و 15 قران. تک نمره، شش شاهی. اعالنات سطری دو قران.
شده  چاپ  وزیری  قطع  به  صفحه  چهار  در  معموال  و  سربی  باچاپ  کیمیا  روزنامه ی 
مرحوم  از  اشعاری               ست  ذکر کردیم،  باال  در  که  کتابی  سه  از  غیر  به  آن  مندرجات  و 
شماره،  هر  در  دیگران...  و  الملک  ادیب  و  روزنامه  مدیر  پدر  کرمانی،  مجداالسالم 
باالی اسم روزنامه این شعر به عنوان شعار چاپ شده است:» سخن در کیمیای جسم و 

جانست/ اگر خود کیمیایی هست آنست." 
چاپ  اصفهان،  کمال،  انتشارات  چهارم،  جلد  ایران،  مجالت  و  جراید  تاریخ  هاشمی،  صدر  محمد 

دوم،1364
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یادداشت های )3(

است؛   )1839-1897(  Henry George جورج  هنری  نویسنده،  مراد  1ـ 
روزنامه               نگار،اقتصاددان و مرد سیاست. او در پنسیلوانیای آمریکا و در یک خانواده ی 
طبقه     یمیانه حال به دنیا آمد. از نوجوانی کار کرد. جوانی و میان سالگی را در کالیفرنیا 
گذراند؛ به روزنامه نگاری و بررسی        های اقتصادی. با عشق ازدواج کرد که ثمره          ی آن 
سه دختر بود. در سال       های پایانی زندگی به فعالیت حزبی روی آورد و نامزد حزب متحد 
کارگری برای شهرداری نیویورک شد. در این کارزار پیروز نشد. ُشهرتش بیش از هر 
چه به دلیل اندیشه            های اقتصادی        اش است. بر این باور بود که انسان         ها     باید مالک آنچه 
به وجود می          آورند باشند. اما فرآورده های طبیعت و از همه مهم تر زمین، دارایی مشترک 
بشر است. او تمرکز ثروِت بدون زحمت، به ویژه رانت زمین و انحصار را دلیل اصلی 

فقر می       دانست.
2ـ عبارت پیش گفته، برگردان نادقیقی ست از پیش       گفتاری که هنری جورج بر کتاب 

)1879( نوشته است. برگردان دقیق آن را در زیر می              آوریم: 
»اما درست به همان ترتیب که چنین جامعه        ای شروطی را که همه            ی جوامع متمدن در 
پی    اش هستند متحقق می       سازد و پله ها       ی پیشرفت مادی را درمی    نو ردد... به همان ترتیب 
فقر، جنبه        ا ی ظلمانی     تر به خود می        گیرد. برخی به زندگی به مراتب بهتر و آسوده          تری 
دست می         یابند؛ برخی دیگر اما به سختی می       توانند به          زندگی              ای دست یابند که زندگی 
باشد. “هرجایی” با لکوموتیو از راه می        رسد و دارالمساکین و زندان            ها نشانه                  های مسلم 
“ترقی مادی” اند؛ همچون سکونت         های گران           قیمت، انبارهای پُر و کلیساهای شکوهمند.«
 Henry George ،Progress and Poverty ،بنگاه Cosimo، 2005، 10 ص، نیویورک 

3 ـ 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 فرقه ی کمونیست ایران پیوست. او پس از یورش 

پلیس رضاشاه به فرقه و انجمن )1305( به کاشان تبعید شد.
 نگاه کنید به: مهناز متین، ناصر مهاجر، ماهرخ کسمایی مینویی، مارس 2006.

5 ـ شارل فوریه Charles Fourier )1837ـ1772(، فیلسوف و اندیشمند فرانسوی است. از 
فرزندان نامدار انقالب فرانسه شناخته می شود؛ نیز از نخستین سوسیالیست های اتوپیست. 
بیش و پیش از هر اندیشمند دوراِن مدرن به مسئله ی زن و برابری کامل حقوقی زن و 
می شناخت.  زنان  برای  پدیده ها  از خطرا نگیز ترین  را  سنتی  ازدواج های  پرداخت.  مرد 
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بر آموزش زن تاکید می گذاشت. به نظِم نوینی باور داشت که خود و هوادارانش آن 
اندیشه های وی در  از  را می زیستند؛ هرچند به شکل فرقه ای. کارل مارکس به شدت 
زمینه ی سوسیالیسم و زن تاثیر پذیرفته است. هم اوست که فوریه را سوسیالیست تخیلی 

خواند. 
6ـ شعر از محمد تقی بهار است)1266ـ1330(، شاعر، تاریخ دان، پژوهشگر،روزنامه نگار، 
استبداد صغیر روزنامه ی  او در دوره ی  تهران.  برجسته ی دانشگاه  استاد  سیاست مدار و 
نوبهار را انتشار داد. ناصرالدین پروین درباره ی این نشریه از جمله نوشته است »سخن 
نوی نوبهار مشهد، خرده گیری به شیوه ی زیست و آموزش آن روزی بانوان و دوشیزگان 
و راهنمایی در زمینه ی پیشرفت زنان بود. نخستین آن ها با عنوان»زن مسلمان« است که 
در آن، خانه نشینی و آموزش ندیدن و »پوشیدگی رخساره ی زنان« را نکوهیده است. 
الهالل  مصری  مجله ی  از  نقل  به  زیدان  جرجی  از  مقاله یی  نیز  بعدی  شماره های  در 
متعددی  گزارش های  و  خبرها  آن،  بر  عالوه  شد.  چاپ  چیست؟«  عنوان»حجاب  زیر 
لزوم  از  مقاله هایی  زنان در کشورهای دیگر در روزنامه می آمد و در  پیشرفت های  از 
لوزان  مقیم   – قویم السلطنه  اکبر  علی  از  هم  مقاله هایی  می رفت.  سخن  تجددگرایی 
)سوئیس( – درباره ی اسالم و لزوم آگاه شدن دین دانایان به پیشرفت های جهان غرب 
به چاپ می رسید که بهار آن ها را خود در شماره های بعدی ادامه داد. این نوشتارها و 
پاره یی از شعرهای تجدد طلبانه ی بهار و حسن الحسینی )حسن مشکان طبسی(، موجب 

شد که حتا سخن از تکفیر ملک الشعرای آستان قدس رضوی به میان آید...« 
این همه باعث توقیف روزنامه و تبعید این شاعر بزرگ شد. پس از برافتادن رضاشاه در 

سال 1320 نوبهار دوباره منتشر شد. 
شناسنامه ی  برزین،  مسعود  1364؛  چهارم،  جلد  ایران،  مجالت  و  جراید  تاریخ  هاشمی،  صدر  محمد 
مطبوعات ایران، 1371؛ دکترناصرالدین پروین، بهار وروزنامه نگاری زمانهء او، سایت رسمی ملک الشعرا 

بهار:
http://www.bahar.fr/BaharRoznamaNegar.htm

وی  درباره ی  بود.  رشت  فرهنگ  جمعیت  اعضای  از  فرنودی  علی  محمد  میرزا  7ـ 
آگاهی ای نداریم. 

حسین جودت، یادبودهای انقالب گیالن، تاریخچه جمعیت فرهنگ رشت، 1351
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یادداشت های)4 ـ 5(

و  فرهنگ نویس  نویسنده،  شاعر   .)1254 ـ  )؟  کاتوزیان  تهرانی  علی  محمد  شیخ  1ـ 
سیاستمدار. درباره ی 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 
و  تاریخ  زمینه ی  در  مشغول شد. ضمناً  عرفان  و  فلسفه، کالم  فقه،  و  علوم  تحصیل  به 
جغرافیا و فیزیک نیز تحقیق کرد و در هر یک از علوم مزبور خصوصاً فلسفه و عرفان 
شرح و حواشی داشت. در 1322ق با کوشش فراوان انجمن علمی را تأسیس کرد که 
است. وی  فارسی،  به  عربی  از  علمی  انجمن  لغت  کتاب  انجمن  آن  آثار  مهم ترین  از 
همچنین در تأسیس کتابخانه ی ملی نقش مهمی داشت. از طرف مردم تهران، در دوره ی 
اول و از طرف مردم تبریز در دوره پنجم به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. 
از مهم ترین تألیفاتش فرهنگ کاتوزیان است، مشتمل بر سی و پنج هزار لغت فارسی 
از دیگر آثار وی:  فارسی.  اروپایی معمول در زبان  قدیم و جدید و عربی و ترکی و 
انوار المشعشعین فی بیان شرافه القلم والمقمیین، تاریخ قم؛ تاریخ انبیاء اولوالعزم؛ فقه در 
را  کودکان  برای  اساسی  اخالق  کتاب  نیز  انبیاء«.  مختصر  تاریخ  سیاسات؛  و  عبادات 
نوشت که از نخستین آثار در زمینه ی ادبیات کودکان در ایران است و برگزیده ای از 

کلیله و دمنه، مرزبان نامه و انوار سهیلی است. 
دایرة المعارف کتابداري و اطالع رساني؛ ادبیات کودکان و نوجوانان

 http://portal.nlai.ir/؛ www.vista.ir/article

2ـ زنده یاد محمد صدر هاشمی درباره ی ناهید نوشته است:» روزنامه ی ناهید در تهران 
ناهید تاسیس و در سال 1300 شمسی منتشر  ابراهیم خان  به مدیری و سردبیری میرزا 
شده است... تا اول دی ماه 1306 جمعا 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 روزنامه ی کاریکاتوری ست که در میان توده ی مردم رواج پیدا 
کرده و چون مقاالت آن به زبان ساده ی عوام فهم نوشته شده، مورد استفاده ی عموم 

طبقات بوده است...  
استبداد  دیو  مقابل  در  که  آزادی ست  فرشته ی  از  عبارت  ناهید  روزنامه ی  سرلوحه ی 
که  سرلوحه  زیر  در  و  است  شده  چاپ  روزنامه  اسم  دو،  آن  باالی  در  و  گرفته  قرار 
خصوصیات روزنامه نوشته شده ناهید را )هفتگیـ  اخالقیـ  فکاهیـ  کاریکاتور( معرفی 

کرده است...« 



ناصرالدین پروین، پژوهشگر تاریخ مطبوعات ایران اشاره دارد که بسیاری از شعرهای 
ملقب  هلن  خانم  و  منتشر شد  ناهید  در  بار  نخستین  مرغ سحر  ترانه ی  از جمله   و  بهار 
نیز می دانیم که عارف  ایران الدوله آن را در جشن هفتمین سال روزنامه اجرا کرد.  به 
قزوینی شاعر پیشرو زمانه و از پشتیبانان پر شور آزادی زن نیز با ناهید همکاری داشت. 
این روزنامه ی آزادی خواه در شعله های آتش  اداره ی  مرداد 1309  در روز جمعه 17 
سوخت و تلی از خاکستر شد. توطئه ی دربار بود یا یک تصادف صرف، هرگز دانسته 

نشد.  
برزین،  مسعود  1364؛  چهارم،  جلد  ایران،  مجالت  و  جراید  تاریخ  هاشمی،  صدر  محمد  سرچشمه ها: 

شناسنامه ی مطبوعات ایران، 1371.

3ـ ثریا طرزی )1347ـ1288( در سوریه به دنیا آمد؛ در یکی از خاندان های حکومتی 
اصالح طلب افغان که به آن دیار روزگار تبعید می گذراند. ثریا، آموزش و ارزش های 
نوین را در سوریه ی زیر سلطه ی فرانسه و بیشتر نزد پدر آموخت. »این زن زیبا و زیرک 
بر زبان های ترکی و فرانسه و عربی و فارسی مسلط بود و سخنران پرشور و  و آگاه، 
مؤثری بود.« یک چندی پس از به قدرت رسیدن حبیب اهلل خان در افغانستان)1280(، 
خانواده ی طرزی به افغانستان بازگشت و نقشی کلیدی در اصالحات اجتماعی آن کشور 
بازی کرد. ثریا در دربار حبیب اهلل خان با فرزند ارشد او امان اهلل خان )1339ـ1271( آشنا 
شد و در سال 1292 خورشیدی با وی پیمان زناشویی بست. آغاز پادشاهی امان اهلل خان 
در سال 1305 مرحله ی نوینی در گسترش اصالحات اجتماعی و روند تجدد آن سامان 
است. تثبیت استقالل افغانستان، تدوین قوانین، تامین شالوده های آموزش نوین از جمله 
گام  هایی بود که امان اهلل خان برداشت. نیز کارزاری به راه انداخت علیه حجاِب زن، چند 
همسری، آموزش دختران و دگردیسی مناسبات جنسیتی به مثابه شرط کامبیابی پروژه ی 
تجددی که در برنامه داشت. ثریا تاثیری ژرف بر سیاست های امان اهلل خان جهت تحول 
موقعیت اجتماعی زن گذاشت. خود حجاب از سر برگرفت. در مجلس ها و محفل ها 
در کنار همسر قرار گرفت و حتا در نشست  های هیئت دولت حضور یافت. در سفرهای 
رسمی و غیر رسمی امان اهلل خان نیز همراه و در کنار او بود. از جمله سفر هفت ماهه ای   
به مصر، هند، ایتالیا، فرانسه،آلمان، سوئیس، ترکیه و ایران در سال 1307ـ1306. در ایران 
هم بی حجاب و در کنار پادشاه افغانستان پدیدار شد. پس از این سفر بود که پانزده دختر 
جواِن 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 ثریا، در تابستان 1928 انجمن حمایت نسوان تشکیل شد و دوازده 
نفر از زنان بافهِم کابل، اداره انجمن را بدست گرفتند و خواهرشاه کبراجان مسئولیت 
اداره این انجمن را بدوش گرفت. بدینسان برای نخستین بار زنان در کار اداره مملکت 
با مردان شریک شدند. به شاروالی دستور داده شد تا لیست زنان بیوه و بی سرپرست را 

236



ترتیب و آن ها را در شفاخانه ها و البراتوارها شامل کار نماید. شخص ملکه ثریا اداره ی 
مکتب مستورات را با همکاری عده ای از زنان روشنفکر کابل به عهده گرفتند. کار نشر 
افزا طرزی، دختر محمد زمان  النسوان را مادر ملکه )اسما اسمیه( و روح  مجله ارشاِد 
خان طرزی کاکای ملکه بدوش گرفتند. ارشاد النسوان نخستین نشریه مخصوص زنان 
بود که در دوران اصالحات امانی در اول حمل سال 1300 خورشیدی به مدیریت اسما 
رسمیه، همسر محمود طرزی در کابل منتشر شد. مدیر این نشریه، روح افزا، دختر محمد 
زمان خان خازن الکتب و خواهر حبیب اهلل خان طرزی بود... بیشتر مطالب ارشاد النسوان 
برای زنان و دختران  منتشر می شد، مطالب آموزشی   ... ثریا  نظر مستقیم ملکه  که زیر 
و خانه داری،  تربیت کودک  زنان، آشپزی، خیاطی،  معاشرت  زنان، آداب  اخبار  بود. 

مهم ترین مطالب این نشریه را تشکیل می داد.
همچنان یک مکتب تدبیر منزل برای زنان کابل در باغ علی مردان با معلمی عده ای از 
زنان جرمنی و ترکی تاسیس گردید. ملکه ثریا محکمه ای دایر نمود که شکایات زنان را 
در مقابل شوهران بررسی کند؛ از قبیل ندادن نفقه و لت وکوب شدن توسط شوهران شان 
مقاله ای در  اروپا،  ازسفر  بازگشت  از  ثریا پس  بدون موجب…ملکه  دادن  یا طالق  و 
درآن  که  ساخت  منتشر  افغان  امان  اخبار  در   ]1307 1928]3مرداد  جوالی   25 تاریخ 
در مورد چادری گفته شده بود: چادری زن را از تنفس هوای آزاد مانع می گردد و به 
همین سبب اکثریت شان به مرض مبتال شده اند. عنعنه پوشیدن چادری که معلوم نیست 
از کجا وارد اسالم شده، رفته رفته شکل مذهبی را به خود گرفت که در همه ادیان و 
ما یک عمل عنعنوی  امروز در وطن  برقع و دوالق  کشورها دیده می شود؛ طوري که 
بوده که رفته رفته جای خود را در دین و مذهب تاسیس نمود و به آن صبغه مذهبی 
دادند. قبل از نشر مقاله، ملکه ثریا باعده ای از زنان صحبت کرد. نخست دختران مکاتب 
را مالقات نمود و با آن ها در مورد چادری صحبت نموده و آن ها را تشویق نمود تا در 
از بین بردن آن سعی و کوشش نمایند، اما مجبور نیستند. سپس ملکه تعدادی از زنان را 
در قصر دلگشا مالقات نمود و به آنها گوشزد کرد که با مردان در کارها سهم مساوی 
بگیرند؛ بخصوص در انکشاف کشور و در چهار دیواری خانه بقسم محبوس نباشند. او 
متذکر شده بود که زنان اروپائی در فابریکه ها کار می کنند، الکن زنان افغان که جسماً 
قوی ترند، اما در انکشاف کشور سهم نمی گیرند، زیرا علت آن پرده چادری است که 

در هیچ جا قابل قبول نیست.
زنان از نظر مذهبی می باید یک روپوش مخصوص در سر کنند تا موهای شان را بپوشاند، 
مگر پنهان کردن دست و روی زنان در روستاهای کشور رایج نیست، اما معلوم نیست از 
چه زمانی برقع و دوالق که زن را از فرق سر تا پاشنه پا در خود می پیچد، رایج گشته و 
در شهرها رفته رفته چنان اهمیت پیدا کرده که اگر زنی بدون برقع از خانه خارج شود، 

گویا که آبروی مرد را از بین برده است. «
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ملکه ثریا در عین حال»آموزش را وظیفه ی دینی زن و مرد مسلمان می دانست. آشکارا 
که  هنگامی  به  و  رسد  قضاوت  مقام  به  می تواند  اسالم  شریعت  در  زن  که  می گفت 
مردان  نیز هم چون  زنان  تاسیس گردد  اسالمی  مراکز آموزشی در همه ی کشورهای 
اینگونه نوع آوری ها سرانجام خشم  می توانند محدث و تفسیر کننده ی حدیث شوند.« 
نیروهای واپس گرای 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 امان اهلل خان قدرت را رها کند و راه تبعید پیش گیرد. ثریا هشت سال پس از مرگ 

همسرش در شهر رم درگذشت. 
محمداعظم سیستانی، ملکه ثریا بنیان گذار موسسه ی 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 وله، 2010/7/29
http://www.dw-world.de/dw/article/0,5848232,00.html

4ـ این عنوان دقیق نیست و چنین به دیده  می آید که می بایست غلط چاپی باشد. 
5ـ  هفته نامه ی حبل المتین از نخستین روزنامه هایی است که روشنگران ایرانی پایان دوران 
ناصری در تبعید بنیان نهادند. نیز نخستین روزنامه ی فارسی زبانی ست که سردبیری آن 
درباره ی  هاشمی  محمد صدر  کاشانی.  سلطان  فرخ  بانو  داشت:  در دست  زن  را یک 
این روزنامه می نویسد: »روزنامه ی حبل المتین به مدیری سیدجال الدین حسینی ملقب به 
به زبان فارسی تاسیس و شماره ی اول آن در تاریخ دهم  معید االسالم در شهر کلکته 
است.  گردیده  توزیع  و  چاپ  خورشیدی(  آذر1273   18( قمری   1311 جمادی الثانی 
حبل المتین معموال در 24 صفحه به قطع وزیری بزرگ با چاپ سربی ... طبع و هفته ای 
پس  حبل المتین  مندرجات  می شد...  توزیع  سه شنبه  و  چاپ  دوشنبه  روزهای  بار  یک 
از درج مقاله اساسی عبارت از وقایع و حوادث ایران ... و کشورهای مصر و عراق و 
عثمانی و غیره و ترجمه ی تلگرافات خارجی و مقاالت مختلف می باشد... 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 بی پروایی 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 
انتشار آن  از  از طرف دولت هندوستان  برای مدت هشت سال  مذکور یک مرتبه هم 
انقالب مشروطیت نقشی مهم  جلوگیری شد.« حبل المتین در پیدایش زمینه های ذهنی 
داشت و بسیاری از روشنفکران ایران که در آن راه قلم و قدم می زدند، با آن همکاری 
داشتند. پس از مشروطیت حبل المتین به ایران انتقال یافت و باز نخستین روزنامه ای ست 
که توقیف شد. پس از پایان استبداد صغیر دوباره انتشار یافت و دراول مرداد سال 1288 
برای همیشه تعطیل شد. این روزنامه در زمینه ی وضع فالکت بار زنان ایرانی و ضرورت 
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بیداری و آموزش و حقوق آنان دربرگیرنده ی نوشته های شایان توجهی است.  
برزین،  مسعود  1364؛  چهارم،  جلد  ایران،  مجالت  و  جراید  تاریخ  هاشمی،  صدر  محمد  سرچشمه ها: 

شناسنامه ی مطبوعات ایران، 1371.

به جهان گشود. پدرش نوراهلل  6 ـ محمد هاشم میرزا)1310ـ 1258(. در سبزوار دیده 
که   پدرش   نزد  را  علم   بود.»...مقدمات   قاجار  شاه  فتحعلی  پدربزرگش  و  جناب  میرزا 
دیپلمه ی دارالفنون  و آشنا به  زبان  فرانسه  و فن  تلگراف  بود، فرا گرفت . منطق  و کالم  را 
در محضر حاج  میرزا حسن  حکیم ، شاگرد و داماد حاجی  مال هادي  سبزواري ، ریاضی  
حاجی   نزد  را  اصول   و  فقه   و  الحکما،  افتخار  اسماعیل   محمد  خدمت   در  را  فلسفه   و 
میرزا حسین  مجتهد سبزواري  آموخت . نیاي  مادریش  محمد هاشم ، متخلص  به  جناب ، 
کسوت  به  مدتی  می رفت ...«.  شمار  به   سبزواري   هادي   مال  حاجی   شاگردان   جمله   از 
ازدواج  بود که  دوره  همین  در  اوقاف خراسان شد.  فرهنگ  رئیس  درآمد.  روحانیت 
کرد. محمد هاشم میرزا، گرچه از اشراف بود و طبقه ی حاکم، سیاق دولتمداری قاجار 
را نمی پسندید. رفته رفته از آزادیخواهان شد. در جنبش مشروطه خواهی شرکت جست. 
به حزب دموکرات پیوست. از دوره ی دوم مقننه تا دوره ی نهم، نماینده ی سبزوار در 
مجلس شورای ملی بود. سخنوری توانا و شاعری قوی خامه بود. اشعارش را با تخلص 
افسر می سرود. پس از مرگ ابوالحسن شیخ الرئیس قاجار، شیخ الرئیس لقب داده شد. 
درباره ی شعر افسر گفته  اند: »افسر عموماً روان ، استوار و خالی  از تکلف  و پیچیدگی  
است . کاماًل روشن  است  که  وي  به  پختگی  و استحکام  شعر به  مراتب  بیش  از زیبایی  
ظاهري  و صنایع  لفظی  اهمیت  می داده  است . بجز اندک  مضامین  عاشقانه  که  در غزلیات  
اخالقی ،  مسائل   بیشتر  وي   شعري   درون مایه هاي   می خورد،  چشم   به   او  محدود  نسبتاً 
اجتماعی ، فرهنگی ، میهنی  و زندگی  مردم  است . کسب  اخالق  پسندیده ، دانش آموزي ، 
تعلیم  و تربیت ، انتخاب  دوست  نیکو خصال ، رعایت  بهداشت ، لزوم  آشنا کردن  مردم  
با زندگی  نوین ، احتراز از بیکاري ، نکوهش  نفاق  در خانواده ، ذم  بد دهنی  و دورویی ، 
قمار و چیزهایی  از این  دست  عمده  مضامین  شعرهاي  او را تشکیل  می دهند. نکته اي  که  
در اشعار افسر تا اندازه اي  جلب نظر می کند، تالش  او براي  خلق  مضامین  نو و اختراع  

اوزان  غیرمبتذل  است. 
در  گفته اي   به  یا   1294 در  که   بود  ایران   ادبی   انجمن   مؤثر  اعضاي   نخستین   از  افسر 
1299ش  به  در تهران  دائر شد. وي  سال ها عهده دار ریاست  و اداره ی این  انجمن  بود، و 
حتا  پس  از مدتی  محل  تشکیل  جلسات  هفتگی  آن را به  خانه ی خویش  منتقل  کرد و تا 
زنده  بود، نشست هاي  آن  انجمن  در منزل  او برگذار می شد...« افسر به ستمی که بر زن 
ایرانی روا می شد حساس بود و از روشنفکرانی به شمار می رفت که برای پیشرفت زن 
ایرانی قلم و قدم می زد. جریده ی عالم نسوان روی جلد اردیبهشت و تیر ماه 1309 خود 

را با این سروده ی افسر آراست:    
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عالم نسوان که نامه ای ست درخشان
برهمـه روشن نمــــود عالـم نسوان
روز به روز ار به حــسن خـلق فزاید
خوب شـــود روزگار در هـم نسوان

ادبیات معاصر اثر رشید یاسمی؛ ویکی پدیا؛  
http://www.persian-man.ir

گنگره ی  ارگان   1929 تا   1922 سال  های  The Daily Heraldدر  هرالد  دیلی  7ـ 
با  کارگر  حزب  همبسته ی  روزنامه های  از  و  بود  انگلستان  کارگری  اتحادیه های 

سمت گیرِی سوسیالیستی.
8 ـ غلط چاپی، درست ُرکسانه Roxsana است.

ماه سال  ترکیه که در دی  رئیس جمهور وقت  9ـ مصطفی کمال پاشا )1317ـ 1260( 
1313از سوی مجلس ملی آن کشور لقب آتاترک گرفت.

10ـ سرور سلطانه بیگم سراج الخواتین مادر امان اهلل خان پادشاه افغانستان بود.
11ـ امان اهلل خان )1960-1892( سومین فرزند حبیب             هلل خان پادشاه افغانستان بود که پس 
از مرگ پدر در 20 فوریه 1919 به قدرت رسید. امان اهلل خان که با استعمار انگلیس 
سرجنگ داشت، از فضای سیاسی برآمده از انقالب اکتبر 1917 روسیه سود جست و 
استقالل افغانستان را اعالم داشت. رویارویی نظامی انگلستان با دولت وی که به جنگ 
انجامید.   انگلیسی              ها  به واپس نشینی  افغان شناخته شده است، سرانجام  انگلیس و  سوم 
امان اهلل خان در دوره     ی کوتاه پادشاهی       اش، به اصالحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
مهمی دست زد. در سرلوحه         ی برنامه         ی اصالحات تدوین قانون اساسی قرار داشت که 
را  برابر می       دانست و آزادی          های فردی  قانون  پیشاروی  را در  همه        ی شهروندان کشور 
به رسمیت می         شناخت. شتاب گرفتن فرایند تجدد، اما واکنش نیروهای واپسگرا را به 
همراه داشت که سبب کناره گیری وی از سلطنت گشت و گریزش از افغانستان. امان اهلل 
خان از سال 1929 تا پایان زندگی در تبعید زیست و در سویس چشم از جهان فروبست. 
مترجم  و  نویسنده  )1951ـ1883(   Hermynia zur Mühlen موهلن  تسر  هرمینا  12ـ 
نوجوانی  از  بود،  اتریش  اشرافی  خاندان های  از  یکی  برخاسته ی  گرچه  زبان.  آلمانی 
به سوسیالیسم گروید. در سال 1919 فرانکفورت را برای زندگی برگزید و ترجمه ی 
سن کلر  آپتن  رمان های  جمله  از  آغازید؛  آلمانی  به  را  انتقادی  و  اجتماعی  رمان های 
Upton Sinclair. در زمینه ی داستان کودکان نیز چندین اثر بسیار مهم آفرید. از جمله 
قصه ی پریان برای کودکان کارگر )1925(. شماری از کتاب های وی درباره ی اشکاِل 
اعمال حاکمیت طبقات فرادست و راه ها و روش های اختالل در قدرت موجود است؛ 
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از جمله خدمتکار )1923(، پرچین )1924(، مضحکه ها)1923(، پرچم سرخ )1930(. 
با برآمدن فاشیسم، موهلن راه تبعید پیش گرفت و به پراگ و سپس به انگلستان رفت 
)1938(. قصه های شاه پریان این نویسنده در جریان تب و تاب انقالبی سال 1968 امریکا 
انتقادی کودکان برجای  و اروپا، بازیافته و باز شناخته شد و تاثیری به سزا در ادبیات 

گذاشت. 
13ـ دلفک یا درفک بلندترین قله ی رشته کوه های البرز است در استان گیالن. ارتقاع 
بلند و  »قله ی درفک سر  امارلو جانب شرقی سفیدرود است.  متر در بخش  آن 3500 

پوشیده از برف دیلمان است.« 
جهانگیر سرتیپ  پور، نام ها و نام دارهای گیالن، 1370؛ سیمای میراث فرهنگی گیالن، 1380. 

افشار  محمود  دکتر  دست  به   1304 سال  در  ادبی  و  سیاسی  ماهنامه ی  آینده،  14ـ 
)1363ـ1267( ، حقوق دان، تاریخ نگار و ادیب، بنیان گذاشته شد. این نشریه ی تاثیرگذار 
در جامعه ی روشنفکری آن روز ایران، همچون بسیاری از نشریه های دیگر بارها توقیف 
و تعطیل شد. پس از مرگ دکتر محمود افشار به همت فرزندش، ایران شناس بزرگ و 

تاریخ نگار برجسته، ایرج افشار، تا سال 1372 تداوم داشت. 
محمد صدر هاشمی، تاریخ جراید و مجالت ایران، جلد اول، 1364؛ مسعود برزین، شناسنامه ی مطبوعات 

ایران، 1371.

 ...« است:  نوشته  مروجی  ابراهیم  سید  کدیور)1323ـ1282(،  عباس  درباره ی  15ـ 
جریان  در  که  بود   ... رشتی  تجار  از  کدیور  حسن  محمد  پدرش  شد.  زاده  رشت  در 
آتش سوزی مهیب بازار رشت ورشکسته شده بود. کدیور الفبای خواندن و نوشتن را 
در مکتب خانه آموخت و در ادامه ... موفق به اخذ دیپلم شد. وی در تهران در رشته ی 
تاریخ و جغرافیا به تحصیل پرداخت... او در اواخر دوره ی قاجار، کار فرهنگی خود را 
ـ هنری اخوت  انجمن فرهنگی  اوقاف گیالن آغاز کرد... عضو  اداره ی معارف و  در 
رشت و از پایه گذاران مجمع آزاد ایران بود ... به تحقیقات دامنه داری در زمینه ی تاریخ 
و جغرافیای گیالن دست یازید و دست آورد این تحقیقات را در کتاب هایی به نام های 
در  و گرد آوری کرد...  تدوین  زبان گیلکی  و دستور  تاریخ گیالن، جغرافیای گیالن 
کسوِت صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله ی شمال به فعالیت مطبوعاتی نیز مشغول بود 
مفاخر گیالن  انتشار می یافت زندگی نامه ی  اوایل دهه ی 1320  این مجله که در  و در 
را منعکس می کرد. در فاصله ی سال های 1306 تا 1307 در مجله ی فروغ )به صاحب 
امتیازی فخرایی( نیز مقاله می نوشت... ]با[ دکتر مهدی کی نیا )حقوقدان( و نیما یوشیج 
)شاعر معاصر( دوستی و حشر و نشر داشت... بر اثر صانحه تصادف درگذشت. او را در 
قم به خاک سپردند. ثمره ی ازدواج کدیور با ملوک محبوب خلیق )از فرهنگیان پیشگام 

گیالن( سه فرزند به نام های 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 1357، رشت، 1387.

16ـ احمد محققی از اعضای انجمن فرهنگ رشت بود. 
حسین جودت، یادبودهای انقالب گیالن، تاریخچه جمعیت فرهنگ رشت، 1351.

داشت.  نام  کامران میرزا  شاهزاده  پدرش  )1350ـ1282(.  کامبخش  عبدالصمد  17ـ 
سوسیال  افکار  با  رفت.  روسیه  به  تحصیل  برای  نوجوانی  در  و  آمد  دنیا  به  قزوین  در 
بنیان گذاران  از  او  بازگشت.  ایران  به  قرن  آغاز  در  و  گشت  آشنا  روسی  دموکراسی 
جمعیت آزادیخواهان قزوین و انجمن پرورش آن شهر است. در سال 1316 هم زمان با 
گروه دکتر تقی ارانی به زندان افتاد. پس از شهریور 1320و عفو عمومی کلیه ی زندانیان 
سیاسی از زندان آزاد شد. پس از چندی باز به شوروی رفت و در بازگشت به عنوان 
نماینده ی حزب توده ی ایران به مجلس چهاردهم راه یافت. در همین سال به عضویت 
کمیته ی مرکزی این حزب درآمد. در 1325 به شوروی مهاجرت کرد. در 68 سالگی 

در الیپزیک )آلمان شرقی( چشم از جهان فرو بست.
ایران،  کمونیست  حزب  انقالبی،  دموکراسی  سوسیال  ایران،  کارگری  جنبش  تاریخ  درباره ی  شمه ای 

حزب توده ایران،)مجموعه مقاالت عبدالصمد کامبخش(، تهران، 1358.
242





244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



266



267



268



269



270



271



272



273



274



275



276



277



278



یادداشت های )6(

1ـ جورجی زیدان Jurji Zaydan )1914ـ1861(، در بیروت به دنیا آمد؛ در یک خانواده ی 
طبقه ی متوسط مسیحی ارتدکس.گرچه به دانشکده ی پزشکی رفت، اما کشش اش به 
روزنامه نگاری 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 جریان های سیاسی ای که بنیان فلسفی استواری نداشتند و به امر 
آموزش فرهنگی مردم کم بها می دادند، فاصله می گرفت. یک چندی در سوریه زیست 
قاهره. در حلقه های روشنفکری هر دو شهر سرشناس شد. چندین کتاب  و سپس در 
درباره ی تاریخ دنیای عرب نوشت. از نخستین نویسندگان معاصر عرب به شمار می رود 
به صورت  را  اسالمی  علمی  و  تاریخی  موضوعات  اروپایی  نویسندگان  »به سبک  که 
انتشار داد و اکثر این داستان ها به فارسی ترجمه شده است.« الکساندر  داستان )رمان( 
دوما، والتراسکات و نیز چارلز داروین از نویسندگان و اندیشمندانی بودند که بر وی 
تاثیری ماندگار گذاشتند. از مهم ترین کتاب های او تاریخ تمدن اسالم در پنج جلد و 

تاریخ فراماسونری است. 
دایره المعارف الروس،

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

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

2ـ درباره ی قرائتخانه اسالمیه جهرم سندی روشنگر در دست است که چکیده ی آن را 
در زیر می آوریم:   

»مستدعیم مقاله ی ذیل را برای استحضار هموطنان مخصوص مدیران محترم جراید به 
نام خدمت به معارف در روزنامه ی 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 عهده ی جهال تقلیل و به عده ی منورین افزوده کند. بنابراین هر انسانی 
که خیرخواه توده ی ملت باشد موظف است در حدود مکنت خود برای اجرای امر فوق 
کمال سعی و کوشش را ابراز داده تا بتوان به حسن آتیه ی وطن عزیز امیدوار شده و به 
طور راستی ترقی آن را انتظار داشت. شهر جهرم که ... به طور تقریب مسکن )30( هزار 
نفوس است تا کنون از داشتن یک باب قرائتخانه که بهترین وسیله ی انتباه و بیدار کردن 
ملت است بی بهره بود. تا مدتی قبل که به کمک و مساعدت معنوی معارف دوست یک 
باب فرائتخانه ی مجانی عمومی پس از تهیه ی 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 استفاده ی هموطنان مهیا و گشوده است. واضح است یک نفر موسس بیچاره ی این 
قرائتخانه پس از تحمل خسارات و تصدی زحمات از تدارک لوازم و مخارج یومیه قادر 
بر مشترک شدن مطبوعات عام المنفعه برای مطالعه ی ابناء وطن عزیز خود نخواهد بود 
از آقایان مدیران محترم جراید و مجالتی که سرلوحه ی آمال آن ها اشاعه ی معارف و 
ارتقاء ابناء وطن است تمنا می شود که نسبت به اهالی بیچاره ی دور از مرکز جهرم بذل 
مساعدت فرموده و به ارسال یک نمره از مطبوعات خود آنان را رو به جاده ی مدنیت 

سوق دارند.
آدرس: جهرم، قرائتخانه اسالمیه«. برگرفته از روزنامه اطالعات، 3 مرداد 1307، ص 4.

مسعود کوهستانی نژاد، قرائتخانه های ایران، 1382 . صص84 و 85
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غلط نامه

پیک سعادت نسوان شامره ی ١

خطصفحهدرستنادرست

29اعراضاعتراض

24به استظهاریباستظهاری

24به مساعدت هایبمساعدت های

215بی نیازبینیاز

215قسمت هایی کهقسمتها ئیکه

217به معرضبمعرض

32به مقاماتبمقامات

36به معارفبمعارف

38به اقداماتباقدامات

312به نگارشبنگارش

316به شاهراهبشاهراه

46الیقالق

410به عقیدهبعقیده

412به جهتبجهت

415به یکدیگربیکدیگر



512مادر و پدرمادر9 پدر

61به جایبجای

68خردسالخوردسال

78رعایت کنیمرعایت کنم

85التفاتیانتفاتی

812به رایگانبرایگان

812به رایگانبریگان

816مزینمزمن

913نخواهندنخواهید

93به جهاتیبجهاتی

913به هر بهر

1113پریوشیپربوشی

113ای فرزندایفرزند

1116ببیند به بیند

141ننمودهنه نموده 

142به کدامبکدام

142به کجا بکجا

144به من بمن 

146به کشیدنبکشیدن
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1418به خارجهبخارجه

1418به توبتو

153به اروپاباروپا

154به نوعبنوع

1510تمدنبمدن

1510به آنهابانها

1517عدِم علم و آگاهیعدم و علم و آگاهی

167آمد نه آمدند

167ترقیاتقرقیات

1611به اشکالباشکال

1611جهتجهه

1613به همبهم

171به یکبیک

179دانستهدانته

1710به اجتماعباجتماع

1714این موقعاینموقع

1717اختصاصیاحصاصی

184به جریانبجریان

188و زد و خوردو زدو وخورد
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1814به فرمانبفرمان

1814به غنیمتبنعمت

1817خصوصیخصوص

198صنعتیصنعتی 2

1910متناسبمتساب

1918به وضعیتبوضعیت

2112جهالتجهلت

2117به رشتهبرشته

221کمینهکینه

227به حدی که بحدیکه

2212از آنی کهازانیکه

232زندگیزنده گی

233به طریقبطریق

2310به فکرهایبفکرهای

2310به همانبهمان

2310به همینبهمین

2313پسبس

244جگرگوشه گانجگرگوشگان

246به عقیدةبعقیدة
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2418کلنگ وارکلنگوار

251به آن هابانها

254زندگیزنده گی

254به مابما

268مسئلهمسلئه

268نویسندگاننویسنده گان

2713لیاقت مندلیاقتمند

284زن رازنرا

286به اینباین

2810عالی قدرعالی قدار

292اطالع رااطالعرا

293به آن هابانها

299به حقوقبحقوق

2914هنگامی  کههنگامیکه

3011یعنیاعنی

3112این مملکتاینمملکت

323خواهند شد،خواهند شد(
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غلط نامه

پیک سعادت نسوان شامره ی 2

خطصفحهدرستنادرست

345بی منطقبیمنطق

347ببینندبه بینند

3412به انتخاببانتخاب

347به ماباما

3417به اینباین

358مقاالتی استمقاالت است

358کرپ دوشینکرب دوشین

3515به زبانبزبان

3617به این جهتباینجهت

3615به هربهر

3617پیش رفتنپیشرفتن

375به حالبحال

3713به اینباین

3713به تحملبتحمل

383به معنیبمعنی
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384به مملکتبمملکت

394به اوالدباوالد

3911به وطنبوطن

3911بی قیدبیقید

407به عهدهبعهده

4010به زبانبزبان

4111به علمبعلم

4116به اروپاباروپا

429من هممنهم

4217به محضبمحض

431به اوباو

432ببینبه بین

426مترسممرتسم

445به اینباین

448به اهمیتباهمیت

4516به تقویتبتقویت

466به تجربهبتجربه

4513به امراضبامراض

4617به قدربقدر
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473به همینبهمین

479به مسئلهبمسئله

491به طفلبطفل

492به تحلیلبتحلیل

4910آنجائی کهآنجائیکه

4915زمانی کهزمانیکه

507به مکیدنبمکیدن

509به طبیببطبیب

518به چهبچه

525این هایی کهاینهائیکه

546ببینندبه بینند

563متر مکعبمطر مکعب

5711شرارت هاشراتها

5910ترتیباتی کهترتیباتیکه

604این موقعاینموقع

6116خویش راخویشرا

6117به جریاناتبجریانات
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غلط نامه

پیک سعادت نسوان شامره ی ٣

خطصفحهدرستنادرست

664الکلیاتآلکلیات

7016موقعی کهموقعیکه

7017»نو شویم«»نوشیم«

718حقیقت راحقیقترا

714مبارزاتی کهمبارزاتیکه

744به اطفالباطفال

7412به بازی ستببازیست

751طفل راطفرا

7511به همینبهمین

7512به تمامبتمام

7512به بازی ستببازیست

7512به مجاریبمجاری

7717به اندکباندک

778به اصطالحباصضالح

7711به ذلتبذلت
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7717به مدرسهبمدرسه

789خانم هایی که خانمهائیکه

793به اشکالباشکال

797به اینگونهباینگونه

7914به مردمانبمردمان

801به یک ماهبیکماه

808به روزهبروزه

809به کمبکم

8010یهودی هایی کهیهودیهائیکه

8010به فلسطینبفلسطین

811به توحیدبتوحید

8112به موجببموجب

8113به آسمانباسمان

828به کار بستهبکاربسته

848موقعی کهموقعیکه

8415به دستجاتبدستجات

8512به مردمبمردم

865به کرةبکرة

8610به هیئتبهیئت
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8613به زمینبزمین

879به احساساتباحساسات

8815به موافقتبموافقت

896به خانه داریبخانه داری

8914به مراتببمراتب

8915نسوانی کهنسوانیکه

8915دیگری رادیگریرا

905به ملتبملت

9015به مدرسهبمدرسه

9017به شاهراهبشاهراه

9115وقاروقر

922به اسیریباسیری

926به زنبزن

9214به مقایسهبمقایسه

942به معشوقهبمعشوقه

945به دوستبدوست

946به وعدةبوعدة

9512به یک ماهبیکماه

965فجایعی رافجایعیرا
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969این قبیلاینقبیل

9610این مکتوب رااینمکتوبرا

9616توانی رسیدکماهی رسید

292



غلط نامه

پیک سعادت نسوان شامره ی 4 ـ 5

خطصفحهدرستنادرست

983به همینبهمین

984به خرجبخرج

992این را اینرا

1001این قسماینقسم

1003به سنبسن

10014به فحشاءبفحشا

10116کاری راکاریرا 

1024به درکبدرک

1027به جریاناتبجریانات

10210به این گونهباینگونه

1027به دلخواهبدلخواه

1044سهل راسهلرا

1047به مساعدتبمساعدت

10415طفل راطفلرا

1059اشیایی کهاشیائیکه

10414به ماشینبماشین
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1063به حقایقبحقایق

10716به اوباو

1089به شکستنبشکستن

1107به کرةبکرة

11015برف هایی کهبرفهائیکه

1112فضایی رافضائیرا

1113یک میلیونیکملیون

1115به مسافتبمسافت

11111طیاره هایی کهطیاره هائیکه

11112فرسخ رافرسخرا

11113به کرة آفتاببکرةآفتاب

11215ذخایری کهذخایریکه

11216همه و همه در اثرهمه در اثر و همه

1139میلیونملیون

11310به زمینبزمین

1159ذره ایذرهی

1168دیده ایدیدة

11617پسندیده ایپسندیدة

11617به ابربابر

294



1174سامان شدمسامانشدم 

11712کار کنمکارکم

11712به ترازویبترازوی

1185آرد به انبانآردبانبان

11814افسونگری امافسون گریم

1191بس کهبسکه

11911کم َکَمَکمکم کمکم

1202میکروبمکرب

1205به یکبارگیبیک بارگی

1215به مروربمرور

1219اجتماعیاجتمائی

1219برخی هابرخیها

1219به حجاببحجاب

12114به استثنایباستثنای

12117به اسالمباسالم

12217به معیتبمعیت

1225به جراحتبجراحت

1232به سایربسایر

12313ترک اشترکش
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1241به سالطینبسالطین

12414مروجه ایمروجة

12417مسلمان رامسلمانرا

1253به یکبارگیبیکبارگی

1257اَُسساسس

12510به همانبهمان

12514نبنددنه بندد

1263به مزایایبمزایای

1268به اسمباسم

12611این رو به ترقیاتیاینروبترقیاتی

1271به اینباین

1277سادگی راسادگیرا

1279مصرفمصم رف

12713یک مرتبهیکمرتبه

12717یک قاشقیکقاشوق

12814به دکتربدکتر

12815به مریضخانه هایبمریضخانه های

12816به سفلیسبسفلیس

12817به طبیببطبیب
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12819به مرض سوزاک همبمرض سوزاکهم

12820یک خونیکخون

1299لوحه ای ستلوحه ایست

1299به میزانبمیزان

12916کلیشه ای ستکلیشه ایست

12917به یک طریقبیک طریق

12918صفحه ای ستصفحه ایست

1301به اندازةباندازة

1306به اوباو

13010به نوشتنبنوشتن

13016محصالتی کهمحصالتیکه

1312به زنانبزنان

13111کارهایی کهکارهائیکه

1324بجرم هایبجرمهای

1325که به ]دیدار[ پادشاهکه با پادشاه

1326ملکه ای ستملکه ایست

13214به سلیقه یبسلیقة

1335به این جهتباین جهه

13313به میلبمیل
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13318به زنانبزنان

13319به شورشبشورش

13319به مجازاتبمجازات

13414بلکهبالکه

1354همین کههمینکه

1357بتواندبه تواند

13512سیلی هایسیلیهای

1367عمل راعملرا

1369مفیدممفید

13617مریض رامریضرا

13620به هر صورتبهرصورت

1383شاخه هایش راشاخه هایشرا

1394به چوببچوب

1412باغبان به اوباغبان باو

1416نگاهنکاه

1417به هر طرفبهرطرف

1427نزدیکنزدیگ

1438به درونبدرون

14415خارهایش راخارهایشرا
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14417به آرامیبارامی

14510به کلبگل

14517یک باغیکباغ

1466گونه هایش راگونه هایشرا

1466به هر جایی کهبهرجائیکه

1469بدنش رابدنشرا

14716آب همآبهم

1491یک روزیکروز

1501آب راآبرا

1503به او دمیدباودمید

15015همانبهمان

15016به دیگران بدهندبدیگران بدهند

1513باد را باد گرفتهباد را یاد یاد گرفته

1519تازه ای به ما می دهدتازةبمامیدهد

15112به گل هابگاها

1518به موضوعبموضوع

15111به اشخاصباشخاص

15112به مردمانبمردمان

15215به فاحشه گریبفاحشه گری
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1531به اسمشباسمش

15313به همبهم

15314به موضوعبموضوع

15315اندازه ایاندازة

1547غیر منتظره ایغیر منتظرة

15410جادةچاة

15413سالخورده ایسالخوردة

15414سائلیسؤال

15418به جاییبجائی

1553فحشافحشه

1559به شوهرمبشوهرم

1565به جامعه ای کهبجامعة که

1566به اینباین

1568یک روزییکروزی

15718به منزلبمنزل

1583این دفعهایندفعه
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غلط نامه

پیک سعادت نسوان شامره ی ٦

خطصفحهدرستنادرست

6فهرستشکفتهشگفته

1621به این جهتباین جهه

1625مواجهمواجة

1625این خصوصاینخصوص

1625به اندازه ایبه اندازة

1626خودمان راخودمانرا

1627خوانندگانخواندگان

1647این قراراینقرار

1649ترقیقرقی

1655ازاو

1662مشتقمتشق

1664روی هم رفتهرویهمرفته

1666به ابتکاراتبابتکارات

16614این مقصوداینمقصود
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1679اُزبکاوزبک

1688محسناتمحسناک

16810آن است که آنستکه

16811به منفعتبمنفعت

1701سقط هایسقطهای

1705در این صورتدر اینصورت

17214آن است کهآنستکه

1738سخت ترسختتر

1741کلمه ایکلمة

1748ای گوشایگوش

1749ای مرگایمرگ

1751بی چیزبیچیز

1754به او رو آور شودباو رو آورشود

1758به مالبمال

1758آن هایی راآنهائیرا

17510این راهاینراه

17511به ثروتبثروت

17512جوانی را به بطالتجوانیراببطالت

17515ایشان راایشانرا
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1769به سایربسایر

17611ثروتمندی راثروتمندیرا

17615زوجه ایزوجة

1777این عمارتاینعمارت

1789آن طرف ترآنطرفتر

1781اکنون کهاکنونکه

1781این خصوصیاتاینخصوصیات

17811آن طرف ترآنطرفتر

1799چیزی کهچیزیکه

1802نفراتی کهنفراتیکه

1802آن زنآنزن

1804زنان رازنانرا

1811به تدریجبتدریج

1828به حدیبحدی

18214به طفلبطفل

1834به قضایایبقضایای

1837به مقاالتبمقاالت

1837بچه هابچها

1837به هربهر
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1836خودشان راخودشانرا

1836این دوایندو

18311آن مدارسآنمدارس

18311به انباربانبار

18313این موارداینموارد

1843مسایلی کهمسائلیکه

1848به هر زبانی کهبهر زبانیکه

18410این قسمتاینقسمت

18411به آن ها خدمتبانها خدمت

1855یک سلسلهیکسلسله

1858این مکاتباینمکاتب

1858یک روحییکروحی

1859یک جریانیکجریان

18510به اصالحباصالح

18510این موضوع رااینموضوعرا

18511این روحاینروح

1867این ممالکاینممالک

1869به آنجابانجا

1878به خواهرانبخواهران
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1887پِسیمیزمپسی لیزم

1899به موردبمورد

1899به دیگرانبدیگران

1906به ترقیبترقی

12 191به کلوببکلوب

19اطالعمجالتی کهمجالتیکه
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