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فروغ السلطنه آذرخشی؛
مادر فرهنگ خراسان

در ایــن ســتون چنــد
بــار روایــت زنانــی را کــه
زنان ماندگار
در روزگار قدیــم بــرای
آمــوزش دختــران و
زنــان تــاش کردنــد،
خواندهایــد .زنانــی کــه
نمیشــود نقــش آنهــا
را در پیشــرفت زنــان
ایرانــی نادیــده گرفت و
فروغ السلطنهآذرخشی
یکی از آنهاست .او دختر
قهرمان میرزا قاجار بود و در  1260در اراک به دنیا آمد.
آنچه نام او را در تاریخ ایران و زنان ایرانی ماندگار کرد
تأســیس اولین دبستان و دبیرســتان دخترانه در شهر
مشــهد در ســال  1296بود .زمانی که تحصیــل زنان از
نظر بسیاری از مردم ناپسند بود.
این دبســتان که از آن بهعنوان ریشه و مبنای معارف
جدید مشهد یاد میکنند پنج کالس و هفت آموزگار
داشــت و بودجــه آن از شــهریه و کمــک ماهیانــه
30تومانــی از شــرکت فرهنگیان تأمین میشــد .اما
فقــط بودجــه نبــود و تعصبهــا راه او و دبســتان را
مشــکل میکرد .تعدادی از مــردم او را تکفیر کردند
و عــدهای هم گفتنــد مدرســه را آتش میزننــد .این
شــایعه باعث شد فروغ آذرخشــی همراه نزدیکان و
فرزندانش دو سال از مدرسه حفاظت کنند و البته در
این دو سال او با مخالفان آموزش دختران در مدرسه
هــم مذاکره کرد .مذاکره و مبارزهای که  5ســال طول
کشید.
در  1304مدرســه فــروغ 145دانشآمــوز داشــت و
مدرســه بهصورت 6کالسه اداره میشــد و خردادماه
 1309کالس اول متوسطه هم به مدرسه اضافه شد.
باالخــره در ســال  1311فــروغ با کمــک اداره معارف
خراســان درخواســت مجــوز گشــایش کالسهــای
کامل متوســطه را داد و موفق هم شد و اداره معارف
خراســان اجــازه هفــت کالس را صــادر کــرد امــا بــا
کالسهــای 8و 9متوســطه موافقــت نکردنــد امــا با
پیگیریهای آذرخشــی سال  1313کالسهای دوم و
سوم دبیرستان هم اضافه شد.
مدرســه فــروغ همیشــه بــه تعــدادی دانشآمــوز
بهصورت شبانهروزی و با تحصیالت رایگان آموزش
میداد.فــروغ الســلطنه آذرخشــی پــس از این همه
تالش سال  1335و بعد از  42سال خدمت فرهنگی
بازنشســته شــد و اداره فرهنگ خراساناز خدماتش
قدردانی کــرد .البته آذرخشــی فعالیتهای دیگری
هم داشــت و رئیس بنیاد نیکــوکاری ،بنگاه حمایت
مادران و نوزادان و پرورشگاه خراسان بود.
فروغ السلطنه که از او بهعنوان مادر فرهنگ خراسان
هم نام میبرند 15آذرماه  1342در ســن  82سالگی
درگذشــت و در حرم مطهــر امام رضــا(ع) به خاک
سپرده شد.
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اسم شوهر من تهران است

آنچه واضح اســت «اســم شــوهر مــن تهران
اســت» کتابی اســت درباره زنــان و برای زنان؛
برشی از کتاب
شــخصیت اصلــی در هشــت داســتان از ۹
داســتان ایــن مجموعه زن اســت .زنــی که گاه
اســیر فقر و اعتیاد همسر و خســته از به دوش
کشــیدن بار زندگی به تنهایی اســت ،گاه دچار
مــال ناشــی از نادیده انگاشــته شــدن و دفن
آرزوهایــش بــا برچســب نمونــه بــودن ،گاهی
ســرخورده و بــه جنــون رســیده از بیتوجهــی
و خیانــت شــریک زندگــی و زمانــی هم اســیر
تعصبــات و جهــل فرهنگی جامعــهای که در
آن زندگی میکند .نویســنده کتاب دنیای زنان
داستانهایش را میشناسد و به خوبی آن را با
قلم و جهانبینی خود به تصویر میکشــد ،اما
آنچه به نظر میرسد منفعل بودن این زنان است ،انفعالیست که از همان طرح
روی جلــد نمودی آشــکار دارد؛ تصویر زنی که هالهای از تقدس در اطراف ســرش
دیده میشود ،صورت ندارد اما دستهایش چادر رنگیاش را با استیصال گرفته،
نه نامی دارد و نه نشانی ،نه چهرهای و نه هویتی ،سرانجام پسزمینه عنوان کتاب
شده و با نام مردش شناخته میشود.
نویسنده :زهره شعبانی
انتشارات :نشر مرکز
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سید علی صالحی

عکس :ریحانه شمیرانی

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند .چه مادر باشند ،یا
فرزند ،خواهر باشند یا همسر.
مخاطبان ،ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان
کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از
نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید .آثارتان را از طریق
نشاني ايميل  iranbanoo@icpi.irبفرستید يا به نشاني
تهران ،خيابان خرمشهر ،شماره ،208صندوق پستي -5388
 ،15875طبقه پنجم ،ايران بانو ،برای ما نامه بنویسید .نظرات
و پيشــنهادهايتان را از طریق شماره تلفن 02184711145
با ما در میان بگذارید.

اخبار زنان
تدابیــر ســازمان
بهزیســتی برای اشتغال
زنان معتاد بهبودیافته/
فرید براتی سده ،رئیس
مرکز توسعه ،پیشگیری
و درمــان اعتیــاد
ســازمان بهزیســتی کشــور دربــاره تدابیــر ایــن
ســازمان برای اشــتغال زنان معتاد بهبودیافته
گفــت :طرحــی در محلههای پرخطر بــا عنوان
«طــرح پیشــگیری بــرای افــراد تحــت حمایت
نهادهــای حمایتــی خــرد» داریم که در دســت
اجراست و منظور از نهادهای حمایتی خرد نیز
مؤسســات خیریه اســت که ما با آنــان همکاری
میکنیم.

پذیرش زنــان تحت
خشــونت خانگــی در
خانههای امن/معاون
امور اجتماعی سازمان
بهزیســتی کشــور از
پذیــرش  ۱۵۰۰زن
تحت خشونت خانگی در خانههای امن خبر داد.
حبیباهلل مسعودی فرید در خصوص خانههای
امــن موجــود در کشــور گفــت :در حــال حاضر ۲۴
خانه امن در کشور وجود دارد که دو مورد آن اخیراً
در شــهر تهــران و آذربایجــان غربــی افتتاح شــده
اســت .همچنین در حال حاضر حدود  ۳۶۰مرکز
اورژانــس اجتماعــی در کشــور داریم کــه در موارد
خشــونت خانگــی ،کــودک آزاری و همســر آزاری
میتوانند مداخالتی داشته باشند.
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افزایــش آمــار زایمــان
طبیعی پس از اجرای طرح
تحــول ســامت /رئیــس
انجمن متخصصین زنان
ایــران بــا اشــاره بــه آنچــه
کــه «افزایــش  ۱۰درصدی
در زایمانهــای طبیعی بهدنبــال اجرای طرح تحول
نظام ســامت» خواند ،گفــت :در حال حاضر حدود
۴۵درصــد از زایمانهــا در کشــور به روش ســزارین و
۵۵درصــد آنها به صــورت طبیعی انجام میشــود.
دکتــر اعظم الســادات موســوی گفت :امــروزه حدود
 ۴۵درصــد از زایمانهــا ســزارین و  ۵۵درصــد آنهــا
به صورت طبیعی انجام میشــود کــه البته این آمار
ســزارین از نظر سازمان بهداشت جهانی زیاد بوده و
باید به  ۱۵درصد تقلیل پیدا کند.

تشکیل ســازمان امور
زنــان ضــروری اســت/
فراکســیون
عضــو
زنــان مجلــس شــورای
اســامی ،تشــکیل
ســازمان ویــژه پیگیری
امــور زنــان در کشــور را ضــروری دانســت و گفــت:
ایجاد چنین سازمانی میتواند برای حل مشکالت
عمومی حوزه زنان بســیار کارساز و تأثیرگذار باشد.
پروانــه سلحشــوری دربــاره ایجــاد ســازمانی ویــژه
پیگیــری امــور زنــان گفــت :با توجــه به اینکــه وزیر
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــرای تشــکیل ایــن
ســازمان اعالم آمادگی کرده است به نظر میرسد
بــا همکاری معاونــت امور زنان و خانواده ریاســت
جمهوری نسبت به تشکیل این سازمان اقدام کند.

