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، اندیــشیدن و کاربــست مفــاهیم دینــی و داد نمــی رابرابــري در حــوزه زنــان 
 تغییـرات اولیـه را در   توانـست  می آموزشی و بهداشتی     هاي  حوزهاجتماعی در   

بنابراین توجه بـه بهبـود موقعیـت        .ود آورد نگاه به مسئله جنسیت زنانه به وج      
 مـشروطه   به یکی از مـسائل   اجتماعی زن ایرانی و نفع همگانی حاصل از آن،        

ي اجتمـاعی،  هـا  سنتبا این حال، تغییر در      . تبدیل شد خواهان در حوزه زنان     
باعث واکنش شدید حامیان گفتمان سنتی بـر سـر موضـوع آمـوزش زنـان و                 

ي بـسیاري صـورت   هـا  کـشمکش  بر همین مبنـا  یس مدارس دخترانه شد؛ تأس
ي شهري، جرایـد  ها انجمنگرفت که در محافل گوناگون نظیر مجلس، دولت،   

در واقع طرح مفاهیم اصلی مشروطیت نظیر آزادي، قانون          .و غیره تبلور یافت   
و برابري، که به نوعی با مسئله زنان نیز پیوند یافت، نقطه کانونی تعارض بین                

  . و تجدد بودي سنتها گفتمان
  مشروطیت، قاجارزنان، آموزش، تجدد، سنت، گفتمان،  : کلیديهاي هواژ

  
  طرح مسئله

عـواملی  .  قـرار گرفـت  المللی ینجامعه ایرانی از اوایل دوره قاجاریه در گردونه روابط ب         
 در ایران و تشکیل مدراس و محافل سیاسی و فرهنگی          ها  یحضور خارج ) همچون الف 

 بر خرد روشنگرانه اي یچهم محصلین ایرانی به خارج و باز شدن دراعزا) توسط آنان، ب
رفتـه قواعـد جدیـدي را در      و ترقی صنعت چاپ در ایران، رفتـه        یريگ  شکل) آنان و ج  

 در اي ینـه این قواعد نوین جامعه غربی را بـه سـان آ  . ساختار جامعه قاجاري مطرح کرد 
انان و طبقه متوسط سـنتی نظیـر        مقابل دیدگان قشرهاي طبقه متوسط شهري نظیر بازرگ       

منـابع متعـددي    )  ق 1313 – 1264 (بنابراین در میانه دوره ناصـري     . روحانیون قرار داد  
 انتقادي فراهم آمد؛ ایـن منـابع جامعـه ایرانـی دسـتخوش          يها  شکل گرفت و در رساله    

  .داد ی را در قالب نقد نرم، تمیثل و طنز نشان منظمی یبحران و ب
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 از شریعت اسـالم و   ییها  ان در دوره قاجار، بر مبناي برداشت      گفتمان آموزشی ایر  
.  به مسئله زنـان برسـاخته شـده بـود          یشیاند   اجتماعی و جزم   ينظر  رویکرد سنتی، تنگ  

 حـاکم بـرآن   يهـا  ارزش کـه بـسیاري از هنجارهـا و      دهد یبررسی جامعه ایران نشان م    
 يهـا  ی درون مجموعه آگاهبرگرفته از نوعی سنت درونی شده بود و مردم این تعالیم را  

 رو یـن ازا. گرفتنـد  ی از آن مجموعه بهـره مـ   يریگ  میخود ذخیره داشتند و در مواقع تصم      
 نوع قرائـت مـذهبی و    واکثر زنان جامعه ایرانی با توجه به منابع ساخت قدرت سیاسی      

ولـی از نیمـه دوم سـلطنت      . ماندنـد   یایدئولوژي حاکم، از تعلیمـات اولیـه، محـروم مـ          
 آموختگـان  دانـش هـاي   یـت فعالشاه، با توجه بـه تجربـه مـدارس مـسیونري،         ینمظفرالد

هاي شکل گیري مدارس دخترانه و آمـوزش زنانـه           ینهزمنواندیش و روشنفکران ایرانی،     
  .پیدا شد

واقعیت امـر ایـن   . انقالب مشروطیت دگراندیشی در حوزه زنانه را به وجود آورد         
بین طبقه متوسط به مسئله تبدیل نشده بود؛ هـر          است که تا پیش از انقالب، مقوله زنان         

چند دغدغه توانمند سازي زنان در میان طبقه روشنفکران وجود داشت، اما امکان طرح              
آن در جامعه سنتی پیشا مشروطیت بعید بود؛ چنانکه کوچکترین تالش با برخورد شدید 

زادي، قانون و انعکاس مفاهیم اصلی مشروطه همچون آ   . شد  یمپاسداران سنت روبه رو     
. برابري در میان جامعه، به مشروطه خواهان فرصت داد تا به طرح مسئله زنان بپردازنـد            

در واقع، اندیشه اصلی مشروطه خواهان در مقوله یادشده در سه اصل مهم متمم قـانون                
هـاي سیاسـی و اجتمـاعی مـشروطیت،         یـان جراساسی متبلور شد؛ هر چنـد بعـدها در          

یکی اصل هشتم مربوط به حقوق عمومی است که بدون         . ه پا کرد  مناقشات بسیاري را ب   
از حقوق یکسان برخوردار شـدند؛ دیگـري در         » اهالی مملکت ایران  «اشاره به جنسیت،    

اصول هیجدهم و نوزدهم نیز بدون اشاره به جنسیت، آزادي تحصیل و تعلـیم علـوم و                 
عقیـدتی را بـین     -ایـن جریـان ناخواسـته تعـارض فکـري         . یید و تحکیم شـد    تأمعارف  
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این تحقیق برآن است کـه پاسـخ   بر پایه این مسئله، . ي سنت و تجدد دامن زد  ها  گفتمان
  : زیر باشدسؤاالتگوي 

ــنفکران ــنش روش ــش و ک ــان دان ــدیشآموختگ ــاعی دوره  نوان ــاختار اجتم  در س
  پیشامشروطیت و دوره مشروطیت چه پیامدهاي به همراه داشت؟

   شکل گرفت؟هاي مؤلفه چه براساسنظم آموزشی مدرن در حوزه زنان 
ی آمـوزش زنانـه و علـل و         یدر زمینه پیشینه تحقیق باید اذعان کرد که حوزه ابتدا         

ي مختلـف در  هـا  صـورت در دوره قاجاریـه بـه    هاي آموزشی یشهاندیري گ شکلعوامل  
 مسئله آموزشی زنان در انقالب مـشروطیت، کـشمکش و   اماتحقیقات انجام شده است؛  

ي سنت و تجدد بر سـر ایـن موضـوع و در نهایـت تبارشناسـی                 ها  گفتمان تنازع آشکار 
قلمروهاي آموزشی زنانه، به طور کامل نتوانست نظر مولفان و پژوهشگران را بـه خـود             

 و مقاالتی که تاکنون منتـشر شـده، بـه       ها  کتابجلب نماید؛ در دوره مورد بحث، اغلب        
ي ها کوششاز میان . سنده شده استتوصیف برخی مسائل زنان آن هم از منابع محدود ب

 و کتاب ژانت آفاري  نوشته   انقالب مشروطه ایران  توان به آثاري نظیر       یمصورت گرفته،   
 منیرالسادات میر هادي   اثر خانم     مدارس دخترانه در توسعه اجتماعی زنان در ایران        تأثیر

ه صورت جامع در مقابل دیگر آثار نوشته شده، پژوهش حاضر به دالیل ذیل ب. اشاره کرد
هـاي نخـستین آموزشـی     یـشه انداسـتخراج و تحلیـل   ) الف: به این مسئله پرداخته است 

اسـتفاده گـسترده از نـشریات دوره        ) ترین منابع انگلیـسی و فارسـی؛ ب         یاصلبراساس  
ی ساختار گفتمان زنانه و تحلیل ده شکل) مشروطه در تبیین اندیشه حاضر و در نهایت ج

  .یان بر سر مسئله حاضرگرا سنتران و ي روشنفکها اختالفعلل 
  
  یري و تحول اندیشه آموزشی مدرن زنانهگ شکل. 1

 آموزشـی بـه    هـاي   یطدر دوره قاجار نظام مدون آموزشی وجود نداشت، بلکه مح         
کـه  ایران مدرن،  مؤلف کتاب   موشه دانیال . شد  یصورت مستقل و با روش سنتی اداره م       
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، در اواسط  ارومیه بود، درباره نظام آموزشی ایران مدرسه میسیونرها دريها یکی از معلم
 . نظام مدارس عمومی یا دولتی در ایران وجـود نـدارد   گونه  یچه«: نویسد  ی م دوره قاجار، 
 مدرسه در همه شهرهاي کوچک و بزرگ وجود دارد که در مسجد توسط             به طور کلی،  

ها بـه   ي فرستادن بچهاین مدارس اختیاري هستند و اجباري برا  . شود  یروحانیون اداره م  
. مدارسی براي دختـران وجـود نـدارد   .  این مدارس فقط براي پسران است ...یست ن آنجا

 معلـم   بایـست   یاگر دختري به صورت کلی خواهان به دست آوردن آموزش اسـت، مـ             
). Mooshie, 1898: 150-151/ also see: Nweeya, 1913: 260 (»ســرخانه بگیــرد

 نظام علمـی،    گونه  یچ، ه سپري کرد  و در میان دهقانان       که چندي در روستاها    ساوسگیت
بـه قـول وي   . کنـد  یوپـرورش نامیـد، در میـان ایرانیـان مـشاهده نمـ            که بتوان آمـوزش   

، که در مجمـوع  دهد ی در هر روستا وجود دارد که به کودکان تعلیم م      یی مال یطورکل  به«
 در دهـه اول  بیـرد خانم ). Southgate, 1840: 97/2 (»هدفش خوانش قرآن و دعا است

بـه نظـر او هـیچ آمـوزش      . کنـد   یوپرورش در ایران اشـاره مـ         به فقدان آموزش   14قرن  
صحیحی به جز در تهران وجود نداشت که با این شرایط اعتقاد داشت با سیستم موجود  

بـه قـول او در   . نسل بعدي احتماالً داري فکر روشن نسبت به نسل حاضر نخواهد بـود    
ا مدارس مساجد وجـود داشـت کـه دانـش سـطحی از عربـی و              تمام شهرها و روستاه   

این  گفت، با توان یدر واقع م). Bird, 1891: 253 (کرد ی سعدي را بازگو مهاي یتحکا
 سنتی وجود داشته است، ولی از نظام     يها   مدارس و مساجدي براي برگزاري کالس      که

  ).Mirza, 1920: 44 (آموزش مبتی بر متد جدید خبري نبوده است
 انتقـادي دربـاره   اًبعـض  تفـسیري و  يها ر ساختار سنتی دوره قاجار، اندك رساله     د

این مکتوبات گرچه بیشتر    . مسئله زنان، سعی در بازاندیشی در منابع اقتدار سنتی داشت         
ها زن ایرانی به   در این رساله1.شد یحول مباحث جنسیتی بود، اما به قلم مردان نوشته م         

                                                
-  گویی رسـاله   با تاکید بر پاسخ(درایی مردان  ی به هرزهیگو اي که از طرف زن ایرانی براي پاسخ        نخستین رساله

ادي در دهه اول قـرن  فاطمه استرآب بی  الرجال است که توسط بی      نوشته شده، رساله انتقادي معایب    ) النسوان  تادیب
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و یـا بـه   ) 227: 1364ایلچـی،   (در قفس تعبیر شـده اسـت   و مرغ   » مستوره چشم بسته  «
شده   در جایگاه ضعیفی قرار داده-به ویژه زن انگلیسی - اروپاییصورت تطبیقی با زنان 

مسئله اصلی در بررسی آموزش زنانـه در محـیط          ). 790: 1361،  میرزا  یرضاقل: رك (بود
واقعیـت آن اسـت   . ست، بررسی موقعیت زن ایرانی در جامعه ا     یشامشروطیتآموزشی پ 

. داد ی نمـ  راکه جایگاه زن ایرانی در سنت و آداب ایرانی، اجازه حضور وي در میـادین             
برخی سیاحان خارجی بر این ادعا بودند که مرد ایرانی عامل اصلی گمراهی و ناآگـاهی    
زنان بود؛ تا جایی که زن ایرانی از دنیاي بیرونی خود اطالعی نداشت و فقـط از طریـق      

 مـدارس  یس؛ بنابراین در این شـرایط تأسـ     یافت  یو یا اقارب تا حدودي اطالع م      شوهر  
 :Shabaz, 1909: 17 /Knanishu, 1899 (دخترانه براي آنان ضرورت و معنایی نداشت

 زن شهري در اندرونی و بـازي بـا اسـباب            جایگاه ، سیاحان تیزبین  بر پایه اعتقاد  ). 136
 در ساختار سنتی، نقـش زنـان در کـانون    رفته  هم يرو). 73: 1362سرنا،   (بودخودآرایی  

، و خارج از آن به عنوان تضاد با روابط سلطه سنتی مغایر شرع و شد یخانواده تعریف م
 امکان پیروي از رسوم سنتی و شرعی را عامل فقدان ارزش بـراي              بیردخانم  . عرف بود 

 زیـاد باز نـشدن  «ر ، چنانکه تصور سنتی ب)Bird, 1891: 254 (کند یآموزش زنان تلقی م
 ,Adams, 1900: 144/Knanishu, 1899: 136/Bird ( داشـت تأکیـد »  زنيهـا  چـشم 

1891: 254/wills, 1891: 339 .(     در این وضعیت، بخشی از جامعـه نیـازي بـه آمـوزش
 هـاي  یلچـی یکـی از ا . کرد یرا با حقارت و یا تعصب رد م     آن این که  و یا    دید  یزنان نم 

 دربـاره  مسائل عجیب و غریب دربـاره ایـران،  کتاب خود، به نام  در  لوريفرانسه به نام    
یـک ایرانـی کـه    «: العمل منفی بخشی از ایرانیان درباره آموزش زنان نوشته اسـت    عکس

 تواند یتحصیل کرده اروپا بود رسماً به من گفت که او هرگز تمایل ندارد با خانمی که م     
هـا بـا    ؟ او جواب داد که خواندن رمـان    از او پرسیدم چرا   . بخواند و بنویسد ازدواج کند    

                                                                                                               
 -6297خطـی شـماره    الرجـال، نـسخه   استرآبادي، بی بی فاطمه، معایـب    : بنگرید به (چهاردهم نگاشته شده است     

  ).، کتابخانه و موزه ملی ملک13791
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 از مردان جوان زیبا و هزاران خدعه و نیزنگ که زنان بر شوهرهایشان              شان هاي  یفتوص
-Lorey and Sladen, 1907: 97 (»شـود  ی، باعث برهم زدن آرامش خانه مکنند یپیاده م

نـدن  مردي داشـت بـه دختـرش خوا      «: نویسد  ینیز درباره این مسئله م    جوت  خانم  ). 98
اوه نـه هرگـز   "من پیشنهاد کردم که نوشتن نیز به او بیاموز، او جـواب داد       . آموخت  یم

 »"آن ننگـی خواهـد بـود بـراي دختـري کـه نوشـتن بیـاموزد                . این اتفاق نخواهد افتاد   
)Jewett, 1909: 109 .(به بایست یتلقی اکثریت مردم درباره سواد زنان چنین بود که نم 

زیرا براي او مدرسـه، درس و سـواد،   «ندن و نوشتن بیاموزند، مدرسه بروند و سواد خوا 
براي رفیقش خط و نامـه  «بود و حتی ممکن بود  » بلکه مضر هم  «نداشت،  » نه تنها فایده  

روزنامـه   (بـود » حد نهایی تعلیم براي دختران توانایی براي قرائت قـرآن کـریم         ! بنویسد
وره ناصري چنـد سـالی را در         که در اواسط د    جیمز باست ). 4-3: 12، ش   1تمدن، س   

 مدارس میسیونرهاي مذهبی تأثیرایران سپري کرد، در زمینه بررسی جایگاه زن ایرانی و           
 که براي بهبود جایگاه زن ایرانی چی انجام شده و یـا      کند  یدر آن این پرسش را طرح م      

 بـه جـز فوایـد       چیـزي   یچه«: گوید  ی انجام شود؟ وي در پاسخ به این پرسش م         تواند  یم
هیچ تغییـر چـشمگیري در      . مسیونرها صورت نگرفته است   ) مدارس (اتخاذ شده توسط  

 در ایجاد يا میسیونرها تا اندازه. است یامده اجتماعی به وجود نيها  قوانین اسالم و سنت   
هرحال اکثر زنان نفع مستقیم این نوع آمـوزش    به. اند  مدارس میسیونري کاري انجام داده    

 نبایـد دسـت کـم گرفتـه     -از طرف نیمی از زنان -یسیونرهاي زن  متأثیر. یابند یرا در م  
 انتظار توان ی قرار خواهند گرفت، اما نمتأثیر دیر یا زود شمار زیادي از مردم تحت     . شود

داشت براي تغییر رادیکالی جایگاه زن در ایران تمـام کارهـایی کـه بایـد انجـام شـود،                    
 دیگر این مسئله در میان زنـان جامعـه   از طرف). Bassett, 1890: 71 (»...پذیردصورت 

بـه طـور   زن و نجـات دهنـده او در ایـران     در کتابش به نـام  لوري بود؛ شده  یرفتهنیز پذ 
مفصل درباره زنان ایرانی صحبت کرده است، وي درباره پذیرش جایگـاه زنـان توسـط             
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ي  آیـا آنـان مایـل بـه یـادگیر     این کـه  چنانچه در جواب سؤال     ... «: خودشان گفته است  
  ).Laurie, 1865: 18 (»من یک زن هستم «دادند ی، با شانه انداختن باال جواب م؟نیستند

سوادآموزي زن ایرانی به صورت سنتی در مقطع کوتاه و با منـابع محـدود اعمـال      
 داران ینبخش اندکی از زنان طبقه مرفه که اغلب از خانواده سلطنتی، اشراف، زم     . شد  یم

تعداد اندکی  ). 89: 1386شل،   (از سواد نسبی برخوردار بودند    و بازرگانان بزرگ بودند،     
 ,wills ( شعر بسرایندتوانستند یبودند که خوانندگان و نویسندگان خوبی بودند و حتی م

 يا  نامـه توانـستند  ی اکثر زنان تحصیل کرده طبقات باال، صرفاً مبه هر حال؛ )339 :1891
در ). wills, 1891: 339 ( را بخواننـد افتـاده پا یش داسـتان پـ  يها  قرآن و کتاب وبنویسند

. شد  یمیان طبقات اجتماعی متوسط و پایین همتی براي آموزش زنان و دختران دیده نم             
بسیار نادر بود که زنان بیش از خواندن، آمـوزش دیگـري ببیننـد، در حـالی کـه بخـش         

در ). Bassett, 1890: 65 ( کار مشابه را انجام دهنـد ندتوانست یاعظمی از زنان جامعه نم
 بـراي  -البتـه نـه همـه آنـان و خـصوصاً در شـهرهاي بـزرگ       -سطح جامعه نیز دختران  

 خـصوصی فرسـتاده   يهـا   خانه   سالگی به مکتب   5یادگیري اصول و مبانی قرآنی از سن        
ـ   ؛ روزنامـه حبـل    181-180: 1389بروگش،   (شدند  یم ؛ 5: 105، ش   1، س   تهـران   ینالمت

 گویا دختران تا هفت یا هـشت سـالگی بـه صـورت              ؛)3: 12، ش   1روزنامه تمدن، س    
، ج يآباد  دولتsee: Sykes, 1898: 191/ (خواندند یجداگانه یا همراه با پسران درس م

، به  یسالگ  ؛ اما بعد از هفت    )20: تا  ی؛ واتسن، ب  562: 1342،  یقدس  ؛ اعظام 180: 1371،  1
، یافتنـد  یمه تحـصیل مـ  ، اگر اقبال ادا)نه سالگی (علت نزدیک شدن به سن بلوغ شرعی      

 :Shoberl, 1828: 114-115/ Morier, 1816همانجـا   (گرفتند ی قرار میزیر نظر مالباج

 قدیم چنـین نوشـته    ها  خانهمونس الدوله ندیمه حرمسراي ناصري درباره مکتب        . /)358
 یــن معلمه و مدیره ا.  زنانه بود  يها   در تهران، مکتبخانه   مخصوصاً ،در هر شهري  «: است

دخترهـا هـر روز صـبح    . گفتند  می»میرزا باجی خانم «ها پیرزنی بود که او را         خانه مکتب
داشتند و چـادر و       دستمال بسته نـاهار، خـود را بـرمی      :یعنی،  يبند  کتاب قرآن و چاشته   
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خانـه زنــانه     برادرشان تا در مکتـب یازدند و همراه پدر  کردند و روبنده می     چاقچور می 
تـا در   .  زنانه همیشه بسته بود که مبادا مردي سر زده وارد شـود            در مکتبخانه . آمدند  مـی

چادر و چاقچور و روبـنده خـودش کرد و دختر تازه وارد  یمزدند، دختري در را باز  یم
هردختـر یـک    . رفـت   خانه می    و توي اتاق مکتب    کرد  یداشت، چادر نماز سر م      را بـرمی 

تر   پیش خلیفه، یعنی دختر بزرگ   و نشست  ی آن م  يتکه گـونی یـا پالس داشـت که رو      
 و درس خـودش را رفت ی مـیبعد، پاي تشکچه مـالباج. کرد درس خودش را روان می

: 1380مونس الدولـه،     (» ... بود یدکتاب درسی دخترها اول از همه قرآن مج       . داد  پس می 
160-161.(  

هنگی و   فر هاي  یه، هر گونه پیشنهاد جهت تغییر رو      با در نظر گیري مسائل یادشده     
 نیز به هوشیاربرخی سیاحان . انجامید یآموزشی به برآشفتگی ساختار سیاسی و مذهبی م

 کمـی پدیـد   يها اند که در ساختار آموزش سنتی دوره قاجار تالش       این نکته اشاره کرده   
 با شکست   یانگرا  آمد تا علوم اروپایی و روشنفکري را ترویج کند، ولی با فعالیت سنت            

 در اواسط دوره ناصري اشاره کرده است که هر گاه مبحث آمـوزش   نگبینی. رو شد   روبه
 فریاد معترضین با این منطق که مذهب مردم مورد حملـه            درنگ  ی، ب شد  ینوینی مطرح م  

آنـان  . شد  یات دین به خطر افتاده است، بلند م       ئقرار گرفته است و همه مصالح و اقتضا       
هـر  . کار گیرند  در برابر جریان نوگرایی به ناآگاه را  يها   اشرار و توده   توانستند  یهمیشه م 

گذاري تأثیر ولی شمار آنان براي خوردند ی از این مسئله غبطه م   فهیم چند برخی ایرانیان  
  ).Binning, 1857: 283-284/1 (بسیار اندك بود

نخستین گسست محدود در اندیشه آموزشی زن ایرانی، در نیمه نخـست سـلطنت       
 یسایـن گسـست مربـوط بـه تأسـ         . به وقوع پیوست  )  ق 1364-1350 (قاجار  محمدشاه

  و آمریکایی در ایران بوداروپاییمدارس نوین به سبک غربی توسط مسیونرهاي مذهبی    
ــانی، ج  ( ــوبی اردکــ ــسن، 367-369، 367، 240: 1376، 1محبــ ؛ 171: 1387؛ جکــ

). 309-308: 1362؛ اوبـن،    118-117،  114: 1383،  رایت  یس؛ دن 92: 1367ظهیرالدوله،  
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تا جایی که به قول .  ساختار آموزشی ایران بودهاي یهاین جریان نخستین گسست در رو     
 نادرسـت  مدرسه آمریکایی تهران تالش داشتند تا نوع و الگـوي سـنتی         يها  ، معلم موره

  ).Moore, 1915: 228-229 (شرقی را عوض کنند
ومیـه بنیـان    در شهر ارپرکینزاولین مدرسه دخترانه را یک کشیش آمریکایی به نام      

 پرکینـز در آمـوزش دختـران مـسیحی، بخـش محـدودي از جامعـه              هـاي   یتموفق. نهاد
 :28Perkins, 1843: 1383یلـسون،   (روشنفکر و طبقه متوسط شهري را به وجـد آورد 

287/Campbell, 1844: 81-82 .(/که در ادا به نام يا  در کتاب خودش از مدرسهپرکنیز 
 پـیش از  گویـد   یاو مـ  . برد  ی نام م   بود،  کرده گذاري  یانبن آنجا   هاي  يارومیه براي نسطور  

 این مدرسه، زنی توانایی خواندن نداشت که به مرحمـت ایـن مدرسـه دختـران         یستأس
به هر حال مدارسی که نخـستین  ). Perkins, 1843: 290 (بسیاري در آن تحصیل کردند

اهـام بـراي    میسیونرهاي مذهبی همگـام بـا پرکینـز یعنـی اسـقف یوهنـا و کـشیش آبر                 
 کردند، به دلیل موفقیت، مـورد حـسد مـسلمانان قـرار گرفـت،          گذاري  یان بن ها  ينسطور

  مخـتص آنـان بـاز کننـد    يا تاجایی که میسیونرها احساس کردند که الزم است مدرسـه         
)Wilder, 1861: 403 .(      با این وجود بخش دیگري از اجتمـاع شـهري بـه ایـن مـسئله

والفوا درباره واکنش بخشی از مردم در برابر این مدارس مادام دی. واکنش منفی نشان داد  
چنـد  «: دهـد  یدوپل در تهران، چنین گـزارش مـ      رنسان   مدرسه خواهران سن   رونقی  یو ب 

 دایر کرده و به تربیت کودکان   يا  سالی است که این خواهران در تهران، کلیسا و مدرسه         
عده زیادي از دختران ارمنی . اند چند خانواده اروپایی که در تهران اقامت دارند، پرداخته      

 و عده بسیار قلیلی از مـسلمانان نیـز اطفـال خـود را تحـت           روند  یهم به مدرسه آنها م    
دیوالفـوا،   (نکننـد » اند، به این شرط که در عقیده و مـذهب دخالـت      سرپرستی قرار داده  

 از حـضور شـمار انـدکی از دختـران ایرانـی در مـدارس               بیردخانم  ). 118-119: 1376
 يهـا   بودند که با نگـرش     یانیگرا  ، که البته مورد قهر و آزار سنت       دهد  یمیسیونري خبر م  

ایـران   نیز در کتابی به نـام   جیمز باست).Bird,: 35, 102 (مدارس جدید مخالف بودند
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 خـود،  يهـا   اشاره کرده است که بخش اعظمی از ایرانیان براساس سنت         سرزمین امامان 
 ).Bassett, 1878: 189 (مخالف مدارس عمومی بودند

ی مدرسه دختران مسیحی، هیئـت مبلغـان آمریکـایی بـه تـدریج              یبا پیشرفت ابتدا  
فعالیت خود را گسترش و مدارس خود را در شهرهایی چون تهران، همدان و رشت نیز 

در دهـه آخـر قـرن سـیزدهم نیـز بـه       ). see: Bird, 1891: 157, 160-162 ( کردیستأس
 در ایران، جواز حضور دختـران مـسلمان         متحده  یاالتفیر ا خواهش بنجامین، نخستین س   

 ).45: 1348بامداد،  ( صادر شدها آمریکاییدر مدرسه 

 در ایران تأسیس غربیسیونري می هاي یئت از دیگر مدارس دخترانه که به ابتکار ه      
 ش،  1240/ ق 1277رسه سن لویی متعلق به فرقه مذهبی الزاریـست هـا             مد :، شامل شد

دوپل در تبریز، ارومیه، سلماس، اصفهان و         ونسان  نه جمعیت خواهران سن    دخترا مدارس
 ش، مدرسـه نـوربخش     1254/ ق 1292، مدرسـه سـن ژوزف        ش 1254/ ق 1282تهران  

 ش و مدرسـه آلیـانس جمعیـت    1274/  ق1312متعلق به خانم جین دولیتل آمریکـایی       
 ).169: 1390ترابـی فارسـانی و دیگــران،    ( ش بــود1278/  ق1316مـذهبی فرانـسوي   

  در همـین دوره  همچنین مدرسه خواهران نیکوکار ژاندارك، مدرسـه فرانکوپرسـان نیـز          
 تأملبه غیر از مدارس غربی، مدارس دخترانه ارمنیان مقیم ایران نیز قابل        .  شدند یستأس

مدارسـی  . است، هر چند در تحوالت آموزشی همچون مدارس غربی مثمر ثمـر نبودنـد      
. از ایـن دسـت مـدارس بودنـد        ... اناث ارامنه، مدرسه هایکازیان و    نظیر آرامیان، مدرسه    

 و نخستین آموزگار آن مؤسسیکی از مدارس مهم ارمنیان، مدرسه آرامیان تبریز بود که           
بانیان این مدرسه سعی کردند همگام با مدارس غربی، به توسعه     . مسروب طاغباتیان بود  

 ش افـزوده و بعـدها       1230/  ق 1268ل  وسعت آن در سا   بر  تاجایی که،   . دانش بپردازند 
در اواخـر   .  برخوردار شـد   اش  ین آتیه تأمي مردمی براي    ها  کمکنیز از مواجب دولتی و      

دوره ناصري تعداد دانش آموزان آن فزونی یافت و با همت مدیران وقت نظیـر نـاکوپ       
ي آن بـه سـبک مـدارس    هـا  برنامـه یس و تأسـ ي نیز براي مدرسـه     ا  کتابخانهالک نیانس   
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ایـن مـدارس   بـا ایـن تفاسـیر،    ). 523-522: 1377قاسـمی پویـا،    (وپایی نزدیک شـد   ار
: 1381رینگـر،    ( جهت آموزش به سبک اروپایی در ایران فراهم کردنـد          یبسترهاي مهم 

125.(  
 وتربیت یم و تعليآموز گذشته از تبار اولیه، سرآغاز اندیشیدن شخص ایرانی به علم

 چهاردهم قمـري شـکل گرفـت؛ یعنـی زمـانی کـه       زن و دختر ایرانی، در دهه دوم قرن   
 متعددي همچون تربیت و ثریا ضرورت و لزوم آموزش زن ایرانی را مـورد      يها  روزنامه

 با تمام پس). 7: 30؛ ثریا، س، ش 3-1: 36تربیت، س، ش : بنگرید به (توجه قرار دادند  
بـه انقـالب     مدارس جدید وجود داشت، در سالیان منتهی         یسموانعی که بر سر راه تأس     

 ایرانی نیز در جرگه موسـسان مـدارس دخترانـه قـرار گرفتنـد؛               يها  مشروطیت خانواده 
 نخـستین  یسدومین گسست محدود به رهایی از اندیشه مدارس مذهبی اروپایی و تأسـ         

واقعیت آن است که متجددین بـا طـرح مـسئله حـضور            . مدرسه دخترانه ایرانی انجامید   
در مدارس خارجی، براي دوري از مفاسد، طرح        » ردارزنان شوه «دختران ایرانی و حتی     

روزنامـه   (عقالنی تلقـی کردنـد  » آقایان« مدارس دخترانه ایرانی را تحت نظارت    یستأس
به عنوان مثال . ؛ هر چند مورد قهر پاسداران سنت واقع شد)3-2: 40، ش 1مجلس، س 

، روحانیون متعصب زاده ی ق با همکاري تق1319تأسیس مدرسه تربیت در تبریز به سال 
). 39: 1372،  زاده  یتق (که برخی از فعالین این قضیه از شهر گریختند          را برانگیخت چنان  

 به سبک جدید دایر کند يا  نساخانم از قفقاز رهسپار ایران شد که مدرسه      1320در سال   
، 14، س کلکتـه  ینالمتـ  روزنامه حبل (رو شد  روبهیانگرا ولی با مقاومت و مخالفت سنت 

 ق در قـسمت مجـزاي خانـه خـود، مدرسـه      1321طوبی رشـدیه در سـال     ). 8: 17ش  
، فراشان دولتی تابلو مدرسـه  یسپرورش را براي دختران دایر کرد، ولی روز چهارم تأس       
  ).148: 1362رشدیه،  (را با فحش و تهدید برداشتند و مدرسه را منحل کردند

 مـدارس   یستـران و تأسـ    در دوران مشروطیت توجه فزاینده به مسئله آموزش دخ        
 بر پایه گفته احمد کسروي، پـس از انقـالب مـردم بیـشتري بـه                 .دخترانه شتاب گرفت  
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ي هـا  دبـستان یس  تأسو  » درس خواندن دختران  « روي آوردند و گفتگو درباره       ها  دبستان
 ق به همت 1324 در سال بر همین مبنا،  ).266: 1383کسروي،   ( افتاد ها  زباندخترانه به   

 به سبک جدید به نـام دوشـیزگان   يا   وزیراف یکی از زنان روشنفکر، مدرسه      خانم  بی  یب
 که براي تخریب آن به وقـوع  ییها ها و تالش  شد که به علت مخالفت    یسدر تهران تأس  

جالب ). 748: 1347؛ معاصر، 3-2: 15، ش 1روزنامه تمدن، س   (پیوست، دوامی نیاورد  
روزنامـه مجلـس منتـشر کـرده بـود بـراي        کـه در  اي یـه  در اعالنیادشده مدرسه  این که 

تمام این  «:  متن ذیل را در خالل اعالنیه آورده بود        ها  یجلوگیري از ایراد و اعتراض سنت     
معلمین از طایفه اناثیه هستند و بغیر از یک پیرمرد قاپوچی مردي در این مدرسه نخواهد 

ا مساعدت میرزا  طوبی آزموده ب1326در سال   ). 4: 59، ش   1روزنامه مجلس، س     (»بود
 يا مدرسـه ). 148: 1362رشـدیه،   (حسن رشدیه، مدرسه ناموس را در تهران افتتاح کرد     

 در ابتـداي  ایـن کـه  جالـب  .  در تهـران بنـا شـد   ریشاردخاننیز در همین سال به همت   
، ولی با   پوشاندند  ی مدرسه، دختران به دلیل کمرویی با حجابشان صورتشان را م          یستأس

در ایـن دوره بـه غیـر از    ). Warzee, 1913, 168 (قید رهـا شـدند  گذشت زمان از این 
 خانم به سـبک    يها   نیز از سوي معلم    ه خانگی چند نفر   يها  مدارس جدید، شیوه کالس   

روي ). 8: 18روزنامـه معـارف، س اول، ش       : بنگرید به اعالمیه   (جدید نیز رونق گرفت   
 غربی بودنـد کـه برخـی از    هم رفته تا پایان سلطنت مظفرالدین شاه، فقط مدارس نوین         

 پـس از انقـالب مـشروطیت، مـدراس     امـا کردنـد،     یمدختران مسلمان در آنجا تحصیل      
  ).66-65: 1351شیخ االسالمی،  (یس شدندتأسدخترانه ملی نیز 

در دوران انقالب مشروطیت، روشنفکران صدر مشروطه ابتدا کوشیدند در مقاالتی     
زیـرا علـم، بـه معنـاي      . ده مردم گوشزد کننـد    نقش علم را در رشد و تعالی تمدن به تو         

الگوي پیشرفت جوامع بشري، براي جامعه شهري تعریف نشده بود و بـه دلیـل فقـدان             
روزنامه مظفري، : یدبهبنگر ( جدید ضرورت آن بر توده مردم آشکار نشده بود     يها  رسانه

  ).51، ش 3س 
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 عقاید خود همـواره در  طلبان براي ابراز بر پایه همین اعتقاد، روشنفکران و اصالح      
 يها  کانونترین یتضاد با سنت اجتماعی رایج قرار داشتند، که نهاد خانواده یکی از اصل            

طلبان در زمینه طرح مفهوم برابري و مسئله آموزش زنـان در انقـالب                اصالح. تنازع بود 
 با ایـن تفـاوت کـه براسـاس نظـر ژآنـت            . قرار داشتند  اي  یچیدهمشروطیت در تنگناي پ   

ي کـالن  ها هدفري، گفتگوي مردان مشروطه خواه راجع به وضعیت زنان، به منظور   آفا
 مشارکت زنان در انقالب مشروطیت، ابعاد دیگري را به وجود آورد   اما. مردمحورانه بود 

  ).238: 1379آفاري،  (یس مدارس دخترانه از آن جمله بودتأسکه نهضت آموزش و 
) 1: شـود  یر برخورد با مسئله زنان آشکار م   با تتبع در آثار این دوره، چند روش د        

 از میان آیات و احادیث نبـوي توجیـه دینـی بـراي آمـوزش زنـان       کوشید  یروشی که م  
، بلکـه بـه   کردند یکسانی که در این گروه قرار داشتند، به وضع موجود حمله نم . بتراشد

ـ  ) 2. وضع مطلوب اشاره داشتند    ه صـورت  بررسی و درج اخبار زنان دیگر نقاط جهان ب
 بـسترهاي الزم جهـت   کوشـیدند  یمقایسه تطبیقی با زنان ایرانی؛ اینان از ایـن طریـق مـ     

بیـان فوایـد   ) 3. دگراندیشی جامعه ایرانی و فقر فرهنگـی تـوده مـردم را گوشـزد کننـد       
 از دوران طفولیـت  بایـست  ی که م -به عنوان فرض اولیه آموزش کودك     -آموزش مادران 

هـا و    و یا طنزمابانه با آموزش زن ایرانی که در رسـاله          گونه یلبرخورد تمث ) 4. اجرا شود 
  .خواهانه در مورد آموزش زنان بیان صریح و اصالح) 5. مکتوبات این دوره نمایان است

الگوي اصالح طلبان ایرانی براي اسـتفاده از روش نخـست، علمـا و اندیـشمندان          
ن مــصر پیــشگام مــصري بودنــد؛ زیــرا در زمینــه آمــوزش و تربیــت اســالمی، ســرزمی 

ها و مقـاالت مختلفـی از اندیـشمندان مـصري             بنابراین رساله .  اسالمی بود  هاي  ینسرزم
 بیـشتر از طـرف قـشر باسـواد متوسـط      4 و  3،  2الگوهاي شـماره    . ترجمه و تفسیر شد   

 شد ی و سرانجام طریقه پنجم از طرف روشنفکران افراطی اعمال م  شد  یشهري استفاده م  
 است که اندیشه    آن بر   ی سع ادامهدر  . دئولوژي سنت معتقد بودند   که به شالوده شکنی ای    

  . پنجگانه تجزیه و تحلیل شوديها گروهاین و عملکرد 
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  قدرت و ایدئولوژي در خرده گفتمان زنانه. 2
 يهـا   روشنفکران در قالب توسعه برنامهيها با برآمدن انقالب مشروطیت، خواسته    

گسـست  . فـاهیم برابـري و آزادي مطـرح شـد        آموزشی و طرد اندیشه سنتی در مقوله م       
 يبنـد   نخستین در استنکاف روشنفکران در بازتولید قواعد و منابع نظم موجود صـورت            

روشنفکران در وهله اول هنجارهاي ساختار سنتی را نادیده و در تقابل بـا آن قـرار    . شد
» الکتیک کنتـرل دی« از ینوع  قواعد ساختارسنتی به  گیري  یشآنان با پرهیز از در پ     . گرفتند

. بردند و با شکستن و تغییر قدرت، نظم جدیدي تولیـد کردنـد   در برابر نظم موجود بهره 
هر چند در این نظم جدید، گفتمان سنت دست از مقاومت برنداشت، ولی به مروز زمان 

  .به سستی گرائید
طه به غیر از تغییرات و تحوالت که به واسـ         -زن ایرانی در تمام ادوار تاریخ ایران        

، تقریبـاً در برابـر مـرد در    -حضور و نفوذ فرهنگ عربی، ترکی و مغـولی در آن رخ داد          
 گفتمـان تجـدد، نگـرش    یـري گ بـا شـکل  . جهان معانی ثابت و مشخـصی قـرار داشـت       

مـدلول زن در عرصـه     . سوبژکتیویستی به زن به عنوان دالی در حاشـیه بـه وجـود آمـد              
 تداعی شـده اسـت    ... و» ناموس«،  »ل نبودن قاب«،  »ضعیفه«اجتماعی و فرهنگی، به عنوان      

برخاسته این واژگان برخاسته از نوع ایدئولوژي ). 3: 64، ش 1، س ینالمت روزنامه حبل (
  . گفتمان سنت بوداز

ناقص «، »بیچاره«، »بدبخت«زن ایرانی در ساختار سنتی در چارچوب واژگانی نظیر 
شناسانده شـده اسـت؛     ... و» خبر  ی ب یزچ  از همه «،  »پریشان«،  »مظلوم«،  »بی سواد «،  »العقل

ـ «چنانکه مرد ایرانی غرق در معانی سنت نیز، به عنوان      خطـاب شـده اسـت   » غیـرت  یب
  ).1: 103، ش 1، س تهران ینالمت ؛ روزنامه حبل3-2: 57، ش 1روزنامه خورشید، س (

اجتمـاعی زن،  ) تصور ذهنی (گفتمان تجدد سعی کرد با خلق معنا در دایره مدلول         
ار سنت را به حاشیه براند؛ بنابراین از مبانی سنت سود جست تـا ایـن گفتمـان را         ساخت

 که با کاوش در واژگان و مفاهیم آیات و احادیث و اقناع برخی از معنا ینسست کند؛ بد 
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، »ترقـی «ایـن واژگـان در قالـب        . علماي دین بر ضد قواعد سنت دسـت بـه کـنش زد            
روزنامـه   (تجلی یافـت  ... و  » تربیت بنات «،  »ییحقوق زناشو «،  »تربیت مادر «،  »سعادت«

گفتمان تجـدد  ). 160: 1384، 1، ج یکرمان  اسالم  ؛ ناظم 8-7: 31، ش   1صوراسرافیل، س   
 تغییـر  هاي ینهتالش کرد با تولید و پشتیبانی از مفاهیم مدرن در حوزه جنسیت زنانه، زم           

  .در ساختار سنتی را ایجاد کند
  
  رانی و غربیمقایسه تطبیقی بین زن ای. 1-2

.  مهم گفتمان تجدد، مقایسه تطبیقی بین زن ایرانی و غربی بـود            يها  روشیکی از   
ایـن جریـان   : شان اروپاییتطبیق زنان ایرانی با همتایان  ) الف: این شیوه دو هدف داشت    

باعث پیدایی سطح تفاوت بین آنان و آشکار شدن فقدان دانش زن ایرانی و دگراندیشی         
 مفـاهیم   يسـاز   برجـسته ) ب). 8: 38، ش   2روزنامه عدالت، س     (دش  یدر حوزه زنان م   

با برجسته کردن این مفاهیم و ترغیب توده اجتماعی به تفکر در ایـن مقولـه، بـه            : مدرن
به عنوان مثال در باب ایـن مـسئله در   . شد ی سنتی در زمینه زنان اقدام مهاي یشهطرد اند 

  :روزنامه نداي وطن آمده است
ور سکنه طهران تقریباً سیصد هزار نفر زن و دختر هـستند کـه در         و از یک کر   ... «

ممالک دیگر بواسطه داشتن مدرسـه نـسوان داراي هـزار قـسم صـنعت هـستند امـا در             
اصـول دوره بربریـت منـشأ کـاري     ه هم ب   آن يدار  مملکت ما سواي خدمتکاري و خانه     

  )2: 210، ش 2، س وطن يروزنامه ندا (»...دیگر نیستند 
 علم بر پیشرفت و تأثیر، ضمن بیان طباطبائی به سید محمد يا زنان در نامهیکی از 

 بر تعلیم و    تأکید مسلمانان را    یماندگ   و عقب  ها  ییترقی ملل، علت اصلی پیشتازي اروپا     
از دید نویسنده نامـه، فهـم زن اروپـایی از مـسائل اجتمـاعی و      . کردتربیت زنان معرفی   

 زد  یی بـازخوردي منفـی در تربیـت کـودك را رقـم مـ              فقدان آگاهی در میان زنان ایران     
  ).3: 6، ش 1؛ روزنامه مجلس، س 9-8: 882، ش 15روزنامه حکمت، س (
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توجه به ترقی و پیشرفت سرزمین ژاپن در میان روشنفکران عصر قاجار همیشه از    
 طرح مفاهیم مدرن در کنـار توجـه   جاي  ي در جا  رو  ینازا.  برخوردار بود  اي  یژهجایگاه و 

روزنامـه  . جوامع غربی، سرزمین ژاپن یکی از معیارهاي سنجش جامعـه ایرانـی بـود           به  
  :مظفري در این باب آورده است

بعضی را عقیده بر این است که یکی از طرق عمده ترقـی ژاپـون تعلـیم نـسوان                   «
 »...انـد  یافتـه  ژاپـون تعلـیم      يها  وپنج زن   اند که صدي پنجاه     چه حساب کرده    است، چنان 

  .)729: 46، ش 2فري، س روزنامه مظ(
  
  تربیتی مادران-مسئله آموزشی. 2-2

 و هـا  یژگـی  مشروطیت، گفتمان تجدد سعی کـرد بـا بیـان و      یريگ  در ابتداي شکل  
بدین معنا کـه    . ی دختران بپردازد  یضرورت تربیت مادران، به دغدغه اصلی آموزش ابتدا       

 در گـروي مـادري   ی وي از دامان خرافات و امـراض گونـاگون را       یتربیت فرزند و رها   
طرح ایـن مـسائل، بـراي ایجـاد انگیـزش      . کرد  ی و داراي سواد نسبی تلقی م      شده  یتترب

 اکثر جراید دوره مشروطیت به برجسته سازي این مسئله         .بود» نسوان«جمعی در تربیت    
  :پرداختند

مسلم است ترقی و سعادت هر ملک و ملت عمومـاً بعلـم و اطـالع مـردان و           ... «
 و تربیت نسوان آن مملکت منوط است و شرف وطـن عزیزمـان بـسته                خصوصاً بتعلیم 

کـه در بـدو خلقـت سرشـتش بـا امـراض              پر واضح است طفلی    …ها است   بوجود آن 
کی از اعضا و ی پر حوادث چه قدر خواهد پائید و با کدام عالم ینمختلفه شده باشد در ا   

روزنامـه   (»...!دش خواهـد رسـانی    ن وطـ  ؟؟؟؟؟؟؟عالم بشریت بانـاي   ه  ش فایده ب  حجوار
باره نیز بنگرید به ستون چرند و پرنـد صوراسـرافیل        یندرا؛  8-5: 19، ش   2عدالت، س   

  .)8-7: 31، ش 1روزنامه صوراسرافیل، س : به قلم دهخدا
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  اعتراض به جایگاه زن ایرانی. 3-2
 هـاي  یترفته با بیان مفاهیم جدید و تقابـل گفتمـان تجـدد در برابـر محـدود            رفته

اختالف بـین پـسر و دختـر        .  اعتراض به جایگاه زنان شکل گرفت      هاي  ینهزمساختاري،  
مذموم تلقی شد و برابري زن و مرد مطرح شد و حتی در برخی موارد آموزش دختـران      

؛ روزنامـه  8-7: 46، ش 2روزنامه عـدالت، س      (را نسبت به پسران در اولویت قرار داد       
 حمله به وضعیت موجود با طـرح     جاکهتاآن). 16-15: 40، ش   14، س   کلکلته  ینالمت  حبل
: 13، ش 2روزنامه الحدیـد، س    (شدت گرفت » ملت نادان « مساوي است با     خرد  یزن ب 

به عنوان مثال در شهر تبریز برخی از زنان گرد هم آمدند تا دربـاره فـصل آمـوزش               ). 1
 در ).5-4: 37، ش 2روزنامه عـدالت، س   (زنان و توجه به امور زنان با هم مذاکره کنند  

 نوشـتند و  اي یـضه عر» انجمـن محتـرم اتحادیـه طـالب     «بـه   » نسوان  جماعت«تهران نیز   
علـی کـل    هفریـض  طلـب العلـم   - خود بر طبق آیه صریح قرآنجنسیتیخواستار حقوق  

در این عریضه از ابناي این هیئت خواسته شده بود تـا از نـوع               .  شدند - همسلم و مسلم
: 18، ش 1روزنامـه مـساوات، س    (ري جویندبشر حمایت و از متعصبان دین فروش تب      

توجه اسـت؛ چنانکـه مکتوبـات         شان قابل   اعتراض خود زنان نیز به جایگاه آشفته      ). 5-6
زنان با سواد به نوعی خواهان .  دوره مشروطیت منتشر شديها اعتراضی آنان در روزنامه

 روزنامه تمدن، س :یدبه بنگرباره یندرا (برابري با مردان، حداقل در حوزه آموزش بودند   
از جمعیت زنان مبارز بر ضد گفتمـان  » روو دو موند « نشریه فرانسوي    ).4-3: 12، ش   1

رسـوم  «سنتی متداول در انقالب مشروطیت نام برده است؛ به طوري که براي مبارزه بـا        
به غیـر از  . جمعیتی از زنان مترقی خواه تشکیل داده بودند» قدیمی مضر و مخالف ترقی   

شده، انجمن آزادي زنان پس از تصویب قانون اساسی شکل گرفت، کـه بـر     جمعیت یاد 
رفتـه   رفته). 243: 1379آفاري،  (کردند یمسر مسائل اجتماعی، سیاسی و آموزشی بحث      

 هـاي  یـدگاه شان به نقدهاي تلـخ و تیـز از د      زنان در مورد جایگاه نامناسب     يها  اعتراض
  ).3: 31، ش 1نامه معارف، س روز: بنگریدبه (خشک مردساالرانه تغییر یافت
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حامیان گفتمان تجدد سعی فراوانی کردند تا اجتماع نخبگان فکري را با خود همگام 
ـ  در روزنامه حبل. هم کردند» نامه شب«کنند؛ چنانکه در این زمینه تهدید به پخش      ینالمت

یـه  خانمی به علت عدم درج مطالبی که فرستاده بود اظهار گالیه کرد و به شدت بـه رو       
  ).3: 64، ش 1، س تهران ینالمت روزنامه حبل: یدبهبنگر (روزنامه اعتراض کرد

 از هـا   ی که برخـ   شد  ی شنیده م  ییها  البته انتقادها فقط از جنس آموزشی نبود؛ نغمه       
 وطـن   ي به روزنامـه نـدا     يا  رئیس اتحادیه نسوان در نامه    . کردند  یحقوق زنانه صحبت م   

ها اجرایی، به شـدت از   با مردان و واگذاري پست   ضمن طرح مسائلی نظیر حقوق برابر       
  ).4-3: 70، ش 1، س وطن يروزنامه ندا (وضعیت جاري کشور انتقاد کرد

  
ـ «طـرد   : ضرورت توجه به مسئله آمـوزش زنـان       . 4-2 و تـشویق   » سـوادي   یب

  »معارف«آموزش 
گفتمان تجدد بـا  .  در عاملیت تجدد بوديساز  مهم برجستهيها  از گزاره  سوادي  یب

آمـده اسـت،   » بیچـاره «و » بدبخت«، که همراه با کلماتی دیگر نظیر سوادي  یرح واژه ب  ط
 که زن ایرانی را در پستوي خانه همچون چارپایـان        کند  ی را بازنمایی م   يبار  حالت رقت 

بنا به گفته روزنامه ). 4: 24، ش 1، س وطن يروزنامه ندا: یدبهبنگر (محبوس کرده است
و مکـه خـتم     » کـربال «زنان ایرانی، به شهر، مملکت و خالصه        نزد  » بزرگی دنیا «معارف  

 در میان زنان ایرانی کامالً ناشناخته بـود و        ها  یمارياز لحاظ بهداشت اجتماعی ب    . شد  یم
 شـدند  یم» دعانویس«به مجرد نمود سردي و گرمی در بدن، دست به دامان دکان مالي            

 در زمینـه بیـان فقـدان دانـش و     وطن يروزنامه ندا). 3: 31، ش  1روزنامه معارف، س    (
نقد تیز و . سواد زن ایرانی به مثالی درباره رفتارهاي اجتماعی زنان کاشان پرداخته است          

روزنامـه  : ك.ر (، حاکی از مسیر دشوار آموزش زنان بودیکرمان بدون پرواي مجداالسالم 
و گفتمان تجدد ساخت مدرسه به خصوص براي دختران   ). 4: 24، ش   1، س   وطن  يندا

دلیـل حقیقـی   ؛ زیرا از نظر آنـان   دانست  یآموزش آنان را از اهمیت بسیاري برخوردار م       
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  بود  یادشده  نشدن علت  محقق و قائل نشدن حقوق مشخص براي دختران         یماندگ  عقب
  ).4: 31، ش 1روزنامه معارف، س (

یس مدارس جدید دخترانه، آتیه زنان ایرانی را       تأسزنان معترض سعی داشتند تا با       
هـا در بـاب حـق     يآزاددر واقع تصویب متمم قانون اساسـی، بـا تمییـز          . رگون کنند دگ

ي آزاد بدون توجه به جنسیت، فرصت مناسبی را براي          ها  انجمنتحصیل، قلم و تشکیل     
منصوره اتحادیه در شرح زندگینامـه   ). 74: 1391اتحادیه و فرمان،     (نفوذ بانوان مهیا کرد   

ام، تبریـز   از قراري کـه شـنیده   «:  وي چنین نوشته است     از زبان  عزت السلطنه نظام مافی   
هـاي معتبـر تبریـز، مهمـانی          مثالً چند وقت پیش یکی از خانم      . خیلی رو به ترقی است    

هاي محترم تبریز را وعده گرفته بود و نطقی کـرده بـود از             بزرگ کرده بود و تمام خانم     
گرفتیم   از شوهرهایمان پول میهاي محترم، ما تا به حال هر چه به زور این قرار که خانم

کردیم حاال بس است و به همـین چیـز فرنگـی اکتفـا        و خرج لباس مخمل و اطلس می      
  ).72همان،  (»کنیم و با پول اطلس و مخمل یک مدرسه براي دخترها درست کنیم

  
  تضاد گفتمانی موافقان و مخالفان آموزش زنان. 3

طیت، تضاد منـافع گفتمـانی بـین        نکته اساسی در تحوالت منتهی به انقالب مشرو       
 اعتقـاد داشـتند کـه مـدارس         یانگرا  سنت. گرا بود   طلب و گفتمان سنت     نیروهاي اصالح 

 از ایـن رو، ایجـاد        نامشروع و گریز از حوزه دین خواهد شـد؛         هاي  يدخترانه مبدأ آزاد  
: 1366ملکزاده،  (کردند یممدارس دخترانه را مباین با دین اسالم و مذهب شیعه قلمداد         

 هـاي   یژگـی  ولی تجددگرایان با توصیف و تحلیل وضعیت زن ایرانی و بیـان و             ).180/3
 از ایـن  . را کاهش دهندیانگرا آموزش علمی درصدد بودند که اعتراض و شکایت سنت     

رو، مشروطه خواهان با راهبري روشنفکران سعی کردند تـا بـا ترجمـه آثـار برخـی از                    
  .هاي اسالمی سنت گرایان را به حاشیه برانند یشهاندمسلمانان و استفاده از مفاهیم و 
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، رویکـردي مـسئله محـور بـه     گفتمان مذهبی و سنتی  روشنفکران در رویارویی با     
 که در برقراري موازنه بین اصول و مبانی نظري شـرع و  گونه  ینآموزش زنان داشتند؛ بد   

دیشمندان مصري  انيها ها رساله آن. رویکرد تجدد منتهاي کوشش خود را به کار گرفتند
را  -در زمینه تعلـیم و تربیـت زنـان بودنـد       کوشا   معدود اندیشمندان اسالمی     ء که جز  -

ترجمـه  . ترجمه و برخی از مکتوبات آنان را پیش و بعـد از مـشروطیت منتـشر کردنـد             
این . از این دست اقدامات بود) زنان ما و زنان آنها (»نساءنا و نساءهم  « با عنوان    يا  مقاله

بـه عربـی   » النیل«در روزنامه  » محمد غانم و سلیم فبین    «مصري به نام      نواندیش مقاله را 
 سال سوم خود 54، 52، 51 يها منتشر کرد که روزنامه مظفري آن را ترجمه و در شماره

و ) ص (اهللا در این مقاله نویسنده مصري با استناد به برخی از احادیث رسول         . چاپ کرد 
ه ضرورت آموزش و تعلیم و تربیت دختران و زنان و از    تاریخ صدراسالم، مطالبی دربار   

 اقتصادي و اجتماعی براي زنان و توصیه اسـالم بـه چنـین            هاي  یتآن مهمتر امکان فعال   
  .مقوالتی نگاشته بود

 معدودي نیز درباره مبحث آموزش زنان به دست ترجمه و طبع سـپرده         يها  رساله
که در میانه مشروطه اول ترجمه و چاپ » نتعلیم و تربیت نسوا« به نام   يا  در رساله . شد

نویسنده رسـاله بـا نقـد جامعـه     .  از زبان یک عالم مصري بیان شد       يا  شد، نکات ارزنده  
 دنیاي غرب درصدد رد مواضع مخالفان بحث آموزش زنان          هاي  یشرفتاسالمی و بیان پ   

 پرداخـت  -همانـا تعلـیم و تربیـت زنـان     –برآمد و با بیان ساده به تبیین مـسئله رسـاله            
  ).یخط ، نسخهتا یامین مصري، ب: یدبهبنگر(

هـاي   يآزادبا این حال، پاسداران سنت افتتاح مدارس دخترانه را زمینه ساز احراز      
.  را براي مقابله با جریان نوگرایی به کار گرفتند        تالششانآنان تمام   . دانستند  یمنامشروع  

 دختـران را الزم و شایـسته        روحانیون سنت گرا براساس اعتقادات دینی، درس خواندن       
را دوري گزیـدن از جامعـه، مانـدگاري در خانـه و      » عفت«که شرط    دانستند؛ چنان   ینم

کرد، به ابزارهاي  ینم وقتی نصایح زبانی آنان اثر بنابراین. کردند یمندانستن سواد قلمداد 



 
 
 
 
 
 
  

 1396 زمستان، 79شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     180  

 صـدیق،  (آوردنـد  یمـ دیگر نظیر سخریه، توهین و آزار معلمـان و دانـش آمـوزان روي        
بر پایه این اعتقاد در ابتداي مشروطیت، اعتراض و انتقاد به انگاره بنیادي        ). 16/2: 1354

 کـه یکـی از اندیـشمندان بـه          اي  یـضه مثال در عر    عنوان  به. روحانیون سنت گرا آغاز شد    
 مدارس عمومی و نظـم و  یس، جداي از برشماري فواید علم و تأس نگارد  یمشیرالدوله م 

 قواعـد  ، نـدارد يآزاد   تعلیم مشروع هیچ ربطی به     ...«: ورده است  درسی آ  هاي  ینهنسق زم 
تعلـیم بنـات در هـر ملتـی     . مدارس بنات را بنوعی که مخالف با آئین نباشد قرار دهنـد    

روزنامـه   (»کسب عمومیت نـه نمایـد محـال اسـت شایـستگی در آن ملـت عـام شـود               
  ).7-1: 12، ش 14، س کلکته ینالمت حبل

ابل در گفتمان تجدد، گفتمان سنتی نیز بـه مقابلـه بـا ایـن       متق يها  با افرایش کنش  
، یادشدهجریان پرداخت و کوشید تا با تفسیر آیات و احادیث الهی برخالف نظر جریان     

هر چند این گفتمان بر ساختار اجتماعی هژمـونی داشـت، ولـی در     . موازنه را برهم زند   
شر اندیشه از طریق مطبوعات،     خواه، از لحاظ نویسندگی و قدرت ن        برابر اقلیت مشروطه  

غوغاسـاالري دربـاره فعالیـت زنانـه خـارج از خانـه و       . در موضع ضعف قـرار داشـت     
 مهـم  يهـا   آزاد، یکـی از بخـش   يهـا    قشرهاي مستقل زنانه در قالب انجمن      یريگ  شکل

 یسچنانکه مقلدان گفتمان سـنتی در جریـان تأسـ   . داد ی را شکل م سنتیانتقادي گفتمان   
 مذهبی  يها  به شدت با آن مبارزه کردند تا جایی که حتی بخش          » اتینانجمن همت خو  «

-4: 7، ش 4، س يدر روزنامه کوکب (مایل به گفتمان تجدد از این جریان تبري جستند 
اول اصـالحات اساسـی در حـوزه زنـان را      زیرا ساختار سنتی ایـران دوره مـشروطه   ). 7

 آذربایجـان از  يهـا  فهرست روزنامه در تربیت  یروزنامه اخوت، که محمدعل   . تابید  یبرنم
 توده مردم این که، براي )51: 1380رابینو،  (آن به عنوان روزنامه ارتجاعی نام برده است  

را به مخالفت با گفتمان تجدد برانگیزد و آن را به حاشیه راند هرازچندگاه مکتوباتی، به             
 کـرد  یمنتشر م  روشنفکري   هاي  یانخصوص در زمینه زنان، از علماي نجف در طرد جر         

روزنامه اطالع نیز که حـافظ منـافع دربـار    ). 2: 3، ش 1روزنامه اخوت، س : بنگرید به (
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: ك.ر (بود، در یادداشتی کمیت عقل زنان انگلیسی را دلیلی بر سواد آنـان معرفـی کـرد                
  ).4-3: 17، ش 29اطالع، س روزنامه 

ـ  یس به دلیل تأسـ شوشتري  یدعلییک عالم دینی به نام س       در خـانم  بـی  ی مدرسـه ب
: عبدالعظیم حسنی بست نشست و به گسترش مدارس دخترانه چنین واکـنش نـشان داد   

مخالفین مـدارس چنـین     . » شود یسواي به حال مملکتی که در آن مدرسه دخترانه تأس         «
ـ    کنند  یاعتقاد داشتند که این مدارس را بیگانگان دایر م          را تـرویج دهنـد و       عفتـی   ی تـا ب

ـ را  دختـران بودنـد   کـسانی کـه طرفـدار آمـوزش     . کردنــد ی و بـابی خطـاب مـ   دیـن  یب
 دانـست   ی مـدارس دخترانـه را مخـالف شـرع اسـالم مـ             یس نوري نیز تأس   اهللا  فضل  یخش
ـ  «:  گفته بـود یکرمان االسالم وي در مباحثه با ناظم  ). 599-598ملکزاده،  ( حقیقـت  ه تـرا ب

مـدارس   اینه  ب آیا این مدارس جدید خالف شرع نیست و آیا وروددهم یاسالم قسم م  
ـ  (»مصادف با اضمحالل دین اسالم نیـست      حتـی  ). 257/1: 1384، یکرمـان  االسـالم  ظمان

صراحتاً در یکی از لوایحی که در آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی منتشر کرد، مـدارس    
 ).28: 1362 نـوري،  اهللا فـضل  یخلـوایح شـ   (ها قـرار داد  خانه دخترانه را در ردیف فاحشه 

 رهبران گفتمان سنتی علیه آموزش زنان و مدارس دخترانـه، منجـر بـه              انتقاد و اعتراض  
 ،هـا  یابـان خکه مخالفان مدارس در   تجاوز و سرزنش حامیان آموزش دختران شد؛ چنان       

نیـز  / 250: 1379آفاري،  (خواندند یم» بی عفت«محصالن و معلمان را تخطئه و آنان را      
  ).559/3: 1366ملکزاده، : بنگرید به

 گفتمانی سنت و سـست کـردن آن         يها  کنش گفتمان تجدد به نفی دال     به هرحال   
بـه عنـوان   .  نیز از حق خود دفاع کردنـد  ینب  در این حوزه برخی از زنان روشن      . انجامید

ـ    کـه در روزنامـه حبـل       اي  یـضه نمونه یکی از بـانوان در عر        منتـشر کـرد، سـخن    ینالمت
نـسوان خـالف دیـن و مـذهب     مدرسه علـم بـراي    « نوري را که گفته بود       اهللا  فضل  یخش

 و در خالل بحث در رابطه با نگاه دینی شیخ فـضل اهللا و نگـاه او، در    رد کرد  را،  »است
او از شیخ فضل اهللا خواست کـه  . نهایت او را فاقد نشستن بر مسند شریعت معرفی کرد    
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. دقیق روشن نماید که خداوند در کدام آیه و حدیث زنان را از آموزش نهی کرده است               
اگر چنین مطلبی صحیح است سبب این بـی التفـاتی      «: نویسد  یموي یادشده در ادامه     بان

خدا و اولیاء و انبیاء نسبت به صنف نسوان چه بوده است که ایشان را به صورت انسان        
خلق کرده ولی تجاوز ایشان را از سیرت حیوان به حقایق انسانیت قدغن فرموده اسـت         

 به طور روشن و صریح گفتمان فکري و دینی خود را او پس از طرح برخی مسائل،. »...
خیلی فرق است ما بین خداي ما کـه طلـب     «: جدا از گفتمان شیخ فضل اهللا معرفی کرد       

علم را بر نسوان واجب نموده و خداي شما که علم را براي زنان حرام کرده و خـالف                
ــت   ــرار داده اس ــذهب ق ــن و م ــضه بنگر   (»دی ــالع از عری ــراي اط ــهب ــه روزن: یدب ام

  ).5-4: 105، ش 1، س تهران ینالمت حبل
  
  نتیجه

 اجتمـاع را  صحنه، هر گونه حضور و نفوذ زن در یشامشروطیتساختار سنتی در دوره پ    
یی خاص از شـریعت  ها برداشتهاي اجتماعی با  ينظرپیوند تنگ   بنابراین،؛کرد  ینفی م 

 بود، بلکه آموزش زنان هاي زنانه را در سطح اجتماع محدود کرده یتفعالاسالم، نه فقط 
ي مـدنی  هـا  نگـرش و طرح باسوادي آنان در مدارس دخترانه را با اصل تعالیم اسالم و              

 هـاي گسـست   ینه، زمي در اواسط دوره قاجار   مدارس میسیونر  یستأس. دانست  یممباین  
 يهـا   برخـی خـانواده  کـه  يطـور  ؛ به  آورد  به وجود  هاي سنتی آموزش دختران را      یشهاند

در دوره مظفري با کـنش  . ان خود را براي آموزش به این مدارس فرستادند     ایرانی، دختر 
 در سـاختار سیاسـی و     ي جدیـدي  ها  مؤلفهقواعد و   ،   و طبقه متوسط شهري    روشنفکران

 روبرو گفتمان سنتی اجتماعی قاجاریه تولید شد، هر چند این حرکت با مقاومت طبیعی            
بـا شـدت از سـوي پاسـداران     رانی،  نخستین مدرسه دخترانه ای  یس تأس که گردید؛ چنان 

 نتیجه گرفـت کـه در   توان یچنین م . سنت نهی و در نهایت به وسیله دولت برچیده شد         
 ساختاري و منـابع سـلطه مـشروع،         يها  لفهؤدوره قاجاریه هنجارهاي مردانه، براساس م     
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توانست زنان را از حق آموزش نوین محروم کند، ولی با تکاپوي روشنفکران دهـه دوم            
 ساختار سنتی رو به سستی نهاد و نظم جدیـدي در قالـب    ،وم قرن چهاردهم قمري   و س 

ت در دوره مشروطیت بر شـدت و حـد  . خرده گفتمان زنانه در حوزه آموزش تولید شد  
بر همـین مبنـا،   . هاي نوسازي و تغییر ساختارهاي سیاسی و اجتماعی افزوده شد   یتفعال

ي مـدنی نقـش     هـا   انجمـن  و واعظـان و      روشنفکران و جراید نقش تولید دانش سیاسی      
آنـان  . هـاي سیاسـی را برعهـده گرفتنـد     یانجرهاي عمومی و برانگیختن       یآگاهافزایش  
ي حامیان گفتمان سنتی را با طـرح موضـوعاتی نظیـر زن بـدبخت، بیچـاره،                 ها  اعتراض

به چالش کشیدند و در نهایت بـا پـیش کـشیدن    ... ناقص العقل، از همه چیز بی خبر و        
م و تربیت زنان و تطبیق زنان ایرانی و غربی، به برجسته سازي مسائل مدرنی نظیـر        تعلی

در واقع روحـانیون سـنتی   . پرداختند... سعادت، ترقی، تربیت مادران، مدرسه دخترانه و  
به دلیل اعتقاد به حفظ وضع موجود، نتوانستند از نیروهـاي اجتمـاعی بـراي مقابلـه بـا                 

چربش قلم و نیروي فکري مروجـان   این کهدیگر . ه کنندجریان مشروطه خواهی استفاد 
 اصلی گفتمان سنت شد و به دلیـل فقـدان معنـا    يها  گفتمان تجدد باعث تهی شدن دال     

 بنـابراین پـس از   .پذیر بودن و یا بسته شدن معنا، گفتمان سنت بـه حاشـیه رانـده شـد               
یـان تنـدروي   استبداد صغیر و شکل گیري مشروطه دوم و در حاشـیه قـرار گـرفتن جر          

ي زنانـه و مـدیران و       هـا   انجمـن سنتی، به مـرور زمـان بـا افـزایش مـدارس دخترانـه،               
از این زمان به بعـد مـسئله برابـري در    . شویم یمي زنانه روبه رو     ها  روزنامهسردبیرهاي  

  .شود یمرود و مسائل حقوقی دیگر جایگزین آن  یمحوزه آموزشی به کنار 
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