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  گيري مدارس زنان در دورة مشروطهسير شكل

  )با تأكيد بر مطالبات اجتماعي زنان(
  

  1زادههما زنجاني
  2علي باغدار دلگشا

  

  چكيده
هاي نسوان در دورة مشروطه و هدف اين پژوهش بررسي سير ايجاد مدارس زنان، در قالب ايجاد دبستان

تنها از جهت  بررسي اين موضوع نه. است  ش1291/ق1330ش تا 1285/ق1324هاي در فاصلة زماني سال
هاي مدرنيزه شدن آموزش و پرورش در رخداد آن در دورة زماني مشروطه به عنوان نخستين دورة تجربه

هاي زنان در مطبوعات اين دوره در رابطه با نگاريايران، بلكه به لحاظ ايجاد مدارس دخترانه، نقش نامه
همچنين،  در اين دوره. هاي اجتماعي اهميت داردصورت مطالبه مسئلة حق تحصيل زنان و طرح آن به

است و زنان به مطرح كردن   صنفي آغاز شده زنان براي نخستين بار به شكل شبه حضور فعال  اجتماعي
ترين مطالبة اند كه در اين بين ايجاد مدارس براي دختران اصلي هاي اجتماعي خود پرداختهدرخواست

محتوا گردآوري شده  اين پژوهش كه به روش اسنادي با تكنيك تحليل. يراني بوده استاجتماعيِ زنانِ ا
تالشي كه با گذشت . دهد زنان را نشان مي است، به ثمر رسيدن تالش اجتماعي و احقاق حقوق اجتماعي

كمتر از يك دهه از طرح آن در مطبوعات عصر مشروطه، منجر به ايجاد مدارس دخترانه در شهرهاي 
  .فاوت ايران گرديد كه بر آن اساس، دختران نيز مانند پسران از حق آموزش و پرورش برخوردار شدندمت
  

  .دختران، دبستانايراني، مشروطه، مدارسِمطالبات اجتماعي، زنانِ: واژگان كليدي
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  مقدمه
جامعه ايران در عصر قاجار وارد مرحله جديدي از تغيير و تحول ساختار سياسي اجتماعي 

از جمله در زمينه حضور  ؛د كه با دوران قبل از آن تفاوت چشمگيري داشتگردي
هاي اجتماعي بررسي. ذكر است زنان در عرصه اجتماع و فرهنگ اين تحول قابلاجتماعي 
تا . اند كه زنان در مسائل سياسي اجتماعي اين عصر حضوري فعال داشته دهدنشان مي

ها خانه ه مراكز آموزشي در چهارچوب مكتبپيش از قاجار و در طول حاكميت اين سلسل
شد و محتواي محدود مي - دادندهايي كه در قالب سنتي، به راه خود ادامه ميمكان -

در دوره مشروطيت اولين سنگ بناي . آموزشي آنها در طول چند قرن دگرگون نشده بود
يران آن روز در جامعه بسته و مرد ساالر ا. آموزش و پرورش به سبك جديد گذاشته شد

، اما زنان با توجه به بود ميطبيعتاً آموزش و پرورش جديد بايستي فقط سهم مردان 
هاي محدودي كه در اين زمان براي آنها فراهم آمده بود با اقدامات مناسب خود و فرصت

شناختي خود و طرح مطالبات جامعه با حضور مستقيم و غيرمستقيم در زمينه احقاق حقوق
در اين دوره زنان ايراني . كردند هاي زيادي را آغازتالشاد مدارس نسوان، در قالب ايج

هاي خالق دست به تأسيس و اداره مدارس دخترانه زدند و حتي در راه تأسيس به شيوه
مخالفان . هاي جدي از جانب جناح سنتي جامعه مواجه شدندمدارس دخترانه با مخالفت

بلكه مخالفت خود را  ،كردندتقادهاي لفظي بسنده نميتأسيس مدارس دخترانه نه تنها به ان
هايي مواجه شدند، لذا در اين مقاله و زنان در اين راه با چالش ابراز كردنددر عمل نيز به 

زنان را در تشكيل مدارس جديد و  شناختيمطالبات جامعه تالش بر اين است تا نقش
اي كه از نظر قانوني به زنان، همشروطه، به عنوان نخستين دورآموزش دختران در عصر 

  .كنيمبررسي  شودحق تحصيل داده مي
و نخستين بار در قالبي رسمي  اهميت حضور زنان برايانتخاب اين مقطع زمانيعلت 

اي كه حضور مسيونرهاي دوره. ايران استهاي اجتماعي در فعاليتتا حدودي شبه صنفي 



  زاده، باغدار زنجاني.....    گيري مدارس سير شكل
 

93 

 

را براي طرح نظرية جديد حق تحصيل و مسيحي در كنار نفوذ فرهنگ غربي زمينه 
توان مطرح نمود هايي را كه ميدر اين بين سؤال. آموزش زنان و دختران ايراني فراهم كرد

اند؟ چه كساني اي شكل گرفتهنخستين مدارس دخترانه در ايران در چه دوره: اند ازعبارت
اند؟ ترين نقش را داشتهدر ايجاد انگيزه در نسوان ايراني براي ايجاد مدارس دخترانه مهم

ترين مطالبة اجتماعي زنان در مطبوعات دورة مشروطه را مسئلة آموزش توان اصليآيا مي
هدف انست؟ و اگر پاسخ مثبت است،  زنان تا چه مقدار به اين و پرورش دختران د

  اند؟ خودشان رسيده
اين پژوهش به روش اسنادي و با استفاده از دو تكنيك تحليل محتوا و بافت موقعيت 
. كلمات، مطالبات اجتماعي زنان را در خصوص ايجاد مدارس نسوان واكاوي كرده است

هاي شاخص در ميزان تكرار كلمات مهم و موضوعدر تكنيك بافت موقعيت كلمات نيز 
اين پژوهش قصد دارد به ارائه تحليلي از . هاي زنان بررسي شده است نگارينامه

شناختي آنان در عرصه طرح هاي زنان ايراني و بررسي نوع مطالبات جامعهدرخواست
مطالبات اجتماعي  زنان در تأكيد برميزان تالشِ . مسئلة حق تحصيل زنان در ايران بپردازد

هاي آنان درمطبوعات اين دوره نگاريتوان در نامهدر عصر مشروطه را مينسوان ايراني 
نسوان و تالش براي ايجاد مدارس  هاي زنان مواردي چوننگاريدر نامه. وجو كردجست

هايي ملي چون هاي اقتصادي وحركتسوادآموزي براي دختران، حضور فعاالنه در عرصه
ترين شود كه اصليمي د بانك ملي و مبارزه با ورود منسوجات خارجي نيز ديدهايجا

  .مطالبه، مسئلة حق آموزش براي دختران است
پژوهش بر روي مطالبة زنان، تأكيد اين شناختي  مطالبات جامعه اقداماتدر بررسي 

اي مندرج در هدوره، بيشتر نامهدر اين . ايجاد مدارس دخترانه در دورة مشروطه است
بينشي كه خواهان برابري حقوق (مطبوعات، توسط زنان، نشان از نوعي خيزش فمينيستي 
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در راستاي مطرح كردن مطالبات اجتماعي زنان در ) اجتماعي براي زنان در جامعه است
  .قالب ايجاد مدارس نسوان است

  
  پيشينة پژوهش

به نقش و ايجاد مدارس در دورة  شود كهپيشينة پژوهشي اين كار نيز شامل برخي آثار مي
اين آثار معموالً بر مدرسه دارالفنون متمركزند يا با تأكيد بر دورة پهلوي . پردازندقاجار مي

منبع ذيل را از منابع پيشينه اين . اند، اين دو دوره را با يكديگر مقايسه كنند اول، در تالش
  . توان نام بردپژوهش مي

بخش . از سهيال ترابي فارساني ران از مشروطه تا پهلويكتاب اسنادي از مدارس دخت
بسيار كمي از اين كتاب به ايجاد مدارس دختران در دورة مشروطه اختصاص دارد و 

  .بيشتر توجه خود را در دورة پهلوي قرار داده است
  

  *شناسي زنانجايگاه جامعه
مطبوعات : اند از عبارتبهترين منابع براي بررسي جايگاه اجتماعي زنان در دوره مشروطه 

بر اساس اين منابع زنان در . ترين منابع اين دورهترين و پرمخاطببه عنوان اجتماعي
زنان در . اندباورهاي سنتي عصر قاجار از كمترين جايگاه مطلوب اجتماعي برخوردار بوده

در عرصه ادبيات نيز همگي . اندادبيات سنتي ايران نيز جايگاهي درخور توجه نداشته
اين امر به صورتي است كه حقارت زن  (Millani,1999:405)است اختيار مردان بوده 

  .استدر ادبيات سنتي، مترادف با سكون و سكوت زنان بوده 
نگاه منفي ادبيات سنتي به زن، در مطبوعات دوره مشروطه هم انعكاس داشته و مطرح 

قدر زن و طعن و نكوهش به  پيشينيان شعرا قدرت طبع خود را در پست كردن«. شدمي
در اين فقره شكي [...] آن جنس صرف كرده و سرمايه عظيمي از ظاللت عامه انباشته 
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صامت بودن جنس زن را در ادبيات ملل ديگر ). 1-2:  1339الثاني  كاوه، غره ربيع(» نيست
در دست اما نتيجه تالش اجتماعي زنان، بازگرداندن زنان به تاريخ  و . توان يافتنيز مي

  . گرفتن تاريخ اجتماعي زنان به دست آنان بوده است
. تنها در ايران كه در ديگر كشورها هم وجود داشت نگرش منفي نسبت به زن، نه 

ها و ادبيات جهاني، يك رويكرد مطلق مردساالر وجود داشت كه درمجموع، اين ادبيات
زنان همه جا ناديده . (Zinsser,1993: 3-5)هاي او بود  موضوع آن، تنها مرد و فعاليت

با توجه به اين نوع نگرش و نگارش، كه همه عليه زنان بود، آنچه نقش . شدندگرفته مي
اي فرهنگي براي بيان برتري مرد و فرودستي شد، درحقيقت ساختهطبيعي زنان ناميده مي

  .( Offen,1991: 1-2)زن بود
هاي قبلي خوردار بودند كه در دوراندر ايران عصر قاجار نيز زنان همان جايگاهي را بر

اند، مادران، در ايران نيز مانند غرب، زناني كه در تاريخ روايت شده.در آن قرار داشتند
هاي همسر سيد اقدام. اندهاي مردان مشهور بودهدختران، همسران، خواهران و معشوقه

م اسكندري و همسر المعالي، محترآبادي، درةكاظم رشتي، آغابيگم دختر شيخ هادي نجم
هايي از تالش زنان در عصر مشروطه است، اما سايه نگرش المتكلمين، نشانهملك

  .مردساالرانه نيز در آن غيرقابل انكار است
شود كه با باورهاي اجتماعي تناسب اي از زن معرفي ميدر مطبوعات اين دوره، چهره

ها  بعد مجاز به آمدوشد در خياباندر جامعه عصر قاجار زنان به غير از ماه رمضان . دارد
، امري كه  براي زنان محدوديت )3: 1328شوال  23رود،  زاينده(از غروب آفتاب نبودند 

شود مطرح مي“ تحصيل دختران«اي با عنوان در مقاله. حضور اجتماعي را به همراه داشت
ربيع االول  16 شمس،( هستند » يك سنگ  جنبنده«زنان در جامعه ايران عصر قاجار مانند 

اند اما هيچ گونه حقي در انجام فعاليت ، يعني فضاي اجتماعي را اشغال كرده)6: 1329
، زنان ايراني »زن در ايران«اي با عنوان در مقاله المتينحبلنامه  در هفته. اجتماعي ندارند
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عامل شوند و وجود باورهاي مردساالر در جامعه به عنوان معرفي مي“ مصداق لفظ ضعيفه«
). 17: 1343الثاني جمادي23المتين، نامه حبلهفته(گردد جدايي زنان از اجتماع معرفي مي

در خصوص فرودست بودن زنان نيز مطبوعات انگليسي مانند روزنامه تايمز در گزارش 
خود به بررسي جايگاه اجتماعي زنان ايران از منظر مردان ايراني پرداخت  1911اوت  28

اين جمله را نگاشت كه در  -شيخ اسداهللا –ي از نمايندگان مجلس دوم و به نقل از يك
اين تعاريف و بسياري از موارد ). 26: 1371آفاري، (“ ها جنس ضعيف هستند زن«ايران 

رسانيِ باورهاي اجتماعي،  ترين منبع اطالعديگر در مطبوعات عصر مشروطه به عنوان گويا
  .زنان از جايگاهي نامناسب برخوردارند

هاي خطي شناختي آنان، بر اساس نسخهو وضعيت جامعه» احوال زنان«در بررسي 
ها با تأثيرپذيري از رويكر و نظام دوره قاجار بايد اشاره داشت، نگارندگان اين رساله

در باور اجتماعي جامعه . اندپدرساالر و نگرشِ تاريخ مذكر، به نكوهش زنان پرداخته
خون به ناحق شدن و ظاهر و پنهان شدن هر چه خرابي به  هر«، مسئول »جنس زن«ايران، 

ها، براساس نگرش حاكم بر اين نگارش). 140: تااصفهاني، بي(است » همه ملك جهان
اگر شوهر زن را بخواند، بايد «. مطلق از شوهر است» اطاعت«ترين وظيفه زنان، اصلي

بي (» تاد نماز فريضه از او بيفتداجابت كند و اگر زن تغافل كند كه يك بار ديگر بگويد، هف
: همان( را دعا كند » شوهر«دعاي زن در صورتي قبول است كه ). 159-60: ق1258نام، 
يِ »قوزك پا«بودن » پرگوشت«و » گردن«ارزش اجتماعي زن، به خشبو بودن ). 160

( ش است »سفيد«هاي بلند و پوست »مو«اوست، حسن او نيز نه در سواد و دانشش كه در 
و براي مردان ) 181-3: همان( شوهر باشد » اسير«و » ذليل«او بايد ). 180: ق1265ي نام، ب

عقل «اند و »قلخفيف الع«است؛ زيرا زنان  دانسته شده» اطاعت ايشان نهايت جهل«نيز 
هاي دوره قاجار، به كار رفتن واژه در ميان رساله). 182: همان(است » ايشان ناقص
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نيز وجود دارد كه مردان را مجاز ) 212: ق1297بن محمد صادق، حسين(» انقالب حالتي«
  .  نبودن زنان، خشم خود را با ضرب و شتم آنان نشان دهند» مطيع«داند در صورت مي
 

  زنان و مسئلة سوادآموزي
با اين حال، در ايران عصر مشروطه نيز بيشترين تالش زنان، براي به دست آوردن حقوق 

فرستادند، شيوه نگارش خاصي هايي كه براي مطبوعات مين در نامهزنا. شان بود اجتماعي
نگاشتند هاي خود را به نثري ساده و نزديك به زبان گفتاري ميآنها نامه. كردند را اتخاذ مي

- نجم(كردند و بارها از مخاطب دوم شخص، كه مخاطب عموما مردان بودند، استفاده مي

ر قاجار در توصيف محدوديت سوادآموزي براي زنان يكي از زنان عص). 94: 1374آبادي، 
خانه شوند، بعد از چند اشاره دارد كه پس از آن كه اندكي از دختران توانستند وارد مكتب

پدران عزيزمان با كمال تغير كتاب و قلم را از دستمان گرفته، پاره كرده و «سال تحصيل 
ربيع  7تمدن،( » خط داشته باشد انداختند كه چه معني دارد دختر شكسته و به دور مي

  ).4:1325االول 
گروهي به انتقاد . نگاري ايجاد شددر دوره مشروطه، سبك جديد طنزنويسي و روزنامه
و گروهي از (Afary,1996: 3) از شرايط طبقاتي و تبعيض جنسي در جامعه پرداختند 

ها و نگارييد در نامهتوان همان سبك زنانه نامزنان نيز گويشِ جنسيتيِ زنانه را كه مي
سبك زنانه در معني سخن گفتن از مشكالت و حاالت و .  اندهاي خود به كار بردهنگارش

افكار زنان كه عبارت است از بيان حاالت و عواطفي كه تنها زنان دارند و مردان فاقد آن 
  . هستند

طه پرداخته نگاري در مطبوعات مشروخواهي، زنان به درج نامهبا آغاز خيزش مشروطه
در اين طرح مطالبات اجتماعي، حق . و طرح مطالبات اجتماعي خود را مطرح نمودند

ترين مطالبة اجتماعي زنان در دورة تحصيل زنان و اجازة ايجاد مدارس نسوان، اصلي
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- هاي اين مطالبات اجتماعي و مسئلة حق تحصيل براي زنان، در نامهنمونه. مشروطه است

 هاي آنان به مجلس شوراي ملي قابل مشاهده است اني در نامههاي متعدد زنان اير

.(Bayat, 1978: 295-306) هاي زنان در مطبوعات نگارياين مدعا بر اساس نامه
  .دورة مشروطه در جداول ذيل قابل مشاهده است

  
  بي خانم وزيرفاز بي» اليحه يكي از خواتين«

  4-6: 1325رجب 22المتين،حبل

  نام روزنامه
 ب نامهمخاط

  مطالبه اجتماعي  گروه مورد مقايسه
 جنسيت مخاطب

  مردان ايراني  مرد  اهللا نوريفضل  »المتينحبل«
  »طلب العلم«
  »مدرسه«

  
  »عريضه يكي از بانوان با علم«
  )9-8: 1325صفر  15حكمت، (

  نام روزنامه
 مخاطب نامه

  مطالبه اجتماعي  گروه مورد مقايسه
 جنسيت مخاطب

  »حكمت«
  نشر در مصرم

  مردان  جامعه ايراني
 
  »هاي فرنگيزن«
  

  اندوزيِ زنان و»علم«حق 
 هيئت اجتماعيه« تشكيل

  توسط زنان» ]انجمن[
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  »اليحه تبريك است كه از سركار خانم مديره محترمه دوشيزگان وطن رسيده«
  )1-3:  1330شكوفه، ذيقعده (

نام 
  روزنامه

 مخاطب نامه
  اجتماعيمطالبه   گروه مورد مقايسه

 جنسيت مخاطب

  »شكوفه«
عموم «

  »اهالي
  ايران

زنان و 
  مردان

و » مملكت انگلستان«
  »دولت فرانسه«

  ،»تعليمات بنين و بنات] ،[تربيت عمومي «
اهميت نقش تربيت زنان به دليل وجود نقش 

  مادري،
ايجاد انگيزه در مديران مدارس نسوان براي 

  گسترش و ايجاد مدارس ديگر
  

  
  »نسوان در ژاپون تربيت«
  )3:  1332الثانيربيع 20شكوفه،(

  نام روزنامه
 مخاطب نامه

  مطالبه اجتماعي  گروه مورد مقايسه
 جنسيت مخاطب

  در تحصيل دختران» تقليد از زنان ژاپوني«  »زنان ژاپوني«  زنان  »هاي ايراني خانم«  »شكوفه«

  
نگاري در مطبوعات زنان در مهرتاج رخشان نيز از ديگر زناني است كه با درج نامه

  .تالش ايجاد مدارس نسوان در رشت است
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  »طهران] از[نامه«
  )4: 1338الثاني ربيع 19زنان، زبانِ(

  نام روزنامه
گروه مورد  مخاطب نامه

  مقايسه
  مطالبه اجتماعي

 جنسيت مخاطب

  ندارد  زنان  »زنان و دختران ايراني«  »زنانزبانِ«
  »مدارس نسوان«ايجاد 

  در رشت

  
، به 4»شهناز آزاد«زنان، نگارنده نامه اي از تهران براي درج در روزنامه زبانِ در نامه
كند و خطاب به مردان اشاره دارد اگر مردي با سواد باشد و سوادي زنان انتقاد ميمسئله بي
االول ديجما  19زنان،زبانِ (» تنه كسي بيكار باشد نيم«سواد به اين معني است كه  زن او بي

نويسي توجه زياد شده است و اين نامه نخستين » پارسي«در اين نامه به مسئله ). 1: 1338
لغات «نامه زنان در مطبوعات مشروطه است كه نگارنده آن، در انتهاي نامه بخشي با عنوان 

  .دهدكاررفته در متن خود را توضيح مي دارد كه معادل لغات فارسي به» نامه 
  
  »اننامه از تهر«
  )1- 2: 1338االول جمادي 19زنان،  زبانِ(

  نام روزنامه
  مخاطب نامه

  مطالبه اجتماعي  گروه مورد مقايسه
  جنسيت  مخاطب

  مردم  »زبانِ زنان«
زنان و 

  مردان
مادران دانا با مادران «

  »نادان

  برابري اجتماعي و
  اهميت تحصيل براي زنان
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در زمان امتحان قرائت كرده، اشاره “ خدراتمدرسه م«اي كه يكي از معلمان در خطابه
اميرالمؤمنين عليه االسالم [...] از شهد علم بنوشيد[...] اي خواتين«داشته است 

 15نو، ايران(« ) الجمال باثواب تزينها بل الجمال جمال العلم و االدب ليس(فرمايد مي
  ).2-3: 1327ذيحجه 
در جلسه امتحان، مدير » مدرسه عاليخادمه وطن رئيس «از » نطق معارف پرورانه«در 

اليستوي الذين يعلمون و «مدرسه، با استفاده از توجيه ديني در قالب آيات قرآن مانند 
العلم فريضه علي كل  طلب«، »اطلبو العلم و لو بالصين«و رواياتي چون » الذين ال يعلمون
علماء امتي افضل من «و » الجاهل كفضلي عل ادني منكم العالم علي فضل«، »مسلم و مسلمه

در تالش است تا مشروعيتي ) 4: 1328محرم  6نو، ايران(از پيامبر اسالم  » اسرائيل انبياء بني
درصد از حجم كل يك شماره  10اين نامه حدود . اندوزي زنان ايجاد كندديني براي علم

يز به شرح از روزنامه را به خود اختصاص داده است و كلمات كليدي و ميزان تكرار آنان ن
  :ذيل است

  » نطق معارف پرورانه« كلمات كليدي و ميزان تكرار در نامة
  ميزان تكرار واژه

  مرتبه 28 معارف/تربيت/تعليم/علم

  مرتبه 17 بنات/نسوان/خواتين/خواهران/زنان

  مرتبه 9 »ما«ضمير اتحاد زنان

  مرتبه 9 هاژاپوني

  مرتبه 8 وطن/موطن

  رتبهم 7 ترقي/تمدن

  



 جامعه شناسي آموزش و پرورش

 
 

102 

 

  مشروطه و تأسيس مدارس نسوان
زا، آموزش سواد به زنان در دوران  به داليل مختلف سياسي، اجتماعي و عوامل محدوديت

ن سهم اها بودند كه دختر خانه تنها محل آموزش و تحصيل، مكتب. قاجار چندان رايج نبود
ين، بيشتر دختران پس از بنابر ا. ها يا مختلط بودند يا جدا خانه مكتب. ناچيزي از آن داشتند

مراتب باالتر ) بسيار اندك(طي دوره كوتاهي در سطح خواندن متوسط و نوشتن با توانايي 
تنها دختران برخي .  )711: 1، 1343مستوفي، ( شدند نشين مي كردند و خانه را طي نمي

رخانه توانستند به كمك معلمان س هاي مرفه، آن هم به شرط موافقت پدرانشان  مي خانواده
  . )90: 1371السلطنه، تاج( تاحدودي به تحصيالت خود ادامه دهند

آموزش در زمان قاجاريه با اقدامات اميركبير و تأسيس دارالفنون و اعزام  مسئلة 
اگرچه آموزش در اين دوران، هنوز . تري به خود گرفت محصل به خارج، شكل جدي
  . اي فكري جامعه را تغيير دادتر شد و تا حدودي فض مختص پسران بود، ولي عمومي

. مدارس، به سبك اروپايي، عامل ديگري در دگرگوني فضاي جامعه سنتي ايران بود 
هاي فرانسوي، آمريكايي در زمينه  در دوران سلطنت ناصرالدين شاه از آن پس، هيئت

در زمينه فرهنگي و . سياسي، تجاري، فرهنگي و مذهبي در ايران به فعاليت پرداختند
نخستين اقدام اين . هاي مذهبي اروپايي به شكل فعالي حضور داشتند بي، هيئتمذه
. ها تأسيس مدارس جديد بود و دختران مسلمان در اين مدارس راهي نداشتند تئهي

ها براي آموزش دختران  ترين عامل اين عدم حضور، ايجاد محدوديت از سوي خانواده مهم
ــ وزيرمختار آمريكا ــ و موافقت ناصرالدين شاه  براي اولين بار با وساطت بنجامين. بود

با حضور دختران مسلمان در مدارس رفع شد و اولين گروه دختران مسلمان وارد مدرسه 
مدرسه سن ژوزف از ديگر مدارسي  بود كه به دست  .فرانكو پرسان تهران شدند

خواهران سن  مدرسه.  فرانسويان تأسيس شد و اطفال خارجي در آن به تحصيل پرداختند



  زاده، باغدار زنجاني.....    گيري مدارس سير شكل
 

103 

 

و  داري، زبان فرانسه، تاريخ ونسان دوپل مدرسه ديگري بود كه در آن، خياطي، خانه
  . )119: 1332ديوالفوا، ( شد جغرافيا  تدريس مي

در ضمن برگزاري يك گردهمايي بزرگ در تهران، زنان  1907در بيستم ژانويه 
بر تأسيس مدارس زنانه تأكيد بند اول . اي را كه شامل دو بند بود، تصويب كردند قطعنامه

كرد داشت و بند دوم خواستار حذف جهيزيه سنگين براي دختران بود و چنين استدالل مي
 شود، در راه آموزش دختران هزينه شودكه بهتر است پولي كه صرف تدارك جهيزيه مي

(Yaukacheva,1959: 75) . ظاهراً حتي قبل از به پيروزي رسيدن مشروطيت
اي تأسيس كرده بودند، چنان كه مدرسه ديه و طوبي رشديه مدارس دخترانهميرزاحسن رش

اي را كه ميرزا حسن رشديه قبل از مشروطيت تأسيس كرد با مخالفت شديد دخترانه
مخالفت با مدرسه دخترانه زير لواي مباحثي از قبيل ناامني و شرايط . رو و تعطيل شد هروب

 .خاص اجتماعي ايران صورت گرفت

ق براي تأسيس مدرسه دخترانه . ه 1321ديگري را طوبي رشديه در سال تالش 
در اين  ق. ه 1324در سال همچنين . صورت داد كه با برخورد مأموران دولتي منحل شد

به وزارت معارف شكايت نمود؛ اما در جواب به او گفته شد كه وزيرف  بي خانمبيرابطه، 
بي  بعد از به توپ بستن مجلس تقاضاي بيمدتي . صالح در اين است مدرسه تعطيل شود
سال در  6تا  4مشروط بر اينكه فقط دختران  ،خانم براي تأسيس مدرسه پذيرفته شد

در زمان جنبش . مدرسه حذف شود يِمدرسه تحصيل نمايند و كلمه دوشيزه نيز از تابلو
س شدند، خود به تأسيس مدارزناني كه از اين مدارس فارغ التحصيل مي ،مشروطه

  .كردنددخترانه ديگري اقدام مي
 ،مدارس جديدكردن يا نكردن پس از پيروزي انقالب مشروطه، در خصوص تأسيس 

خواهان و نمايندگان مجلس اول در  مشروطه .تدر مجلس اختالف نظر وجود داش
دسته اول بر اين عقيده بودند كه دختران . خصوص مدارس جديد به سه دسته تقسيم شدند
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داري و دگيري، خواندن و نوشتن، بايستي مطالبي همچون تربيت اطفال و خانهعالوه بر يا
حفظ مراتب ناموس و شرف و بعضي از علوم مقدماتي كه به اخالق معاش و معاشرت با 

در امور خاصه رجال از قبيل علوم پليتيكي و امور سياسي . ، ياد بگيرنداستخانواده مربوط 
دسته دوم از مشروطه خواهان كه بيشتر آن ها از منورالفكران . شان اقتضا ندارد فعالً مداخله

تنها نبايد براي  بودند، معتقد بودند كه نه» فرقه اجتماعيون عاميون«حزب دموركرات 
آموزش دختران محدوديتي قائل شد، بلكه بايد تمهيدي انديشيد تا تعليم آنها اجباري باشد 

هاي قديم بسته  سيس شود و مكتب خانهها بايد مدارس جديد تأ و در شهرها و دهكده
خواهان با تأسيس مدارس دخترانه به سبك جديد مخالف  هدسته سوم از مشروط. شود

برخي از زنان براي . دانستند ها را براي آموزش دختران كافي ميخانه بودند و همان مكتب
هاي شتن نامهخواهان با نوشتن مقاالت متعدد و نگا متقاعد كردن دسته اول و سوم مشروطه

مكرر به مجلس، آنان را متقاعد كردند تا در تأسيس مدارس جديد با آنان همكاري كنند و 
طلب العلم فريضه كل «در اين مسير به آيات قرآن در تمجيد علم و حديث رسول اكرم 

گويي دختران در مدارس قابل نمونه اين امر در خطابه .كردندتمسك مي »مسلم و مسلمه
  ).2: 1327شعبان  22نو،ايران( مشاهده است

 23نو، نامة موجود از زنان در شمارگان متفاوت روزنامة ايرانِ 46همچنين از مجموع  
ها، اختصاص به مسئلة حق تحصيل زنان دارد، اموري كه نشان از درصد نامه 50نامه يا 

نان پيشگام ز. شناختي استتوجه زنان به مسئلة آموزش و طرح آن در قالب مطالبات جامعه
و تالشگر در امر حقوق زنان هرگز عقب نشيني نكرده و جسورانه به مبارزات خود در 

، عصمت تهراني كه با نام مستعار طايره. جهت اعتالي حقوق همنوعشان ممارست ورزيدند
هاي همسران و مادران  مقاالت جالب توجهي مي نوشت، سعي داشت مردان را به فضيلت

زيرا زنان  ؛وي نوشت كه كليد پيشرفت ملت ترقي زنان است. ازدكرده متقاعد س تحصيل
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 توانند شهرونداني منورالفكر پرورش دهند و ملت را نيرومندتر كنند درس خوانده مي
  ).2:  1327ذيقعده  16؛ همان، 4: 1327رمضان  18؛ همان، 2، 1327شعبان 27نو، ايران(

  گيري مدارس نسوانشكل
  هنام مدرس سال نام تالشگر

  موفق به ايجاد مدرسه نشد ش1282/ق1321 طوبي رشديه

  »دبستان دوشيزگان« ش1285/ق1324 بي خانم وزيرفبي

  »دبستان ناموس« ش1286/ق1325 طوبي آزموده

  »مدرسة عفتيه« ش1289/ق1328 صفية يزدي

  »مدرسه دخترانة ترقي« ش1290/ق1329 ماهرخ گوهرشناس

  
از پرداختن به اهميت نقش مدارس نسوان و پرداختن به ها، زنان پس نگاريدر اين نامه

مدارس اناث «داشتند اهميت تحصيل براي پسران و دختران، پا را فراتر گذاشته و عنوان مي
كند كه در  را از مدارس ذكور اثر و اهميت بيش است؛ زيرا اين مدارس مادراني تربيت مي

: 1327ذيقعده  17نو،ايران(» هد يافتپرست پرورش خوادامان آنها مردان غيرتمند و وطن
هايي از شهرهايي مانند گيالن هم وجود دارد كه در اين مطالبه اجتماعي نيز حتي نامه). 3

 18نو، ايران( كنند در گيالن مطرح مي» حق تربيت دختران«ترين درخواست خود را اصلي
معه در ايجاد انگيزه در ، امري كه ميزان آشنايي زنان طبقات باالي جا)2:  1327ذيقعده 

  .زنان براي درخواست ايجاد مدارس نسوان نقشي اساسي داشته است
-هاي دختران دانشگويينو كه شامل خطابههاي مندرج در روزنامة ايرانِ بر اساس نامه

نطق «. اندهاي پس از مشروطه، مدارس دختران در حال گسترش بودهآموز است، در سال
-امتحان ثانوي مدرسه ام«، )4: 1328محرم  6نو، ايران (بستان دختران در د» معارف پرورانه

 6نو، ايران (» امتحان مكتب عصمتيه«،  )2: 1328الثاني جمادي4نو، ايران (» المدارس
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هاي ديگر در مدارس نسوان، نشان از ايجاد مدارس و بسيار خطابه) 2: 1328الثاني جمادي
هاي زنان و طرح مطالبات اجتماعي در رابطه با نگاريهمچنين كاهش نامه. دختران دارد

ق، به شدت در اين 1327ق، نسبت به سال 1329ق و 1328حق تحصيل زنان نيز در سال 
روزنامه كاهش يافته است كه خود نشاني ديگر از به نتيجه رسيدن مطالبات اجتماعي زنان 

در فهرستي كه از مدارس  ق نيز1331در سال . در رابطه با ايجاد مدارس دخترانه است
مدرسه  63دخترانه تهران در روزنامة شكوفه، منتشر شد، تعداد مدارس دختران در تهران، 

، امري كه )20: 1377آفاري،(نفر معرفي گرديد  2474و تعداد دختران در حال تحصيل، 
  .خود نشاني ديگر از گسترش تعداد مدارس دختران در دورة مشروطه است

  
  گيرينتيجه

شناسي تاريخي و نگرش تاريخ  هاي جامعهرسي وضعيت اجتماعي زنان در سير بررسيبر
- اي ميدر اين بررسي، از دورة مشروطه نيز به عنوان نخستين دوره. گيرداز پايين قرار مي

توان نام برد كه طرح مطالبات عمومي به ويژه طرح مطالبات اجتماعي زنان در آن به شيوه 
ترين منبع اطالع رساني صورت پذيرفته در مطبوعات به عنوان اصلينگاري و درج آن نامه
بررسي وضعيت اجتماعي زنان در دورة مشروطه و پرداختن به مطالبات اجتماعي . است

هاي اجتماعي و ارائه زنان در اين دوره به دليل حضور زنان براي نخستين بار در عرصه
تاريخ اجتماعي جامعة ايران حائز اهميت مطالبات اجتماعي جنس زن براي اول بار در سير 

  . است
هايي، چون طرح مطالبات اجتماعي زنان در دورة مشروطه نيز در قالب طرح و مطالبه 

زنان در اين . استايجاد مدارس نسوان و حق برابري اجتماعي با مردان، مطرح شده 
جه، همسر و دختر پيامبر هاي ديني مانند فاطمه و خديبرابري اجتماعي با استفاده از پيشينه

اسالم و زينب دختر علي ابن ابيطالب و برخي آيات قرآن كه داللت بر برابري اجتماعي 
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مردان و زنان داشته است، البته به صورت گزينشي، در تالش بودند تا برابري مرد و زن را 
سوب به آنان در طرح مطالبة حق تحصيل به كرار از حديث من. از ديدگاه اسالم نشان دهند

نمود، به استفاده مي» طلب العلم فريضه علي كا مسلم و مسلمه«پيامبر اسالم مبني بر 
طوري كه حديث مذكور پر تكرارترين حديث مطرح شده توسط زنان در تمام مطبوعات 

ش با تأسيس 1285/ق1324اي كه اگر آغاز طرح آن را در سال مطالبه. دورة مشروطه است
بي خانم وزيرف بدانيم، با گذشت كمتر از يك دهه تالش، يمدرسة دوشيزگان توسط ب

هاي زنان نگاريهمچنين كاهش شديد نامه. رسيده دانست نتيجه اي بهتوان آن را مطالبهمي
نو در رابطه با مسئلة حق تجصيل نسوان در در سال دوم و سال سوم انتشار روزنامة ايرانِ 

نو از ايجاد مدارس نسوان، نشاني ه و ايرانِ هاي شكوفهاي متعدد روزنامهكنار گزارش
  .ترين مطالبة اجتماعي نسوان ايراني در دوره مشروطه استديگر از به نتيجه رسيدن اصلي

ترين مطالبه اجتماعي زنان در قالب ايجاد مدارس نكته اساسي در رابطه با طرح اصلي
. باشدارجي بر اين امر مينسوان، توجه به انگيزه اصلي زنان و تأثير برخي رخدادهاي خ

نگاري در مطبوعات اين دوره به طرح مسئلة ايجاد مدارس نسوان و هرچند زنان به نامه
اهميت تربيت دختران اشاره داشتند، اما در حقيقت هدف آنان از اين امر، ابتدا اعالم 
ر موجوديت جنس زنان و مشروعيت بخشيدن به جايگاه اجتماعي زنان به عنوان نيمه ديگ

نكته انتقادي در اين امر توجه زنان به اهميت تحصيل تنها براي دختراني . جامعه بوده است
است كه در آينده داراي نقش مادري هستند، امري كه پس از مشروطه نيز زنان را تنها در 
قالب نقش مادري و مام وطن مطرح مي سازد و مجدد جنس زن  را در انقيادي ديگر قرار 

  .دهدمي
طه با نقش رخدادهاي خارجي در كنار توجه شاخص به پيشينه داخلي و ديني در راب

بايد اشاره داشت، شباهت مطالبات اجتماعي زناني چون مري ولستون گرافت در انقالب 
ميالدي در فرانسه در رابطه با اهميت حق تحصيل براي زنان و اقدامات زنان ژاپني  1789
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زه در ميان زنان ايراني و روشنفكران زن به عنوان در ايجاد مدارس زنان، در ايجاد انگي
  .كنندگان مسئلة حق تحصيل زنان، نقشي مهم داشته است نخستين مطرح

  نوشتپي
بررسي مطالبات اجتماعي زنان «نامة در حال تكميل با عنوان اين بخش از مقاله، از پايان*

ا و به راهنمايي دكتر هما به تحقيق نگارنده، علي باغدار دلگش» در مطبوعات دورة مشروطه
  .زاده و دكتر عباس سرافرازي اخذ شده استزنجاني

  
  منابع

. »سياسي زنان درانقالب مشروطه -تأملي درتفكر اجتماعي«). 1371(آفاري، ژانت  .1
 .7-28، 17، شماره نيمه ديگر

، ترجمه جواد سري زنان در نهضت مشروطههاي نيمهانجمن). 1377( --------- .2
 .نشر بانو: هرانيوسفيان، ت

، نسخه خطي در كتابخانه مركز احياي در مذمت زنان). بي تا(اصفهاني، آقامحمدطاهر  .3
هشت ). 1390.(، در كراچي، روح انگيز23/1287: ميراث اسالمي، شماره بازيابي

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. رساله در بيان احوال زنان
نسخه خطي در كتابخانه . ن تأديب زنان و ارشاد اوالد ذكوردر بيا). ق1258(بي نام  .4

هشت ). 1390. (، دركراچي، روح انگيز3/3970: مركزي دانشگاه تهران، شماره بازيابي
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. رساله در بيان احوال زنان

انه مركز احياي ميراث نسخه خطي در كتابخ. در بيان احوال زنان). ق1265. (نامبي .5
هشت رساله در بيان ). 1390.(، در كراچي، روح انگيز5/1043: اسالمي، شماره بازيابي

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. احوال زنان



  زاده، باغدار زنجاني.....    گيري مدارس سير شكل
 

109 

 

نسخه خطي در مركز دايرة المعارف . مناقب النساء). ق1297(بن محمدصادق  حسين .6
هشت رساله ). 1390(، در كراچي، روح انگيز 2/1987: بزرگ اسالمي، شماره بازيابي

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. در بيان احوال زنان
 ،)نظام مافي(به كوشش منصوره اتحاديه . السلطنه خاطرات تاج). 1371( السلطنه تاج .7

 .نشر تاريخ ايران :تهران
 .خيام :تهران ،وشي همايون فره ترجمه ،سفرنامه ديوالفوا). 1332(، ژان ديوالفوا .8
. شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي، اداري دوره قاجاريه). 1343( عبداهللا، مستوفي  .9

 .زوار :تهرانجلد اول، 
، نيمه ديگر. »دگرگوني زن و مرد در زبان مشروطيت«). 1374(آبادي، افسانه نجم .10

 .72-105،  2دوره دوم، شماره 
11. Afary, Janet (1996). Iranian Constitutional Revolution 1906-

1911: Grassroots Democracy, Social Democracy and Origins 
of Feminism. New York: Columbia University Press. 

12.  Millaini, Farzaneh (1999). "Gender Relations in Persis”. 
Encyclopaedia Iranica, Vol. 10, Fasc4, 405-411. 

13. Offen, Karen; Ruth Roach Pierson (1991). Writing Women 
History: International Perspectives. Bloomington: Indiana 
University Press. 

14. Yaukacheva, M. (1959). “The Feminist Movement in Persia”. 
Central Asian Review, Vol. 7, No1, 74-83. 

  
 مطبوعات

خطابه يكي از شاگردان دبستان ناموس در «، 13، شماره1ق، سال1327شعبان  22. نوايران 
 .»مجلس امتحان

  .»هاي ايراني مكتوب يكي از خانم«، 17،شماره 1ق، سال 1327شعبان  27. ايران نو



 جامعه شناسي آموزش و پرورش

 
 

110 

 

  .»هاي ايراني مكتوب يكي از خانم«، 34، شماره 1ق، سال 1327رمضان  18. ايران نو
  .»مكتوب خانم دانشمند«، 78ره ، شما1ق، سال 1327ذيقعده  16. ايران نو

  .»امتحان دبستان هنر«، 79، شماره 1ق، سال1327ذيقعده  17. نوايران 
  .»تربيت دختران«، 80، شماره 1ق، سال1327ذيقعده  18. نوايران 
  .»مدرسه مخدرات«، 101، شماره 1ق، سال1327ذيحجه  15. نوايران 
  .«نطق معارف پرورانه«، 114، شماره 1ق، سال1328محرم  6. نوايران 
  .»امتحان ثانوي مدرسه ام المدارس«، 228، شماره 1ق، سال1328الثاني جمادي 4. نوايران 
 .»امتحان مكتب عصمتيه«، 230، شماره1ق، سال1328جمادي الثاني  6. نوايران 

  .»مكتوب يكي از مخدرات«، 12، شماره 1ق، سال 1325ربيع االول  7. تمدن
 .»اليحه يكي از خواتين«، 105، شماره 1ق، سال 1325رجب  22). نامه ههفت(المتين  حبل

  .»زن در ايران«، 2، شماره23ق، سال 1343جمادي الثاني  23). نامه هفته(المتين  حبل
  .»عريضه يكي از بانوان با علم«، 882، شماره 15ق، سال 1325صفر 15. حكمت

  .36، شماره 2ق، سال 1328شوال  23. زاينده رود
  .»خواهران بيدار شويد«، 11، شماره 1، سال1338ربيع االول  19. زنانانِ زب

  .»نامه از تهران«، 15، شماره 1، سال 1338االول جمادي 19. زنانزبانِ 
اليحه تبريك است كه از سركار خانم مديره «، 3، شماره 1ق، سال1330ذيقعده . شكوفه

  .»محترمه دوشيزگان وطن رسيده
 .»تربيت نسوان در ژاپون«، 9، شماره 2ق، سال 1332الثاني عربي 20. شكوفه

 .»تحصيل دختران«، 17، شماره 3ق، سال 1329االول  ربيع 16. شمس

  .»فَلَج شقّي پستي حالت اجتماعي زنان«، 12، شماره 5ق، سال 1339الثاني  غره ربيع. كاوه
 

 




