مقاله

نگاهی به نشریة
َ
ِنـدای زنــان

مقــالــه
الهه باقری

کارشناس ارشد تاریخ ایران دورۀ اسالمی

اشاره
شــماری از بانــوان ایرانــی در جنبــش مشــروطه بــه ایــن حقیقت بــزرگ پی
بردند که زنان نیمی از ملت هستند و میتوانند نیروی بزرگی در راه ترقی و
نجات کشــور باشــند ،اما قانون انتخابات به این مهم توجهی نکرد و زنان
را همردیف دیوانگان و مجرمان شمرد و به آنان حق رأینداد .با اینحال
تأثیر انقالب مشــروطه بر جامعۀ زنان ایران کمتر از چهار ســال بعد آشــکار
ی که نشریات زنان کار خود را آغاز کردند .تا پیش از مشروطه
شد؛ هنگام 
اخبار و گزارشهای فعالیتهای زنان در نشریات حبلالمتین ،ایراننو،

چکیده :نشــریه هفتگی ندای زنان ،از نشریات ویژه زنان در
زمینه های مختلف سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصادی ،ادبی،
هنری ،علمی ،بهداشــتی و پزشــکی بود؛ که به سردبیری و
مدیریت مریم میرهادی منتشر می شد .نویسنده در نوشتار
حاضر ،سعی در معرفی نشریه مذکور دارد .وی در راستای این
هدف ،مطالب را با نگاهی به نشــریات زنــان در دوره پهلوی
دوم آغاز می کند .در ادامه ،به اختصار شرایط زندگی مریم
میرهادی را بیان و از مباحث مطرح شده در نشریه ندای زنان
از قبیل :آگاهی رسانی پزشــکی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...به
زنان ،سخن به میان می آورد.
کلیدواژه :نشریه ندای زنان ،نشــریات زنان ،مطبوعات زنان،
دوره پهلوی ،مریم میرهادی.
سالبیستوششم،مشارۀچهارم،مهــــروآبـــان1394

154

ندای وطن و مساوات انتشار مییافت ،ولی حدود چهار سال پس از فرمان
مشروطه ،زنان خود با انتشار نخستین نشریۀ تخصصی ،آ گاهسازی زنان و
مردان را ازطریق رسانههای مکتوب آغاز کردند.
زنانفعال در مطبوعات،دورۀ کنشگرایانهتریبود.آنهافرصت
مشروطهبرای ِ

یافتند از طریق رسانههای مکتوب ،خواستههای خود را فریاد بزنند .واژههای
حق ،آزادی و عبارت آنچه زنان میخواهند و بهطور کلی آزادیخواهی آنان
در ادبیات نشریات زنان جاری و ساری شد ،در حالیکه تا پیش از مشروطه
تنها در نشریات فارسیزبان خارج از ایران به چشم میخورد.
در دورۀ پهلوی ،زندگی زن ایرانی سرشار از تضادها بود .تضادهایی که بین
فرهنگ سنتی جامعه و نوگرایی جدید ب ه وجود آمده بود .با آغاز حکومت
پهلــوی اول ،نشــریات زنــان همچــون بیشــتر نشــریات ،بــا سیاس ـتهای
فرهنگی حکومت همسو شدند .با آغاز دورۀ پهلوی دوم ،نشریات زنان نیز
همپای دیگر نشریات ،از موقعیت جدید سیاسی پیروی و فعالیت خود را
با مضامین نو و گرایشهای سیاسی شروع کردند.
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نگاهی به نشریۀ ندای زنان

مقاله

از ویژگیهای نشریات زنان در فاصلۀ سالهای 1320تا 1328ش1941/

دورۀ پهلوی با انتشار هفتگی مطالب بهکار خود ادامه داد .یادآوری این

تــا 1949م تأ کیــد بــر تخصصــی و غیرسیاســیبودن ایــن نشــریات بــود.

نکته ضرورت دارد که این دو مجله گذشته از چاپ چنین نوشتههایی،

نمایندگیهــای خارجــی در ایــران نیــز گاهــی نشــریاتی مخصــوص زنــان

مقالههــا و مطالــب قابــل توجهی دربارۀ قانــون حمایت خانواده ،مســئلۀ

چــاپ میکردنــد کــه از آن جمله عالم زنــان بود کــه در 1321ش1942/م

طالق ،چند همســری و ...منتشــر میکردند .در مجموع  37نشــریۀ زنان

ادارۀ انتشــارات و تبلیغات ســفارت انگلیس به مدت یکســال ،ماهانه

در دورۀ پهلوی دوم منتشــر شــد که با وجود عمر طوالنیتر آنها نســبت به

منتشــر میکــرد و در آن بــه معرفی زندگــی خانوادههای انگلیســی و وضع

مطبوعات دورۀ قبل از خود ،محتوای ضعیفی داشــتند و جنبۀ سرگرمی

زنــان کارگــر در انگلیــس ،نهضــت زنــان و مســائل متنوعــی چــون امــور

و سوق دادن زنان بهظاهرآرایی در آنها آشکار بود.

خانهداری و مدلباس میپرداخت .در این دوره احزاب هم برای انتقال
افکار خود برخی از نشریات زنان را به خدمت گرفتند.
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نگاهی مختصر به شرایط زندگی مریم میرهادی
مریم میرهادی از زنان فعال دورۀ پهلوی به شمار میرود .او در زمینههای

در ســالهای نهضت ملیشــدن نفت و دورۀ نخست وزیری مصدق که

گونا گــون فعالیــت داشــت و روزنامهنــگار ،مؤلف ،سخنســرا 3و پزشــک

عنوان جدید بر نشــریات زنان
مطبوعات آزادی فراوانی داشــتند ،ســیزده
ِ

بــود .وی زادۀ شــیراز 4در ســال 1292ش1913/م و فرزنــد ســیدعلیاکبر

افزوده شــدز از آنجمله مجلۀ جهان زنان که نشــریهای حزبی و ترجمان

(رفعتنظام) امیرطومان و مادرش از فامیل بزرگ بشــیرالملک شــیرازی
5

سازمان زنان حزب توده بود و در 1330ش1951/م منتشر میشد و مجلۀ

بــود .میرهــادی در کودکــی پدر و مادر خــود را از دســت داد .بدینترتیب

زنــان ایــران در 1331ش1952/م کــه نشــریهای حزبــی و ترجمان رســمی

سرپرســتی او را عمو یــش ،ســرهنگ سیدابوالقاســم میرهــادی بــهعهــده

حزب فدائیان شاه بود.

گرفــت .میرهــادی تحصیــات متوســطه را در تهــران گذرانــد .او در
ســال1310ش1931/م بــرای تحصیــل در رشــتۀ ز بــان و ادبیــات فرانســه

برخی از نشریات زنان در دورۀ پهلوی دوم
در دهــۀ 1330ش1951/م تنهــا نشــریات زنانــهای اجــازۀ چاپ داشــتند
که ســخت طرفدار دســتگاه حا کم بودند و اغلب شــاه و فرح را ســتایش
میکردنــد .در دهــۀ 1340ش1961/م زنان فعالیتهــای مطبوعاتی خود
را پیگرفتند .آنان چندین نشریه ،ویژۀ بانوان منتشر کردند .عالوهبر این
در ســایر روزنامههــا و مجلههــا نیز قلم میزدند .ازجمله نشــریات زنان در
این دوره اطالعات بانوان ،بهداشــت و زندگی ،ندایزنان ،پســت ایران و

بــه پاریــس رهســپار و در دانشــگاه ســوربن بــه تحصیــل مشــغول شــد .در
1313ش1934/م بــه مدرســۀ عالی طب وارد شــد و در1320ش1941/م
رســالۀ دکتــری خــود را در بــارۀ ســفلیس دهــان 6نوشــت و بــا درجــۀ عالی
فارغالتحصیــل شــد .در واقــع وی را نخســتین زن دانشآموختــه از
دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران میدانند.
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میرهــادی در  28اردیبهشــت۱۳۲۰ش1941/م طبابــت را در تهــران و در

زن روز بود که مدیریت آنها را به ترتیب قدسی مسعودی ،هورآسا شکوه،

ابتدای بازار تجریش آغاز کرد .از سال ۱۳۲۵ش1946/م نیز به خدمات

1

فرهنگی و اجتماعی پرداخت .او که اشعاری به سبک کهن و کالسیک

نشــریۀ صبح امروز نیز در قالب اجتماعی به وســیلۀ عفت عمیدی نوری

میسرود ،آثار نظم و نثر خویش را در روزنامهها و مجلهها به چاپ رساند.

مریم میرهادی ،اعظم ســپهرخادم و فروغ مصباحزاده بهعهده داشتند.
و همسرش مصطفی الموتی انتشار مییافت.

در میان این نشریات مخصوص زنان در دهۀ مورد نظر ،اطالعات بانوان
و ز ن روز پرآوازهتــر بودنــد .اطالعــات بانوان وابســته به مؤسســۀ اطالعات
بود و از سال 1336ش1957/م به صورت هفتگی منتشر میشد .گفته
میشد این مجله با ایجاد کالس روزنامهنگاری برای زنان در آموزش این
حرفه به آنان سهم زیادی داشت .با این وجود عملکرد دستاندرکاران،
بهویــژه ســردبیرآن ،پروین اباصلتی مــورد انتقاد بود؛ چرا کــه آنها با چاپ
داســتانهای بیپــروا و زننــدهای دربارۀ مســائل جنســی ســعی میکردند
تیــراژ مجلــه را بــاال ببرنــد .ایــن اقــدام در رقابت بــا مجلــۀ زن روز صورت
میگرفــت .مجلۀ یادشــده که از انتشــارات روزنامۀ کیهان بــود ،فعالیت
خــود را از واپســین روزهــای ســال 1343ش1965/م آغــاز کرد و تــا پایان
 .1ســعیدی ،نیــره؛ «نیمقــرن روزنامهنــگاری زنان ایــران»؛ روزنامۀ كیهان ،شــمارۀ  26 ،7998اســفند
 ،1348ص.5
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ُ
2ز بــرای آ گاهی بیشــتر رزك بــه :گلبن ،محمد؛ گلزارخاموش :یادنامۀ بانو راضیه دانشــیان (گلبن) به
همراه مقاالتی دربارۀ زنان؛ تهران :رسانش ،1379 ،ص  388ـ .408
 .3مریــم میرهــادی در شــعر خــود زن را موجــودی برتــر میدیــد که از هر آنچــه عقل تصــور میکند فراتر
اســت .او وجود زن را سراســر نیکی و بیزیان میدانســت و زنان را به تالش برای تغییر وضع موجود
و کسب آزادی فرامیخواند( .میرهادی ،مریم؛ دیوان ناهید؛ تهران :چاپخانۀ دولتی ایران،۱۳۳7 ،
ص )101و در بعضــی از اشــعار دیگــر زنــان را بــه کســب حقــوق خو یــش ،پیــش از گذشــت وقــت،
فراخوانــد و بــر برابــری زن و مرد تأ کید کــرد( .منگنه ،نورالهدی؛ ناقوس؛ تهران :کتابخانۀ ابنســینا،
 ،۱۳۳۶صص ۱۰۴و  )۱۰۵و نیز برای آ گاهی بیشــتر ر.ک به :شــاه حسینی(شــادمانی) ،مهری؛ زنان
شاعر ایران؛ تهران :مدبر ،1374 ،صص 914و .915
 .4پــوران فــرخزاد در کتابهــای زن از کتیبــه تــا تار یــخ و کارنمــای زنــان کارای ایران آورده اســت که
ـت خانم
مریم میرهادی در تهران به دنیا آمد ،اما براســاس اســناد و نوشــتهها و زندگینامۀ خودنوشـ ِ
میرهادی ،او نه در تهران ،بلکه در شیراز زاده شد.
 .5امیــر طومــان نــوۀ دختــری مرحوم حاجی ســیدعلی مجداالشــراف وز یــر ناصرالدین شــاه از فامیل
جلیلالقدر میرهادی که از سادات تفرشی بودند.
 .6ســفلیس یــا ســیفلیس ( )Syphilisمرضــی عفونی و ســاری آمیزشــی اســت که ب ه طــور مادرزادی
نیــز بــه افــراد منتقل میشــود .عامل این ناخوشــی باســیلی اســت مارپیچی بهنــام ترپونمــا پالیدوم
(.)Treponema pallidum
 .7فــرخزاد ،پــوران؛ کارنمــای زنــان کارای ایــران؛ تهــران :قطــره ،1381 ،ص ۸۲۷و فــرخزاد ،پــوران؛
دانشنامۀ زنان فرهنگ ساز ایران و جهان؛ جلددوم ،تهران ،1378 :انتشارات زریاب ،ص.1826
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نگاهی به نشریۀ ندای زنان

وی همچنیــن از خــود دو دیوان شــعر به جا گذاشــت کــه تخلصاش در

صفحــه در روزهای دوشــنبۀ هر هفته

بیشــتر این شــعرها ناهید بود .او همچنین انجمن ادبی ناهید را تأسیس

منتشــر میشد .گفتنی اســت به غیر

کرد که هر هفته با حضور شــاعران و گویندگان در منزلش برگزار میشــد.

از اولین شمارۀ آن که در روز سهشنبه

وی اخبار انجمن ادبی ناهید را هم در نشریۀ 8خود آورده است .او پس از

منتشــر شــد ،دیگــر شــمارههای ایــن

چندی امتیاز روزنامۀ ندای زنان را گرفت و آن را منتشر کرد.

روزنامه روزهای دوشــنبه در دسترس

وی بــه زبانهای انگلیســی ،فرانســوی ،عربی و ترکی تســلط داشــت .در
۱۳۳۱ش1952/م میرهادی از ســوی ســندیکای دندانپزشــکی ایران در
یازدهمین کنگرۀ جهانی دندانپزشــکان در لندن شــرکت کرد .در ســال
۱۳۳۴ش1955/م ازطرف وزارت فرهنگ به مدت دو ســال در دانشگاه
پاریــس و در رشــتۀ بیمار یهــای دهــان و دنــدان در حــوزۀ تخصصــی
کــودکان نیــز تحصیــل نمــود .وی توانســت در رشــتۀ بیمار یهــای دهان
و دنــدان از آن دانشــگاه و نیــز در رشــتۀ بیمار یهــای دهــان کــودکان از
دانشگاه لندن تخصص بگیرد .سپس انجمن سلطنتی بهداشت لندن
او را بــه عضویــت پذیرفــت .ســرانجام وی در  ۲۸اســفند ۱۳۵۹ش18/
مارس1980م دارفانی را وداع گفت و در بهشت زهرا آرمید.
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مخاطبان خود قرار میگرفت .قیمت
تکشــمارۀ آن  2ر یــال و اشــتراک
یکســاله  120و ش ـشماهه  70ر یــال
بود 13.این نشــریه تا شــمارۀ س ـیودوم
(اول شــهریور 1327ش 22 /اوت
1948م) بــدون وقفــه انتشــار یافــت
و ســپس تعطیــل شــد .در ســرلوحۀ
ایــن روزنامــه ،نــام آن و در بــاالی آن،
حدیثــی نبوی آمده اســت« :بهشــت
زیــر پای مادران اســت» .شــعار ندای
زنــان کــه در ســرلوحۀ همۀ شــمارهها

مریــم میرهادی چندین کتــاب ازجمله کتابهایــی در زمینۀ تخصص

تکــرار میشــد چنیــن بود« :هــدف ما

خود ،یعنی پزشکی نگاشت .از آثار پزشکی وی به این کتابها میتوان

دفاع از حقوق زنان است».

اشــاره کرد :ســیفلیس دهان ،ســرطان فک ،آماس دندان یا التهاب لثه؛

همچنیــن کتابهای تاریخــی و ادبی مانند تاریخ نویســندگان پارس،
خاطرات لندن (مشاهدات ناهید) ،زندگانی زن 11نیز دیوان ناهید.
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میرهــادی پــس از تعطیلــی روزنامــه،

از ویژگیهای نشـریات زنان
در فاصلـة سـالهای 1320تا
1328ش 1941/تـا 1949م
تأکیـد بـر تخصصـی و غیر
سیاسـی بودن این نشریات
نمایندگیهـای
بـود.
خارجـی در ایـران نیز گاهی
نشـریاتی مخصـوص زنـان
چـاپ میکردنـد کـه از آن
جملـه عالـم زنـان بـود کـه
در 1321ش1942/م ادارۀ
انتشـارات و تبلیغات سفارت
انگلیـس به مدت یکسـال،
ماهانـه منتشـر میکـرد.

مجلــۀ نــدای زنــان را در ســال 1329ش1950/م انتشــار داد .ایــن مجلــه
ادبــی،اجتماعــی و و یــژۀ زنــان بــود و در تهــران بهصــورت ماهانه تا ســال

معرفی نشریۀ ندای زنان

1342ش1963/م انتشــار مییافــت .صاحــب امتیاز و مدیر مســئول آن

نشــریۀ هفتگــی نــدای زنــان ،از نشــریات ویــژۀ زنــان ،بــا روش سیاســی،

مریم میرهادی بود.

اجتماعــی ،اقتصــادی ،ادبی ،هنری ،علمی ،بهداشــتی و پزشــکی بود.
امتیــاز این روزنامــه از طرف وزارت فرهنگ در تاریــخ 1326/5/10ش به
صاحــبامتیــازی و مدیریــت دکتــر مریم میرهــادی صادر شــد12و اولین
شــمارۀ آن در سهشــنبه  21مهــر 1326ش 14/اکتبــر1947م منتشــر شــد.
ایــن روزنامــه بــا ابعاد  48در  34ســانتیمتر و بهشــکل مصــور و در چهار
 .8مجلۀ ندای زنان ،سال ،14شمارۀ  ،36ص.16
 .9برای آ گاهی بیشتر ر.ک به :میرهادی ،مریم؛ دیوان ناهید؛ صص167و.174
 .10میرهــادی در کتــاب دو جلــدی تاریخ نویســندگان پارس ،شــاعران و نویســندگان و دانشــمندان
ســرزمین ادبپرور شــهر شــیراز را با نقل بعضی از اشــعار و نوشــتههای آنان معرفی مینماید .گویا
میخواهد ِدین خود را بهعنوان یک شــیرازی به ادیبان و دانشــمندان شــیراز ادا کند .فصل اول این
کتاب مختصری است از تاریخچۀ شیراز و آثار تاریخی این شهر و سپس در فصل دوم سرگذشت
نویســندگان معاصــر و در فصــل ســوم زندگینامــۀ نویســندگان ،دانشــمندان ،عارفــان ،شــاعران و
فیلسوفان گذشتۀ پارس را آورد .برای آ گاهی بیشتر بنگرید به :میرهادی ،مریم؛ تاریخ نویسندگان
پارس؛ تهران :تابان.1339 ،
 .11مقدمۀ کتاب زندگانی زن را صادق رضازاده شــفق نوشــت .در این کتاب مریم میرهادی زندگی
زنــان را بــه چهــار دوره تقســیم کــرده اســت :کودکی ،بلــوغ و جوانی ،میانســالی و پیــری .وی برای
هر یــک از ایــن دوران شــرحی نیــز ارائــه داده کــه جالــب و خواندنی اســت .همچنین ایــن کتاب به
سرگذشــت زنــان بزرگ اروپایی و نیز طــرز تفکر زنان اروپایی پیــش از ازدواج توجه دارد .برای آ گاهی
بیشتر ر.ک به :میرهادی ،مریم؛ زندگانی زن؛ تهران :تابان.1334 ،
 .12روســتایی ،محســن و ســامی ،غالمرضا؛ اســناد مطبوعات ایران؛ جلدچهارم ،تهران :ســازمان
اسناد ملی ایران ،1376 ،ص.990

سالبیستوششم،مشارۀچهارم،مهــــروآبـــان1394
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مباحث مطرحشده در روزنامۀ ندای زنان
ندای زنان میکوشــید از حقوق سیاســی و اجتماعی و فرهنگی زنان دفاع
نکــه در این نشــریه مقاال تــی در مخالفت با پندارهــای خرافی و
کنــد؛ چنا 
ســنتگرایانه دربارۀ زنان موجود بود 15.افزونبر این پرس ـشهایی در زمینۀ
حقوق زنان مطرح میکرد تا خوانندگان را به فکر وادارد و آنان را تشویق کند
نظرات خود را در اینباره بیان کنند .برای نمونه پرسش یکی از مسابقات
آن اینگونــه بود« :چرا زنــان ]در[ کلیۀ حقوق اجتماعی با مردان برابرند؟»

16

هدف در بسیاری از مقاالت در نشریۀ ندای زنان دفاع از حقوق زنان بود.

 .13ر.ک به :ببران ،صدیقه؛ نشــریات ویژۀ زنان؛ ســیر تاریخی نشــریات زنان در ایران معاصر ،تهران:
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،1381 ،صص  109و .112

 . 14بــرای آ گاهــی بیشــتر ر.ک بــه :صــدری طباطبایــی نائینــی ،محمــد؛ راهنمــای مطبوعــات ایران
(1357ـ)1304؛ تهــران :وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،1378 ،ص696؛ برز یــن ،مســعود؛
شناســنامۀ مطبوعات ایران از 1215تا1357شمسی ،تهران :بهجت ،1371 ،ص 401و ابوترابیان،
حسین؛ مطبوعات ایران از شهریور1320تا1326؛ تهران :اطالعات،1366 ،ص.155 - 154
 .15دایرةالمعــارف زن ایرانــی؛ بهسرپرســتی :مصطفــی اجتهادی؛ جلــددوم ،تهران :بنیاد دانشــنامۀ
بزرگ فارسی ،1382 ،ص.891
 .16روزنامۀ ندای زنان ،سال ،1شمارۀ ،1سهشنبه21مهر14 ،1326اکتبر ،1947ص.3
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نگاهی به نشریۀ ندای زنان

مقاله

در بیشتر شمارهها در همان صفحۀ نخست مقالهای از دکتر مریم میرهادی

یشــوند؛ یعنی
و گردن و دهان و دندان از اعضای رئیســۀ بدن محســوب م 

به چشــم میخورد .در این روزنامه مقاالت و اشــعاری از بانوان دیگر هم به

میتوان آن را در حکم مرکز فرماندهی عالی ارتش کشور دانست ،پس برای

چاپ میرسید .ازجمله :فخرعادل خلعتبری 17،آذر خواجوی ،فخرالزمان

به دست آوردن بهداشت عمومی باید بهداشت دهان را پیوسته در سنگر

ش از
قــدوه ،پرویــن دولتآبادی 18،پریوش ســرخوش و مریم ســاوجی 19.بی 

مقدم قرار داد تا صحت و سالمت انسان را تأمین نماید».

همه مریم ساوجی 20با این روزنامه همکاری میکرد.

24

توجه به امر بهداشــت و ســامت یکی از ویژگیهــای مدرنیته یا نوگرایی

در ادامه برآنیم که برخی از مباحث نشریۀ ندای زنان را بررسی کنیم.

بــود کــه در ایــن زمــان بــه آن توجــه میشــد .روزنامــۀ نــدای زنــان مســائل
نکــه خبری از
بهداشــتی دیگــر مناطــق جهان را نیــز بازتاب م ـیداد؛ چنا 

آ گاهیرسانی پزشکی

ً
مقالههای بهداشتی این نشریه را معموال مریم میرهادی خود مینوشت.

شیوع «مرض حصبه میان پناهندگان عرب فلسطینی» نوشت.

ایــن مقــاالت دربــارۀ بهداشــت دهــان و دنــدان بــود 21.او در تألیفــات

در این روزنامه مقاالتی از پزشکان دیگر نیز به چشم میخورد .همچنین

پزشــکیاش بــه ســامت جســم و روح مردمتوجــه میکــرد .میرهــادی

مقاالتی از دکتر محمود شــروین که پزشک رسمی وزارت فرهنگ و مدیر

کتــاب ســفلیس دهــان را نوشــت و دربارۀ روشهای ســرایت ســفلیس از

روزنامــۀ مهــر میهن اســت ،در برخــی از شــمارههای روزنامه آمده اســت.

راه دهــان در کــودکان و بزرگســاالن و همچنین راههای پیشــگیری از این
ً
بیماری را توضیح داد .میرهادی تقریبا در همۀ شــمارههای نشــریۀ خود

ع بــه «نقــش زن در
در شــمارۀ هفتــم روزنامــۀ نــدای زنــان ،مقال ـهای راج ـ 
بهداشــت» نوشــته اســت .وی معتقد اســت همانطور که زمین برای

قســمتهایی از این کتاب را آورده و دربارۀ سرایت سفلیس و بهداشت

پــرورش دانــه نیازمنــد بــه امالح و مــواد ضروری اســت و باید از حشــرات

دهان و دندان و مراحل گونا گون ســفلیس و طرز پیشــرفت آن در انســان

مــوذی و کــرم خاکی پاکیزه باشــد ،مــادر و پدر هــم از همان زمــان انعقاد

اطالعــات ارزشــمندی در زمینههای بهداشــتی و انتقال پیشــگیری این

نطفــه ،مســئولیت ســامت جنیــن را بــه عهــده دارنــد تــا ماننــد باغبانی

بیمــاری داده و نــکات الزم را بــه خواننــدگان ارائــه داده اســت .بخــش

مهربان در پرورش و شکوفایی دانۀ وجود فرزند خویش دقت نمایند.

مهمــی از مطالــب مجلۀ نــدای زنان به موضوعات بهداشــتی و پزشــکی
اختصاص داشــت .میرهادی که عضو کنگرۀ بهداشــت انگلستان بود،
مقالهای با عنوان «سرایت سفلیس از راه دهان» 22نوشته است.

25

26

از دکتــر محمــود نجمآبــادی مقال ـهای بــا عنوان«ســوگندنامۀ طبــی
بقــراط یــا قس ـمنامۀ بقراطــی» 27در مجلــۀ نــدای زنــان آمــده اســت .وی
ســوگندنامهای کــه علیبنعباس اهوازی ارجانی ،پزشــک حاذق ایرانی

از دکتر میرهادی همچنین مقالهای دربارۀ «بهداشــت دهان» آمده اســت.

به عربی نگاشــته ،به فارســی برگردانده اســت 28.همچنین در این مقاله

وی معتقــد اســت« :جهــان امــروز میدانــد که یکــی از عوامل پیشــرفت هر

بــه خصوصیــات طبیــب نیــز اشــاره میکنــد کــه طبیــب نبایــد داروهای

جامعهای سالمت آن جامعه است .بدن انسان هم همیشه در معرض خطر

خطرنــاک بــه بیمار دهــد ،حتی در مــورد آن با بیمار صحبــت نیز نکند و

بوده اســت .سپس جملهای از ویکتورهوگو نقل میکند« :بنابراین احتیاج

داروی ســقطکنندۀ جنین هم به بیمار ندهد .طبیب باید رازدار باشــد و

مردم انســان بهرفع درد و الم موجب شــد که بهداشــت را یکی از بزرگترین

باید بنا به آنچه بقراط حکیم میگوید رفتار نماید« :طبیب باید رحیم و

عوامل حیات و مســلمترین وظایف زیســتن بدانند» 23.و سپس افزود« :سر

پا ک چشــم و مهربان و خیررســان و خوشزبان باشــد و در درمان بیماران

 .17فخرعظمــی ارغــون (فخــری عادل خلعتبری) ( 1277تا 1345ش) ،روزنامهنگار و شــاعر و مادر
سیمین بهبهانی بود.
 .18روزنامۀ ندای زنان ،سال ،1شمارۀ  24 ،21اسفند15 ،1326مارس  ،1948ص.4
 .19بــرای آ گاهــی بیشــتر ر.ک بــه :روزنامۀ نــدای زنان؛ ســاوجی ،مریم؛ «زن در جهان پــس از جنگ»؛
سال ،1شمارۀ 19 ،16بهمن 9 ،1326فوریه ،1948صص1و .4ساوجی ،مریم؛ «دربارۀ بانوان ایران»؛
سال ،1شمارۀ  ،2دوشنبه  27مهر  20 ،1326اکتبر ،1947ص.4
 .20مریم ساوجی ،تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود در تهران به پایان رسانید و موفق به
اخذ لیسانس در رشتۀ حقوق و ادبیات شد .سپس به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و به تدریس
در دبیرستانها مشغول شد .وی از حدود ۱۳۲۵ش1946/م فعالیت ادبی و فرهنگی خود را شروع
کرد .او مدرســهای تأســیس نمــود و خود عهدهدار امــور آن گردید .وی عضو هیئت رئیســۀ اتحادیۀ
زنــان حقوقــدان شــد .از آثار وی میتــوان به اختالف حقوق زن و مرد در اســام و ایــران ،دختر راه،
فرشته و همچنین سه مجموعۀ شعر به نامهای دیوان مریم ،گلبرگ ،پنجه با خورشید اشاره کرد.
 .21برای آ گاهی بیشــتر ر.ک به :روزنامۀ ندای زنان ،ســال ،1شمارۀ 27 ،2مهر  20 ،1326اکتبر،1947
صــص 1و  2و ســال ،1شــمارۀ 21 ،1مهــر  14 ،1326اکتبــر ،1947ص 4و ســال ،1شــمارۀ4 ،3
آبان 27 ،1326اکتبر ،1947صص1و.4
 .22مجلۀ ندای زنان ،شمارۀ  ،34سال ،14ص.39
 .23همان ،شمارۀ ،36سال ،14ص.15

34

بهخصــوص مســکینان و فقــرا به جد کوشــد .در فکر ســود نباشــد ،بلکه
اگــر ممکن شــود دارو را از کیســۀ خــود به آنان بدهد و ا گــر این کار ممکن
نشــان حاضر شــود،
نگــردد ،بــه درمــان آنان پرداخته ،شــبو روز به بالی 
بهویــژه اگر بیماری آنها حاد و تند باشــد ،چرا کــه بیمار یهای حاد زود
ب پرهیز
تغییــر و دگرگونی پیدا میکنند» 29.پزشــکان باید از خوردن شــرا 
کننــد؛ چون خوردن شــراب ذهن را فاســد میکند .همیشــه باید در حال
خوانــدن کتابهای طبی باشــند .باید مطالب پزشــکی را در جوانی یاد
بگیرند؛ چون نگهداری و حفظ آن در پیری ســختتر اســت .کســی که
 .24همان ،شمارۀ ،36سال ،14ص.16 -15
 .25روزنامۀ ندای زنان ،سال ،1شمارۀ18 ،31مرداد  9 ،1327اوت  ،1948ص.1
 .26همان ،سال ،1شمارۀ ،7دوشنبه  16آذر  8 ،1326دسامبر  ،1947ص.1
 .27مجلۀ ندای زنان ،شمارۀ ،36سال ،14ص. 6
 .28همان ،شمارۀ ،36سال  ،14ص.13
 .29همان ،صص 13و .14
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نگاهی به نشریۀ ندای زنان

طالــب یادگرفتــن علــم پزشــکی اســت ،باید همیشــه در بیمارســتانها و
محل بیماران در خدمت پزشکان حاذق باشد تا در آینده پزشک خوبی
شود .بنابراین کسی که بخواهد پزشک شود ،اگر این دستورها را رعایت
نماید و به صفات اخالقی ذکر شده عمل کند ،درمان او در بیماران مؤثر
خواهد گشت و در میان مردم اعتبار پیدا میکند.
دکتــر رحمــتاهلل ســمیعی در مقالــهای بــا عنــوان «آیــا ریــزش مــوی ســر
عالجپذیــر اســت؟» 30مینویســد« :ریــزش مــوی ســر علتهــای زیــادی
دارد .برای درمان ریزش مو ابتدا باید دلیل آن را فهمید که آن هم توســط
پزشــکان با معاینۀ دقیق انجام میگیرد .بعضی از بیمار یهای جســمی
ً
و ترشــحات غــدد و رژیمهــای غذایــی باعــث ریزش مــو میشــود .اخیرا
فرانســویان بــا تجویــز هورمونهای مختلف توانســتند جلوی ریــزش مو را
بگیرنــد و موهای ضعیف را تقویت کنند .ریزش مو روزانه بین 30الی40
عدد طبیعی اســت .برای بیشترشدن مو پزشکان باید علت آن را بررسی
کنند و باید توجه داشــت که یک دارو برای همه مناســب نیست .ریزش
مــو را هــم بایــد به عنوان یک بیماری تلقی کرد و تا ســهلالعالج اســت با
آن مبارزه نمود».

31

دکتــر مرتضــی بدیعــی کــه در آن زمــان متخصــص بیهوشــی بیمارســتان
نمــازی شــیراز بود ،مقالــهای دربــارۀ «روش جدید تنفــس مصنوعی از راه
دهــان به دهان» 32نوشــته اســت و در ایــن مقاله به این اشــاره میکند که
تنفــس مصنوعــی تــا ســالهای اخیــر مورد توجــه واقــع نبود ،بــرای همین
صلیب ســرخ آمریکا از مراکز علمی آمریکا خواســت تا این مسئله را مورد
بررســی قــرار دهند« .نتیجۀ تجسســات و آزمایشــات مختلــف ،منتج به
روش جدیــد تنفــس مصنوعــی از راه دهــان بــه دهــان گردید» 33و ســپس
افزود تنفس مصنوعی در اطفال شــامل پنج مرحله است 34و این مراحل
را برای خوانندگان شرح داد.
دکتر ابوتراب نفیســی در مقالهای تحت عنوان«ضعف اعصاب یا ارمغان
تمدن جدید»35که به نقل از مجلۀ پزشکی و جراحی ایران در مجلۀ ندای
زنان آورده اســت ،به این اشــاره میکند که در طول زندگی ،اغلب زنان به
خاطــر ضعــف اعصاب به پزشــک مراجعه میکننــد15 .تــا 20درصد افراد
بزرگســال ،طبقۀ جوان ،دانشــجویان ،کارگران حتی دختران 13تا 14سال.
در واقع اکثر طبقۀ فعال جامعه خود را بیمار عصبی میدانند .این بیماری
نوعی مدپرستی است و یکی دیگر از علت شیوع آن این است که پزشکان

است و بهسرعت قابل سرایت است« .این بیماری بسیاری از طبقۀ فعال،
ً
یعنــی جوانــان مــا را اعم از مــرد یا زن گرفتار ســاخته و عمال قوای جســمی
و روحــی آنــان را فلــج نموده و اگر بــه موقع درصدد پیشــگیری آن برنیاییم،
ممکــن اســت ز یــان اجتماعی و اقتصــادی آن بــه مراتب از یــک جنگ یا
اپیدمی بیماری واگیرداری چون طاعون افزو نتر باشد».

36

آ گاهیرسانی به بانوان
در ایــن نشــریه مطالــب بــر اســاس مقتضیــات جامعــۀ آن روز ایــران،
یشــد .بــرای مثال
همینطــور ،دیگر مقتضیات طبیعی انســان نوشــته م 
این نشــریه هی ـچگاه ازدواج ،تشــکیل خانــواده و مادرشــدن را نفی نکرد،
بلکــه بــرای هــر چــه بهترشــدن زندگی زناشــویی مقاال تــی را چــاپ نمود.
همانطــور که در ســرلوحۀ ایــن روزنامه عبارت «بهشــت زیر پــای مادران
اســت» را مشــاهده میکنیم .در ایــن روزنامه در بــارۀ روش تربیت کودک،
طــرز تعلیــم و تربیــت اطفــال ،همچنین رژ یــم منظمی که در مورد رشــد و
نمــو فکری و جســمی کــودکان باید اجرا نمود ،مباحثی را شــرح میدهد.
مقاالتــی هــم در بــارۀ روش تربیــت کــودک در بعضــی از شــمارههای ایــن
روزنامه به قلم اکبر فرزانه که داروساز بوده آورده شده است.

37

حسین غفار ،دانشیار رشتۀ ادبیات نیز در این روزنامه مقاالتی دارد .از
38

جملــه مقالــۀ «زن چه وظیفهای را برعهده دارد؟» 39که اشــاره به این دارد
کــه یــک زن عالوه بر تحصیــل ،باید فرزندان خوبی هــم تربیت نماید و به
جامعــه تحویــل بدهد و تربیت کــودکان را از وظیفۀ مهم مادران میداند.
مطالعــۀ اینگونــه مقــاالت در آن دوره نشــان میدهــد مردانــی کــه بــرای

بیمــاران را بــه دقــت معاینــه نمیکنند و زمانی کــه از مرض بیماران ســر در
نمیآورند میگویند :عصبی است ،ولی این بیماری یک نوع عارضۀ روانی
 .30همان ،شمارۀ ،36سال ،14ص.17
 .31همان ،ص.17
 .32همان ،شمارۀ ،36سال ،14ص.24
 .33همان ،ص24
 .34همان ،شمارۀ ،36سال ،14ص.28-27
 .35همان ،شمارۀ  ،34سال ،14ص.42
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 .36همان ،صص 42و  43و نیز برای آ گاهی بیشتر ر.ک به :مجلۀ ندای زنان ،شمارۀ  ،34سال،14
ص.46 - 42
 . 37برای آ گاهی بیشــتر ر.ک به :روزنامۀ ندای زنان ،ســال  ،1شــمارۀ  5 ،14بهمن  26 ،1326ژانویه
 ،1948صص  1و 2؛ سال ،1شمارۀ  28 ،13دی  19 ،1326ژانویه  ،1948ص.2 - 1
 .38برای آ گاهی بیشــتر ر.ک به :روزنامۀ ندای زنان؛ غفار ،حســین؛ «طرز لباس»؛ ســال ،1شمارۀ ،3
 4آبان 27 ،1326اکتبر  ،1947ص ص  4و غفار ،حسین؛ «سعادت مملکت»؛ سال ،1شمارۀ ،4
 11آبان 3 ،1326نوامبر  ،1947صص 1و .2
 .39روزنامۀ ندای زنان ،سال ،1شمارۀ  16 ،23فروردین  6 ،1327آوریل ،1948صص  1و .4

35

نگاهی به نشریۀ ندای زنان

نشــریات زنان مقاالتی مینوشــتند ،بســیار از حقوق زن و احترام به آنان
آ گاه بودند.
وی مقالــهای دیگــر دربارۀ «طــرز لباس» دارد که معتقد اســت :در تربیت
بانــوان ســه موضــوع لبــاس ،رفتــار و گفتــار از اهمیــت بســیاری برخوردار
ِ
اســت و در ادامــه میافزایــد :خانوادههــای تربیتشــده ،نظــم و تربیت را
مقدم میدانند و به آن اهمیت میدهند« .دختران را از کودکی باید برای
آداب معاشــرت آمــاده نمــود .آنــان را از کودکی با زیباییهــای مصنوعی
و تجملــی آشــنا نکنید؛ زیرا هر عملی که بزرگتــر انجام میدهد او مانند
عکاس عمل وی را مدنظر میگذارد».

40

او مقالــهای دیگــر دربارۀ «ســعادت مملکت» دارد که معتقد اســت :این
ســعادت ب ه دست جوانان دانشمند و باتدبیر به دست میآید و در ادامه
مینویســد «ســیر ترقــی و تکامــل ضامــن بقــاء و دوام اقــوام ملل اســت» و
ریشــۀ عواملی که باعث پیشــرفت شهرنشینی میشود ،از دانش و تالش
میباشد.

41

مقاله
مثــال مطالبــی بــا عناو یــن «قهرمــان تربیــت اطفــال»« 46،خدمــت زنــان
در کارهــای ســخنپراکنی»« 47،زنــان پلیــس کارهای برجســتهای انجام
میدهنــد» 48یا «زنی که  22مرتبه دوقلو زاییده اســت» 49.به نظر میرســد
که صاحبان نشریه مطالب جالب توجهی را از مجالت خارجی انتخاب
میکردنــد ،ســپس ترجمــۀ آن مقالــه را در روزنامــه بــرای مخاطبــان خــود
میآوردنــد .همچنیــن مقال ـهای دیگــر تحت عنــوان «لبــاس خانمها هم
تابع تاریخ ،سیاست و اقتصاد است» ،ترجمهای است از مجلۀ خارجی
کــه به این موضوع اشــاره میکنــد که لباس زنان ،معرف وضع سیاســی و
اقتصــادی آنــان اســت و در دورههای مختلــف لباس بانــوان تغییر کرده
اســت .برای نمونه« :در دورۀ انقالب فرانسه و بعد از جنگهای ناپلئون،
پیراهنهای پر زر و زیور و دامنهای تنگ بهکلی از مد افتاد و باعث شد
50
که خانمها طرز لباس مردها را تقلید نمایند».
همچنیــن در ایــن روزنامه دربارۀ شــخصیتهای مهم مقاالتی نگاشــته
میشــد .بــرای مثــال مقال ـهای در بــارۀ مــادام کــوری 51مختــرع رادیــوم.
همچنین در تاریخ  27مهر ماه  1327مقالهای با عنوان «خطبۀ حضرت

در این نشــریه مقاالتی هم از شــهرهای دیگر از جمله شیراز دریافت و به

زینــب در مجلــس یزید در شــام» 52آمده که نشــاندهندۀ این اســت که

چاپ میرســیده اســت .برای نمونه مقالهای از بانو قدســیه سعیدینژاد

در این روزنامه به مســائل دینی و عقیدتی هم پرداخته شــده است .مریم

از شــیراز دربــارۀ خانــهداری که معتقد اســت« :امروزه خانــهداری یکی از

میرهادی مقالهای با عنوان «ما پیرو سیاست حسینبن علی(ع) هستیم»

وظایــف مقــدس بانوان اســت ،همچنیــن بانــوی خانهدار باعــث انتظام

در روزنامــۀ نــدای زنان دارد و خطبههای حضرت علی(ع) در نهج البالغه

ظ الصحه را در خانه رعایت
داخلی خانواده شــده و طرز بهداشــت و حف 

نیز در این روزنامه ذکر شده است.

میکند و در نظم امور جامعه کوشش زیاد بهعمل میآورد».

42

53

میرهــادی مطلبــی در بــارۀ مقــام زن در جامعــه نوشــته اســت .او بــه مقام

در مقالــهای از خانــم فلیــدرالول 43،روزنامهنــگار انگلیســی تحت عنوان

زن در جامعه اشــاره میکند« :زن عهدهدار بقاء نســل و تشــکیل خانواده

«حمایــت از زنــان بــاردار» بــه ایــن مســئله اشــاره شــده کــه در سرتاســر

است .زن است که میتواند مفیدترین فرزندان را تحویل جامعه نماید».

انگلســتان چهــار هــزار کلینیک حمایــت از نوزاد وجــود دارد .وی ضمن

و سپس به این مورد اشاره میکند که زن در یونان و روم و چین و ...حق

شــرح داســتانی در آخــر نتیجــه میگیــرد کــه تربیت نســل آینــده ،یکی از

حیــات و زندگــی نداشــته ،ولی دین اســام برای زنان حقــوق بزرگی قائل
شده است و معتقد است این حقوقی که در اسالم برای زن در نظر گرفته

نعمتها و موجب آسایش است.

44

در ایــن روزنامــه موضوعــات مختلفــی در زمینههــای روانشناســی هــم به

شده ،در هیچ یک از ادیان عالم نظیر ندارد.

54

چشــم میخــورد .از جملــه ایــن مقــاالت مطلبــی اســت با عنــوان «خانم

دربــارۀ حجاب مقالهای از میرهادی در شــمارۀ ســوم روزنامــۀ ندای زنان

چرا افســردهاید؟» 45که در آن راههای پیشــگیری از افســردگی را به بانوان

آمده اســت .او حجاب زن را عفت و پاکدامنی میداند و معتقد اســت:

آموزش میدهــد و توصیه میکند که غصه نخورند .همچنین پیادهروی

«آزادی و اســتقالل ما تا حدی باشــد که با احکام شــرع مقدس اســام و

و ورزش را بــه آنهــا پیشــنهاد میکنــد و به این مســئله اشــاره مینماید که

دستورات رسول اکرم مغایرت نداشته باشد» و زنان عالم با حفظ مراتب

بدون دلیل بخندید و شاد باشید.
برخــی از مطالــب این روزنامــه ترجمه از مجلههای خارجی اســت .برای
 .40سال ،1شمارۀ  4 ،3آبان 27 ،1326اکتبر ،1947ص .4
 .41سال  ،1شمارۀ  11 ،4آبان 3 ،1326نوامبر  ،1947ص.2 - 1
 .42سال  ،1شمارۀ  4 ،30مرداد  26 ،1327ژوئیۀ  ،1948ص.3
43.Mrs. Filder lovel.

 .44سال  ،1شمارۀ  23 ،24فروردین  12 ،1327آوریل  ،1948صص  1و .4
 .45سال  ،1شمارۀ  23 ،24فروردین 12 ،1327آوریل  ،1948ص .2 - 1

36

 .46سال  ،1شمارۀ  5 ،14بهمن  26 ،1326ژانویه  ،1948صص  1و .4
 .47سال  ،1شمارۀ  10،19اسفند  1 ،1326مارس ،1948صص  1و .4
 .48سال  ،1شمارۀ  17 ،20اسفند  8 ،1326مارس  ،1948ص  1و .2
 .49سال  ،1شمارۀ  12 ،15بهمن 2 ،1326فوریه  ،1948ص .1
 .50سال  ،1شمارۀ  10 ،19اسفند  1 ،1326مارس  ،1948صص  1و .4
 .51سال  ،1شمارۀ  4 ،3آبان 27 ،1326اکتبر  ،1947صص 1و .4
 .52سال  ،1شمارۀ  27 ،2مهر  20 ،1326اکتبر  ،1947ص.2
 .53سال  ،1شمارۀ  4 ،30مرداد  26 ،1327ژوئیه  ،1948ص.1
 .54سال  ،1شمارۀ  27 ،2مهر  20 ،1326اکتبر  ،1947ص.1
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پا کدامنی و عفت ،مستحق هرگونه آزادی و پیشرفت هستند.

نگاهی به نشریۀ ندای زنان

احتیــاج بــه شــناخت وظیفــه و شــخصیت خــود دارد و در جامعــۀ مــا از

55

در ایــن روزنامــه میرهــادی دربــارۀ قتــل محمد مســعود مدیــر روزنامۀ مرد
امــروز 56مطلبــی را نوشــته اســت .وی ســخنی را از محمــد مســعود بیــان
میکند که آن مرد مبارز راه آزادی میگفت« :باید عدالت اجتماعی برقرار
باشــد ،باید حق خود را بگیرد» و ســپس می افزاید آیا هر کس حق گفت
و نوشــت این ســزای اوســت؟ و معتقد بود که آن نویســندۀ باشهامت در
میدان مبارزه با نهایت افتخار جان خود را فدای آزادی ایران نمود 57.بی

کودکــی باید به شــخصیت دختر اهمیــت داد .وی در ســخنرانی دیگر
65

خود 66گفت« :مرد شــیر اســت و زن شــیربان ،نگهداری شیر از شیربودن
دشــوارتر اســت .بههمیــن واســطه اســت که نقش عمــده و خطیــر زنان را
مردان نمیتوانند انجام بدهند» .سپس جملهای از ناپلئون نقل میکند:
«مــن همــۀ پیروز یهایم را مرهون مادرم میدانم ،به راســتی که مادر دانا و
توانا پرورد فرزند را».

67

دلیــل نبود اســت که ناپلئون میگوید« :آنقدر کــه من از یک روزنامهنگار

آ گاهیهای سیاسی

میترسم ،از صدهزار سرنیزه نمیترسم».

ندای زنان در کنار بحثها و آ گاهیهای خانوادگی ،از اطالعات سیاسی
داخلــی و خارجــی نیز فروگذار نکرد .روزنامۀ ندایزنان به اخبار سیاســی

آ گاهیرسانی فرهنگی
در ایــن روزنامه مقاالتــی دربارۀ خبرهای فرهنگی نیز به چشــم میخورد.
برای مثال ستونی به اخبار فرهنگی شهرهای ایران اختصاص داده شده
است .مانند اخبار فرهنگی بابل 58،گلپایگان 59و. ...

ایــران و جهــان هــم توجه داشــت .بــرای مثال در بــارۀ تحوالت فلســطین
راهحلــی ارائه داد و از آنها حمایت کــرد 68.همچنین وی در روزنامۀ خود
از دولــت حکیمــی طرفــداری مینمایــد و میگو یــد :مــا طرفــدار عدالت
اجتماعــی هســتیم .حکیمــی دزدی و حیــف و میــل نکــرد .همچنیــن

خالصــهای از ســخنرانیهایی که در کانــون بانوان 60انجــام میگرفت نیز

معتقد است که نمایندگان باید برای ملت کار کنند .او حتی مقاالتی از

در این روزنامه آورده شدهاست .برای نمونه در سال  1327ش1948/م

69

نخست وزیر وقت ،ابراهیم حکیمی در این روزنامه به چشم میخورد.

ســخنرانی صدیقــه دولتآبــادی 61دربــارۀ گــزارش پایــان ســیزدهمین

میرهــادی در مقال ـهای با عنوان «اگر این مجلس اســت که نمیگذارد هر

ســال تحصیلــی ایــن کانون در ایــن روزنامه آمــده اســت .همچنین مریم

دولتی بر سر کار آید ،به درد ملت بدبخت برسد!» 70با اشاره به خدمات

میرهــادی در مجلــس یادبود دکتر فاطمه ســیاح ،زندگینامهای از او را در

نماینــدگان دورۀ پانزدهــم مجلــس و لیاقــت و کاردانــی حکیمی ،معتقد
اســت کــه «مــا نمیخواهیــم از دولــت وی طرفــداری نماییــم بلکــه مــا

کانون بانوان سخنرانی نمود.

62

ســخنرانی بانو پریوش سرخوش 63،دانشــجوی دانشکدۀ دندانپزشکی،
دربــارۀ «اهمیت مقام مادر» 64که معتقد اســت پیش از هر مســئلهای زن
 .55سال ،1شمارۀ  4 ،3آبان 27 ،1326اکتبر  ،1947ص .1
 .56برای آ گاهی بیشتر ر.ک به :محمد مسعود؛ روزنامۀ مرد امروز؛ با مقدمۀ محمدعلی سپانلو؛ دورۀ
آخر ،تهران :نشراسفار.1363 ،
 .57روزنامۀ ندای زنان ،سال  ،1شمارۀ  3 ،18اسفند  23 ،1326فوریه  ،1948ص .1
 .58همان ،سال  ،1شمارۀ  9 ،22فروردین  29 ،1327مارس  ،1948ص .2
 .59سال ،1شمارۀ  10 ،27خرداد  31 ،1327مه  ،1948ص .2
 .60کانــون بانــوان مهمتریــن مجمعــی بود که زنــان در دورۀ تجدد برای کوشــشهای ادبــی خود پدید
آوردنــد .در ابتــدا هاجر تربیت نخســتین مدیــر این کانون بود .بــرای آ گاهی بیشــتر ر.ک به :فتحی،
مر یــم؛ کانــون بانوان بــا رویکردی به ریشــههای تاریخی حرکتهــای زنان در ایران؛ تهران :مؤسســه
مطالعات تاریخ معاصر ایران.1383 ،
 .61صدیقــه دولتآبــادی فرزنــد حاج میرزا هادی دولتآبادی و زنی از خاندانی روحانی اســت که در
زمینۀ آموزش ،آ گاهی دادن به زنان ،انتشار روزنامه و مبارزه در راه حقوق زنان ،کارهای ارزشمندی
را انجام داده است .برای آ گاهی بیشتر ر.ک به :دولت آبادی ،صدیقه؛ نامهها ،نوشتهها و یادها؛ به
کوشــش افســانه نجمآبادی و مهدخت صنعتی؛ سه جلدی ،شیکاگو :انتشارات نگرش و نگارش
زن.1377 ،
 .62ســال  ،1شــمارۀ  24 ،21اســفند  15 ،1326مــارس  ،1948صــص  1و  .4در ایــن روزنامه به علت
ســوگ بانو دکتر فاطمه ســیاح ،مطلبی از محمد مطیعی مدیر مجلۀ ملی کانون فرهنگی مقالهای
آورده شــده اســت .بــرای آ گاهــی بیشــتر ر.ک به :ســال  ،1شــمارۀ  24 ،21اســفند  15 ،1326مارس
 ،1948ص .1
 .63پر یــوش ســرخوش دندانپزشــک ،مترجــم ادارۀ امور بینالمللــی ،رئیس ادارۀ امــور مراکز جوانان،
مدیــر کل خدمــات اجتماعــی در وزارت کار و امــور اجتماعــی و همچنیــن بانــوی سیاســتمدار و
نمایندۀ مجلس در دورۀ بیستوسوم مجلس شورای ملی ایران بود.
 .64روزنامۀ ندای زنان ،سال ،1شمارۀ  30 ،10آذر  22 ،1326دسامبر  ،1947صص  1و .3
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طرفدار عدالت اجتماعی هستیم ما از دولتی که بدی ندیدیم ،حمایت
میکنیم» .سپس نمایندگان را مخاطب خود قرار میدهد و میگوید« :نه
خودتان کار میکنید و نه میگذارید دولت کار کند .شــما باید از پشــت
ایــن تریبــون ،نمایندۀ ملت ایران باشــید ،بگذارید دولت وظایف خود را
انجام دهد و شما هم به وظیفۀ خود عمل نمائید».

71

روی سخن مریم میرهادی در برخی از شمارههای این روزنامه به حکیمی
ً
است که میگوید« :دقیقا مطالعه فرمائید و نگذارید زنان بیگناه کشور،
وســایل دســایس این و آن گردند» .او به این مســئله اشاره میکند که «ما
از شــما انتظار داریم وضعیت اسفانگیز نصف پیکر جامعۀ ایران را که
زنان تشکیل میدهند ،نیز جزو برنامۀ اصالحی خویش قرار دهید».

72

او در برخی از شــمارههای روزنامه به مســائل سیاسی به خصوص ایران و
 .65همان ،سال  ،1شمارۀ  30 ،10آذر  22 ،1326دسامبر  ،1947صص  1و .3
 .66سال  ،1شمارۀ  14 ،12دی 5 ،1326ژانویه  ،1948ص .2 - 1
 .67همان ،ص .2 - 1
 .68بــرای آ گاهــی بیشــتر ر.ک بــه :روزنامــۀ نــدای زنان« ،مســئلۀ فلســطین و موضوع جنــگ آینده»،
سال ،1شمارۀ  27 ،2مهر  20 ،1326اکتبر  ،1947ص .1
 .69بــرای آ گاهــی بیشــتر بنگریــد به :روزنامــۀ ندای زنــان« ،دولت ایران به یادداشــت دولت شــوروی
پاسخ میدهد» ،سال  ،1شمارۀ  16 ،23فروردین 6 ،1327آوریل  ،1948ص .2 - 1
 .70سال  ،1شمارۀ  6 ،25اردیبهشت  26 ،1327آوریل  ،1948ص .1
 .71سال  ،1شمارۀ  6 ،25اردیبهشت  26 ،1327آوریل  ،1948ص .1
 .72سال  ،1شمارۀ  28 ،13دی  19 ،1326ژانویه  ،1948ص .1

37

نگاهی به نشریۀ ندای زنان

مقاله

شــوروی میپرداخت  .از جمله دربارۀ قرارداد  1921م مقاالتی را نگاشــته

وی زنــی نقــاد نبود و بیشــتر در اشــعار خود از شــاه و خانــدان او تمجید و

اســت 73.در این روزنامه اخبار و خبرهای جهان هم دیده میشود .برای

ستایش میکرد .هرچند این نشریه در بحث بهداشت و آ گاهنمودن زنان
به مســائل مهم بهداشــتی در آن دوره بســیار مؤثر و تأثیرگذار بوده اســت،

نمونه دربارۀ کنارهگیری پادشاه رومانی.

74

اما بر این اعتقاد بود که اصالح جامعه از طریق تربیت بانوان امکانپذیر

تبلیغات
آ گهیهای گونا گونی نیز در این روزنامه آمده است؛ ازجمله آ گهی تغییر

خواهد شد و حیات اجتماعی بشر مرهون تعلیم و تربیت است.

مطــب 75مانند تغییر ســاعات کاری مطب مریم میرهادی در تابســتان و
زمستان 76و تبلیغ پزشکان مانند دکتر فریدون میرهادی 77و آ گهیهایی
دربارۀ فروش کتاب.

78

در یکــی از شــمارههای روزنامــۀ نــدای زنان آ گهی آمده بود که «از شــمارۀ
آینــده ،بیوگرافــی زنــان فــداکار و معــارف پــرور ایــران را بــا دقــت مطالعــه
فرمائیــد» 79.همچنین ســخنرانی زنان را در کانــون بانوان در قالب آ گهی
بــه اطــاع خوانندگان میرســاند .بــرای مثــال :میرهادی روز دوشــنبه 17
اسفندماه دربارۀ «لزوم ایجاد روح وحدت بین زنان» سخنرانی نمود.

80

نــدای زنــان آ گهیهای دربــارۀ نمایندگیهای خــود در شهرســتانها را نیز

کتابنامه
1.1ابوترابیــان ،حســین؛ مطبوعات ایران از شــهریور1320تا1326؛ تهــران :اطالعات،
.1366
2.2ببران ،صدیقه؛ نشــریات ویژۀ زنان (ســیر تاریخی نشریات زنان در ایران معاصر)؛
تهران :انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.1381 ،

اطالعرســانی کــرده اســت .بــرای نمونــه در کرمانشــاه بانــو پروانــه رهبــر ،در

3.3برزیــن ،مســعود؛ شناســنامه مطبوعات ایــران از  1215تا  1357شمســی؛ تهران:
بهجت.1371 ،

83

4.4دولت آبادی ،صدیقه؛ نامهها ،نوشتهها و یادها؛ به کوشش افسانه نجمآبادی و
مهدخت صنعتی؛ سهجلد؛ شیکا گو :انتشارات نگرش و نگارش زن1377. ،

آبادان غالمرضا گلگون 81و در سنندج دوشیزه متیندخت سپهری مخبر
نمایندۀ ندای زنان بودند .آ گهیهایی هم درخصوص تبریک 82،تشکر،

سپاسگزاری ،تسلیت 84و سالگرد تأسیس روزنامههای دیگر آن دوره 85در
این روزنامه آمده است و پرداخت بهای آ گهی با دفتر اداره بود.

5.5دایرةالمعــارف زن ایرانــی؛ به سرپرســتی مصطفــی اجتهادی؛ جلــددوم ،تهران:
بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.1382 ،
6.6روســتایی ،محســن و ســامی ،غالمرضا؛ اســناد مطبوعات ایــران (1332ـ)1320؛
جلدچهارم ،تهران :سازمان اسناد ملی ایران.1376 ،

فرجام سخن
مقالههایــی کــه مریــم میرهــادی در نشــریۀ ندای زنــان منتشــر میکرد ،در

7.7ساناســاریان ،الیــز؛ جنبــش حقــوق زنــان در ایــران؛ مترجــم نوشــین احمــدی
خراسانی؛ تهران :اختران.1384 ،

حوزۀ زنان نگارش میشده است .او چون خود پزشک بود ،بانوان را بیشتر

مقــرن روزنامهنگاری زنــان ایــران»؛ روزنامۀ کیهان ،شــمارۀ
8.8ســعیدی ،نیــره؛ «نی 
 26 ،7998اسفند .1348

زمینههای مختلف اجتماعی ،سیاســی ،فرهنگی و پزشکی ،به ویژه در
با مســائل بهداشتی و پزشکی آشــنا مینمود .همچنین بخش عمدهای
از بحثهای ســامت به بهداشــت دهان و دندان ـ که تخصص وی بود
ـ اختصاص داشــت .از مطالعۀ نشــریۀ ندای زنان چنین نتیجه به دست
میآید که میرهادی زنی فعال بوده اســت ،اما از اشــعار او درمییابیم که
 .73سال  ،1شمارۀ  25 ،6آبان 17 ،1326نوامبر  ،1947صص 1و .4
 .74سال  ،1شمارۀ  14 ،12دی 5 ،1326ژانویه  ،1948ص .2
 .75سال  ،1شمارۀ  18 ،31مرداد  9 ،1327اوت  ،1948ص .3
 .76ســال  ،1شــمارۀ  20 ،26اردیبهشــت 10 ،1327مه  ،1948ص 2؛ ســال ،1شــمارۀ  24 ،8خرداد
 14 ،1327ژوئن  ،1948ص .4
 .77سال  ،1شمارۀ  16 ،23فروردین 6 ،1327آوریل  ،1948ص .3
 .78سال  ،1شمارۀ  17 ،20اسفند  8 ،1326مارس  ،1948ص .3
 79.سال  ،1شمارۀ  26 ،14بهمن ،1326ژانویه  ،1948ص .2
 .80سال  ،1شمارۀ  17 ،20اسفند  8 ،1326مارس  ،1948ص .4
 .81سال  ،1شمارۀ  14 ،29تیر  5 ،1327ژوئیه  ،1948ص .3
 .82سال  ،1شمارۀ  16 ،21فروردین 6 ،1327آوریل  ،1948ص .3
 .83مجلۀ ندای زنان ،سال  ،16شمارۀ  3 ،42خرداد  ،1342ص .17
 .84روزنامۀ ندای زنان ،سال  ،1شمارۀ  ،32اولشهریور  23 ،1327اوت  ،1948ص .3
 .85مجلۀ ندای زنان ،شمارۀ  ،36سال  ،14صص 22و  23و مجلۀ ندای زنان ،شمارۀ  ،40سال،15
 4آبان  ،1341صص  27و .28
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9.9شاهحسینی (شادمانی) ،مهری ,زنان شاعر ایران؛ تهران :مدبر.1374 ،
1010صــدری طباطبایی نائینــی ،محمد؛ راهنمــای مطبوعات ایــران (1357ـ)1304؛
تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1378 ،

1111فتحــی ،مریم؛ کانون بانــوان با رویکردی به ریش ـههای تاریخی حرکتهای زنان
در ایران؛ تهران :مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.1383 ،
1212فر خزاد ،پوران؛ زن از کتیبه تا تاریخ :دانشنامۀ زنان فرهنگساز ایران و جهان؛
جلددوم ،تهران :انتشارات زریاب.1378 ،
1313فر خزاد ،پوران؛ کارنمای زنان کارای ایران از دیروز تا امروز؛ تهران :قطره.1381 ،
ُ
1414گلبــن ،محمــد؛ گلزارخامــوش :یادنامــۀ بانــو راضیــه دانشــیان (گلبن) بــه همراه
مقاالتی دربارۀ زنان؛ تهران :رسانش.1379 ،
1515مســعود ،محمــد؛ روزنامۀ مــرد امروز؛ بــا مقدمۀ محمدعلــی ســپانلو؛ دورۀ آخر،
تهران ،نشراسفار.1363 ،
1616میرهادی ،مریم؛ زندگانی زن؛ تهران :تابان.1334 ،
1717میرهادی ،مریم؛ دیوان ناهید؛ تهران :چاپخانۀ دولتی ایران.۱۳۳7 ،
1818میرهادی ،مریم؛ تاریخ نویسندگان پارس؛ تهران :تابان.1339 ،
1919منگنه ،نورالهدی؛ ناقوس؛ تهران :کتابخانۀ ابنسینا.۱۳۳۶ ،
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