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خدیجه کارگراسفندآبادی

دانشجوی دکترای علوم سیاسی (مسائل ایران) ،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

چکیده

مدرسه پایهای برای جهش به سوی دانش و معرفت است .پسشگامان ایجااد مدرساه خصصایت
های واالیی هستند که این جهش را ایجاد و فراهم می آورند و باید قدر آنها را بدانیم .تاال آنهاا
در جهت ارتقاءسطح دانش و خعور ذاتی زن ایرانی و آموز او بینتیجه نباوده اسات .چاون درحاا
حاضر آمار نشان میدهد که دختران ایرانی تحرکشان برای دستیابی به دانش کمتر از پسران نیست.
زنان و دختران ایرانی در این صد و چهار سالی که از تاسیس اولین دبستان دوخیزگان توسط بایبای
خانم استرآبادی میگذرد نشان دادند چقدر خایسته هستند .فرقی بین زن و مارد نیسات ،ولای چاون
عرصه آموز برای بانوان کمتر بود ،اگر لنگی در کار بود سبب مبرم عرصهی آموز به دختاران و
بانوان بود واال وقتی تفاوتها از میان برداخته خود آنها نیز لیاقت خود را نشان میدادند .اساسا نه تنها
در ایران ،که در تمامی مناطق جهان ،ورود زنان به صحنه سیاست از جلوههاای مدرنیتاه و پدیادهای
نوظهور است .آنچه که در صحنه سیاست به صورت قاعده بوده ،دوری و کنارهگیری تاریصی زناان از
سیاست است.
کلیدواژه ها :مدارس ،زنان ،نهضت مشروطه ،پهلوی او  ،پهلوی دوم ،توسعه.

 نویسنده مسئو  ،ایمیلkhadijeesfandabadi@gmail.com :

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال سیزدهم ،شماره سیونهم ،تابستان1396

مقدمه:
از اواخر سده هیجدهم میالدی دگرگونی های پدید آمده در حیات سیاسای اجتمااعی واقتصاادی
دولتهای اروپایی رادر عرصه بین المللی پدید آورد که سرنوخت جامعه ایران را مستقیما تحاتتاا یر
قرار داد؛ جنگ های ایران وروس ،پیشرفتهای ناپلئون در اروپا و خواست واراده وی برای حملاه باه
هندوستان از راه ایران ،کوخش انگلستان برای حفظ و توسعه مستعمرات خود درآسیا و تکاپوی ایران
در حفظ تمامیت ارضی واستقال خود در برابر تعرضهای خارجی ،جملگی عواملی بودناد کاه خاواه
ناخواه ایران را به صحنه بینالمللی میکشاند .مجموعه این خرایط به ویژه پس از خکسات ایاران در
جنگ با روسیه برخی از زمامداران واقع بین و آیندهنگر را متوجه نااتوانی و ضاع عماومی کشاور در
برابر دولتهای اروپایی و لزوم اخذ وسایل مدنیت غرب کرد .تال های اولیه این گروه از زمامداران
به رهبری عباسمیرزا و پیگیریهای بعدی آن از سوی اصالحطلبان و تجدد خواهان به همراه حضور
پرتوان سیاسی واقتصادی دولت های استعمارگر روس و انگلستان و رفت وآمد رو به گستر ایرانیان
به اروپا ،موجب آخنای روزافزون ایرانیان با ابعاد مصتل حیات مادی و معنوی مدنیت جدید غرب خد.
در این دوران ،زنان آگاه وآزاد اندیش اقشار متوسط و باال جامعه ایران ،علایرغام محادودیتهای
همه جانبهای که داختند ،از طریق خنیده ها و مطالعه جغرافیای تاریصی و سایاحت ناماه هاای امام
مصتل و بعدا روزنامه های فارسی زبان برون مرزی با مدنیت جدید غرب آخانا خادند .اگرچاه ایان
آخنایی ،مقدماتی و ناکافی بود با این حا چشم اندازهای جدید در برابر آنان گشود .این گروه از زنان
به این نتیجه رسیدند که برخالف موقعیت زن ایرانی ،تمام اهل فرنگ ...تمام نساوان را مانناد دساته
گل دانسته ،در برابر ایشان کمر خدمت بهمیان بسته ،کما اتحاد و اتفاق ،بدون خائبه و خالف ونفاق
بریکدیگر دارند؛ بلکه اکرام و احترام از زنان بیش از مردان نمایند (استرآیادی .)57 :1371،اگرچه ایان
استنباط ساده لوحانه بود و با واقعیت جوامع اروپایی سده نوزدهم میالدی تطابق نداخت ،با این حاا
زنان آزاداندیش عصر ناصرالدین خاه را به بازنگری در خرایط فردی و اجتمااعی زن ایرانای بار مای
انگیصت.
به واقع این موضع زنان در هماهنگی با نقادی روخنگران و فعاالن سیاسی و اجتماعی جامعه ایران
بود که نوسازی و دگرگون سازی ساختار سیاسی ،فرهنگی و اقتصاادی دیرپاای ایاران را ضاروری و
ناگزیر می دانستند .در این رابطه برخی از روخنگران ایرانی مانند میرزا آقا خان کرمانی و فتحعلی آخوند
زاده نوسازی جامعه ایران را در پیوند با دگرگون سازی خرایط زنادگیفاردی و اجتمااعی زن ایرانای
ارزیابی میکردند .با این حا  ،بحث و بررسی درباره موقعیت زنان و دختران و لزوم تحاو آن کاامال
با احتیاط انجام می گرفت ،زیرا این مباحث از جمله عرصههای ممنوعه ای باود کاه قادرت سیاسای
حاکم و جامعه سنتی ایران تاب تحمل آن را نداخت و در برابر آن به خدت واکنش نشان میداد ،علی
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رغم این حساسیت ها ،زنان آگاه و ترقی خواه در محافل و مجالس خاود باه بحاث وبررسای دربااره
خرایط زندگی و حقوق فردی واجتماعی زن ایرانی و مقایسه آن با زنان اروپایی میپرداختند واقادامات
ضروری برای تحو زندگی زن ایرانی را مورد تامل و تعمق قرار می دادند (خسروپناه.)8 : 1381،
بدین دلیل با فعالیت زنان درایجاد مدارس و روزنامه ها وانجمنها وغیره ,این موضوعات در صدر
مباحث قرار می گیرد ،اما در تاسیس مدارس تا چه میزان ،فعالیتهای زنان کارآمد و مفید واقع خاده
اند و قدمی روبه مدرنیزه خدن برداخته خده است؟
این پژوهش برآن است که بیان نماید ،زنان از سالهای پس از انقالب مشروطه تا ساقوط پهلاوی
دوم (دوره مورد بحث این مقاله) ،در ساخت و تاسیس مدارس چه از نظر حمایات ماالی وجاانی فارو
گذارنکردند و در این مسیر ،تاسیس مدارس دخترانه سیر صعودی را طی کرده است.
نظام آموزشی سنتی
جنبش مشروطه خواهی در ایران که خود سرآغاز دگرگونی های اساسی درجامعه گردید,سبب خد
تا آموز و پرور به مثابه یکی از مهم ترین خاخص های دوران گذار تلقی خود (میرهادی:1393 ،
.)103
تاریخ پیدایش جامعه اسالمی از همان سا های نصست ،گواه براهمیات کساب داناش در میاان
مسلمانان بوده و از همین رو ،مساجد که محل تجمع آنان بوده ،سنگبنای نظام آموزخی ما بوده است.
نصستین جایگاه آموز در جامعه سنتی ایران نیز مساجد بود .با این هماه ،باه ویاژه در دوره قاجاار،
عالوه برمسجدها ،بیشتر مکتب خانه ها در سر گذرها ،دکانها ،خانه های خصصی معلمان نیز تشاکیل
می خد .مکتب خانه های دوره قاجار را می توان به سه گروه تقسیم کرد:مکتب آخوندباجی ها,مکتب
خانه های عمومی ،مکتب خانه های خصوصی (قاسامی پویاا .)45 :1377 ،مکتاب آخوناد بااجی هاا
توسط معلمان زن اداره می خد:
آخوند باجی ،یا میرزا باجی ،یا مالباجی ،یا خان باجی و خاه باجی به خاانم معلمای میگفتناد کاه
دانش مصتصری داخت و در بیشتر موارد عاقله زنی بود که بیش ازعلم و دانش ،تجربه زندگی داخت.
(مال)و(آخوند) نیز لفظی بود که در مورد مردان و زنان دارای دانش و ساواد کاه سوادخاان بیشاتر در
زمینه های دینی بود به کار می رفت.وظیفه آخوند باجی ها آموز کودکان چهار تاهفات سااله باود.
برخی از اینان واقعا (عالمه) بودند ،امابرخی دیگر که بیشترین این افارادرا تشاکیل مای دادناد ،ساواد
وآگاهی های چندانی نداختند (همان.)46 ،
نکته قابل توجه این که در کنار آموز  ،آخوندباجی ها کم و بیش به پرور دانش آماوزان هام
می پرداختند وآداب معاخرت و پندواندرز را به آنان می آموختند .پسران و دختران می توانستنددر یک
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مکتب (هم درس) خوند .خیوه آموز بیشتر خفاهی بود و (کودک بدون توجه باه محتاوای آموختاه
هایش ،طوطی وار هرآنچه به او گفته می خد تحویل آخوندباجی می داد) (همان.)48 ،
مکتب خانههای عمومی را می توان مقطع باالتر نظام آموزخی سنتی به خمار آورد ،هرچند بارای
ورود به آن نیازی به گذراندن دوره آموزخی نزد آخوند باجی ها نبود .باید توجه داخت که (تاسیس آن
تابع هیچ گونه محدودیت یا به اصطالح قانون و مقررات ویژه ای نبود .هرکسی ،با هر میزان دانش و
سواد ،می توانست مکتبی دایر و مکتب داری کنند) (همان .)49 ،در مکتب خانههای عمومی ،سه نوع
دوره تحصیلی وجود داخت:
-1دورهای که برای کودکان طبقات عادی اجتماع بود و یاادگیری در آن باه تواناایی در خوانادن
قرآن محدود میخد.
-2دوره ای که برای فرزندان پیشه وران بود تاعالوه بر خواندن و نوختن, ،با ریاضیات نیاز آخانا
خوند .در این صورت ،کتاب های درسی آنان عبارت بود از گلستان سعدی ،نصااب الصابیان ،ترسال،
جامع عباسی ،سیاق ،مشق خط و گاهی دیوان حافظ و بوستان سعدی.
-3تعداد معدودی از کودکانی که میصواستند به مراحل باالتری بروناد و معماوال فرزنادان اماراه،
مستوفیان ،دیوانیان ،یاعلمای بزرگ بودند،کتاب های مقادماتی دروس حاوزوی راهام مای خواندناد
(همان.)50-49 ،
با این همه ،باید توجه داخت که (مکتب خانه ها کتاب های درسی یکسانی نداختند .هرمکتب دار
به پسند خود کتاب های رابرای آموز بر میگزیدند) (همان .)42 ،و درست است که در میان مکتب
داران ،معلمانی بودند که رو و منش آنان در تعلیم و تربیت دانش آموزانشان تا یر مثبتی داخت ،اما
وضعیت در بیشتر مکتب خانه ها چنین نبود .کودکان در مکتب خانه ها بسیار آزار می دیدناد .مکتاب
دارها اغلب ناآگاه و کم سواد بودند و کودکان را به دلصواه خود مجازات میکردناد .بسایاری از چهاره
های مشهور مشروطه خواه که دوران کودکی خود را در همین مکتب خانه ها گذرانده بودند,درنوخاته
های به جای مانده از خود وضعیت نظام تعلیم و تربیت سنتی را به تصویر کشانده اند.
در نهایت می توان گفت :آموز سنتی در ایران به سه خکل مکتب خانه ای ،حوزههای علمیه و
تدریس خصوصی درمناز وجود داخت .مکتب خانه ها بیشتر به آموز احکام مذهبی ،خواندن قرآن
وصرف و نحوعربی میپرداختند .ادبیات قدیم همچون غزلیات حافظ ،گلستان سعدی ،مثنوی مولاوی،
خمسه نظامی ،دیوان سنایی و خالصه الحساب خیخبهایی نیز در زمره کتابهای درسی آنهاا باه خامار
می رفت .این مدارس با رو های یکسان آموزخی و زیر نظارت دولت فعالیات نمایکارد و مکاان
مشصصی برای مدرسه وجود نداخت .این مدارس در مناز معلمان ،مساجد ،دکههای بازار یا سرگذرها
تشکیل می خد .مکتب دارها عمدتا معلمانی بودند که خود از معلومات و سوادکافی برخوردار نبودند و
حتی قادر نبودند معلومات محدود خود را به روخی درست به کودکان منتقل کنناد (مساتوفی:1321 ،
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شکل گیری تحصیالت جدید
آغاز خکل گیری نظام آموزخی جدید درایران را معموال همزمان با ورود نصستین هیاات ماذهبی
کلیسای پروتستان آمریکایی درسا 1250ق می دانند که در ارومیه ،نصستین مدرسه آمریکایی را بناا
نهاد .جاستین پرکینز ،نصستین میسیونر مذهبی این هیات باود کاه باه یااری گروهای از کشیشاان،
مدرسه ویژه پسران آسوری را خکل داد .دو سا بعد ،همین گروه مدرسه ای برای دختران آسوری باز
کرد (محمدی و قایینی .)182 :1384،دکتر گرانت ،عضو دیگر این هیات ،در سا 1256ق یعنی یاک
سا پس از صدور فرمان محمدخاه قاجار مبنی برآزادی فعالیت مسیونرهای مذهبی درایران ،مدرساه
دیگری برای آماوز و پارور کودکاان مسالمان برپاا سااخت (قاسامی پویاا ،پیشاین )512 :تاا
سا 1312ق ،این گروه دوازده مدرسه در ارومیه و روستاهای اطراف آن بنیاد نهاد (محمدی و قایینی،
 )182 :1384اما اسناد تاریصی حاکی از این است که چهار ساا پایش از آن ,یعنای درساا 1346ق
کشیشان ارمنی در جلفای اصفهان به راه اندازی کالس های آموزخی اقدام کارده بودناد و نصساتین
مدرسه به نام (خفا دهنده همگان) به کوخش خلیفه کاراپت جلفایی در این سا بنیاان گذاخاته خاد
(میناسیان.)131 :1375،
با این همه ،توسعه گسترده مدارس نوین را باید همزمان با دوره نهضت مشروطه خواهی دانست.
انتقادات فراوان از خیوه تدریس ,روابط معلم و دانش آموز؛ محتوای دروس و کم حاصل باودن نظاام
سنتی آموز و پرور  ،منجر به افزایش تال برای اصالح وضعیت تحصیل درایران و جاایگزینی
نظام تعلیم و تربیت نوین خد.این تال ها ،بصشی از کوخش هایی خاد کاه تحات عناوان نهضات
مشروطه خواهی و تجددسازی کشور جریان داخت و در میان اولویت هاای مهام فهرسات مطالباات
مشروطه خواهان قرار گرفت.
یکی از نصستین کسانی که با جدیت و پشتکاری ستودنی گام های مهم و تا یرگذار برای برپاایی
مدارس و نظام آموزخی جدید برداخت ،میرزاحسن رخدیه باود .فرزناد خامس الدولاه در توصای
مکتب خانه های روزگار خویش می نویسد:
زجر و آزار معلم نسبت به اطفا به اندازه ای بودکه مرخص کردن آنها از چنگ معلم واب بزرگی
خناخته خده بود؛ دردها رادوا میکرد و حاجت را روا می ساخت .مثال اگرزنی درحا وضع حمل بود و
کار به سصتی می کشید ،فورا اطرافیان زائو پولی به یکی از این مکتب داران میدادناد کاه مکتاب را
تعطیل و خاگردان را مرخص کند تا به خوخی این آزادخدگان ،خدابه مریض رحم کناد و از خاکنجه
زایش آزاد خود (رخدیه.)17 :1362،
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باید توجه داخت که نگاه منفی بصشی از روحانیت به تاسیس مدارس جدید ،ناخای از پیشاگامی
تاریخ مبلغان خارجی در آغاز و گستر نظام نوین تعلیم و تربیت بود .سایه این بدبینی تا سا ها بعد
درمیان این گروه از روحانیون باقی ماند .استنتائی که در سا  1301از آیت اهلل نایینی در این زمینه
به عمل آمد و پاسخ این مرجع تقلید ،که خود در ارایه نظریه سازگاربودن اساالم باا نظاام مشاروطه
پیشگام بود ،نمونه بارزی از این دیدگاه رایج است ،درمتن استنتاءآمده است :اسالمیان پناها؛چاه مای
فرمایید در باب مکاتب جدیده مردانه و زنانه که البته اوضاع کنونی آنها کامال به عرض حضور مبارک
رسیده و نتیجه ترتیب این مکاتب و مدارس ،بی دین وال مذهب در آمدن ابناءمسلمین است .در اندک
زمان اطفا را از مقتضیات دین اسالم متنفرمی کنند (منظوراالجداد)57 :1379 ،
تال های افارادی مانناد رخادیه درعاین حاا کاه خشام و مصالفات برخای از روحاانیون را
برانگیصت ،ازسوی برخی دیگراز روحانیون مورد حمایت قرارگرفت و سرمشاق آناان بارای گشاایش
مدارس نوین خد.ساید محمادطباطبایی و خایخ هاادی نجام آباادی از ایان جملاه بودناد .درساا
1319ق ، 1280/درحدود 17باب مدرسه ابتدایی خصوصی یا ملی باه سابک جدیاد در تهاران ودر
هریک از خهرهای رخت ،مشهد ،تبریز و بوخهر یک باب مدرسه تاسیس خد (ترابی فارساانی:1378،
 )13میرزاعیسی صدیق ،رئیس تعلیمات عمومی ،درسی و یکم مرداد ماه 1308در کنگره بینالمللی
تعلیم و تربیت که در دانشگاه کمبریج برگزار خد به عنوان نماینده ایران خرکت کرد و در گزارخی که
ارائه داد گفت( :ممملکت ایران که دارای دهمیلیون جمعیت و واقع است بین مغرب و مشرق ،درسنوات
اخیر عالوه بر2139مکتب و309مدرسه علوم دینیه که از سابق وجود داخته 1133 ،باب مدرسه جدیاد
از روی گرته اروپا برای ذکور واناث تاسیس کرده است) (اطالعات ،خماره.)1 :865
مدارس جدید دخترانه
همانند مدارس پسرانه جدید ،نصستین مدارس دخترانه در ایران نیز توسط میسایونرهای خاارجی
خکل گرفت .درزمان محمدخاه ،اجازه تاسیس یک باب مدرسه دخترانه در تهران گرفته خد به خارط
آنکه دختران مسلمان در آن راه نداخته باخند .در دوره ناصرالدین خاه ،به درخواست بنجاامین ،وزیار
مصتار امریکا ،اجازه ورود دختران مسلمان به مدرسه آمریکایی ها صادرخد (ترابی فارساانی ،پیشاین:
 )10درسا 1282ق ،به همت جمعیت خواهران سن و نسان دوپل ،در تبریز ،ارومیه ،سلماس واصفهان
مدارس دخترانه راه اندازی خد.
تال های میرزاحسن رخدیه را باید به عنوان یکی از درخشان ترین نقاط در پیدایش و گستر
آموز و پرور نوین برخمرد ،نقش دیگر اعضای آن خانواده در تاسیس مدارس و آموزخگاه هاای
دخترانه رانیز نمی توان نادیده گرفت .نصستین تال برای ایجاد مدرساه دختراناه ،تاسایس مدرساه
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(پرور ) درسا 1321ق 1282/توسط طوبی رخدیه بود که پس از چهار روز فعالیت برا ر مصالفت
هایی که صورت گرفت ،تعطیل خد .وی بعدها یعنی درسا 1327ق مدرسه (تربیت) را اداره می کرد.
علویه رخدیه نیز درسا 1326ق ،مدرساه (عفااف) را تاسایس کارد .همسار یکای دیگار از بارادران
میرزاحسن ،مدرسه (حجاب) و همسر رخدیه مدرسه (خیرات الحسان) را در ساا 1329ق راه انادازی
کردند .دختران میرزاحسن به ناام هاای خاهناز و جمیلاه نیزدبساتانهاای (ساتاره)( ،عفااف)و(آزاده)
وکودکستانهای (خهناز)و(رخدیه) را تاسیس و اداره می کردند (رخادیه )148: 1362،جمیلاه رخادیه
عالوه بر تاسیس مدرسه در تهران ،اقدام به تاسیس کودکستان هایی در خهرهای بابل و ساری کرد.
وی همچنین موفق به راه اندازی نصستین پانسیون دخترانه در تهران خد (فرخ زاد.)376 :1381 ،
بی بی خانم استرآبادی دختر سردار محمد باقر خاان وزیار اف فرماناده ساواران اساترآباد نیاز از
نصستین زنانی است که در تهران به فکر گشودن مدرسه افتاد .وی اقدام به تاسیس مدرساه دختراناه
(دوخیزگان ایران) کرد که با مصالفتهای بسیاری مواجه خد و پس از اندک زمانی تعطیل خد .در گیر
و دار به توپ بسته خدن مجلس خورای ملی توسط لیاخوف ،به بازگشایی آن اقدام کرد و یتایم خاناه
ای نیز در مجاورت آن برپاکرد (همان.)181 ،
سکینه (فصرالتاج) رمزی نیز از جمله کسانی بود که به تشویق رخدیه و همکاری همسار ساید
حسین رمزی ،مدرسه (حسنات) را در تهران راه اندازی کرد که پس از تاسایس کودکساتانی در کناار
آن ،نامش به (ژاله ) تغییریافت (همان.)380 ،
همچنین بایداز ربابه مرعشی ،همسر علی خمس المعالی پزخک دربار ناصرالدین خاه نام برد کاه
باکمک همسر که او نیز از پیشگامان گشایش مدارس پسارانه باود ،موفاق خاد درساا 1270ق،
مدرسه دخترانه ای درخانه خصصی خود دایر کند .دختراو کاه دره المعاالی ناام داخات نیاز در ساا
1323ق ،دبیرستان دخترانه (مصدرات) راگشود (همان)365 ،
مصالفت برخی جریانات سنتی جامعه ،راه را برای توسعه آموز و پرور نوین زنان با دخاواری
های فراوان مواجه ساخت .درنتیجه بنیانگذاران مدارس دخترانه از ترفندها و ساخت و کارهای مناسب
با فرهنگ عمومی جامعه بهره گیرند تا نگاه بدبینانه جامعه سنتی عصر قاجارباه تحصایل دختاران را
تعدیل نماید (ترابی فارسانی .)14 :1378 ،برای نمونه می توان بهتجربه یکی از این مدارس اخاره کرد.
طوبی آزموده فرزند سرتیپ حسین خان درسا  1257در تهران متولد خاد .عاالوه بار تحصایالت
معمو که در خاناه فراگرفات ،زباان فرانساوی را نیزاموخات .پاس از مارگ زودهنگاام همسار ،
دچارافسردگی خدید خد و گوخه عزلت گزید .در زماان مباارزات نهضات مشاروطه خاواهی مدرساه
دخترانه (ناموس) را درسا  1288بنیان نهاد .وی برای مقابله با افکار سنتی و بازکردن راهی برای
تلفیق و نزدیکی خواستها و دگرگونیهای جدید با جریان عرفی و متداو جامعه؛ سعی کرد با بهاره
گیری از حساسیت های فرهنگی جامعه و نزدیک خدن بهحا و هوای سانتی ،فاصاله ای کاه باین
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فرهنگمذهبی سنتی جامعه با مدارس جدید دخترانه احساس میشد کم کند و این مدارس را بصشی از
همان فرهنگ بومی باز نمایاند .مدیر مدرسه برای نیل به این مقصود مقرر کرد در تمام کالسها قران
و کتابهای مذهبی تدریس خود و سالی چنادروز در محال مدرساه ،مجلاس روضاه خاوانی برپااکرد
(رخدیه )148 :1362 ،به رغم دخواری های زیادی که در این کار با آن مواجه خاد ،درساا 1307
دبیرستان راهم افتتاح کرد (محمدی وقایینی ،1384 ،ج )203 :3درسا 1328ق, 289/صفیه یازدی
باتشویق همسار خاود خایخ محمدحساین یازدی ,درساا  1295/1335فصرالملاوک و در ساا
1335ق 1295/مریم عمید (مزینالسلطنه) اقدام بهراه اندازی مدارسی برای آموز دختران کردند.
درخهرستان ها هم زنان تجددخواه مدارسی برای دختران برپاکردند که در خمار آنها مایتاوان از
اقدام فروغ آذرخشی درمشهد برای تاسایس مدرساه (فاروغ) و صادیقه دولات آباادی در راه انادازی
مدرسه(خرعیات) در اصفهان یادکرد (حسیبی .)84 :1370 ،سکینه (عفت) آغازی هم از زنان پیشارو و
آزادیخواه خیراز است که در نهضتمشروطهخواهی تال بسیاری برای باسواد کردن دختران و زنان
به عمل آورد .او همسر سیدمحمدحسن قهاالسالم نماینده دوره او مجلسخاورایملای باود .عفات
آغازی از پیشروان راه اندازی مدارس دخترانه در خیراز بود و دبستان دخترانه (عفتیه) را در خانه خاود
تاسیس کرد که درسا  1303دولتی خد و تاسا  1339دایر بود (فرخزاد.)45 :1381،
باتال زنان ،تعداد فارغ التحصیالن دختر ،مدارسی ابتدایی از سه نفر در ساا 1331ق1292/
به114نفر درسا 1340ق 1300/رسد (حسیبی )86 :1370 ،باه گازار نشاریه خاکوفه ،درساا
1331ق63 ، 1294/باب مدرسه دخترانه درتهران دایر بود که2474داناش آماوز درآن مشاغو باه
تحصیل بودند(.خکوفه ،سا  ،2خماره.)3 :20
به تدریج مدارس دخترانه هم راه اندازی خد.امابه زودی مشکل بساته باودن راه اداماه تحصایل
زنان در سطوح عالیه پدیدار خد .فرنگیس خاهرخ در سصنرانی خاود در خردادمااه , 1312باه ایان
مشکل اخاره می کند( :ازچندی قبل از اتمام تحصیالت پاره در این فکر بوده ایم که پس از آنکاه در
چنین روزی تصدیقنامههای ما در کفمان گذاخته خود باه چاه اماری پرداختاه و از سااعات و روزان
چگونه نتیجه برگیریم ،چه نه تنها به ما حق اختراک در امور داده نشده بلکه متاسفانه درب هاای آن
چند مدرسه عالی هم که در این سرزمین برای پسران وجود دارد به روی ما بسته اسات) (اطالعاات،
خماره )1 :1921سپس خواهان گشودهخدن دربهای مدرسههای عالی حرفاهای و صانعتی باه روی
دختران میگردد.
بعدها ورود زنان به مقاطع تحصیلی باالتر آزاد خد و درسا  1317نصساتین زناان دانشاجوی
دوره کارخناسی دانشسرای عالی فارغ التحصیل خدند(.اطالعات ،خماره.)2 :2520
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گسترش مدارس دخترانه
با پیروزی جنبش مشروطهخواهی ،تعداد مدارس دخترانه در تهران و خهرهای بزرگ فزونی یافت
که دو علت عمده داخت :او  ،اعتقاد مشروطه خواهان و تجدد خواهان به مو ربودن گساتر ساواد
آموزی و تحصیل علم در تحو فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی کشور عامال دوم ،خاکلگیاری بساتر
قانونی واداری برای رخد و توسعه نظام آموزخی نوین و ساماندهی برنامه و کتب درسای (میرهاادی،
پیشین .)115 :نصستین مرحله رخد نظام آموز درسا های پاس از مشاروطیت درفاصاله ساالهای
1288تا ، 1304بوددراین سا ها نیاز به مدارس جدید محسوس بود و مردم خود به طاور فاردی و
خصصی به تاسیس مدارس می پرداختند .مصوبات و قوانین نیز به این امر کمک می کرد .همچناین
افرادی چون مرتضیقلیخان صنیع الدوله ،میرزا ابراهیمخانحکیمالملک ،میرزا احمد خان نصایرالدوله
و مرتضیقلیخان ممتازالملک دردوران تصدی وزرات معارف قدمهای مو ری دراین راساتا برداخاتند
(نفیسی ،همان.)6:
در زمااانی کااه ماادارس جدیااد بااه طورنساابی مااورد پااذیر عمااوم قاارار گرفاات ،دولاات
درسا 1329ق ، 1290/قانون اساسی فرهنگ را به تصویب رساند .با تصویب این قاانون ،تعلیماات
ابتدایی اجباری خد ،وضعیت مدارس سامان و نظم بیشتری گرفت ،خرایط تاسیس مدارس ،نظامناماه
داخلی ،چگونگی بازرسی ،خرایط مدیر و معلم به طور دقیق مشصص خد .مدارس به دو گروه ملای و
دولتی تقسیم خدند که براین اساس بودجه مدارس ملی از طریق گرفتن خهریه از محصلین و مدارس
دولتی از طریق بودجه دولتی تامین می خد .دوره تحصیلی خامل :ریاضی ،طبیعی ،ادبای ،کشااورزی،
خانه داری ،حرفه ای ،بازرگانی واداری بود .دروسی که در این مدارس تدریس می خد ،خامل :فارسی،
عربی ،جغرافی ،زبان انگلیسی ،خرعیات و غیره بود و امتحانات در پایان هرسا تحصیلی برگزار مای
خد .این قانون توانست کلیه مدارس را تحت پوخش قوانین دولتی قرار دهد و تاحدی نسبت به قبال
سازمان یافته تر و منظم تر عمل کند(صدیق,1352 ،ج )124 :4همچنین دررمضاان 1329ق مجلاس
خورای ملی ،وزرات معارف را موظ به تاسیس 9مدرسه ابتدایی 6کالسه در تهاران ،مشاهد ،خایراز،
تبریز و کرمان کرد که برای هر کدام از مدارس نیز بودجه ای در نظر گرفته خد .نصا از محصالین
مجانی و نص دیگر غیرمجانی بودند (نفیسی ،همان)7:درسا های 1327تا1329ق درتهران مدارس
پرور دوخیزگان و معارف نسوان تاسیس خد (ایران نو ،خوا .)1 :1327
طی سالهای جنگ جهانی او در ساا 1333-1332ق در دساتور تعلیماات مادارس ابتادایی و
متوسطه تجدیدنظر خد و دستور جدیدی برای مدارس انتشار یافت .درسا 1336ق چند مدرسه عالی
توسط ادارههای دولتی در تهران تاسیس خد که از جملاه مدرساهعاالیحقاوق و مدرساه موسایقی را
میتوان نام برد .مجلههای تعلیم و تربیت و انتشار سالنامهمعارف و مدارس ایران در اواخر دوران جنگ
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جهانی و پس از آن انتشار یافت (نفیسی ،همان.)9 :
وزارت معارف در سا 1336ق ،آماری از مدارس دخترانه دولتی منتشر کارد کاه در محلاه هاای
مصتل تهران فعالیت داختند .اسامی این مدارس به گونه ای انتصاب میشد تا بر اعتماد عمومی تاا یر
گذارد ،از این نمونه میتوان از مدارس ناموس ،مصدراتاسالمیه ،عفتیه ،تقدیس ،عفااف ،مساطورات،
پردگیان ،حجاب ناام بارد (ساالنامهوزارتمعاارف و اوقااف .)73 : 1297 ،در ساا 1336ق ،وزرات
معارف ،اداره تعلیمات نسوان را ایجاد کرد و دو مدرسه ابتدایی دولتی برای دختران تاسیس و مقرر خد
در هر ناحیه یک مدرسهدولتی رایگان افتتاح گردد .تعداد دبستانهای دختراناه روباه افازایش گاذارد،
ولی تا اواخر دوره قاجاریه برای دوره او متوسطه دختران تنها مدرسه آمریکایی و مدرساه فرانساوی
ژاندارک وجود داخت (نفیسی ،همان.)19:
استقبا زنان از تحصیالت جدید و رخد کمی مدارس ،نیازبه معلمان آماوز دیاده و ورزیاده را
افزایش داد .این نیاز هم در مدارس پسرانه و هم در مدارس دخترانه مشهود بود .نیاز به تاامین معلام
درکشور و تعداد روزافزون مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه ،ضرورت راه اندازی مراکزی برای تربیات
معلم را بیش از پیش پدیدار نمود .در اواخر جنگجهانیاو  ،یعنی در سا 1336/ 1297ق ،درسات
چهارماه قبل از پایان جنگ ،دولت برای اولین بار اقدام به تربیت آموزگار نمود و (دارالمعلمین) زیرنظر
ابوالحسن خان فروغی آغاز به کار کرد و توجه به دانش در میاان باانوان و نقیصاه کمباود معلام زن
درجامعه ،خرایط تاسیس دارالمعلمات را درهمان زمان فراهم کرد .این مهم درمرداد1337/ 1297ق
درزمان نصست وزیری و وق الدوله که میرزا احمد بادر (نصایرالدوله) وزیرمعاارف باود اتفااق افتااد)
(یزدانی .)48 :1377 ،دارالمعلمات تبریز درساا  1305توساط محماد علای تربیات و دارالمعلماات
اصفهان در سا  1308به مدیریت عفت خهابی راه اندازی خد (همان.)51 :
افزایش تعداد معلمان زن ،اقدامی مهم برای گساتر مادارس دختراناه باود ،چارا کاه یکای از
مشکالتی که برسر راه توسعه آموز و پرور دختران وجود داخت ،مانع فرهنگی و اجتمااعی باود،
یعنی حضور دختران درکالسهای درسی که مردان عهده دار تدریس آن بودند:
یکی از مهمترین دالیل کندی رخدمدارس دخترانه ،مسایلاخالقی و باورهای اجتماعی خانوادهها
و عدم پذیر سبک وسیاق جدید بود .مدارس دخترانه دارای کادر آموزخی زنانه میبودناد و هماین
امرمشکالت فراوانی راپدید می آورد .اغلب مدارس دخترانه در خانه مدیرهها برپا میخد و خانواده هاا
حتی به رفت وآمد افراد ذکور درمحیط مدرسه حساسیت داختند .این مشکل بعدها تا اندازه بسیاری با
تامین معلمه برای مدارس دخترانه ازمیان رفت .به عنوان یک اصل کلای رخاد و توساعه آماوز و
پرور نوین در ایران و میزان توفیق درهمگانی خدن آن را می بایست درتعامال باا تاامین نیاروی
انسانی دانست .این مساله نه یک ضرورت بلکه یکی از پایه های بنیادین پیشرفت زنان بود (یزدانای،
.)51 :1377
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پس از پایان جنگ جهانی ،دولت تصمیم به تاسیس دارالمعلمین ودارالمعلمات جهت تربیت معلام
گرفت .قراربراین خد که یک درصد از حقوق کارمندان دولت و درآمد مالکین روستاها بارای افازایش
بودجه امورمعارف به کارگرفته خود (صدیق ،1352 ،ج .)125 :4بدین ترتیب مدرساه دارالمعلماات باه
عنوان مرکزی برای تربیت معلمان مورد نیاز مدارس دخترانه خروع باه کاار کارد و محصاالن دارای
تصدیق نامه ابتدایی می توانستند به دوره متوسطه راه یابناد.آنان عاالوه بار دروس دوران متوساطه،
اصو تعلیم و تربیت نیز می خواندند (صدیق.)360 :1316 ،
کالسهای این مدرسه ضمیمه مدرسه دخترانه فرانکوپرسان خد و معلمین مسن و باتجرباه در آن
مشغو به تدریس خدند .از سا  1303مادام آندره هس جهت مدیریت دارالمعلمات استصدام خاد
وسالیانه 1800تومان از وزارتمعارفحقوق دریافت میکرد .وی برنامه های عملی و حرفاهای جهات
آموز محصالن ترتیب داد.
تعدادی از خاگردان این مرکز خهریه نمی پرداختند ،ولی موظ بودند پس از پایان دوره تحصیلی
به میزان سنوات تحصیلی در مدارس دولتی تدریس نمایند (سالنامه پارس ،سا  )13 :1308-1307در
ادامه این اقدامات درسا  1313آیین نامه اجرای قانونتربیت معلم به تصویب رسید و براساس آن
مقرر خد در مدت پنج سا 25,مرکز تربیت معلم درسراسر کشور تاسیس گردد ،آیاین ناماه تاسایس
دانشسرایهای مقدماتی دختران نیز در سا  1315به تصویب رسید (سالنامه آمار و وزارت معاارف،
سا )570 :1317-1315
گزار های رسمی نشان میدهد که تاسیس مدارس دخترانه تاا پایاان دوره پهلاوی او  ،یعنای
تا ، 1320سیرصعودی طی کرد .برای نمونه ،درهفتاد وچهارمین جلسه خورایعاالیمعاارف کاه در
بیست سوم فرودین  1306تشکیل خد ،امتیاز هشت مدرسه تصویب خدکه سه باب آن مربوط باه
مدارسدخترانه به صاحب امتیازی عذرا ازرمی در بروجرد ،معصومه صدری در همدان و خدیجه خاانم
در تهران بود.
نگر غالب درباره آموز دختران بر محور ایده زن به مثابه مادر و همسر استوار بود .ایده آماده
سازی دختران برای ورود به زندگی اجتماعی براساس اصو نوین ،در سالهایپایانی مشروطه از غرب
به ایران رسید و بیدرنگ از سوی برنامه ریزان آموز دختران پذیرفتهخد .از همینرو بود که درکنار
درسهای عمومی ،کارهای دستی مانند قالیبافی ،خیاطی ،بافندگی به دختاران آماوز داده مایخاد
(حسیبی )85 :1370 ،این نگر تا پایاان دوره سالطنت رضاخااه برسیاساتگزاری آموزخایمادارس
دخترانه حاکم بود.
بی تردید نهضت مشروطه خواهی درایران ،تا یریبسزا در توسعه مدارس دخترانه داخت .مشروطه
خواهان و تجدد خواهان براین باور بودند که برای فراهم ساختن زمینه تغییر در جامعه ،گذر از جامعاه
سنتی به جامعهمدرن ضروری است .ازهمین رو ،توجه بهنوسازی و نوینسازی نظامتعلیم و تربیات ،در
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فهرست مطالبات و اهداف مشروطه خواهان قرار گرفت .همراه بادگرگونی که در کل نظام آماوز و
پرور دنبا می خد ،باز خدن پای دختران و زنان به عرصه آموز نوین نیز مورد توجه مشاروطه
خواهان بود و تاسیس و گستر مدارس دخترانه درخهرهای بزرگ ،آهنگ ختاب گرفت .با افازایش
تعداد مدارس نوین ،تجدید نظر درکتابهای درسی ،برنامهی آموزخی و تاامین نیارویانساانیآماوز
دیده برای تدریس در این مدارس ،ضرورت یافت (میرهادی ،پیشین.)110:
آموزش نوین در دوران پهلوی
در دوره پهلوی نظام آموز سنتی با سرعت بیشتری جای خود را به مدارس جدیاد داد .در ایان
دوران مدارس دولتی جدید توسعه یافت .در تجدید سازمان فرهنگی دوره رضاخاه هدف این باود کاه
آموز و پرور کامال تحت کنتر دولت باخد و تمامی مراکز آموزخی تحت نظاارت وزارتصاناهای
رسمی و متمرکز قرارگیرد .اولین اقدام ,ایجاد مرکز مشاوره عالی آموز جهت توسعه مدارس دولتای
بود (امیرصادقی )49 :1997 ،روند افزایش مدارس دخترانه و تعداد مدارس دختاران و تعدادمحصاالن
رو به افزایش بود و جریان نوگرایی که از سا های پس از جنگ جهانی او نظام یافته ترخاده باود
سرعت بیشتری گرفت.
دراجرای نظام جدید آموز  ،دولت خرایط معینی برای افتتااح مدرساه در نظار گرفات .ازجملاه
مشصصاتی برای مدیر و ساختمان مدرسه ،توجه به مدرک تحصیلی و نظم در اماور آموزخای از ایان
موارد بود که نوعی انسجام و همسانی در آموز محصالن ایجاد می کرد .در سا  ، 1305الیحاه
تعلیم اجباری به مجلس رفت و تصمیم برآن خد درهر روستا که تعداد خاگردان به 70نفر برسد یاک
مدرسه تاسیس خود (مجله عالم نسوان ،سا هفتم.)57 :2 ،
روند توسعه مدارس به تدریج ادامه یافت ودرمقابل تاسیس چند مدرسه پسرانه ,برای دختران نیاز
مدارسی تاسیس می خد .آمارهای اسامی مدارس ،تعداد محصاالن و تعاداد فاارغالتحصایالن دختار
حاکی از این امر است و آمارهای سالیانه حاکی از روند روبه رخد آن دارد.
همچنان که مدارس توسعه می یافت درسا  1307مجلس اجازه داد هشت نفر معلم فرانسوی
برای باالبردن کیفیت تعلیم و تربیت استصدام خوند و کتابهای درسی از طرف وزارتفرهنگ منتشر
خد و در مدارس دختران ،تدبیر منز  ،خانه داری ،خیاطی ،بهداخت و ورز جزو برنامه های درسای
قرارگرفت (احصائیه مدارس ملی اناث.)73 ،9-8 ،1340 ،
علیرغم تاسیس مدارس جدید هنوز کسانی بودند که ترجیح میدادند فرزندانشان در مکتب خاناه
ها و به روخی سنتی آموز ببینند .بهگمان این گروه آموز های جدید ،فرزنادان آناان را از اصاو
مذهبی بیگانه میکرد .تا اواخر دوران پهلوی او  ،خیوه آموز سنتی کماکان بهحیات خود ادامه داد.
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آماری نیز درسا  1315از مکتبصانه های تهران اعالم خد(صدیق)311 :1316،که مانادگاری کام
رنگ خیوه سنتی را نشان می داد.
درآمار سا  ، 1311-1310تعدادمدارس ابتدایی دختران 78باب و مدارس ابتدایی دخترانه ملای
89باب ذکرخده است .درسا  1312آموز ابتدایی در دبستان های دولتی رایگان اعالم خد و در
مواردی نیز به خاگردان خام یا ناهار می دادند .درسا  1314دبستانهای مصتلط تشکیل خد.برای
خاگردان لباس متحدالشکل در نظرگرفته خد؛ برای پسران کت و خلوار خاکساتری و بارای دختاران
روپو خاکستری تعیین گردید .هرچند تعداد دختران همچنان کمتر از پسران بودند .ولی ایان روناد
حرکتی روبه رخد داخته است (صدیق)473 :1376،
ازآغاز سا تحصیلی  1313برای خاگردان دختر سرکردن چادر درمدرسه ممناوع خاد و بارای
آنان لباس های معینی درنظر گرفتهخد (صدیق،ج .)308: 4در 17دی ماه  1314رضاخاه در مراسم
جشنی باحضور علیاصغر حکمت وزیر معارف در دانشسرای دختران خرکتکرد و بهطور رسمی مساله
رفع حجاب را مطرح نمود .در 30دی ماه همان سا مقاررات جدیادی در ماورد ماواد و رخاتههاای
آموز دختران در خورای عالی فرهنگ به تصویب رسید (همان)314 ،
دوره تعلیمات متوسطه در سهسا او مشترک و از سا چهارم به خعبه های مصتل تقسیم می
خد .متوسطه پسران در دوره دوم به خاخه علمی وادبی ،ولی متوسطه دختران به خاخه علمی وخاعبه
عمومی تقسیم میخد و کسانی که خاخه علمی را تمام می کردناد ،مای توانساتند مشاغو تادریس
خوند وآن ها خعبه عمومی رابه اتمام می رساندند یا وارد مدرسه ماماایی و یاا دانشسارایعاالی مای
خدند .برنامه درسی پسران علوم ریاضی ،طبیعی ،فیزیک ،خیمی بود ،درصورتی که بارای دختاران از
علوم مذکور مصتصری در نظر گرفته و در عوض تدبیر منز  ،خانه داری ،بچه داری و خیااطی تعلایم
داده میخد (صدیق )383 :1316،که این امر می توانست درجلب نظر خانواده های محصالن به ایان
گونه آموز هامفید باخد.
درسا  1313خورایعالیفرهنگ درتداوم توساعه آماوز فنای ورحرفاه ای دختاران ،چهاار
آموزخگاه حرفهای دخترانه در تهران ،تبریز ،خیراز تاسیس کرد (صدیق )453 :1367،این آموزخگاه ها
می توانست زمینه حضور زنان در فعالیت های اجتماعی رابه وجود آورد و روند نوگرایی رابه جلو برد.
حضور دختران در دوره متوسطه با مشکالت متعددی روبه رو بود و معموال خانواده ها ترجیح می
دادند که دختران خان پس از اتمام دوره ابتدایی تشکیل زندگی داده و به خانه بصت بروند ،از ایان رو
تعداد دانش آموزان دوره متوسطه دختران بسیار اندک بود .حتی آمار سا  1315نشان می دهد که
هیچ دانش آموز دختری دراین سا در کالس ها حضور نیافته است (ساالنامه وزارت معاارف-1327،
 )19 ، 1326البته مساله کش حجاب و تردیدهای حضور دختران بالغ برای ادامه تحصیل به ایان
امر دامن می زد .هرچند در ابتدا این دختران از خانوادههای متمو و متوسط اجتماعی بودند ،ولی طی
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سا های بعد توانست گستر بیشتری یابد.
از مدارسی که از استقبا بیشتری برخوردار خد ،میتوان از مدرسه قاابلگی ناام بارد کاه ازساا
 1305خروع به کار کرد و دختران با اتمام این مدرسه ،هم می توانستند در رخاته پزخاکی اداماه
تحصیل دهند و هم در مریض خانه فعالیت کنند .در سا  1309مریض خانه نسوان دارای چندین
دکتر زن بود (سالنامه پارس.)19 : 1309،
عالوه بر روند رخد مدارس دختران ،برخی نهادها نیز در تقویت آماوز هاای ناوین زناان ماو ر
بودند .از این نمونه می توان از (کانون بانوان) نام برد که در ساا  ، 1314توساط گروهای از زناان
فرهنگی خکل گرفت و ریاست آن باه صادیقهدولاتآباادی محاو خاد .ایان کاانون خاعبههاایی
درچنداستان تشکیل داد و عالوه برتشکیل مجالس سصنرانی ،تاسیس روزنامه و مجله برای باال بردن
سطح آگاهی زنان و گشایش پیشاهنگی دختران در مدارس ،مبادرت به تشاکیل کاالسهاایی بارای
دختران و همچنین تاسیس مدارس مصتلط کانون بود .کانون یکی از اهداف خود را آگاه کردن زناان
در مسائل عمومی و اجتماعی می دانست که این کار با آموز آنان و برپایی سلسله ساصنرانیهاای
مداوم انجام می پذیرفت (دولت آبادی.)637 :1377،
طبق آمار سا  ، 1320دراین سا یک دانشگاه و7مدرسه عالی وجود داخت که در آن 302نفار
دانشجوی دختر درحا تحصیل بودند .از210دبیرستان و 6585دانش آماوز ،تعاداد 2194نفار از آنهاا
دختر بودند (سالنامه پارس.)142 : 1323،هرچند آمار حاکی از آن است که تمامی دختران درمدارس
جدید خرکت نمی کردند و یا آن را به پایان نمی رساندند ،ولی به هرحا نشان دهنده آن اسات کاه
این خیوه توانسته بود تداوم یابد و ماندگار خود.
البته زمانی طوالنی نیاز بود تا رفتن دختران به مدرسه ،عملی غیرهنجاری تلقای نگاردد ،درابتادا
تاسیس مدارس دختران و امکان ماندگاری آن اهمیت داخت ،ولی پس ازآن ،گذرانادن دوره ابتادایی
برای دختران به طور نسبی متداو خد .بازهم این مدارس مشکالت دیگری داختند ،ازجملاه مسااله
بهداخت ،رواج بیماری های واگیردار ازجمله کچلی و بیماری های پوستی ،نامناسب باودن سااختمان
مدارس ،ناآگاهی ،بی کفایتی و بی سوادی معلمان از این موارد بود .در ایان دوران بارخالف مراحال
اولیه تاسیس این مدارس که کیفیت مناسب مورد توجه قرارگرفت.حضور مداوم خاگردان درکاالس و
تامین رضایت والدین ازجمله مواردی بود که باید به آن توجه می خد .حتی برخی از مدیران مادارس
بدین منظور سعی در برقراری کالسهای قالی بافی و خیاطی ماینمودناد تاا دختاران ضامن داناش
آموختن ،حرفهای نیز بیاموزند و نه تنها به اقتصاد خانواده کمک کنند که آن ها را نیز به تداوم حضور
فرزندانشان در کالسهای مدارس راغب ترنمایند.
مقایسه آمار دبستانهای دخترانه وپسرانه کشور بین سالهای 1322تاا ، 1327نمایاانگر رخاد و
گستر آموز ابتدایی به ویژه درمورد زنان دراین دوره است .مواردی چون افزایش تعداد آموزخگاه
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های دخترانه و دو برابرخدن تعداد دانش آموزان دختر دبیرستانی بین سالهای  1322-1327نشان
دهنده گستر آموز دراین دوره بین زنان است .البته بررسی آمار تعداد داناش آماوزان آموزخاگاه
های عالی کشور و البته دیگر مراکز آموزخی نشان دهنده سیر نزولی آمار دختران در خال سا های
جنگ  1319-1324است که احتماال ناخای از مشاکالت اقتصاادی و باروز نااامنی و نابساامانی
اجتماعی در کشور است .البته الزم بهذکر است که امر توجه و اقبا زنان به آموز در ایان دوره باه
تحصیالتابتدایی و متوسطه محدود خده و خامل تحصیالتعالیه نمیگردد .وجود آگاهیهای فراوان
برای تبلیغ و کشانیدن زنان به تحصیل در دبیرستانها و دیگر مراکز آموزخی از قبیل آموزخهای زبان
های خارجی ،رو های ویژه آموزخی ،آداب معاخرت و موضوعاتی نظیر این که حتی برخی از آنها به
صورت رایگان برپا می خد (اطالعات5567،26 ،خهریور )1323ازیک سو و برپایی جلسات مناظره،
سصنرانی و کنفرانس برای ارتقاء سطح آگاهی زنان همگی حکایت از ایجاد تغییر و تحو در آماوز
زنان کشور در این دوره دارد.نباید فرامو کرد که افزایش حضور زنان در مراکز آموزخی در این دوره
تاحدود زیادی پیامد اقدامات رضاخاه است .به طورکلی افزایش آگاهی های زنان به واسطه بااالرفتن
میزان دانش وآگاهی های آنان به ویژه در اواخر این دوره ،درگستر حضاور و فعالیتهاای اجتمااعی
زنان تا یر بسزایی داخت.
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نتیجه گیری:
آخنایی ایرانیان با فرهنگ و تمدن جدید غرب و مشاهده پیشرفت های خایانی که در زمینههاای
مصتل  ،ازحکمرانی گرفته تا توسعه زیرساخت های فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ،زندگی خهروندان
کشورهای پیشرفته در اروپا ،امریکا و حتی بصش هایی ازآسیا (مانند ژاپن) را دگرگون ساخته و چشام
انداز رفاه وآسایش را برای آنان فراهمساخته ،موج انتقاد بهوضعیت آن زمان ایران و ایرانی را در میان
نصبگان و روخنفکران جامعه پدید آورد .ادبیات گسترده مکتوبی که در قالب روزنامه ها و خبنامه ها و
نیز به طور خفاهی درمنابر و معابر رایج خد ،به خیز عمومی منجر گشت کاه تحات لاوای برپاایی
عدالتصانه ،مطالبات اساسی مردم را برای دستیابی به عدالت ،آزادی ،استقال و پیشرفت مطرح کارد.
جنبش مشروطه خواهی ،باعث گستر سریع و وسیع آگاهی در میان اقشار مصتلا  ،ازجملاه زناان
ایرانی خد .با پافشاری برتحقق مطالبات بنیادین ،زنان نیز با مردان همراهی کردند و با تال گسترده
ای که به ویژه برهمت زنان نصبه استوار بود ،زمینه برای ورود نیمی از جمعیت کشور،که تا آن زماان
به عنوان (نیمه پنهان) جامعه نادیده گرفته خده بودند ،به عرصه های اجتماعی فراهمخد .روخنفکران
مشروطه خواه ایرانی در کتابها ونشریه های فارسی زبانی که در ایران و خارج از کشاور چااپ مای
خده ،بر ضرورت بسط آگاهی ها در میان زنان و دگرگونی درنقاش و جایگااه آناان در جامعاه تاکیاد
کردند .زنان نیز با تشکیل انجمن ها ،انتشار روزنامه ها ،و بعدهاراه اندازی مدارس دختراناه ،زمیناه را
برای این دگرگونی فراهم ساختند.
بااین وجود ،مشارکت اجتماعی ،بیشتر درمیان زنان طبقات باال و متوسط خهری مشاهده میخاد.
زنان روستایی و حتی خهرهای کوچک ،به ویژه اگر از طبقات فرودست جامعه بودند ،کمتر دراین امور
خرکت داختند .عالوه براین ،موانع فرهنگی و اجتماعی بسیاری وجود داخت که باعث کنادی توساعه
اجتماعی زنان دراین دوره می خد .حتی درمیان مشروطه خواهان،کم نبودند کسانی کاه از گساتر
حضور زنان درعرصه های مصتل اجتماعی و سیاسی جامعه نگران بودند.
بررسی اسناد تاریصی نشان داد که جامعه ایرانی آن دوره ،نقش اجتماعی برای زنان قائال نباود و
تال می خد زنان در خلوت خانه زندگی خصوصی محصور بمانند .همچناین کاه باه لحااا دامناه
جمعیتی فراگیری ،یادگیری در میان زنان به خدت محدود بوده و معموال زنان طبقاات بااالتر جامعاه
مانند خاندان سلطنتی و اخراف بدان می پرداختند .گذخته ازاین ،به لحاا میزان یادگیری علوم ،غالباا
به یادگیری سواد خواندن و نوختن درسطوح ابتدایی بسنده می خد .آموز زناان نیاز مانناد ماردان
درمکتب خانههای سنتی که اغلب فاقد برنامه درسی،کادر آموزخی مناسب و امکانات الزم بود صورت
می گرفت .با این همه و خاید تحت تا یر مراودات رو به افزایش با دنیای متجدد و آگاهی از تحوالتی
که در زمینه نقش زنان در جوامع دیگر رخ می داد ،تعداد کسانی کاه نگرخشاان نسابت باه جایگااه
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اجتماعی زنان متحو خده بود افزایش یافت .اگر چه زنان درباره این که خان و منزلت حقیقی آناان
چه باید باخد تصور روخنی نداختند ،اما درانتقاد نسبت به وضعیت خود در جامعه ،آگاهی بیشاتری باه
دست آوردند .مشارکت زنان درحرکتهای اجتماعی مانند نهضت تحاریم تنبااکو ،آناان رانسابت باه
توانمندی هایشان در ایفای نقش خهروند خود آگاهکرد .این خودآگاهی از قدرت اجتماعی زنان ،زمینه
را برای ورود بیشتر و گسترده تر آنان به عرصه فعالیت اجتماعی فراهم ساخت که ا رات آن در روناد
تحوالت اجتماعی دوران نهضت مشروطه خواهی و افزایش مطالبات آنان آخکار خد.
بررسی منابع ومدارک تاریصی نشان می دهد که نهضت مشروطه خواهی درایران ،تاا یری بسازا
درتوسعه مدارس دختران داخت.مشروطه خواهان و تجدد خواهان براین باور بودند کاه بارای فاراهم
ساختن زمینه تغییر درجامعه ,گذر ازجامعه سنتی به جامعه مدرن ضروری است .ازهمین رو ،توجاه باه
نوسازی و نوین سازی نظام تعلیم وتربیت ،در فهرست مطالبات واهداف مشروطه خواهان قرار گرفت.
همراه با دگرگونی که در کل نظام آموز و پرور دنبا میخد ،باز خدن پای دختران و زناان باه
عرصه آموز نوین نیز مورد توجه مشروطه خواهان بود و تاسیس و گساتر مادارس دختراناه در
خهرهای بزرگ ،آهنگ ختاب گرفت .با افزایش تعداد مدارس نوین ،تجدید نظر در کتابهای درسی،
برنامهآموزخی و تامین نیرویانسانی آموز دیده برای تدریس در این مدارس ،ضرورت یافت .تالی
کتابهای درسی متناسب با اهداف نظام جدید تعلیم و تربیت ،سااماندهای و یکساانساازی برناماه
آموزخی مدارس و راه اندازی دانشسراهای تربیت معلم ،درکنار خکلگیاری نهادهاای رسامی مانناد
وزارت معارف و خورای عالی معارف ،و نیز تصویب قوانین و مقاررات مربوطاه ،راه را بارای اساتقرار
نظامنوینآموز وپرور هموار ساخت .بااین همه ،نگر سنتی نسبت باه جایگااه و نقاش زن در
جامعه ،با تغییرات اندکی همراه بود .خواهد و مدارک حاکی از آن است که ساایه ایاده زن باه مثاباه
همسر و مادر ،درتمام این دوران بر سیاستگزاریهای خرد و کالن در این زمینه ،سنگینی می کند.
تاسیس و افزایش تعداد مدارس دخترانه که در نهضت مشروطه خواهی خروع خده بود تاا پایاان
سلطنتپهلویاو سیرصعودی خود را ادامه داد .راهیابی کسانی که از این مدارسفارغالتحصیل خدند
به تحصیالت عالی ،به نوبه خود درگستر کمی وکیفی آموز و پرور نوین برای دختران و ورود
زنان به عرصه خالقیت های هنری و ادبی و مشارکت درامور اجتماعی و سیاسی مو ر واقع گشت .به
عالوه ،حمایتهای مالی و قانونی و ساختاری که از گستر مدارس نوین انجام خد ،باعاث افازایش
آگاهیهای زنان نسبت به معایب برخی الگوهای رفتاری و گزینه هایی که می توانست جاایگزین آن
گردد خد.
پس بنابراین ،درعصر پهلوی و به رغم تصریح قوانین اساسی بارای بهارهمنادی زناان از حقاوق
مساوی بامردان ،باید گفت سهم زنان در برخورداری ازمناصب اجتماعی و سیاسی در مقایسه بامردان
به ویژه درتقسیم قدرت درجامعه ،بسیار اندک و ناجیز است .علت این امر را نیز باید در عواملی چاون
◊ 111

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال سیزدهم ،شماره سیونهم ،تابستان1396

توزیع نامناسب قدرت در جامعه ،تبعیضهای جنسیتی خصوصا در مشااغل و مناصابسیاسای ،وجاود
نگرخی مردساالرانه در جامعه ،سنت گرایی و محافظه کاری زنان و تمایل آنان به پذیر نقش های
سنتی در جامعه در نتیجه نداختن تجربیاتسیاسی و اجرایی الزم ،مسئولیتهای خانه و خانواده ،عادم
خودباوری زنان و اجتناب آن ها از مبارزه و درگیری ،عدم سازماندهی منسجم زناان ،تاا یر نهادهاای
مذهبی ،فقدان تشکل ها و احزاب سیاسی قوی و مستقل زنانه ،نبود عدالت اجتمااعی ،عادم پشاتوانه
اقتصادی و پرمصاطره بودن فعالیتهای سیاسی جستجو کرد ،هرچند این عوامل در کشورهای درحا
توسعه و به خصوص در ایران تا یر بسیار زیادی در کاهش مشارکت سیاسی زناان دارد؛ امابایاداذغان
کرد در همه کشورها و حتی در جوامع پیشرفته که نسبت زنان با تحصیالت عالیه ،درمقایسه با مردان
110،به100است ،این عوامل به عنوان موانع پیشرفت زنان ،کم و بیش وجاود دارد واگرچاه بایش از
95درصد زنان درجهان ،قانونا حق دارند در جریانات سیاسی مشاارکت داخاته باخاند ،اماتعاداد زناان
درپست های عمومی ،دراکثر کشورهابه خکل حیرت آوری پایین است.
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