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ایــن کتــاب مطالعــه ای جامعه شناســانه دربارۀ تأثیر گســترش 
مــدارس دخترانــۀ جدیــد در پیشــرفت اجتماعــی و فرهنگــی  
زنــان ایــران از دورۀ جنبــش مشــروطه خواهی )1285 ش( تــا 
پایــان دوران پهلــوی اول )1320 ش( اســت کــه بــه همــت 
منیرالســادات میرهــادی1 انجــام گرفتــه اســت. نویســنده، بــا 
اســتفاده از منابــع تاریخــی و بــا بازخوانــی هدفمند و فشــردۀ 
تحــوالت تاریخــی دورۀ مذکــور بــا تمرکــز بر موقعیــت زنان، 
دگرگونی هــای ناشــی از گســترش آمــوزش و پــرورش زنــان 
در الگوهــای رفتــاری و هنجــاری و ارزش هــای فرهنگــی را 

بررســی کرده اســت. 
ــۀ  ــه در جامع ــویم ک ــاب آگاه می ش ــن کت ــۀ ای ــا مطالع ب
ــی  ــیار کمرنگ ــی بس ــور اجتماع ــان حض ــروطه، زن پیشامش
ــی  ــد، یعن ــب بودن ــی غای ــای اجتماع ــتند و از عرصه ه داش
نیمــی از جمعیــت کشــور نیمۀ پنهــان جامعه قلمــداد و نادیده 
ــۀ زندگــی  ــه می شــدند و تــاش می شــد در خلوت خان گرفت
ــوزی  ــان در علم آم ــان چن ــد. آن ــور بمانن ــی محص خصوص
ــد کــه در فرهنــگ عمومــی  عقــب نگــه داشــته شــده بودن
بــا دیوانــگان ناقــص عقــل در یــک مرتبــه قــرار داده 
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ــزان کامــًا محــدود و  ــه می ــران ب می شــدند. تحصیــل دخت
بــرای طبقــات باالتــر جامعــه )خانــدان ســلطنتی و اشــراف( 
در مکتب خانه هــای ســنتی و تــا مرحلــۀ یادگیــری خوانــدن 
ــد )ص 28، 47،  ــته می ش ــی دانس ــتن( کاف ــدرت نوش )و به ن
56، 150(. امــا در همیــن دوره، آشــنایی ایرانیــان بــا فرهنگ 
و تمــدن جدیــد غرب و طرح مســئلۀ زن و حقــوق زن در آثار 
و اندیشــه ها و اقدامــات چهره هــای تأثیرگــذار و تجددخــواه، 
ــات  ــه، گســترش انتشــار مطبوع ــش روزنام ــن پیدای همچنی
ــدارس  ــیس م ــور، تأس ــارج کش ــل و خ ــی زبان در داخ فارس
و آمــوزش بــه ســبک جدیــد، و انتشــار کتــاب، راه را بــراي 
تغییــرات تدریجــی و هرچنــد انــدک در جامعــه باز کــرد. البته 
ــًا در طبقــۀ اندیشــمند رخ مــی داد و در  ایــن تغییــرات عمدت
میــان تــودۀ مــردم گســترش چندانــی نداشــت. در ایــن دوره، 
جنبــش تنباکــو بــه عنــوان مهمتریــن حرکــت اجتماعــی در 
دورۀ قاجــار و اولیــن مقاومــت منفــی در تاریــخ ایــران یــک 
ــل  ــم و قاب ــش مه ــان نق ــود )ص 50( و زن نقطــۀ عطــف ب
توجهــی در آن ایفــا کردنــد. مشــارکت فعــال زنــان در ایــن 
نهضــت، نخســتین تجربــۀ اجتماعــی آنهــا در تاریــخ ایــران 
ــان  ــه توانمندی هایش ــبت ب ــان را نس ــه آن ــت ک ــر اس معاص
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در ایفــای نقــش شــهروندی خــود آگاه کــرد )ص 56-55(. 
در ادامــه، بــا وقــوع انقــاب مشــروطه، زنــان ایرانــی کــه تــا 
ــی حضــوری  ــای سیاســی و اجتماع ــگام در فعالیت ه آن هن
ــاب  ــی انق ــای عموم ــردان از هدف ه ــای م ــتند، هم پ نداش
پشــتیبانی کردنــد و خواســتار احقــاق حقــوق خــود شــدند. در 
مجمــوع، جنبــش مشــروطه خواهی باعــث گســترش ســریع 
ــان  ــه زن ــف از جمل ــان اقشــار مختل و وســیع آگاهــی در می
ایرانــی شــد )ص 151(. زنــان تــاش کردنــد بــا برداشــتن 
ــرایط  ــای سیاســی، ش ــر راه فعالیت ه ــر س ــود ب ــع موج موان
ــی کشــور  ــات اجتماع ــود در حی ــرای مشــارکت خ الزم را ب
فراهــم آورنــد. ســه زمینــۀ فعالیــت اجتماعــی کــه زنــان در 
آن بــه نقش آفرینــی پرداختنــد شــامل انجمن هــا، مطبوعــات 
و مــدارس بــود. در مراحــل اولیــه، مشــارکت زنــان در ایــن 
عرصه هــا بســیار انــدک بــود، امــا ارتقای میــزان آگاهــی آنها 
ــال داشــت.  ــه دنب افزایــش حضــور اجتماعی شــان را هــم ب
چنیــن تاش هایــی نســل جدیــدی از زنــان را پــرورش داد 
کــه در ایفــای نقش هــای اجتماعــی خــود آگاهانه تــر و 
ــور،  ــوزۀ مذک ــه ح ــان س ــد. از می ــل می کردن ــر عم آزادانه ت
تأســیس مــدارس دخترانۀ جدیــد در ســال های 1320-1299 
ــل توجهــی داشــت و در  شمســي رشــد کمــی و کیفــی قاب
تهــران، تبریــز، اصفهان، مشــهد و رشــت، مدارس با ســرعت 
ــنایی  ــر آن در آش ــه تأثی ــت ک ــترش یاف ــزی گس حیرت انگی
ــا دو  ــود. ام ــوق شــهروندی خــود چشــمگیر ب ــا حق ــان ب زن
حــوزۀ دیگــر پیشــرفت اجتماعــی زنــان یعنــی مطبوعــات و 
ــا و  ــه محدودیت ه ــا ب تشــکل های سیاســی و اجتماعــی، بن
ــری داشــت )ص  ــر و محدودت ــع آن دوران، رشــد کندت موان

 .)132
در مجمــوع، اگــر نقش هــای اجتماعــی در ســه محــور »زن 
بــه مثابــه همســر«، »زن بــه مثابــه مــادر« و »زن بــه مثابــه 
زن« تعریــف شــود، در تمــام ایــن دوران، ســایۀ نقش هــای 
زن بــه مثابــه همســر و مــادر بــر سیاســت گذاری های خــرد 
و کان ســنگینی می کــرد. بــه بیــان دیگــر، بــه نقــش زن به 
عنــوان مــادر بــه قــدری اهمیــت داده می شــد کــه دسترســی 
بــه حقــوق زنــان تنهــا از راه ایفــای درســت نقــش در کانون 
خانــواده میســر دانســته می شــد. بــه ایــن ترتیــب، در رابطــه 
بــا نقــش »زن بــه مثابــه زن« تغییــرات محسوســی رخ نداد. 

ــه  ــان ب ــم تشــویق زن ــه رغ ــوی اول، ب ــی در دوران پهل حت
حضــور در عرصه هــای اقتصــادی اعــم از تولیــد و خدمــات، 
اشــتغال مــردان آســانتر از زنــان بــود و دســتمزد زنــان نیــز 

نصــف مــردان بــود )ص 144(. 
امــا اســتمرار تغییــرات در درک نقش و جایــگاه زن در جامعه، 
ــول  ــیر تح ــه و س ــی جامع ــکار عموم ــر اف ــی ب ــر مهم تأثی
ــال،  ــرای مث ــت. ب ــای گذاش ــر ج ــی ب ــان ایران ــی زن تاریخ
ــق رأی و  ــورداری از ح ــرای برخ ــان ب ــاش زن ــد ت هرچن
انتخــاب شــدن هــم در مجالــس قانون گــذاری مشــروطه و 
هــم در مجالــس دورۀ پهلــوی اول نــاکام مانــد )ص 9(، بــاز 
شــدن راه تحصیــات عالــی بــه روی زنــان آثــار خــود را در 
پیشــرفت اجتماعــی و فرهنگــی زنــان در دوره هــای بعــد از 
ــه  ــی ک ــان ایران ــاخت. زن ــکار س ــوی اول آش ــت پهل حکوم
تصــور روشــنی از شــأن و منزلــت حقیقــی خــود نداشــتند، در 
نتیجــۀ تاش هــا و اقدامــات و انتقــادات نســبت بــه وضعیــت 
زنــان در جامعــه، آگاهــی بیشــتری یافتنــد و در طــی زمــان، 
بــا کســب آگاهــی وســیع و عمیــق نســبت بــه توانمندی هــا 
از  بیشــتری  به تدریــج شــناخت  و ظرفیت هــای خــود، 
ــا را  ــد و کوشــیدند پ ــدا کردن نقش هــای اجتماعــی خــود پی
ــر  ــر فرات ــادر و همس ــه م ــه مثاب ــنتی زن ب ــای س از نقش ه
ــد.  ــه زن دســت یابن ــه مثاب ــود ب ــگاه خ ــه جای ــد و ب بگذارن
پیگیــری حقــوق شــهروندی زنــان در دهه هــای بعــد بــه بــار 
نشســت و آنــان حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن بــه 
دســت آوردنــد. بــا گذشــت زمــان، بســیاری از تابوهــای غلط 
ــده از گذشــته شکســته  ــای مان ــه ج ناشــی از ســنت های ب
ــف  ــردان، در عرصه هــای مختل ــان، دوشــادوش م شــد و زن
اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی حضــوری فعــال 
یافتنــد؛ دســتاوردی کــه وام دار تاش هایــی بــود کــه پیــش 

از آن در ایــن راه بــه عمــل آمــده بــود. 
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