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بیشــتر فعالیت برای ســواد آموزی زنــان را مردان
انجــام دادهانــد .از جملــه این نوع عالقــه و تالش
مردان به سوادآموزی زنان و حتی همسران خود را
میتوان در بخشــی از کتاب «تاریخ لرستان» یافت
که نویســنده آن از ماجرای عشــق یک مرد و توجه
وی به سوادآموزی همسرش نوشته است.
پنج صندوق کتاب برای همسر
در این کتاب اینچنین آمده اســت ...« :محمدعلی
میرزا دولتشــاه پســر فتحعلیشــاه دختر کربالیی...
را بــه عقد خویــش درآورد ...محمد علــی میرزا به
جواهر خانم عالقه و محبت زائدالوصف داشــت و
او را به وســیله معلمــان و مربیــان و ادیبانی که به
تعداد بســیار در دســتگاه وی بودنــد تحت تعلیم
و تربیــت قــرار داد و خوانــدن و نوشــتن را بخوبــی
فراگرفت و به دستور شاهزاده به مطالعه کتاب ها
پرداخت ،به طوری که در ســیاهه اموال او که بعداً
به مناســبتی تهیه شــده و در اختیار نگارنده اســت
پنج صنــدوق کتاب وجود دارد که مورد مطالعه او
بوده است»....
سرودن اشعار تا نوشتن مقاالت
«دکتــر ویلز» از جمله ســیاحانی اســت کــه درباره
تعلیــم و تربیت زنان در زمان ناصرالدین شــاه در
ســفرنامه خود نوشــته اســت...« :عالوه بر مردان،
دختران ثروتمنــد و بازرگانان و دولتیان هم اغلب
به کســب سواد و تحصیل و معلومات میپردازند.
تــا آنجا که بعضــی از آنها قادر به ســرودن اشــعار
یا نوشــتن مقاالت و جمالت ادبی هســتند .بیشــتر
خانمهــا عالقهمند بــه مطالعه اشــعار و آثار ادبی
هســتند .با وجود این تعداد زنان باسواد نسبت به
مردان به نسبتی حدود یک بر  50است»....
پنهان کردن از نگاه عابران
همچنین پزشک مخصوص ناصرالدین شاه «دکتر
پــوالک» هم دربــاره وضعیت تحصیلــی دختران
آورده اســت...« :دخترها با پســرها به طورمشترک
درس را شــروع میکنند .ولی نمیگذارند دخترها
در مدارس عمومی تحصیل کنند .از هشت سالگی
دیگر آنها را از نگاههای کنجکاوانه عابران محفوظ
و برکنــار نگاه میدارند...از  9ســالگی دخترها فقط
بــا حجــاب بــه مدرســه میرونــد .در خانوادههای
کم درآمدتر دیگر منتظرند که این دخترها را در 10
یا  11سالگی شوهر بدهند»....
یکسانی پسران و دختران در رشت
جالب است که خانم «مادام کارال سرنا» جهانگرد
ایتالیایی در نوشــتههای خود از تفــاوت نگاه مردم
رشــت در برخورد با ادامه تحصیل دختران نوشته
اســت...« :تا سن هفت ســالگی دخترها هم همان
درس پســرها را یــاد میگیرنــد .ولــی بــا آموختــن
خیاطــی معلومــات آنان بیشــتر میشــود .دانش
دختران ثروتمند بیشتر از دختران ندار و کم درآمد
نیســت .اما بــا این فرق که بعضــی از آنان نواختن
یــک آلــت موســیقی بــا خوانــدن آوازی را هم بلد
هســتند .دختران با ســواد و تحصیلکرده اشــعاری
از شــاعران ملی چون سعدی و حافظ را که پارهای
از ابیات آنان میان همه ضربالمثل شده است از
یدانند»....
حفظ م 
تحصیل رایگان  1200دختر
در ایــن میــان نکته قابل تأملی کــه خانم رایس در
کتــاب خود به آن اشــاره میکند برپایی گردهمایی
عظیمــی در تهران در ســال 1911میالدی اســت که
به جهت بحث درباره تعلیم و تربیت زنان برگزار
شــده بــود .به گفتــه این بانــوی فرنگــی ...«:امروزه
وزارت معــارف تأســیس یافتــه ،مدارســی بــرای
دختران و پســران ایجاد شده است و از مجموع 40
دبستان رایگان تهران 10 ،دبستان مختص دختران
اســت .این امتیاز و پیشرفت برای هزار و  200دختر
ایرانــی محســوب میشــود کــه از تعلیــم و تربیت
رایگان حکومت ایران برخوردار میشوند»....
فعالیت  50آموزشگاه دولتی دخترانه

...تا سن هفت سالگی دخترها هم همان درس پسرها را یاد میگیرند.
ولی با آموختن خیاطی معلومات آنان بیشتر میشود .دانش دختران ثروتمند
بیشتر از دختران ندار و کم درآمد نیست .اما با این فرق که بعضی از آنان نواختن
یک آلت موسیقی با خواندن آوازی را هم بلد هستند .دختران با سواد و تحصیلکرده
اشعاری از شاعران ملی چون سعدی و حافظ را که پارهای از ابیات آنان میان همه
ضربالمثل شده است از حفظ میدانند....

بر اساس نوشته کالرا رایس در آن زمان نزدیک به
 50آموزشــگاه دولتــی دخترانه در تهــران فعالیت
کــرده و چندین مدرســه دیگر نیز در شهرســتانها
مشــغول به تعلیــم و تربیت دختران بوده اســت.
ایــن مدارس بــه فارغالتحصیالن خــود گواهینامه
داده و حتــی معلمــان آنها کارمند رســمی دولت
بودهانــد .امــا در ایــن میــان تعــدادی از مــدارس
بهدلیل نداشتن معلمان شایسته بسته میشدند
و همین مســأله باز مشــکالت جدیدی را در مســیر
آموزش دختران ایجاد میکرد.
نبودن پلیس و معلمه با اخالق
امــا بــا وجــود آغــاز تغییراتــی اساســی در پذیرش
جامعــه بــرای با ســواد شــدن زنــان باز مشــکالت
زیــادی بــر ســر راه تحصیــل دختــران قرار داشــت
در کتــاب «نظــم و نظمیــه در دوره قاجــار» درباره
موانــع اصلی در ایجاد و احــداث مدارس دخترانه
آمــده اســت ...« :چیــزی کــه مانع ایجــاد و احداث
مکاتب دخترهاست نبودن اداره نظمیه و نداشتن
پلیس مرتب و مصادف شــدن دخترها با اشرار در
هنــگام ایاب و ذهاب و ممانعــت معاندان و تهیه
نکردن زنان معلمه با اخالق و ترتیبات صحیحه،
کتاب های کالسی و اجرای مجازات الواط است»....
تحجر ،تعصب و نگاه بدبینانه
در مقالــهای تحــت عنوان «تاریــخ تعلیم و تربیت
دختران در ایــران» بهصورت مفصلی به چگونگی
وضعیــت تحصیلــی زنــان اشــاره شــده اســت ،در
بخشی از آن اشاره شده است...«:به سبب تعصب،
تحجر و نگاه بدبینانه به آموزش دختران و زنان در
سالهای حکمرانی سالطین قاجار ،بسیاری از آنان
فاقد خواندن و نوشتن بودند و زنان با سواد و عالم
فقط در خانه خواص امکان پرورش مییافتند»....
باسواد شدن با معلم سرخانه
نویســنده مقالــه بــا ارجــاع بــه منابــع معتبــر
نوشــته اســت...« :بنابرایــن تحصیــل دختــران در

خانوادههایــی کــه به باســواد شــدن دختــران خود
عقیــده و عالقــه داشــتند به وســیله همــان معلم
ســرخانه بود که بــرای فرزنــدان خــود میآوردند،
گــواه ایــن معنــی نوشــته اســتاد ســعید نفیســی
اســت کــه « ...دختــران خانــواده مــا همــه بــه این
وســیله چیز یــاد گرفتنــد و تنها ســه نفــر از آنها که
جوانتــر بودند توانســتند ســالهای آخــر تحصیل
را در مــدارس دخترانــه کــه تــازه بــاز شــده بــود
طی کنند»....
حمایت روشنفکران از دختران
البتــه بنا بــه نظر نویســنده مقالــه فوق بــا احداث
مــدارس جدید که از ابــزار و وســایل نوین آموزش
بهــره میگرفتنــد ،اکثر روحانیــون روشــنفکر نیز از
جریان شــکلگیری مدارس حمایــت کردند و این
مسأله به رونق مدارس افزود .از آن جمله میتوان
شــیخهادی نجمآبــادی ،ســیدجمالالدین واعظ
اصفهانــی ،ســیدمحمد طباطبایــی ،شــیخمحمد
همدانــی ،آخوندمالمحمدکاظــم خراســانی و
سیدعبداهلل بهبهانی را نام برد.
تأسف از بیسوادی همسر
جالــب اســت که خانــم کالرا رایس با توجــه به آن
شرایطی که از نزدیک شاهد آن بود نسبت به آینده
تحصیلــی زنــان و دختــران ایرانــی بســیار امیدوار
بوده اســت و بــرای اثبات این موضــوع نمونههای
کوچکی را در کتاب خود آورده است...« :مسلمانی
تحصیلکــرده دختــر خردســالش را بــه مدرســه
امریکایی تهران آورد و گفت :متأسفم که همسرم
بیســواد اســت .اما من میــل دارم دختــرم دیپلم
بگیــرد .از آن پــس از او میخواهم که عمرش را در
میان زنان ایرانی صرف کارهای آموزشی کند»....
رفاه ایران با مادران تحصیلکرده
حتی این بانوی فرنگی اشاره به یک ایرانی ثروتمند
در کرمــان میکند کــه زمینی برای احداث مدرســه
دخترانــه و مبلــغ  200لیره برای هزینــه ایجاد بنای
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آن اهدا کرده بود .و حتی یکی از نمایندگان مجلس
نیز در آن زمان به یکی از آشنایان خانم رایس گفته
بوده اســت ...«:برای رفاه آتی ایران هیچ چیز بیش
از تعلیم و تربیت دختران اهمیت ندارد .امید کشور
ما به آموزش آنهاســت و اگر مــادران تحصیلکرده
نباشند ،ما هرگز نمیتوانیم سیاستمدار شویم»....
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