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  معرفی كتاب 

 !زن در گذرگاه تاريخ

  نسیم سعادت 
پیك ‘اولین شماره مجلھ 

مجلھ ای بھ ’ سعادت نسوان
كوشش زنان و برای زنان 
با ھمت و صاحب امتیازی 
روشنك نوع دوست از زنان 
روشنفكران گیالن اولین بار 

 در ١٣٠۶در مھرماه سال 
با . شھر رشت انتشار یافت

قع انتشار این مجلھ در وا
تالش ارزشمندی برای 
بیداری زنان و خدمت مھمی برای گسترش نقش زنان در جامعھ و 

با انتشار . شركت آنھا در مبارزات سیاسی اجتماعی  صورت گرفت
این مجلھ، تالش شجاعانھ دیگری از طرف زنان جامعھ است کھ بھ 

  .ثبت تاریخ می رسد تا آیندگان را از تجارب خود بھره مند كند
 رسیده طبعتابی با كوشش بنفشھ مسعودی و ناصر مھاجر بھ اخیرا ك

را ’ پیك سعادت نسوان‘ است كھ مجموعھ ای از چندین شماره  مجلھ 
 شمسی منتشر شده ١٣٠٧ تا اواسط تابستان  ١٣٠۶كھ از مھرماه 

 این نشریھ با كوشش بسیار ۶ تا ١شماره ھای . است را در بر دارد
ی افراد دیگري، جمع آوری شده مولفین كتاب و ھمكاری و ھمیار

است و نھایت سعی و دقت بعمل آمده  تا طرح  چاپ اولیھ آنھا حفظ 
شده تا بدین طریق بھ ایجاد ارتباط خواننده با فضای آندوران كمك 

  .رساند
روشنک نوع دوست صاحب امتیاز مجلھ در سرمقالھ شماره اول می 

ی تجھیز كرده در نیز خود را برای مبارزه اجتماع مجلھ ما“:نویسد
سلك مطبوعات عالم نسوان ایران منسلك یگانھ شمع ضعیفی است كھ 

اما مسئلھ نھ بھ . ’’در راه ترقی و سعادت نسوان گذاشتھ می شود
الزم بھ یادآوری نیست . سادگی آغاز شد و نھ بھ سادگی بھ پیش رفت

كھ با توجھ بھ مردساالری حاكم بر فرھنگ و سنت جامعھ، با توجھ بھ 
    نفوذ  بھ اعمال نفوذ قدرتمند روحانیت در دستگاه دولت و با توجھ

  
 مردساالر و ھمچنین با و  و فرھنگ عقب ماندهاستحكام سنت  دین در

توجھ بھ دیكتاتوری حاكم كھ حامی و حافظ مناسبات عقب مانده بود، 
ھر گونھ حركتی كھ بخواھد در خدمت بیداری زنان و بیداری جامعھ 

  . ن صورت گیرد، با چھ حمالتی روبرو خواھد شددر مورد زنا
 در جایی و زمانی كھ زنان قرار نبود از پستوی خانھ قدم بیرون 
نھند، جمعی اززنان با سنت شكنی ھای خود و با بھ جان خریدن 
عواقب آن، با توجھ بھ مسئولیتی كھ در قبال جامعھ و بخصوص زنان 

ت ھای خود در راه آزادی احساس می كردند، تالش كردند تا با فعالی
  .زنان قدم بردارند و در بیداری زنان بكوشند

مجلھ پیك سعادت نسوان تالش زیادی را بكار میگیرد تا دالیل عقب 
ماندگی زنان در جامعھ را بشناسانند  و فراتر از آن عواقب و نقشی 

مجلھ در برخی . را كھ این سیھ روزی برای آنھا دارد، را روشن كنند
ه ھای خود تعدادی از شدیدترین شیوه ھای ستم بر زنان مثل از شمار

تن فروشی و صیغھ را مورد بررسی قرار می دھد و علل و ریشھ 
اما مجلھ ھم چنین تالش می كند . ھای آنرا در حد امكان باز می كند

كھ زنان را از مسایل علمی و تحوالت آن و تاثیراتی كھ می تواند بر 
شكی نیست كھ با .  داشتھ باشد، آگاه كندنگرش آنان از جھان ھستی

توجھ بھ شرایط موجود و كمبود زنان روشنفكر، برخی مردان 
ھمین مسئلھ باعث می . نیز بھ اجبار برای مجلھ می نوشتند روشنفكر

شود كھ برخی مقاالت در مورد زنان بھ چگونگی مادر خوب بودن 
  .دور نمی مانداما این نوع نگرش از چشم زنان روشنفكر . تبدیل شود

 خواننده در مقدمھ ای كھ مولفین بر این مجموعھ از مجلھ می نویسند، 
با برخی از مشكالت زنان آن دوران آشنا می شود و از پیچ و خم 
ھای چگونگی انتشار مجلھ عبور می كند، با موقعیت و فعالیت 

روشنك نوع دوست و شور و ’ پیك سعادت نسوان‘صاحب امتیاز 
ارانش  برای بیداری زنان آشنا می شود، ھمچنین شوق وی و ھمك

قضاوت  و درك مفسرین در مورد فعالیت جسورانھ این جمع از زنان  
و فضایی را كھ آنان این فعالیت را آغاز كردند و با آن دست و پنجھ 

  .نرم می كردند را از نظر می گذراند
ز روشنک نوع دوست كھ پس از مشكالت فراوان موفق بھ كسب امتیا

این مجلھ می شود، بھ ھمراه جمع دیگری از زنان روشنفكر گیالن 
 ٦پس از . موفق می شوند ھر دو ماه یكبار مجلھ را انتشار دھند

از ادامھ )  یكباره در یك مجلھ بیرون آمد٥-٤كھ شماره ھای (شماره 
ھر چند كھ در سال . انتشار مجلھ پیك سعادت نسوان باز می مانند

ا بازتری كھ بوجود می آید تالش می كنند كھ  در فضای نسبت١٣٠٩
انتشار مجلھ را ادامھ دھند، کھ تنھا موفق بھ انتشار یك شماره دیگر 

ھمان طور کھ . می شوند، اما ھمان فرصت را نیز از دست نمی دھند
 در مقدمھ كتاب اشاره شده است، تالش زیادی شد كھ دلیل این توقف
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ع تراشی ھای اداری  كھ  زن را بیابند و در این جستجو با  مان
ستیزی غالب بر حاكمیت و حامیانش  و ھم چنین نفوذ قدرتمند 
. روحانیت در دستگاه دولت را در خود نھفتھ داشت، روبرومی شوند

آنگونھ كھ از تحقیقات مولفین بر می آید اداره نظارت شرعیات در 
جستجوی تطابق و یا تخالف اصول و فروع دین با نشریات متوجھ 
انتشار پیك سعادت نسوان می شوند و روشن است كھ چھ سرنوشتی 

در زمانی كھ روحانیت با قدرت و . در انتظار مجلھ قرار میگیرد
نفوذش در دستگاه دولتی توانستھ تفكرات عقب مانده و متعلق بھ 
گذشتھ را بھ منظور حفظ مناسبات موجود  در سنت و فرھنگ و 

وجود یك مجلھ زنان آنھم توسط افكار جامعھ بھ زور اعمال کند، 
بھ ھمین . زنان، بخودی خود خالف شرع  و اصول و فروع دین است

دلیل است کھ پیك سعادت نسوان توانست تنھا یك شماره دیگر مجلھ را 
  .  انتشار دھد١٣٠٩در سال 

بعبارت دیگر ھمین واقعھ نشان می دھد كھ دستگاه دولتی و روحانیت 
 بخواھد آسمان تاریك زنان را روشنایی كھ’ شمع ضعیفي‘ تحمل نور

  .بخشد،  نداشتند، و دست در دست ھم برای خاموشی اش تالش كردند
مقدمھ كتاب ھم چنین خواننده را با دیگر فعالیت ھای پیك سعادت 

روشنك نوع دوست پس از آنكھ از ھمسرش جدا . نسوان آشنا می كند
ھ در بر داشت، بھ می شود، مدرسھ دخترانھ ای را با ھمھ مشكالتی ك

دایر می كند كھ از اولین مدرسھ ھای دخترانھ ’ سعادت نسوان‘نام 
كھ در ’ جمعیت پیك سعادت‘این تالشھا با ایجاد . شھر رشت است

برگیرنده مدرسھ، كالسھای اكابر، تئاتر و برگزاری نمایش و حتی 
ایجاد گروه تئاترال جمعیت پیك سعادت نسوان می باشد ادامھ می یابد 

  .كھ با استقبال بسیار زنان گیالن روبرو می شود
در گیالن  )  شمسی١٣در اواخر قرن (مقدمھ كتاب، تاثیر جنبش جنگل 

و ھوای  تازه ای را كھ بھ فضای سیاسی حاكم آورد، در شور و شوق 
فعالین جمعیت می بیند و ھم چنین نقشی کھ بر تضعیف و یا عقب 

در نتیجھ آن ایجاد امكان نشینی برخی نیروھای مرتجع داشت کھ 
  .ساخت فعالیت ھر چند محدود جمعیت را امکان پذیر

نكتھ حائز اھمیت دیگر این کتاب، اشاره بھ ارتباط بین گردانندگان 
  .مجلھ و احزاب سیاسی می باشد

گرایشات چپ برخی از فعالین عمده جمعیت و مجلھ پیك سعادت 
خین آگاھانھ و یا نسوان باعث شده است كھ برخی از مفسرین و مور

نا آگاھانھ فعالیت و خصلت زنانھ بودن این فعالیت ھا را انكار كنند و 
اما مقدمھ كتاب تالش می كند . آنرا زائده احزاب مردانھ معرفی کنند

فرقھ كمونیست ایران، در پراكندن “ در عین اینكھ نقش انكار ناپذیر 
 و سیاسی و اندیشھ ھای پیشرو، برانگیختن زنان بھ كنش اجتماعی

را ’’ پیوستن آنھا بھ جنبش ھا و جرگھ ھای عدالت جو و آزادی خواه 
روشن كند، در عین حال خصلت فمینیستی این مجلھ و فعالیت ھایش  

را كھ رھبری آن كم و بیش در دست زنان چپ و یا با گرایشات چپ 
“ و ھمانگونھ كھ مقدمھ آمده است، آنھا . مشخص تر كند بود را نیز

.  ی فعالیت شان را بھ زنان كارگر و زحمتكش محدود نكردنددایره
آنھا بردن آگاھی جنسیتی را بھ میان زنان ھمھ طبقات و اقشار 

از طرف دیگر آنھا ھدف ’’ . گوناگون جامعھ شھری ، مد نظر داشتند
شان این نبود كھ خواستھ ھای مربوط بھ  زنان را با وعده و وعید 

بھ تعویق اندازند و بدین ترتیب زنان را برای دوران بعد از انقالب 
در مورد خواستھ ھای مشخص شان بھ سكوت وادارند بلكھ بالعكس  
با آگاھی دادن بھ آنھا و لزوم و ضرورت طرح مطالباتشان، آنھا را 
تشویق بھ  شركت وسیع تر در امور جامعھ و مبارزات اجتماعی و 

  . سیاسی می كردند
الت مجلھ می توان بھ كمبود ھا و از طرف دیگر با توجھ بھ مقا

بعبارت دیگر جوانی . نارسایی ھا، ھم در فرم و ھم در محتوا پی برد
اما جوابی كھ . و نا پختگی فعالیت زنان در پیك سعادت مشھود است

در سرمقالھ شماره دوم مجلھ آمده است قادر است بھ برخی از 
ز و برنده از عادات انتقادات پاسخ گوید و با زیركی آنرا بھ انتقادی تی

  : و سنتھای مردساالرانھ در جامعھ بدل  كند
ما زن ھستیم و بدتر ازھمھ . علت این نواقص بیشمار یك چیز است“ 

برای زن رفتن در چاپخانھ و انجام دادن عمل سھل !... زن ایراني
این عادت بیمنطق ھم وجود ندارد مگر برای .  غلطگیری عیب است
ت كرده اند ھر گاه زن مستوره را در جائیكھ اینكھ مرد ھای ما عاد
بھ بینند با چشم ھای پر از ) مثل چاپخانھ ( سابقا راه نداشتھ است

در نتیجھ این عادت بد طرفین، ما .... حرص بطرف او نگاه كنند
نتوانستیم آنطور كھ باید مجلھ را غلط گیری كنیم و بشكلی منتشر شد 

یك عده دیگر “ ن نوشتھ می آید كھ كمی پایین تردر ھمی’’ كھ ھمھ دیدند
 اغلب این -از نویسندگان كھ راجع بھ نسوان می نویسند مرد ھستند

برادران ما از اوضاع زندگی روحیات اخالق احتیاجات نسوان خیلی 
باینجھت غالب نوشتجات ایشان منحصر می شود بھ اینكھ . دور ھستند

یا . ’ركت می دھدزن با یك دست گھواره و با دست دیگر كره  را ح‘ 
و از این قبیل ’ مادران باید اوالدان وطن پرست تربیت كنند‘ اینكھ

  ’’.نصایح مجانی كھ عادت نویسندگان شده است
بدون شك حركت این جمع از زنان روشنفكر، با نقش عمده گرایشات 
فكری چپ و ھم چنین دمكرات كھ حركتی جسورانھ را آغاز كردند و 

  .ه و ارتجاعی قد علم كردند، قابل ارج استعلیھ سنت ھای عقب ماند
بررسی این تجربھ گرانبھا از فعالیت زنان،  آموختن از آن،  بررسی 
كمبود ھا ی آن، برای جنبش زنان ایران ،علیرغم پیشروی ھایش الزم 
 است، چرا کھ با دشمنانی كما بیش از ھمان جنس و چھ بسا شروتر

ب را تالشی ارزشمند می دانیم از این رو انتشار این كتا. است روبرو
  ■ .و مطالعھ آنرا بھ زنان توصیھ می كنیم


