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  تربیت نسوان فارس مدارس دخترانه فارس در دوران قاجار و پھلوی اول

  حامدی، زھرا

  ۴٨ هرامش ، هنامز

................................  

متعھد و دانا و پرتالش است،  ین تفکر که تربیت مادران آگاه و باسواد ضرورت اولیه برای پرورش فرزندانپیدایی ا

رود که باعث ظھور مدارس دخترانه ملی و دولتی در ایران  می شمار خود یک گام بلند در تاریخ معاصر ایران به خودی به

ھیز مدارس دخترانه دولتی که از مشروطه آغاز شده مقایسه آماری، روند تاسیس و تج در یک. پس از مشروطه شد

ایران معاصر به سیاستھای  اینکه نوگرایی و آزادی زنان در در دوران رضاشاه به رکود و کندی کشیده شد و علیرغم بود،

اجتماعی زنان در دوران رضاخان، یعنی حق تحصیل، در  ترین حق شوند، زیربنایی فرھنگی رضاشاه نسبت داده می

  .، رشد چندانی نداشت١٣٠۴مشروطه تا سال  سه با مدت محدود پس از پیروزیمقای

تنھا از تاسیس . نداشت قبل از جنبش مشروطیت در تھران و شھرستانھا، مدرسه به شیوه جدید برای دختران وجود

وز بیشتر دوام ھم چند ر نام برده شده است، که آن ق توسط طوبی رشدیه در تھران.١٣٢١نام پرورش در  ای به مدرسه

پس از پیروزی مشروطیت، در تھران مدارس ملی دخترانه توسط زنان آگاه ] ١.[شد نیاورد و توسط ماموران دولتی بسته

جھانی اول  روند تاسیس این مدارس کمابیش تا سالھای پس از جنگ] ٢.[به تحصیل دختران تاسیس شدند و عالقمند

اوقاف و صنایع مستظرفه، دستور تاسیس  ، وزیر معارف،)بدر(نصیرالدوله پس از اتمام جنگ جھانی اول، . ادامه یافت

براساس این دستور، ده مدرسه دولتی دخترانه در تھران تاسیس  .مدارس دولتی پسرانه و دخترانه را صادر کرد

  [۴.[افزایش بود آموزان دختر در مدارس ملی و دولتی تھران روبه قاجار تعداد دانش تا پایان عصر] ٣.[شدند

ھای این  در روزنامه. گردد بازمی در شیراز و فارس، سابقه تاسیس مدارس دخترانه به سالھای پس از جنگ جھانی اول

اند که  به تاسیس مدارس و تربیت دختران به چاپ رسیده دوره شیراز، مقاالت متعددی درخصوص اشتیاق برخی زنان

ھستند و  [۵[»کننده فرزندان تربیت«و » مادران فردا«ردند که دختران ک ھا تاکید می روزنامه این. اھمیت فراوانی دارند

فقط با جھالت، عفت و عصمت » آنان معتقد بودند. ضروری است برای سوادآموزی آنان مدارس دخترانه تاسیس شوند

کردند  میضمنا آنھا تاکید ] ٧[»مسائل اسالمی نیست افزایش آگاھی و دانش زنان مغایر با«و ] ۶[»ماند باقی نمی

تاسیس مدارس دخترانه شوند تا مطمئن شوند خالف شرع در مدارس رواج  دار روحانیون باید خودشان عھده

  [٨.[یابد نمی

درباره باسوادشدن دختران و  ش روزنامه فارس مقاله نسبتا مفصلی را منتشر نمود که ضمن بحث.١٢٩٨/ق.١٣٣٧در 

درصد  ــ گروھی شامل نودوھشت١: تقسیم نموده است سه دسته تاسیس مدارس برای آنھا، دختران ایرانی را به

داری، آشپزی  تحصیالت شامل خواندن و نوشتن فارسی، حساب، ورزش، فن خانه دختران که برای تربیت آنھا گذراندن

  .بود و خیاطی الزم

  .بودند ــ گروه معدود دختران مرفه که از تحصیالت عالیه در تھران یا اروپا برخوردار2
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نویسنده مقاله مذکور تاکید  البته. خواستند آموزش ببینند آوردن معاش و تحصیل می دست ــ دخترانی که برای به3

عنوان وکیل یا دکتر یا سایر  پیشرفت نکرده است که زنی به کند ھنوز موقع آن نرسیده، یعنی مملکت ھنوز آنقدر می

  .استخدام شود مشاغل در ادارات دولتی

  :دست آورند تحصیل به توانند پس از کند که زنان می مذکور، در کل سه شغل را پیشنھاد می نویسنده مقاله

  ــ واردشدن به مدارس اطفال و تعلیم آنان1

  تحصیالت طبابت کنند توانستند به مدارس طب در تھران وارد شوند و پس از اتمام زنان می: ــ طبابت2

عنوان مربی خانگی زنان و کودکان  به توانست ای دوساله، می گذراندن دورهمعناکه فرد پس از  این به: گری ــ مربی3

  .ھا را تربیت کند خانواده

وی با . بلکه مضر دانسته است تنھا غیرالزم آوردن علوم عالیه را برای زنان نه دست درنھایت نویسنده مقاله به

ای و  ای از تعلیمات مدرسه د دختران ایرانی دورهدان می ساختن میزان مرگ و میر اطفال در آن زمان، الزم خاطرنشان

 فارسی را فراگیرند و پیشنھاد داده است یکی از اھالی بانفوذ و ثروتمند شیراز الصحه منزل و سواد مختصر حفظ

بتوانند ضمن کسب موفقیت در زندگی  طریق گونه مدارس را بنا کند تا دختران، باسواد و خوب تربیت شوند و ازاین این

گفت آنچه به عنوان تحصیل زن در جامعه ایرانی ــ البته  درواقع باید] ٩.[ی، باعث رشد و ترقی کشور شوندشخص

 آوردن تحصیالت عالیه و یا داشتن استقالل مالی بلکه برای تربیت دست نه برای به عمدتا در شیراز ــ مطرح شد،

  [١٠.[فرزندان و زنان خانواده و اداره صحیح امور خانه بود

اولین مدرسه دخترانه در شیراز  لیرغم تمایل زنان و مردان آن عصر به تاسیس مدرسه برای دختران، پس از تاسیسع

] ١١.[این مساله به مدت یک ھفته بر منابر حاضر نشدند برخی گروھھای مذھبی در واکنش شدید به) مدرسه بنات(

 یات خود ادامه داد و در مدت اندکی پس از آن، در شیراز وتدریج به ح مدرسه مذکور به اما با وجود تمام این مخالفتھا،

واپسین روزھای  ای که در مدارس دخترانه. برخی شھرھای فارس مدارس دیگری نیز برای دختران تاسیس شدند

  :سلطنت قاجار در شیراز ایجاد شدند، به قرار زیر ھستند

  تاسیس مدارس دخترانه در دوره قاجار

مدرسه را تعدادی از  ش با مدیریت مخلوقه خالقی تاسیس شد و مخارج.١٢٩٩/ ق.١٣٣٨در سال : ــ مدرسه بنات1

  [١٢.[پرداختند منصبان قشون جنوب می صاحب

ای  وی قبال مدرسه پسرانه .ق توسط مالعلیرضا تاسیس گردید.١٣٣٨در سال ): تربیت نسوان(ــ مدرسه تربیت بنات 2

داد تااینکه سرانجام  ھمسر وی دختران را آموزش می درواقع پیش از تاسیس مدرسه دخترانه،. را تاسیس کرده بود

  [١٣.[مدرسه دخترانه تاسیس گردید
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شد و مشوق او در این  آغازی تاسیس ق توسط سکینه عفت.١٣٣٩این مدرسه در سال ): دولتی(ــ مدرسه عفتیه 3

  [١۴.[بود) رئیس معارف فارس(کار میرزا رحمت 

  [١۵.[ق آن را تاسیس کرد.١٣٣٩حبیبه عظیمی در سال : ــ مدرسه فاطمیه4

  [١۶.[ق توسط بیگم آغاشیوا تاسیس شد.١٣٣٩در سال : ــ مدرسه ادب بنات ملی5

زاده تاسیس  خوشنویس زاده به مدیریت حیاء نظر محمد خوشنویس ق تحت.١٣٣٩در سال : ــ مدرسه عصمتیه6

  [١٧.[شد

طلعت مجتھدی برعھده  ش عالمتاج ناموس آن را تاسیس کرد و مدیریت آن را.١٣٠٣سال  در: ــ مدرسه ناموس7

  [١٨.[داشت

  .خلیلی تاسیس گردید نام ش توسط خانمی به.١٣٠۴/ ق.١٣۴۴این مدرسه در سال ): بدر(ــ مدرسه احتجابیه 8

نمود، شھرستان آباده بود که  متنھا شھرستان فارس که پس از شیراز در عصر قاجار به تاسیس مدرسه دخترانه اقدا

  :مدارس زیر در آنجا تاسیس شدند

  .گردید آباده تاسیس  ش توسط طلعت.١٢٩٠که ظاھرا در سال : ــ مدرسه تربیت ملی اناث1

را خانم روحانیه بر عھده  خان تاسیس شد و مدیریت آن اهللا ش توسط یاور امان.١٣٠٣در سال : ــ مدرسه زنھاریه2

  .داشت

  دارس دخترانه در دوره پھلوی اولتاسیس م

. ایجاد شده بود، تداوم یافت ھایی که در دوره قاجار در دوره رضاشاه تاسیس مدارس توسط زنان با توجه به زمینه

کردند، سعی  ویژه در شیراز فعالیت می در فارس و به گیری رضاشاه بسیاری از مدارسی که در سالھای نخستین قدرت

 مدارس این دوره درواقع ھمان مدارس. ھای آموزشی جدید پیش ببرند برمبنای شیوه ران رانمودند آموزش دخت می

  .افزودند شان می تحصیلی آموزان و مقاطع شده در عصر قاجار بودند که اینک صرفا بر تعداد دانش تاسیس

ھای  در برخی شماره. ودندزن ب از جمله مجالت فعال در امر زنان، مجله عالم نسوان بود که ناشران و نویسندگان آن

فرانسه، انگلیس، سوئد، ژاپن، چین و ھند، تاکید شده  این مجله پس از مقایسه وضعیت زنان در کشورھایی نظیر

ویژه در مسائل اجتماعی به خودشان بستگی دارد؛ چنانکه  امور مختلف و به است که لیاقت و شایستگی زنان در

ریاست بانک و  دانند؛ در چین در کنار زنانی که را مسئول بدبختی خودشان می زنان متکدی ھند خودشان مثال عنوان به

تنھایی در خیابانھا  که به که حتی از این یا مقامات باالی اداری را برعھده دارند، زنان بسیار ترسویی نیز ھستند

... نگاری، نویسندگی، پلیس و علیرغم مخالفت مردان، مشاغلی نظیر روزنامه ترسند؛ در ژاپن زنان وآمد کنند، می رفت

برخی زنان حقوق  دارند؛ در سوئد برخی زنان با جامعه ملل در ارتباط ھستند؛ و در فرانسه و انگلیس ھنوز را برعھده

ای بین زنان ایران با زنان سایر نقاط جھان  مقایسه نظیر این مقاالت که] ١٩[اند، دست نیاورده اجتماعی خود را کامال به
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شد که ھمگی  نیز مقاالتی درج می» جھان زنان«و » زبان زنان«عصر قاجار مانند  بود، تازگی نداشت بلکه در مجالت

انتشار مطالب  بخشیدن به زنان ایران از طریق مقایسه و شناخت بیشتر وضعیت و شرایطشان به آگاھی منظور به

مجالت در مقاالتشان از زنان باسواد  ش.١٣٠٩تا  ١٣٠۵که در فاصله سالھای  توجه این نکته قابل. ختندپردا می

کردند  سواد خواندن و نوشتن تعلیم دھند و اظھار می زنان بی خواستند با تخصیص سه ساعت وقت در ھفته، به می

 عبارتی آنھا راھھای به] ٢٠.[یره نیازی نیستو تجھیزات و یا به بودجه و کمک مالی و غ کار به ساختمان  برای این

. زنان شکل گرفته بود جستند و نوعی جدیت برای باسوادکردن تری را برای آموزش و باسوادکردن زنان می عملی

  .شد زنان انجام می کردن آن، کامال توسط مھمتراینکه این تفکر و تالش برای عملی

عمدتا ھمان مدارس  اول ــ در سالھای نخستین این دوره ــ چنانکه گفته شد، مدارس دخترانه دوره پھلوی

دروسی نظیر . آموزان و مقاطع تحصیلی اضافه شد دانش شده در دوره قاجاریه بودند اما در این دوره بر تعداد تاسیس

ی تعلیم در کنار دروس دیگر قرار داده شده بودند، در این دوره با جدیت بیشتر ورزش و ژیمناستیک که در عصر قاجار

  .شروع شد ش به بعد.١٣٠٧در سایر نقاط فارس، تاسیس مدارس دخترانه تقریبا از سال ] ٢١.[شدند می داده

  [٢٢:[مدارس دخترانه شیراز که در عصر پھلوی اول تاسیس شدند

  الشریعه مویدی کوکب: ش، مدیر.١٣١٢تاسیس : ــ مخدرات1

  پروین مارشال پیرغیبی: رش، موسس و مدی.١٣١۴تاسیس : ــ دوشیزگان پھلوی2

  الملوک ذوالقدری شمس: ش، مدیر.١٣١۴تاسیس : ــ ھدایت3

  نویس نفیسه حق: ش، مدیر.١٣١۴تاسیس : ــ دوشیزگان پارس4

  خدیجه سلطانی: ش، مدیر.١٣١۴تاسیس : ــ افتخاریه5

  کبری یلدایی: ش، موسس و مدیر.١٣١۴تاسیس : ــ مختلط فرح6

  سکینه جباری: ، مدیرش.١٣١۵تاسیس : ــ علوی7

  :(در دوره پھلوی اول(شده در شھرستانھای فارس  مدارس دخترانه تاسیس

  ش.١٣٠٧دبستان دولتی دخترانه، تاسیس ] ٢٣:[ــ شھرستان جھرم1

  ش.١٣٠٧دبستان دولتی دخترانه، تاسیس ] ٢۴:[ــ شھرستان فسا2

  ش.١٣٠٧دبستان دولتی دخترانه، تاسیس ] ٢۵:[ــ شھرستان کازرون3

  ش.١٣٠٧دبستان دولتی دخترانه، تاسیس ] ٢۶:[ــ شھرستان اصطھبانات4
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  ش.١٣١۴ــ١٣١۵دبستان دولتی دخترانه، تاسیس احتماال ] ٢٧:[ریز ــ شھرستان نی5

  ش.١٣١۴دبستان دولتی دخترانه، تاسیس ] ٢٨:[ــ شھرستان الر6

   نتیجه

در . مستمری انجام دادند منظور تاسیس مدارس دخترانه و باسوادکردن آنان تالش زنان فارس در عصر قاجاریه به 

یابیم اساس فعالیت آنان برمبنای این  دخترانه، درمی تر به عملکرد زنان شیراز درخصوص تاسیس مدارس نگاھی عمیق

 آنان علیرغم مدت. نسل آینده، به مادر آگاه و باسواد نیاز استبرای تربیت فرزندان و  گرفت که اعتقاد و تفکر انجام می

تاسیس مدارس ملی در مقطع  کوتاه دوران پس از جنگ جھانی اول تا پایان سلطنت قاجاریه، بیشترین فعالیت را در

تعداد  ابتدا بر. فعالیتھای زنان شیراز و فارس ادامه یافت گیری رضاشاه، با قدرت. ابتدایی از خود نشان دادند

 اما نکته قابل توجه این است که مدارس عصر پھلوی اول عمدتا. تعداد مدارس افزوده شد آموزان دختر و سپس بر دانش

تعداد مدارس . مشروطیت دانست گیری آنھا را از نتایج ادامه ھمان عملکرد مدارس عصر قاجار بودند که باید شکل

رغم فضای سیاسی متفاوت، رشد  با عصر قاجاریه، به در مقایسهای که در عصر پھلوی اول ایجاد شدند،  دخترانه

مدارس ملی نسبت به مدارس دولتی در دوره رضاشاه ھمچنان حفظ شد؛  آنکه فزونی تعداد چندانی نداشت؛ ضمن

لی تحصی آموزان دختر و مقاطع در شیراز و فارس در دوره رضاشاه بر تعداد دانش. مدارس ملی بود معناکه برتری با بدین

از . مقطع متوسطه نیز به آن اضافه گردید تدریج این مقاطع تحصیلی منحصر به مقطع ابتدایی نبودند بلکه به. اضافه شد

در مجموع با توجه به فضای متفاوت سیاسی و اجتماعی . شیراز افزوده شد ش به بعد، بر تعداد مدارس دخترانه.١٣١۴

دخترانه در  تاثیر جریان مشروطیت، اساس و پایه تاسیس مدارس تحتو پھلوی اول، در دوره قاجار  ھای قاجار دوره

  .گذاری شده بود، تداوم یافت پایه فارس ریخته شد و در دوره رضاشاه صرفا ھمان روندی که در دوره قبل

  ھا نوشت پی

_______________________________ 

  .عضو ھیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد داراب *

  ١۴٨، ص١٣۶٢الدین رشدیه، سوانح عمر، تھران، نشر تاریخ ایران،  ســ شم[1]

زھرا حامدی : ؛ ھمچنین رک١ص ،۵، ش١٣٢٩الثانی  ربیع ١١و نیز  ١، ص٣، ش١٣٢٧شوال  ۴ــ روزنامه ایران نو، [2]

المللی زن در ادوار  ، فصلنامه سمینار بین»قاجاریه نقش زنان در تاسیس مدارس جدید از مشروطیت تا پایان دوره«

  ١٣٨١مختلف تاریخ ایران، بھمن 

  ٧۶ق، ص.١٣٣۶/ ش.١٢٩٧ــ سالنامه وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، [3]

مدارس دختران از مشروطیت تا  سھیال ترابی فارسانی، اسنادی از: به نقل از ۵١٠٠٧، ش تنظیم ۶٣٨ــ سند ش [4]

  ۶۴ــ١٠٢صص ،١٣٧٨تھران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران،  پھلوی،
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  ٢، سال دوم، ص٨٢ش، ش.١٢٩٨سرطان  ٣٠/ق.١٣٣٧شوال  ٢٢ــ روزنامه استخر، [5]

  .ــ ھمان[6]

  .ــ ھمان[7]

  .ــ ھمان[8]

  ۶، سال سوم، ص۴۶، ش١٣٣٧القعده  ذی ١٩ــ روزنامه فارس، [9]

  ٩، سال سوم، ص٣٩، ش١٣٣٧رمضان  ٢٩ــ ھمان، [10]

  ١١، سال چھارم، ص۴۶، ش١٢٩٩سرطان  ٢١/ ١٣٣٨شوال  ٢۵ــ ھمان، [11]

، ١٣١۴ــ١٣١۵فارس،  ؛ سالنامه معارف٨، سال پنجم، ص٢، ش ١٢٩٩اسد  ٢۵/ ١٣٣٨ــ ھمان، غره ذیحجه [12]

  ۴٨تا، ص شیراز، چاپخانه آفتاب، بی

  ۴٨ــ ھمان، ص[13]

  ۴٩ــ ھمان، ص[14]

  ۵١ــ ھمان، ص[15]

  ۵٢ــ ھمان، ص[16]

  .ــ ھمان[17]

  ۵٣ــ ھمان، ص[18]

  ۵۴ــ ھمان، ص[19]

  ٧٣ــ سالنامه معارف فارس، ھمان، ص[20]

  ٧۴معارف فارس، ھمان، ص ؛ سالنامه٢، سال ھفتم، ص٧، ش ١٣۴٢شوال  ١٠/ ١٣٠٣ثور  ٢۶ــ روزنامه استخر، [21]

  ۵٢ــ۵٣صص ، سال ھفتم،٢، ش١٣٠۵، ، مجله عالم نسوان، بھمن»اخبار ترقی نسوان«ــ [22]

  ۵٣، سال ھفتم، ص٢، ش١٣٠۵ــ ھمان، بھمن [23]

  .ھای دیگر این مجله و بسیاری شماره ١، سال دھم، ص٣، ش١٣٠٩ــ ھمان، اردیبھشت [24]
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٧ 
 

  .ــ سالنامه معارف فارس، ھمان، فصل دوم، قسمت اناث[25]

  ۴٩ــ۵۶ــ ھمان، صص[26]

  ۶٩ــ٧٢ــ ھمان، صص[27]

  ٢ص ، سال ھفتم،٧، ش١٣٠٣ثور  ٢۶روزنامه استخر، : ؛ ھمچنین رک٧٣ــ٧۴ــ ھمان، صص[28]

  


