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زﻧﺎن ﻋﺻر ﻗﺎﺟﺎر در ﻋرﺻﮫ اﺟﺗﻣﺎع

ﺳوزﯾن ﻣﮏ اﻟرون*
ﻣﻨﺒﻊ :
http://fis-iran.org
اﻳﺮان ﻧﺎﻣﻪ ) :ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺮان در اﻣﺮﻳﻜﺎ(

زﻧﺎن ﻋﺻر ﻗﺎﺟﺎر در ﻋرﺻﮫ ﺟﺗﻣﺎع ﻣروری ﺑر ﭘس زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن اﯾران**

از اواﺧر دھﮫ  1970و اواﯾل دھﮫ  1980ﻣﯾﻼدی ﻣطﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن و اﺧﯾرا ً ،و در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آن ،ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺻورت
ﯾﮏ زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر از ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ در آﻣده اﺳت .اﯾن رﺷﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﻘدان اﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ دوره ﻣﻌﺎﺻر
ﮔراﯾش دارد .ﺑﺳﯾﺎری از ﭘژوھﺷﮭﺎی آن ﻧﯾز ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣردم ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ،و ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺻرف ﺗﺎرﯾﺧﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﻧدی رﺷد ﮐرده اﺳت .در ﻣﺟﻣوع ﺗﺎ اواﺳط دھﮫ  1990ﮐوﺷش اﻧدﮐﯽ در اﯾن
ﺧﺻوص ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد (1).ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده در ﺑﺎره اﯾران وﻣﺻر را ﺑﺎﯾد ﻧوﻋﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎ داﻧﺳت ،زﯾرا ﮔﺳﺗرش ﺣﺿور
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن ﻧوزدھم و آﻏﺎز ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ،ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ رﺷد ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ در ﺑﺎره زﻧﺎن در ﮐل ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺧﺎص
ﭘژوھﻧدﮔﺎن واﻗﻊ ﺷد ( 2).ﺑﺳﯾﺎری از ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺑﺎره زﻧﺎن ،آﻏﺎز ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم و ﺑوﯾژه دوران اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ )(1905-1911
را آﻏﺎز "ﺑﯾداری" زﻧﺎن اﯾران داﻧﺳﺗﮫ) (3و آن را ﻣﺑدأ ﺣرﮐﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﯾﺎ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﺷﻣﺎر آورده اﻧد .ﻣﺷﺎرﮐت زﻧﺎن ،ﺑوﯾژه زﻧﺎن
ﺣرﻣﺳرای ﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﺷﺎه ،در ﻧﮭﺿت ﺗﻧﺑﺎﮐو در  ،1891اﻗدام زﻧﺎن رﺧﺗﺷوی در اھدای ﭘس اﻧدازھﺎی ﻧﺎﭼﯾزﺷﺎن ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻠ ّﯽ ،و ﺗﻘدﯾم ﺟواھرات ﻗﯾﻣﺗﯽ از ﺳوی زﻧﺎن ﺛروﺗﻣﻧد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧظور ،و ﺑﺎﻻﺧره ھﺟوم ﮔروھﯽ از زﻧﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﻣﺟﻠس در  1911ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎ در ھﻣﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﯾﺎد ﺷده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﮐﻠﯾدی آﻏﺎز ﺳﻧت ﺷﮑﻧﯽ زﻧﺎن اﯾران و ﻧﻣﺎﯾش آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﺎن در اﺑﺗدای ﻗرن
ﺑﯾﺳﺗم ﯾﺎد ﺷده اﺳت .در اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﮔر ﮔﺎه اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺣرﮐت ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن در ﻗرن ﻧوزدھم ﺷده ،ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣورد ﮐﺷف ﺣﺟﺎب
ﺑﺎﻧوی ﺑﺎﺑﯽ،ﻓﺎطﻣﮫ ﺑﯾﮕم )ﻗر ّةاﻟﻌﯾن( در ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻗرن ﻧوزدھم و دﯾﮕری ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺧﺎﻧدان ﺳﻠطﻧﺗﯽ )اﻧﯾس اﻟد ّوﻟﮫ ،ﺳوﻣﯾن زن
ﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﺷﺎه( اﺳت .در ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﺎی ﻗرن ﻧوزدھم ﺗوﺻﯾﻔﯽ از وﺿﻌﯾت زﻧﺎن ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽ ﺧورد ﺑﻠﮑﮫ ﮔﮭﮕﺎه ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺳطﺣﯽ
و ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﺧﺷن و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ وﺿﻊ زﻧﺎن اﺷﺎره ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ از زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان "زﻧداﻧﯾﺎن" ﯾﺎد ﺷده و ،ﺑﮫ ﻏﻠط ﯾﺎ درﺳت وﻟﯽ
اﻟﺑﺗﮫ ﺑدون اراﯾﮫ ﺷواھد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ادﻋﺎ ﺷده اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن از دون ﭘﺎﯾﮕﯽ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺧود ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺑوده اﻧد .ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد زﻧدﮔﯽ و اﻓﮑﺎر زﻧﺎن
اﯾراﻧﯽ ﻋﺻر ﻗﺎﺟﺎر در ﻗرن ﻧوزدھم را ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧﻧد آن ﻗدر ﮐم اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺻوﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾﯽ ﺣﺗﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣل را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽ دھد .ﺑﺎ
اﯾن ھﻣﮫ" ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ِ" ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺣدود و ﻣوردی ،و اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ﺷرﻗﯽ ،ﺑﮫ زﻧﺎن ﻗﺑل از ﻣﺷروطﮫ ﻣﯽ اﻧدازد و ﺗﺣﻘﯾق در ﺑﺎره
آﻧﭼﮫ ازﻧظر "ﺗﺎرﯾﺧﯽ" ﻗﺎﺑل ﮐﺷف و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﺳت ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره ﻣﺎﻧده اﺳت (4).ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺗﻘﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری زﻧﺎن اﯾرا ن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺎت رواﯾت ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎﺷﺗﯽ ِ دوﮔﺎﻧﮫ ای را در ﻣورد دو دوره ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﻣﺷروطﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ﺗﺎ ﭘﯾش از
ﻣﺷروطﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﭼﯾزی ﺑﮫ اﺳم "ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺎن" وﺟود ﻧدارد .ﺑدراﻟﻣﻠوک ﺑﺎﻣداد در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ در دو ﺟﻠد در ﺳﺎل  1968و  1969ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧده ،و دوﺳﺎل ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت ،ﺳراﺳر ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران را ﺗﺎ ﭘﯾش از ﻗرارداد ﺗﻧﺑﺎﮐو ) (1890ﮐﮫ
ﺑﮫ )ﻧﮭﺿت( ﺗﺣرﯾم ﺗﻧﺑﺎﮐو اﻧﺟﺎﻣﯾد "ﻗرون ظﻠﻣت" ﻧﺎﻣﯾده اﺳت .ﻣﯽ ﮔوﯾد زﻧﺎن "ﻣوﺟوداﺗﯽ ﺑودﻧد ﺿﻌﯾف و ﻋروﺳﮑﮭﺎﯾﯽ ﺑﯽ اراده" ﮐﮫ "زﯾر
ﻻﯾﮫ ھﺎی ﺿﺧﯾم ﺣﺟﺎب" از ﻣﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ دور اﻓﺗﺎده ﺑودﻧد .زﻧﺎن "ھﻣﭼون اﻧﮕل واﺑﺳﺗﮥ ﻣردان ﺑودﻧد و ،ﭼون زﻧداﻧﯾﺎن ،ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣﺑوس ﺑودﻧد
ﯾﺎ ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ زﯾر ﭼﺎدر و روﺑﻧد ،و ﺟز ﺑردﮔﯽ ﺳرﻧوﺷﺗﯽ در اﻧﺗظﺎرﺷﺎن ﻧﺑود 5".ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﻣداد "ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ" ی ﺑﯾداری زﻧﺎن ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣت آﻧﺎن در ﺑراﺑر اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻧﺑﺎﮐو در  1891و ﺳﭘس در طول دوران اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ آﺷﮑﺎر ﺷد .در اﯾن دوره ﺑود ﮐﮫ "زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ
ﭼﺷم ﮔﺷودﻧد ﺗﺎ آن ﺳوی زﻧداﻧﮭﺎی ﮐوﭼﮏ ﺧود را ھم ﺑﺑﯾﻧﻧد و ﺑﮫ آن ﺳوی دﯾوارھﺎی ﺣرﻣﺳراھﺎ و ﭼﺎدرھﺎی ﺳﯾﺎه ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﻧد ﺗﺎ اﻓق ﺑﺎزﺗری
را ﺑﻧﮕرﻧد ،و اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻋطر آزادی ﺑﮫ ﻣﺷﺎﻣﺷﺎن رﺳﯾد و آواز ﺧوش ﺣق و ﻗﺎﻧون را ﺑﮫ ﮔوش ﺧود ﺷﻧﯾدﻧد (6)".در اواﺧر دھﮫ 1970
ﻣﻧﮕل ﺑﯾﺎت ﻓﯾﻠﯾپ در ﯾﮑﯽ از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن در ﺑﺎره ﻣطﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﺳﺎﻟﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ را "دوره ظﮭور
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻓردی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣردان و ﮔروھﯽ ﮐوﭼﮏ اﻣﺎ ﻓزاﯾﻧده از زﻧﺎن" ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد (7).روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور او ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﺑﻘﮫ ای در دوران ﭘﯾش از ﻣﺷروطﮫ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﯾﺎت دوره اﻧﻘﻼب را دوران رﺷد ﺟﻣﻌﯽ زﻧﺎن ﻣﯽ داﻧد .ﺑﮫ ﻧظر
او "زﻧﺎن در ﻣﺎھﮭﺎی اول اﻧﻘﻼب ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﻣردان ﻣﺷروطﮫ ﺧواه ھﺳﺗﻧد دل ﺧوش ﺑودﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺟﻠس آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮐرد و ﻗواﻧﯾن ﺑﻧﯾﺎدی ِ ﻣﮭﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد ﺟﻧﺑش آﻧﺎن ﺟﮭت ﺗﺎزه ای ﮔرﻓت و ﭘﯾﺷﺑرد اوﺿﺎع ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﮐﺎﻧون ﺗوﺟﮫ آن ﺷد و
ﺷراﯾط اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﻋدی ﺷد ﺑرای ﺗﻼش آﻧﺎن ﺑرای آزادی ( 8)".ﺣدود ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﭘس ازآن ﺳﯾﻣﺎ ﺑﮭﺎر در ﻧوﺷﺗﮫ ای ﺑﺎ ﻋﻧوان "زﻣﯾﻧﮫ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران" ﺳﺎﻟﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ را ﺻﺣﻧﮥ "ﻧﺧﺳﺗﯾن ھﻣراھﯽ ﮔروھﯽ از زﻧﺎن و ﻣردان در ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ " ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد
و ﻣﺷﺎرﮐت زﻧﺎن درﺗظﺎھرات ﻋﻠﯾﮫ ﻗرارداد ﺗﻧﺑﺎﮐو را "ﻣﮭم" و ﺣﺗﯽ "ﻓوق اﻟﻌﺎده" ﻣﯽ داﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎور او "ﺧودآﮔﺎھﯽ زﻧﺎن ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣﺑﺎرزات
ﺳﺎﻟﮭﺎی  1905ﺗﺎ  1911رو ﺑﮫ رﺷد ﻧﮭﺎد ".در واﻗﻊ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺟدا از آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ) (1906ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ
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ﻗرار داد (9)".ﺑﮭﺎر،ھﻣﭼون ﺑﯾﺎت و ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری اﺻﻠﯽ وی ،ﻣﻌﺗﻘد اﺳت "ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی زﻧﺎن در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ زاﯾﯾده
اﺣﺳﺎس ﺗﺎزه ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﯽ و ﻧﯾز اﺷﺗﯾﺎق ﺷدﯾد ﺑﮫ اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑود و ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ اﺳت در ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺎن اﯾران ".ھر ﭼﻧد ﯾﺎدآور
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺟﻧﺑش زﻧﺎن" ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد (10).ﺑﮭﺎر ﻋﺻرﻗﺎﺟﺎر ﻗﺑل از ﻣﺷروطﮫ را دوره ای ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ "ﻓﻌﺎﻟﯾت
زﻧﺎن ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﺧﺎﻧﮫ ﺑود ،و اﮔر ﺣﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗوﻟﯾدی داﺷﺗﻧد  -ﻣﺎﻧﻧد زﻧﺎن روﺳﺗﺎ -آن ﻧﯾز ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧﺎﻧﮫ
اﺧﺗﺻﺎص داﺷت .زﻧﺎن طﺑﻘﺎت ﺑﺎﻻی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺗﯽ از اﯾن ھم ﻣﻧزوی ﺗر ﺑودﻧد و ﻓﻘط وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣردی
ھﻣراھﺷﺎن ﺑﺎﺷد (11)".ﮔﯾﺗﯽ ﻧﺷﺎط ﮐﮫ وﯾراﺳﺗﮥ ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗش ﺑﺎ ﻋﻧوان "زﻧﺎن و اﻧﻘﻼب اﯾران" در ﺳﺎل  1983ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾده ﻣﯽ
ﮔوﯾد دوران ﻗﺎﺟﺎر روی ھم رﻓﺗﮫ ﺷﺎھد ﮔﺳﺗرش ﻧﻘش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺑود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐوﺷﺷﮭﺎی ﻗﺑل از آن در"ﺗﻘﻠﯾد از ﻏرب" ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر
ﺑرﺧورد ﺑﺎ زﻧﺎن و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺣﺿور ﻓردی آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻧﺟر ﺷده ﺑود .وی ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ اﻧزوای اﺟﺑﺎری زﻧﺎن اﺷﺎره ﮐرده و ﺑرای
ﺗوﺻﯾف ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ آﻧﺎن در آن دوره ﺑﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﮥ ﺳﻣﯾوﯾل ﮔراھﺎم وﯾﻠﺳون -ﻣﺣﻘق اواﺧر ﻗرن ﻧوزدھم -اﺳﺗﻧﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد" :زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﯾﯽ
ﻣرﮐز ﺗوﺟﮫ زن ﺑود .زﻧﺎن ،از ھر طﺑﻘﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﭘس از ازدواج ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮕران راﺿﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺷوھراﻧﺷﺎن ﺑودﻧد و در ﻧﻘش ﯾﮏ ﺑرده ﺟز
ﺗﺄﻣﯾن ﻟذت و آﺳﺎﯾش ﺷوھر ﺳودای دﯾﮕری در ﺳر ﻧداﺷﺗﻧد (12)".ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت دھﮫ  1990در ﺑﺎره زﻧﺎن اﯾران ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻧظر را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ،ژاﻧت آﻓﺎری در اواﺳط دھﮫ  1990ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت" :رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧﯾروﻣﻧد ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم ﻣدرن اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ دوران ﻣﺷروطﮫ در آﻏﺎز ﻗرن
ﺑﯾﺳﺗم ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد (13)".ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھرﭼﻧد از ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق اﯾن رﯾﺷﮫ ھﺎ طﻔره رﻓﺗﮫ اﻧد و ھﯾﭻ اﺷﺎره ﯾﺎ اﺳﺗﻧﺎدی
ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻋﻣوﻣﯽ آن زﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﺗﺻوﯾری ﺧﺷن از زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن در دوران ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﺑﮫ دﺳت داده اﻧد؛ زﻧدﮔﯽ زﯾر
ﭼﺎدرھﺎی ﺳﯾﺎھﯽ ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺗﺎ ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب اﻣﮑﺎن ھر ﮔوﻧﮫ اﻧدﯾﺷﯾدن ﯾﺎ اﺳﺗﻘﻼل ﻋﻣل را از زﻧﺎن اﯾران ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺳﻠب ﻣﯽ ﮐرده اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر
ﺷرح ﻗدﯾﻣﯽ ﺑدراﻟﻣﻠوک ﺑﺎﻣداد از زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﻗرن ﻧوزدھم ،ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺗوﺻﯾف ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ در اواﺧر دھﮫ  1990در ﺑﺎره
ھﻣﺎن دوره اراﯾﮫ ﺷده ﻧﯾز ﺗوﺟﮫ ﮐرد" :اﻏﻠب زﻧﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﺗرل ﺷده ،ﻣﺣدود ،و اﺳﺎرت ﺑﺎری داﺷﻧﺗد .زن در اﺧﺗﯾﺎر ﻣردی ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ او
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد و ھر ﮔﺎه ﻣرد اراده ﻣﯽ ﮐرد ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت او را طﻼق دھد  .زن اﮔر ﺣﺗﯽ ﮔﺎه ﺑرای ﺷرﮐت در ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون
ﻣﯽ رﻓت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺳرش را ﭘﺎﯾﯾن اﻧداﺧﺗﮫ ﻓﻘط در ﭘﯽ ﮐﺎر ﺧودش ﺑﺎﺷد و ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺑﮫ ﭼﮭﺎردﯾواری ﺧﺎﻧﮫ ای ﺑرﮔردد
ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺑﯾﮫ زﻧدان ﺑود (14)".ﺗﺻوﯾرھﺎﯾﯽ ﭼﻧﯾن ﻏم اﻧﮕﯾز را ﻣﯽ ﺗوان در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻣوﻣﯽ اﯾران ﯾﺎﻓت .ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎرز آن
در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﮐﻣﺑرﯾﺞ دﯾده ﻣﯽ ﺷود .در اﺑﺗدای ﻓﺻل "ﺷﮭر ﺳﻧ ّﺗﯽ" در دوران ﻗﺎﺟﺎر ،اﺷﺎره ﺷده ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺣﻘﯾق در ﺑﺎره زﻧدﮔﯽ
زﻧﺎن اﯾن دوره اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎرﻧد .ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺗﺄﮐﯾد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ " :ﺑﮫ ﻗﺎطﻌﯾت ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آﺳﺎﯾش ﻣﺎدی ﺑﻠﮑﮫ آراﻣش و
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ھر زﻧﯽ -ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎ -ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ،دادﮔری ،و ﺛروت ﻣرد ﺑود و او ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻗدرت ﺧود
را ھر زﻣﺎن و ﺑﮫ ھر ﺷﮑل ﺑﮫ زن ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد (15)".در ﺑﺣﺛﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره رﻓت ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺗﻘﻠﯾل واﻗﻌﯾت و
ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ رﯾﺷﮫ دار در دھﮫ ھﺎی آﺧر ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم را دﯾد .اﯾن رواﯾﺗﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎﺷﺗﯽ در ﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺎﺟﺎری و زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن در آن
روزﮔﺎر ،ﮔزﯾﻧﺷﯽ اﺳت و در ﻣﺟﻣوع ﺷواھدی را ﮐﮫ وﺟود اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎ )ﯾﺎ اﻣﮑﺎن وﺟود آﻧﮭﺎ( را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺣﺎﺿر
اﻧﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دوران اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ در ﮐل ﺷﺎھد ﭘدﯾده ای ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎﺳﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾران ﺑوده و ﺑﺧﺷﯽ از زﻧﺎن اﯾران را
ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده اﺳت؛ ﮐوﺷش اﯾن ﺗﺣﻘﯾق در اﺛﺑﺎت اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧظر ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎﺷﺗﯽ راﯾﺞ در اﻧﺗﺳﺎب رﯾﺷﮫ ﺣرﮐﺗﮭﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن اﯾران -ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﻧﺧﺳﺗﯾن" ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم ﯾﺎ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن از آﻧﮭﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود -ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ اﻏراﻗﯽ اﺳت
در ﻧﻘش آن اﻧﻘﻼب در ﭘﯾﺷرﻓت زﻧﺎن اﯾران ،و ﺗﺣوﻻت ﻓﮑری و اﻗداﻣﺎت ﻋﻣﻠﯽ زﻧﺎن را در ﻗرن ﻧوزدھم ﻧﺎﭼﯾز ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد .ﻣن ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧدن ﺻﺣﻧﮫ
ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت زﻧﺎن ِ اواﯾل ﻗرنﺑﯾﺳﺗم در ﺗﺻوﯾر ﺑزرﮔﺗری از ﺑﺎﻓﺗﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،و ﺑوﯾژه ﻣﻠ ّﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﯽ
ﺧواھم ﻧﺷﺎن دھم ﮐﮫ آﻧﭼﮫ در دوران ﻣﺷروطﮫ ظﺎھرا ً ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣرﮐﺗﮭﺎی زﻧﺎن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﻧﺷﺎﻧﮥ ﯾﮏ اﻧﻘطﺎع ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺗرک ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﮔذﺷﺗﮫ
ﻧﺑوده اﺳت .روﯾﮑرد ﻣن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎﺷﺗﯽ اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﺑر زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن ،و ﻧﮫ ﻣردان ،ﺗﮑﯾﮫ و ﺗﻣرﮐز دارد .اﯾن ﻧوع ﻧﮕﺎه ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی اﻧﮑﺎر ﻧﻘش ﻣؤﺛر ﻣردان در ﮔﻔﺗﻣﺎن "ﻣﺳﺄﻟﮫ زن" ﻧﯾﺳت .ﻣردان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾرو ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣردﺳﺎﻻر ﺑدون ﺗردﯾد در ﺗﻌﯾﯾن
ﻣرزھﺎی ﺑﺣث در ﺑﺎره "ﻣﺷﮑل زﻧﺎن" ھم ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد (16).ﻧﮕﺎه ﺗﮏ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻣن ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل طﺑﯾﻌت ﻣوﺿوع ﺗﺣﻘﯾق
اﺳت .اﯾن ﭘژوھش ﺑر دو ﺟﻧﺑﮫ از ﺣرﮐت زﻧﺎن ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت ﮐﮫ در رواﯾﺗﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺑﺎره ﺧﺎﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻧﻘش ﺣﯾﺎﺗﯽ دارﻧد:
ﯾﮑﯽ آﻣوزش دﺧﺗران و دﯾﮕری ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن .ﮔرﭼﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻧظرﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده ای ﻣورد ﻗﺑول واﻗﻊ ﺷده ،آﻣوزش دﺧﺗران و
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن در دوران ﻣﺷروطﯾت ﭘﺎ ﮔرﻓت وﻟﯽ اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﮭﺎ ،ﺑوﯾژه در ﻣﯾﺎن اﻗﻠﯾﺗﮭﺎ
وﺑﺧﺷﮭﺎی ﻓرﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ در ﻏﺎﻟب رواﯾﺗﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷود .ﺷﺎﻟوده
ﺑﺣث ﻣﺎ ﺑر ﺳﮫ ﻓرض اﺻﻠﯽ اﺳﺗوار اﺳت :ﻧﺧﺳت اﯾﻧﮑﮫ آﻧﭼﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی "آﻏﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ ِ" ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن  ،ﯾﺎ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم ،از آﻧﮭﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ﺧود ﭘﯽ آﯾﻧد وﻗﺎﯾﻊ ﮔذﺷﺗﮫ اﻧد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎص ﺧود را دارﻧد .در ﻗرن ﻧوزدھم ﭼﻧدﯾن
ﻓرآﯾﻧد و ﭘدﯾده ،ھﻣزﻣﺎن ﻣردان و زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﺳوی درک و ﺳﭘس ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ،آزادی ﺑﯾﺎن ،و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ داﻧش ﺟدﯾد)(17
و ﻧﯾز داﺷﺗن دوﻟﺗﯽ ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺗر ﺳوق دادﻧد؛ ﻓرآﯾﻧدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﮕل ﺑﯾﺎت زﯾر ﻋﻧوان " ﻋرﻓﯽ ﺷدن اﻋﺗراض در اﻧدﯾﺷﮫ ﺷﯾﻌﯽ" ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﮐرده
اﺳت (18).از ﻣﯾﺎن ﻓرآﯾﻧد ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد اﺷﺎره ﮐرد :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻓزاﯾﻧده اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﺎ داﻧش و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ارزﺷﮭﺎی روﺷﻧﻔﮑری ﻏرب
،ﺑوﯾژه روﺳﯾﮫ و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،از ﯾﮏ ﺳو و ﺣﺿور ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻧﻔوذ اﻗﺗﺻﺎدی دوﻟﺗﮭﺎی ﯾﺎد ﺷده ﺑر ﺣﮑوﻣت و ﻣردم اﯾران از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر؛ ﺷﮑل
ﮔﯾری ﺗدرﯾﺟﯽ "ھوﯾت ﻣﻠﯽ" در ﻣﯾﺎن اﯾراﻧﯾﺎن در ﻧﺗﯾﺟﮫ آﮔﺎھﯽ ﺷﺎن از وﺟود "ﻣﻠل دﯾﮕر" و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آﻧﮭﺎ؛ ﮔﺳﺗرش ﺑﺣﺛﮭﺎی روﺷﻧﻔﮑری در
ﺳطﺢ ﮐﺷور ﺑﮫ ﮐﻣﮏ وﺳﺎﯾل ﺟدﯾد ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻠﮕراف و روزﻧﺎﻣﮫ؛ ﮔﺳﺗرش ھر ﭼﻧد آھﺳﺗﮫ وﻟﯽ ﻣﺷﮭود ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺟدﯾد؛ رﺷد طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط
ﺟدﯾد ﺑﺎزاری ﺑوﯾژه در اﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر زﯾر ﺗﺄﺛﯾر روﺷﻧﻔﮑران روس و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﮐﺷور ﻣﯽ اﻓﺗﺎد ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﻓﮑر ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ رﺳﯾده ﺑود؛ ﭘﯾداﯾش و ﮔﺳﺗرش ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﺷﯾﻌﯽ ِ طرﻓدار ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﯾﺷﺗر زﻧﺎن در اﻣور ﺟﺎﻣﻌﮫ؛ و ﺑﺎﻻﺧره ﮔﻔﺗﻣﺎن
روﺷﻧﻔﮑری داﻣﻧﮫ دار ﺗری در ﺳراﺳر ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ در ﺑﺎره ﻧﻘش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﮐﮫ در اواﺧر ﻗرن ﻧوزدھم از دل ﮔﻔﺗﻣﺎﻧﮭﺎی رو ﺑﮫ رﺷد ﻣﻠﯽ
ﮔراﯾﯽ زاده ﺷد.ﮔر ﭼﮫ ﺷﻣﺎر ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗﺄﺛﯾر اﯾن ﻓرآﯾﻧد ھﺎ ﺑرزﻧدﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﺎﺷد ﮐم اﺳت و ﺑﯾﺷﺗرﺷﺎن ﺟزﯾﯽ و ﻣوردی اﻧد اﻣﺎ ﺑرای
اﺛﺑﺎت ﻣدﻋﺎی اﯾن ﺑﺣث ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .اﯾن ﻣدارک ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﯾﺎد ﺷده و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺎزه ای ﮐﮫ ھﻣراه آوردﻧد ،ھرﭼﻧد در
ﺗﺎرﯾﺦ زﻧدﮔﯽ ﻣردان ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﮭﺗر ﺛﺑت ﺷده اﺳت ،اﺧﺗﺻﺎص ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻧس ﻧداﺷت  .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﭼﺎدر ﺑﮫ ﺳر و ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮔوﺷﮫ
ﮔﯾر ﻗرن ﻧوزدھم در "ﺳﯾﺎھﯽ" ﻣطﻠق زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻓرض دوم اﯾﻧﮑﮫ زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ از ﻧظر ﻗوﻣﯽ ،ﻣذھﺑﯽ ،ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ ،و ارزﺷﮭﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ ﯾﮑدﺳت ﻧﺑوده اﻧد )و ﻧﯾﺳﺗﻧد( و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت و از راھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﮔروھﮭﺎ و طﺑﻘﺎت و ﺑﺧﺷﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ رﺳﯾد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﮔزارﺷﯽ در ﺧﻸ در ﺑﺎره زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط و ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﮭری ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﺑﮫ
ﺗﺎزﮔﯽ ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑدون اﺷﺎره ﺑﮫ اﻗﺷﺎر دﯾﮕر ﺟﺎﻣﻌﮫ و وﻗﺎﯾﻊ ﻗﺑل از آن ،رواﯾﺗﯽ ﻏﯾر واﻗﻌﯽ و ﺳﺎده ﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﯾﭼﯾده
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اﺳت .ﻓرض ﺳوم اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی زﻧﺎن اﯾران در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﺷروطﮫ را ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﻓﮭﻣﯾد اﮔر آن را ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی "ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم"
در اﯾران" -ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ ای ﭼﻧد وﺟﮭﯽ اﺳت واﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾر دﻗﯾق از آن در ﺗوﺻﯾف ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون در ﺷراﯾط زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠف ِ ﻣورد
ﺑﺣث ﻣﺎ ﻣﺷﮑل آﻓرﯾن اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗوان آن را در ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻊ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺑﮭم ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد (19)-ﯾﺎ ﺣﺗﯽ "ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم اﯾراﻧﯽ" ،ﭼﻧﯾن
ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾم  :ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺣول آﮔﺎھﯾﮭﺎی ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در زﻧﺎن اﻏﻠب ﻣﺳﻠﻣﺎن و واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط و ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ؛ ﺗﺣوﻟﯽ ﮐﮫ از
اواﯾل ﻗرن ﻧوزدھم در اﯾران آﻏﺎز ﺷده ﺑود و در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﮐﻧﺷﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺷد (20)".ﺑﺎزﻧﮕری در
ﺗﺻوﯾراﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﺎ ﻏﯾر واﻗﻌﯽ زﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ در دھﮥ  1800ﭼﻧﺎن ﮐﮫ از ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑر ﺳرزﻣﯾﻧﯽ وﺳﯾﻊ در روزﮔﺎری ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط و ﺣﻣل
و ﻧﻘل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﻘت ﺑﺎر و وﻗت ﮔﯾر ﺑود اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ،ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﺟﺎر ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑود ﻏﯾر ﻣﺗﻣرﮐز ،از ھم ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ  ،و ﻧﺎﺗوان .ﻧﮫ ﻗﺎﻧون
ﺳراﺳری و ﻧﮫ ﭘول واﺣدی وﺟود داﺷت (21).ﺳﺎﺧﺗﺎر اﻗﺗﺻﺎد در طول ﻗرن ﻧوزدھم در ﺣﺎل ﮔذار ﺑود و در ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن ﺗﺄﺛﯾرات ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
و ﺳر ﺑر آوردن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑزرگ ﺑر ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻧﺗﯽ و ﺷﺑﮫ ﻓﯾوداﻟﯽ اﯾران ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﻧﻣود .ﻣﯾزان ﻗدرت دوﻟت ﻣرﮐزی در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺗوان وﺧردﻣﻧدی ﺣﺎﮐم ھر ﻣﻧطﻘﮫ ﺑود .اﯾﺟﺎد اﺗﺣﺎد ھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ازدواج ﺑﯾن اﻓراد ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف از ﺳوﯾﯽ و ﺳﯾﺎﺳت اﺧﺗﻼف
ﺑﯾﻧداز و ﺣﮑوﻣت ﮐن از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ﺷﯾوه راﯾﺞ ﺷﺎھﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑود ﺑرای ﺣﻔظ ﮐﻧﺗرل ﻧﯾم ﺑﻧدﺷﺎن ﺑر اوﺿﺎع ﻣﻣﻠﮑت (22).ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻧﯾﮑﯽ
ﮐدی،اﮔر ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﻣﺎﮐس وﺑر از "ﺣﮑوﻣت" را ﺑﭘذﯾرﯾم ﻗﺎﺟﺎر ھﯾﭻ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑر ﮐﺷور ﻧداﺷت .ﻗﺑﯾﻠﮫ ھﺎ ،ﮔروھﮭﺎی و دﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﮭری،
واﻟﯾﺎن ﻣﺣﻠﯽ ،و ﺣﺗﯽ روﺣﺎﻧﯾون ھرﮐدام اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﺧود را داﺷﺗﻧد و ﺟﻧﮕﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد ﮐﮫ دوﻟت ﻣرﮐزی ﻗدرت ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ دﺧﺎﻟﺗﯽ در
آﻧﮭﺎ را ﻧداﺷت (23).اﮐﺛر ﻣردم ﮐﺷور ﺷﯾﻌﮫ ﺑودﻧد و ﺧود ﺑﮫ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎﯾﯽ ﭼون ﺑﺎﺑﯾﺎن )ﺑﻌدھﺎ ازﻟﯾّون( و ﺑﮭﺎﯾﯾﺎن ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷدﻧد(24).
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺳﻧﯽ ،ارﻣﻧﯾﺎن ،ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧﺳطوری ،ﯾﮭودﯾﺎن ،و زرﺗﺷﺗﯾﺎن اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی دﯾﻧﯽ ﺑودﻧد .ﻗﺑﺎﯾل ﺑزرگ ،ﻣﺗﻌدد ،و ﻧﯾﻣﮫ ﺧودﻣﺧﺗﺎر در اواﯾل دھﮫ
 1800ﭘﻧﺟﺎه درﺻد و در اواﺧر ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺣدود ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ درﺻد ﺟﻣﻌﯾت اﯾران را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد (25).در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﺑﮫ
زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ارﻣﻧﯽ ،ﺗرﮐﯽ ،ﮐردی ،و آذری و ﺟز آن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد .ﻟﺑﺎس ﻣﺣﻠﯽ و ارزﺷﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد واﺣد ﭘول در ھر
ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود .ﺗﺻوری ﮐﮫ از زﻧﺎن وﺟود داﺷت و ﻧﯾز ﻣوﻗﻌﯾت آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ،ﻣذھب ،ﻗوﻣﯾت ،و طﺑﻘﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﺎن ﺑﺳﺗﮕﯽ داﺷت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣردﺳﺎﻻری ﻣوروﺛﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و در ﺣﮑوﻣت زن را در ھر ﺷراﯾطﯽ ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از ﻣرد ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد (26).ﺟﻣﻌﯾت اﯾران در آﻏﺎز
ﻗرن ﻧوزدھم ﺑﯾن ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ﺷش ﻣﯾﻠﯾون ﺑرآورد ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﯾش از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺑﮫ ﺣدود ده ﻣﯾﻠﯾون رﺳﯾد (27).اﮐﺛر ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق
ﻣردم روﺳﺗﺎﻧﺷﯾن ﺑودﻧد .ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺑرآوردی ﮐﮫ در ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻗرن ﻧوزدھم اﻧﺟﺎم ﺷده ،ﺟﻣﻌﯾت ﺷﮭرﻧﺷﯾن ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون -ﺣدود ﭼﮭﺎرده درﺻد-
از ﮐل ﺟﻣﻌﯾت اﯾران را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ داد (28) .ﺗﺧﻣﯾن ھﺎی دﯾﮕری ﺷﮭرﻧﺷﯾﻧﺎن را در اواﯾل ﻗرن ﻧوزدھم ﺑﯾن ده ﺗﺎ ﭼﮭﺎرده درﺻد و در ﭘﺎﯾﺎن
دھﮫ اول ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﯾن ﺑﯾﺳت ﺗﺎ ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ درﺻد ازﺟﻣﻌﯾت ﮐﺷور ﺑرآورد ﮐرده اﻧد (29).ﺗﺑرﯾز ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﮭر و ﺗﻧﮭﺎ ﺷﮭری ﺑوده ﮐﮫ
ﺑﯾش از ﺻدھزار ﺳﮑﻧﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺗﮭران ﺑﯾن ھﺷﺗﺎد و ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ﻧود ھزار ،اﺻﻔﮭﺎن ﺑﯾن ﺷﺻت ﺗﺎ ھﺷﺗﺎد ھزار ،و ﻣﺷﮭد ﺑﯾن ﭘﻧﺟﺎه ﺗﺎ ھﻔﺗﺎد ھزار
ﻧﻔر ﺟﻣﻌﯾت داﺷﺗﮫ اﻧد و ﺟﻣﻌﯾت دﯾﮕر ﺷﮭرھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ ﺑﯾن ھﻔت ﺗﺎ ﭼﮭل ھزار ﻧﻔر ﺑوده اﺳت (30).ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ وﻟﻧﺗﺎﯾن ﻣﻘد ّم ،زﻧﺎن
اﯾران در اواﺧر دوره ﻗﺎﺟﺎر "طﺑﻘﮥ ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎرﮔر" ﯾﺎ "ﻟﺷﮑر ذﺧﯾرۀ ﻧﯾروی ﮐﺎر" ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻘش ﻋﻣده ای ﮐﮫ در اﻗﺗﺻﺎد داﺷﺗﻧد ھم ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده
ھﺎی ﺧود ،ھم ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،و ھم ﺑﮫ دوﻟت ﺑﮭره ﺑﺳﯾﺎری رﺳﺎﻧدﻧد .زﻧﺎن و )ﮔﺎه دﺧﺗران( روﺳﺗﺎﯾﯽ و طﺑﻘﺎت ﭘﺎﯾﯾن ﺷﮭری ﺑﮫ اﻧواع
ﮐﺎرھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد؛ از ﻗﺎﻟﯾﺑﺎﻓﯽ ،ﭘﺷم رﯾﺳﯽ ،ﮔﻠدوزی ،ﺣﺎﺷﯾﮫ دوزی ،و دﯾﮕر ھﻧرھﺎی دﺳﺗﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺗوﻟﯾد ﭘﺎرﭼﮫ ،اﺑرﯾﺷم ،و ﻟﺑﺎس،
و ﺗﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﮐره ،ﭼﺎی ،و اﻧواع ﺧﺷﮑﺑﺎر-ﺑﯾﺷﺗر در ﻗﺎﻟب ﺻﻧﺎﯾﻊ روﺳﺗﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺻﻧﻌت راﯾﺞ اﯾران در آن زﻣﺎن ﺑود -و ﻧﯾز در داﻣداری ،ﺗوﻟﯾد
ﭘوﺳت و ﭼرم ،ﺗوﻟﯾد رﻧﮓ و دارو ،و در ﮐﺷﺗزارھﺎ و ﻣزارع (31) .زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮭﺎ در ﺣﻣﺎﻣﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣرده ﺷوی ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺑﮫ
ﻋﻧوان داﯾﮫ و ﺧدﻣﺗﮕزار در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺛروﺗﻣﻧدان ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺗﺟﺎرت ﺷراب درﻣﻧﺎطق ارﻣﻧﯽ ﻧﺷﯾن در دﺳت زﻧﺎن ارﻣﻧﯽ ﺑود .در ﺷﮭرھﺎ
ﺑﻌﺿﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺷﺎﻏل ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﭼون رﻗص و ﺑرﺧﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ "ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﺣرﻓﮥ ﺟﮭﺎن" ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد؛ ﮐﺎری ﮐﮫ دﺳت ﮐم از ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺟﺎز
ﺑود-ﭼون ﻣﺷﻣول ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﯽ ﺷد .ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ،ﮐﺎر ﮐردن از ھر ﻧوﻋش ھﯾﭻ ﻣوﻗﻌﯾت ﯾﺎ ﺣﻘوﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای زﻧﺎن ﺑﮫ ھﻣراه ﻧداﺷت.
درآﻣدﺷﺎن ﻧﯾز ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﻣﺗر از ﻣردان ﺑود .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ،درآﻣد زﻧﺎن ﺷﺎﻏل در ﺻﻧﻌت ﭘﺎرﭼﮫ ﺑﺎﻓﯽ در اﯾران ﻗرن ﻧوزدھم ﯾﮏ ﺳوم درآﻣد
ﻣردان در ھﻣﺎن ﺣرﻓﮫ ﺑود (32).ﺗواﻧﺎﯾﯽ زﻧﺎن در ﮐﺳب درآﻣد ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺣﻘوق ﻓردی ھم ﺑراﯾﺷﺎن ﻧﻣﯽ آورد -ﺧرﯾد و ﻓروش زﻧﺎن و دﺧﺗران
روﺳﺗﺎﯾﯽ اﻣری ﻋﺎدی ﺑود (33).زﻧﺎن روﺳﺗﺎﯾﯽ درﺣﺟﺎب آزادﺗر از زﻧﺎن ﺷﮭری ﺑودﻧد و ﺑﮫ ﺿرورﺗﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی زﻧدﮔﯽ روﺳﺗﺎﯾﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ً
در ﻣﻸ ﻋﺎم دﯾده ﻣﯽ ﺷدﻧد .اﻣﺎ ﻣﯾزان اﯾن آزادی ﻧﯾز ﺑﮫ طﺑﻘﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻋﺗﻘﺎدات دﯾﻧﯽ ،ﻗوﻣﯾت ،و ﻣﻧطﻘﮫ زﻧدﮔﯽ روﺳﺗﺎﯾﯾﺎن ﺑﺳﺗﮕﯽ داﺷت).
 (34ﮔرﭼﮫ زﻧﺎن طﺑﻘﺎت ﭘﺎﯾﯾن ﺷﮭری ﻧﯾز اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ دﯾده ﻣﯽ ﺷدﻧد) (35اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آداب و رﺳوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و وﻗت ﮔﯾر
ﺑودن ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ و ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧدان ،ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر وﻗت آﻧﺎن ﺑﮫ ھرﺣﺎل در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔذﺷت .در ﺑﯾرون ﺧﺎﻧﮫ ﮔﺎه ﺣﺿور
ھﻣزﻣﺎن زﻧﺎن و ﻣردان در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺷﮭر ﻣﺟﺎز ﻧﺑود .ﺑﺎﻣداد آورده اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎده روھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﮭران از ﺳﺎﻋت  4ﻋﺻر
زﻧﺎﻧﮫ/ﻣرداﻧﮫ ﻣﯽ ﺷد و ھر ﮔروه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت از ﭘﯾﺎده رو ﯾﮏ ﺳوی ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐرد (36).زﻧﺎن طﺑﻘﺎت ﺑﺎﻻ ی ﺷﮭری و روﺳﺗﺎﯾﯽ
زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت آﺳوده ﺗر وﻟﯽ ﻣﺣدودﺗری داﺷﺗﻧد .ﯾﮏ ﺑﺎﻧوی ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺷﺎھد زﻧدﮔﯽ آﻧﺎن ﺑوده آن را "اﺷراﻓﯽ ،ﺑﯽ ﺗﺣرک ،و ﯾﮑﻧواﺧت"
ﺗوﺻﯾف ﮐرده اﺳت (37).زﻧﺎن اﻋﯾﺎن ﺷﮭری ﺑﮫ ﻧدرت در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ دﯾده ﻣﯽ ﺷدﻧد وﺑﯾﺷﺗر وﻗت ﺧود را در "اﻧدروﻧﯽ" ھﺎ ﻣﯽ
ﮔذراﻧدﻧد ،و اﮔر ﮔﺎه ﺑرای ﮐﺎری ﭼون دﯾد و ﺑﺎزدﯾد ﯾﺎ رﻓﺗن ﺑﮫ ﺣﻣﺎم ﯾﺎ زﯾﺎرﺗﮕﺎه از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ﺑﺎز ھم اﻏﻠب در دﻧﯾﺎﯾﯽ زﻧﺎﻧﮫ ﻣﺣﺻور
ﺑودﻧد (38) .ھﻣﮫ ﻣردان و زﻧﺎن ﺣﺟﺎب را ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .در ﻗرن ﻧوزدھم زﻧﺎن اﺷراف در دوره ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻋﺗراض ﮐﺷف ﺣﺟﺎب ﻣﯽ ﮐردﻧد
و ﮔﮭﮕﺎه ﻣردان ،و ﻧﮫ زﻧﺎن ،ﻣطﺎﻟﺑﯽ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺣﺟﺎب ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد .وﻟﯽ ﺑرای ادﻋﺎی اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﯾﮏ اﻋﺗراض ﮔﺳﺗرده ﺑوده ﺳﻧدی
در دﺳت ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻧدﮔﺎری ﺣﺟﺎب ،ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮕﯾرﯾم اﮐﺛر ﻣردم آن را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ آن ﺑﺎور داﺷﺗﮫ اﻧد ﺣﺗﯽ
اﮔر ﮔﺎه آن را ﻣورد ﺳؤال ﻗرار داده اﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺣﺟﺎب ،ھرﭼﻧد ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ،در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻓراﮔﯾر
ﺑوده اﺳت (39)،در ﻋﯾن ﺣﺎل دﯾده ﺷده ﮐﮫ ﺣﺗﯽ زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن اﻋﯾﺎن و اﺷراف ﺑﺎﮐﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﮔر اﯾراﻧﯽ ِ دﯾﮕری آﻧﺎن را ﻧﻣﯽ دﯾده روﺑﻧد
ﺧود را ﺑﺎﻻ ﺑزﻧﻧد (40).ﺑر ﺧﻼف دﯾﮕر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻏرﺑﯽ آن زﻣﺎن ،ﻟﯾدی ﻟﯾوﻧورا ﺷﯾل ،ھﻣﺳر ﮐﻧﺳول وﻗت اﻧﮕﻠﯾس در اﯾران ﺣﺟﺎب را ﺑﮫ
دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻔﯾد ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد" :زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ،از ھر طﺑﻘﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،آزادی ﻓراواﻧﯽ -ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر از زﻧﺎن ﻣﺎ -دارﻧد و از آن ﻟذت
ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﭘوﺷﯾدن ﮐﺎﻣل ﺻورت و ﺑدن ،آﻧﮭﺎ را ﺣﺗﯽ از دﯾد ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺑﺳﺗﮕﺎﻧﺷﺎن ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ دارد ،و از ﺑﯾن ﺑردن ھﻣﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﺷراﻓﯾت در
ﻣواﻗﻊ ﻟزوم آزادی ﻓوق اﻟﻌﺎده ای ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ دھد (41)".روﺷن ﻧﯾﺳت آﻧﭼﮫ ﺷﯾل ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑرداﺷﺗﮭﺎی ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﮐﮫ طﯽ
ﻣراودات ﻓراواﻧش ﺑﺎ زﻧﺎن اﺷراف اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت آورده اﺳت .در ھر ﺻورت ﻧظر او در ﻣﯾﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻏرﺑﯽ در ﺑﺎره ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮥ ﻗرن
ﻧوزدھم ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺣﺟﺎب را ﺑﯽ طرﻓﺎﻧﮫ و در ﺑﺎﻓت زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ اش ﺑﺑﯾﻧﻧد ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ و ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت .در ﻣﺟﻣوع اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد
ﮔﻔت ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺣﺟﺎب ﺗوﺟﮫ ،ﺷﮕﻔﺗﯽ ،و اظﮭﺎر ﻧظرھﺎی ﺑﯾﺷﺗری را در ﻣﯾﺎن ﻏرﺑﯾﺎن ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺗﺎ در ﻣﯾﺎن اﯾراﻧﯾﺎن .ﺑﯽ ﺳوادی در اﯾران ﻗرن
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ﻧوزدھم ﺷﺎﯾﻊ ﺑود .ﮔرﭼﮫ آﻣﺎری در دﺳت ﻧﯾﺳت ،ﻧظر ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﻘﻘﺎن) (42ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در ﻧوﺷﺗﮫ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﻣﯾﺳﯾوﻧری
"ﭘروﺗﺳﺗﺎﻧت اﻣرﯾﮑن ﻣﯾﺷن" در ﻗرن ﻧوزدھم آﻣده اﺳت" :ﺑﺎﺳوادان در ﺷﮭرھﺎ در اﻗﻠﯾت اﻧد ،در ﺑﺳﯾﺎری از روﺳﺗﺎھﺎ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺗن ﺑﯾﺷﺗر ﺳواد
ﻧدارﻧد ،و زن ﺑﺎﺳواد ﺑﮫ ﻧدرت ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود (43)".ﺑﯾﺷﺗر ﻓرزﻧدان ﺧﺎﻧواده ھﺎی اﻋﯾﺎن ،از دﺧﺗر و ﭘﺳر ،ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻣوزش
ﻣﯽ دﯾدﻧد (44).ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷﯾل ،درﻣﯾﺎﻧﮫ ﻗرن ﻧوزدھم زﻧﺎن اﺷراف ﺧﯾﻠﯽ از اوﻗﺎت ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن ،ﭼﻧد ﺷﻌر ﻓﺎرﺳﯽ ،و ھﻧر ﻗراﯾت ﻗرآن-وﻧﮫ
ﻣﻌﻧﺎی آن را -ﻣﯽ آﻣوﺧﺗﻧد (45)".ﻣﮑﺗب ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣدارس دﯾﻧﯽ ﻣﺣل آﻣوزش اﮐﺛر ﮐودﮐﺎن ﺑود .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﻣداد ،در ﻣﮑﺗﺑﮭﺎ دﺧﺗران ﮔﺎه ﺗﺎ
ﺷش ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﮐﻧﺎر ﭘﺳران درس ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد .ﻓﺎرﺳﯽ وﮐﻣﯽ ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧواﻧدن ﻗرآن ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐرد و ﮔﺎه اﻧدﮐﯽ ﺣﺳﺎب ﻣواد درﺳﯽ
ﻣﮑﺗب ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑود (46).ﺑﺎﻣداد ﮐﮫ ﺧود در  1905در اﯾران ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣده و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻣوزش دﯾده ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد" :ﻣﮑﺗب ھﺎ در
درﺟﮫ اول ﺟﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷد ﻣراﻗب ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑود و ﺟﻠوش ﺷﯾطﻧﺗﺷﺎن را ﮔرﻓت و اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺑﺎ ﺗﻧﺑﯾﮫ و آزار ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﮐودﮐﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷد".
وی در ﺑﺎره ﺟﻧﺑﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻣﮑﺗب ھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻣﮑﺗب دارھﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺧود ھﯾﭻ داﻧﺷﯽ ﻧداﺷﺗﻧد و از ھﯾﭻ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺟز ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ از ﻗرآن ﻋرﺑﯽ
ﺑرای ﺗدرﯾس اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﭼﮫ ھﺎ ﭼﯾزی ﯾﺎد ﻧﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد ،ﺣﺗﯽ ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن را ھم ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻧﻣﯽ آﻣوﺧﺗﻧد(47)".
ﻣﺣﻘﻘﺎن دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در ﻣورد ﻓﺎﯾده و ارزش آﻣوزش در اﯾن ﻣﮑﺗب ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ رﺳﯾده اﻧد (48).ﭘس از ﻣﮑﺗب ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻧوﺟواﻧﺎن
در "ﻣدرﺳﮫ" ھﺎ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯾری درﺳﮭﺎﯾﯽ ﭼون ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت دﯾﻧﯽ ،ﻋرﺑﯽ )ﻗرآن( ،ﻣﻧطق ،ﻓﻠﺳﻔﮫ ،و ادﺑﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد (49).ﻋﻠوم ،ﺗﺎرﯾﺦ،
ﺟﻐراﻓﯽ ،و زﺑﺎن در واﻗﻊ ﻣوﺿوﻋﺎت "ﺧﺎرﺟﯽ" ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﻣدﻧد .از اواﺳط دھﮫ  1830ﻣدارس ﻣﯾﺳﯾوﻧری ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑﮫ
وﺳﯾﻠﮫ ﮔروھﮭﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻓراﻧﺳوی ﺗﺄﻣﯾن و اداره ﻣﯽ ﺷدﻧد در اﯾران راه اﻧدازی ﺷدﻧد (50).ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﯾن ﻣدارس ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺷﯾوه ھﺎی
آﻣوزﺷﯽ اروﭘﺎﯾﯽ واﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑود و ،در ﮐﻧﺎر درﺳﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻣﺳﺣﯾت و اﻧﺟﯾل -ﮔﺎه ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﻐﯾﯾر دﯾن اﻓراد -ﻧﯾز ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﺷد .زﺑﺎﻧﮭﺎ و
ادﺑﯾﺎت اروﭘﺎﯾﯽ )وﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد ،زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ( ،ﻋﻠوم ،رﯾﺎﺿﯾﺎت ،ﮐﻣﯽ ﺟﻐراﻓﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ،و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣواد اﺻﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
آﻣوزﺷﯽ ﺑودﻧد (51).اﯾن ﻣدارس ﮔرﭼﮫ از ﺗﺄﯾﯾد و ﺣﺗﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎه ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد وﻟﯽ اﯾن ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﯾن ﻣدارس
ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ ﺧود را ﻓﻘط ﺑﮫ ﻓرزﻧدان اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی دﯾﻧﯽ اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد (52).ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻗرن ﻧوزدھم ﺳﮭﻣﯽ
ﺛﺎﺑت وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک در ﻓﮭرﺳت داﻧش آﻣوزان ﻣدارس ﻣﯾﺳﯾوﻧری داﺷﺗﻧد .ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺗﺣﻘﯾق ﻣوﻧﯾﮑﺎ رﯾﻧﺟر در ﺑﺎره رﺷد و
ﮔﺳﺗرش اﯾن ﻣدارس آﻣده ﺷﻣﺎر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ده ﺗﺎ ﺑﯾﺳت درﺻد ﮐل داﻧش آﻣوزان ﻧﺑوده اﺳت (53) .ﺑﯽ ﺗردﯾد ھوﯾت ﻣﺳﯾﺣﯽ اﯾن
ﻣدارس ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را از ﺛﺑت ﻧﺎم ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن در آﻧﮭﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ داﺷت (54)،وﻟﯽ ﻓرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ از دھﮫ  1880ﺑﮫ ﺑﻌد ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را از
ﺗﺣﺻﯾل در اﯾن ﻣدارس ﻣﻧﻊ ﻣﯽ ﮐرد ﻧﯾز ﻗطﻌﺎ ً درروﯾﮕرداﻧﯽ ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣؤﺛر ﺑود ھرﭼﻧد اﯾن اﺣﮑﺎم ھم ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر از ﻓرﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺷﺎھﯽ ھﻣﯾﺷﮫ و ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽ ﺷد (55).ﻋﺎﻣل دﯾﮕری ﮐﮫ ﺷﺎﯾد در ﭘﺎﯾﯾن ﺑودن ﺷﻣﺎر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن -و ﺣﺗﯽ ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن -در اﯾن
ﻣدارس ﺗﺄﺛﯾر داﺷت "ﻧو ﺑودن" ﻓﮑر ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺟدﯾد ﺑود .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺗﻔﮑران ﻣﻧﻔردی اھﻣﯾت آﻣوزش ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻏرﺑﯽ را از دھﮫ اول ودوم ﻗرن
ﻧوزدھم ﮔوﺷزد ﻣﯽ ﮐردﻧد وﻟﯽ ﮔﻔﺗﻣﺎن روﺷﻧﻔﮑری طرﻓدار اﯾن ﺷﯾوه آﻣوزش ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻗرن ﭘﺎ ﻧﮕرﻓت ،و درﺧواﺳت ﺑرای آﻣوزش اﺟﺑﺎری
ﻓﻘط از دھﮫ  1870ﺷروع ﺷد .ﺑﺣث از آﻣوزش ﺟدﯾد اﻟﺑﺗﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﻗﺎﻟب ﻧﯾﺎز ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣطرح ﺑود و ﺑﮫ
ارزش ذاﺗﯽ آﻣوزش اﻓراد اﺷﺎره ای ﻧﻣﯽ ﺷد (56).اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن اﻧدﯾﺷﮥ "آﻣوزش ﻧو" و ھﻣراھش ﻣدارس ﻣﯾﺳﯾوﻧری ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده
ﻣورد ﻗﺑول ﻋﺎم ﻗرار ﮔرﻓت .ارﻗﺎم ﮔرد آوری ﺷده ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ رﺿﺎ وارﺳﺗﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯾش از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ رﻗم
ﮐﻠﯽ داﻧش آﻣوزان اﯾن ﻣدارس ﺑﺎﻻ رﻓت ﺷﻣﺎر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت و در ﺑﻌﺿﯽ ﻣدارس ﺣدود ﭘﻧﺟﺎه درﺻد داﻧش آﻣوزان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑودﻧد).
 (57در ﻣﺟﻣوع ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻣدارس ﻣﯾﺳﯾوﻧری ﺑﺎ روش آﻣوزش ﺟدﯾد در طول ﻗرن ﻧوزدھم ،و ﺑوﯾژه از دھﮫ  1870ﺑﮫ ﺑﻌد ،در
اﯾران داﯾر ﺷد وﻟﯽ ﺷﻣﺎر داﻧش آﻣوزان آﻧﮭﺎ اﻧدک ﺑود و اﻧدک ﻣﺎﻧد .ﻣدارس ﺑزرگ ﺑﯾش از ﭘﻧﺟﺎه داﻧش آﻣوز و دﯾﮕر ﻣدارس ﺑﯾش از ﺑﯾﺳت
داﻧش آﻣوز ﻧداﺷﺗﻧد .در ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ از ﻣدارس ،آن ھم در اواﺧر ﻗرن ﻧوزدھم ،ﺷﻣﺎر داﻧش آﻣوزان ﺑﮫ ﺻد و ﮔﺎه ﺑﯾﺷﺗر رﺳﯾد (58).دھﮭﺎ ﺳﺎل
ﭘس از ﻣدارس ﻣﯾﺳﯾوﻧری دوﻟت ﺷروع ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻣدارس ﺟدﯾد ﮐرد وﻟﯽ ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﺑود و در طول ﻋﺻر ﻗﺎﺟﺎر ھﻣﭼﻧﺎن اﻧدک ﻣﺎﻧد).
 (59ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣدارس ﻣﺗوﺳطﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش ﻏرﺑﯽ دو ﻣدرﺳﮫ ﭘﺳراﻧﮫ در ﺗﮭران وﺗﺑرﯾز ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی  1873-74راه
اﻧدازی ﺷدﻧد .در  1882-83ﯾﮏ دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻧظﺎﻣﯽ در اﺻﻔﮭﺎن و در ﭘﯽ آن در  1884-85دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻧظﺎﻣﯽ دﯾﮕری در ﺗﮭران ﮔﺷﺎﯾش
ﯾﺎﻓت و اوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ اﺑﺗداﯾﯽ در  1890ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐرد (60).اﯾن ﻣدارس از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردﻧد
ﭼﻧدان ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل و ﺣﻣﺎﯾت ﻋﻣوم ﻗرار ﻧﮕرﻓت و ﺑﺳﯾﺎری از اﻋﯾﺎن ﻧﯾز ﻧظر ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺑﮫ آن ﻧﺷﺎن ﻧدادﻧد و ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن را ھﻣﭼﻧﺎن در ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﮫ
وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻣوزش ﻣﯽ دادﻧد (61).آﻣوزش ﺟدﯾد دﺧﺗران ﻣﯾﺳﯾوﻧری ھﺎ و ﮐﻠﯾﺳﺎی ارﻣﻧﯽ اﯾران ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ و ﭘﺳراﻧﮫ ﺑﺎ
ﺷﯾوه ﺟدﯾد را ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐردﻧد .ﯾﮏ ﻣﯾﺳﯾون آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ،دو ﺳﺎل ﭘس از ﮔﺷﺎﯾش اوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ ﭘﺳراﻧﮫ در اروﻣﯾﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ اﯾران
را در ﺳﺎل  1838درھﻣﯾن ﺷﮭر و اﺑﺗدا ﺑﺎ ﭼﮭﺎر داﻧش آﻣوز ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﺳطوری ﺑﮫ راه اﻧداﺧت .دﺧﺗران ،ﻋﻼوه ﺑر ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت دﯾﻧﯽ ،ﻓﻧون ﺧﺎﻧﮫ
داری ھم ﻣﯽ آﻣوﺧﺗﻧد (62).ﺗﺎ ﺳﺎل  1848ﮐﮫ ﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﺷﺎه ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت رﺳﯾد ﻣﯾﺳﯾوﻧری ھﺎی ﻓراﻧﺳوی ﮐﮫ ده ﺳﺎل ﭘﯾش از آن وارد اﯾران
ﺷده ﺑودﻧد ﺷش ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ را در ﻣﻧطﻘﮫ اروﻣﯾﮫ اداره ﻣﯽ ﮐردﻧد (63).ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻗرن ﻧوزدھم ﺑﯾﺳت و ھﻔت ﻣدرﺳﮫ در
ھﻣﯾن ﻣﻧطﻘﮫ داﺷﺗﻧد و در ﺳﺎل  1853ﭼﮭﺎرﺻد و ﺳﯾزده دﺧﺗر و ھزارو ﺳﯽ و دو ﭘﺳر در اﯾن ﻣدارس ﺳرﮔرم ﺗﺣﺻﯾل ﺑودﻧد (64).ﮐﻠﯾﺳﺎی
ارﻣﻧﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ اش را در ﺟﻠﻔﺎی ﺟدﯾد در  1858ﮔﺷود .در ﺳﺎل " 1868ﭼﯾزی ﻣﺎﻧﻧد ﻣدرﺳﮫ" دﺧﺗراﻧﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ارﻣﻧﯾﺎن
ﺗﺑرﯾز در اﯾن ﺷﮭر راه اﻧدازی ﺷد .وﻟﯽ اﯾن ﮐوﺷش ﭘﯾﺷﮕﺎم دﯾری ﻧﭘﺎﯾﯾد و ﺑﻌد از دوﺳﺎل از ھم ﭘﺎﺷﯾد .در ﭘﺎﯾﺎن دھﮫ ﺑﻌد ،ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ آﻧﺎﯾﯾﺎن
ﺑﮫ ھﻣت ارﻣﻧﯾﺎن اﻓﺗﺗﺎح ﺷد و در ﺳﺎل اول ﭼﮭل و ﭘﻧﺞ داﻧش آﻣوز ﮔرﻓت (65).ﯾﮭودﯾﺎن و زرﺗﺷﺗﯾﺎن ھم در ﻗرن ﻧوزدھم ﻣدارﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺟدﯾد
ﺑرای ﮔروھﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺧود درﺳت ﮐردﻧد ( 66).ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ ﻣﯾﺳﯾوﻧری ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﺷﺎن ،و ﻧﮫ ھﻣﮫ ،ﻓﻘط ﺑﮫ ﻓرزﻧدان اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ و
اروﭘﺎﯾﯾﺎن ﺳﺎﮐن اﯾران ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ اراﯾﮫ ﻣﯽ دادﻧد و ﻧﯾز ﻣدارس ﺟدﯾد دﺧﺗراﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ اﯾراﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﺷدﻧد ﻋﻼوه ﺑر
ﺑﻌﺿﯽ ﻣواد درﺳﯽ ﻧو ،ﺑر ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﺧﺎﻧﮫ داری ﻣﺛل ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ،ﺑﮭداﺷت و ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ،ﺧﯾﺎطﯽ ،و ﮔﻠدوزی ﻧﯾز ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ دﻟﯾل ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﻧوآور داﻧﺳت و آن اﯾﻧﮑﮫ دھﮭﺎ ﺳﺎل ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ آﻣوزش دﺧﺗران ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ در
اﯾران ﺗﺑدﯾل ﺷود ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ھﻣت ﮔﻣﺎﺷﺗﻧد (67).اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑوﯾژه در ﻣطﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن اﯾران ﻣﮭم اﺳت زﯾرا اﯾن ﻣدارس ﺧﯾﻠﯽ ﭘﯾﺷﺗر از ﺗﺄﺳﯾس
ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ "دﺧﺗران ﻣﺳﻠﻣﺎن" در دوران ﻣﺷروطﮫ -ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺑدأ آﻣوزش "دﺧﺗران اﯾراﻧﯽ" ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﺷود -ﻣﺷﻐول ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺑوده اﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﭘژوھﺷﮭﺎی داﻧﺷﮕﺎھﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن در ﺑﺎره "ﺑﯾداری" زﻧﺎن اﯾران ﻧﻘش ﻣدارس ﻣﯾﺳﯾوﻧری و ﻣدارس اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ را
و ﻧﯾز ﻧﻘش ﻣؤﺛر ﭘدران و ﻣﺎدراﻧﯽ را ﮐﮫ طرﻓدار آﻣوزش دﺧﺗران ﺑودﻧد و ﻓرزﻧدان ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ﻣدارس ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺻوص آﻧﮭﺎﯾﯽﮐﮫ ﺧود در راه اﻧدازی ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ﻣدارس ﺳﮭم داﺷﺗﻧد ،ﻧﺎﭼﯾز ﯾﺎ ﺣﺎﺷﯾﮫ ای ﺟﻠوه داده اﻧد؛) (68و ﺑﮫ ﺟﺎی آن از رواﯾﺗﯽ ﺟﺎﻧﺑداری ﮐرده اﻧد
ﮐﮫ ارﺟﺎع اﺻﻠﯽ اش ﺑﮫ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ِ"ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻏﯾردﯾﻧﯽ" اﺳت ﮐﮫ در اواﺧر ﻗرن و در ﻣﯾﺎن ﻣردان ﻣﺳﻠﻣﺎن رواج ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،و ﺗﮑﯾﮫ
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دﯾﮕرش ﺑر اوﻟﯾن ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اﻧﺟﻣﻧﮭﺎی زﻧﺎن -ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در دوران ﻣﺷروطﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﻧد -راه
اﻧدازی ﺷدﻧد .ﮔرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﭘژوھﺷﮭﺎی ﯾﺎد ﺷده ﺧود در ﻣورد داده ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزش در دوران اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ و دھﮫ ھﺎی ﭘﯾش از آن ﺑﺎ
ھم اﺧﺗﻼف دارﻧد وﻟﯽ ﺑﯾﺷﺗرﺷﺎن ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ رﺳﯾده اﻧد .ﺑﺎﻣداد در ﺑرﺷﻣردن "ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ" ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ "ﻧﺎﻣوس" ﺷروع ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل  1907ﺑرای دﺧﺗران ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﻧﯾﺎد ﺷد (69).ﺑﯾﺎت-ﻓﯾﻠﯾپ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣدرﺳﮥ دﺧﺗراﻧﮫ ﭘﯾش از ﺗﺄﺳﯾس "ﻧﺎﻣوس ،ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ اﯾران" اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد و آن ﻣدرﺳﮫ "اﻣرﯾﮑن ﻣﯾﺷن" در ﺗﮭران اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل  1874ﺑﺎز ﺷد (70).اﻟﯾز ﺳﻧﺎﺳرﯾﺎن در
ﭘژوھش ﺗﺎرﯾﺧﯽ اش در زﻣﯾﻧﮫ ﺟﻧﺑش ﺣﻘوق زﻧﺎن در اﯾران "ﺧﺎرﺟﯾﺎن" را ﺑرای ﮔﺷودن "ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ در اﯾران" ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
وی از ﺳﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرد :ﯾﮑﯽ ﻣدرﺳﮫ اﻣرﯾﮑن ﻣﯾﺷن در ﺗﮭران ﮐﮫ "در ﺳﺎل  1896دوﻟت اﯾران ﺑﮫ دﺧﺗران ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾز اﺟﺎزه ﺗﺣﺻﯾل
در آن را داد" ،دﯾﮕری ﻣدرﺳﮫ اروﻣﯾﮫ ﮐﮫ در ﺳﺎل  1838ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ھﻣت ﻣﯾﺳﯾون اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ راه اﻧدازی ﺷد وﻟﯽ "ﻓﻘط ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد
در آن درس ﺑﺧواﻧﻧد" ،و ﺳوم ﻣدرﺳﮫ ﻣﯾﺳﯾوﻧری دﯾﮕری در اروﻣﯾﮫ ﺑرای دﺧﺗران ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﯾﮭودی در ﺳﺎل  .1906ﺳﻧﺎﺳرﯾﺎن ﺳﭘس ﺑﮫ
ﺑرﭘﺎﯾﯽ اوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ در ﺳﺎل  1918ﻣﯽ ﭘردازد و ﻓﻘط ﺧﯾﻠﯽ ﮐوﺗﺎه ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ "ﭘﯾش از آن ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ دﯾﮕری و ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ ﮐوﺷش اﻓراد ﯾﺎ ﮔروھﮭﺎی زﻧﺎن" داﯾر ﺷده ﺑودﻧد ،و از آن ﻣﯾﺎن ﺳﮫ ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرد" :ﻧﺎﻣوس")،(1907
"ﺗرﻗﯽ" ) (1911و "ﺗرﺑﯾت" در ﺗﮭران (71).ﺑﮭﺎر ﻣﯽ ﮔوﯾد اوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ اﯾران در ﺳﺎل  1835ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷد و "اوﻟﯾن ﺷرط
دوﻟت ﺑرای اﺟﺎزه ﮔﺷﺎﯾش آن ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧﺗران ﻣﺳﻠﻣﺎن از ﺛﺑت ﻧﺎم در آن ﺑود ".و در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد در ﺳﺎل  1875اﺟﺎزه ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﯽ ﺑﮫ
دﺧﺗران ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾز داده ﺷد و ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﺗﺣﺻﯾل دﺧﺗران ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺣدود ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣدرﺳﮫ و ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ ﻣدارس دﯾﮕر ﺑود(72).
ﻧﺷﺎط در ﺑﺣث ﺧود در ﺑﺎرۀ زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﻗرن ﻧوزدھم ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد "ﺗﺎ ﭘﯾش از ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ ای در ﮐﺎر ﻧﺑود ".و ﭼﻧد ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌد
اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد "ﺗﻧﮭﺎ ﻣدرﺳﮫ ھﺎی دﺧﺗراﻧﮫ ﺟدﯾد در ﭘﯾش از ﻣﺷروطﮫ دو ﻣدرﺳﮫ ﻣﯾﺳﯾوﻧری اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در اروﻣﯾﮫ و ﺗﮭران ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب در
ﺳﺎﻟﮭﺎی  1835و  1875ﺑﺎز ﺷدﻧد ".ﻧﺷﺎط ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺷرط دوﻟت در ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧﺗران ﻣﺳﻠﻣﺎن از ورود ﺑﮫ اﯾن ﻣدارس ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
"ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن ﻣدارس ﺗﻧﮭﺎ از دﺧﺗران ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ھرﭼﻧد ﺗﺎ  1890ﺗﻌداد اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از دﺧﺗران ﻣﺳﻠﻣﺎن
ﻧﯾز ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ در ﻣدارس ﻣﯾﺳﯾوﻧری ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدﻧد ".وی از ﻣدرﺳﮫ ای ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل  1906ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ "ﯾﮏ اﯾراﻧﯽ ﻓراﻧﺳوی ﺗﺑﺎر ﺑﮫ ﻧﺎم رﯾﭼﺎرد" ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐرد .ﭘس از آن ﻣدرﺳﮫ ﻧﺎﻣوس در ﺳﺎل  1907و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﻣﯽ ﻣدرﺳﮫ
ﻋﻔﺗﯾّﮫ ﮔﺷﺎﯾش ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد اوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ اﺻﻔﮭﺎن در ﺳﺎل  1917ﺑﻧﯾﺎد ﺷد ،وﻟﯽ ﭼﻧد ﭘﺎراﮔراف ﺑﻌد ﺑﮫ ﺗﻧﺎﻗض ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﻣدرﺳﮫ رﯾﭼﺎرد ،ﻧﺎﻣوس ،ﻋﻔﺗﯾﮫ ،ﺗرﻗﯽ ) (1911و ﭼﻧد ﻣدرﺳﮫ دﯾﮕر در ﺗﮭران و ﺷﯾراز و اﺻﻔﮭﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣدرﺳﮫ ھﺎی دﺧﺗراﻧﮫ اﯾران ﺗﺎ ﺷروع
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺑودﻧد (73).ﭘﺎﯾدار ﻣﻌﺗﻘد اﺳت اوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ اﯾران در ﺳﺎل  1835در اروﻣﯾﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﯾﺳﯾوﻧری ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺗﺄﺳﯾس ﺷد و ﻣدرﺳﮫ دﯾﮕری ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ھﻣﯾن ﻣﺑﻠﻐﺎن در ﺳﺎل  1875در ﺗﮭران ﺑﺎز ﺷد ﮐﮫ زرﺗﺷﺗﯾﺎن و ﯾﮭودﯾﺎن ھم از ﺳﺎل  1888ﺑﮫ آن راه
ﯾﺎﻓﺗﻧد (74).ﺗوﺟﮫ ﭘﺎﯾدار ﺑﯾﺷﺗر روی ﻗرن ﻧوزدھم ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت و ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﺷﺗری در ﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ ﭘﯾش از آن
ﻧﻣﯽ دھد .او در ﺑﺣث اﺻﻠﯽ ﺧود از ﻣدرﺳﮫ ﺳﻌﺎدت ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗران ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﺳﺎل  1899در اروﻣﯾﮫ ﺑﺎز
ﺷد و در ﭘﯽ آن ﻣدرﺳﮫ ﻓراﻧﺳوی-ﻓﺎرﺳﯽ ِ ﺗﮭران اِﮐ ُل) (Tehran Ecoleﺑﮫ ھﻣت ﯾﮏ ﻓراﻧﺳوی ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷده ﺑﮫ ﻧﺎم ﯾوﺳف ﺧﺎن )ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ﻧﺷﺎط :ﻓراﻧﺳوی ﯾﺎ اﯾراﻧﯽ ﺗﺑﺎر( ،ژاﻧدارک ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ دو ﺧواھر ﻓراﻧﺳوی ،و ﺳﭘس دو ﻣدرﺳﮫ در ﺳﺎل  1907ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻋﻔﺗﯾﮫ و ﻧﺎﻣوس ﯾﮑﯽ
ﭘس از دﯾﮕری ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردﻧد .ﭘﺎﯾدار ﻣﯽ ﮔوﯾد دﺧﺗران ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗﺎ ﭘﯾش از آﻏﺎز ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم در ﻣدارس اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی دﯾﻧﯽ ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد
و ﺗﺎ ﺳﺎل  1906اﺟﺎزه ﺗﺣﺻﯾل در ﻣدارس ﻣﯾﺳﯾوﻧری اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در اروﻣﯾﮫ را ﻧﯾز ﻧداﺷﺗﻧد .آﻓﺎری ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت در ﺳﺎل  1838ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ در اروﻣﯾﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺑﻠﻐﺎن اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ راه اﻧدازی ﺷد و ﭘس از آن ﺑود ﮐﮫ طﯽ ﭼﻧد دھﮫ ﻣدارﺳﯽ در ﺗﮭران ،ﺗﺑرﯾز ،ﻣﺷﮭد،
ھﻣدان ،و رﺷت ﺑﺎز ﺷدﻧد .ﮔوﯾﺎ ﻧظر آﻓﺎری اﯾن اﺳت ﮐﮫ دﺧﺗران ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗﺎ ﻗﺑل از دھﮫ  1870ﺑﮫ ﻣدارس ﻣﯾﺳﯾوﻧری ﻧﻣﯽ رﻓﺗﮫ اﻧد .وی ﺗﺄﮐﯾد
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ "ﻓﻘط ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑرای آﻣوزش زﻧﺎن در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷروع ﺷد ".و در اداﻣﮫ ﺑﺎﺑﯽ وزﯾر ا ُف و طوﺑﺎ
آزﻣوده -ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاران ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﺗﮭران در ﺳﺎل  -1907را ﻣﻌﻠﻣﺎن ﭘﯾﺷﮕﺎم در ﻋرﺻﮫ آﻣوزش دﺧﺗران ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد(75).
ﺑﺣث ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﺎدرﺳﺗﯽ اﯾن دﯾدﮔﺎھﮭﺎ را روﺷن ﮐرده ﺑﺎﺷد .و اﮐﻧون اﯾن ﺳؤال ﺑﮫ ذھن ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﯾن دﯾدﮔﺎھﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺗون ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ
راه ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﭼرا ھﻣﭼﻧﺎن ﻣطرح اﻧد؟ ﺑدون ﺗردﯾد ،ﻣﯾزان دﺳﺗرﺳﯽ )ﯾﺎ ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ( ﭘژوھﺷﮕران ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،در ﮐﻧﺎر اﯾن
واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺎن اﯾران ھﻧوز در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﺳت ،ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﻣﺑﮭم ﺗر ﮐردن رواﯾﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯾت زﻧﺎن
داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ھﺎی ﺗﺎرخ ﻧﮕﺎﺷﺗﯽ ﺑر ﺳر اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ "اﯾراﻧﯽ" اﺳت ﻧﯾز در ﻣﺑﮭم ﺷدن ﻣﺑدأ آﻣوزش دﺧﺗران "اﯾراﻧﯽ" ﺳﮭﯾم ﺑوده
اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ھم ﺟﺎی ﺑﺣث دارد ﮐﮫ ﻣدارس ﻣﯾﺳﯾوﻧری و ارﻣﻧﯽ در ﮔﺳﺗرش ﻓﮑر آﻣوزش دﺧﺗران ،ﯾﺎ آﻣوزش ﺟدﯾد در ﮐل ،ﻧﻘش ﮐﻣرﻧﮕﯽ
داﺷﺗﮫ اﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در اﯾران ﻓﻘط ﺟﻣﺎﻋت اﻗﻠﯾﺗﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ از ﺳوی اﮐﺛرﯾت ﻓﻘط "ﺗﺣﻣل" ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
ﺑرای زﻧدﮔﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﺧﺻوص )ﺟزﯾﮫ( ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد و اﻏﻠب اﯾراﻧﯾﺎن اﺻﻼح ﮔرا ﮐﮫ در ﭘﯽ اﺻﻼﺣﺎت آﻣوزﺷﯽ ﺑودﻧد ﺑﮫ
ﻣدارس ﻣﯾﺳﯾوﻧری و اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی دﯾﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﺑﮫ ﻣدل ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ،اروﭘﺎ ،و ژاﭘن ﻧظر داﺷﺗﻧد (76).از آن
ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺳطوح ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ در اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻣدارﺳﯽ را ﺑﻧﯾﺎد ﮐردﻧد ﺧود در ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻌﻠﻣﺎن
ﺧﺻوﺻﯽ آﻣوزش دﯾده ﺑودﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،دﺧﺗران و ﭘﺳران ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﮐﻧﺎر دﯾﮕر داﻧش آﻣزان اﯾراﻧﯽ در ﻣدارس ﻣﯾﺳﯾوﻧری درس ﻣﯽ
ﺧواﻧدﻧد ﮔرﭼﮫ ﺗﻌدادﺷﺎن از ھﻣﺎن اول ﺑﯾش از ده ﺗﺎ ﺑﯾﺳت درﺻد ﮐل داﻧش آﻣوزان ﻧﺑود .اﯾﻧﮑﮫ از دھﮫ  1880دوﻟت ﺑﺎرھﺎ دﺳﺗور ﺑﺳﺗن ﯾﺎ
ﻣﺣدود ﮐردن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و ﺑودﺟﮫ اﯾن ﻣدارس را داد ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را در آﻧﮭﺎ ﻣﻣﻧوع ﮐرد ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن ﻣدارس ﺑﮫ ﻣرور داﻧش
آﻣوزان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﮫ ﺧود ﺟذب ﻣﯽ ﮐرده اﻧد (77).ﮔوﯾﺎ ﺑﺎور ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣدارس ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻏرﺑﯽ ﺧود ﺳطﺢ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﺣﺻﯾﻼت را در اﺧﺗﯾﺎر داﻧش آﻣوزان ﻣﯽ ﮔذارﻧد روز ﺑﮫ روز ﻗوی ﺗر ﻣﯽ ﺷد .در دوره ﺳﻠطﻧت رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﻣدارس
ﻣﯾﺳﯾوﻧری و اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی دﯾﻧﯽ را ﺑوﯾژه ﺑرای دﺧﺗران ﺑﮭﺗرﯾن ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ و ﻣﺗوﺳطﮫ ﮐﺷور ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ( 78).ﺑﺎﯾد ﯾﺎدآوری ﮐرد ﮐﮫ ھم
ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ و ھم ﻣدارس ﭘﺳراﻧﮫ ﻣﯾﺳﯾوﻧری ازآﻏﺎز ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد وﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺣﻣدﺷﺎه ) ،(1834-48ﻧﺎﺻراﻟدﯾﻧﺷﺎه و ﻣظﻔراﻟدﯾن ﺷﺎه )
 (1907-1866ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد .ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﮔرﭼﮫ ﻗطﻌﺎ ً ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﮭﺗر از دو ﺷﺎه دﯾﮕر ﺑود وﻟﯽ اﯾن ﻣدارس در زﻣﺎن آن دو ﺗوﺳﻌﮫ
ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﮐردﻧد .در ﺳﺎﻟﮭﺎی دھﮫ  1860و " 1870ﻣدارس ﻣﯾﺳﯾوﻧری از ﻣﺣدودۀ ﺷﮭرھﺎی ﺣﺎﺷﯾﮫ ای و ﻣﻧﺎطق اﻗﻠﯾت ﻧﺷﯾن در آﻣده و
ﺷﻌﺑﮫ ھﺎﯾﯽ در ﺗﮭران و ﭼﻧدﯾن ﺷﮭر ﺑزرگ دﯾﮕر ﮔﺷودﻧد (79)".ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر اﺷﺎره ﺷد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در طول اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ در اﯾن ﻣدارس
درس ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد ﺑﻠﮑﮫ ھﻣواره ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺧﺎص ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﯾن ﻣدارس ﻧﯾز ﺑودﻧد .ﻣدرﺳﮫ ﻣﯾﺳﯾوﻧری اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺷﺎھدی
ﺑر اﯾن ﻣدﻋﺎﺳت .اﯾن ﻣدرﺳﮫ از آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﮫ ﺳﺎل  1872ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﺗرﮐﯽ ﮐﮫ در دﯾﮕر ﻣدارس اﯾن ﻣﯾﺳﯾوﻧری ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓت زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان زﺑﺎن آﻣوزش در ﺷﻌﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد "ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن و دﯾﮕر اﻗﻠﯾﺗﮭﺎ ،ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ھم ﺟذب ﮐﻧد)".
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 (80از ﻧظر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﺑوﻣﯽ ،زﻧﺎن ارﻣﻧﯽ در ﺗروﯾﺞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ آﻣوزش دﺧﺗران ﺟﻠوﺗر از زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑودﻧد .در ،1890-91
ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﭘﯾش از ﺷﮑل ﮔﯾری اﻧﺟﻣن زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ،ﺟﻣﻌﯾت زﻧﺎن ﻧﯾﮑوﮐﺎر ارﻣﻧﯽ در ﺗﺑرﯾز ﭘﺎ ﮔرﻓت .اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻣدارس
دﺧﺗراﻧﮫ ھﻣت ﮔﻣﺎﺷت ﺑﻠﮑﮫ ﻟﺑﺎس ،ﻟوازم آﻣوزﺷﯽ ،و ﺑورس ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻧﯾز در اﺧﺗﯾﺎر داﻧش آﻣوزان ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﯽ ﮔذاﺷت؛ ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺟﻣﻧﮭﺎی زﻧﺎن
ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﻗرن ﺑﻌد ﺷروع ﮐردﻧد .دوﻣﯾن اﻧﺟﻣن زﻧﺎن ارﻣﻧﯽ در ﺳﺎل  1892ﺑﮫ ھﻣت داﻧش آﻣوزان ارﺷد و ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻣرد ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ
ﮐﺎﺗﺎرﯾﻧﯾﺎن ) (Katarinianدر ﺟﻠﻔﺎی ﺟدﯾد ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷد ،و ﺟﻣﻌﯾت دﯾﮕری در ﯾﮑﯽ از ﻧواﺣﯽ ﺗﺑرﯾز در ﺳﺎل 1895ﺗﺄﺳﯾس ﺷد .اﯾن
روﻧد ﻣﻌﻣول ِاوﻟﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺗﺟرﺑﮫ آﻣوزش ﺟدﯾد ﺑود .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ و ﭘﺳراﻧﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣت اﻓراد ﯾﺎ ﮔروھﮭﺎی ﮐوﭼﮏ
ﺧودﺟوش ﺗﺄﺳﯾس ،ﺗﺄﻣﯾن ،و ﺣﺗﯽ اداره ﻣﯽ ﺷدﻧد؛ درﺳت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣدل ﺟﻣﻌﯾﺗﮭﺎی زﻧﺎن ارﻣﻧﯽ .اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل در آﻣوزش دﺧﺗران ﻣﺳﻠﻣﺎن در واﻗﻊ
ﺷﺎﯾد ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗرﯾن اﻗدام اﻧﺟﻣﻧﮭﺎی زﻧﺎن ﺷﻣرده ﺷود .زﻧﺎن اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﺎن طرح آﻣوزش دﺧﺗران ﻧﺑودﻧد .در ﻣﯾﺎن ﻣردان ﻧﯾز ﺑﺣﺛﮭﺎی
روﺷﻧﻔﮑراﻧﮫ در ﺑﺎره ﺗﺣﺻﯾل زﻧﺎن ،ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً از ﻣﺗون ﮔوﻧﺎﮔون ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﺷد ،وﺟود داﺷت  .ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﺗن اﺻﻼح ﺷده رﺳﺎﻟﮫ ﭘر ﺳر و
ﺻدای ﻗﺎﺳم اﻻﻣﯾن ،در ﺳﺎل  1900ﺑﺎ ﻋﻧوان "آﻣوزش زﻧﺎن" در اﯾران ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾد (81).ﺗﺄﺛﯾراﺗﯽ از ﻓراﻧﺳﮫ ،ژاﭘن ،روﺳﯾﮫ ،و ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ
را ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان در اﯾن ﺑﺣﺛﮭﺎ دﯾد (82).ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺑﺎره آﻣوزش در اﯾران ِ ﻋﺻر ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﺳت ﮐم ﯾﮏ
ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ دﺧﺗراﻧﮫ ﻗﺑل از ﻣﺷروطﮫ ﺑﮫ ھﻣت ﻣردان ﺑﻧﯾﺎد ﺷد .اﮔر اھﻣﯾت ﮐﻠﯽ ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ ای را ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن در دو دھﮫ
اول ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ھم ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻌداد داﻧش آﻣوزان اﯾن ﻣدرﺳﮫ ھﺎ از ﺗﻌداد داﻧش آﻣوزان اﻏﻠب ﻣدارس
ﻣﯾﺳﯾوﻧری ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑود و ﮐﻼﺳﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ً در ﺧﺎﻧﮫ اﻓراد ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷد .ﺧﺎﻟﯽ از ﻓﺎﯾده ﻧﯾز ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم ﮔﻔﺗﻣﺎن آﻣوزش زﻧﺎن در اﯾران
ھرﮔز ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻓﮑر ﺑراﺑری ﻣرد و زن ﻧﺑود .ﻣردان و زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ از ھﻣﺎن آﻏﺎز و ﻧﯾز طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﮔرﭼﮫ ﺑﺎ
اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺗﺟدد ﮔرا ﺑﮫ ﺗروﯾﺞ آﻣوزش زﻧﺎن روی آوردﻧد وﻟﯽ ﻗﺻد ﺑﯾرون آوردن زﻧﺎن از ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر دادن ﻧﻘﺷﮭﺎی ﺳﻧﺗﯽ آﻧﺎن را
ﻧداﺷﺗﻧد .اﻏﻠب اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧﻧد ﭼون "ﻣﺎدران" اوﻟﯾن آﻣوزﮔﺎر ﻓرزﻧدان و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﺗون ﻓﻘرات ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد .زن
"ﻋﻘب ﻣﺎﻧده" ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣﻠت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ای ﺗرﺑﯾت ﮐﻧد .اﯾن ﻧﺣوه اﺳﺗدﻻل ھﻣزﻣﺎن در دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑوﯾژه ﻣﺻر و ﺗرﮐﯾﮫ ھم
ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷد .ﯾﮑﯽ از ﺷواھد وﺟود ﭼﻧﯾن اﺳﺗدﻻﻟﯽ را ﻣﯽ ﺗوان در ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ اﯾزاﺑﻼ ﺑرد دﯾد ﮐﮫ از ﺧﺎطرات ﺧود از ﺳﻔر ﺷش ﻣﺎھﮫ اش در
ﻣﻧﺎطق ﻏرب اﯾران در ﺳﺎل  1890ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﮔردﺷﮕر ﻣﺳﺗﻘل اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﮔزارﺷش از ﮔﻔت و ﮔوﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ "ﻣﯾرﭘﻧﭻ" اﺻﻔﮭﺎن در ﺑﺎره
ﺗﺣﺻﯾﻼت و ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن  ،ﻣذھب ،ﺳﯾﺎﺳت ،و ﻧﯾز در ﺑﺎره آﯾﻧده اﯾران داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :ﻣوﺿوع ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن در اﻧﮕﻠﯾس و
ﺳطﺢ ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ آن ﺑرﺳﻧد ﺑراﯾش ﺧﯾﻠﯽ ﺟﺎﻟب ﺑود .ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﺎش زن ﻣن ھﻣﮫ ﺣرﻓﮭﺎی ﺷﻣﺎرا ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾد .ﻣوﻓﻘﯾت زﻧﺎن در
ھﻧر ،ادﺑﯾﺎت ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،و ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕر و ﻧﯾز ﻋﻘل ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧﻘش ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻠﮑﮫ وﯾﮑﺗورﯾﺎ در ﻗدرت ھﻣﮫ ﺑراﯾش ﺷﮕﻔت آور ﺑود .ﭘرﺳﯾد
زﻧﮭﺎ در اﯾن ﭘﺳﺗﮭﺎی ﺑﺎﻻ ھﻣﺳران و ﻣﺎدرھﺎی ﺧوﺑﯽ ھم ھﺳﺗﻧد؟. . .آرزو ﻣﯽ ﮐرد زﻧﺎن اﯾران ھم ﺑﺗواﻧﻧد درس ﺑﺧواﻧﻧد و از ﺷر ﺑﻌﺿﯽ ﺳﻧﺗﮭﺎ
ﺧﻼص ﺷوﻧد .وﻟﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد" :اﯾن اﺻﻼﺣﺎت اﮔر ﺑﺧواھد ﺑﯽ ﺿرر ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد آھﺳﺗﮫ ﭘﯾش ﺑرود و ﻧﺗﯾﺟﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﯾﮏ آﻣوزش ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﺎﺷد.
) (83در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ﻧوری ﺣﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ ﻓﺗوا ﺻﺎدر ﮐرد و ﮔﻔت اﯾﻧﮭﺎ ﺧﻼف اﺳﻼم اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن و
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﺑزرﮔﺗری از واﻗﻌﯾت ،ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی اوﻟﯾﮫ زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن در آﻏﺎز ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم را ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎﻣﮭﺎی ﺗﺣول در آﻣوزش دﺧﺗران
داﻧﺳﺗن ﯾﮏ ﺗﻌﻣﯾم ﻧﺎدرﺳت و ﺳﺎده ﺳﺎزی ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﭼﻧد ﺑﻌدی اﺳت ﮐﮫ ھم اﻗداﻣﺎت ﻗﺑﻠﯽ دﯾﮕر اﯾراﻧﯾﺎن و ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﺳﺎﮐن اﯾران را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ
ﮔﯾرد ،ھم ﺑﯾش از ﺣد ﺑر اھﻣﯾت ﻣدارس ﮐوﭼﮏ و ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و ھم ﻣﯽ ﺧواھد از ﻧظرﯾﮫ "ﺗوﻟد ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم در ﻣﺷروطﮫ"
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﮔرﭼﮫ ﮔﮭﮕﺎه در ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮥ اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺳﮭﻣﯽ داﺷﺗﮫ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ
اﻧﮕﯾزه اﺻﻠﯽ ِ "ﺗرﺑﯾت ھﻣﺳران و ﻣﺎدران ﺑﮭﺗر" در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺷﺎﯾد ﻣﯾزان ﻣﻘﺑوﻟﯾت ﻣردﻣﯽ آﻣوزش دﺧﺗران در دھﮫ ھﺎی ﭘس از
اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ و آﻧﭼﮫ در ﻣدارس ﺑﮫ دﺧﺗران ﯾﺎد ﻣﯽ دادﻧد دﻟﯾل ﺧوﺑﯽ ﺑرای اﺛﺑﺎت اﯾن ﻣدﻋﺎ ﺑﺎﺷد .از ﻧظر آﻣﺎر و ارﻗﺎم ،در ﺳﺎل 1927
دﺧﺗران ﺗﻧﮭﺎ  %17از ﺗﻌداد ﮐل داﻧش آﻣوزان را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد و ﺗﺎ دو دھﮫ ﺑﻌد ﺷﻣﺎرﺷﺎن ﺣﺗﯽ دو ﺑراﺑر ھم ﻧﺷد .از ﻧظر ﻣواد آﻣوزﺷﯽ،
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ آﻣوزش ﻣدارس ﻣﺗوﺳطﮫ دﺧﺗراﻧﮫ در اواﺧر دھﮫ  1930ﺑﺎ ﻣواد درﺳﯽ ﭘﺳران ﺗﻔﺎوت داﺷت و دﺧﺗران ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای اﯾﻔﺎی
ﻧﻘﺷﮭﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دﯾدﻧد .طﺑق ﻗﺎﻧون ،ﯾﮏ ﺳوم از زﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾل دﺧﺗران ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺻرف آﻣوﺧﺗن آداب ﻣﻌﺎﺷرت ،ﺗرﺑﯾت ﻓرزﻧد،
ﭘرﺳﺗﺎری ،ﺧﯾﺎطﯽ ،ھﻧرھﺎی دﺳﺗﯽ ،ﺧﺎﻧﮫ داری ،و آﺷﭘزی ﻣﯽ ﺷد .ﻓﺷردۀ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﻏﺎز ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ،در اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ در ﺑﺎرۀ
زﻧﺎن در اﯾران آﻏﺎز ﺷد ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ اﺷﺎره رﻓت ،ﺑﺎ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻏرب ﻣﺣوری در ﺑﺎرۀ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺷد ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﺟواﻣﻊ دﯾﮕر ،از
ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ،روﺳﯾﮫ و ژاﭘن ،ﻣطرح ﺑود .در ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﮭﺎﺋﯽ ،اﯾن ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر در اطراف ﻣﻔﮭوم ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺟرﯾﺎن داﺷت ﺗﺎ در ﺑﺎرۀ
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،زﻧﺎن ﻧﯾز ،ﺑﺎ ﺑﮭره ﺟوﺋﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﻧ ّﺗﯽ و ﻧوﯾن اظﮭﺎر ﻧظر ،در اﯾن ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺷرﮐت ﮐردﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮔر ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری
ﺳﻧ ّﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﻋﻘﺎﯾد و رﻓﺗﺎر زﻧﺎن در دوران ﻣﺷروطﯾت ﺑﮫ ﻋﻧوان روﯾدادی ﺑﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳدۀ ﭘﯾﺷﯾن ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﻧﺎر ﮔذارﯾم ،و اﮔر ﺑﮫ اﯾن
دوران در ﯾﮏ ﻗﺎﻟب ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﻧﮕرﯾم ،ﺳﺎل ھﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ دﯾﮕر ﭼﻧدان ﻧﯾز »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑﮫ ﻧظر ﻧﺧواھﻧد رﺳﯾد و رﯾﺷﮫ ھﺎی
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣدود ﺑﮫ اﯾن دوران ﻧﺧواھد ﺷد______________ *.
* ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺗرای ﻧوﯾﺳﻧده در داﻧﺷﮕﺎه ﻧﯾوﯾورک.
** ﻋﺑدﷲ ﺷرﯾﻔﯽ ﺗرﺟﻣﮥ ﻣﺗن ﮐوﺗﺎه ﺷدۀ اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ را ،ﮐﮫ ﻧﺧﺳت ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﻧﺷرﯾﮥ زﯾر اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺑرﻋﮭده داﺷﺗﮫ اﺳت.
Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East,Vol. 25, no. 2, 2005
* از دﯾوﯾد ﻣﻧﺎﺷری ) ،(David Menashriراﻣﯽ رﮔﺎوﯾم) ،(Rami Regavimﻟﯾورا ﺑﺎوور) ،(Liora Baavurو از ﺧواﻧﻧده ای
ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑرای ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﺳودﻣﻧدﺷﺎن در ﺑﺎرۀ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﭘﺎﺳﮕزارم .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﻧون ﺣوری ﺑرﺑرﯾﺎن)Houri
 (Berberanھﺳﺗم ﮐﮫ ﻣرا در داﻧش و درﯾﺎﻓﺗﮭﺎی ﺧود در ﻣوﺿوع اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﺳﮭﯾم ﮐرد.
______________________________________________________________-
ﭘﺎﻧوﺷت ھﺎ:
 .1ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻘدھﺎﯾﯽ در ﺑﺎرۀ وﺿﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎﺷﺗﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده در اروﭘﺎ و اﻣرﯾﮑﺎ در ﺑﺎره زﻧﺎن و ﺟﻧﺳﯾت در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﻣﻧﺑﻊ زﯾر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ وﯾژه ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر آن ﺑﮫ ﻗﻠم ادﻣوﻧد ﺑرکA Social History of Women and Gender in Middle :
 .(East (1999ﺑرای دﯾدن ﻧﻘدھﺎﯾﯽ ﺟدﯾدﺗر در ﺑﺎره ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده در ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫMarilyn :
Booth,"New Directions in Middle East Women's and Gender History", Journal of
 .Colonialism and Colonial History 4 (2003), 2ﻻزم اﺳت ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣوﺟود در ﺑﺎره اﯾران اﺷﺎره
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ﺷود .ﻧﯾﮑﯽ ﮐدی ﺑﺎ ﻣرور ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  1990ﺗﺎ  2003در ﺑﺎره زﻧﺎن اﯾران ﭼﺎپ ﺷده اﺳت ﺧط ﺳﯾر اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﻣﯽ ﮔذارد .وی ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﯾﺎدﺷده ﺑﮫ اﯾران ِ ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب  1979ﻣﯽ ﭘردازﻧد .ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫNikki :
R. Keddie, "Women in the Limelight: some recent Books on Middle Eastern Women's
 .(History", International Journal of Middle East Studies 34 (2002ﺑرای ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾﯽ در ﺑﺎره
زﻧﺎن ﻣﺻر ﺗﺎ ﻣﯾﺎﻧﮫ دھﮫ  1990ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ .Fleischmann, "The Other Awakening", ibid :ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ
ﮔزارش دﻗﯾق و ﭘرﻣﺣﺗوای ﻣﺎرﮔوت ﺑدرانMargot Badran, Feminists, Islam, and Nation: Gender and the :
 .Making of Modern Egypt (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995). 3ﺑرﺧﯽ ﻣﺣﻘﻘﺎن
ﺻدور ﻓرﻣﺎن ﺷﺎه ﺑرای ﺗﺄﺳﯾس ﻋداﻟﺗﺧﺎﻧﮫ را آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد .وﻟﯽ ﺑﯾﺷﺗر آﻧﺎن ﺷروع آن را ھﻧﮕﺎﻣﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺣدود دوھزار
ﻧﻔر ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﺷﺎن ﻋﻠﻣﺎ و ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑودﻧد در ﺣرم ﺣﺿرت ﻋﺑداﻟﻌظﯾم در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺗﮭران ﺑﺳت ﻧﺷﺳﺗﻧد و رﺳﻣﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺄﺳﯾس ﻋداﻟﺗﺧﺎﻧﮫ ﺷدﻧد.
 .4ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ در ﺑﺎره ﺷرﻗﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷرﻗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق آﮔﺎھﯽ ﺑﺧش ﻣﺣﻣد ﺗوﮐﻠﯽ ﺗرﻗﯽ در ﺑﺎره ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﻔﺗﻣﺎﻧﮭﺎ ﺗﺟدد
وﻣﻠﯽ ﮔراﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺟدﯾد اﯾرانMohamad Tavakoli-Targhi, Refashioning Iran: Orientalism, :
.Occidentalism, and Historiography, St. Antony's series (Hampshire: Palgrave, 2001). 5
ن .ک .ﺑﮫBadr ol-Moluk Bamdad, From Darkness into Light: Women's Emancipation in :
Iran, translated from the Persian by F.R.C. Bagley (Hicksville. NY: Exposition, 1977), 7-8.
 .6ﭘﯾﺷﯾن .25-26 ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧش ﺳوم ﮐﺗﺎب ﻧﯾز ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾدThe Constitutional Revolution (1906-1911) and" :
 .Women's Awakening". 7ن .ک .ﺑﮫMangol Bayat-Philipp, "Women and Revolution in Iran, :
Women in the Muslim World, ed. Lois Beck and Nikki Keddie (Cambridge, ,"1905-1911
 .MA: Harvard University Press, 1978), 296. 8ﭘﯾﺷﯾن .9 .306 ،298-99 ،ن .ک .ﺑﮫSima Bahar, :
"A Historical Background to the Women's Movement in Iran", Women in Iran, ed. Farah
 .Azari (London: Ithaca, 1983), 170-89. 10ن .ک .ﺑﮫIbid., 177-78. Bayat-Philipp, "Women :
 .and Revolution", 306. 11ن .ک .ﺑﮫ .Bahar, "A Historical Background", 170-71. 12 :ن .ک .ﺑﮫ:
Guity Nashat, "Women in Pre-revolutionry Iran: A Historical Overveiw", Women and
 .Revolution In Iran, ed. Guity Nashat (Boulder, Co. Westview,1983), 14-15,19. 13ن .ک.
ﺑﮫJanet Afary, The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911: Grassroots Democracy, :
Social Domocracy, and the Origins of Feminism (New York, Columbia University Press,
 .14 .178 ,(1996ن .ک .ﺑﮫHaleh Esfandiari, Reconstructed Lives, Women and Iran's Islamic :
 .Revolution (Baltimore: John Hopkins University Press, 1997), 20-21. 15ن .ک .ﺑﮫGavin :
R.G. Hambly, "The Traditional Iranian City in the Qajar Period", Cambridge History of
Iran,vol.7, From Nasir Shah to theIslamic Republic, ed. Peter Avery, Gavin Hambly, and
 .Charles Melville (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 586. 16ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ
دو ﻣذاﮐره ﮐوﺗﺎه ﻣﺟﻠﺳﯾﺎن در ﺑﺎره ﻣﺳﺎﯾل زﻧﺎن -ﯾﮑﯽ در ﺳﺎل  1908در ﺑﺎره ﺣق اﺟﺗﻣﺎع ﺑرای زﻧﺎن و دﯾﮕری ﺑﮫ ﺳﺎل  1911در ﺑﺎره آزار
زﻧﺎن -ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺑرد ﻋﻣﻠﯽ ﺣﻘوق زﻧﺎن ﻧﯾﻧﺟﺎﻣﯾد .ﺑﻠﮑﮫ در ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻠﯽ ﺗر ،ﮔﻔﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟدﯾد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣردان زﻧﺎن را در ﮔذار از ﺳﻧت
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﻧد .ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫCamron Micheal Amin, The Making of the Modern :
Iranian Women: Gender, State Policy, and Popular Culture,1865-1946 (Gainsville:
 .University Press of Florida, 2002),13ﭘﺎﯾدار ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ "در طول اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﻣردان آزادﯾﺧواه و
دﻣوﮐرات ﭘﺎﯾﮫ اﺻﻠﯽ ﺟﻧﺑش آزادی زﻧﺎن ﺑودﻧد و اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ زﻧﺎن ﻧﺑود .وی ﻣردان را ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻧدﯾﺷﮫ اﯾﺟﺎد اﻧﺟﻣﻧﮭﺎی زﻧﺎن ﺗﺣﺳﯾن
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﭘﺎﯾدار و آﻓﺎری دﺳت ﮐم ﯾﮑﯽ از ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺟﻣﻧﮭﺎی زﻧﺎن در دوران اﻧﻔﻼب ﻣﺷروطﮫ ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﻣﻌﯾت آزادی زﻧﺎن ،ﻣﺧﺗﻠط ﺑوده
اﺳت ،ﺳﺧﻧراﻧﺎن ﻓﻘط زن ﺑوده اﻧد وﻟﯽ ھﻣﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن از زن و ﻣرد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ھﻣراه ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺷﺎن از ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف
درﻣﺣل ﺟﻣﻌﯾت ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫParvin Paidar,Women and the Political Process in :
;Twentieth-Century Iran (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 67,68,76
 .Afary, The Iranian Constitutional Revolution, 187. 17ﻣﻧظور ﻣن اﻟﺑﺗﮫ آراء روﺷﻧﻔﮑراﻧﮫ ﺟدﯾد اﺳت ،ﺑﺧﺻوص
ﺧواﺳت اﻓزاﯾش ﻣواد درﺳﯽ ﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣذھﺑﯽ ﻧﺑﺎﺷد؛ ﮐﮫ در آن ﻣوﻗﻊ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺟدﯾد" از آن ﯾﺎد ﻣﯽ
ﺷد .18 .ن .ک .ﺑﮫMangol Bayat, Mysticism and Dissent (Syracuse, NY: Syracuse University :
 .Press,1982). 19در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻣﺣﻘﻘﺎن اﺻطﻼح "ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم" را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده اﻧد .آﻓﺎری ﺑدون ﺗﻌرﯾف ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی آن اﯾن ﮐﻠﻣﮫ را
آزاداﻧﮫ در ﺳراﺳر ﺗﺣﻘﯾﻘش ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده اﺳت .ﭘﺎﯾدار اﯾن ﮐﻠﻣﮫ را ﺑﺎ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ وﺳﯾﻊ ﺗر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده و آن را "ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی ارﺗﻘﺎی ﺣﻘوق،
اﻣﮑﺎﻧﺎت ،و اﺧﺗﯾﺎرات زﻧﺎن ﺑﺎ ھر دﯾﻧﯽ و در ھر ﺷراﯾطﯽ" ﺗﻌرﯾف ﮐرده و اﻧواع ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی زﻧﺎن را در اﯾن ﺟﮭت ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .اﻣﯾن آن
را،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺧودش ،ﺑﺎ ﺗﻌرﯾف ﮔﺳﺗرده ای ﮐﮫ ﻣﺎرﮔوت ﺑدران در ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ درﺑﺎره ﺟﻧﺳﯾت و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﺻر ﺟدﯾد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده اﺳت.
وی ﺳﭘس ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺑرای زﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﭼﻧﺎن دور و ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺑﺟز اروﭘﺎ و اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ زادﮔﺎھﮭﺎی اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ھﺳﺗﻧد ھﻣﯾﺷﮫ
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯾﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗری داردAfary,The Iranian Constitutional Revolution; Paidar, Women .
 .and the Political Process; Amin, The Making of the Modern Iranian Women. . 20ﺗوﮐﻠﯽ ﺗرﻗﯽ
ﻋﻼوه ﺑر ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﯾﺎد ﺷده ﺑﮫ ﺗﺣوﻻت ﻓﮑری و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎﺷﺗﯽ ﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در طول ﻗرن ﻧوزدھم روی داد و در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻔﮭوم
"اﯾران" ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺷوری ﺑﺎ ھوﯾت ﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷﺧص ﺳﮭﯾم ﺑود .Refashioning Iran,86-95, 113-19. 21 .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻣﺗﻧوع طﻼ و ﻧﻘره ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ دوﻟت ﻣرﮐزی ﺿرب ﻣﯽ ﺷد ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻧﯾز ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻣﺳﯽ ﺿرب ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ در ﻣﻧﺎطق
ﻣﺣدود و ﻣﺷﺧﺻﯽ رواج داﺷت .ﺗوﻟﯾد ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺳﮑﮫ ھﺎی ﯾﮏ ﺷﮑل روش ﺗﺎزه ای ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ در طول ﻗرن ﻧوزدھم ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت و
ھرﭼﻧد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﺳﮑﮫ در ﺳﺎل  1806در ﺗﺑرﯾز روی داد ھﻧوز در دھﮫ  1870ﺑﯾﺷﺗر ﺳﮑﮫ ھﺎی راﯾﺞ ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ و
ﺑﺎ ﭼﮑش ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ھﻣﮫ ﺟﺎ ظﺎھر ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﻧداﺷﺗﻧدPriscilla Soucek, "Coining of the Qajars: A .
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System in Coining Transition", Iranian Studies 34 (2001): 51-87; Reza Ghods, Iran In
. ن.the Twentieth Century: A Political History (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1989), 15. 22
Nikki R. Keddi, "The Iranian Power Structure and Social Change 1800-1969: An : ﺑﮫ.ک
Overview", International Journal of Middle East Studies 2 (1971): 4; Ann K. S. Lambton,
Keddi, "The (23 : ﺑﮫ. ک. ن.Qajar Persia, Eleven Studies (London: I.B. Tauris, 1987), 92. 23
Hamid Algar, "Religions : ﺑﮫ. ک. ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﮏ ﺧﻼﺻﮫ ﮐوﺗﺎه ن.Iranian Power Structure", 4. 24
Forces in Eighteenth-and Ninteenth-Century Iran", Avery, Hambly, and Melville,
Nikki R. Keddie,Roots of Revolution, an : ﺑﮫ. ک. ن.Cambridge History of Iran,7: 705-31. 25
Interpretative History of Modern Iran (New Haven, CT: Yale University Press, 1981), 25;
Charles Issawi, ed., The Economic History of Iran,1800-1914 (Chicago: University of
A. Reza Sheikholeslami, The Structure of Central : ﺑﮫ. ک. ن.Chicago Press, 1971) 20. 26
Athority in Qajar Iran, 1871-1896 (Atlanta: Scholars Press, 1997), 1-18; Paidar, Women
and the Political Process, 30; Amin, The Making of the Modern Iranian Women,12, 18. 27
"Report on Persia" اﯾن ﺑرآورد را از.28 ، ﭘﯾﺷﯾن.Issawi, The Economic History,20 . 28 : ﺑﮫ. ک. ن.
: ﺑﮫ. ک. ن.29 . ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت1868  آورﯾل20 ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت وﻗت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم آﻗﺎی ﺗﺎﻣﺳون ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
John Foran, Fragile Resistance, Social Transformation in Iran from 1500 to the Revolution
Issawi, The Economic History, 26-28. : ﺑﮫ. ک. ن.Boulder, CO: Westview, 1993), 123. 30)
Valentine Mighadam, "Hidden from History? Women Workers in Modern : ﺑﮫ. ک. ن.31
Iran", Iranian Studies 33 (2000): 380-86. Ahmad Seyf, "Carpet and Shawl Weavers in
Foran, : ﺑﮫ. ک. ن.Ninteenth-Century Iran", Middle Eastern Studies 29 (1993): 679-90. 32
Afsaneh : ﺑﮫ. ک. ن.Fragile Resistance,129. Moghadam, "Hidden from History," 382.36. 33
Najmabadi, The Story of the Doughters of Quchan: Gender and National Memory in
 ھﻣﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت، ﻋﻼوه ﺑر اﯾن.(Iranian History (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1998
 از آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺑﮫ درﺑﺎر1855  ﺣوری ﺑرﺑرﯾﺎن ﻧﯾز از ﻋرﯾﺿﮫ ھﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل.ﮔﺳﺗرده ﺑردﮔﺎن زن در دوره ﻗﺎﺟﺎر اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ آرام-  ﯾﮑﯽ از ﭼﮭﺎرده ﻋرﯾﺿﮫ ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﺑود از رﺑوده ﺷدن دﺧﺗران در ﻣﻧطﻘﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ی ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻋﺎﻣﻼن اﯾن ﮐﺎر.ﺷﺎه ارﺳﺎل ﺷد
Hambly, "The Traditional City", 587-88; Houri, Berberian, .ﯾرﻣﯾﺎن در ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور "رﺳم" ﺷده ﺑود
Arminian Women in Turn-of-the-Century Iran: Education and Activism", Iran and"
Beyond: Essay in Middle Eastern History in Honor of Nikki R. Keddie, ed. Rudi Matthee
 ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺑﺣث ﭘﺎﯾدار در ﺑﺎره ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻗﺑﯾﻠﮫ.and Beth Baron (Costa Mesa, CA: Mazda), 76-77. 34
 وی ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد زﻧﺎن ﯾﮭودی در ﺧﺎرج از.Paydar, Women and the political Process, 37-41 :ای در ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ
: ﺑﮫ. ک. در ﻣورد ﻣﺳﺣﯾﺎن ارﻣﻧﯽ ن.ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﻧﯾز رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.ﺧﺎﻧﮫ ﺳر ﺧود را ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧدﻧد وﻟﯽ ﺻورﺗﺷﺎن ﺑﺎز ﺑود
Berberian, Armenians, 39-40. Nikki R. Keddie, Qajar Iran and the Rise of Reza Khan,
 ھﻣﺳر ﮐﻧﺳول وﻗت اﻧﮕﻠﯾس در اﯾران، ﻟﯾو ﻧورا ﻣﺎری ﺷﯾل.Costa Mesa, CA: Mazda, 1999), 16. 35) 1796-1925
Lady Sheil, Glimpses of Life and Manners in :"در اواﺳط ﻗرن ﻧوزدھم ﮔزارش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎزارھﺎ "ﭘر ﺑود از زﻧﺎن
. ن.36 .130 ،122 ، ﭘﯾﺷﯾن: ﺑرای ﺷواھد ﺑﯾﺷﺗر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ.Persia (London: John Murray, 1856), 145-46
Bamdad, From Darkness into Light,16-17; Paidar, Women and the political Process, : ﺑﮫ.ک
Nashat, "Women in Pre-: ﺑﮫ. ک. ن.Sheil, Glimpses of Life, 145. 38 : ﺑﮫ. ک. ن.37 .39 ,38
 ﺑﮫ ﻧظر ﺷﯾل ﺳﻔرﮐوﺗﺎه زﻧﺎن اﻋﯾﺎن ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﺷﮭر در ﻋﺻرھﺎی ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ﺑرای زﯾﺎرت ﯾﺎ رﻓﺗن ﺑر ﺳر.revolutionary Iran", 20
 ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ.Sheil, Glimpses of Life, 146. 39 :ﻣزار ﺑﻌﺿﯽ از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﮔوﯾﺎ ﻓﻘط ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑوده ﺑرای ﺑﯾرون رﻓﺗن از ﺧﺎﻧﮫ
 در ﻣﻧﺎطق1890  وی ﺷش ﻣﺎه در ﺳﺎل.ﺗوﺻﯾف اﯾزاﺑﻼ ﺑرد از ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن )ﺷﮭری و روﺳﺗﺎﯾﯽ( و ارﻣﻧﯽ و زﻧﺎن ﺑﺧﺗﯾﺎری
 ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن رده ﺑﺎﻻی اﯾل. ﻧظر او در ﺑﺎره زﻧﺎن ﺑﺧﺗﯾﺎری و ﺣﺟﺎب ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب اﺳت.ﻣﺧﺗﻠف ﻏرب اﯾران ﺳﻔر ﮐرده اﺳت
 و،ﺑﺧﺗﯾﺎری ﭘوﺷﯾدﮔﯽ ) ﯾﺎ ﭘرھﯾز از ﻣراوده ﺑﺎ ﻣردان( ﻣرﺳوم ﻧﺑود وﻟﯽ "ﺧﺎﻧﮭﺎی ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ ﺑﺧﺗﯾﺎری ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺑودﻧد ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾدن
 ﺷﯾل ﻧﯾز ﺷرﺣﯽ دﻗﯾق در ﺑﺎره ﻟﺑﺎس زﻧﺎن اﺷراف ﺑﮫ." ﺑﮫ ﺷﯾوه زﻧﺎن ﻓﺎرس را ﻧوﻋﯽ آراﺳﺗﮕﯽ ﺑرای زﻧﺎﻧﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد،طﺑﻌﺎ ً رﻋﺎﯾت ﺣﺟﺎب
 در ﻧوﺷﺗﮫ ﺑرﺑرﯾﺎن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ای در ﺑﺎره ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی زﻧﺎن ارﻣﻧﯽ و ﻣﻘﺎوﻣت ﭘوﺷش ﺳﻧﺗﯽ در ﺑراﺑر ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی.دﺳت ﻣﯽ دھد
 و زﻧﯽ ارﻣﻧﯽ، دﺧﺗری ﯾﮭودی، دﺧﺗری آذرﺑﺎﯾﺟﺎﻧﯽ از اﯾل ﺷﺎھﺳون، ﻧﯾﮑﯽ ﮐدی ﻋﮑﺳﮭﺎﯾﯽ از زﻧﯽ ﺷﮭری در داﺧل و ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ.ﺟدﯾد ﯾﺎﻓت
Isabella Bird, Jouneys in Persia and Kurdistan (John Murray, 1891; .در ﮐﺗﺎب ﺧود ﮔرد آورده اﺳت
repr., London: Virago, 1988), 1:136, 215, 216-17, 263-64, 270, 279, 320-21, 333;
Sheil, Glimpses of Life, 122, 132-33; Berberian, "Armenian Women", 74-75; Keddie,
 ﺑرﺧﯽ.146-145 ، ﭘﯾﺷﯾن.Sheil, Glimpses Of Life, 146. 41 : ﺑﮫ. ک. ن.Qajar Iran,108-111, 118. 40
Hambly, "The Traditional Iranian City", : ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ.دﯾﮕر از ﭘژوھﺷﮕران اﯾن ﻧظر را اﻏراق آﻣﯾز داﻧﺳﺗﮫ اﻧد
Samuel Graham Wilson, Persian Life and Customs (3rd ed., New : ﺑﮫ. ک. ن. 42 .586-87
 دﯾوﯾد ﻣﻧﺎﺷری در.York: Fleming H. Revell Company; repr., New York: AMS, 1973), 187. 43
 ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺳﻌﯾدی ﺳﯾرﺟﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد او ﺑر اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ "ﺗﻌداد ﮐل ﺑﺎﺳوادان ﺑﺳﯾﺎر.ﮐﺗﺎﺑش از "ﺑﯾﺳوادی ِ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣطﻠق" ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد
 "ﺗﻌداد:" در ﺑﺎره زﻧﺎن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد.اﻧدک و ﺳواد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ اﻗﻠﯾﺗﯽ ﮐوﭼﮏ ﺑود ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً از اﺷراف ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯾون ﺑودﻧد
" ﭘﺎﯾدار در ﺧﺻوص ﺳواد زﻧﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻼرا ﮐﺎﻟﯾور.ﮐﻣﯽ از زﻧﺎن ﺳواد ﺧواﻧدن داﺷﺗﻧد و ھﻣﯾن ﺗﻌداد ﮐم ﻧﯾز اﻏﻠب ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﻧﺑودﻧد
Menashri, Education and the Making ". "از ھر ھزار زن ﺗﻧﮭﺎ ﺳﮫ ﻧﻔر ﺑﺎﺳواد ﺑودﻧد:( را ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ1923) راﯾس
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of Modern Iran (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992)31; Sirjani, "The Press",
"Constitotional Revolution" entry, Encyclopedia Iranica (Costa Mesa, CA: Mazda, 1992),
 .Paidar, Women and the Political Process, 41. 44 ;202 :6از دﯾود ﻣﻧﺎﺷری ﺑرای روﺷن ﮐردن اﯾن ﻧﮑﺗﮫ
ﺳﭘﺎﺳﮕزارم .ﺑرﺑرﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در ﻣورد دﺧﺗران ارﻣﻧﯽ آن زﻣﺎن رﺳﯾده اﺳتBerberian, Armenians, 44. 45. :
 .Sheil, Glimpses of Life, 146. 46ن .ک .ﺑﮫLambton, Qajar Persia, 204; Bamdad, From :
 .Darkness into Light, 19. 47ن .ک .ﺑﮫBamdad, From Darkness into Light, xvii, 19; :
.Menashri, Education and the Making of Modern Iran, 42; Lambton, Qajar Persia, 205. 48
ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑرآوردھﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ﭘﺎﯾﯾن ﺑودن ﺳطﺢ آﻣوزش ﻣﮑﺗﺑﮭﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫMenashri, Education and the Making, :
 .49 .41-42ن .ک .ﺑﮫ .Lambton, Qajar Persia, 205. 50 :ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ دﺳت دوم وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾق و ﭘرﻣﺣﺗوا در ﺑﺎره
آﻣوزش در ﻣﯾﺳﯾوﻧری ھﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻣوﻧﯾﮑﺎ رﯾﻧﮕر اﺳتMonica M. Ringer, Education, Religion, and Discourse of :
 .Cultural Reform in Qajar Iran, (Costa Mesa, CA: Mazda, 2001). 51ﺑرای ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎره
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﻣوزﺷﯽ ن .ک .ﺑﮫ :ﭘﯾﺷﯾن .52 .134-35 ،131 ،128 ،126 ،124-25 ،114 ،112 ،ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ در
ﺑﺎره ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑرﺧورد ﺗردﯾد آﻣﯾز دوﻟت ﺑﺎ ﻣدارس ﻣﯾﺳﯾوﻧری ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ :ﭘﯾﺷﯾن-40 ،131 ،128 ،126 ،125 ،116-21 ،
 .53 .139ﺷﻣﺎر ﻣدارس ﻣﺧﺗﻠف را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺻﻔﺣﺎت  114ﺗﺎ  135ﻣﻧﺑﻊ ﭘﯾﺷﯾن ﺑﺑﯾﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ Reza Arasteh, :
Education and Social Awakening in Iran, 1850-1968 (Leiden: E.J. Brill, 1969), 159-64. 54
 .اﯾن ﺑوﯾژه در ﻣورد ﻣدارس اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺻﺎدق ﺑود ﮐﮫ از ﻣدارس ﻓراﻧﺳوی ﻣذھﺑﯽ ﺗر ﺑودﻧدRinger, Education, Religion, :
 .and the Discourse, 138. 55ﭘﯾﺷﯾن .140 ،رﯾﻧﮕر ھﻣﭼﻧﯾن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﺷﺎه و ﻣظﻔراﻟدﯾن ﺷﺎه ھر وﻗت
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣدارس ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﯾﺳﯾوﻧری دﯾن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﯾﺎ اﻓﮑﺎر ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗﻠﻘﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﮫ
اﻧﮕﯾزه ﺗﺿﻌﯾف ﻗدرﺗﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾران" ،ﺑﺎرھﺎ دﺳﺗور ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﯾﺎ ﻣﺣدود ﮐردن اﯾن ﻣدارس را ﺻﺎدر ﮐردﻧد" .ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯾﻘﯽ ﮐﮫ وی
از اﯾن ﺗﻌطﯾﻠﯽ ھﺎ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ دھد از دھﮫ  1880ﺑﮫ ﺑﻌد اﺳت .ﺑرد ﻧﯾز در دو ﺟﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ اﯾن ﺗﻌطﯾﻠﯽ ھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧدBird, :
 .Journeys in Persia and Kurdistan, 188, 249. 56ن .ک .ﺑﮫMenashri, Education and the:
 .Making, 27-34, 43. 57ن .ک .ﺑﮫArasteh, Education and Social Awakening, 159, 160, 162, :
 .58 .164ن .ک .ﺑﮫ . Ringer, Education, Religion, and the Discourse, chap. 4. 59 :آراﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﻘل از
ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧﮫ وزارت آﻣوزش در ﺳﺎل  1910ﻣﯽ ﮔوﯾد در ﺳﺎل  10531 ،1910داﻧش آﻣوز در  113ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳوﻣﺷﺎن دﺧﺗراﻧﮫ ﺑود ﺳرﮔرم ﺗﺣﺻﯾل ﺑودﻧد.ﻣﻧﺎﺷری ﮔزارش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  1818-19ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ده ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ
ﺟدﯾد اﯾراﻧﯽ در اﯾران وﺟود داﺷت ﮐﮫ  24000داﻧش آﻣوز را در ﺧود ﺟﺎی ﻣﯽ دادﻧد ،و ﺗﻌداد اﻧدک ﻣدارس ﺟدﯾد ﻣﺗوﺳطﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً 2400
داﻧش آﻣوز داﺷﺗﻧد .در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ،درﺳﺎل  1924-25در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﮑﺗﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺣدود  23000و ﻣدارس دﯾﻧﯽ ﻗرﯾب ﺑﮫ  5000ﻧﻔر را ﺗﻌﻠﯾم
ﻣﯽ دادﻧد ﻣﺟﻣوع داﻧش آﻣوزان اﺑﺗداﯾﯽ و ﻣﺗوﺳطﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  59500ﻧﻔر ﺑود .داراﻟﻔﻧون ،ﺳﻠف داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﻓﻌﻠﯽ ،ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﮭﺎد
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯾوه آﻣوزش ﻏرﺑﯽ ﺑود در ﺳﺎل  1851ﮔﺷوده ﺷدArasteh, Education and Social .
 .Awakening, 73. Menashri, Education and the Making, 53-65, 102ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎره اﯾن
ﻣدارس و ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن روﺑرو ﺑودﻧد ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫRinger, Education, Religion, and the Discourse, 67- :
 .60 .145-86 ,108ن .ک .ﺑﮫ .Menashri, Education and the Making, 60. 61 :ﯾﮑﯽ از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﻧوع
ﻧﮕرش را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣﻧﺑﻊ ﭘﯾﺷﯾن ﺑﺑﯾﻧﯾد .62 .ن .ک .ﺑﮫRinger, Education, Religion, and the Discourse, :
 .63 .112ن .ک .ﺑﮫ .Ringer, Education, Religion, and the Discourse, 116. 64 :ن .ک .ﺑﮫMurre- :
 .van den Berg, "Dear mother of My Soul", 45. 65در ﺳﺎﻟﮭﺎی آﺧر ﻗرن ،ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ ﺟﻠﻔﺎی ﺟدﯾد ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ
ﭘﺳراﻧﮫ ارﻣﻧﯽ ﺷﮭر ﺑرای ﺗﺄﺳﯾس ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ ﻣﺧﺗﻠط در ھم ادﻏﺎم ﺷدﻧد .ﻣدرﺳﮫ آﻧﺎﯾﯾﺎن درھﺎی ﺧود را در ﺳﺎل  1879ﺑﮫ روی داﻧش آﻣوزان
ﮔﺷود .Berberian, Armenians, 44, 45, 62 n72 66 .آراﺳﺗﮫ اﺷﺎره ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺷروع ﮐﺎر ﻣﯾﺳﯾوﻧری
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ، 1872ﻣدارس ارﻣﻧﯽ ،ﯾﮭودی ،و زرﺗﺷﺗﯽ در ﺗﮭران وﺟود داﺷتArasteh, Education and Social .
 .Awakening, 161. 67ﺑرﺑرﯾﺎن در ﺑﺎره آﻣوزش ارﻣﻧﯾﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد در اوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ ارﻣﻧﯽ زﺑﺎﻧﮭﺎی ارﻣﻧﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ،دﯾن،
ﺣﺳﺎب ،ﺗﺎرﯾﺦ ارﻣﻧﯽ ،ﺟﻐراﻓﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ طﺑﯾﻌﯽ ،و ﺳوزن دوزی ﺟزء ﻣواد درﺳﯽ ﺑودﻧد .زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻓراﻧﺳﮫ و روﺳﯽ ﭘس از ادﻏﺎم ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ
و ﭘﺳراﻧﮫ ﺑﮫ ﻣواد درﺳﯽ اﻓزوده ﺷد .Berberian, Armenians, 45. 68 .ﺑرﺑرﯾﺎن ﻧﻘش اﻗداﻣﺎت ﻓردی ارﻣﻧﯾﺎن در اﯾﺟﺎد ﻣدارس را
ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷود و ﺑوﯾژه ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻋﻣده زﻧﺎن ارﻣﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺟﺎﻧﯽ در ﮔﺳﺗرش ﻣؤﺳﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ ﺑرای دﺧﺗران و ﭘﺳران اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﮑﯽ از اھداف اوﻟﯾﮫ "ﺟﻣﻌﯾت زﻧﺎن ﻟﯾﻼوا" ،ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل از ﻣردان و زﻧﺎن ﺑود و ﺑﮫ ﺳﺎل  1890-91ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷد" ،اﯾﺟﺎد
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣوزﺷﯽ ﺑرای دﺧﺗران ﻧﯾﺎزﻣﻧد ارﻣﻧﯽ" ﺑود .وی ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺟﻣﻌﯾت را ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﺟﺎد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﮭد ﮐودک در اﯾران ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
 .Berberian, Armernians, 44-46ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ در ﺑﺎره ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد ارﻣﻧﯾﺎن اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل در زﻣﯾﻧﮫ آﻣوزش را ﺑﮫ
دﺳت ﺑﮕﯾرﻧد ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ  :ﭘﯾﺷﯾن .69 .83-84 ، 78-79 ،ن .ک .ﺑﮫBamdad, From Darkness to the Light, :
 .70 .41-42ن .ک .ﺑﮫ .Bayat-Philipp, "Women and Revolution", 300. 71 :ن .ک .ﺑﮫSansarian,:
 .The Women's Rights Movement, 39ﺑرای آﮔﺎھﯽ از اھﻣﯾﺗﯽ ﮐﮫ او ﺑرای ﮐوﺷﺷﮭﺎی زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﮔﺳﺗرش آﻣوزش
دﺧﺗران ﻗﺎﯾل اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﺑش ﺣﻘوق زﻧﺎن در آن زﻣﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ" ﭘﯾﺷﯾن .72 .40،ن .ک .ﺑﮫBahar, "A:
 .Historical Background", 175. 73ن .ک .ﺑﮫNashat, "Women in Pre-revolutionary Iran", 15,:
 .74 .24 ,23ن .ک .ﺑﮫPaidar, Women and the Political Process, 32. Bird, Journeys in Persia :
 .and Kurdistan, 188, 249. 75آﻧﭼﮫ او ﮔﻔﺗﮫ اﯾن اﺳت" :دﺧﺗران ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در دھﮫ  1870در ﻣدرﺳﮫ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
ﭘرﺳﺑﯾﺗرﯾن ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﯽ ﮐردﻧد ".وﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود از ﺑﺎﻓت ﻣﺗن اﯾن طور ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ دھﮫ  1840ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣدارس ﻣﯾﺳﯾوﻧری
ﺗﺣﺻﯾل ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .Afary, The Iranian Constitutional Revolution, 181-182, 188. 76 .ن .ک .ﺑﮫ:
 .Ringer, Education, Religion, and the Discourse, 143ﺑﮫ ھر ﺻورت ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺣﺎج ﻣﺣﻣد ﮐرﯾم ﺧﺎن
ﮐرﻣﺎﻧﯽ ،از ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﺧﯾﮫ ،ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ اﻗﻠﯾﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از دﯾد روﺷﻧﻔﮑران اﯾراﻧﯽ ِ ﻗرن ﻧوزدھم ﭘﻧﮭﺎن ﻧﺑود .وی در ﺳﺎل
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 1856در اﺧطﺎری ﻋﻠﯾﮫ آﻣوزش ﺑﯽ ﻗﯾد وﺑﻧد زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد " :اﮔر زن ﺗو ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﮐﻧد ،اﮔر ﺑﺧواھد ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷود ...اﮔر اﯾن زن ﻧﺎﻓرﻣﺎن
ﺑﺧواھد ﻣرﺗد ﺷود ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻋﺗراض ﮐﻧد .ﺑﮫ ﯾﻣن اﯾن آزادی ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣرﺗد ﺷوﻧد ...ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣدرﺳﮫ درﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
ﻣﻌﻠﻣﮭﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﮐﻼﺳﮭﺎ درس ﻣﯽ دھﻧد ...و ﻣردم ﺳﺎده ﻟوح ﺑﭼﮫ ھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣدارس اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﺷوﻧد".
 .77ن .ک .ﺑﮫ .Ringer, Education, Religion, and the Discourse, 140. 78 :ن .ک.ﺑﮫAmin, The :
 .Making of the Modern Iranian Women, 147, 151-152اﻣﯾن اﻟﺑﺗﮫ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھوﯾت ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣدارس
ﻣﯾﺳﯾوﻧری ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای ﺑرﺧﯽ اﻓراد "ﻣﺳﺄﻟﮫ" ﺑود .ﭘﯾﺷﯾن .79 .153 ،ن .ک .ﺑﮫRinger, Education, Religion, and :
 ..the Discourse, 122. 80ن .ک .ﺑﮫ :ھﻣﺎن ،ص  .81 .123ن .ک .ﺑﮫAfsaneh Najmabadi, "Crafting :
an Educated Housewife in Iran", Remaking Women: Feminism and Modernity in Middle
 .East, ed. Lila Abu-Lughod (Princton University Press, 1998), 100-101ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺟم آﺑﺎدی ﺗرﺟﻣﮫ اﯾن
ﮐﺗﺎب ،ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ از آن ،ﻣﺛل ﻓﺻل دوم در ﺑﺎره ﺣﺟﺎب ،ﯾﮑﺳره ﺣذف ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺧوﺑﯽ از طرف روﺷﻧﻔﮑران اﺻﻼح طﻠب رو ﺑﮫ رو
ﺷد ،وﻟﯽ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﯾراﻧﯾﺎن از اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﮫ ﮔرﻣﯽ ﺑرﺧورد ﻣﺻرﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺗن اﺻﻠﯽ آن ﻧﺑود .ﭘﯾﺷﯾن .82 .103 ،ﻣﻧﺎﺷری ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
"اوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ دﺧﺗراﻧﮫ در ﺳﺎل  1897-98ﺑﻧﯾﺎد ﺷد" ،و ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﺷﺗری ﻧﻣﯽ دھد .ﺳﺎل  1897-98ﺳﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ اﺳت .در
اﯾن زﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن اﻣﯾن اﻟدوﻟﮫ ﮐﮫ ﺧود از طرﻓداران آﻣوزش ﺟدﯾد و ﺑﻧﯾﺎن ﮔذار اﻧﺟﻣن ﻣﻌﺎرف ﺑود ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﻋﻠﯽ اﺻﻐر ﺧﺎن اﻣﯾن
اﻟﺳﻠطﻧﮫ رﯾﯾس اﻟوزرا ﺷد .رﯾﻧﺟر ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﺳﻌﺎدت اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣت ﻣﺗرﺟم اﻟدوﻟﮫ در ﺳﺎل  1899-1900در ﺗﺑرﯾز ﮔﺷﺎﯾش
ﯾﺎﻓت و ﺑﻌدھﺎ در زﻣره ﺑﻘﯾﮫ ﻣدارﺳﯽ ﮐﮫ از ﺳوی اﻧﺟﻣن ﻣﻌﺎرف ﺗﺄﺳﯾس ﺷده ﺑود زﯾر ﻣدﯾرﯾت ﯾﺣﯾﯽ دوﻟت آﺑﺎدی ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ رﯾﻧﺟر
ﻣدرﺳﮫ ﺳﻌﺎدت ﯾﮑﯽ از ﭼﮭﺎر ﻣدرﺳﮫ ای ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎل  1903ﺑﮫ دﺳت ﯾﮏ ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن وﯾران ﺷدﻧد .ظﺎھرا ً ﻧوﺷﺗﮫ رﯾﻧﺟر در ﺑﺎره ﻣدارس
ﭘﺳراﻧﮫ اﺳت و اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﺗرﮐﯾب داﻧش آﻣوزان ﻣدرﺳﮫ ﺳﻌﺎدت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘﺎﯾدار ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت اوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم "ﺳﻌﺎدت" در
 1899ﺑﻧﯾﺎد ﺷد) .اﯾن ﺷﺎﯾد ھﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ ای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ رﯾﻧﺟر از آن ﻧﺎم ﺑرده اﺳت  ،ﮔرﭼﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺿﯾﺢ رﯾﻧﺟر در ﺑﺎره ﻣﺷﺧﺻﺎت اﯾن ﻣدرﺳﮫ
اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺑوﺷﮭر ﺗﺄﺳﯾس ﺷد (.ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﭘﺎﯾدار "اﯾن ﻣدرﺳﮫ ﺗﺎ ﻣﯾﺎﻧﮫ دھﮫ  1960ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت اداﻣﮫ داد" ،وﻟﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﺷﺗری ﻧﻣﯽ دھد.
آراﺳﺗﮫ ،ﻣﻧﺑﻎ ﻣﮭم و ﻗدﯾﻣﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗوﺳﻌﮫ آﻣوزش در اﯾران ،و ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎری از ﭘژوھﻧدﮔﺎن ﻣطﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن -ﻣﺛل ﺑﺎﻣداد ،ﺑﯾﺎت-ﻓﯾﻠﯾپ،
ﺳﻧﺎﺳرﯾﺎن ،ﺑﮭﺎر ،ﻧﺷﺎط ،و آﻓﺎری -ﻧﯾز ﺣرﻓﯽ از وﺟود اﯾن ﻣدرﺳﮫ ﻧزده اﻧد .83 .ن .ک .ﺑﮫBird, Journey in Persia and :
Kurdistan, pp 264-65
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