
 
 
 
 

 

 السلطنه(خانم مريم عميد )مزيّن
 * )مدير روزنامة شكوفه(

 

 اهلل نجاتيرحمت

 

 گفتارپيش

گوهر  است كه قلمها عاجز از توصيف اينالقدري مادر وجود جليل

هايش با گرانقدر جهان هستي بوده و مقام واالي وي و ارزش زحمات و مرارت

 ويژه مادراني كه عالوه برشد. به گذاري نخواهداي به نحو شايسته ارجهيچ نوشته

 هاي فرهنگي و امور اجتماعي و خدمات انسانيانجام وظايف مادري، در عرصه

ي هاي ارزنده و چشمگيري داشته و دارند و بدون ادعا، و تنها براي رضانقش

و  پروردگار، در جهت گشايش مشكالت و رفاه و آسايش جامعه، قدمهاي مفيد

ه ز آنان، هرچكه شايسته است در مقام قدرداني و سپاس ااند، پرثمري برداشته

ران ماد بيشتر و بهتر مطلب نوشته و چاپ و منتشر شود. مخصوصاً كه بسياري از

بخش و ارزشمندي بوده و هستند كه در طول زندگي منشأ خدمات حيات

 اند. اند، ولي در گمنامي ماندهبوده

                                                           

د، يكي از فضال مرقووم داشوته بودنو« نامة مادرارج»اين مقاله را نويسندة محترم براي درج در كتاب  * 

 عويق افتاد اجازه فرمودند در گنجينه چاپ شود. )انتشارات(چون چاپ كتاب مذكور به ت
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از مادرم شادروان  خود نخست مختصري ةجازنگارنده با بضاعت م

الوه بر آشنايي و ععابد و پرهيزگار و  نويسم كه زنيمي «مدینه علي زرگري»

با طب  قرائت و تعليم و آموزش رايگان، تسلّط به علوم قرآني و تشكيل جلسات

گاه چيهسنّتي و گياهان دارويي و تجويز آن به بيماران، يد طواليي داشت  و 

ران ويژه اطفال مريض بود و مادلجأ دردمندان بهكنم كه خانة ما مفراموش نمي

ودشان ول خاغلب كودكان بيمار خود را براي معاينه و مداوا نزد او آورده وبه ق

در آن زمان  دامغانچك ما خصوص كه در شهر كودست وي شفابخش بود و به

 مكّنتدو نفر پزشك بيشتر وجود نداشت و بسياري از دردمندان به واسطة عدم 

 روز به ايشان مراجعهبراي پرداخت ويزيت و دارو، اغلب در طول شبانهمالي 

خت و گرفتند. همچنين ان بانوي بافضيلت در ساداشتند و از درمان وي نتيجه مي

خودي، ويژه باقلوا، فطّاب، سوهان عسلي، نان آردي، نان نپخت انواع شيريني به

 شت كه به ديگرانمل داجات مهارت كانان برنجي و حلواي گز و ساير شيريني

ا راو  نيز آموزش داده و اكنون پس از سالها هنوز مردم ذكر خدمات و هنرهاي

 كنند.دارند و برايش ارزوي امرزش و مغفرت مي

 
 السلطنهشرح احوال خانم مزيّن

اي از شرح احوال مادرم، به ذكر شرح حال يكي از بانوان به دنبال شمّه

پردازم كه تاكنون به نحو شايسته به جامعة كنوني فاضل و روشنفكر و پرتوان مي

معرفي نشده و بسياري از اشخاص آگاهي و آشنايي به زندگي پربار و مؤثر اين 

« السلطنهمزيّن»معروف به « مریم عميد»بانوي دانشمند ندارند و او شادروان 

 باشي )رئيساست. وي فرزند ميرزا سيد رضي طباطبائي سمناني معروف به حكيم
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االطباء( پزشك معروف قشون ايران در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار بود. 

او سواد خواندن و نوشتن و علوم ديني را در منزل نزد پدر دانشمندش فرا 

و به گرفت. ولي به جهت عشق و شوق به تحصيل دانش به آن مرحله اكتفا نكرد 

تادان فن پرداخت و تا ادامة تحصيل و فرا گرفتن علوم و فنون مختلف نزد اس

اين بانوي دانشمند »اند: طوري كه نوشتهپايان عمر، در اين راه كوشش نمود. به

حتي در روزهايي كه به عنوان مادر و كدبانوي مخصوص خانه بود، دست از 

فعاليت در راه كسب دانش و علوم و فنون متداول زمان خود برنداشت. براي 

 «در اين زمان آموخت.نمونه زبان فرانسه و عكاسي را 

ج كرد زدوادر شانزده سالگي با عمادالسلطنه )سالور( از شاهزادگان قاجار ا

ولي پس از يك سال به علت عدم توافق اخالقي مجبور به جدايي و طالق 

م ه ناگرديد. هفت سال بعد با يكي از اشخاص روشنفكر و دانشمند زمان خود ب

 كماء هميشه در كارهاي علمي و فرهنگيالحازدواج كرد. قوام« الحكماءقوام»

واج دو السلطنه بوده است. ضمناً حاصل اين ازدمشوق و يار و مددكار خانم مزيّن

ل د سافرزند بود ولي اين زناشويي مدت درازي ادامه پيدا نكرد و بعد از چن

 ندانالسلطنه را در امر تربيت فرزالحكماء دار دنيا را وداع گفت و خانم مزيّنقوام

 تنها گذاشت.

 
 اقدامات فرهنگي و اجتماعي

شمسي با تأسيس  1292هجري قمري برابر با  1331آن شادروان در سال 

اي به نام و انتشار روزنامه« دارالعلم والصنايع مزيّنيه»اي به نام مدزسة دخترانه

در تهران فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي ارزندة خود را آغاز و براي « شكوفه»
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العاده و لم و هنر در بين دختران و زنان آن زمان حركتهاي فوقگسترش ع

 چشمگيري از خود نشان داد.
 

 انتشار روزنامة شكوفه

 ن باآاين روزنامه در چهار صفحه منتشر و پيشاني صفحة اول شمارة اول 

 اين بيت زيبا و لطيف مزيّن شده بود:

 ورد آبادام و شكوفه بر سر   باد آمد و بوي عنبر آورد

همچنين در داخل كادر آرم روزنامه )شكوفه( و در طرف راست آن نشاني 

 :بود اداره درج و نيز نوشته شده

ي دو السلطنه شهر ذيحجه. عجالتاً ماهمزيّنصاحبة امتياز و مدیرة مسئول »

ماهه در تهران ساله و ششو در طرف چپ قيمت اشتراك يك« شودنمره طبع مي

يب ن ترتو هزينة اعالنات ثبت و اهداف روزنامه بديو واليات و واليات خارجه 

 :بودتعيين شده 

داري، داري، بچهالصحة اطفال، خانهاي است اخالقي، ادبي، حفظروزنامه»

 وان،مسلك مستقيمش تربيت دوشيزگان و تصفية اخالق زنان راجع به مدارس نس

 .«شودمسلك جريده موافقت داشته باشد پذيرفته مي مقاالتي كه با

روزنامة شكوفه كه با چاپ سنگي و تصاوير و كاريكاتورهاي انتقادي 

كه  دانشگرديد، پس از روزنامة هفتگي بسيار آموزندة اجتماعي چاپ و نشر مي

به مديري و صاحب امتيازي  1329رجب  27هجري تا  1328از دهم ماه رمضان 

و منتشر  دختر يعقوب جديداالسالم همداني در تهران چاپ خانم دكتر كحال

شد، دومين روزنامة ويژة زنان بوده است كه به مديريت آن بانوي روشنفكر و مي
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خواهانة ايشان بود كه هدفي جز اصالح شد و ناشر افكار ترقيدانشمند اداره مي

وضع اجتماعي زنان ايران و گسترش فرهنگ و تمدن و سواد در بين آنان نداشت 

اي پيرامون گسترش دانش در بين و آموزنده و در آن زمان پيشنهادات بسيار مفيد

 دختران و زنان ايران به مسئوالن مربوطه داده است.

تاريخ تحليلي كتاب  173شادروان استاد محيط طباطبائي در صفحة 
 راجع به انتشار روزنامة شكوفه نوشته است: مطبوعات ايران

ن آآمد هجري كه در 1329پس از تعطيلي اجباري روزنامة دانش به سال »

السلطنه دختر ميرزا سيد كفاف جزئي از مخارج آن را نداشت خانم مزيّن

خان دكتر طباطبائي سمناني مؤسس و مدير مدرسة مزينيه در ذيحچة سال رضي

ه بنخستين شمارة روزنامة مصور شكوفه را در چهار صفحه با خط نسخ  1330

ص روزنامة مخصوچاپ سنگي انتشار داد و رضايت نداد كه افق مطبوعات از 

نمره   24الي زنان خالي بماند. ترتيب انتشار شكوفه پانزده روز يك نمره بود كه س

شود. صفحة چهارم شكوفه مصور بود. در شمارة اولش با تصويري كار مي

ه به بعد خط روزنامه نستعليق شد 5كند. از شمارة زني را تقبيح ميفالگيري و جام

رسيده ولي صفحه تصوير آن سربي به چاپ مي و از سال دوم به بعد با حروف

 و نمرة 8 ةر نمروشده است. كاريكاتباز به همان نحو سابق روي سنگ چاپ مي

د. از سال سوم كاريكاتور ندار 11 ةمرنالصحة عمومي ارتباط دارد. با حفظ 10

نانكه الملل اول نامنظم شد چانتشار روزنامه به واسطة عوارض ناشي از جنگ بين

شويق و به چاپ رسيده بود. اين روزنامه مورد ت 1334آن در ذيقعدة  11رة شما

ر د عاري از او ممكن استبود و عالوه بر نقل اش الممالك فراهانيادیبتأييد 

 «.كرده استتحرير مقاله هم به خانم مدير ياري مي
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ه كطوري الزم به توضيح است كه درموقع تغيير خط روزنامه به نستعليق به

در صفحة  1331المكرم سنه شود در شمارة مورخ بيستم شهر شوالده ميمشاه

 اول در معرفي مدير روزنامه و مسلك آن چنين نوشته شده:

ضي السلطنه صبية مرحوم آقا سيد رصاحبة امتياز و مديرة مسئوله مزيّن»

فته د پذيراالطباء لوايح و مقاالتي كه با مسلك جريده موافقت داشته باشرئيس

امضاء پذيرفته شود و اداره در حك و اصالح آن مختار است و مكتوبات بيمي

 «.شود و درج نخواهد شدنمي

 
 مزيّنه مدرسة

السلطنه به سرپرستي و ادارة مدرسة بيشتر جنبش و كوشش خانم مزيّن

يق و كوفه اختصاص داشته است. شعار مدرسة مزيّنيه تشوشمزيّنه و روزنامة 

ل مقاب در»نان و دختران به درس خواندن بود و چنين اعالم شده بود: ترغيب ز

شان از نكه همين امر «. شودهر دو نفر شاگرد با شهريه يك نفر مجاني پذيرفته مي

ب كمك السلطنه بوده كه غيرمستقيم در جلافكار بلند و خيرخواهانة  خانم مزيّن

 ت.بضاعت تأثير داشته اسثروتمندان و افراد بي

به و شعدطبق آمار منتشر شده در روزنامة شكوفه، مدرسة مزيّنيه داراي رب

فر با ن 40شاگرد ) 79شمسي( داراي  1293قمري ) 1332بوده، شعبة اول در سال 

وشتن ننفر مجاني( در اين شعبه دختران به فرا گرفتن خواندن و  39شهريه و 

ل ر ساهستي مشغول و فارسي، فرانسه، عربي، تاريخ، جغرافيا، هندسه و فنون د

 يك بار بايستي در امتحانات مربوطه شركت نمايند.

شعبة دوم مدرسة مزيّنيه بيشتر جنبة دارالصنايع را داشت و در آن فن 
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بافي، خياطي و ساير فنون دستي بافي، زردوزي، توربافي، پيچهقاليبافي، جوراب

 دادند.رايج آن زمان را به دختران آموزش مي

هاي مجلة شكوفه آمده، در مراسم جشن ر يكي از شمارهطوري كه دبه

هاي متعدد پيرامون اقدامات درخشان خانم سال اول مدرسة مزيّنيه خطابه

ناظمة  الزمانخانم عفتده شده و در پايان اشعاري كه توسط السلطنه خوانمزيّن

ت يّاهم مدرسه ابتدائي عفت سروده شده بود، قرائت گرديده كه نشان از شهرت و

 و محبوبيّت مدرسة مزيّنه دارد و نقل آن خالي از لطف نيست.
   

 اي برپا شدشكر ايزد كه چنين مدرسه

 زينت علم و ادب در دو جهان پيدا شد  

 صاحب مدرسه كو نام مزيّن باشد  

 از وجودش همة علم و ادب زيبا شد  

 ما همه شكر از اين مدرسة او داريم  

 ت او برپا شدچون كه اين مدرسه از همّ  

 كرده اين شخص مزيّن همة ايران را  

 از مزيّن همة علم و ادب زيبا شد  

 نونهاالن وطن را زِ پر افكنده به سر

 سايه از عقل و ادب همّتِ او واال شد

 چون كه خود را به رهِ مدرسه فاني داند

 ه زن اين باال شدآفرين يكّه تنِ يكّ

 گذريعفت از بهر معارف تو ز جان مي

 به تو در راه حقيقت نظرِ دارا شد
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حي، زاده بوده كه طرارئيس شعبة خياطي مدرسة مزيّنيه خانمي به نام خان

لك، أالمنقاشي و خياطي را از پاريس آموخته بود. بانو عزّت و بانو حرمت صفا

خانم و العابدين رهنما، رقيهخانم حائري، خانم زينالملك، ذكيهرابعه خانم برهان

ه در اند. محل شعبة اول مدرسة مزيّنيم حائري از معلمان مدرسه بودهكوچك خان

منگل قرار داشته است. مدير شعبة آب الدوله و شعبة دوم در كوچة آبباغ آصف

انم خذرا عمنگل )شعبة دوم(، خانم صدرالحاجيه و ناظم آن زهراخانم شفاء و نيز 

خان )معلم آقا خليل نابينا )معلم فقه و اصول( و زاده و شيخ فاضلارباب

 الحكماء )معلم فرانسه و فيزيك( ازرياضيات(، علي قوامي فرزند حاج قوام

 آن بودند.  مدرسان

السلطنه عالوه بر سرپرستي و مديريت خانم مزيّن»اند: طوري كه نوشتهبه

وده و بمان دخترانة آن ز دبستان و دبيرستان مزيّنيه، بازرس امتحاني كلية مدارس

د كرده. ضمناً از اين موقعيت خوامتحانِ مدارس شركت و بازرسي مي در جلسة

نمود و همواره براي پيشرفت فرهنگ بين نسوان منتهاي استفاده را مي

شكيل ت ،داد. براي نمونه ايجاد آموزشگاه براي تربيت معلمپيشنهادهاي مفيد مي

لتي هيئت ممتحنين و تخصيص و صرف بودجه معارف براي تأسيس مدارس دو

 «.باشدبار از آثار پيشنهادات وي ميدخترانه براي اولين

 سوانوي در اواخر عمر در انجمن همت خوانين ايراني و مديران مدارس ن

م شمسي بنا به دعوت خان 1294شركت مؤثر داشته است. اين انجمن در سال 

 نورالدجي، مفتش كل مدارس نسوان تشكيل گرديده بود. انجمن مزبور چند

اشت. هدف اول، ترويج مصرف اشياء ساخت ايران، هدف دوم ترقي هدف د

ان ة زنايراني وظيفصنايع و هنرهاي دختران و شاگردان  مدارس. انجمن خوانين 

 دانست:را در دو چيز مي
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 و كسب تربيت و فرا گرفتن علم و هنر1

 متعةاو كمك اقتصادي به شوهران از راه تشويق به استعمال و استفادة 2

 وطني. 

السلطنه در هنگام تأسيس انجمن مذكور روزنامة شكوفه را خانم مزيّن

خبار اطور كلي در اختيار انجمن گذاشت و به تبليغ هدفها و انتشار تقريباً به

 مربوط به آن مشغول گرديد.
 

 تأثير روزنامة شكوفه در پيشرفت افكار زنان
ت آن شتر مقاالسال سوم، بي 10روزنامة شكوفه از آغاز انتشار تا شمارة 

 بين پيرامون مسألة تساوي حقوق زن و مرد و همچنن ترويج علوم و فرهنگ در

ز ان و آزنان و طرز ادارة مدرسه و وضع مدارس دخترانه و چگونگي پيشرفت 

 وسال سوم تا پايان بيشتر به صورت ارگان انجمن همت خوانين  10شمارة 

ملي  قاللداخته است و مسألة استمديران نسوان به بسط و تبليغ نظرات انجمن پر

 و مبارزه با نفوذ خارجي و وظايف زنان مورد بحث قرار گرفته است.

ي، عالوه بر اين روزنامة شكوفه حاوي مقاالتي دربارة مسائل اجتماع

هاي داري و آشپزي و اخبار و اشعار بوده و در دوران سالبهداشت عمومي، خانه

نقش مؤثر خود را در بيداري زنان ايران  قمري( وظيفه و 1331-1335انتشارش )

ست. ده او آگاه كردن آنان به مسائل اجتماعي به نحو بسيار چشمگيري انجام دا

نان و ين زيكي از بارزترين كارهاي روزنامة شكوفه مبارزه با خرافات رايج در ب

پ افتادة متداول در بين آنان بود كه با چاو رسوم و عقايد عقبتقبيح آداب 

 ا طرزبن را بيان داشته و آكاتورهاي انتقادي اثرات سوء و عواقب وخيم كاري

 بسيار دلنشيني آن را به باد استهزاء گرفته است.

السلطنه وقتي كامالً براي ما روشن هاي خانم مزيّنميزان اهميت فعاليت
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 نموده و در راهشود كه بدانيم او تمام كارهاي خانة خود را نيز شخصاً اداره ميمي

گونه توسعه و ادامة انتشار روزنامه كه ناشر افكار مترقيانة آن زمان بوده از هيچ

كوشش و تالش و فداكاري دريغ نداشته است حتي به گفتة يكي از نزديكانش 

وي يك بار تمام جا استكانهاي نقرة خود را فروخت تا بتواند مخارج چاپ 

 روزنامة شكوفه را بپردازد.

عبدالرفيع حقيقت در تاريخ سمنان ضمن شرح دانشمند ارجمند اقاي 

السلطنه چند كتاب از خانم مزيّن»السلطنه نوشته است: احوال جامع خانم مزيّن

 «.زبان فرانسه ترجمه كرده كه متأسفانه اسامي آنها در دست نيست

 1298هجري قمري )سنبله  1337السلطنه در سوم شوال سال خانم مزيّن

 زيارت مرقد امام رضا)ع( چند روزي در سمنان شمسي( هنگام عزيمت براي

كتة ثر سا)زادگاه خود( به منظور ديدار خويشاوندانش توقف كرد و متأسفانه در 

اقي بام قلبي در همان شهر زندگي را بدرود گفت و نام نيكي از او در دفتر ايّ 

ميد ا واده ماند. در اينجا به شرح احوال اين بانوي انديشمند و ارجمند خاتمه د

ختلف اي باشد تا اهل قلم و محققان عالقمند به  ابعاد ماست اين مقاله مقدمه

يران امعة زندگاني اين خانم نيكوكار پرداخته و به نحو شايسته ايشان را به جا

 معرفي نمايند.
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