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Abstract:
Purpose: Reza Shah's reign was a new stage in the advancement of women's status in 
Iran. The new government implemented a number of programs in line with the mod-
ernization and secularization, one being the establishment of teacher taining colleges 
(Daaneshsara) to provide training female teachers. Such initiatives played a significant 
role in promoting the status of women. 
Method and Research Design: Analysis is based on data gathered from archival and 
library materials.
Findings and Conclusion: The establishment of girls' teacher training centers played a 
significant role in increasing women's literacy when graduates were recruited in newly 
extablished public schools. The initiative also provided an opportunity for woment to 
enter the public sphere, especially to the government departments and research cent-
ers. However, at the early stages this was mainly limited to the upper class memebers.
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 هدف: دورۀ سلطنت رضاشاه مرحله ای در ارتقای موقعیت اجتماعی زنان ایران بود. دولت در اجرای 

برنامۀ تجدد و سکوالریسم، برنامه های متعدد ازجملۀ تأسیس دانشَسراهای دخترانه تأسیس کرد که 

شکل سازمان یافته تر دارالمعلمات به شمار می رفت. هدف، تأمین و تربیت معلمان زن بود. این ابتکار 

در آن زمان در ارتقای جایگاه آموزشی و فرهنگی زنان نقش مؤثر داشت. نشان دادن این نقش هدف 

این مقاله است.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از اسناد و مدارک آرشیوی و کتابخانه ای گردآوری و تحلیل شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: تأسیس دانشَسراهای دخترانه سبب افزایش سواد زنان و تأمین آموزگاران زن شد 

و زمینۀ ورود زنان را به عرصۀ عمومی، به ویژه دستگاه اداری و مراکز علمی فراهم کرد . از این رو در 

ارتقای موقعیت موثر بود؛ هرچند در ابتدا عمدتاً به زنان طبقۀ باال محدود بود.

ڪلیدواژه ها: 
رضاشاه؛ داراملعلامت؛ دانش َساهای مقدماتی دخرتانه؛ آموزش و فرهنگ.
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مقدمه
در ایران نیز همانند دیگر جوامع بشری، زنان تا قبل از دوران مدرن، عماًل نقش چندانی در 
نظام فرهنگی و آموزشی نداشتند و ساختار حکومت و عرف جامعه، به زنان در بیرون از خانه 
اجازۀ حضور نمی داد و کار آنان بیشتر در چارچوب خانه داری محدود شده بود. گرچه در 
قبل و بعداز اسالم در ایران همواره زنانی بوده اند که به مقامات باال رسیده اند، ولی در جامعۀ 
مردساالر ایرانی، برتری عمدتاً با مردان بوده است. این روند تا اواخر حکومت قاجار ادامه پیدا 
کرد؛ ولی از این دوره به بعد به علل مختلف ازجمله برخورد ایران با ملل غربی و ورود مظاهر 
تمدن جدید به ایران، دچار تغییراتی شد. موضوع زنان از این دوره موردتوجه روشن فکران 
قرار گرفت و بعداز مشروطه، بیشتر اهمیت یافت. زنان -به ویژه ازمیان اقشار مرفه- به تدریج 
به عرصه های مختلف ازجمله آموزش راه یافتند؛ گرچه موانع و محدودیت های سیاسی، 
مذهبی، فرهنگی و ساختار سنتی جامعه، مانع از حضور گستردۀ زن در بیرون از خانه می شد. 
از اواخر دورۀ قاجار که مراکز تربیت معلم زن )دارالمعلمات و مدارس دخترانه( تأسیس شد، 
میزان سواد زنان -البته در مقیاسی پایین تر از مردان- سال به سال افزایش یافت و این مهم در 

دورۀ رضاشاه پررنگ تر شد.
دورۀ رضاشاه نویددهندۀ مرحله ای تازه در حیات زنان بود؛ مرحله ای که با هدف 
نوسازی و گسترش سکوالریسم، به عنصر زن توجهی ویژه شد و به انگیزۀ شکستن ساختار 
سنتی جامعه و کم رنگ کردن موانع سنتی، مذهبی و فرهنگی، تدابیری اتخاذ شد که ازجملۀ 
مهم ترین آن ها تأسیس دانش َسراهای دخترانه بود. در نیمۀ دوم حکومت رضاشاه، درنتیجۀ 
جنبش مدرسه سازی و گسترش نظام آموزشی در مقاطع مختلف )حکمت، 1355، صص 
332-290( و فراهم شدن زمینۀ تحصیل به ویژه برای دختران، وجود آموزگارِ زن و مرکزی 
برای آموزش تخصصی زنان برای شغل آموزگاری به یک ضرورت تبدیل شد. درنتیجه به 
صالحدید حکومت و مسئوالن فرهنگی کشور نهادی مستقل برای این کار تأسیس شد. این 
بود که مراکزی مشابه دانش َسراهای پسرانه برای دختران هم به وجود آمد. دانش َسراهای 
دخترانه تا اواخر دورۀ رضاشاه در نقاط گوناگون کشور تأسیس شدند و با تربیت و تأمین 
زناِن تحصیل کرده، زمینۀ گسترش سواد را برای زنان و دختران ایرانی فراهم کردند و زنان 
هم توانستند در عرصه های گوناگون هم چون ادارات، دانشگاه ها و مدارس حضور پیدا کنند. 
البته این موضوع، عمومیت نداشت و بیشتر مختص به زنان طبقات مرفه در تهران و برخی 
شهرهای بزرگ آن دوره بود. بررسی نقش دانش َسراهای دخترانه و مراکز تربیت معلم زن در 

تغییر و بهبود وضعیت زنان و دختران، به دلیل اهمیت این موضوع، ضروری است.
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پیشینۀ پژوهش
پژوهش های زیادی درارتباط با موضوع زنان در دورۀ پهلوی، انجام شده است؛ ازجمله: 
کتاب »جنبش حقوق زنان در ایران« نوشتۀ الیز ساناساریان و کتاب »هدف ها و مبارزۀ زن 
ایرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلوی« از محمدحسین خسروپناه، که بیشتر ازلحاظ 
جامعه شناختی، تالش زنان برای احقاق حقوقشان را مطالعه کرده اند و تنها اشاراتی گذرا به 
موضوع آموزش دانش َسرایی زنان داشته اند. بدرالملوک بامداد هم در کتاب »زن ایرانی از 
انقالب مشروطیت تا انقالب سفید« تحوالت حیات و سرنوشت زن در آن دوره را مطالعه 
کرده و بیشتر به موضوع کشف حجاب و پوشش زنان اشاره کرده است. یاسمین رستم کالیی 
در مقالۀ »آموزش زنان« و رودی ماتی در مقالۀ »آموزش وپرورش در دورۀ رضاشاه« هم 
تنها اشاراتی پراکنده به این موضوع کرده اند. درمجموع پژوهش های موجود، به طور مستقل 
نقِش دانش َسراهای دختران بر وضعیت آموزشی-فرهنگی زنان در دورۀ رضاشاه را بررسی 

نکرده اند.
براین اساس مقالۀ حاضر برآن است تا با تکیه بر منابع گوناگون ازجمله اسناد و مدارک 
آرشیوی به نحوۀ تأسیس دانش َسراهای دخترانه و نقش آن بر وضعیت زنان و دختران بپردازد 

و با چنین رویکردی درصدد پاسخ به این پرسش هاست:
1.  وضعیت آموزشی و روند تأمین و تربیِت معلمان زن قبل از تأسیس دانش َسرا چگونه 

بود؟
2.  علل تأسیس دانش َسراهای دخترانه چه بود و نحوۀ تأسیس آن ها چگونه بود؟

3.  عملکرد دانش َسراهای دخترانه چه تأثیراتی بر وضعیت آموزشی و فرهنگی زنان 
داشت؟

روند تربیت دخرتان دانش آموز و آموزگاراِن زن تا زمان تأسیس دانش َسای دخرتانه
قبل از دورۀ پهلوی، زنان در جامعۀ ایرانی به صورت محدود، نقش ایفا می کردند و در جامعۀ 
مردساالر عمالً جایی برای حضور فعال آنان وجود نداشت. اساساً در جوامع پیشامدرن، 
نظام پدرساالر شکل مسلط بوده و تاکنون هیچ موردی یافت نشده است که در آن زنان 
قدرتمندتر از مردان بوده باشند )گیدنز، 1373، ص187(. در عرصۀ آموزش و تعلیم وتربیت 
هم این وضعیت با شدت بیشتری جریان داشت. گرچه زنان همواره در جامعه حضور نسبی 
داشته اند، ولی بیشتر به خانه و حرم سرا محدود می شده اند و عمدتاً امور خانواده را انجام 
می داده اند )اتحادیه و دیگران، 1387، ص23(. از اواسط دورۀ قاجار و با آغاز فرآیند تجدد، 
به علت افزایش ارتباط فرهنگی و سیاسی ایران با اروپا به موضوع زنان هم توجه شد و برخی 

کارکرد آموزشی-فرهنگی
 داراملعلامت و دانشرساهای...
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از فعاالن عرصۀ آموزش و اصالح گران به طرفداری از آموزش زنان پرداختند. در شیوۀ آموزش 
مکتب خانه ای در دورۀ قاجار اکثر متعّلمان پسر بودند؛ مدارسی هم که اندیشه گران ایرانی در 
ساختار سیاسی استبدادی قرن نوزدهم تأسیس کردند منحصر به پسران بود. )لمبتون، 1368، 
ص120(؛ زیرا بنابه تعلقات دینی مردم، درس خواندن برای زنان و دختران جایز نبود و مردم 
به تحصیل زنان در مدارس نظر مثبتی نداشتند )محبوبی اردکانی، 1370، ج1، ص412(؛ ولی 
به تدریج تحت تأثیر عوامل خارجی و تغییر وضعیت داخلی، تحصیل زنان هم توسعه پیدا کرد.
مرحلۀ بعد ایجاد مدارس دخترانه بود. نخستین مدرسۀ دخترانه ایران را خارجیان ساختند. 
میسیونرهاِی آمریکایِی کلیسای پرسبیتری مدرسه ای برپا کردند که دختران مسلمان بعداز چند 
سال در سال 1275ش اجازۀ ورود به آن را ازسوی دولت به دست آوردند )ساناساریان، 1384، 
ص68(. مدرسۀ فرانکو پرسان را هم در 1287ش/1908م یوسف خان ریشار )مؤدب الملک( 
تأسیس کرد )شیخ رضایی، 1371، ص96(. تأسیس مدارس بانوان نقشی مهم در ارتقای 
آموزشی-فرهنگی زنان و دختران داشت. در ادامه تعدادی از زنان ایرانی گرد هم آمدند تا 
موضوع تعلیم وتربیت و موانع پیش روی تحصیل زنان را بررسی کنند )رایس، 1383، صص 
111-112(. گرچه بسیاری از مخالفان، تأسیس مدرسه برای زنان را خالف دین می دانستند 
)حبل المتین، س1، ش105، یکشنبه 23رجب1325، ص4(، ولی بعداز تأسیس اولین مدارس 
دخترانه، مدارس متعددی در کشور به وجود آمد )رشدیه، 1370، صص 35 و 39؛ صالح، 

1388، صص 109-110( و در نقاط مختلف کشور به آموزش دختران پرداخته شد.
بعداز مشروطه تالش برای تحصیل زنان بیشتر گسترش یافت و چندین مدرسه، نشریه 
و سازمان رفاهی زنانه تأسیس شدند که بر تحصیل زنان و مزایای آن تأکید می کردند. یکی 
از علل مهم این موضوع این بود که مظفرالدین شاه برخالف پدرش با نشر معارف مخالفت 
نداشت )بزرگ امید، 1363، ص95(. از طرفی با تحول اندیشه، احزابی چون دموکرات، 
درزمینۀ آموزش زنان مقاالتی می نگاشتند و بر لزوم این امر تأکید می کردند )آبراهامیان، 1382، 
صص 160-161(. البته هنوز مراکزی برای تربیت آموزگاراِن زن وجود نداشت؛ زیرا تعداد 
زنان و دختران داوطلب برای تحصیل زیاد نبود. بااین حال بر لزوم تربیت و آموزش زنان تأکید 

می شد؛ مثاًل در روزنامۀ شکوفه گفته شد:
»در مملکتی که مادرهای آن جا باتربیت باشد، دزدی نمی شود، وطن فروشی و خیانت 
به مال وجود ندارد، بدبختی نخواهد ماند، فقر عمومی از میان مرتفع خواهد شد و...« 

)شکوفه، ش6، سال اول، 1331ق، صص 23-22(.
نامۀ بانوان با مقایسۀ وضعیت زنان در ایران و دیگر ملل متمدن، از وضعیت ناگوار 
سواد زنان در ایران و لزوم ارتقای آن برای ترقی صحبت کرد و حتی آن را بر تحصیل 

علی رضا سنگ تراشان  
منیژه صدری  | حسن زندیه  
معصومه قره داغی 



111
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت چهارم، زمستان 1398، شامرۀ پیاپی 116

مردان مقدم و واجب تر دانست و تعلیم نسوان را درمان درد زنان معرفی کرد )نامۀ بانوان، 
شمارۀ 1، اسد 1299، صص 1-2(. زبان زنان به سردبیری صدیقه دولت آبادی نیز با تکیه بر 
حدیثی از پیامبر اسالم )ص( که »َطَلُب اَلْعِْلِم َفرِیَضٌۀ َعَلی کلِّ ُمْسلٍِم َو ُمْسلَِمۀٍ« می نوشت بر 
همۀ ایرانیان الزم است که در تربیت اطفال خود، خواه دختر و خواه پسر، بکوشند و به این 
شکل سایۀ شوم بدبختی را اَزسرِ کشور دور کنند )زبان زنان، سال 4، شمارۀ 3، خرداد 1301، 
ص21(. رفته رفته تحول اندیشه دربارۀ موقعیت زنان در قالب مدارس، انجمن ها و نشریات 
انعکاس یافت؛1 گرچه در این راه، چندان موفقیتی به دست نیامد. زنان تقریباً در همۀ عرصه ها 
به پذیرش موقعیت فرودست خود وادار شده بودند و تا انقراض حکومت قاجار تنها سه 
درصد از آنان باسواد بودند (Munibar, 1972, p27). بعداز مشروطه، مدافعان حقوق زن )مردان 
و زنان(، برای تغییر فرهنگ مردساالر دست به اقداماتی زدند و سعی کردند برابری زنان با 
مردان را به اثبات برسانند )خسروپناه، 1384، صص 42-48(، ولی در این راه، چندان موفقیتی 
کسب نکردند؛ چون مخالفت های داخلی، ناکامی های بعداز مشروطه و بحران های کشور، 

مانعی بزرگ بر سر این راه ایجاد کردند.
عالقۀ زنان به تحصیل سبب شد که آنان در اواخر دورۀ قاجار صاحب مدرسۀ اختصاصی 
شوند و برای نخستین بار در وزارت معارف، ادارۀ تعلیمات نسوان تأسیس شود. مسئلۀ 
تعلیم وتربیت معلم به سبک نوین از اواخر دورۀ قاجار موردتوجه نوگرایان و تجددخواهان 
واقع شده بود و اقداماتی نیز در این راستا انجام شده بود. در این زمان کمبود آموزگار، به طور 
جدی مانع از گسترش و بهبود سریع تسهیالت آموزشی می شد )ماتی، 1383، ص191(. 
به هرحال افزایش تعداد دانش آموزان و مدارس و درنتیجه کمبود معلم، وزارت معارف را برآن 
داشت که در کنار اعزام جوانان به خارج برای آموختن شغل معلمی، در داخل نیز مرکزی 

برای این کار ایجاد کند.
دارالمعلمات ازجمله مراکز آموزش عالی اواخر دورۀ قاجار بود که درنتیجۀ گسترش 
این مرکز، همان  تأسیس شد.  این مدارس  برای  آموزگار  تأمین  برای  مدارس جدید و 
می پرداخت  معلمان  پرورش  به  قبل  از چندی  که  بود  پرسان  فرانکو  فرانسوی  مدرسۀ 
)سالنامۀ وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه، 1297، صص 79 و 77(. در سال 
1297ش/1918م مجلس سوم به حکم ضرورت، الیحۀ تأسیس دارالمعلمات را تصویب کرد 
)مجموعه مصوبات و قوانین موضوعۀ مجلس سوم قانونگذاری، 1319، ص64( و مراکز 
تربیِت معلم صورت قانونی به خود گرفت. این سال ازآن جهت مهم بود که دولت رسماً برای 
اولین بار به تربیت معلم در داخل مملکت پرداخت )صدیق، 1354، ص369(. سپس برای 
اشتغال این معلمان، مدارس متعددی در شهرهای مختلف ایجاد شد. نکتۀ مهم این بود که 

1. برای اطالع از این روند می توانید ر. ک 

به فتحی، مریم. (1383). کانون بانوان با 

مطالعات  مؤسسۀ  تهران:   .  ... رویکردی 

تاریخ معارص ایران، صص 94-51.
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فرهنگ مردم ایران نمی پذیرفت که زنان و دختران در کالس هایی حضور یابند که معلمانش 
مرد باشند؛ بنابراین وجود آموزگار زن امری ضروری شد و در ادامۀ این روند بود که مرکزی 
نیز برای تربیِت معلم ازمیان زناِن مستعد ایجاد شد. این مهم در سال 1297ش/1918م در 
زمان ریاست الوزرائی وثوق الدوله و دورۀ تصدی نصیرالدوله بر وزارت معارف انجام شد و به 
این شکل دارالمعلمات شکل گرفت )صدیق، 1353، ج3، ص125؛ عالم نسوان، سال سوم، 
شمارۀ سوم، صص 20-22(. وزارت معارف، ده نفر دختر شاگرد ابتدایی به این مدرسه سپرد 
تا آنان را برای حرفۀ معلمی تربیت کنند )سالنامۀ وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه، 
1297، ص36(. این اقدامات نقشی مهم در افزایش تعداد زنان داوطلب تحصیل و افزایش 

سطح سواد آنان و درنتیجه بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی زنان داشت.
در فصل دهم نظام نامۀ مدارس گفته شد که مدارس نسوان نمی تواند در خانۀ شخصی 
برپا شود و باید مکانی مجزا به این امر اختصاص یابد )نظام نامۀ مدارس ابتدایی و متوسطه، 
1299، ص27(. مرکز دارالمعلمات از دو شعبۀ ابتدایی و متوسطه تشکیل شده بود و مدت 
تحصیل در آن، چهار سال بود و شاگردان آن در سال آخر به یادگیری فن تدریس می پرداختند 
)بررسی تحوالت آموزش وپرورش ایران، 1352، صص 16-17(. اولین مقطع تحصیلی در 
دارالمعلمات تعلیمات ابتدایی بود تا هر مرد و زن ایرانی خواندن و نوشتن و حساب کردن را 
فرا گیرد و اطالعاتی مختصر از تاریخ مملکت خود و چگونگی شکل و اوضاع کرۀ زمین 
و ممالک مختلف جهان پیدا کند. عالوه بر این دانش ها، دختران که مادران آینده بودند، علم 
خانه داری را هم فرا می گرفتند )هس، 1304، ص14(. تأسیس این مرکز از اقدامات درخشان 
وزارت معارف بود و هدف از تأسیس آن تأمین کادر آموزشی برای مدارس دخترانۀ تهران 
بود )بامداد، 1347، ج1، ص62(. این موضوع از مهم ترین اقدامات رسمی و عملی برای 

دولتی کردن مراکز تربیت معلم زن به شمار می رفت.

علل و روند تأسیس دانش َساهای دخرتانه
بسترها و ریشه های تأسیس دانش َسراهای دخترانه در دورۀ رضاشاه به تصمیم دولت برای 
گسترش و تغییر نظام آموزشی و لزوم وجود معلم برای مدارس دخترانه و جدایی آنان 
از مردان برمی گشت و همین طور نتیجۀ تالش مدافعان حضور زن در بیرون از خانه بود. 
بعداز تأسیس دارالمعلمات، بر ضرورت وجود آموزگارِ زن، زیاد تأکید می شد. طبق اظهارات 

حبیب اهلل آموزگار:
»تعلیم وتربیت دختران مقدم تر و مهم تر از تعلیم وتربیت پسران ]است[ و این قولی است 
که جملۀ علمای معرفت النفس برآنند... دختران را از کالس چهار به بعد )نه سالگی(، 
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باید به مدرسۀ اناث ببرند و در این صورت بهتر تحصیل می کنند؛ درحالی که معلمه 
برای این قسمت نداریم... . با تربیِت معلِم زن، دختران ما که مادران فردای ملت 
هستند، اگرنه کاماًل با مردان مساوی نگردند، در عرض آنان قرار می گیرند و نه در 
طول و... طریقۀ تهیۀ مادران خوب منحصر و منوط به توجه مخصوص در تربیت 
و تعلیم دختران امروزه به طریِق عملِی مفید است و بس« )آموزگار، 1307، صص 

.)80-77
دارالمعلمات در این زمان، باوجود موانع سنتی و فرهنگی، مخالفت خانواده ها، نگاه 
قدیمی به زن و لزوم کار او در خانه و امور خانه داری باز همچنان دایر بود و تعداد زیادی 
از بانوان از این مرکز فارغ التحصیل شدند. طبق گزارش ادارۀ تفتیش )بازرسی( در سال 
1308ش تعداد دخترانی که برای آموختن شغل آموزگاری تحصیل می کردند 169 نفر و 
تعداد معلمه های داخلی و خارجی 15 نفر بوده است )ساکما، 297/6491(. دارالمعلمات تا 
اواسط سلطنت رضاشاه، به لحاظ کّمی و کیفی چندان تغییری پیدا نکرد و برای تدریس در 
آن عالوه بر معلمان زنان از معلمان مرد نیز استفاده می شد. دارالمعلمات تا 1309ش/1930م 
جزئی از مدرسۀ طب بود و پس ازآن به ادارۀ صحیّه )وزارت بهداری بعدی( ضمیمه شد 

)سرمد، 1372، ص109(.
با آغاز برنامۀ دولت سازی و وحدت ملی به معنای ایجاد حکومت یکدست و متمرکز، زنان 
نیز جایگاهی ویژه یافتند. گفته می شد که پیشرفت و رفاه هر کشور، به جرئت، به وطن پرستی، 
 Kashani) و به قربانی شدن افراد هر ملت بستگی دارد و این موضوع به مادران وابسته است
Sabet, 1999, p189). بنابراین بر نقش نسل سازی زنان و ایجاد و تقویت روحیۀ میهن پرستی 

به وسیلۀ زنان، زیاد تأکید می شد و مادراْن معلمانی برای فرزندان خود و پرورش دهندگان 
.(Paidar, 1995, p112) شهروندان آینده تلقی می شدند

دولت رضاشاه با تصویب برنامه هایی چون استخدام معلمان زن برای تدریس در 
در 1307ش/1928م،  نسوان  متوسطۀ  مدارس  ایجاد  در 1304ش/1925م،  دارالمعلمات 
استخدام معلمان برای تدریس در مدارس دخترانه )ساکما، 297/22541(، تأسیس پیشاهنگی 
دختران در 1314ش/1935م و مدارس مختلط دخترانه و پسرانه در این سال )صدیق، 1354، 

ص355(، گامی دیگر در اجرای پروژۀ نوسازی برداشت.
از طرفی روشن فکران هم به قشر زن توجه زیادی داشتند و تغییر وضعیت آنان را برای 
پیشرفت کشور، امری اجتناب ناپذیر و ضروری می دانستند. آنان با روی کارآمدن رضاشاه، از 
دولت خواستند که سریعاً پیش نویس طرح سوادآموزی زنان را تصویب کند. کسانی چون 
کسروی، گرچه معتقد بودند خدا زن را برای کار در خانه آفریده است، ولی از حقوق آنان 
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هم چون »رأی و تحصیل« دفاع می کرد )کسروی، 1324، صص 54-55(. واقعیت این است 
که تا آن زمان، تسهیالت تعلیم وتربیت برای زنان در نظام آموزشی محدود و توسعه نیافتۀ 
کشور بسیار ناچیز بود. تقی زاده شرط اصلی ترقی و تمدن ایران را تربیت و اصالح حال 
زن، و تربیت نسوان را راهی برای نجات کشور می دانست و تأکید می کرد که زنان و دختران 
باید معلمی را یکی از وظایف مقدس و محترم خود بشمرند. او درمان درد زنان را بسط 
دایرۀ تعلیم وتربیت و کثرت شمار معلمان و باسوادان این قشر می دانست )تقی زاده، 1351، 
ج3، صص 146-150(. علی اکبر سیاسی در سخنرانی خود در دانش َسرای عالی بر موضوع 
برابری قّوۀ عقالنی زن و مرد تأکید کرد و استعداد زنان را ستود )سالنامۀ دانش َسرای عالی 
1314-1315، 1315، صص 91-93(. روی کارآمدن سلسلۀ پهلوی، گرچه آغاز دور تازه ای 

از تاریخ و سرنوشت زن بود، ولی چنان که ایوانف1 اشاره کرده است:
»به زنان اجازۀ تحصیل در مدارس نوین و شرکت در کار ادارات دولتی داده شد و 
مدارس مختلط و دخترانه تشکیل گردید، اما عدم تساوی حق وحقوق زن و مرد مانند 

گذشته در اجتماع و خانواده باقی ماند« )ایوانف، 1356، صص 88-87(.
در دهۀ 1310ش آموزش زنان بیشتر شتاب گرفت و حکومت رضاشاه بی اعتنا به 
مقاومت مخالفان و تعصب مردم در مخالفت با تحصیل زنان، بهبود شایان توجهی در امکانات 
تحصیلِی زنان ایجاد کرد )ماتی، 1383، ص193(. با گنجاندن زنان در برنامۀ آموزشی و 
هم چنین تأسیس مدارس نوبنیاد، تعداد دختران و زنان باسواد افزایش پیدا کرد. این اقدامات 

هم بر آگاهی زنان می افزود و هم آنان را در طرح مطالباتشان تشویق می کرد.
یک تفاوت عمدۀ وضعیت زنان در عصر پهلوی با دورۀ قاجار، افزایش تعداد نشریات 
زنان بود. این موضوع نقشی عمده در بازتاب مطالبات فرهنگی و اجتماعی زنان داشت. عالم 
نسوان که از مجالت مهم زنان بود، از 1306ش به بعد، از زنان باسواد می خواست تا برای رفع 
بی سوادی هم جنسان خود کمر همت ببندند )عالم نسوان، سال دهم، اردیبهشت 1309، ش3، 
صص 103 و 104(. روزنامه ها و مجالتی چون عالم نسوان، دختران ایران، نامۀ بانوان و... 
مروج آموزش و رهایی و تغییر وضعیت زنان بودند و در مقاالت متعدد، بر آزادی و آموزش 
زنان تأکید داشتند. نویسندگان این مقاالت از دولت می خواستند تا »ابواب علم و دانش را بر 
روی دختران آن دوره و مادران فردا بگشایند« )شفق سرخ، سال 8، 1308ش، شمارۀ 1212، 
ص3(. بنابراین ازلحاظ تئوریک هم عرصه برای تغییر وضعیت زنان فراهم شد و بسیاری از 
نوگرایان علت عقب ماندگی ایران را وضعیت وامانده و سنتی زنان و بی سوادی آنان دانستند.
با تأسیس حکومت پهلوی و مشخص شدن خط مشی و برنامه هایش برای سلطه بر 
ارکان قدرت، دست نویسندگان و تجددخواهان عرصه های مختلف برای انتقاد از وضعیت  1. Ivanev.
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اجتماعی و شغلی زنان و انتشار آثارشان در این زمینه، باز گذارده شد و این موضوع نقشی 
پررنگ در بسترسازی برای سیاست های مربوط به زنان در دهۀ دوم حکومت پهلوی ایفا 
کرد. بسیاری از روشن فکران و نوگرایان و طرفداران حقوق زن، بر لزوم تغییر موقعیت زنان 
تأکید داشتند. روشن فکرانی چون سیدحسن تقی زاده، محمود افشار، احمد کسروی و... بهبود 
وضعیت زنان و ورود آنان به جامعه را جزئی از برنامۀ وحدت ملی و تمرکز و یکپارچگی 

سیاسی می دانستند )وحدت، 1381، صص 148-123(.
جنبۀ مهم دیگری در تجدد دورۀ رضاشاه، مقابله با ساختار طبقاتی جامعه و تالش برای 
برهم زدن نظام اجتماعی و اصالح آن بود. در این زمینه، از همان ابتدا با اقداماتی گوناگون 
هم چون تأسیس مدارس دخترانه، مدارس مختلط، برگزاری مجالس زنانه، روزنامه و نشریه 
و... سعی برآن بود تا جایگاه زنان دگرگون شود. در این دوره بر موقعیت واالی زن و نقش 
کلیدی اش در توسعۀ کشور تأکید می شد و گفته می شد که خوشبختی و بدبختی جامعه ازآِن 
Kashani Sabet, 1999, pp189-) زنان است و لذا کامیابی یا ناکامی هر ملت با زنان آغاز می شود
190). ورود زنان به حوزه های آموزشی و اجتماعی را باید یکی از کوشش های برنامه ریزان 

دولت مطلقه )سلطنت رضاشاه( در راه سکوالریسم تلقی کرد. در این دوره برای حضور 
زنان در عرصه های تحصیلی اقداماتی متعدد انجام شد )اکبری، 1384، ص237( که تأسیس 
دانش َسراهای دخترانه، یکی از مهم ترین این اقدامات به شمار می رفت. زنان که نیمی از 
جمعیت کشور را تشکیل می دادند، درنتیجۀ تبعیضی که در فرهنگ و آداب ورسوم و عرف و 

شرع جامعه ریشه داشت، از حضور در بسیاری از بخش های جامعه محروم بودند.
دولت جدید خواستار نظارت دقیق تر و بیشتری بر زنان بود و نظام آموزشی راهی برای 
تحقق این مهم به شمار می رفت و گشودن دانش َسرا برای زنان تالشی برای ادغام آنان در 
ساختار جدید و اشاعۀ ایدئولوژی پهلوی در جامعۀ زنان بود. تمرکز و نظارت دولت بر این 
جمعیت )زنان( هم، مدنظر شاه و مشاورانش بود )ساتن، 1335، ص401؛ رکنی، 1333، 
صص 28-29(. دولت با اقدامات فرهنگی برای نیل به این هدف مهم و کلیدی تالش 
می کرد. نوگرایان و طرفداران تجدد آمرانه، زنان را با مردان برابر و الیق سواد، تحصیل و کار 
می دانستند و این موضوع در مجالت و مجامع روشن فکری نیز بازتاب پیدا می کرد )انتخابی، 
1390، صص 184-186(. درنتیجه بستر تأسیس دانش َسراهای دخترانه که مراکزی تخصصی 

برای تربیِت معلماِن زن بودند، فراهم شد.
عالوه بر مطالبات خود زنان و تالش های فکری و عملی طرفداران حقوق زن، موضوع 
مهم دیگری هم که نقشی پررنگ در تأسیس دانش َسراهای دخترانه داشت، تعلیم وتربیت 
دختران و زنان، و کمبود آموزگار زن برای مدارس دخترانه بود. در این زمان به زنان به عنوان 
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شهروند نگریسته می شد و برای گسترش فرهنگ، به آموزش و سواد آنان توجه ویژه می شد 
(Arasteh, 1962, pp 50-54). دومین کنگرۀ نسوان شرق به دعوت جمعیت نسوان وطن خواه 

ایران به ریاست مستوره افشار و با حضور نمایندگان کشورهای ایران، ژاپن، ترکیه، هندوستان، 
سوریه و مصر از 6 تا 11آذرماه1311ش/ 27 نوامبر تا 2دسامبر1932م در تاالر وزارت 
معارف برگزار شد )صدیق، 1352، ج2، ص305(. در این نشست دربارۀ نحوۀ حضور زنان 
در جامعه و تعلیم وتربیت مستقل زنان و تأسیس مدرسه برای آنان مطالبی ایراد شد )نهضت 
نسوان شرق، 1384، ص329(. یکی از مهم ترین راه ها برای تعلیم و تربیت بانوان، تأسیس 
دانش َسراهای دخترانه بود که به صورت مستقل و جدای از مردان به تربیت زناِن آموزگار 
بپردازد؛ چون با افزایش مدارس دخترانه و درنتیجه افزایش دختران داوطلب تحصیل، به اندازۀ 
کافی زنان آموزگار برای آموزش زنان وجود نداشت )رستم کالیی، 1383، ص245(. تا 

اواسط دورۀ رضاشاه تعداد زیادی از بانوان فارغ التحصیل شده بودند؛ طبق جدول زیر:

در سال 1308 تعداد کل آموزگاراِن زن در ایران، در دورۀ شش سالۀ ابتدایی مدارس دولتی و 
غیردولتی تهران 475 نفر و در مقطع متوسطه 164 نفر بود )احصائیۀ معارف، 1308، ص132(. 
تا سال 1312ش/1934م تعداد زنان آموزگار به 235 نفر رسید )سالنامۀ وزارت معارف، اوقاف 
و صنایع مستظرفه، 1312، ص88(. تعداد دانش آموزان دختر در سال 1313ش/1935م در 
مدارس تهران 4578 نفر بود )آموزش وپرورش، سال چهارم، شمارۀ 1، فروردین 1313، 
ص64( و در کل کشور به 42545 نفر رسید )بررسی تحوالت آموزش وپرورش ایران، 
1352، ص126(. افزایش تعداد زنان و دختران داوطلب تحصیل عامل مهمی بود که دولت 
را برآن داشت تا در کنار دانش َسراهای مقدماتی پسرانه، برای دختران نیز دانش َسرای مقدماتی 
تأسیس کند. زمینه برای تأسیس دانش َسراهای مقدماتی دختران در نیمۀ دوم سلطنت رضاشاه 
فراهم شد. ابتدا قانون تأسیس دانش َسراهای مقدماتی در 19اسفندماه1312ش/10مارس1934م 

به تصویب مجلس شورای ملی رسید. طبق مادۀ اول این قانون:
باب  سال، 25  پنج  مدت  تا  سال 1313  فروردین  اول  از  است  مکلف  »دولت 

دورۀ متوسطهدورۀ ابتداییسال تحصیلی

40 نفر762 نفر1306-1307ش

66 نفر1029 نفر1307-1308ش

48 نفر1129 نفر1308-1309ش

   

جدول 1
تعداد فارغ التحصیالن زن دورۀ ابتدایی و 
متوسطه 1306-1308ش (احصائیۀ معارف، 
1308، صص 144-143).
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دانش َسرای مقدماتی پسرانه و یک باب دانش َسرای مقدماتی دخترانه، در تهران و در 
والیات تأسیس نماید« )مجموعه قوانین موضوعه و مسائل مصوبۀ دورۀ نهم تقنینیه، 

1329، ص267(.
با تصویب این قانون 17ماده ای، هم بر حق وحقوق معلم و هم بر تعلیم وتربیت جدید 
و کنارگذاشتن سبک و سیاق سنتی درزمینۀ آموزش تأکید شد. این مصوبه تالشی بود برای 
بهبود کیفیت تدریس ازطریق ایجاد کالس برای آموزگاران و همین طور اقدامی در راه تشویق 

جوانان به انتخاب شغل معلمی.
از طرفی به منظور ترغیب و تشویق دانش آموزاِن دانش َسراهای مقدماتی برای رقابت 
و کوشش بیشتر، وزارت معارف قانون مربوط به پذیرش فارغ التحصیالن مقدماتی را در 
دانش َسراهای عالی به تصویب رساند )یوسفی و دیگران، 1356، ص128(. سپس برای 
رسیدگی به امور آموزش دانش َسراهای مقدماتی دختران اداره ای به نام ادارۀ دانش َسرا در 
وزارت فرهنگ تأسیس شد )آموزش وپرورش، سال نهم، شمارۀ یازدهم و دوازدهم، بهمن و 
اسفند 1318، ص121(. تأسیس دانش َسراهای مقدماتی دخترانه نیز درنتیجۀ قانون تربیت معلم 
و آئین نامۀ تأسیس دانش َسراهای دختران مصوب 16شهریور1315 در مجلس شورای ملی 
و اساس نامۀ اختصاصی دانش َسراهای دخترانه مصوب 12آبان ماه1315ش/3نوامبر1936م 
شورای عالی معارف، در ده ماده به تصویب رسید. طبق این مصوبه گفته شد: دانش َسراهای 
بنابراین  تأسیس خواهد شد.  دایر شده است،  پسران  دانش َسرای  که  نقاطی  در  دخترانه 
دانش َسرای اختصاصی دختران، فرزند بالفصل قانون تربیت معلم بود و طبق این قانون، دولت 
موظف شد که دانش َسراهای دخترانه را نیز تأسیس کند. داوطلبان دانش َسراهای دخترانه باید 
تعهد خدمتی می سپردند )سالنامه و آمار 1315-1316 و 1316-1317ش، 1317، ص570(.
همگامی سیاست های دولت با تغییر موقعیت زنان و تکاپوی فعاالن حقوق زن، در این 
زمینه نیز مؤثر بود. به هرحال نکتۀ مهم این است که تا این زمان، باوجود فعالیت دارالمعلمات، 
تعداد زنان معلم در کشور معدود بود و در ادامه بیشتر به این موضوع توجه شد و برای 
زنان و دختران نیز مدارس بیشتری به وجود آمد و دانش َسرای مخصوص آنان ایجاد شد. 
نام دارالمعلماْت در اواسط دورۀ سلطنت رضاشاه به دانش َسرای مقدماتی دختران تغییر پیدا 
کرد )بامداد، 1347، ج1، ص66(. ازجمله مهم ترین و تأثیرگذارترین اقدامات دورۀ رضاشاه 
در حوزۀ نظام آموزشی کشور، ایجاد دانش َسراهای دخترانه بود. هدف از این قانوْن تحصیل 
مرد و زن و ورود آنان به دانش َسرای عالی و دانشگاه بود. طبق پیش بینی های به عمل آمده در 
مادۀ اول قانون تأسیس دانش َسرا، در سال 1314ش یک دانش َسرای عالی دخترانه در تهران 
و پنج دانش َسرای مقدماتی دخترانه در والیات باید ساخته می شد )سالنامۀ وزارت معارف، 
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اوقاف و صنایع مستظرفه، 1312، ص224(. این موضوع به معنای سازمان دهی آموزش و 
تحصیل زنان بود.

آثار و تبعات تأسیس دانش َساهای دخرتانه بر وضعیت فرهنگی و آموزشی زنان
طبق اهداف دولت از تأسیس دانش َسراها این نهاد آموزشی نقشی پررنگ در وضعیت زنان 
داشت و به طرق مختلف زمینه را برای ارتقای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی زنان فراهم 
می کرد. دانش َسراهای مقدماتی دختران آموزشگاه هایی بودند که دو هدف اصلی را تعقیب 
می کردند: تکمیل معلومات عمومی دانش آموزان؛ تربیت و آماده کردن آنان برای فن آموزگاری 
طبق روش آموزش وپرورش )صحیحی، 1318، ص23(. این مراکز طی چند سال فعالیتشان 
تا سقوط رضاشاه، تغییراتی در وضعیت زنان به وجود آوردند که در ادامه به آن ها پرداخته 

می شود:

ارتقای سطح تحصیالت دخرتان
اولین و شاید مهم ترین پیامد تأسیس و کار دانش َسرا برای دختران، افزایش سطح سواد 
آنان بود. ایجاد دارالمعلمات و سپس دانش َسرای دخترانه منجر به سازمان دهی عملکرد 
مدارس دخترانه و گسترش آموزش ابتدایی و متوسطه در بین دختران شد )خلیلی خو، 1373، 
ص167(. همگام با برنامه های دولتی در ایجاد ایران مدرن، با اصالح در امر آموزش، مدارس 
متعدد ابتدایی و متوسطه در کشور به وجود آمد که دختران هم در آن ها تحصیل می کردند. 
گشایش مدارس مختلط و تحصیل دختران در مدارس گامی دیگر در آموزش زنان بود که 
بر تعداد تحصیل کردگان زن افزود. در جدول زیر، آمار تعداد دختران فارغ التحصیل از مقطع 

ابتدایی تا اواخر دورۀ رضاشاه، نشان داده می شود:

فارغ التحصیالن دخرت مدارس ابتداییسال   تحصیلی

380 نفر1304ش

1305451

1306649

1307762

   

جدول 2
تعداد دخرتان فارغ التحصیل از مقطع ابتدایی 
تا اواخر دورۀ رضاشاه (سال نامۀ آماری وزارت 
فرهنگ... ، 1317، صص 280-279).
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در سال تحصیلی 1315-1316ش/1936-1937م در دبیرستان های دخترانۀ کشور 
4217 نفر مشغول تحصیل بودند که 499 نفر از آن ها فارغ التحصیل شدند. در سال بعد 
تعداد دختران مشغول به تحصیل در دبیرستان های دخترانۀ کشور 5445 نفر بود که 552 
نفر از آن ها مدرک تحصیلی دریافت کردند )سالنامه و آمار... ، 1317، صص 51-50(. 
ازاین به بعد همواره بر تعداد داوطلبان تحصیل در میان زنان و دختران و درنتیجه بر میزان 
تحصیل و سواد آنان افزوده می شد. در سال 1320ش/1941م تعداد دختران مشغول به 
نفر بود )آمار آموزش و پرورش: 1355، صص  ابتدایی، 81977  تحصیل در مدارس 

.)54-53
این موضوع راه را برای تحصیالت عالیه هموار کرد. پس از تأسیس دانشگاه تهران، 
برخی از زنان و دخترانی که تحصیالت دانش َسرا را به اتمام رسانده بودند، به دانشگاه راه 
یافتند. وزارت فرهنگ به دخترانی که در دانش َسراها درس خوانده بودند، اجازه می داد تا 
در دانشگاه تهران ثبت نام کنند )ساکما، 297/11034(. راه یابی به دانشگاه و ادامۀ تحصیل در 
سطح عالیه، از دیگر پیامدهای ایجاد دانش َسراهای دخترانه برای زنان بود که در دورۀ پهلوی 

13081029

13091129

13101384

13111403

13121730

13131866

13142253

13152465

13163367

13173930

فارغ التحصیالن دخرت مدارس ابتداییسال   تحصیلی

   

ادامۀ جدول 2
مقطع  از  فارغ التحصیل  دخرتان  تعداد 
ابتدایی تا اواخر دورۀ رضاشاه (سالنامۀ 
صص   ،1317  ، فرهنگ...  وزارت  آماری 

.(280-279
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دوم هم، با شدت بیشتر ادامه یافت. طبق جدول زیر، آمار دانشجویان دختر در سال تحصیلی 
1319-1320ش/1940-1941م در دانشگاه تهران بدین صورت بود:

دانش َسراها با رونق کار مدارس دخترانه زمینۀ ارتقای آگاهی زنان را فراهم کردند و زنان 
راحت تر از قبل توانستند به بدنۀ نظام آموزشی راه پیدا کنند.

دانش َسراهای دخترانه نقشی عمده در دانش دوستی زنان و دختران داشت. این نهاد، 
بزرگ ترین دستاورد فرهنگی حکومت رضاشاه در ارتقای فکری زنان بود )یزدانی، 1378، 
با معلمان  تا مدارسی  از وزارت معارف خواستند  ایجاد دانش َسرا، زنان  ص53(. بعداز 
تربیت شده برای زنان ایجاد شود. آنان برای پیشرفت کار خود، درخواست تجهیزات بهتر و 
ارسال معلمان بیشتر و باکفایت تر را هم داشتند و از این وزارت خانه خواستند که مساعده و 
کمک مالی نیز به آنان داشته باشد )ساکما، 297/26081(. وزارت معارف نیز موافقت کرد و 
هیئتی را برای بازرسی و اطالع از وضعیت مدارس دخترانه اعزام کرد )ساکما، 297/28917(. 
افزایش سطح آگاهی فردی و اجتماعی زنان و آموختن حرفه ها و هنرهای مختلف از دیگر 
اثرات دانش َسراها بر زنان تحصیل کرده بود. با بررسی مواد درسی دانش َسراهای دخترانه 
روشن می شود که آنان چگونه درس زندگی را فرا می گرفتند. دروس پرورشی و ادبی ازجمله 
روان شناسی و اخالق، دروس علمی به ویژه درزمینۀ بهداشت و هم چنین دروس عملی به 
افزایش آگاهی زنان در امور مختلف فردی و اجتماعی کمک می کرد. طبق جدول زیر دروس 

عملی در دانش َسراهای دخترانه عبارت بودند از:

تعداد دانشجویانرشتۀ تحصیلیتعداد دانشجویانرشتۀ تحصیلی

5 نفرعلوم طبیعی12 نفرادبیات فارسی

2فیزیک و شیمی3باستان شناسی

15خانه داری4تاریخ و جغرافیا

30مخصوص ادبی26زبان خارجه

5مخصوص علمی10فلسفه و علوم تربیتی

3دکرتی ادبیات فارسی3علوم ریاضی

جمع کل: 118 نفر

   

جدول 3
آمار دانشجویان دخرت در سال تحصیلی 
1319-1320ش/1940-1941م در دانشگاه 
تهران (سالنامۀ دانش َسای عالی (1319-
1320)، 1320، ص189).
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دختران مدارس متوسطه نیز، حرفه های متعددی را فرا می گرفتند و به شکل عملی درس 
زندگی و نحوۀ انجام امور خانه داری را می آموختند. در دورۀ دوم متوسطه، دروس مرتبط با 
حرفه های زنانه بیشتر بود و به صورت عملی در این زمینه ها آموزش داده می شد. این دروس 

هفتگی عبارت بودند از:

سال دومسال اولمواد درسی عملی دانش َسای دخرتانه

1ساعت1 ساعتنقاشی و رسم

22موسیقی و سود

22تربیت بدنی و پیشاهنگی

11کشاورزی

5-آموزگاری

   

جدول 4

دانش َساهای  دروس عملی هفتگی در 
دخرتانه (دهقان، 1329، ص98).

دروس
سال پنجمسال چهارم

عملیاتدرسعملیاتدرس

-2-2بچه داری

-2--پرستاری

1311خانه داری

1312خیاطی

1-1-صنایع دستی

1-1-نقاشی

1313طباخی

-1-1موسیقی

61188جمع ساعت

   

جدول 5
میزان ساعت دروس عملی هفتگی در 
دورۀ دوم متوسطۀ زنان در سال 1318 
(آموزش وپرورش، سال نهم، شامرۀ هفتم 

و هشتم، مهروآبان 1318، ص153).

کارکرد آموزشی-فرهنگی
 داراملعلامت و دانشرساهای...
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تا قبل از تأسیس دانش َسراها و آموزش دختران زیر نظر معلمان زِن آموزش دیده در 
دانش َسرا، این مواد درسی و روش آموزش برای زنان ناشناخته بود؛ بنابراین از این نظر 
دانش َسرا درس زندگی و شیوۀ مدیریت خانه داری را هم به زنان می آموخت و با ارسال 
صورت این مواد درسی به والیات مختلف سعی داشت تا مهارت های مذکور را به دختران 

والیات هم آموزش دهد )ساکما، 297/15729(.

تأمین و تربیت آموزگاراِن زن
دیگر نتیجۀ مهم تأسیس دانش َسرا، افزایش تعداد زنان آموزگارِ آموزش دیده بود. با تأسیس 
دانش َسرای دخترانه آموزگاران زن در مراکز مخصوص به خود آموزش می دیدند. تصویب 
قانون دانش َسرا انقالبی در فرهنگ ایران ایجاد کرد و معلم شدن شرایطی خاص پیدا کرد 
)سیاسی، 1386، ص121(. در این قانون گفته شد که تا چند سال آینده چندین دانش َسرای 
دخترانه باید در کشور ساخته شود و دستور آن به وزارت معارف داده شد )تجدد ایران، 
1802، 18دی1314، ص1(. تا سال 1316ش/1937م تعداد کل دانش َسراهای کشور به 11 
باب رسید )ساکما، 297/8815(. این دانش َسراها در شهرهای ارومیه، تبریز، رشت، مشهد، 
کرمان، شیراز، بیرجند، اهواز، همدان، اصفهان و کرج ساخته شده بودند )آموزش وپرورش، 
سال هفتم، شمارۀ 9-10، آذر و دی 1316، صص 563-564(. این آمار در اواخر دورۀ 
رضاشاه بدین شکل بود: در سال تحصیلی 1318ش/1939م در تهران 1 باب و در شهرستان ها 
14 باب دانش َسرای دخترانه وجود داشت و در سال بعد )1319ش/1940م( این رقم در 
تهران هم چنان ثابت ماند، ولی در شهرستان ها به 15 باب رسید؛ بنابراین درمجموع تعداد 
16 باب دانش َسرای دخترانه در کشور وجود داشت )ساکما، 297/13950(. با افزایش تعداد 
دانش َسراهای دخترانه تعداد معلمان زن نیز افزایش یافت. در سال های پایانی سلطنت رضاشاه، 
دختران با گذراندن دورۀ دوسالۀ دانش َسرا فارغ التحصیل می شدند و مجوز آموزگاری دریافت 

می کردند. طبق جدول زیر:

تعداد کل - نفرشهرستان هاتهرانسال

13172099119ش

131828135163ش

131928125153ش

   

جدول 6

 تعداد دخرتان فارغ التحصیل از دانش َسا 
در اواخر سلطنت رضاشاه (دهقان، 1329، 
ص105).
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با افزایش تعداد دانش َسراهای دخترانه، هرساله بر تعداد زناِن آموزگار در کشور افزوده 
می شد. در سال تحصیلی 1315-1316ش و 1316-1317ش/ 1936-1937م و 1937-
1938م، تعداد آموزگاران زن در مدارس ابتدایی دولتی به ترتیب 1441 و 1843 نفر بود 
)سالنامه و آمار... ، 1317، صص 264-265(. تعداد دبیران زن در دبیرستان های دخترانه نیز 
در این سال ها به ترتیب 331 و 382 نفر بود )سالنامه و آمار... ، 1317، صص 50-51(. تعداد 
50 نفر زن هم در دانش َسراهای دخترانه درحال تدریس بودند )سالنامه و آمار... ، 1317، 
ص265(. در آماری دیگر طبق گزارش وزارت فرهنگ، در سال 1318ش/1939م تعداد 
دختران مشغول به تحصیل در دانش َسراهای تهران 365 نفر و در دانش َسراهای شهرستان ها 
331 نفر و در سال 1319ش/1340م در تهران 154 نفر و در شهرستان ها 431 نفر بوده است 
)ساکما، 297/12076(. علت کاهش تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل در دانش َسراهای 
مقدماتی دختران در تهران در سال 1319ش، به درستی مشخص نیست؛ ولی این آمار در 
سال بعد مجدداً در تهران افزایش پیدا کرده است. در سال 1320ش/1941م تعداد 548 دختر 
در مراکز دانش َسرای مقدماتی دخترانۀ کشور مشغول تحصیل بودند )بررسی تحوالت 
آموزش وپرورش ایران، 1352، ص25(؛ از این تعداد 254 نفر در تهران مشغول تحصیل 
بودند که 190 نفر از آنان در امتحانات نهایی قبول شدند )آموزش وپرورش، سال یازدهم، 
شمارۀ نهم و دهم، آذر و دی 1320، ص20(. البته در آن دوران به معلمان زن نصف همتایان 
مرد حقوق داده می شد (Paidar, 1995, p109). اکثر زنانی هم که امکان تحصیل و کار پیدا کرده 

بودند، از طبقات متوسط به باالی جامعه بودند.

افزایش فرصت های شغلی برای زنان
دیگر نتیجۀ مهم عملکرد دانش َسرا بر وضعیت زنان و دختران امکان ورود آنان به سامانۀ 
اداری کشور بود. با افزایش تعداد فارغ التحصیالن مدارس و مراکز عالی در دورۀ رضاشاه، 
دولت این افراد را در وزارت خانه های مختلف جذب می کرد )ادیبی، 1358، صص 86-
87(. زنان پس از اتمام تحصیل و دریافت مدرک به ادارات مراجعه و برای استخدام تقاضا 
می کردند. بعداز آموزش زنان در دانش َسراها و آمادگی آنان برای شغل معلمی، عده ای از 
معلمین زن برای معلمی در مدارس ابتدایی و متوسطۀ تهران در وزارت فرهنگ استخدام 
شدند )ساکما، 297/25843(. بنابراین تالش برای مشارکت در عرصۀ اجتماع، از دیگر 
دستاوردهای عملکرد دانش َسراها برای زنان بوده است. پرونده های فراوانی دربارۀ دختران 
فارغ التحصیل از دانش َسراها وجود دارد که برای اشتغال در ادارۀ معارف درخواست داده اند تا 
هم کاری مفید انجام داده باشند و هم وقتشان را تلف نکرده باشند )ساکما، 297/42994(. در 

کارکرد آموزشی-فرهنگی
 داراملعلامت و دانشرساهای...
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دورۀ رضاشاه دیوان ساالری نوینی به لحاظ کارکنان، اهداف، ادارات و فعالیت ها به وجود آمد؛ 
به گونه ای که نظام اداری کشور هفده برابر رشد کرد و دولتی که عبارت بود از مجموعه ای 
بی نظم از مستوفیان خودمختار، منشیان و میرزاها، طی سلطنت رضاشاه به چندین وزارت خانه 
با کارمندان ثابت حقوق بگیر تبدیل شد و درواقع از بوروکراسی به عنوان ابزاری برای اعمال 
قدرت استفاده شد. گفتنی است که بخش عمدۀ این کارکنان، از زنان تحصیل کردۀ مدارس 

نوبنیاد بودند که زیر نظر معلمان آموزش دیده در دانش َسراها تحصیل کرده بودند.
به دلیل تغییر روش های استخدام ضرورت داشت که زنان هم در مدارس تازه تأسیس 
به تحصیل بپردازند. با تصویب قانون ایجاد تربیت معلم و دانش َسراها به زنان هم توجه 
شد و با ایجاد دانش َسراها و هنرستان ها، زنان هم برای کارهای اداری آماده و تربیت شدند 
)یغمایی، 1355، صص 461-464(. تأسیس دارالمعلمات و دانش َسراها زمینه ای را فراهم کرد 
تا زنان هم بتوانند به کار در خارج از خانه بپردازند. اشتغال زنان یکی از شاخصه های حقوق 
اقتصادی-اجتماعی زنان و از جنبه های مدرنیسم به شمار می رفت. در دورۀ پهلوی اول، از 
حضور زن در برخی از مشاغل و ادارات برای تظاهر به نوگرایی استفاده می شد )طغرانگار، 
1383، ص109(. تا قبل از این زمان، گزینه های شغلی اندکی برای زنان وجود داشت و 
مشاغلی را که در آمریکا و اروپا برعهدۀ زنان بود -ازجمله پرستاری، منشی گری، آموزگاری 

و...- در ایران مردان انجام می دادند )رستم کالیی، 1383، ص245(.
ازجمله مطالبات زنان این بود که با مردان از حق وحقوق برابر برخوردار شوند و در 
تعیین مقدرات کشور سهیم باشند )شفق سرخ، سال 8، 1308ش، شمارۀ 1176، ص3(. 
باوجوداین گرچه زنان در این دوره ورود به قلمروهای آموزشی و نیروی کار را آغاز کردند 
)فوران، 1388، ص359( و در دهۀ 1310ش در مدارس متوسطۀ تهران معلمین زن هم 
استخدام شدند )ساکما، 297/25843(، ولی همچنان موانع داخلی زیادی بر سر راه استخدام 
زنان وجود داشت؛ ازجمله این که بخش عمدۀ مردم بر عدم ضرورت سواد زنان در سطح 

عالیه تأکید می کردند.
استخدام زنان در دولت عالوه بر موانع با تناقضاتی هم روبه رو بود؛ ازجمله آن که زنان 
فقط برای مشاغلی خاص درنظر گرفته می شدند. طبق سندی در این زمینه، برای عدم استخدام 
زنان در ادارات دولتی به جز شغل معلمی و ادارۀ آموزش وپرورش، بخشنامه صادر شده است 
)ساکما، 297/1327(. مسئوالن به این نتیجه رسیده بودند که زنان در ادارۀ معارف بهتر از هر 
ادارۀ دیگری می توانند کار کنند. ولی کمی بعد درنتیجۀ ناامنی در کشور با اعزام معلمان زن از 

تهران به استان های دیگر مخالفت شد. علی دهقان در این زمینه تصریح می دارد:
»در بخش ها و دهستان ها که به آموزگار احتیاج زیاد هست، نمی توان از وجود 
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فارغ التحصیلی های دختران استفاده نمود؛ زیرا وضع اجتماعی نقاط مزبور طوری 
نیست که یک نفر دختر بی سرپرست بتواند در آن جاها آموزگاری نماید« )دهقان، 

1329، ص97(.
به علت اوضاع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی جامعۀ ایران، زنان تحصیل کرده بیشتر در 
مدارس به معلمی و در بیمارستان ها به پرستاری می پرداختند و در دیگر ادارات نوساز دولتی 
پذیرفته نمی شدند. در بسیاری از شهرها و والیات دور از پایتخت هم، عمدۀ زنان و دختران 
به مدارس راه نمی یافتند و تحصیل را کاری مختص به پسران می دانستند؛ بنابراین پسران 
بیشتر به تحصیل می پرداختند. این واکنش ها که در ساختار فکری و فرهنگی مردم ایران ریشه 
داشت، تاحدزیادی همگام با گرایش ها و پارادایم های مردساالری حکومت، در جلوگیری از 

توسعۀ تحصیل زنان تأثیری شگرف داشت.
اشتغال زنان در نظام اداری و آموزشی از مهم ترین ویژگی های تجدد به شمار می رفت 
و به معنای تغییر در جایگاه و موقعیت زنان بود و به این ترتیب زنان هم می توانستند در برخی 
ادارات و مناصب در کنار مردان به کار بپردازند )بهنام، 1375، ص167(. استخدام در دولت به 
پیدایش طبقۀ متوسط جدید غیرسرمایه دار منجر شد که زنان کارمند هم جزئی از آن بودند. 
البته به دلیل قدرت مذهب، تا پیش از شهریور 1320ش حضور زنان در ادارات و اجتماع فقط 
به طبقات اعیان محدود بود )اتحادیه و دیگران، 1390، صص 276 و 277؛ فوران، 1388، 
ص359(؛ آموزش نیز بنابه عللی چون تمرکز در پایتخت و هم چنین فقر مردم و مخالفت 
گروه های سنتی، بیشتر حالت نخبگانی داشت تا توده ای )مناشری، 1397، صص 183-181(. 
آرتور میلسپو1 که برای اصالح سامانۀ اداری-مالی به ایران آمده بود، در این زمینه تصریح 

می کند:
»هیچ گاه فرصتی به دست نیامده تا با خانمی ایرانی مالقات و صحبت بنمایم؛ چون 
آنان در محیط اجتماعی و اداری ای که در آن به سر می برم، نقشی ندارند و جز 
معدودی از زنان که به صورت معلم مدارس دخترانه و یا پرستار خدمت می کنند، 

هیچ زنی در استخدام ادارات نیست« )میلسپو، 1356، صص 129-128(.
البته این گزارش چندان هم دقیق نیست؛ چون وزارت مالیه در 1316ش/1937م طی 
بخشنامه ای بر استخدام زنان در آن وزارت خانه تأکیدکرده )ساکما، 240/34106( و در 
سال های 1317-1318ش/1938-1939م بر لزوم جذب و به کارگیری زنان فارغ التحصیل از 
دانش َسراهای دخترانه صحه گذارده است )ساکما، 240/49403(. در جدول زیر آمار استخدام 

.Arthur Millspaugh .1زنان در ادارات دولتی قید شده است:

کارکرد آموزشی-فرهنگی
 داراملعلامت و دانشرساهای...
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البته زنانی که در وزارت معارف استخدام شدند، همه به آموزگاری نپرداختند و در امور 
اداری و اجرایی نیز مشغول شدند. زنان بیشتر در دو وزارت خانۀ معارف و بهداری و شغل 

اداره

                 
 

                       سال   

راه آهن 

دولتی ایران

پست، تلگراف 

و تلفن

وزارت 

بهداری

وزارت 

کشاورزی

وزارت 

فرهنگ

6----1301ش

11-2--1302ش

18---1303ش

11-1--1304ش

24-1--1305ش

21--1-1306ش

35-1--1307ش

1130--1308ش

35-5--1309ش

36-3--1310ش

47-1311113ش

14152-13122ش

313169-1313ش

1314210283166ش

1315514247293ش

13165143112297ش

1317714475291ش

13181614484345ش

131921317815534ش

13202425677370ش

   

جدول 7

آمار استخدام زنان در چند اداره و وزارت خانه 
طی سال های 1301-1320ش (نرشیۀ آمار 
کارمندان دولت، 1335، جدول شامرۀ 3).
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آموزگاری و پرستاری، و عمدتاً در تهران استخدام شدند. گرچه برتری در این حوزه هم چنان 
با مردان بود، ولی این موضوع از این نظر اهمیت داشت که برای اولین بار قشر کارمند زن 
در کشور شکل گرفته بود. به هرحال اشتغال نقش پررنگی در تغییر موقعیت زنان و بهبود 
کیفیت زندگی آنان داشت. اشتغال زنان در این دوره برنامه ای دولتی بود که از طرق مختلف 
زمینۀ حضور زنان را در اجتماع فراهم کرد و تأسیس دانش َسراها و مدارس دخترانه که زمینۀ 

تحصیل آنان را فراهم کرد، یکی از علل اصلی نیل به این هدف بود.

نتیجه
زنان و مسائل مرتبط با آنان، ازجمله امور آموزشی و فرهنگی آن ها، در سال های قبل و 
به ویژه بعداز مشروطیت حساسیت خاصی را به وجود آورده بود. در دورۀ رضاشاه، تحت تأثیر 
تحوالت سیاسی-اجتماعی، گرایش های غربی و سکوالریسم و تحقق ایدئولوژی پهلویسم 
به این موضوع توجهی ویژه شد. در نیمۀ دوم سلطنت رضاشاه، درنتیجۀ سیاست های دولت 
و تالش ها و تکاپوهای زنان و مدافعان حقوق زنان اقداماتی گسترده برای این قشر از جامعه 
انجام شد؛ ازجمله تأسیس دانش َسراهای دخترانه که قبل از هرچیز اقدامی برای تأمین و تربیت 
معلماِن زن به شمار می رفت. بعداز مشروطه تأسیس دارالمعلمات و شکل سازمان یافتۀ آن، 
دانش َسراهای دخترانه، بخشی از پروژۀ تجدد دولتی و تالشی در راه مبارزه با ساختار سنتی 
و شرعی تعلیم وتربیت بود و هدف این بود که مدارس دخترانه نیز به مانند مدارس پسرانه 
آموزگاران خود را داشته باشند. دانش َسراهای دخترانه که محلی برای ارتقای تحصیلی زنان 
به شمار می رفت، ثمرۀ عملی تالش های فکری اندیشه گران طرفدار حق زن بود و سبب رشد 
آموزشی، فرهنگی و اجتماعی زیادی برای زنان شد؛ ازجمله سبب افزایش تعداد معلمان، 

تحصیل کردگان و فارغ التحصیالن دختر شد.
ورود به عرصۀ نظام اداری جدید و شکل گیری قشر جدید کارمند زن، از دیگر پیامدهای 
تأسیس دانش َسراهای دخترانه بود. آموزش زنان الزمۀ اجتماعی شدن آنان و کسب پست ها 
و مقامات مختلف بود. آموزش، هم در شهری شدن زنان و هم در اولین ورودشان به بدنۀ 
دیوان ساالری کشور نقشی مهم داشت. سیاست دولت درزمینۀ آموزش و اشتغال زنان، کنترل 

دولت بر زنان را افزایش داد.
بسیاری از مؤلفه های فرهنگی مدرن با ساختار و فکر جامعۀ ایران هم خوانی نداشت و 
سیاست گذاری فرهنگی دورۀ رضاشاه دربارۀ زنان، بر برنامۀ مشخص و واحدی مبتنی نبود. 
هم چنین گرچه تأسیس دانش َسراهای دخترانه به ارتقای آموزشی-فرهنگی زنان کمک شایانی 
کرد و باعث ترفیع و آگاهی بخشی از آنان شد، ولی این اقدام هم چون دیگر سیاست های 
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مربوط به زنان، چندان توجهی به رویکردهای عمومی و زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی 
نمی کرد. موضوع راه یابی زنان و دختران به دانش َسرا عمومیت نداشت و تنها شامل بخش 
معدودی از زنان در تهران و برخی شهرستان ها شد و اکثریت زنان در بی سوادی ماندند و 
درزمینۀ اشتغال، تحصیل و مشارکت عمومی، برتری هم چنان با مردان ماند. هم چنین چون 
تعداد دانش َسراهای دخترانه در کشور چندان زیاد نبود و نیاز مدارس دخترانه به آموزگار و 
دبیر زن را برآورده نمی کرد، در بسیاری از مراکز آموزشی دخترانه، هم چنان معلمان مرد به 

تدریس مشغول بودند.
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