
11پنجشنبه 23 آذر 1396 | سال پنجم | شماره 1294 روایت نو   www.shahrvand-newspaper.ir  

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:15/00- 14/30

 نظام آموزش در تاریخ ایران تــا پیش از آغاز 
فرآیند شکل گیری شیوه نوین آموزش و پیدایش 
دبستان ها و مدرسه های متوسطه، بر چه پایه هایی 

استوار بود؟
آموزش سنتی در ایران تا روزگار معاصر به سه شیوه 
انجام می پذیرفت؛ مکتب خانه ای، مدرسه ها )حوزه ها(

ی علمیه و تدریس خصوصی در خانه ها. کودکان در 
مکتب خانه ها بیشتر احکام مذهبی، خواندن قرآن و 
صرف و نحو عربی فرامی گرفتند. کتاب های درسی آنها 
گزیده ای از غزلیات حافظ، گلستان سعدی، مثنوی 
مولوی، خمسه نظامی، دیوان سنایی و خالصه الحساب 
شــیخ بهایی بــود. مکتب خانه ها مکانی مشــخص 
نداشتند؛ گاه در خانه معلمان، مسجدها یا دکه هایی در 
بازارها و گذرهای محله ها برپا می شدند. آنها همچنین 
به روش های یکسان آموزشی فعالیت نمی کردند و زیر 
نظارت حکومت اداره نمی شدند. معلمان مکتب خانه ها 
عمدتا دانش ها و سواد کافی نداشتند و نمی توانستند 
همــان دانش های محدود را به درســتی به کودکان 
آموزش دهند. کــودکان در ایــن مکتب خانه ها به 
روش های سخت تنبیه می شدند. این پدیده در کنار 
جذاب نبودن مواد آموزشی، موجب می شد کودکان 
عالقه چنــدان در آموختن درس های مکتب خانه ای 
نداشته باشند. مدرســه های علمیه، مکان های ویژه 
آموزشی برای طلبه های علوم دینی به شمار می آمد. 
تدریس خصوصــی در خانه ها، در کنــار این دو نهاد 
همگانی و فراگیر گستردگی نداشت؛ بیشتر ثروتمندان 
به این روش روی می آوردند تا به تعبیر عبداهلل مستوفی 
در کتاب »شــرح زندگانی من« فرزندان شان با دیگر 
کودکان ارتباط نداشــته باشــند و هم نشینی با آنها 
بدآموزیشــان را در پی نیاورد. پاره ای دختران و زنان 
در آن نظام سنتی معموال نزد پدر، برادر، عمو، همسر 
یا دیگر محرم هایشــان آموزش دیده، بدین ترتیب از 
موهبت خواندن و نوشــتن بهره مند می شدند. آنان 
البته تنها در پــاره ای خانواده های ویژه چنین امکانی 

می یافتند که باسواد و عالم شوند.
 نخستین کوشــش ها برای آموزش نوین از چه 
زمانی و چگونه آغاز شد؟ در گام های نخست آیا 
نشانه هایی از کوشش هایی برای آموزش دختران 

به شیوه نوین می توان جست؟
رفت وآمد هیأت های سیاســی در روزگار حکومت 
فتحعلی شاه قاجار، همچنین کوشش های شاهزاده 
عباس میرزا برای دســتیابی به دانش هــای نوین، 
زمینه ای برای دگرگونی در شــیوه سنتی آموزش در 
ایران فراهم آورد. نخستین مرحله نوگرایی آموزشی 
بدین ترتیب از این زمان آغاز شــد. فرستادن دانشجو 
به اروپا، آمدن میسیونرهای مذهبی، انتشار روزنامه، 
ترجمه کتاب و کوشش های روشنفکران فرنگ رفته 
در زمینه اصالحات فرهنگــی و اجتماعی، حکومت 
و جامعــه ایران را در روزگار پیش از مشــروطیت، در 
مسیر نخســتین دگرگونی های آموزشی گذاشت. 
میسیونرهای خارجی در ایران، نخستین کنش ها را در 
گستره آموزش های نوین نمایاندند. آنان با هدف تبلیغ 
مرام های دینی و مذهبی خویش مدرسه هایی به سبک 
اروپایی در شــهرهای تهران، اصفهان، تبریز و ارومیه 
پدید آوردند. این مدرســه های نوین که کالس های 
دخترانه و پســرانه داشــتند، در دوره محمد شــاه، 
جانشین فتحعلی شاه مجوز فعالیت گرفتند. سپس 
اجازه پایه گذاری یک مدرسه دخترانه در تهران به آن 
شرط داده شد که دختران مسلمان در آن راه نداشته 
باشند. شتاب جریان نوگرایی در ایران، این محدودیت 
را در دوره ناصرالدین شاه برداشت. ساموئل بنجامین، 
سفیر آمریکا از شاه قاجار اجازه گرفت دختران مسلمان 
بتوانند در مدرســه آمریکایی درس بخوانند. مدرسه 
متوســطه فرانکو پرســان، از مهمترین مدرسه های 
دخترانه آمریکایی در ایران آن روزگار به شمار می آمد. 
مدرسه های غیرایرانی در بستر نوگرایی های ایرانیان 
در دوره ناصرالدین شــاه بدین ترتیب در سراسر ایران 
گسترش یافتند. مدرســه های دخترانه در این میانه 
در شهرهای یزد، شیراز و کرمان پدیدار شد. دسته ای 
از کشیشان کاتولیک، مدرســه های خواهران سنت 
زیتا شــیل و ژاندارک را در پایتخت بنیــان نهادند. 
دختران در این مدرسه ها زبان های انگلیسی و فرانسه 
را فرامی گرفتند. این مدرسه های اروپایی هرچند بر 
پایه انگیزه های مذهبی پدیــد می آمدند اما تکان ها 
و جنبش های اجتماعی را به ویــژه در زمینه آموزش 
دختران و پاره ای باورهای اجتماعی در پی می آوردند. 
پدیده آموزش دختران در آن روزگار در جامعه ای که 
بیرون آمدن دختران از خانه را اساسا نمی پذیرفت، یک 
مسأله پیچیده به شمار می آمد. بسیاری از روشنفکران 
ایرانی اما با الگوگیری از آموزه های غربی، همچنین با 
بهره گیری از وجود مدرســه های اروپایــی در ایران، 
آموزش دختران را از عامل های بنیادین رشد جامعه 
پنداشته و شناســانده و بر آن پای فشردند؛ هرچند 
مخالفت هایی و مخالفانی بســیار پیش روی خویش 
می دیدند که از منظرهایی دگرگونه به این دگرگونی 

بزرگ می نگریستند. 
 پیدایش دارالفنون در پیوند با این کوشش ها در 

گستره آموزش های نوین جای می گیرد؟
بنیان گذاری دارالفنون به کوشش میراز تقی خان 
فراهانی )امیرکبیر( ســرآغاز دومین مرحله نوگرایی 
آموزشــی در ایران معاصر به شمار می آید. دارالفنون 
هرچند از مدرسه نظام در روسیه الگو برداشته و تنها 

آموزش پسران را دربرمی گرفت اما زمینه ای مناسب 
فراهم آورد تا برای نخســتین بار در ایران مواد نوین 
آموزشــی همچون ریاضیات، طبیعیات، شــیمی، 
فیزیک، نقاشی، موسیقی، داروسازی، معدن شناسی 
و زبان خارجی در مدرســه ای ایرانی آمــوزش داده 
شود. بکارگیری معلمان اروپایی در دارالفنون، نه تنها 
پایه گذاری آموزش دانش ها و علــوم نوین را در ایران 
به همراه داشت، که، به یک کانون نوین فرهنگی بدل 
شد که از دریچه آن فرهنگ اروپایی آموزش در ایران 
رواج یافت. سفر پاره ای از دانش آموختگان دارالفنون 
به اروپا برای ادامه تحصیل در سال 1235 خورشیدی، 
بستری فراهم آورد تا از میان آنان کسانی چون میرزا 
محمود خان احتشام السلطنه و علی خان ناظم العلوم، 
در سال های بعد در پایه گذاری و رواج مدرسه های نوین 
بکوشند. این دگرگونی ها هرچند در فرآیند پیدایش 
آموزش نوین دختــران در ایران تأثیری مســتقیم 
نگذاشت اما فضایی فراهم آورد تا نیاز به آن در جامعه 

ایران نیز در دهه های بعد بسیار احساس شود.
 بدین ترتیب تا پیش از کوشش های میرزا حسن 
رشدیه، زمینه برای پیدایش مدرسه تا اندازه ای 

فراهم آمده بود؟
نزدیک به پنج دهه پس از پایه گذاری و گشــایش 
دارالفنــون زمان برد تا ســومین مرحلــه نوگرایی 
آموزشــی در ایران آغاز شــود. میرزا حسن رشدیه، 
از تجددخواهان ایرانی با ســفر به بیروت، همچنین 
خواندن نوشــته ها و کتاب های روشــنفکرانی چون 
طالبوف، از روش های نوین در فرآیند آموزش کودکان 
آگاهی یافت. او در ســال 1278 خورشیدی مدرسه 
رشــدیه را در تبریز بنیان گذارد. رشــدیه، برخالف 
نظام ســنتی، از پاره ای روش های نویــن و ابزارهای 
کمک آموزشی بهره می گرفت که البته تنها اصالحاتی 
در روش های آموزشی، نه شیوه و کیفیت مواد درسی 
را دربرمی گرفــت. پاره ای از قشــرهای اجتماعی اما 
همین را نیز برنتافته، جلــوی کار او را گرفتند. برخی 
روحانیان همچون شیخ هادی نجم آبادی و سیدمحمد 
طباطبایی بــه پشــتیبانی از وی و روش های نوین 
آموزشی برآمدند. 17 مدرســه ابتدایی خصوصی یا 
ملی پسران به سبک نوین بدین ترتیب در  سال 1280 
خورشــیدی در تهران و یک مدرسه نیز در شهرهای 

رشت، مشهد، تبریز و بوشهر گشایش یافت که بدون 
پشــتیبانی دولت، تنها به کوشــش مالی و معنوی 

دگرگونی خواهان اداره می شدند.
 نخستین کوشــش های نوگرایان و مصلحان 
اجتماعی برای پایه گذاری مدرســه های ایرانی 

دخترانه، از این دوره پدیدار می شود؟
بله، اما پایه گذاری مدرسه های دختران به سادگی 
ممکن نبود. نخســتین کنش برای پیدایش مدرسه 
ملی دخترانه، ایستادگی های تند در پی آورد. فعالیت 
مدرسه دخترانه پرورش به کوشش طوبی رشدیه در  
سال 1282 خورشیدی، تنها چهار روز پایدار بود و با 
مخالفت ها به تعطیلی رسید. سه سال بعد بی بی خانم 
وزیراف، مدرسه دخترانه ملی دوشیزگان را بنیان نهاد 
که با تهدید ویرانی ساختمان روبه رو شد. اداره معارف از 
این رو به وی توصیه کرد مدرسه را تعطیل کند. آموزش 
و پرورش دختران تــا پیش از روزگار مشــروطیت 
بدین ترتیب به مدرسه های غیرایرانی محدود می شد. 
بحران های سیاسی و اجتماعی به ویژه آشفتگی ها در 
این دو گستره پس از پیروزی جنبش مشروطیت ایران 
اجازه نداد دگرگونی ای چشــمگیر در شیوه آموزش 
و پــرورش دختران رخ دهــد. در هنگامه بی توجهی 
دولت مشروطه به این مســأله، طوبی آزموده به یاری 
حسن رشدیه، مدرسه ناموس را در تهران بنیان نهاد 
که خوشایند مردم شد. مخالفان با سرودن شعرهای 
هجو، دختران مدرسه را به بی عفتی متهم می کردند اما 
طوبی آزموده از پای ننشست و توانست با نگاه داشتن 

این نهال نحیف، آن را در سال های بعد گسترش دهد.
 کنش ها در زمینه پیدایش مدرسه های دخترانه، 
تا این جا بر پایه نگرش هــای نوگرایانه پاره ای 
روشنفکران به ویژه زنان نواندیش شکل می گیرد. 
دولت مشروطه آیا پس از این دگرگونی ها توانست 

به چنین فرآیندی یاری رساند؟
با تصویب نخستین دستور تعلیمات مدرسه های 
ابتدایی سه ســاله و متوســطه در وزارت معارف به 
 سال 1288 خورشیدی، مدرسه های عفاف، تربیت، 

شــمس المدارس و حجاب در تهران بنیان گذاشته 
شد. این مدرسه ها اما مخاطبان محدود و ویژه داشتند 
و بیشتر خانواده ها پسران و دختران شان را همچنان 
به مکتب خانه ها می ســپردند. مجلس شورای ملی 
یک سال بعد با تصویب قانون وزارت معارف و اوقاف و 
صنایع مستظرفه، رسیدگی به مدرسه ها را به این نهاد 
نوبنیاد دولتی سپرد. این رخداد مهم، زمینه ای مناسب 
برای رونق آموزش نوین در ایران در پی آورد به گونه ای 
که پس از آن هر سال شمار مدرسه های نوین افزایش 
یافت. فاصله سال های 1288 تا 1304 خورشیدی را 
می توان نخستین مرحله رشــد نظام نوین آموزشی 
ایران در روزگار پس از مشروطیت برشمرد؛ ایرانیان به 
گونه ای چشمگیر در پاسخ به نیاز جامعه، مدرسه هایی 
خصوصی بنیان می گذاردند. تصمیم های دولت به ویژه 
وزیران معارف به همراه قانون های مجلس نیز به یاری 
آنان می آمد. بستر کالن جامعه ایران بدین ترتیب برای 
رشد و گسترش مدرســه های نوین به ویژه دخترانه، 
آمادگی بیشتر یافت. دولت با تصویب قانون اساسی 
فرهنگ به  سال 1290 خورشیدی، تعلیمات ابتدایی 
را اجباری کرد. مدرسه ها در پی این دگرگونی، سامان 
بیشتر یافتند و شیوه اداره نظام مند آنها مشخص شد. 
مدرسه ها به دو دسته ملی و دولتی بخش می شدند؛ 
مدرسه های ملی از دانش آموزان شهریه می گرفتند، 
دولت نیز هزینه مدرسه های دولتی را تأمین می کرد. 
فرآیند تحصیل، به دو دوره ابتدایی )شــش ساله( و 
متوسطه )دو دوره سه ساله( بخش می شد. رشته های 
تحصیلی، زمینه هایی چــون ریاضی، طبیعی، ادبی، 
کشــاورزی و خانه  داری بود. مدرســه ها درس های 
فارســی، عربی، جغرافی، زبان انگلیسی و شرعیات را 
ارایه می کردند. دگرگونی های سال های بعد همچون 
راه اندازی مدرســه های پرورش دوشیزگان و معارف 
نسوان، بنیانگذاری چندین مدرسه عالی در اداره های 
دولتی مانند مدرســه های عالی حقوق و موسیقی و 
انتشــار مجله های تعلیم و تربیت و سالنامه معارف و 
مدارس ایران در پایــان جنگ یکم جهانی، زمینه ای 

مناســب برای تقویت جریان نو در آموزش و پرورش 
ایران فراهم آورد.

 با وجود ایستادگی های بخش های سنتی جامعه 
در برابر این دگرگونی های بزرگ اجتماعی، به ویژه 
پیدایش و گسترش مدرســه های دخترانه آیا 
بنیان گذاران این دگرگونی ها و نهادهای نو برای 

تغییر نگرش آن بخش ها می کوشیدند؟
بر پایه آمار وزارت معارف از مدرســه های دخترانه 
دولتی در محله های گوناگون تهران در  ســال 1297 
خورشیدی می توان دریافت بنیان گذاران مدرسه های 
دولتی آنها را به گونه ای برمی گزیدند تا اعتماد همگانی 
برای پذیرش آموزش دختران در جامعه را پدید آورند. 
ناموس، مخدرات اســالمیه، عفتیه، تقدیس، عفاف، 
مســطورات، پردگیان و حجاب، نام پــاره ای از این 
مدرسه ها بود. وزارت معارف به  سال 1297 خورشیدی 
پس از راه اندازی اداره تعلیمات نســوان، دو مدرســه 
دولتی رایگان ابتدایی برای دختران پدید آورد و مقرر 
کرد در هر ناحیه یک مدرســه رایگان دولتی راه افتد. 
شمار دبستان های دخترانه بدین ترتیب افزایش یافت، 
هرچند دختران برای تحصیل در دوره متوسطه، تنها 
می توانستند در مدرسه آمریکایی و مدرسه فرانسوی 

ژاندارک آموزش ببینند.
 یکی از مسأله هایی که طبیعتا می توانست در 
زمینه پیدایش و گسترش مدرسه های دخترانه 
مهم باشد، معلمان مدرسه ها بود؟ منابع تاریخی 
به ویژه سندها، پاره ای از کوشش های دولت را در 
زمینه پرورش معلمان زن و نهادسازی دراین باره 

بازتاب داده اند. این مسأله چگونه آغاز شد؟
دولت پــس از پایان جنگ اول جهانی بر آن شــد 
مرکزی برای تربیت معلمــان برپــا دارد. راه اندازی 
دارالمعلمین و دارالمعلمــات، یک دگرگونی مهم در 
توجه حکومت به آموزش کودکان و نوجوانان به ویژه 
دختران به شــمار می آمد. دارالمعلمات، معلمان زن 
مورد نیاز مدرســه های دخترانــه را تربیت می کرد. 
دختران دانش آموزی که تصدیق نامه ابتدایی گرفته 
بودند، پس از آن به دوره متوســطه می توانستند راه 
یابند. آنان در این دوره تــازه، اصول تعلیم و تربیت را 
نیز در کنار دیگر درس های متوسطه فرامی گرفتند. 
دولت به ســال 1301 خورشــیدی مادام آندره هس 
فرانسوی را برای مدیریت دارالمعلمات به کار گرفت. 
او برنامه های گوناگون عملی و حرفه ای برای آموزش 
دانش آمــوزان طراحی کرد. شــماری از شــاگردان 
دارالمعلمات شــهریه نمی پرداختند امــا باید پس 

از دوره تحصیل، بــه اندازه ســال های تحصیل، در 
مدرســه های دولتی درس بدهند. مجلس شــورای 
ملی به  سال 1305 خورشیدی الیحه تعلیم اجباری 
را تصویب کرد. این قانون مقرر می کرد در روستاهایی 
که دانش آموزان آنها به 70 برسد باید مدرسه داشته 
باشند. مجلس همچنین به  سال 1307 خورشیدی 
به وزارت فرهنگ اجازه داد هشــت معلم فرانســوی 
برای افزایش کیفیت آموزش مدرسه های دخترانه به 
کار گیرد. وزارت فرهنگ نیز کتاب های نوین درسی 
منتشر می کرد؛ همچنین آموزه هایی در زمینه تدبیر 
منزل، خانه داری، بهداشــت و ورزش، در برنامه های 
مدرسه های دخترانه گنجانده بود. در فرآیند گسترش 
مدرســه های ملی در این دوره، در برابر چند مدرسه 
پسرانه، مدرسه هایی نیز برای دختران پدید می آمد. 
آمارها از گسترش مدرسه ها هم برای پسران و هم برای 
دختران نشان داشت. دولت در ادامه برنامه ها و کارهای 
خود برای سامان بخشی به آموزش دختران، آیین نامه 
تأسیس دانشسرای مقدماتی دختران را به  سال 1315 
خورشیدی تصویب کرد. دو ســال پیشتر، آیین نامه 
اجرای قانون تربیت معلم تصویب و مقرر شــده بود، 
25 مرکز تربیت معلم در سراسر کشور، در یک دوره 
پنج ساله بنیان گذارده شــود. نظام سنتی آموزش، 
بدین ترتیب در روزگار پهلوی با شــتابی بیشتر جای 
خود را به مدرسه های نوین ســپرد و این نهادهای نو 
گسترش یافتند. دولت در این روزگار بر آن بود آموزش 
و پرورش را کامال در دست خود گیرد و همه مرکزهای 
آموزشی زیر نظر تشکیالت دولتی درآیند. مدرسه های 
دخترانه و شمار دانش آموزان نیز بدین ترتیب افزایش 
چشمگیر می یافت. مدرسه ها نیز با ترتیبی مشخص و 
ویژه فعالیت می کردند. دولت به عنوان مثال شرایطی 
برای گشایش و فعالیت مدرسه ها در نظر گرفته بود؛ 
ویژگی هــای مدیر و ســاختمان مدرســه و نظم در 
مدیریت مدرســه ها و کالس ها از آن دسته به شمار 

می آمد. 
 آماری می توان جست که نشان دهد در روزگار 
پهلوی اول شمار مدرسه های دخترانه چه اندازه 
بوده است؟ مکتب خانه های قدیم نیز آیا به زیست 

خود در این روزگار ادامه دادند؟
آمار سال های 1310 و 1311 خورشیدی از وجود 
78 مدرســه ابتدایی دخترانه و 89 مدرسه ابتدایی 
دخترانه ملی آگاهی می دهد. در چنین شرایطی اما 
هنوز کسانی بودند که می پسندیدند فرزندان شان در 
مکتب خانه ها و بر پایه همان شــیوه پیشین آموزش 
ببینند، زیرا می پنداشتند مدرســه ها و آموزش های 
نوین، فرزندان شــان را از اصول مذهبی دور می کند. 
شــیوه ســنتی آموزش از این رو تا پایــان دهه 20 
خورشیدی همچنان پیوستگی و حضور داشت. آماری 
از مکتب خانه های پایتخت به  سال 1315 خورشیدی 

منتشر شد که این ماندگاری را می نمایاند.
 مقطع بندی نظام نوین آمــوزش چگونه بود؟ 
برنامه های درسی مدرسه ها بر پایه چه آموزه هایی 

استوار بود؟
دوره متوسطه، در سه ســال نخست برای دختران 
و پسران مشــترک بود و از  سال چهارم به شاخه های 
علمی و ادبی برای پسران و شاخه های علمی و عمومی 
برای دختران تقســیم می شــد. دخترانی که شاخه 
علمی را به پایان می رساندند، می توانستند به تدریس 
وارد شــوند و آنها که در شاخه عمومی دانش آموخته 
بودند، به مدرسه مامایی یا دانشسرای عالی می رفتند. 
علوم ریاضی، طبیعی، فیزیک و شیمی در برنامه درسی 
پســران بود اما دختران در کنار مواد درسی یادشده 
درباره تدبیر منزل، خانه داری، بچه داری و خیاطی نیز 
درس هایی می آموختند. ایــن گرایش در برنامه های 
درسی دختران می توانست نگرش خانواده های آنان را 
در یک جامعه سنتی دگرگون کند. شورایعالی فرهنگ 
در  سال 1313 خورشــیدی برای گسترش آموزش 
فنی و حرفه ای دختران، چهار آموزشگاه حرفه ای در 
تهران، تبریز و شــیراز بنیان نهاد. این گونه آموزش ها 
می توانست بستری مناسب برای حضور زنان در گستره 
اجتماعی فراهــم آورد و به روند نوگرایی و نوســازی 

به ویژه در حوزه آموزش یاری رساند.
 در همین هنگامه هاست که دولت پهلوی اول 
برنامه کشــف حجاب را اجرا کرد. این مسأله بر 
آموزش دختران و مدرســه های دخترانه تأثیر 

گذاشت؟
رضاشاه همراه با علی اصغر حکمت وزیر معارف، در 
17 دی 1314 خورشیدی در جشنی در دانشسرای 
دختران حضور یافت و برنامه رفع حجاب را مطرح کرد. 
شورایعالی فرهنگ در زمستان همان  سال ضوابطی 
تازه درباره رشــته های آموزش دختران تصویب کرد. 
دبستان های مختلط، در سال 1314 خورشیدی پدید 
آمدند. دانش آموزان این مدرســه ها پوشش یکسان 
-پســران کت وشــلوار و دختران روپوش- هر دو به 
رنگ خاکستری داشتند. شــمار دانش آموزان دختر 
از پســر کمتر بود اما روندی روبه رشد داشت. دولت 
از  سال 1314 خورشــیدی ممنوع کرد دانش آموزان 
دختر در مدرسه چادر سرکنند؛ آنها باید روپوش ویژه 
مدرسه بپوشند. بیشــتر خانواده های دانش آموزان 
دختر ترجیح می دادند آنها پس از پایان دوره ابتدایی 
ازدواج کنند، از این رو شــمار دانش آموزان متوسطه 
دختر حتی تا  سال 1315 اندک بود. آمار آن  سال نشان 
می داد هیچ دختری در کالس های متوســطه نبوده 
است. البته مسأله کشف حجاب نیز می توانست در این 
پدیده موثر بوده باشد. خانواده های طبقه های متمول 
و متوسط جامعه، رفته رفته دختران خود را بیشتر به 

دوره متوسطه  فرستادند. 

آموزش زنان و پیدایش مدرسه های دخترانه، از آغاز نوگرایی تا پایان دهه 20 خورشیدی؛ گفت وگو با دکتر سهیال ترابی فارسانی

پردگیان و مخدرات؛ از اندرونی تا مدرسه
 فرآیند دراز و پرپیچ وخم آموزش نوین زنان در تاریخ معاصر ایران؛ دشواری ها، ایستادگی ها، کامیابی ها

مهدی یســاولی- دبیر روایت نو| آموزش نوین 
دختران و زنان در تاریــخ معاصر ایران، گذاری 
ســخت، توان فرســا اما خواندنی، به روزگار ما 
داشته اســت. پندار این واقعیت که دختران و 
زنان ایرانی از چه زمانی و چگونه توانســتند به 
شــیوه نوین آموزش ببینند و به مدرسه بروند، 
ما را دست کم به 200 سال پیش بازمی گرداند. نه 
این که چنین پدیده ای مهــم از آن زمان رخ داد؛  
نخســتین بذرهای آموزش نوین در بستر جامعه 
سنتی و ناآشنا به دگرگونی های اجتماعی ایران، 

از آن زمان کاشته و پایه های آن در گذر زمان در 
دوره های بعد گذارده شد. کنشگران و نوگرایان 
در این مسیر، روزگارانی سخت از سر گذراندند 
تا توانستند هم راســتای شکل گیری آموزش ها 
و مدرســه های نوین در ایران معاصر، دختران 
و زنان را نیز بر ســر کالس های درس بنشانند. 
شناخت مانع ها و مشکل های راه، تأثیر خیزش ها 
و جنبش های اجتماعی و بازشناســی کنشگران 
و مصلحان و بســترهای اجتماعی که زمینه را 
پیدایش و گسترش این پدیده در تاریخ اجتماعی 

ایران فراهم آورد، دریافت و دســتاوردی مهم 
پیش روی می گذارد.  دکتر سهیال ترابی فارسانی، 
استاد دانشگاه، تاریخ نگار، پژوهشگر و نویسنده، 
تاکنون در گستره مســائل زنان در تاریخ معاصر 
ایران بســیار پژوهیــده و مقاله هایی گوناگون 
نگاشته اســت. از میان این کوشش های علمی، 
از مقاله هایی همچــون »زن و تحول گفتمان از 
خالل نشریه هاي زنان از مشــروطه تا پهلوي«، 
»زن و تحول امــر روزمره با تکیه بر نشــریات 
زنان عصر قاجار«، »آداب نامه ها و جایگاه آن در 

تاریخ نگاري اجتماعي بــا تأکید بر عصر قاجار«، 
»تحول گفتمان روزنامه هاي روشنفکري در قبل 
و بعد از جنبش مشــروطه«، »تکاپوي زنان عصر 
قاجار فردیت جهان ســنت و گذار از آن«، »روند 
آموزش زنان از آغــاز نوگرایي تا پایان عصر رضا 
شاه« و »رویکردي به تاریخ نگاري زنان از خالل 
نشریات زنان از مشروطه تا پهلوي« می توان نام 
برد. با این تاریخ پژوه درباره پیدایش، شکل گیری 
و گســترش آموزش زنان در تاریخ معاصر ایران 

گفت وگو کرده ایم. 

پاره ای زنان نوگرا در پیوستگی کنش ها و کوشش هایی که از روزگار مشروطه آغاز شده 
بود، نهادها و تشکل هایی در میانه های روزگار پهلوی اول پدید آوردند که آثاری مهم در 
سازمان دهی اندیشه های پیوسته با حوزه زنان داشتند. کارهای این نهادهای غیردولتی 

آیا در زمینه آموزش دختران نیز دستاوردهایی به همراه داشت؟
نهادهای مردمی حوزه زنان، در فرآیند گســترش آموزش های نوین زنان تأثیر چشمگیر 
داشتند. به عنوان نمونه پاره ای از زنان فرهنگ دوست به ریاست صدیقه دولت آبادی در  سال 
1314 خورشــیدی کانون بانوان را بنیان گذاردند. شعبه های کانون در تهران و دیگر شهرها 
با برگزاری مجلس های سخنرانی و پایه گذاری روزنامه و دیگر نشریات می کوشیدند سطح 
آگاهی زنان را افزایش داده، در راه اندازی پیشاهنگی دختران و مدرسه های مختلط و برگزاری 

کالس های آموزشی، ورزشی، موسیقی، فراگیری زبان های خارجی پیشگام باشند.

کوشش های دولت و کنشگران غیردولتی را در زمینه آموزش های نوین به ویژه پیدایش 
و گسترش مدرسه های دخترانه تا پایان روزگار پهلوی اول اگر بخواهیم جمع ببندیم، چه 

تصویری پیش رویمان جای می گیرد؟
هرچند بخش هایی از جامعه هنوز با تردید به پدیده آموزش های نوین دختران می نگریستند 
اما وجود یک دانشگاه و هفت مدرسه عالی بر پایه آمار  ســال 1320 خورشیدی و تحصیل 
302 دانشجوی دختر در آن جاها، به همراه حضور 6 هزار و 585 دانش آموز دختر در 1210 
دبیرستان نشان می داد کنش ها و کوشش های دولت در دهه های گذشته در این زمینه توانسته 
است ماندگار شود. مسائلی هرچند در این مسیر سخت وجود داشت؛ نبود امنیت اجتماعی، 
مسائل اقتصادی، پایین بودن سطح فرهنگ همگانی، گستردگی و تأثیر اندیشه های مردانه در 
الیه های گوناگون جامعه به ویژه در زمینه استقالل زنان، از مانع هایی به شمار می آمد که روند 
نوگرایی و پیدایش آموزش دختران را کند می کرد. کوشش ها اما سرانجام به بار نشسته بود. 
مدرسه قابلگی در دسته مدرسه های محبوب دختران به شمار می آمد. این مدرسه در  سال 
1305 خورشیدی گشایش یافت. دختران پس از پایان دوره آموزشی این مدرسه می توانستند 
به رشته پزشکی بروند. گزارش ها نشان می دهد مریض خانه نسوان، در  سال 1309 خورشیدی 
چند دکتر زن داشت. پاره ای مدیران مدرسه ها برای دستیابی به رضایت خانواده ها برای حضور 
دختران شان در مدرسه می کوشیدند کالس های قالی بافی و خیاطی را در کنار آموزش های 

رسمی مدرسه بگنجانند تا دختران پیشه ای نیز بیاموزند و به اقتصاد خانواده یاری رسانند.

تصویر کلی امروز ما از دگرگونی در زمینه آموزش به ویژه شــکل گیری مدرســه های 
دخترانه در تاریخ معاصر ایران چگونه است؟

آموزش نوین زنــان در تاریخ معاصر ایــران، فرآیندی دراز، پرپیچ وخم و با دشــواری ها و 
ایستادگی های بسیار بوده است. ورود هر کاال یا پدیده نوین غربی در سده های اخیر تاریخ ایران 
همواره با مانع هایی روبه رو می شد و موافقان و مخالفانی داشت. دگرگون خواهان و پیشروان 
جامعه برای کاهش شکاف میان سنت و مدرنیسم، راهکارهایی در پیش می گرفتند که بیشتر 
در زمینه شکل و محتوای برنامه ها و کنش های متجددانه نمایان می شد. آموزش زنان تا پیش 
از روزگار مشــروطیت چندان کامیاب نشد. پایه گذاری نخســتین مدرسه های دخترانه در 
سال های پیش از پیروزی مشروطیت با ناکامی همراه شد. این آموزش، تا پیروزی مشروطه 
تنها به مدرسه های غیرایرانی منحصر بود. مجلس یکم شورای ملی اما در زمینه آموزش زنان و 
بنیانگذاری مدرسه های دخترانه رهاوردی نداشت. نخستین کوشش ها در زمینه قانون گذاری 
در این زمینه به کوشش های نمایندگان در مجلس دوم مشروطه بازمی گردد؛ فرآیندی که در 

دهه های بعد به ویژه تا پایان روزگار پهلوی اول پیوستگی و گسترش یافت.

ار 
اج

ر ق
ص

ر ع
ن د

زنا
ی 

نیا
و د

شی
آر

س:
عک

 /
ری

قم
 1

32
ل 8

سا
ه 

ه ب
س

در
س م

کال
  


