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پژوهش حاضر به بررسی تعامالت فکری اندیشهگررا دور پلوروی

اول در خصوص آموزش زنا براساس سه نشریۀ عالم نسروا  ،شرق

سرررو و اطالعررات مرریپررردازد .ایررپ پررژوهش کرره براسرراس روش
پژوهشهای تاریخی انجام شده است ،درصدد پاسرخگرویی بره ایرپ

پرسش است کره ارالشهرای فکرری نخانرا دور پلوروی اول در

ماحث زنا اه بوده وانعکاس آ در جراید آ عصر اه تر ثیری برر

وضعیت آموزشی و فعالیتهای فرهننی و اجتمراعی آ هرا گذاشرته

است.

 .1استادیار،گروه تاریخ ،دانشناه آزاد اسالمی ،داراب ،ایرا ؛ z_hamedi2003@yahoo.com
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واژههای کلیدی :آموزش زنا  ،پلووی اول ،عرالم نسروا  ،شرق
سرو ،اطالعات.

 .1مقدمه

یکی از نکات مورد توجه در دور رضاشاه آموزش زنا بود .بحرث زنرا  ،منزلرت آ هرا و
فعالیتهای اجتماعی و فرهننیشرا  ،هرانرد برهترازگی مرررن نشرده برود و سرابقۀ آ بره
سالهای پیروزی مشروطیت میرسید ،با توجه به اهداف مدرنیستی ایرپ دوره و گررایش بره
اندیشههای غربی و سکوالرسازی جامعه که از وجوه برارز ایردوولویی حاکمیرت برود ،ایرپ
مسئوه بهطورجدی در دستور کار دولت قرار گرفت .نظریرههرای موجرود در مرورد زنرا و
موقعیت اجتماعی آ ها یكدست ناود و اندیشهگرا تجددطوب خواستار راه یافتپ زنا بره
مدارس و مراکز آموزشی و بالراع حضور آ ها در امور اجتماعی بودند و گروههرای سرنتی
همچنا بر مخالقت خود با مشارکت زنا در حیات فرهننی و اجتمراعی پرای مریفشرردند.
ایپ نظریهها عمدتاً از طری نشریات انعکاس مییافت .سالهرای نخسرت سرورنت رضاشراه،
حضور ز در جامعه بهمنظور سوادآموزی و بهدناال آ تربیرت آگاهانرۀ فرزنردا و تربیرت
محصال میلپپرست ،از ملمتریپ دغدغههای اصالنطواا بود .آ ها در ایپ زمینه خواهرا
حمایت محافل گوناگو بهویژه دولت بودند و در ایپ راستا به ننرارش و در مقراالتی در
جراید ماادرت میکردند که الاته نشا از جاناداری آ جراید از برنامۀ حکومت بود.
در ایپ پژوهش منظور از وای «اندیشهگر» افرادی هسرتند کره برا مسراول فکرری ارتارا
داشتند و عمردتاً از مسرئوال و منتشررکنندگا روزنامرههرا و مجرالت برهشرمار مریآمدنرد
ضمپاینکه الزاماً ویژگی خاص روشنقکرا را نداشتند .درواقع ،توقی ننارنرده از ایرپ وایه،
مقلوم عامتری است از افراد تحصیلکرد جدید و صاحبقوم.

عوت ت کید بر سه نشریۀ عالم نسوا  ،اطالعرات و شرق سررو رویکررد آ هرا بره مسرئوۀ

نوگرایی است .با توجه به اینکه از شاخصههای نوگرایی ،آموزش بهویژه آموزش زنا برود،
در ایپ سه نشریه بیشتریپ ت کید بر مساول آموزشی زنا انعکاس داده مریشرد ضرمپاینکره
مجوۀ عالم نسوا ارگا انجمپ زنا فارغالتحصیل مدارس آمریکایی بهشمار میآمد.
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در خصوص پیشینۀ پژوهش بایستی خاطرنشا کرد در آثار متعددی که دربار زنرا در

عصررر پلورروی اول نناشررته شررده ،هماننررد آنچرره در مجموع رۀ اسررتقانی کرررونیپ 1آمررده ،یررا
همایشهای زنا که در سالهای اخیر برگزار شده ،به بحث آموزش زنا برهطورخراص در
نشریات پژوهشی پرداخته نشده است.
 .۲نحوۀ پردازش مقاالت نشریات در خصوص آموزش زنان

الزمۀ اجتماعی شد زنا  ،آموزش آ ها بود و احراز پستها و مناصب مختور

اجتمراعی

از سوی زنا مستوزم کسب سواد و آموزش آ ها بود .مقایسۀ زنرا در کشرورهای مختور
بهویژه ترقی و پیشرفت آ ها در کشورهای اروپایی ،در ابعاد گونراگو  ،از جموره سیاسرت،
رقابتهای انتخاباتی ،طاابت و ،...ضمپاینکه نشاننر دیدگاه نویسندگا مقاالت بود ،زایید
فضایی بود که از نظر سیاسی -اجتماعی اجاز بیا عقیده و ترویج آ را میداد.
یکی از تقاوتهای بارز ایپ دوره با دور قاجرار ایرپ برود کره مجالتری کره برا نرامهرای
مخصرروص زنرررا برره ارررا مرریرسررید ،فق ر برره بیررا مس راول و تنننراهرررای اجتمراعررری
نمریپرداخت بوکه با وسعت هراهتمامتر ،شور و هیجا زایدالوصقی را ایجاد مریکررد ترا

زنا ضمپ آگاهی از وضعیت خود ،آماد انرااق با شررای جدیرد شروند (دختررا ایررا ،
س ،1ش .)14-7 :4از طرفی ،به سوسوهبحثهرایی دربرار لرزوم سروادآموزی و تعوریم زنرا
میپرداختند و درعیپحال ،گاه دیدگاه مردا در ایپ خصوص نیز در میشد.
زنا و فعالیتهای فرهننی و اجتماعی آ ها ازجموه مااحثی بود کره نشرریات آ زمرا

تعداد زیادی از شمارههای خود را به آ اختصاص مریدادنرد .نشرریاتی ارو شرق سررو،

اطالعات و عالم نسوا  ،سوسوهمقاالتی را با عنوا هایی نظیر «ز و جامعره»« ،ز در جامعره»
و «معارف نسوا » به قوم تحصیلکردگا دربار حضور زنا در جامعره منتشرر مریکردنرد.
ایپ مقاالت که دیدگاه نویسندگا را نشا میداد ،حول دو محور نوشته میشد :محرور اول

طرفدار حضور زنا در جامعه و تعویم و تربیتشا بود و محور دوم از اساس حضرور زنرا را
فاقرد ارزش میدانست و مخالقت سرسخترانۀ خود را ابراز مریکرد.
1. Stephanie Cronin
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ایپ مرالب زمینه و شرای متقاوت عصر پلووی اول را برا دور قاجرار نمایرا مریکررد.
همچنیپ ،مؤلقا ایپ مقاالت خواها توجه دولت بودند و از دولت میخواسرتند آمروزش و

تربیت زنا در اولرویرت قرار گیررد .در بیپ ایپ نشریرات ،مجوۀ عالرم نسوا نسات به سرایر

نشریرات نقش تعرییپکنندهتری داشت.

بعد از پیروزی مشروطیت یکی از اقدامات طرفدارا آموزش و اجتماعی شد زنا  ،بره
عنوا نیمی از جمعیت جامعه ،برا طررن انروننی وضرعیت زنرا دنیرا انجرام شرد .یکری از

روزنامههای پیشرو در ایپ زمینره ایرا نرو بود کره در صردر مشروطرره بره ارا مریرسرید.

اا مقاالتی حاکی از وضعیت زنا ترک و یاپنی ،ازجموه مااحثی بود که در ایپ روزنامه
در میشد و به تغییرر دیردگاه زنرا کشرورهای دینرر و رویآوردنشرا بره سروادآموزی
میپرداخت.

در سالهای پایرانی عصرر قراجررار مجوۀ عالرم نسوا (1299ش) که هیر تتحریریرۀ آ

فرارغالتحصیال مدرسۀ اناث (دخترانه) آمریکایی واقع در تلرا بودنرد ،انتشرار یافرت .ایرپ
مجوه گراه نخستیپ نشریهای ناود که زنا منتشر میکردند ،پایرایی آ ترا سرال 1313ش و
محتوای غنی آ بهویژه درخصوص آموزش و تعویم زنا اهمیت فرراوا داشرت و آ را از
سایر نشریهها متمایز میکرد .عالوهبر آ  ،روزنامۀ شق سرو نیرز حجرم وسریعی از مرالرب
خود را به وضعیت زنا اختصاص میداد .نکتره قابرل توجره اینکره پرا از تغییرر سرورنت و
شروع حاکمیت رضاشاهی ،شرای سیاسی ،اجتماعی برر شریوههرای ننرارش مقراالت تر ثیر
گذاشت.
آگاهیبخشی به زنرا براسراس محتروای نشرریات ایرپ دوره را در سره محرور مریتروا
بررسی و تحویل کرد:
 .1طرح فعالیت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی زنان در سایر کشورها اعم از آسیایی و
اروپایی

بخشی از مقاالت مندر در ایپ نشریات به طرن فعالیت و تالش زنا در کشرورهایی نظیرر
اننوریا ،فنالنرد ،سروود ،یاپررپ ،مصررر ،ترکیره و هنرد در عرصرههرای مختور

اختصراص
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مییافت .هما طورکه ذکر شد ،مجوۀ عالم نسوا نسات به سایر نشریات ترالش بیشرتری در

تنویر افکار زنا ایرانی از خود نشا داد هراند شق سرو و اطالعات نیز با اا مقراالت
گوناگو تالش گستردهای در ایپ زمینه کردند.

مجوۀ عالم نسوا برخی از شمارههای خود را به طرن مرالای با عنروا «آیرا مریدانیرد؟»

اختصاص میداد و عموکرد زنا سایر نقا جلا را ذکر مریکررد .در ایرپ سوسروهمااحرث
فعالیتهای سیاسی زنا در کشورهایی نظیر اننویا تشریح میشد .برای نمونره بره حضرور
زنی در پارلما اننویا ،بهعنوا یکی از اعضای اثرگذار ایرپ پارلمرا برر قروانیپ مصروب
مربو به زنا  ،اشاره کرده است (س ،2ش.)5 :2

همچنرریپ در روزنامررۀ شررق سرررو در مقالرررهای بررا عنرروا «مجررراهدات طرروالنی و

فداکاریهای بیشمار و استقامت و پشتکار زنا اننویا» نوشته شده اسرت« :زنرا ترالش
میکردند با مردا از ح و حقوق مساوی برخوردار شوند و در تعییپ "مقدرات مموکرت"

خویش شریك باشند» (س .۸ش .)3 :1176اعتدال زنا و مخالقت آ ها برا مقاسرد اخالقری
را نیز دلیوی بر ایپ دانسته است که اننویا بهواسرۀ ایپ نیمۀ دینر جامعره ،زودترر بره نترایج
مرووبی دست یابد (هما جا).
در مقالهای دینر بیا شده است که روسیۀ شوروی نیز در فعالیتهای سیاسری از وجرود
زنا بلره میبرد بهگونهایکه اولیپ زنی که در دنیا به سمت وزیررمختراری انتخراب شرده،
اهل ایپ کشور بوده و به نمایندگی از طررف کشرور مرذکور بره سرقیری مکزیرك انتخراب
گردیده و از ویژگیهایش تسو بر شش زبا و ت لی

کتابهایی در زمینرههرای اجتمراعی

بوده است .ایپ ز نیز درخصوص احقاق حقوق زنا تالش فراوانی کرده بود (عالم نسوا ،
س ،7ش.)32-31 :1

نکتۀ درخور توجه در مجوۀ عالم نسوا ایپ است کره زنرا  ،خرود ،بررای آگراهی زنرا

ایرانی به ترجمۀ مقراالتی کره دربرار وضرعیت آ هرا در نشرریات خرارجی ارا مریشرد،
ماادرت میکردند.
یکی از بزرگتریپ افتخارات کشور فنالند نیز ایپ بوده است که زنا ایپ کشور نسرات
به دینر کشورهای اروپایی ،زودتر به حقوق سیاسی و بلرهمندی حضور در پارلمرا دسرت
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یافتهاند .ایپ رویکرد از سال 1905م صورت گرفته و از آ زما  ،در برخری مروارد ریاسرت

کمیسیو متعو به زنرا بروده اسرت (شرق سررو ،س .۸ش .)2 :1303از دینرر زنرا فعرال

اروپایی ،زنا ایرلند بودهاند که به تحصیل حقروق و عوروم سیاسری پرداختره و بنرابره نوشرتۀ

نویسند ایپ مقاله آ ها از قدیم در امور اجتماعی «دست توانایی داشتهاند و خدمات شرایا

تقدیری نمودهاند» (هما  ،ش.)2 :1304

نشررریات عررالوهبررر طرررن فعالیررتهررای سیاسرری زنررا اروپررایی ،در ابعرراد آموزشرری نیررز

فعالیتهای آ ها را به رشتۀ تحریر درمیآوردند و در ایپ راستا ایرپ عصرر را «عصرر ترقری
ز ها» نامیدند و برند جایز ادبی نوبل به زنی دانشمند از نرروی تعو گرفت .توصیقی که از
وی شده است ،هر خوانندهای را به شوق مرالعه وامیدارد .ایپ ز صاحب ت لیقرات بروده و
درعیپحال به اند زبا تسرو داشرته و دارای اطالعرات تراریخی و اجتمراعی بروده اسرت.
نویسند مقاله نتیجه گرفته است که نهتنلا زنرا دوشبرهدوش مرردا در حرکرت برودهانرد،
بوکه در فعالیتهای عومی گوی ساقت را از آ ها ربودهاند (هما  ،س ،7ش.)2 :1142
ت کیررد مؤلقررا مقرراالت بررا معرفرری وضررعیت زنررا دینررر کشررورها بررر ایررپ اسررت کرره
مرزبندیهایی که بریپ زنرا و مرردا در طرول تراریخ ایجراد شرده اسرت ،برداشرته شرود و
توانمندی زنا کشورهای اروپایی به ز ایرانی یادآوری شود.
از سوی دینر ،فعالیت زنرا در عرصرههرای پزشرکی و توانمنردی آ هرا در ایرپ زمینره
ازجموه مساووی است که از نناه مؤلقا دور نمانده است و به طرن آ پرداختهاند ازایرپرو
فلرستی از پزشکا ز مشغولبهکار که تعرداد آ هرا حردود  3000نقرر بروده اسرت ،اراوره
کردهانرد .بدو شك در سالهای نخست سورنت رضاشاه ،آگاهی از وضعیت زنا اننویا

در طاابت و احتیا جامعه اننویا به آ ها (هما  ،س ،۸ش ،)1 :1305توجره خوانندگا را
به توانرایی زنرا  ،حتی در حوز عووم پزشکی معروف میکرد و به مقایسرۀ زنرا ایرانری برا

زنا کشورهای دینر منجر میشد.
از طرفی ،در کشور اننویا تمایل زنا را برای وارد شد به دارالقنو ها (مقراطع براالتر
تحصیوی) و اتخاذ شغل معومی بیش از سایر مشاغل ذکر کرردهانرد (همرا  ،س ،۸ش :125۸
 )1و سایر کشورهای شمال غربی اروپا ،به اننویا اقتردا کرردهانرد و شررای را بررای ورود
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زنا به عرصههای سیاسی و اجتماعی و حتی انتخابات هموار نمودهاند (همرا جرا) .نخانرا
در ایپ فاصوۀ زمانی النوپذیری و تقوید کشروری از کشرور دینرر را ،برهویرژه درخصروص
زنا  ،با گسترش فعالیرت آ هرا در امرور اجتمراعی موجرب منرافع زیراد دانسرتهانرد (همرا ،
ش .)2 :1299مقالۀ مذکور که فعالیتهای زنا غربی را معرفی کرده ،بلرهگیرری از دانرش
غربی را النوی مدر سازی جامعه قرار داده است .ایپ اندیشه از ابتدای سورنت رضاشاه در
ابعاد آموزشی خود را نشا داده اسرت .بانیرا نشرریات ،ت سریا مردارس برههمرت زنرا را
نخستیپ قدم برای ایجاد حیات جامعۀ مردنی قومرداد کرردهانرد و از داشرتپ عورو طارع بررای

رسید به اهداف عالی صحات بره میرا آوردهانرد (عرالم نسروا  ،س ،1ش .)5 :2ازایرپرو،

آموزش ،پایه و شالود توسعه و پیشرفت قررار گرفتره و سرواد تنلرا راه رهرایی از اسرارت و
جلالت با اتکا به دانش غرب توقی شده است.
عالوه بر فعالیتهای زنا کشورهای اروپایی توجره بره فعالیرتهرای زنرا شررقی نظیرر
یاپپ ،ترکیه ،ایپ ،هند و مصر را نیز از نظر دور نداشتهاند و بهعنوا همتایا شرقی به آ ها
ننریسته و شرای متقاوت آ ها را تشریح کردهاند .آ ها ت سیا انجمپ و مدرسره را بررای
تاادل افکار ،زمینهای برای تغییر وضعیت دانسرتهانرد« .اخارار ترقیرات زنرا یاپنری» در رأس
سایر اخاار دینر کشورهای شرقی قرار گرفته و تقصریل بیشرتری از آ هرا در نشرریات در
شده است.
بر اساس آنچه ننارش یافته« ،توسعۀ معارف» برهویرژه «ترقری معرارف نسروا » در یاپرپ
تحت ت ثیر جنگ جلانی اول بوده است .ت سریا مردارس دختررا و رونرد روبرهرشرد آ ،
بهویژه مقاطع عالیه برای آ ها ،باوجود مخالقت گروهی از مردا یاپنی انجرام گرفتره اسرت
(همرررا  ،س ،2ش )34-2۸ :1و برررهرغرررم هرررراس مرررردا از «تجررردد و ترقررری نسررروا » و
محدودیتهایی که قوانیپ کشوری و خانوادگی برای آ ها فرراهم آورده برود (همرا جرا)،
زنا یاپنی ایپ راه پر صعوبت را طی کرده و با تشرکیل «انجمرپ موری زنرا » اقردام بره رفرع
مشکالت و ضروریات خود کردهاند (هما  ،س ،7ش )53-51 :2حتی درخصوص پوشش
که نشانۀ ترقی و یا تنزل هر جامعه اسرت (همرا جرا) ،دسرت بره اقرداماتی زدهانرد و از نظرر
شرای اجتماعی با مردا برابر شدهاند.
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زنا سرون باالی مصر ،در ایپ زما انجمنری بره نرام «ز جدیرد» ت سریا کردنرد و برا
جمعآوری اعانه در ایپ انجمپ اقدام به ت سیا مدرسۀ نسوا (مجانی) نمودند و آ را بس
دادند و همیپ امرر موجرب آگراهی آ هرا و بره دنارال آ «تجدیرد بنرای قومیرت و مویتشرا

گردید» (هما  ،س ،2ش.)20-17 :3

گاندی نیز در بیداری زنا هندی اثرگذار بوده و فعالیتهای آ ها در راه استقالل وطرپ

و جروت و جسارت آ ها و پاره کرد بندهای خرافات تحسیپ شرده اسرت (همرا  ،س،12
ش.)140-139 :2
زنا ترکیه نیز مشاغوی او قضاوت را بهدست آوردند .احراز ایپ شغل از سروی زنرا
که در آ زما بهتازگی صورت میگرفت (هما  ،س ،7ش ،)23 :1بردو شرك بررا توجره
به محصور بود آ ها ،شروعری برای فعرالیتهای اجتماعی آ ها توقی میشد.
از سوسوره مقاالتی که درخصوص وضعیرت زنا شرقری به رشتۀ تحریرر درآمرده اسرت،
میتروا استنراا کرد که زنرا توانسرتهانرد مویرت را در ممالرك شررقی حقر کننرد .ایرپ
مقاالت به ز  ،بهعنوا نیمۀ دینر جامعه ،ار نلاده و آموزش و باسواد شرد او را موجرب
تحولی شنرف بهویژه در عرصههای وحدت موی و احساسات ناسیونالیستی دانسته است.
 .۲راهکارهـا و تمجید از فعالیتهـا و اقدامـات معـارفخواهان ،اعم از زن و مرد،
بهمنظور گسترش سوادآموزی زنان در نقاط مختلف کشور

فعالیتهای فرهننی زنا در قالب ت سیا مدارس دخترانه و توجه به برنامۀ درسری آ هرا و
در آ در مراوعات ازجموره اقدامات روشننرانره درخصوص زنرا ایرپ عصرر محسروب
میشود .در ایپ رابره در شیراز مدرسۀ دخترانۀ «بنات» کره برا سرختیهرا ،تلدیردها و موانرع
اجتماعی فراوا ت سیا شده بود ،در هما ابتدا بسته شد و پا از مدتی مجدداً با پینرریری

زنرا و مرردا معرارفخواه و عالقهمند به تربیت نسوا افتتان گردید و مجورۀ عرالم نسروا

اقدام به در ایپ خار کرد .ایپ مجوره خوشرحالی خرود را از وجرود شصرت دانرشآمروز و
استقاده از وجود پنج معوم مرد و ز برای تدریا ابراز میکند .درعیپحال «بره مؤسسریپ و
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مؤسسات آ  ،که بنای نیکو [گذاردند] ،تلنیت گقته و موفقیت آ ها را از خداونرد خواسرته
است» (س .1ش.)4 :2
در کنار توجه به وضعیت آموزشی زنا در مرکز ،مناط جنوبی و شمالی کشرور نیرز از
نظر دور نماندند و اخاار فرهننی آ ها در نشریات در مریشرد حتری گراه برا اراورۀ آمرار
تعداد دانشآموزا پسر و دخترر ،ترالش اندیشرهگررا در ایرپ عرصره مرورد تحسریپ قررار
میگرفت .در ایپ راسرتا ،در مازنردرا از اینکره فررهنررگدوسرتا توانسرته بودنرد برهرغرم
بودجرۀ ناکرافی و نداشتپ معوم و فقدا تجلیزات تحصیوی ،الار باب مدرسۀ دخترانه برای
تحصیل  600دختر ایجاد کنند ،از تالش و جا فشرانی آ هرا قردردانی برهعمرل آمرده برود
به ویژه جدیت و فداکاری مدیر و کارکنا ز «مدرسۀ سعادت دوشیزگا ساری» و مدرسه

«اناثیررۀ بررارفروش» مررورد تحسرریپ قرررار گرفترره (عررالم نسرروا  ،س ،10ش )14۸-147 :3و برره
خوانندگا مجوه اعالم کرده بودند که هرر فررد در هرر نقرره از ایررا کره بتوانرد برهلحرا

فکری ،قومی ،معارفی و مالی به مدارس مازندرا بهویژه مدرسۀ سعادت دوشیزگا کمرك
کند ،کمك او را میپذیرند (هما .)14۸ ،

از سروی دیررنر ،از سرال  1306بره بعررد بررهطورمررداوم عرالم نسروا از زنررا بررراسواد

میخواست برای رفع بیسوادی همجنسا خود کمر همت باندند« :پنجهرزار ز باسرواد در

 1309خدمت نسوا برای نسوا  ،آیا شرما بررای همراهری حاضررید؟» (س ،10ش-103 :3
 )104در همیپ راستا ،برخی از افراد که خود را طرفدار ترقی نسوا قومداد میکردند ،طری
نامهای به مجوه ،زنا ایرا را بدبختتریپ زنا کر زمیپ بهشمار آوردند و از عموی نشرد
اقدام زنا باسواد برای آموزش بیسوادا مروای نوشتند و انیپ استدالل کردند که جامعرۀ
ایرا 15میویو جمعیت دارد ،انونه ششهزار ز میتوانند جلل را از بیپ بارند .از طرفی،
اعتقاد داشتند در جامعهای که مرد آ هم بیسواد است ،دولرت بایرد قرانو تعوریم اجاراری
عمومی وضع کند و از تصویب مجوا بنذراند (س ،7ش7و.)304-303 :۸
در مقالهای دینر که به مناسرات آغراز مراه ملرر خرراب بره «معومرات و محصرالت» بره
ننارش درآمده ،از معوما ز  ،بهعنوا «مادرا حقیقی موت ایرا » ،خواسته اسرت پریش از
درس به دخترا بیاموزند که تقاوتی با پسرا ندارند و سوق داد آ هرا بره سرمت عقرت و
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حق نجابت و عزت نقا را وظیقۀ معوما دانسته است( .عرالم نسروا  ،س ،7ش-361 :10

.)364

به اعتقاد ننارند ایپ مقاله پیشرفت زنا ایرا فق با «ید قوی نسوا » امکا پذیر است
بنابرایپ ،از زنا باسواد خواسته است که از انجام وظرای

مقردس خرود غقورت نکننرد و از

هرگونه مساعدت و کمك که در توانشا است ،دریغ نورزنرد و سراختپ عمرارت فرردا برر
روی خرابههای موجود را وظیقۀ آ ها دانسته است (هما جا).
ایپ مقاله ضمپ آگاهی داد به زنا دربار توانمند بودنشا  ،رفع معضرل زنرا بررای از
بیپ برد جلل و نادانی را منو به همت زنرا آگراه دانسرته و برر ایرپ اسراس پیشرنلاد داده
است که مشکل جامعۀ نسوا بهدست نسوا قابلحل است و با (همرا  ،س ،10ش-57 :2
 .)59و ترقی نسوا را بزرگتریپ عامل تغییر در اخالق و روحیات افراد یك موت دانسته و
معتقد است که بنیاد اخالقی و خمیرمایۀ لیاقت انسا از بدو تولرد شرکل مریگیررد .در ایرپ
مقاله آمده است« :پا مادری قادر به پرورش است که خود اصول آموزشری را بدانرد و در
ایپ خصوص آموزش دیده باشد» (هما جا).
یکی از فعالیتها و راهکارهای زنا برای دست یافتپ همنوعا خود بره سرواد ،اقردامی

بوده که در سال  1309در مجوۀ عالم نسروا (ش )104-103 :3از آ سرخپ بره میرا آمرده

است .در مقالهای توسعۀ ایرا به رشد نسوا منو شده است .در ایرپ مقالره امیرد بسرتپ بره
دولت و وزارت معارف برای آموزش زنا امری واهی توقی شده و با جروت تمرام از اینکره
«برایرد خود قردم به میدا گذارده رفع ننگ بیسوادی کنیم» (هما جا) مرالای نناشته شده

است .در ایپ مقاله آمده است « بررای رسرید بره اهرداف خرود احتیرا بره کمرك مرالی و
ساختما مخصروص ،اثاثیره و غیرره نرداریم فقر رون فرداکاری و خردمت کرافی اسرت»
(هما جا) .ننارنده پیشنلاد داده است اگر تمامی بانوانی که باسوادند هر هقته سه سراعت از
وقت خود را صرف تعویم یکی از خواهرا خود کنند ،میتوانند بهنحروشایسرتهای خوانرد
زبا فارسی را یاد دهند و در باسروادی سرلیم باشرند (همرا جرا ) .در همریپ راسرتا ،از زنرا
باسواد سؤال شده است که آیا حاضر به همکاری و مشارکت در پروی سوادآموزی هستند.
مانای طرن مشارکت در سوادآموزی فق یاد داد القارای فارسری و مرتپهرای منردر در
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کتاب سال اول ابتدایی ذکر شده است .ایپ اعالمیه از زنا عالقهمنرد بره همکراری خواسرته
است ورقۀ ضمیمۀ مجوه را امضا و به دفتر مجوه ارسال کنند و خراب به محصرالت مردارس
نوشته شده است که برای باسوادی خواهرا خود مشارکت کنند تا به ایرپ ترتیرب بره وطرپ
عزیز خرود خردمت کررده باشرند .همچنریپ محصرلهرای کرالس پرنج ابتردایی بره براال نیرز
میتوانستند در پرروی سوادآموزی شرکت کنند (هما جا).
اهمیت ایپ متپ که بهگونهای اعالمیه محسوب میشده ،در ایپ بوده اسرت کره زنرا در
ایپ فاصوۀ زمانی ،خود ،بهطورمستقل تصمیم میگیرند برای همجنسانشا دسرت بره اقردامی
عموی بزنند زیررا بره انتظرار نشسرتپ و توقرع از دولرت و گررفتپ امکانراتی نظیرر سراختما ،
تجلیزات و وسایل را غیرقابلاجرا میدانستند به همیپ دلیل استقاده از منازل زنا  ،بهعنروا
مکا یادگیری عوم ،مورد توجه قرار گرفته است.
جسارت زنا در اعالم و انتشار انیپ مسئوهای ،آ هم در سالهای نخست حکومرت
رضاشاهی دارای اهمیت است گراه هنوز دیدگاههای سنتی موانعی جدی ایجاد میکرد.
از دینر دیدگاههایی که دربار آموزش زنا وجود داشت و برر آ ت کیرد مریشرد،
ایپ بود که پیشرفت و رفاه هر کشور بهجروت به «وطپپرستی» و قربانی شد افراد هر مورت
بستنی دارد و ایپ موضوع وابسته به مرادرا اسرت پرا مرادرا بایرد وظرای

خرود را در

خانواده به خاطر داشته باشند .اگر زندگی خانواده تعییپکنند خوشاختی و بردبختی جامعره
باشد ،پا کامیابی یرا عردمموفقیرت هرر تروده یرا مورت برا زنرا آ کشرور آغراز مریشرود
(.)Kashani- sabet, 1999: 189
بنابرایپ ،نقش ز در پرورش و بزرگ کرد نسرل آینرد مریلپپرسرتا ایرانری در بریپ
سایر وظای

آ ها در رتاۀ باالیی قرار میگرفت .زنا در هستۀ خرانواده مروقعیتی قدرتمنرد

داشررتند و در برررپ سیاسررت مورری قرررار مرریگرفتنررد اراکرره نقررش اجتمرراعی آ هررا تربیررت
وطپپرستا بود .زنا بهمثابۀ معومرانی بررای فرزنردا توقری مریشردند کره مریتوانسرتند بره
فرزندانشا درس عش به وطپ ،غیرت و مرداننی بیاموزند که تمام ایرپ مروارد بسرتنی بره
مادری باسواد داشت به همیپ دلیل آموزش زنا بهتدریج دارای اهمیت شد .ایرپ آمروزش
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با جریا های وطپپرستانه پیوند میخورد و بدیپ ترتیب مرادر باسرواد بلترر مریتوانسرت در
تربیت فرزند ،آ هم فرزند میلپپرست ،مؤثر واقع شود (.)Ibid
از سوی دینر ،در کتابهای درسی عصر پلووی اول ،رویکررد موریگرایانره حاکمیرت

نسات به آموزش زنا بازتاب یافت .کتاب ششرم ابتردایی دختررا ( ،)14 :1319برهوضرون

تربیت میلپپرست را از آ ِ مادرا میداند و در ایپ باره اشاره میکند که همۀ احترامی کره
دربار مادرا رعایت میشود ،برای آ است کره پررورش نسرل آینرد هرر مورت بره آ هرا
محول شده است و خوشاختی و بدبختی فرزندا هر قوم نتیجۀ تربیت و عاداتی است کره از

مادار خود فرامیگیرند .همچنیپ ،مادر بیش از پدر و آموزگرار در رون کرودک نقروذ و
ت ثیر دارد درنتیجه پدید آمد مردا برزرگ درنتیجرۀ فعالیرتهرای مرادرا دانرا و هنرمنرد
است.
 .۳آگاهی دادن به زنان با نقادی از موقعیت اجتماعی آنها

ماارزه با جلل زنا محور اصوی و مرکز ثقرل محتروای مقراالت در شرده در نشرریات ایرپ
دوره بود .ذکر نمونرههرایی از فعالیرت زنرا در نقرا مختور

کشرور و بریدرنرگ نقرادی

وضعیت آ ها ،خواننده را در جریا ایجاد جامعهای نو که یکی از تکیهگاههرای زنرا برود،
قرار میداد.
اما پیش از هر ایز «تحول وضعیت زنا » اصل و اساس حرکرت نوخرواهی برود .نجرات
زنا از افکار و عادات کلنه که سراشمۀ تمام بدبختیهای آ ها بود و گرایش شدید آ ها
به رمالها ،دعانویاها ،خرافهپرستی شردید کره ازجموره مسراول شرایع در بریپ زنرا عصرر
پلووی بود ،نشریات را بر آ داشت تا با آگراهی داد بره زنرا و نقرادی وضرعیت مرذکور
درصدد تغییر افکار و باورهای سنتی آ ها برآیند .در ایپ راستا ،بلرهگیرری از کنایره نسرات
به زنا ازجموه روشهای اتخاذشده برود (عرالم نسروا  ،س ،1ش .)25-23 :2ایرپ رویکررد
نشا از غربگرایی حاکمیت داشت .بلرهگیری از انروننی باسرواد شرد زنرا غربری و

اراوۀ آ در بیپ زنا ایرانی ازجموۀ آ هاست.
یکی از زنا در مقالهای که در تشریح داستا زندگی خرود بررای دوسرتش بره ننرارش
درآورده بود ،خود را یکی از افراد «رنجار و بردبخت طایقرۀ نسروا » خوانرده برود .هرانرد
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محتوای ایپ مکتوب خالی از جناههای فمنیستی ناود ،به نکاتی ظریر

اشراره مریکررد کره

یکی از آ ها ازدوا زنا در سنیپ پاییپ و ناآگاهی آ ها بود که بره طرالق منجرر مریشرد.
ایپ مقاله ضمپ انتقاد شدید از تقوید کورکورانه از شیو زنردگی زنرا اروپرایی در آرایرش
ظاهری ،بهدناال عوت پیشرفت ز اروپایی بود و تنلا راه گرفتار نشد ز ایرانری در رنرج و
تعب و بدبخت نشد او را طوب عوم ،آگاهی و سوادآموزی میدانست( .هما  ،س ،۸ش:1
)40-36
ایپگونه مقاالت و در آ در نشریات آ عصر با دیردگاه سرنتی رایرج متقراوت برود
بهگونهای که برخی از مردا تحصیلکرده از ایپ نمونه مقاالت حمایرت و برخری دینرر برا
شدت هراهتمامتر با آ مخالقت میکردند.
مقالررهای بررا عنرروا «ز در ایرررا » (همررا  ،س ،7ش7و ،)259-25۸ :۸معیررار ارزیررابی و
سنجش جناههای تمردنی هرر مورت را انروننی رفترار برا ز هرا دانسرته ازایرپرو ،مقرام و
موقعیت آ ها را ،بهعنوا نیمی از جمعیت هر جامعره ،و شریو برخرورد برا آ هرا را بلترریپ
وسیوۀ ارزیابی آ موت ذکر کرده است .نویسرنده در ایرپ مقالره وضرعیت زنرا را برهلحرا
تاریخی در بیپ اعراب جاهوی و قاایل وحشی آفریقا که مورد تعدی و ظوم واقع مریشردند،
توصی

کرده است اما بیدرنگ از اینکه زنا در ممالك متمرد قرادر بودنرد بره مدرسره

بروند و در هر رشتهای بنابه میل و عالقه خود تحصیل کنند ،سخپ گقته و افزوده اسرت کره
در ایپ کشورها دولت برای ز ها خدماتی فراهم میکرده و انجمرپهرایی بررای شریوههرای
پرورش و تربیت اطقال تشکیل میداده و با اا کتابهای گوناگو در ایرپ زمینره ،آ هرا
را از تعویمات اجااری آ ها را آگراه مریکررده اسرت .همچنریپ ،بردو شرك وجرود مرادر
تعویمدیده در تربیت فرزندا نقش مؤثری ایقا میکرد .نویسند مقاله ت کید کرده اسرت کره
«ایپ وطپ شش هزارساله حر حیرات و شخصریت بررای ز قاورل نیسرت و ز را از مدرسره
محدود میکنند» (هما جا) ازایپرو ،باسوادی زنا را عیب توقی کررده و تربیرت آ هرا را
الزم میداند بهگونهایکه حتی تربیت دخترا را بر پسرا ارجرح مریکنرد و دربرار پیامرد

تربیت پسرا و دخترا از قول پاوول برت 1مینویسد« :از تربیت کرد یك پسر فقر یرك
1. Paul Bert
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شخص عالم به وطپ افزوده شرده امرا از تربیرت کررد یرك دخترر ،یرك فامیرل تربیرت و
سعادتمند میشوند» (هما .)264 ،
یکی از جناههای ملم ماارز قومی زنا  ،ممانعت و مخالقت آ ها با ازدوا دختررا در
سپ صااوت بود .در ایپ مقاالت هشدار داده شده است که ازدوا در سرنیپ پراییپ موجرب
افزایش طالق ،مرگ و میر ،و بیماری میشرود و ازهمریپرو خواهرا توجره دولرت بره ایرپ
موضوع و آگاهی خانوادهها در ایپ زمینه شده است .در ایپ مقراالت به مسئوۀ زودبراوری و
سرادهانناری زنا اشاره شده و عوت ایپ امر عدمممارست فکری زنا بیا شده که مناعرث

از عدمحضورشا در جامعه بوده است (همرا  ،س ،7ش .)376-373 :10واقعیرت امرر ایرپ
است که االش فکرری موجرب رشرد فکرری اسرت و الزمرۀ ایرپ ارالش ،ایجراد برخرورد

اجتماعی است که زنا از آ محروم بودند بنابرایپ ،اتلام به آ ها نه از ویژگریهرای ذاتری
که از ویژگیهای عارضی بود.
اطالع از اینکه زنا میتوانستند زیر بار زورگوییهای جنا قوی نرونرد (همرا -264 ،
 ،)25۸ازجموه نکاتی بوده که در مقاالت عنوا میشرده اسرت .درعریپحررال ،برا انتقرراد از
جرامعرۀ مرردا  ،عدمرضایت خود را از «ضعیقه» خراب شد زنرا از سروی مرردا اعرالم
میکردند و ایپ وایه را مناسب ش زنا نمیدیدند (هما  ،س ،7ش.)216-213 :6

1

دیدگاههای نخانا مجوۀ عالم نسروا گویرای مرالرب دینرری نیرز برود .ایرپ مجوره از

پیشرفتهای زنا در کشورهای مختو

خار میداد و بهگونرهای نقادانه از وضعیت زنا در

سایر کشورها سخپ به میرا میآورد و خواها رفرع نقرایص و اصرالن جامعرۀ نسروا برود.
برای نمونه ضمپآنکه تالش زنا فرانسه را برای شرکت در انتخابات ستوده ،دربرار اینکره
برخی از زنا در آ کشور آزادی نداشته یرا مقلروم آزادی را نمریفلمیردهانرد ،مررالای را
نناشته است .وی همچنیپ وضعیت زنا الجزایرر ،هنرد و مصرر را نقرادی کررده و خواهرا
اصالن ایپ جوامع شده است (هما  ،ش.)53-51 :2

 .1حتی اعالم میکردند ایپ وایه مناسب حال مردا است و به ایپ موضوع که دشمنا از مردا بهعنروا ابرزار اجررای
مقاصد خود استقاده میکردند ،اعتراض میکردند (هما جا).
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ایپ نقادیها و طرن آ ها ،آگاهیبخشی به زنا را دربرداشت برهگونرهایکره آ هرا را
متوجه حیات خود و شیوههای برخورد با آ میکرد و تنلا راه ایجاد جامعهای مردنی را کره
جز مردا زنا نیز در آ سلیم باشند ،در گروی باسواد شد و آموزش آ ها میدانست.

از طرفی ،دو روزنامۀ شرق سررو و اطالعرات در سرالهرای  1307ترا  1310برهصرورت

متوالی به طرن موضوعی با عنوا «ز و جامعره» پرداختنرد .گراره محرور بحرثهرایی کره
بهصورت سوسوهمقاالت از سوی تحصریلکردگرا انتشرار مرییافرت ،فرراوا برود ،در ایرپ

نوشتهها محور اصوی مقاالت ،آموزش زنا بود .مقاالت اا شده دو دیردگراه متقراوت را
اراوه میکردند :دیدگاه نخست از سوی کسانی مررن میشد که از اساس مخرال

حضرور

زنا در جامعه بودند و حتی برهگونرهای افراطری حضرور آ هرا را فاقرد ارزش مریدانسرتند
دیدگاه دینر ضمپ ار نلاد به زنا  ،بهعنوا نیمۀ دینر جامعره ،خواهرا باسرواد شرد و
تربیت آ ها بود.
در دیدگاه نخست که ماتنی بر دیدگاه سنتی و مناعث از مواریرث گذشرته برود ،زنرا را
بهلحا قوای عقوی و اخالقی ضعی

قومداد میکردند و تاریخ گذشرتۀ دنیرا را گرواه خرود

میگرفتند .آ ها معتقد بودند که هیچیك از شخصریتهرای برجسرته و اثرگررذار تراریخ از
زنا ناودند و ضعر

عقرالنی را مانع بره ظلررور رسرید آ هررا مریدانسرتند (شرق سررو،

س ،۸ش 1 :1215هما  ،ش .)3 :1214آ ها زنا را بهدلیل زودبراوری و سرادگی مسرتعد
قاول خرافات و نشر آ میدانستند (هما  ،ش )3 :122۸و نتیجه میگرفتنرد کره ناایرد هریچ
وظیقهای در جامعه ازجموه آموزش و تعویم و تربیت برای آ ها قاول شد.
دیدگاه دینر ،نوع تربیت را عوت تقاوت مردا برا زنرا دانسرته (همرا  ،ش ،)2 :1294
اختالف ز و مرد را طایعی بهشمار نیاورده ،بوکه شیو تربیت را که از شیررخوارگی نسرات
به پسرا و دختررا روا میشده ،عامل آ بیا کرده است (اطالعرات ،س ،3ش)3-2: 523

نویسندگا مقاالت از دولت خواستهاند تا «ابواب عوم و دانش را بر روی دختررا آ دوره

(و مادرا فردا) بنشایند» (شق سرو ،س ،۸ش )3 :1212و در همیپ راسرتا ،لرزوم آمروزش

آ ها و «تغییر در پروگرام کنونی مدارس نسوا » را که بینانه با اصول خانهداری برود ،ملرم

قومداد کرده اند (شق سررو ،س ،۸ش 3 :1212اطالعرات،س ،6ش )3 :1503امرا برخری
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دینر با دیدگاهی متقاوت ،با جروت و جسارت تمرام اعرالم کرردهانرد ترا وقتری زنرا فقر

خانهداری و آشپزی را آموزش باینند ،وضعیت به منروال سراب پریش مریرود (شرق سررو،

س ،۸ش )3 :1212به همیپ دلیرل ،فضرای کشرور را کره دولرت بررای پیشررفت آ ترالش
میکرد ،تحسریپ و ایرپ شررای را مناسرب و موجرب تقراوت در وضرعیت زنرا دانسرتهانرد
(هما جا) و خواستار توجه خاص به وضرعیت آموزشری آ هرا و افرزایش مردارس دخترانره

شده و اساس تربیت را بدو تربیت دختررا غیررممکپ دانستهاند (اطالعات ،س ،3ش:527
 .)3-2همچنیپ ،به مقایسۀ تعداد فرارغالتحصیال مقرع ابتدایی و متوسرۀ مردارس پسررا و
دخترا پرداختهاند .در ایپ آمار ،فارغالتحصیال پسر را در سال  725 ،1306نقرر و دختررا
را  424نقر ذکر کردهاند .فارغالتحصیال پسر در مقررع متوسرره  104نقرر اعرالم شردهانرد
درحالیکه فارغالتحصیال دختر فقر  16نقرر اعرالم شرده کره ایرپ تعرداد هرم منحصرر بره
دارالمعومات بودهاند .ایپ امر را نه بهدلیل نداشتپ لیاقت و استعداد و هروش ،بوکره برهعورت
توجه بیشتر به آموزش و باسواد شد پسرا و بیتوجلی به تربیت و سواد دخترا دانستهاند
و خواها مساوات بیپ تربیت ز و مرد شدهاند (هما جا).
مرالب روزنامهها گواه ایپ است که آ هرا نقشری تعیریپکننرده در جلرتدهری و ایجراد
خ مشی برای دولت داشتهاند دولتری که ادعای ایجراد مدرنیسرم بررا ویژگریهرای خراص
خود داشته است .ارالشهررای فکرری نویسنرردگا مقراالت در آ سرالهرا و بلررهگیرری
وزارت معارف از آ ها که تمایل حاکمیت پلوروی برود ،زمینره را بررای گسرترش آمروزش
زنا فراهم کرد .افزایش تعداد مدارس دخترانه و تعداد دانشآمروزا دخترر دلیوری برر ایرپ
مدعاست.
از آنجاکرره یکرری از شاخصررههررای ایرردوولویی حاکمیررت ،غررربگرایرری بررود ،یکرری از
پیامدهای مدرنیته نیز تساوی زنا و آموزش آ ها بود .االشهرای فکرری اندیشرهگررا در
سالهای نخست سورنت رضاشاه که در نشریات انعکاس مقصوی یافرت ،نشرانهای از ترالش
برای آمادهسازی افکار عمومی و ایجاد بسترهایی برای ورود زنرا در عرصرههرای مختور
جامعه بود .شاخصۀ عرفیگرایی حاکمیت ،با جوروگیری از دخالرت گرروههرای مرذهای در
عرصههای دنیوی ،در پیوند برا جریرا زنرا نیرز نمرود یافرت و مررز ایرپ دو شاخصره را در
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خصوص زنا میتوا ایپگونه تقکیرك کررد کره حضرور زنرا در جامعره و فعالیرتهرای
اجتماعی و فرهننی آ ها ،بلره جستپ از اندیشۀ غربری و نداشرتپ پوشرش ارادر نمرادی از
ایدوولویی عرفیگرایانه توقی شده است .همچنیپ ،آموزش زنا دارای ابعاد مویگرایانه نیرز
بود و پیش از ایپ اشاره شد که نوعی رابرۀ تعاموی بیپ شاخصهها برقرار بود برهگونرهایکره
یك جریا مت ثر از وجوه مختو

حاکمیت قرار میگرفت .نسل آ هم نسل مریلپپرسرت

برعلد مادرا باسواد بود و فق آ ها از علد ایپ امر ملم و حیاتی برمیآمدند.
آگاهیهایی که نخانا و اندیشهگرا درخصوص آمروزش زنرا اراوره کردنرد ،توجره
دولت را به ایپ سرمت سروق داد و آمرال اندیشرهگررا برا عمرل حاکمیرت پلوروی در ایرپ
خصوص همراه شد .ازایپرو ،سالهای نخست سورنت را بایستی سالهرای مارارزه قومری برا
اندیشۀ سنتی رایج در زمینۀ آموزش نویپ بهویرژه آمروزش و تحصریل زنرا دانسرت .بردو
شك عناویپ و محتوای مقاالت مندر در روزنامههرا زمینرۀ رشرد افکرار عمرومی را فرراهم
کرد ( )Marashi, 2008: 83و حمایت همهجاناۀ دولت را به همراه داشت .ایپ رویکررد در
مصوبات و افزایش مدارس و تعداد دانشآموزا دخترر و ت سریا سررون براالتر تحصریوی
غیر از ابتدایی درخصوص تحصیل زنا خود را نشا داد.
با مقایسۀ تعداد دانش آموزا دختر و تعدد مدارس آ ها در سال پایرانی سرورنت قاجرار
(1304ش) برا سرالهرای پرا از سورنرت رضراشراه میتوا دریافت که حراکمیت پلورروی
از جلرتدهیهای نخانا در ایپ امرر (آمروزش زنرا ) بلرره بررده اسرت .در همریپ راسرتا،
تعداد دانشآموزا دختر از  10972نقر در سراسر ایرا که  4۸29نقر آ اهل تلررا بودنرد

(سالنامۀ وزارت معارف و اوقاف و صنایع مسرتظرفه )12 :1304 ،در سرال  ،1304بره 33269
محصل دختر در سال  130۸افرزایش یافرت .ایرپ سرهبرابرر شرد بسریار قابرلمالحظره برود

ضمپاینکه از ایرپ تعرداد محصرل دخترر 9365 ،نقرر تلرانری بودنرد (شرق سررو ،س، ۸ش

 .)2 :1320همچنیپ ،مدارس موی دخترانه در سال  39 ،1306باب و مدارس دولتری دخترانره

 9باب بوده است (تعویم و تربیت ،س ،2ش2و.)13۸-135 :3

افزایش مدارس در سرون متوسرۀ سهساله و ششساله و دانشسراها نیز ازجموه مرواردی

بود کره در آ دوره وزارت معرارف بره آ امعرا نظرر داشرت .برر همریپ اسراس ،ت سریا
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دانشسرای دخترا در تلرا و در اند شلر بزرگ در سال 1312ش (قوانیپ و نظرامنامرههرا،

 )7-2 :1315در راستای توجه به آموزش زنا بود .بدو شرك توسرعۀ مردارس و افرزایش
دانشآموزا بدو نیاز به معوم امکا پذیر ناود .به همیپ منظور تر سیا مراکز تربیرتمعورم
میتوانست بخشی از برنامههای اصالحی آموزشی را پاسخگو باشد.
توجه به آموزش زنا درحالیکه با دیدگاههای سنتی عجیپ و تروأم شرده برود ،نمرودی
مدر نیز داشت و بدو شك مدرنیزاسیو آ عصر میبایست جرنا دینرر جامعره را نیرز

درنظر میگرفرت .در همریپ راسرتا ،از سرال  1312رونرد روبرهرشرد مصروبات درخصروص
آموزش زنا نیازمند بررسی و تعم است .ت سیا مراکز تربیت معوم برای تربیت معورم ز
از آ جموه است.
کش

حجاب در سخنرانی نخانرا ایپ عصر انعکاس مقصوی یافت .ازجموه عوریاکارر

سیاسی در سخنرانی خود دربار برابری جنارههرای عقالنری زنرا و مرردا مررالای را ذکرر
میکند .وی برداشتی را که از ضع

عقالنی زنا تا قال از کش

حجراب از سروی مرردا

میشد ،نقی میکند و ایپ جریا را زایید شرای اجتماعی میداند و ت کید میکند که اگر
زنا کشورهای متمد پا از سالها زحمت و سیر تدریجی توانسرتند بره حقروق اجتمراعی
خود نایل شوند ،زنا ایرانی در حرکتی بهسرعت ناگلرانی آ هرم بره دسرتور رضاشراه ،بره
هما ح و حقوق نایل شدند و ره صدسالۀ زنا اروپایی را یكشاه طری کردنرد .همچنریپ
وی استعداد زنا را تحسیپ کرده و مانای گقتۀ خود را زنانی دانسرته اسرت کره در دانشسررا

تحصیل کردهاند (سالنامۀ دانشسررای عرالی .)93-91 :1315-1314 ،هرانرد در ایرپ گقترار
نوعی دیدگاه افراطی به اشم میخورد ،نشا از تحول در نوع نناه به زنا و منزلرت آ هرا

داشت.
مسئوۀ کش

حجاب ،ضمپ آنکره موانرع حضرور زنرا را ظراهر ًا از میررا برداشرت ،بررر

گسرررترش جرنررراههرررای آمروزشررری نیررز اثررر گرررذاشت .ازایرررپرو ،ازجمررروه مرررراکزی کرره
ایدوولویی عررفریگرایرانه -غربگرایانرۀ حاکمیرت را درخصروص زنرا بره منصرۀ ظلرور
رساند ،کانو بانوا بود (فتحی .)162-129 :13۸3 ،جلت دو سویۀ ایرپ مرکرز کره هرم در

راستای باسوادی زنا گام برمیداشت (زبا زنا  ،س ،23ش )9-6 :1و هم تاویغی در زمینرۀ
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برداشتپ پوشش اادر بود ،با سخنرانیهرای ماهانره در راسرتای ویژگریهرای خواسرتهشرده،
درخور ت مل است.
هراند توجه وزارت معارف به آموزش و تحصریل زنرا در دور شرانزدهسرالۀ سرورنت
رضاشاه داوماً رو به افزایش بود و ایپ موضوع در گسترش برنامۀ تحصریوی مقررع ابتردایی و
متوسره کامالً نمود داشت ،ت کید بیشتر بر سوادآموزی و تربیت زنا و دخترا بود تا یرافتپ
شغوی در آینده و حضور آ ها در عرصههای اجتماعی بهمنظور احراز منصبِ اجتمراعی بره
همیپ منظور ،برنامۀ تحصیوی دخترا از مقرع ابتدایی تا دبیرستا برا برنامرۀ پسررا متقراوت
بود .ایپ ت کید بهویژه در سال  1316با مصوبۀ برنامۀ تحصیوی ابتدایی دخترا و پسرا نمرود
بیشتری یافت که حاکی از نوعی ننرش جنسیتی بره ایرپ نیمره از پیکرر جامعره بروده اسرت.
بهرغم اهداف مدرنیستی و تمایل به حضور زنا در جامعه ،ایپ حضرور عمردتاً بره آمروزش
عوم بیش از ملیا کرد زنا برای بهدست آورد منصای در آینده توجه داشت.
با بررسی برنامۀ تحصیوی دخترا و مقایسرۀ آ برا برنامرۀ تحصریوی پسررا در دو مقررع
ابتدایی و متوسره استناا میشود کره برنامرهریرزا و مؤلقرا بره تحصریل دختررا ننراهی
متقرراوت و مناعررث از دیرردگاه سررنتی داشررتند .کرراهش سرراعات تحصرریل دخترررا در مقراطع
مختو

تحصیوی و گذارد دروسی متقاوت برا پسررا نظیرر خیراطی ،بافنردگی ،آشرپزی و

خانهداری ،با ایپ هردف مرررن و اجررا شرد کره دختررا را بررای زنردگی متر هوی پرا از
تحصیل آماده کند.
از جموه موارد متقاوت ،عالوهبر برنامۀ تحصیوی ،کاهش ساعات تحصیل دخترا نسرات
به پسرا بود که در هقته به  4ساعت تقویل مییافت .در همیپ راستا ،درس فیزیك و شریمی
برای زنا بهمیزا  4ساعت کاهش یافت .ننارش کترابهرای ابتردایی متقراوت برهویرژه در
کالسهای پنجم و ششم هما ننرش جنسیتی را نمایا میکند .توجه به اصول خانرهداری،
خیاطی ،آشپزی و تکرار آ ها در سرنیپ و مقراطع براالتر ،یعنری دور اول سرهسراله و سرپا
دور دوم ،از جموۀ آ هاست .ننارش کتابهای خاص برای دخترا نظیرر هندسره آ هرم
با حجرم کم ایپ دیدگراه سنتی را نمایا میکرد که توا یادگیری دخترا کمترر از پسررا
است و یا نیازی به انیپ دروسی ندارند .الاته ،ممکپ است انیپ توجیه شود که مواد درسی
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دخترا در مواردی مثل خانهداری مشابلتی با دروس مدارس دخترا اروپایی داشرته اسرت.
اما باید به گزارش یکی از رؤسای کانو بانوا (هراجر تربیرت) از وضرعیت تحصریوی زنرا
آلما که در همیپ مقرع زمانی از آنجا دید کرده بود ،اشاره کرد .طار گقترۀ او در آنجرا
در امر تحصیل زنا جز دروسی نظیر خانهداری ،به امور فنی نیز توجه میشرد ضرمپاینکره
دروسی را به زنا تعویم میدادند که راه را بررای فعالیرت آ هرا در زمینرههرای خراص نظیرر
شرکت در رقابتهای انتخاباتی ،روزنامرهننراری و یرا حرررفههرای مرورد عررالقهشرا بررراز
میکرد و ایپ رویکرد از تقاوتهای بارز آ بود.
 .۳نتیجه

االشهای فکری اندیشه گرا در ماحث زنا براساس سه نشریۀ عرالم نسروا  ،اطالعرات و

شق سرو اشمانداز قابلمالحظهای در شناسایی و تحویل وضرعیت زنرا در عصرر پلوروی

اول ایجاد کرد .مسراول مرررنشرده در ایرپ جرایرد شرامل آمروزش زنرا  ،تربیرت آگاهانرۀ
فرزندا با ت کید بر تربیت افراد میلپپرست بود که با مساول سیاسی روز همراه برود .جرایرد
مذکور در برخی اوقات به افکار و اندیشهها میپرداختند و بعضری مواقرع نیرز برهطورخراص
اقدامات زنا را مرورد ت کیرد قررار مریدادنرد .ایرپ مااحرث برا محوریرت مسراول فکرری و

اندیشهای از یك سو و اقدامات عموی از سوی دینر بازتاب مییافتند ضمپاینکه طرن ایپ
اندیشهها ،دیدگاههای سنتی و مدر را نیز بهویژه در بحث آموزش به نمایش مریگذاشرت.
اراوۀ ایپ مااحث از یك سو موجب آگاهی زنا و از سروی دینرر ،سراب تلیریج و ترغیرب
آ ها به بلاود وضعشا و طرن خواستههرا و مرالارات حقروقیشرا مریشرد .بردو تردیرد،
نظریههای اراوهشرده یركدسرت نارود بوکره بنابره مروقعیتی کره داشرت ،از منظرر سیاسری و
اجتماعی مررن میشد.
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