
C I T A T I O N    L I N K S

 Copyright© 2017, ASP Ins. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and 
build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

[1] Women’s Journalism from the start until Aug 1941 [2] Social Communication in Iran
[3] Analytic history of Journalism in Iran [4] Over 100 years history; the first Iranian 
women’s magazine is kept in Astan Quds Razavi [5] Danehs Newsparper [6] 28 thousand 
days history of IRan and the world [7] Iranian newspapers from the start until 1950 [8] 
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Introduction In the Constitutional Revolution, Iranian women were politically and socially 
active alongside the men. They were involved in many events, including secret societies, 
demonstrations, freedom-loving groups. More importantly, the Iranian women were at the 
focal point of suffering amid the time of the Revolution, fighting against Mohammad Ali Shah’s 
autocracy, until the Shah was forced to step down and there was a transition to the Constitution. 
Since then, the Iranian women contributed to political, cultural, and social developments, 
including developing women’s journalism. Consequently, periodicals such as: Danesh, 
Shokoufeh, Zabane Zanan, Nameye Banovan, Alame Neswan, Jahane Neswan, Neswane watan 
khah and Neswane Sharq, joined other magazines. In this study, we are going to review one of 
the above magazines, Danesh (Knowledge), which was the first Journal to examine women’s 
Journalism, i.e. first woman Journalist and first woman doctor in Iran.
Conclusion The first women’s Iranian journal was published in 1907 by a physician who was 
woman, while there are not any samples had been seen in middle-east region and in the Islam’s 
world, the period when women in Iran were among the most modern women in the world. On 
31st of August 1910, the permission to publish “Danesh” by the name of Dr. Sommayeh Kahal 
was granted, which as was cited in the magazine, educating women & girls, promoting women’s 
morality & house-keeping, bringing up kids, and healthcare, hygienic principles for women & 
kids were focused.
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  چکيده
در جریان انقالب مشروطه، زنان ایران دوشادوش مردان پا در عرصه  مقدمه:

های سری،  اجتماعی و سیاسی نهادند و در وقایع و حوادث متعدد شامل انجمن
تر نامالیمات  خواهی شرکت جستند و از همه مهم های آزادی تظاهرات و تشکل

 شاه محمدعلیدوران انقالب مشروطیت را به جان خریده و به ستیز با استبداد 
از آن پس  .برخاستند تا اینکه شاه از سلطنت خلع و مشروطیت به وقوع پیوست

زنان نیز چون مردان به مشارکت در مسایل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
نگاری زنان اشاره کرد و بدین  توان به توسعه روزنامه پرداختند که از جمله آنها می

نان، نامه بانوان، عالم نسوان، جهان های دانش، شکوفه، زبان ز ترتیب نشریه
ترتیب وارد عرصه مطبوعات شدند که در  خواه و نسوان شرق به زنان، نسوان وطن
ایجاز تنها به بررسی نخستین نشریه خاص زنان یعنی "نشریه  این مجال به

 نگار زن و نخستین پزشک زن در ایران پرداخته شد. دانش"، نخستین روزنامه
میالدی توسط یک بانوی  ۱۹۰۷ن نشریه زنان در ایران در سال اولی :گیری نتیجه

پزشک در حالی انتشار یافت که در منطقه خاورمیانه و در جهان اسالم نمونه آن 
. ای که زنان ایران در شمار متجددترین زنان دنیا درآمدند توان یافت، دوره را نمی

 ۱۲۸۹شهریور  ۸قمری، مصادف با  ۱۳۲۸شعبان  ۲۵امتیاز نشریه دانش در 
صادر شد و  سمیه کحالنام خانم دکتر  میالدی به ۱۹۱۰آگوست  ۱۳شمسی و 
ترتیب شامل نسوان و  طوری که در خود نشریه نیز ذکر شده است، به مسلک آن به

داری و مساله بهداشت و  داری، بچه دوشیزگان، تصفیه اخالق زنان و علم خانه
 پرداخت. سالمت زنان و اطفال می

  نگاران زن، نشریه دانش، پزشکان کودکان، زنان، مطبوعات، روزنامهها:  کلیدواژه
  

  ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ تاريخ دريافت:
  ۳۰/۰۲/۱۳۹۵ تاريخ پذيرش:

  ali.karimian1342@gmail.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
در ایران، زمانی که از انتشار نخستین نشریه یا به تعبیر آن زمان 

ندرت مقاله و مطلبی در  به گذشته بود، ها "، سال"کاغذ اخبار
شد. هرچه میراث مکتوب آن عصر  خصوص زنان تهیه و تدوین می

مورد مداقه بیشتر قرار گیرد، باز هم کمتر مطلبی با محور موضوع 
گریخته،  تهمگر اینکه جس ،به رشته تحریر در آمده است" زنان"

شده باشد که  در احواالت زنان دربار مرقوم مطلبی بر سبیل التزام
شدن  آن هم یحتمل، به صرف "اخبار" تقریر شده است. اما با سپری

خبری و گذشت ایام، با وقوع انقالب مشروطیت، زنان،  دوره بی
اجتماع و سیاست گذاشتند. در این  سنِگ مردان، پا در عرصه  هم

توان به  برای نمونه می .تحوالت بنیادین شدند أبرهه، زنان منش
های پس از مشروطیت  نگاری زنان در سال ظهور و توسعه روزنامه

، آخرین احمدشاهاشاره کرد. از آغاز مشروطه تا پایان سلطنت 
نشریه  ۸شمسی،  ۱۳۰۴تا سال  ۱۲۸۷پادشاه قاجار، یعنی از سال 

با مدیریت زنان به طبع رسید که بالاستثنا، مسلک و مشی همگی 
افواه  بخشیدن به موضوع زنان و اطفال در ریات، رسمیتاین نش

  ).۱مردم است (جدول 
به سرگذشت نخستین نشریه زنان  ایجاز در این فرصت، ما به

این نشریه را نخستین بانوی طبیب ایرانی که  .پردازیم می
کرد.  نگار زن در ایران هم بود، منتشر می هنگام، نخستین روزنامه هم

مشق است تا شاید  مضمون این چند ورق سیاه مایه و کار او دست
گشای بخشی از تاریخ مکتوم طب زنان و اطفال در این  بتواند گره

مرز و بوم باشد. بر این همه باید اضافه کنیم که جای تحقیق و 
های  تتبع پیرامون تاریخ طب و سیر تطور و پیشرفت آن در نشریه

ما عزم جزم پس  .تخصصی پزشکی کامًال ملموس و محسوس است
ویژه درباره طب  ای از پیشینه طب، به کردیم تا در هر شماره، مقاله

زنان را در پویه تاریخ، مورد تحقیق و پژوهش قرار دهیم و ماحصل 
پژوهان قرار دهیم. امیدواریم  ای ناچیز، فراروی دانش را چون توشه

  بین و نقاد مقبول افتد. اندیش، نازک در نظر فرهیختگان ژرف
  

شمسی  ۱۳۰۴قمری تا  ۱۳۲۸رسیده با مدیریت زنان از  چاپ نشریات به) ۱جدول 
  با موضوع زنان و اطفال

محل انتشار دوره انتشار  تاریخ تاسیس  مدیر و سر دبیر  اسم روزنامه

قمری ۱۳۲۸  خانم کحال  دانش
  تهران  غیرمنظم شمسی)۱۲۸۹(

مریم زین   شکوفه
  السطلنه

  قمری  ۱۳۲۹
 شمسی) ۱۲۹۰(

هفته دو 
  تهران  بار یک

صدیقه دولت   زبان زنان
  آبادی

  قمری  ۱۳۳۷
 شمسی) ۱۲۹۸(

دو هفته 
  اصفهان  بار یک

  قمری  ۱۳۳۸  شهناز آزاد  نامه بانوان
 شمسی) ۱۲۹۹(

دو هفته 
  تهران  بار یک

  قمری  ۱۳۳۸  نوابه صفوی  عالم نسوان
 شمسی) ۱۲۹۹(

دو هفته 
  تهران  بار یک

  قمری  ۱۳۳۹  فخرآفاق پارسا  جهان زنان
 شمسی) ۱۳۰۰(

دو هفته 
  مشهد  بار یک

نسوان وطن 
  قمری  ۱۳۴۱ محترم اسکندری  خواه

  تهران  غیرمنظم شمسی) ۱۳۰۲(

مرضیه خانم   نسوان شرق
  ضرابی

  قمری  ۱۳۴۳
 شمسی) ۱۳۰۴(

دو هفته 
  بندر انزلی  بار یک

  
 شرح متن

های مهم و  پس از انقالب مشروطه، زنان دوشادوش مردان، نقش
ترین این  قابل توجهی در اجتماع و سیاست کشور ایفا کردند. از مهم

های سری، حضور در  توان به شرکت زنان در انجمن موارد می
خواهانه در تبریز و تهران اشاره  تظاهرات و تشکیالت ملی و آزادی

شمسی، وقتی آشکار شد که  ۱۲۸۷میالدی/ ۱۹۰۸کرد. در سال 
، تصمیم به انحالل مجلس گرفته است و برای انجام شاه محمدعلی

نفر از زنان،  ۳۰۰ها طلب کمک کرده است، حدود  این کار از روس
مقابل مجلس، در میدان بهارستان، تظاهرات و اعتراض کردند. در 

شمسی، وقتی که دولت ایران، قرضه ملی  ۱۲۸۹میالدی/ ۱۹۱۰سال 
های خود را فروختند  منتشر کرد، بسیاری از زنان جواهرات و دارایی

، مورگان شوستر. بر همین اساس، [1]و به دولت کمک کردند
نویسد  کارشناس مالی ایاالت متحده در ایران، در خاطرات خود می
 ۱۹۰۷های  که زنان ایران پس از اعطای مشروطه، یعنی از سال

شمار متجددترین زنان دنیا شمسی به بعد، در  ۱۲۸۷میالدی/
نگاری را بین زنان ایران توسعه داد و  . مشروطه، روزنامه[2]درآمدند

ها منتشر  زنان نشریات متعددی را در تهران و شهرستان
  .[3]کردند می

  نخستین نشریه زنان ایران" "دانش
، Ophthalmobgistپزشک،  (کحال: چشمسمیه کحال خانم دکتر  Oculisمیرزامحمد کند.) فرزند  ، پزشکی که چشم را درمان می

از اطبای عصر قاجار است  )جدیداالسالم(باشی همدانی  حکیم
در معرفی خود و  دانش. او در شماره اول نشریه [5-3] )۱(شکل 

، کحال نویسد: "این کمینه، خانم دکتر می دانششیوه انتشار نشریه 
)، این جریده جدیداالسالم( باشی میرزامحمد حکیمصبیه مرحوم 

نمره، تقدیم ارباب  ای یک الحساب هفته را علی دانشموسوم به 
، نزد مسیونرهای کحال. خانم دکتر [5]سازم" ذوق و دانش می

کردند،  های خیریه می که در ایران فعالیت ایاالت متحدهمذهبی 
پزشک) زن، از  عنوان اولین کحال (چشم طبابت را آموخت و به
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. پس از کسب [6]نرها اجازه طبابت در ایران را گرفتسوی مسیو
رو در  پرداخت و از همین به مداوای بیماران می از مسیونرهامجوز 

  .[7 ,6]" شهرت یافتکحالویژه تهران به نام "دکتر  سراسر ایران به
  

  
   خانم دکتر سمیه کحال )۱شکل 

از  ،حلوایی ، از مردم روستایخانم زبیده، اقدس امینه در آن دوران،
)، یکی از همسران سوگلی بیجار(شهرستان  گروستوابع 

شاه بود و جواهرات و  دار  صندوق اقدس امینهبود.  شاه ناصرالدین
بهای کتابخانه سلطنتی را تحویل داشت. نفوذ و  نسخ خطی گران

هایش  چنان بود که وقتی چشم شاه ناصرالدیناو در مزاج   رخنه
او را به نام ملکه ایران  شاه ناصرالدینبینایی خود را از دست داد، 

شاه با چادر و روبند، در   برای معالجه به اروپا فرستاد و این حرم
گرفت. با  جا مورد استقبال رسمی قرار می ممالک فرنگ، همه

کرد،  نمی وجودی که معالجه اطبای ایرانی و فرنگی کمترین اثری
کرد که  های متمادی در اندرون چنان وانمود می مدت اقدس امینه

اقدس بردند چشم او بینایی خود را بازیافته است.  همگان گمان می
گوید، مادربزرگش، چشم  می کحالهای دکتر  ، یکی از نوهمعصوم

(نوه دکتر  خانم قدسیهرا به نام  شاه ناصرالدینیکی از همسران 
را  شاه ناصرالدیننام همسر  اقدس، امینهه، به جای اشتبا به کحال
  است) جراحی کرده بود.  نوشته خانم قدسیه

شمسی،  ۱۲۸۹شهریور  ۸قمری/ ۱۳۲۸در شعبان  کحالخانم دکتر 
ای از وزارت معارف و اوقاف و فواید عامه، تقاضای امتیاز  در نامه

ن شعبا ۲۵برای تاسیس یک نشریه کرد که وزارتخانه مذکور در 
  ).۲" را صادر کرد (شکل دانشقمری، امتیاز روزنامه " ۱۳۲۸

  

  
 و اوقاف و معارف وزارت( شده آن متن بازنویسیمجوز وزارت معارف و ) ۲شکل 
 دکتر خانم چون قمری، ۱۳۲۸المعظ  شهر شعبان ۲۵تاریخ  ،۹۳۴/۵۰۶۷ نمره عامه، فواید
موافق  و است شده دانش به موسومه روزنامه طبع اجازه معارف خواستار وزارت از کحال

 اداره به و کرده و تصریح توضیح مطبوعات قانون و شرایط اجرای در را خود معمول التزام
 مالحظه با که شود می داده اجازه ایشان معارف به وزارت طرف از لهذا اند، سپرده معارف
 عامه فواید و معارف وزارت معاون باشند. مزبوره روزنامه طبع مشغول به مقرره قوانین

  )۲متن شکل  بازنویسی؛ )[امضا] رضاقلی (نیرالملک

 ۲۶( دانشیک روز پس از اخذ مجوز نشریه  کحالخانم دکتر 
نامه متداول نشریات را تدوین و تقدیم  قمری) التزام ۱۳۲۸شعبان 

  ).۳ انجمن معارف نمود (شکل
  

  
المعظم  شعبان ۲۶( آنشده  متن بازنویسیتعهدنامه خانم دکتر کحال و  )۳شکل 
شوم که به موجب قوانین مقرره  این کمینه، خانم دکتر، ملتزم و متعهد می .قمری ۱۳۲۸

که در ذیل ورقه نوشته شده، تخلف نورزیده و روزنامه موسوم به "دانش" به طبع برسانم. 
در ای که روزنامه  ) اسم و رسم مطبعه۲( ) اسم و رسم مدیر روزنامه: خانم دکتر کحال۱(

) عنوان روزنامه ۳الحساب در مطبعه شرق به طبع خواهد رسید.( آن طبع خواهد شد: علی
االقتضا  الحساب هفتگی، ولدی و جریده و ترتیب طبع آن یومیه یا هفتگی است؟ علی

چه نمونه داده شده،  ) مسلک روزنامه و صورت سیاق مطلب آن: چنان۴( شود. یومیه می
شده،  ها و گاهی نیز رمان ترجمه داری به زن شوهرداری و بچهداری،  مسلک آن، تعلیم خانه

 محل امضای خانم دکتر ضمیمه خواهد شد. از پولتیک (سیاست) مذاکره نخواهد شد.
[در حاشیه این تعهدنامه نوشته شده است]: رونوشت التزام، که خانم به انجمن معارف 

  )[6]اند، از برای روزنامه دانش سپرده

  
شمسی، نخستین  ۱۲۸۹شهریور  ۲۲قمری/ ۱۳۲۸ رمضان ۱۰پس از 

زبان یا به تعبیر  روزنامه هفتگی، اجتماعی، تربیتی و فارسی
" که به زنان اختصاص داشت، به مدیریت دانشتر مجله " درست

معتقد  محیط طباطبایی(ع. صفوت و سردبیری  کحالخانم دکتر 
باشد که  صفوت تبریزیهمان  "ع. صفوتاست که بعید نیست، "

به تهران آمده بود و بعدها از ادبا  ستارخانهمراه  ، بهامیرخیزمانند 
در تهران منتشر آمد.)  و فرهنگیان معروف آذربایجان به شمار می

صفحه با قطع رحلی  ۸بار در  ای یک . این نشریه هفته[10-8 ,3 ,1]شد
عباسی  شماره، در تهران یک و چاپ سربی به بهای هر تک

ساله  شاهی و اشتراک در تهران، یک۵ات شاهی)، سایر والی۴(
ساله  قران و در والیات داخله، یک۴ماهه ۳قران، ۷ماهه ۶قران، ۱۲
. شماره [8]رفت قران به فروش می۵ماهه ۳قران، ۹ماهه ۶قران، ۱۵

مطبعه چاپ شد، شماره دوم تا چهارم در  مطبعه شرقاول آن در 
مطبعه در ، شماره پنجم و ششم که موجود هستند، فاروس طهران

مطبعه وپنجم که موجود هستند، در  و شماره چهارده و بیست طهران
" عالوه دانش. گفتنی است که "[13-11 ,5]اند به چاپ رسیده مجلس

شده  بر تهران و دیگر شهرهای ایران، در ممالک خارجه نیز منتشر می
گواه مدعا اینکه در سر صفحه نشریه "قیمت اشتراک سالیانه  .است
 (شکل است شده درج فرانک"۴ ماهه۶ و فرانک۷ خارجه، در بالد

۴([8].  
ذکر شده است که مسلک این روزنامه تربیت  دانشنامه  در التزام

نسوان و دوشیزگان و تصفیه اخالق زنان بوده است و در آغاز آن نیز 
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                                                             یدانشنامه صارم در طب بارور

ای است اخالقی، درباره علم  روزنامه دانشقید شده بود که 
داری، شوهرداری، مفید به حال دختران و نسوان و  داری، بچه خانه
. از نکات دیگر [5]راند کلی از پلتیک و سیاست مملکتی سخن نمی به

عنوان سردبیر، نامش  به" ع. صفوت"شماره اول روزنامه  ۳اینکه در 
چهارمین شماره به بعد، تنها شد، اما از  در زیر نام خانم مدیر قید می

های  . ظاهرًا در شماره[3]اند امتیاز را درج کرده نام مدیر و صاحب
، در انتشار روزنامه، مددکار عباس معصوم، کحالدیگر، فرزند دکتر 
پس از اخذ مجوز نشریه، غیر از  کحال. دکتر [6-5]مادرش بوده است

پرداخت. محل  میها در محل اداره نشریه به معالجه بیماران  جمعه
و مطب  ۲۴، نمره عالءالدولهدر تهران، خیابان  دانشاداره روزنامه 

  .[5]بوده است آباد جلیلدکتر هم در خیابان 
  

  
  سرصفحه نشریه دانش )٤ شکل

  
های این نشریه، اعالنی بدین مضمون دیده  در برخی از شماره

این خادمه ملت، در خیابان  کحالیشود: "اعالن، محکمه  می
روزه قبل از ظهر، سوای  السابق، همه بود، حالیه کما فی آباد جلیل

، از برای پذیرایی مرضای چشم دانشجمعه، در جزو اداره جریده 
 دانششماره  ۳۰. موضوعاتی که در [5]"کحالحاضرم. خانم دکتر 

درج شده، درباره تربیت نسوان و دوشیزگان است. در سرمقاله 
مخاطبانی جز نسوان ندارد و  دانشاند که  شماره اول مشخص کرده

کردن ذهن و فکر زنان و تشویق آنان به  صرفًا برای روشن
سوادآموزی و ادامه تحصیل منتشر شده است و به تحصیل، 

کند: "خانم نجیبه  گشای بسیاری از مشکالت اشاره می عنوان راه به
ر پی تحصیل سواد برآید و درس محترمه اگر سواد ندارد، باید فورًا د

سواد، صاحب عقل و تمیز نخواهد شد و اگر  بخواند، زیرا که زن بی
خواندن  سواد دارد باید بیشتر اوقات خویش را مصروف روزنامه

نماید. به جهت اینکه کسی [که] روزنامه خواند همه چیز را 
، مقاالتی در زمینه پیشرفت بانوان دانش؛ همچنین [5]داند" می
اشت، از آن جمله سلسله مقاالتی است به قلم بانویی به نام و د

صورت پاورقی که در هر  هایی به و داستان السادات اشرفامضای 
 کحال. از آن رو که خانم دکتر [10]شد شماره قسمتی از آن چاپ می

پزشک بود و به مباحث پزشکی آشنایی داشت، مقاالت دقیقی  چشم
ها و اطفال نگاشته است که  ) خانمالصحه (بهداشت در زمینه حفظ

الصحه اطفال است و از جمله آنها  غالب موضوعات آن حفظ
الصحه اطفال، اغذیه مناسب اطفال،  های "حفظ توان به مقاله می
الصحه مادر به طفل خود  الصحه هنگام شیوع وبا، تدبیر حفظ حفظ

از حین والدت تا به سن رشد، سرماخوردگی اطفال و علت 
هایی نیز در موضوع  دگی" اشاره کرد. عالوه بر اطفال، مقالهسرماخور
برای نمونه و برای درک سبک و  .الصحه نسوان درج شده است حفظ

الصحه  ها در موضوع حفظ ، یکی از این مقالهدانشسیاق نشریه 
 کنیم. زنان، را تقریر می

  الصحه نسوان" "حفظ
دار که به واسطه  محض تذکر خاطر بعضی از خواتین محترمه خانه

اند  مشغله زیاد یا برحسب سن، از خود دست کشیده و مایوس شده
نویسیم و دانستن آن از برای زنان جوان بسیار الزم و خوب  می

چیزی که خاطرنشان شما  است. ای خواهران و ای دختران من، اول
کارهای فت خود [را] مقدم بدارید، کنم، اینکه توجه حال و نظا می

خانه را به دستورالعمل حالی کلمت بنمایید که او آنها را انجام 
ه زحمات سخت ناخوش نشوید، توجه حال بدهد و شما به واسط

تر است،  گی برای شما از همه چیز مقدم  خود و تغییر لباس و پاکیز
و تمیزی  های شما پاکیزگی زیرا که قاعده اول آن، آن است که بچه

طور تربیت خواهند شد و دیگر آنکه  گیرند و همان را از شما [یاد] می
همیشه در نزد شوهر پسندیده و مقبول خواهید شد. هفته[ای] 

رفتن و  کردن الزم [است] و هر وقت به واسطه راه دومرتبه استحمام
مشغله زیاد برای شما خستگی عارض شود، کف پا و روی پاها را 

رم بگذارید تا آنکه رفع درد و خستگی شود. پیراهن و قدری در آب گ
خوابید، روزها در بر نداشته باشید،  لباس زیری که شب با آن می

یعنی رسمتان این باشد که یک پیراهن مخصوصی از برای خواب 
داشته باشید که وقت خواب آن را بپوشید و چون برخاستید عوض 

را تمامًا عوض کنید و هر  ها روزه لباس بنمایید و هر دوروزه یا سه
ساعت نخوابید  روز بعد از ناهاریت قدری راحت باشید و بیش از نیم

سازد و اگر  که خوابیدن زیاد در روز انسان را سست و کاهل می
ها به هم بگذارید تا آنکه  ربع ساعت چشم چنانچه خوابتان نبرد، یک

ر و ربع ساعت فک چشم راحت باشد و قوه پیدا کند و در آن یک
خیاالت را از خود دور نمایید تا مغز سرتان راحت شود و چیز دیگر 

زدن در جاهای  که به حال آنان مفید است، قدری گردش و قدم
وسیع است، نه آنکه همیشه راحت و ساکن باشید که باعث فربهی 

سختی حرکت  زیاد شده و قلب به واسطه چاقی گرفته شده، به
های نوشکفته  ن است که در گلاش چنا نماید. هوای صاف قاعده

  کنید که چقدر باطراوت و خرم است. مشاهده می
  

از برای رفع خشکی پوست صورت و  :خرج و آسان تدبیر مختصر کم
نکنده در قدری شیر  نرم و سفیدکردن آن، چند ورقه خیار پوست

شود.  خیس نمایید و بعد از دو ساعت از برای استعمال حاضر می
ها را با آب گرم و صابون بشویید و بعد  اول صورت و گردن و دست

  ها و صورت را از شیر مذکور مالش بدهید. از آن، دست
های صورت: وقت خواب، قدحی پر از آب  رفع چروک و چین دستور

طوری که با حوله یا  جوش کرده، صورت را روی آن نگاه داشته، به
دقیقه بخار بدهید، بعد از ۵قدر  پارچه روی سر و قدح را بپوشانند، به

  .[12]"آن هر نقطه که چروک است با دست مالش داده، بخوابانید
  

شماره از آن موجود  ۸، تنها دانشرغم مطالب ارزشمند  علی
 همراه با نشریه شمسی ۱۳۷۷های موجود، در سال  . شماره[5]است
، به همت کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران به زیور طبع شکوفه

. در این مجال، فهرست مندرجات هر شماره نشریه [8]آراسته شد
 دانشه ایم. نشری قید کرده ۲جدول را در ذیل آن شماره، در  دانش
آن  ۳۰در شماره  کحالسال بیشتر عمر نکرد و گویا خانم دکتر  یک

خاطر شدت گرما و ضعف مزاج به  اعالم کرده بود که ایشان "به
شود". اما این  اند و مجله تا دو ماه دیگر منتشر نمی شمیران رفته
سال  پس از یک دانشدایمی شد و عاقبت مجله  ،تعطیلی موقت

 ).۲(جدول  قمری متوقف شد ۱۳۲۹تشار، در سال ان



 ۶۷  رانیزنان ا هینشر نینخست نهییالصحه نسوان و اطفال در آ حفظــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sarem Journal of Reproductive Medicine                                                                                                                                          

  های مختلف موجود آن فهرست مندرجات نشریه دانش در شماره )۲ جدول
  ۱۴سال اول شماره   ۴سال اول شماره   ۱سال اول شماره 

بسم هللا الرحمن الرحیم 
 ۲[پیشگفتار و اهداف ناشر]: 

  ۲حفظ الصحه اطفال: 
  ۲بها است:  تجربه گران

  ۳طریقه غذادادن اطفال: 
  ۳مناسب اطفال:  اغذیه

  ۳اعالن: 
  ۴خطاب به دوشیزگان: 

  ۴داری:  خانه
  ۵رسم شوهرداری: 

۶فواید نور آفتاب عالم تاب: 
۷های سجری:  ملکه و پنجره

  ۸مطایبات: 

  ۲اعالن: 
 ۲بقیه حفظ الصحه اطفال: 

حفظ الصحه هنگام شیوع 
 وبا (معالجه قسم

دیگر وبا و عالج این قسم): 
۴  

[دالل بقیه داللی نکاح 
  ۴مزاوجت]: 

دختران حفظ بنمایند تحسر 
  ۶کودک نابینا: 

  ۶داری:  بقیه خانه

  ۲اخطار: 
  ۲اعالن: 

  ۲گان:  دستورالعمل دایه
زاده  سرگذشت دهقان

  ۳طبع:  عالی
های ممالک خارجه،  عروسی

ها، فرانسه، روس  
  ۳ها:  انگلیس

 ۶بقیه سرگذشت خانم جوان: 
خطاب به دختران (ثمره 

  ۸محبت): 

  ۲۵سال اول شماره   ۵سال اول شماره   ۲اول شماره  سال
اخطاریه به مردان و جوانان: 

۲  
تربیت از گهواره تا لحد 

  ۲همراه است: 
  ۳وداع [نمایشنامه]: 

فی مرثیه المرحوم المبرور 
 النائب السلطنه (فوت
  ۵علیرضا عضدالملک): 

  ۵آمیز:  کلمات حکمت
  ۶های لطیف:  جمله

  ۶توالت: 
تشکر و  مکتوبات، اظهار
  ۷اعتراض: 

دانش (جواب به اظهار 
  ۷تشکرها): 

تعزیت و تسلی (فوت 
 محّمد برادر خانم دکتر

  ۸کحال): 
  ۸معما: 
  ۸اعالن: 

  ۲اعالن: 
بقیه دایه از مادر مهربان 

  ۲شود:  می
  ۳بقیه داللی نکاح: 

خطاب به دختران غنیمت 
  ۴دانستن و قدرشناختن: 

سرگذشت شوهرکردن خانم 
  جوان (سلوک

توجه او با فرزندان شوهر): 
۶ 

بقیه حفظ الصحه اطفال 
 جات نارسیده، (میوه
بردن بچه، یبوست  حمام

 مزاج، خواباندن
داری  اطفال قانون بچه

  ۸تربیت: 

  ۲اعالن: 
  ۲تبرید بهار: 
  ۳حکایت : 

معاونت زنان وکالی پارلمنت 
  ۴(انگلیس): 

  ۵سرماخوردن اطفال: 
  ۶علت سرماخوردگی: 
۸صحت و مقبولی:   

    ۶سال اول شماره   ۳سال اول شماره 

های مدارس:  اخطار به مدیره
۲  

  ۲اعالن: 
تر  دایه از مادر مهربان

  ۲شود:  نمی
دالل مزاوجت (ترجمه از 

  ۳انگلیسی): 
بقیه حفظ الصحه اطفال 
 (یبوست، مزاج ناخوشی
اسهال، طریقه شیردادن 

  ۴اطفال): 
  ۶بقیه نور آفتاب: 

بقیه خطاب به دوشیزگان 
  ۷(صداقت): 

  ۷داری:  رسم زن
  ۷اعالن: 

نقل از روزنامه انگلیسی 
  موسوم به (حم چت)

تدبیر حفظ الصحه مادر به 
 طفل خود از حین
 والدت تا به سن رشد

خطاب به دختران (کریم 
 خوردن) (توکل) غم

کارکردن مرفه الحال 
  ۲خوشحالی: 

داری (تقسیم کار  بقیه خانه
به ایام هفته، دفتر حساب و 

مخارج دستورالعمل 
  ۴رختشویی): 

بقیه شوهرکردن خانم جوان 
  ۶به مرد کامل: 

  ۷حفظ الصحه زنان: 
داری (المرأه ریحانه لیت  زن

  ۸بقهرمانه): 

  

  

 گیری نتیجه
 ۱۹۰۷اولین نشریه زنان در ایران را یک بانوی پزشک در سال 

داد و این در حالی بود که در منطقه خاورمیانه،  میالدی انتشار 
توان یافت. در همین دوران  ها بعد نمی نمونه مشابه با آن را تا سال

بود که زنان ایران، پس از انقالب مشروطه، خیلی زود از 
 متجددترین زنان دنیا شدند.

  
  گزارش نشده است. موردی از سوی نویسندهتشکر و قدردانی: 
  گزارش نشده است. موردی از سوی نویسندهتاییدیه اخالقی: 

  گزارش نشده است. موردی از سوی نویسندهتعارض منافع: 
، همه موارد مربوط (نویسنده اول) علی کریمیانسهم نویسندگان: 

  .%)۱۰۰به مقاله توسط ایشان انجام شده است (
  گزارش نشده است. موردی از سوی نویسندهمنابع مالی: 
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