تاريخ دريافت8031/30/81 :
تاريخ پذيرش نهايي8031/30/03 :

پژوهش حاضر در جستجوي پاسخ به اين سوال است که توسعه جنسيتي زنان در بعد آموزش و پرورش در
دوره پهلوي اول تا چه حد تحقق يافت؟ گردآوري اطالعات بهشيوه اسنادي-کتابخانهاي و شيوه تأليف مقاله،
تحليلي-تبييني است .چارچوب نظري مفهوم کليدي توسعه جنسيتي است که عبارت از بهرهمندي برابر و
بدون جهتگيري جنسيتي زنان و مردان ازحقوق ،فرصتها ،خدمات ،منابع و پاداشهاست .برابري جنسيتي
اساس توسعه جنسيتي است چرا که با توانمندسازي زنان در سه بعد آموزش و پرورش ،بهداشت و
استانداردهاي زندگي سروکار دارد .توسعه جنسيتي افزايش مشارکت و توانمندي زنان است که خود هدف و
نتيجه توسعه محسوب ميشود .يافتهها نشان ميدهد در دوره مورد بحث نگرش جنسيتي حاکم برنظام
آموزشي که از حمايت نگرشي جامعه نيز برخوردار بود موجب تحکيم مدل نانآوري مردانه و فرودستي زنان
ميشد .نظام آموزشي با نهادي کردن نقشهاي جنسيتي و ترويج آنها از طريق تفکيک جنسيتي دروس سدّ راه
افزايش توانمندي زنان بود .اين امر موجب کاهش فرصتهاي شغلي زنان به مشاغل با موقعيت و دستمزد
پايين همچون پرستاري ،مامايي و آموزگاري براي زنان شد که انعکاس نقشهاي جنسيتي سنتي زنان بود و
کليشههاي جنسيتي مرسوم در زمينه تقسيم جنسيتي کار را کمتر به چالش ميکشيد و اين با جامعه کشاورزي
ايران تناسب داشت .به اين ترتيب جامعه نيز از مشارکت فعاالنه اقتصادي آنها در مسير توسعه محروم ماند.
توسعه جنسيتي ،برابري جنسيتي ،تحصيل ،زنان ،دوره پهلوي اول.
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از آنجا که توسعه روند گسترش برابر آزاديها براي همه مردم است برابري جنسيتي به
خودي خود يک هدف اساسي است ( World Development Report: Gender
 .)Equality & Development, 2012: 47نقش مؤثر برابري جنسيتي در رسيدن به
اهداف توسعه ،آموزشوپرورش و فرصتهاي اشتغال زنان است که خود از محورهاي مهم
توسعه است (سن .)000 :8010 ،ازاين رو ارزيابي واقعي توسعه نيازمند شاخص توسعه
جنسيتي است که به سنجش برابري و شکاف جنسيتي ميپردازد ( .)UNDP, 2016از ابعاد
توسعه جنسيتي آموزش و پرورش است .افزايش توانمندي زنان از طريق آموزش و پرورش
موجب توان افزايي اقتصادي آنها و در نتيجه رونق اقتصادي جامعه ميشود.
تشکيل حکومت پهلوي و رويکرد آن به نوسازي ،موجب گسترش آموزش و پرورش
عمومي شد .از آنجا که يکي از مشخصات جوامع مترقي گسترش آموزش و پرورش بود،
حکومت پهلوي براي ساخت ايران مدرن آن را مشمول نوسازي قرار داد .رضاشاه به خوبي
آگاه بود که شيوع بيسوادي در ايران از وجهه بينالمللي آن ميکاهد و براي بهبود نظام
آموزشي گامهايي برداشت ( .)Ghods, 2006: 223وي در سفرنامه مازندران اظهار ميکند
که بيش از هرکسي از تأسيس و گسترش مدارس درکشور لذت ميبرد (کتابناک.)online ،
با توجه شاه ،سنگ بناي سياستهاي آموزش و پرورش عمومي در اين دوره نهاده شد.
تأمين امکانات آموزش و پرورش عمومي با ساخت مدارس و تأسيس مراکز تربيت معلم،
تدوين کتب درسي و آييننامههاي آموزشي ،جشنهاي ساالنه تحصيلي و اموري از اين
قبيل همراه بود .همه اين اقدامات در جهت ارائه چهرهاي مترقي از ايران بود .در اين ميان
توجه به آموزش زنان از اهميت ويژهاي برخوردار بود .در اين پژوهش برآنيم پاسخي براي
اين سواالت بيابيم که در اين دوره زنان تا چه حد از فرصتها ،شانسها و منابع برابر با
مردان در زمينه تحصيل برخوردار بودند و نظام آموزشي چه تأثيري بر توسعه جنسيتي زنان
براساس برابري جنسيتي در آموزش و پرورش گذاشته است؟ پيامد نابرابري فرصتهاي
تحصيلي بر اشتغال زنان و در نتيجه رونق اقتصادي کشور چگونه بود؟ پاسخ به اين سواالت
و مطالعاتي از اين دست ميتواند در روشنشدن مسائل پيش روي توسعه زنان راهگشا باشد.

در باب آموزش زنان در دوره قاجار و پهلوي تحقيقات مختلفي انجام يافته است ،از جمله
مقاله «رباب حسيني» با عنوان «مدارس نسوان از آغاز تا  »8081که به مدارس دخترانه تا
نيمه حکومت رضاشاه پرداخته است .اين مقاله که حاوي اسناد و تصاوير مربوط به آموزش و
پرورش دختران است فهرستي از اولين مدارس ملي و دولتي دخترانـه که مربوط به دوره
قاجار است ،ارائه نموده است .در اين مقاله قوانين و مقررات چگونگي تأسيس و بودجه آنها
بهصورت توصيفي آمده است.
مقاله «سهيال ترابي فارساني» با عنوان «روند آموزش زنان از آغاز نوگرايي تا پايان
عصر رضاشاه» و همچنين کتاب وي با عنوان «اسنادي از مدارس دختران از مشروطه تا
پهلوي» از جمله ديگر تحقيقات انجام شده است .مقاله مذکور به روند ايجاد و گسترش
مدارس نوين دخترانه طي سالهاي پيش از مشروطه و تداوم آنها در دوره مشروطه وسپس
دوره رضاشاه ميپردازد .عمده مطالب مقاله مربوط به قبل از پهلوي است .کتاب نيز حاوي
اسناد مختلفي در مورد مدارس دخترانه ،کيفيت اداره و قوانين آنها ،بودجه و مسائلي از اين
قبيل است.
پژوهش حاضر با استفاده از مفاهيم و تبيينهاي جامعهشناسي رابطه ميان الگوي نگرش
حاکم بر جامعه و نظام سياسي با آموزش و پرورش دختران و زنان و پيامد آن بر اشتغال آنها
و در نتيجه توسعه جنسيتي زنان در دوره رضاشاه ميپردازد.
قبل از پرداختن به برابري جنسيتي 8به تعريف مفهوم جنسيت ميپردازيم .جامعهشناسان
ميان جنس 2و جنسيت 0تمايز قائلند .اصطالح جنس به تفاوتهاي بيولوژيکي زن و مرد
اشاره دارد درحاليکه جنسيت ناظر بر ويژگيهاي شخصي و رواني است که جامعه آن را
تعيين ميکند و با مرد يا زن بودن و به اصطالح مردانگي و زنانگي همراه است (گرت،
 .)3 :8013واژه جنسيت به تفاوتهاي اجتماعي بين جنس مونث و مذکر در طي دوره
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زندگي اطالق ميشود که براساس يادگيري بهوجود آمده و عميقاً در فرهنگها ريشه دارند.
اين تفاوتها در طول زمان قابل تغيير بوده و در فرهنگهاي گوناگون و حتي درداخل يک
فرهنگ درجات متفاوتي دارند .برابري جنسيتي يا برابري بين زنان و مردان به معني
برخورداري برابر زنان و مردان در همه سنين و بدون درنظر گرفتن جهتگيري جنسي آنان
از حقوق ،خدمات ارزش گذاشته شده در جوامع ،فرصتها ،منابع و پاداشها ميباشد .برابري
به معناي اين نيست که زنان و مردان مانند هم هستند بلکه بدين معناست که برخورداري
آنان از حقوق ،فرصتها و شانسهاي موجود در زندگي نبايد بر اساس اينکه آنان زن يامرد
آفريده شدهاند تعيين شده يا محدود گردد (زنان ،دختران ،پسران و مردان نيازهاي متفاوت –
فرصتهاي برابر .)8:2331 ،برابري جنسيتي يک پديده چندبعدي است و هدف آن
توانمندسازي 8زنان است .توانمندسازي فرايندي است که طي آن افراد براي غلبه بر موانع
پيشرفت ،فعاليتهايي انجام ميدهند که باعث تسلط آنها در تعيين سرنوشت خود ميشود.
واژه توانمندسازي به مفهوم غلبه بر نابرابريهاي بنياني است بنابراين با واژه خوداتکايي
متفاوت است .خوداتکايي داللت بر توانا ساختن شخص براي دستيابي به منابع و پيشرفتهاي
مادي در چارچوب جامعه موجود است .درحالي که تواناسازي يک زن توسط تحصيالت به
مفهوم اين است که توانايي جمعي براي انجام کارهايي را پيدا کند که منجر به رفع تبعيض
دختران در نظام آموزشي شود و يا درمقابله با تبعيضهاي جنسيتي در پارهاي از شغلها
دخالت کند (نقش زنان در توسعه .)81 :8011 ،نسبت تعداد زنان در سطوح مختلف آموزشي
به مردان از عالئم نابرابري جنسيتي است (.)Inglehart&Norris, 2005: 36
برابري جنسيتي پديدهاي چند بعدي است و ميتواند با گرايشات متناقض در عرصههاي
مختلف خانه ،حوزه عمومي و نيروي کار همراه باشد .حمايت از برابري جنسيتي در سياست،
محل کار و فرصتهاي آموزشي در پي الگوهاي مشابه نگرشهاي فرهنگي شديداً با
الگوهاي آموزش ،تعصب مذهبي و وضعيت نظامي مرتبط است .در سنجش عوامل موثر بر
برابري جنسيتي ،مقايسه جوامع مختلف نشان داده است که ميان نگرش نسبت به برابري
جنسيتي و صنعتي شدن جوامع همبستگي وجود دارد و جوامع کشاورزي کمترين ميزان
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نگرش حمايتي از برابري جنسيتي را دارند .از سوي ديگر انتقال از نقشهاي جنسيتي با
نوسازي اجتماع همراه است که در پي آن زنان بيaتري وارد نيروي کار شده و خانواده را از
تک نانآور مرد به دو نانآور تبديل ميکنند .بر اين اساس جوامع سنتي با نقشهاي
جنسيتي بسيار متفاوت که زنان را از کار بيرون از خانه منع ميکند مشخص ميشوند .همه
جوامع پيشاصنعتي بهطور بالقوه بر پرورش فرزند و بچهداري بهعنوان وظيفه اصلي و مهمترين
کارکرد زنان در زندگي همراه با وظايف خانگي همچون غذاپختن و ...تأکيد ميکنند و
کارپولي (دستمزدي) را عمدتاً مردانه تلقي ميکنند ( Inglehart & Norris, 2003:
 .)29&30براين عوامل بايد رونق اقتصادي را نيز افزود .رونق اقتصادي يکي از عواملي
است که شديداً با عادات و رسوم مبتني بر برابري زن و مرد در يک جامعه پيوند دارد
( .)Ibid35شرايط زندگي زنان از جمله نسبت تعداد زنان به مردان در سطوح مختلف
تحصيلي از عالئم قابل توجه نابرابري جنسيتي است.

بعد از جنگ جهاني اول درخواست عمومي براي مدارس بيشتر شد ،اين همان وضعيتي است
که در کشورهاي در حال توسعه اتفاق مـيافتد و در مورد نياز به آموزش و پرورش مبالغه
ميکنند و از اهميت کلي محيط اجتماعي انگيزنده غفلت ميشود .در واقع توجه به فوايد
ذاتي آموزش و پرورش از حد معقول و منطقي تجاوز ميکند و فشارهاي سياسي نيز براي
بازکردن مدارس بيشتر زياد است (وينر .)831 :8000 ،در اين دوره نيز باتوجه به درخواست
عمومي براي تحصيالت ،دولت در سال 8231ش بودجه آموزش وپرورش را از 840134333
ريال به  241334333ريال افزايش داد .در همين سال فقط در تهران تعداد  13مدرسه ابتدايي
تأسيس شد و شهرهاي ديگر نيز بدان تأسي کردند .تعداد دانشآموزان ابتدايي در 8231ش
بيست هزار نفر تخمين زده شده است ( .)Arasteh, 1962: 56با تأسيس حکومت پهلوي
اول و رويکرد نوسازي آن نظام آموزشي متمرکز شد .اولين برنامه آموزشي ابتدايي دختران
در  8031و براي پسران در  8031تنظيم شد .برنامه آموزشي از روخواني قرآن ،فارسي
(ديکته ،انشا و خواندن) ،تاريخ ،جغرافي ،رسم ،ورزش و مقداري مطالعات اجتماعي ،موسيقي
و کمي سرود تشکيل شده بود .خياطي و نقاشي بعداً به برنامه دختران افزوده شد .بودجه

آموزشي در سال  8031در مجموع  141084013ريال بود که در سال  8081به 1042114303
ريال رسيد ( .)Arasteh, 1962: 56-57قانون اعتبار تعليمات عمومي و قانون ورزش
اجباري در مدارس در  8031به تصويب مجلس رسيد .با اجراي قانون اعتبار تعليمات عمومي
بيش از دويست باب مدرسه در دهات و قصبات تأسيس شد (صديق .)021 :8013 ،در سال
8031-8030ش در تمام ايران 82مدرسه متوسطه شش ساله 11 ،مدرسه متوسطه سه ساله
و  111مدرسه ابتدايي وجود داشت .از اين تعداد ،مدارس پسرانه بيش از مدارس دخترانه و
سپس مدارس خارجي بيش از مدارس ايراني بوده و در نهايت مدارس دولتي دخترانه کمتر
از هردو بود (افشار .)2/811-810:8002 ،در سال تحصيلي 8031-8031ش تعداد شاگردان
مدارس دخترانه در تهران  34010نفر و تعداد شاگردان مدارس پسرانه  814381نفر يعني
تقريباً دو برابر بود .اين تفاوت در شهرهاي ديگر بيشتر از تهران بود .مثالً در آذربايجان تعداد
شاگردان دختر مدارس  04113نفر وتعداد شاگردان پسر مدارس  814121نفر بود .در فارس
 24880نفر شاگرد دختر و  14013نفر شاگرد پسر بود .در اصفهان تعداد شاگردان مدارس
دخترانه  110نفر و تعداد شاگردان مدارس پسرانه  14111نفر بود .در مجموع در سال
تحصيلي  8031-8031تعداد شاگردان مدارس دخترانه در کل کشور  024238نفر و تعداد
شاگردان مدارس پسرانه 8824111نفر بود (بينام .)018 :8031 ،دوره تحصيالت متوسطه
بنابه پيشنهاد عيسي صديق از سال  8032به دو دوره سه ساله و دوره دوم براي پسران سه
سال شامل دو شعبه علمي و ادبي و براي دختران دو سال بود که ميتوانستند پس از آن
آموزگار شـوند و يا وارد مدرسه مامايي شونـد اما براي پسران امکان ادامه تـحصيل در
رشتههاي مختلف فراهم بود (صديق .)010 :8081 ،اين رويه ادامه داشت تا اينکه در سال
 8081به تقليد از سازمان دبيرستانهاي فرانسه در پنج سال اول از ابتدا تا آخر سال پنجم
براي همه تحصيالت يکي بود و تنها درسال ششم به شعب طبيعي ،رياضي و ادبي تقسيم
ميشد (صديق.)210 :8013 ،
اما در مورد تعداد افراد بهرهمند از تحصيل براساس جنسيت بايد گفت طي  21سال
يعني از سال  8238تا  8081تعداد فارغ التحصيالن دوره تحصيالت شش ساله ابتدايي در
مجموع  18381نفر بود که تعداد  114110نفر مرد و  81002نفر زن بودند (بينام:8081 ،

 .)11درهمين مدت تعداد فارغ التحصيل هاي دوره شش ساله متوسطه در مجموع  1031نفر
و از اين تعداد  0081نفر مرد و تعداد  8313نفر زن بودند .نکته قابل توجه اينکه تا پايان
سال  8031فارغالتحصيالن تنها مرد هستند (همان.)10 ،
اين آمار بيانگر عدم نهادي شدن تحصيل زنان و دختران است که بخشي از آن بهدليل
وجود اعتقادات قديمي مبني بر عدم ضرورت سواد و مفسدهانگيزي آن براي زنان است
(اعـتقادي مبني بر اين که اگر زنان خواندن و نوشتن بياموزنـد به نامهنـگاري با مـردان
ميپردازند ( .)Honarbin Holliday, 2010: 22بهطور کلي عموماً عوام بر اين عقيده
بودند که مدرسه جوانان را فاسد ميکند (ريچاردز .)31 :8013 ،با اين وجود تا پيش از اينکه
دولت مستقيماً آموزش و پرورش از طريق مدارس را وارد حوزه اختيارات خود نمايد يک نوع
آموزش خصوصي براي دختران وجود داشت .بدين صورت که خانوادههايي که از تمکن مالي
برخوردار بوده و داراي رگههايي از تفکرات نوين در مورد آموزش زنان بودند با استخدام
معلم سرخانه در منزل امکان سوادآموزي دختران را فراهم ميکردند .در اين نوع آموزش
گرايشي مبني بر آموزش هنر و موسيقي (پيانو ،تار و مواردي از اين قبيل) به دختران بودکه
حاکي از تأثيرپذيري خانوادههاي مرفه ايراني از نحوه تربيت دختران در ممالک خارج است
(هاکس .)220 :8011 ،عالوه بر آن با استخدام معلمان خارجي بهعنوان معلم سرخانه
دختران اين خانوادهها يک زبان خارجي را که معموالً زبان فرانسه بود نيز ميآموختند.
«ايران تيمورتاش» و «مريم فرمانفرما» ازاين جمله بودند که زبان فرانسه را بدين طريق
آموخته بودند (بهنود .)810 :8011 ،در اين نوع آموزش معموالً خياطي ،گلدوزي ،خانهداري و
تعليمات ديني نيز قرار داشت (فرمانفرما .)21 :8012 ،بدين ترتيب مواد آموزش خصوصي
نيز شبيه موادآموزشي مدارس در دوره بعد بود.
تفاوت مناطق براساس شهري و روستايي نيز در توزيع امکانات آموزشي موثر بود .بهطور
کلي در دوره مورد بحث تحصيل همچنان محدود به مناطق شهري و خصوصاً طبقه متوسط
بود .مناطق روستايي و عشايري بهره چنداني از آن نداشتند ( .)Ghods, 2006: 224اين
بدان معناست که کودکان به يکسان از فرصت مشابه براي تحصيالت ابتدايي برخوردار
نبودند و در توزيع فرصتهاي تحصيلي نابرابري وجود داشت (وينر.)881-880 :8000 ،

بنابراين نابرابري در دو سطح وجود داشت .هم ميان بخشهاي مختلف جمعيت شهري و
روستايي در برخورداري از امکانات تحصيل نابرابري وجود داشت و هم در سطح موازي با
آن نابرابري ميان زنان و مردان وجود داشت که ناشي از سازمان اجتماعي جامعه بود .عوامل
جغرافيايي ،فقدان تسهيالت حمل ونقل و همچنين وضعيت اقـتصادي کشور موجب کاهش
تحصيل در مناطق روستايي ميشد .بخش ديگر قضيه مربوط ميشود به رابطه جامعه
کشاورزي با عادات و رسوم برابريخواهانه و کليشههاي جنسيتي .بدين صورت که جوامع
کشاورزي ضمن نفي کار زنان در بيرون از خانه بر وظايف زنان بهعنوان خانهداري و پرورش
فرزند بهعنوان مهمترين کارکرد آنان تأکيد ميکنند ( .)Inglehart & Norris, 2005:35با
اين وصف نه تنها دولت در ايجاد امکانات آموزشي براي مناطق روستايي سهلانگار بود بلکه
بهدليل نگرش خاص مناطق روستايي درخواست امکانات آموزشي براي دختران از سوي آنها
نيز کمتر بود.
در قسمت پيشاهنگي نيز بيشترين اقدامات دولت در مورد پسران بود و پيشاهنگي
دختران تنها در اواخر دوره شدت بيشتري يافت که البته همچنان از نظر گستره فعاليتها
غلبه با پيشاهنگي پسران بود .آمار پسران پيشاهنگ در خرداد  8083و 8081در مرکز و
شهرستانها در مقايسه با سال قبل از آن در جدول شماره  8آمده است (بينام:8083 ،
011و:)010

تعداد پيشاهنگان پايتخت  0321نفر
تعداد پيشاهنگان شهرستانها  23181نفر
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نظام آموزشي اين دوره با تدوين برنامه درسي مبتني بر تفکيک جنس ،حاوي خشونت
نمادين عليه زنان بوده و منجر به تحکيم موقعيت فرودست زنان ميشد .خشونت نمادين
مبتني بر عقيدهسازي و اجتماعي کردن الزم براي توليد عامالن اجتماعي داراي الگوهاي
درک و داوري است که آنها را مستعد آن ميکند تا فرامين نهفته در يک وضعيت يا در يک
گفتمان را دريافت و از آن اطاعت کـنند .خشونت نمادين با همدستي تحت سلطه تداوم
مييابد چرا که ريشه در انتظارات جمعي ،اعتقادات بهلحاظ اجتماعي تلقين شده و جا افتاده
دارد (بورديو.)200 :8013 ،
برنامه درسي بهعنوان موضوعاتي که در يک دوره تحصيلي در مدرسه مطالعه ميشود
انـعکاسدهنده آگاهيهايي است که يک جامـعه آن را بـراي آموزش ارزشمند و مناسب
ميداند .براين اساس با تغييرات اجتماع برنامه درسي نيز متناسب با آن تغيير ميکند .اين
بدان معناست که برنامه درسي و تمرينات آموزشي ميتواند بيانگر ايدههايي در مورد برابري
جنسيتي و يا بازتوليد ايدهها و تمريناتي باشد که نشان نابرابري جنسيتي است (2007: 28
 .)Aikman & Unterhalter,بااين وصف برنامه درسي دختران و پسران در دوره مورد
بحث داراي تفاوتهايي بر اساس نگرش جنسيتي بود که موجب کاهش دسترسي دختران
به آموزشهاي مهارتزا ،استخدام و کسب مشاغل باال ميشد .اين بدان معناست که
دختران از نظر دستيابي به برنامه درسي در موقعيت نابرابر قرار داشته و از قدرت مرتبط با
انواع مشخصي از دانش محروم بودند.
برنامه درسي دختران در سطوح مختلف داراي دروس خانهداري بود .دختران در کالس
سوم ابتدايي هنر يدي داشتند که شامل دوخت ،برش و بافندگي ميشد و در کالس چهارم
عالوه بر هنر يدي ،آشپزي نيز جزو دروس دختران بود .در کالس پنجم نيز همچنان هنر
يدي جزو دروس بود (بينام .)818-813 :8031 ،در دوره باالتر نيز اين روند ادامه يافت .در
دوره اول متوسطه خياطي ،خانهداري ،تدبير منزل ،بچهداري ،حفظالصحه منزل و آشپزي،
رختشويي و اتوکشي جزو دروس دختران بود (بينام .)238 :8031 ،آموزش خياطي و صنايع
دستي در مدارس هماهنگ با خواست خانوادهها نيز بود و اساساً يکي از داليل تأکيد مدارس

بر آموزش صنايع دستي به دختران استقبال خانوادهها از اين قسمت بود .نظام آموزشي براي
تشويق خانوادهها به ثبت نام دختران درمدارس ،آموزش صنايع دستي قاليبافي ،خياطي و
مواردي از اين قبيل را در برنامه درسي دختران قرار ميداد (ترابي فارساني .)13 :8011 ،از
سوي ديگر آموزش صنايع دستي به دختران در جهت ترويج آنها به کارهايي بود که درخانه
قادر به انجام آن باشند ،بنابراين جامعه کار زنان را ميپذيرفت و از آن استقبال ميکرد اما
منوط به اينکه موجب خروج زن از حوزه خصوصي به حوزه عمومي نشود .نتيجه اين نگرش
تثبيت موقعيت زنان بهعنوان نيروي کار در مشاغل پايين و با دستمزد کمتر است .ترويج
صنايع دستي در ميان دختران بهعنوان پيشنهادي براي انتخاب آن بهعنوان شغل آينده
مستلزم اين بود که در قبال آنها دستمزد بيشتري پرداخت شود بهگونهاي که دختران از
طريق آن قادر به امرار معاش باشند .هر کشوري که مايل است جوانانش به مشاغل
کشاورزي و يا حرفههاي يدي روي آورند بايد براي اين مشاغل دستمزد بيشتري بپردازد
(وينر .)880 :8000 ،ضمن اينکه اينگونه مشاغل به نوعي بازتوليد نقشهاي جنسيتي
هستند که متناسب با توان تحصيلي کم و نمايانگر موقعيت فرودست زنان در بازار کار بودند.
قرار دادن حفظالصحه در زمره دروس مدرسه دختران نيز ناشي از پيشفرض ذهني رايج
اين دوره است که در ميان روشنفکران ،که بهبود وضعيت زنان از دغدغههاي مهم آنان بود،
نيز رواج داشت و آن اينکه خدمات بهداشتي زنان در خانه وجهي جداييناپذير از نقش
طبيعي تيمارداري زن در خانواده است (ابوت و واالس .)803 :8030 ،اين ديدگاه تا به امروز
نيز تداوم يافته است .بر پايه اين ديدگاه تأمينکننده اصلي مراقبتهاي بدون مزد بهداشتي
در خانه زناناند .آموزش بهداشت نيز بيشتر خطاب به زنان بود که قاعدتاً بايد مراقبت از
ديگر خويشاوندان را درخانوار به عهده بگيرند .بر اين اساس آموزش دختران در مدرسه
بخشي از روند تربيتي آنان براي مادرشدن پنداشته ميشد و ارتقاي بهداشت و تندرستي
ملت را در گرو آموزش مادران تلقي ميکردند .با اين وجود ،شرايط نامناسب اقتصادي و
فقدان امکانات مادي که زنان در سايه آن به مراقبت ازخانوادههاي خود ميپرداختند غالباً
ناديده گرفته ميشد (ابوت و واالس .)813 :8030 ،درواقع زنان را در درجه اول مسئول
مراقبت از سالمتي و بهداشت خانواده هايشان ميدانستند .عالوه بر آن زنان مسئوليت

آموزش بهداشت به فرزندان خويش را نيز بر عهده داشتند (همان .)811 ،در مطبوعات اين
دوره نيز عموماً بخشي به حفظالصحه که همان بهداشت است ،اختصاص داشت و عمدتاً
زنان نيز مخاطبان اينگونه مقاالت بودند .مثالً روزنامه «زبان زنان» طي مقالهاي با عنوان
«مساعدت زن ومرد در زندگي» به بيان وظايف زن و مرد بر حسب طبيعتشان پرداخته و
نوشت بهداشت و تربيت فرزند وظيفه زن برحسب طبيعتش است (دولتآبادي:8011 ،
.)2/001
با توجه به کارکردهاي پنهان آموزش و پرورش در انتقال ارزشها ،هنجارها ،باورها و
نگرشها به کودکان ،بهطور کلي عملکرد نظام آموزشي در تنظيم برنامه درسي دختران
درجهت حفظ وتداوم نگرشهاي سنتي نسبت به نقشهاي زن و مرد بود (کوئن:8011 ،
 .)831در اينجا مدرسه در جهت انتقال کليشههاي جنسيتي در مورد نقش زنان عمل نموده و
در فرايند جامعهپذيري جنسيتي 8چندان توجهي به القا نوسازي در زمينه نقشهاي جنسيتي
نداشت .نوسازي در اين دوره در مرحله نخستين يعني نمودها و ظواهر آن باقي ماند و بيشتر
صرف توسعه مدارس شد .يک شيوه براي نفوذ نوسازي به اليههاي مختلف اجتماع و
همچنين ترويج فرهنگ منطبق با آن استفاده از آموزش و پرورش به عنوان يک ابزار مهم
در جهت جامعهپذيري 2افراد مطابق با انديشههاي نوين در باب نقشهاي جنسيتي است.
جامعهپذيري مشابهتر دختران و پسران يکي از راههاي رفع نابرابري جنسيتي است .افراد در
فرايند جامعهپذيري بايدياد بگيرند که دختر و پسر ميتوانند کارهاي يکسان و مشابهي را
بدون توجه به جنسيتشان انجام دهند .در اين مورد مدرسه و معلمان نقش مهمي دارند
(کرون .)810 :8033 ،حمايت نگرشي جامعه از نابرابري جنسيتي دربعد آموزش در مذاکرات
مجلس انعکاس يافته است .همچنانکه از مذاکرات مجلس برميآيد اعتقاد عمومي بر آن
بود که مدرسه وظيفه آمادهسازي دختران براي مسئوليتهايخانگي را بر عهده دارد و بايد
دروس مدارس دخترانه منطبق با آن باشد .برخي نمايندگان مجلس از نظام آموزشي انتقاد
8ـ جامعهپذيري جنسيتي فرايندي است که افراد از طريق آن صفات و ويژگيهاي جنسيتي شده را گرفته و خود را درک ميکنند
(سفيري وايمانيان.)10 :8011 ،
2ـ جامعهپذيري فرايندي است که بهوسيله آن افراد گرايشها ،ارزشها و کنشهاي مقتضي را بهعنوان فردي از اعضاي يک
فرهنگ بخصوص فرا ميگيرند (شفر.)811 :8038 ،

ميکردند که دروسي همچون رياضيات ضمن اينکه براي دختران سنگين است چندان مورد
نياز آنها نبوده وبهتر است از ميزان چنين دروسي کاسته شده و در عوض بر دروس خانهداري
که مورد انتظار جامعه از آنان است افزوده شود تا خروجي مدارس دخترانه مادراني خانهدار
باشد (مذاکرات مجلس ،دوره نهم ،جلسه  18و دوره دهم ،جلسه  .)10اين در حالي است که
پيامد رواني مهارت و يادگيري دروسي همچون رياضيات براي زنان اعتماد به نفس بااليي را
ايجاد ميکند که احساس قدرت ناشي از آن درخانه و اجتماع قابل درک است .پس از کشف
حجاب نيز مجالس سخنراني زيادي با عناويني به مضمون تربيت زنان از طريق بلندگوهاي
رسمي حکومت شامل ادارات دولتي و خصوصاً دو سازمان «کانون بانوان» و «سازمان
پرورش افکار» برپا ميشد .درونمايه اصلي آنها اهميت مقام زن در جامعه و ترقي نسوان
بود اما با کمک و هدايت مردان تا از شاهراه هدايت منحرف نشوند .برابري زن با مرد در
رسيدن به کمال مورد تأييد بود اما در ساير موارد ترديد جدي وجود داشت (اطالعات،
ش .)1311دکتر عيسي صديق رئيس دانشسراي عالي در سخنراني خود در کانون بانوان با
عنوان «اهميت پرورش دختران» در بيان تاريخ پيشرفت زنان اظهار نمود که در طول تاريخ
تعداد قليلي از نوابغ زن بودهاند (اطالعات ،ش  .)1821نخبگان جامعه که در رأس نظام
آموزشي بودند نيز داراي بينشي مردانه بوده و سعي در القاء آن داشتند .از اين رو اين نگرش
که بزرگترين هنرمندان ،نويسندگان ،دانشمندان و خالصه نوابغ مرد بودهاند بهعنوان يک
حقيقت مسلم و بيچون وچرا اظهار ميشد .پيامد اين نگرش تفکيک دروس و رشتههاي
آموزشي براساس جنسيت است (ابوت و واالس .)821 :8018 ،وجود مباحث بسيار با موضوع
اهميت پرورش زنان در اين دوره نمايانگر نگرش پدرساالرانه است که موجب شد تا نظام
آموزشي نيز همچنان تحت تأثير آن کارکردي براساس جنسيت داشته باشد و براين اساس
ورود زنان به بخش آموزشي نتوانست ساختارهاي پدرساالرانه و تبعيض عليه زنان را تضعيف
نمايد ( .)Sedghi, 2007: 72نگرش رايجي وجود داشت که زنان تحصيل کرده در روابط
خانوادگي خود حاضر به پذيرش موقعيت فرادست مرد نبوده و در اين صورت حفظ نظام
خانواده مشکل است (اطالعات ،ش  .)2232به اين ترتيب نگرشهاي پدرساالرانه مانع رشد
برابري جنسيتي در تحصيل بود .آموزش و پرورش با تأثيرپذيري از اين نوع نگرش در
خدمت آماده کردن دختران براي يک جامعه پدرساالر و ملزومات آن بود .بهعبارت ديگر

نظام آموزشي با نهادينه کردن تبعيض عليه زنان به حفظ آداب و رسوم ناشي از پدرساالري
از طريق خود زنان کمک ميکرد (.)Lakes & Carter, 2008: 19
از سوي ديگر باتوجه به اينکه موضوع دروس ارائه شده به دختران درقياس با دروس
پسران هم متفاوت بود و هم کمتر حرفهاي بود فـرصتهاي شغلي دخـتران نيز کاهـش
مييافت و مشاغلي که پيش روي دختران بود هم از لحاظ جايگاه و هم از لحاظ دستمزد
پايينتر از پسران بود .يک گام اساسي براي نزديک شدن به برابري جنسيتي اين است که
مدارس دخترانه را مانند مدارس پسران به سطح مناسبي از نظر کيفيت آموزشي برسانيم.
درصورتي که دختران در مدارس بهخوبي آماده نشوند مجبور خواهند شد در آينده به مشاغل
پاييني تن دهند و همين امر باعث ميشود آنها نتوانند از عهده مخارج اضافي نگهداري
کودکانشان برآيند که به احتمال زياد به ترک شغل منجر ميشود (کرون .)810 :8033 ،در
دوره مورد بحث صرفنظر از تفاوت مواد درسي کيفيت مواد درسي نيز برحسب جنسيت
متفاوت بود .برنامه درسي پسران از کيفيت بيشتري برخوردار بود .براي مثال در دوره اول
متوسطه دختران ،رياضيات فقط شامل درس حساب دو ساعت در سال اول و دوساعت در
سال دوم و سال سوم فقط هندسه يک ساعت ميشد .درحاليکه رياضيات پسران شامل
جبر ،حساب و هندسه سال اول و دوم هرکدام  1ساعت و سال سوم  0ساعت ميشد.
همچنين زبان خارجه در دوره اول متوسطه دختران براي هرسال 1ساعت ميشد درحاليکه
زبان خارجه دوره اول متوسطه پسران شامل 1ساعت براي هرسال ميشد .در دوره دوم
متوسطه نيز زبان خارجه پسران هر سال  1ساعت ميشد درحاليکه براي دختران در همان
مقطع هرسال 1ساعت ميشد (بينام 282 :8031 ،و .)831
در سال  8031مجموع مدارس دولتي پسرانه  11باب و مدارس دخترانه  83باب ميباشد.
در همان سال تعداد مدارس ملي دخترانه  10و تعداد مدارس ملي پسرانه  23و همچنين در
حومه تهران جمعاً  21مدرسه دولتي موجود بود که دو مدرسه دخترانه و  21مدرسه پسرانه
بودند (بينام .)201-218 :8031 ،همچنان که آمار نيز گويا ميباشد در ابتداي دوره توجه
بخش خصوصي،که نماينده مردم ميباشد ،به آموزش دختران بيش از دولت بوده است.

همچنين وجود مدارس دخترانهاي که توسط خارجيان اداره ميشدند مؤيد اين امر است.
اقبال خانوادههاي ايراني به اين مدارس قابل توجه است .خانوادههاي ايراني عموماً دختران
خود را در مدارس اقـليتهاي مذهـبي و يا مدارسي که توسط ميسيونرهاي مذهبي اداره
ميشد ثبت نام ميکردند .اين روند از اواسط دوره پهلوي با کنترل بيشتر دولت بر مدارس
خارجي و افزايش مدارس عمومي دولتي روبه کاهش نهاد (صديق.)811 :8000 ،
عالوه بر آن ،مدارس ساير وزارتخانهها همچون پست و تلگراف ،کالس قضايي ،ثبت
اسناد نيز بودند که در تهران قرار داشتند و عموماً مختص پسران بودند چرا که فرصتهاي
شغلي موجود در آنها نيز عمدتاً مختص پسران بود (بينام .)210 :8031 ،بهطور کلي بين
سالهاي  8030تا  8020از مجموع دانشآموزان ،تعداد دختران از  8143درصد به 21درصد
افزايش يافت ( .)Amin, 2002: 147ناگفته نماند بعد از کشف حجاب دولت در تأسيس
مدارس مختلط نيزاهتمام نمود (بينام.)8 :8083 ،
دولت در ايران از قرون پيش از اسالم و دوره اسالمي همواره نقش حمايتي از نهادهاي
آموزشي بر عهده داشته است .اين امر خصوصاً در مورد تحصيالت باال صادق است .تقريباً
هر سلسلهاي در ايران از نهادهاي آموزشعالي حمايت ميکرد و برجستهترين عالمان در
زمينه پزشکي ،ستارهشناسي ،ادبيات و فلسفه با حمايت آنها رشد ميکردند .بنابراين حمايت
دولت از تحصيالت عالي مسبوق به سابقهاي طوالني در پيش و پس از اسالم است .وجود
اين سابقه يکي از داليل مسئوليت دولت در حمايت از آموزش عالي در دوران پهلوي اول
است ( .)Arasteh, 1962: 134از سوي ديگر تحصيل زنان در افکار عمومي با آنچه
تحصيل براي مردان تصور ميشد متفاوت بود و عبارت بود از آموزش خانهداري و پرورش
فرزند ،حفظ بهداشت و سالمت و رهايي از خرافات (اتحاديه .)11 :8018 ،بهطور کلي هدف
از آموزش زنان تربيت همسراني کدبانو و مادراني بهتر بود و چشماندازهاي اشتغال از طريق
تحصيل مورد توجه نبود .حتي مقاالتي که بر اساس نتايج تحقيقات جديد در پي ترويج
عقايد مبتني بر توانمندي يکسان زن و مرد بودند پس از تأکيد بر آموزش زنان ،در نهايت
يادآور ميشدند که مهمترين شغل و وظيفه زنان مادري و تربيت فرزند است (آينده ،ش.)81

ايدئولوژيهاي مربوط به مادري و مادر خوب که جاي زن را در خانه معين ميکرد و نه
بيرون از آن ،بهعنوان يکي از موانع برابري جنسيتي عمل کردهاند ( Gornick & Meyers,
.)2009: 411
از اين رو مدرسه زنان را براي زندگي خانوادگي و يا کار فرعي با دستمزد پايين همچون
مشاغل خانگي خياطي و يا صنايع دستي آماده ميکرد نه کار در بازار کار اصلي و دستيابي
به مشاغل عالي .در نتيجه اين امر فاصله ميان پسران و دختران از لحاظ آموزشي موجب
فاصله ميان آنها در بازار کار ميشود .باتوجه به آنچه گفته شدتا زمان تأسيس دانشگاه تهران
غير از دارالمعلمات هيچ راه ديگري براي تحصيالت عالي زنان وجود نداشت .اين درحالي
بود که تا قبل ازگشايش دانشگاه تهران ،براي پسران تحصيل در رشتهها و مدارس متنوع
زير امکانپذير بود :مدرسه عالي طب ،دواسازي و دندانسازي ،مدرسه صنعتي ،نجاري،
مهندسي ماشينسازي ،مدرسه تجارت ،مدرسه ورزش ،مدرسه صنايع مستظرفه ،مدرسه
موسيقي (بعداً دختران نيز بدان راه يافتند) ،مدرسه حقوق وعلوم سياسي و اقتصادي .عالوه
بر آن مدارس ساير وزارتخانهها نيز بودند که پيشتر اشاره شد (بينام .)210 :8031 ،اين نوع
مدارس با آموزش حرفههاي مختلف به پسران فرصتي بود تا آنها بتوانند وارد بازار کار شده
و از طريق مهارتي که آموختهاند امرار معاش کنند .منع دختران از اين مدارس نابرابري
فرصتهاي آموزشي و تأثير آن بر تقسيم جنسي کار را نشان ميدهد.
برخالف تبليغاتي که براي سوادآموزي زنان در اين دوره ميشد تحصيالت عالي مورد
انکار بود .براي مثال روزنامه اطالعات طي مقالهاي با عنوان «شوهر خوب» با استناد به
وضعيت زنان تـحصيل کرده امريکايي تحصيالت عاليه را مانع ازدواج زنان تـلقي کرده و
مينويسد اعتماد به نفس وحس رقابت و موفقيت اين زنان که در نتيجه تحصيل و کار
درآنها ايجاد ميشود براي زندگي خانوادگي آنان مضر بوده و موجب دوري مردان از آنها
ميشود (اطالعات ،ش  .)2121همين روزنامه در شماره بعد در ستون «مسائل اجتماعي» با
عنوان «زواج معلمات» به بحث ازدواج زنان معلم ميپردازد و اينکه آيا اشتغال با وظايف
خانگي زنان در تناقض است و يا خير (اطالعات ،ش  .)2108امروزه مقياسهاي چند بعدي
به سنجش نگرش نسبت به تقسيم نقشهاي جنسيتي در خانه و نيروي کار که شامل

نگرش نسبت به برابري جنسيتي ،وضعيت زنان و حمايت از جنبش زنان ميشود ،پرداختهاند.
يکي از مقياسهاي نسبتاً جامع شامل سـواالت ترکيبي پنج قسمتي ميشود که سه مورد از
آن را ميتوان با مراجعه به مباحث اين دوره رديابي نمود .يکي از سواالت چنين است:
«تحصيالت دانشگاهي براي پسران مهمتراز دختران است ( Inglehart & Norris, 2005:
 .)31در دوره مورد بحث روزنامه اطالعات طي چندين شماره نظرات خوانندگان خود را در
مورد تحصيالت عالي زنان منتشر نمود .پاسخ دهندگان بر الزام تحصيل براي زنان متفق
بودند اما تحصيالت عالي را زايد ميدانستند .کساني که موافق بودند آن را منوط به
هماهنگي ميان وظايف خانگي زنان و تحصيالت عالي آنها ميکردند .برخي مخالفان
تحصيالت عالي زنان را عامل بيميلي زنان به ازدواج تلقي کرده و آن را مانع توليد نسل
ميدانستند (اطالعات ،ش .)2221سوال ديگر مقياس مذکور اين است« :در کل مردان
رهبران سياسي بهتري از زنان ميشوند» ( .)Inglehart & Norris, 2005: 31در جلسه
کنگره نسوان شرق که در تهران برگزار شد و فعاالن زن ايراني به عنوان نماينده زنان
اصالحطلب ايراني در آن شرکت داشتند ،درخواست مشارکت سياسي زنان از دولت منوط به
وجود اسـتعداد و کفايت در زنان و افـزايش حداکثري زنان فاضل و عالم شـد (سالمي و
نجمآبادي .)888 :8011 ،بسياري از روشنفکران همچون «کسروي» بهشدت با مشارکت
سياسي زنان مخالف بودند و امور سياسي را حوزه اختصاصي فعاليت مردانه ميدانستند
(کسروي .)81 :8021 ،با وجودي که مشارکت اجتماعي زنان در اين دوره بسيار تشويق
ميشد اما مشارکت سياسي زنان مورد انکار بود چراکه اين امر نيازمند برابري زن و مرد
است که مورد پذيرش جامعه پدرساالر ايران نبود .سوال سوم چنين است« :بنظر شما کمال
يک زن در بچهدار شدن است و يا ضرورتي ندارد؟» .پيشتر اشاره شد که در اين دوره هدف
پرورش زنان موضوع مقاالت ،کتابها و سخنرانيهاي زيادي بود که همگي متفقالقول
هدف پرورش زنان را مادراني شايسته ميدانستند تا فرزنداني اليق و وطنپرست تربيت
کنند« .هاجر تربيت» از فعاالن اين دوره در نطقي در کانون بانوان هدف اصلي از پرورش
زن را توليد نسل و پرورش فرزند بيان کرد (اطالعات ،ش  .)2121ناگفته نماند يکي از
موضوعاتي که در ين دوره بر آن تأکيد ميشد افزايش نفوس بود و از اين جهت نيز ازدواج
زنان و فرزندآوري آنان تشويق ميشد و هرچيز که موجب به تعويق افتادن ازدواج و يا

کاهش توليد نسل زنان ميشد مورد نکوهش قرار ميگرفت (اطالعات ،ش  .)2211آينده
خوب براي دختران در ازدواج ،بچهدار شدن و زندگي خانوادگي خالصه ميشد.8
تعداد دختران و پسران در آموزشگاههاي عالي در پايان سال تحصيلي 8081-8080بهشرح
زير است :در اين سال در کالس ادبي مخصوص بانوان  08نفر ،ادبيات فارسي  0زن
و81مرد ،فلسفه و علوم تربيتي  2زن و  21مرد ،زبان خارجه  1زن و  12مرد و رياضيات 8
زن و 03مرد مشغول به تحصيل بودند .درحاليکه در ساير رشتهها و دانشکدهها همچون
حقوق ،علوم سياسي ،مقدمات طب ،دواسازي و دندانسازي دانشجوي زن وجود نداشت .در
اين سال جمع کل دانشجويان زن  823نفر و جمع کل دانشجويان مرد  8020نفر ميشد
(سالنامه و آمار  .)0: 8080 ،8081-8080تعداد کم دختران درمقابل عده زيادپسران قابل
تأمل است .اين امر داراي علل مختلفي است .از جمله اينکه تعداد مؤسسات آموزش عالي
خاص پسران درمقابل موسسات آموزشي خاص دختران بسيار زياد بود .در سال -8081
 8080اين رقم براي پسران  1و براي دختران  2باب ميباشد (همان).
يکسال بعد  13زن وارد دانشگاه تهران شدند .باستانشناسي (يک نفر) ،زبانهاي
خارجي (23نفر) ،کالس ويژه ادبيات (01نفر) ،ادبيات فارسي (0نفر) ،رياضيات (80نفر) ،علوم
طبيعي (يک نفر) و در فلسفه و بيان (0نفر) ( .)Amin, 2002: 158يکي از داليل رواج
کمترتحصيالت عالي در ميان زنان ضمن توجه به کمبود امکانات ،فقدان زمينه فرهنگي
مبني بر اعتقاد عمومي به عدم نياز زنان به تحصيالت عالي و همچنين همراستا نبودن
تحصيالت عالي با وظايف خانه داري و مادري آنان است .در واقع اولويت اصلي براي زنان،
خانهداري و پرورش فرزند بود .از آنجا که تحصيل از ازمنه قديم بيشتر در ميان مردان رايج
بود و مشاغلي که در پي کسب تحصيل فراهم ميشد نيازمند خروج از حريم خانه و ورود به
عرصه عمومي بود (و اين امر را مفسدهانگيز ميدانستند) ،تحصيالت عالي براي زنان از
حمايت نگرشي چنداني در جامعه برخوردار نبود .همچنان که از نظر برخي روشنفکران اين
8ـ برخي اين شعر سعدي را براي فرزندآوري زنان به عنوان کمال آنها شاهد مثال مي آوردند :زنان را بود بس همين يک هنر/نشينند
و زايند شيران نر (فاطمي.)831:8083 ،

دوره بر ميآيد تحصيل زنان بيشتر به هدف پرورش مادراني خانهدار بود و نه براي کسب
حرفه و معاش و يا بهعبارت بهتر نانآوري .اساساً تحصيالت عاليه نوعي بلندپروازي و
آرزوي بزرگ براي زنان تلقي مي شد درحالي که براي مردان پسنديده بود و مورد تشويق
قرار ميگرفت چرا که همراستا با مدل نانآوري مردانه نيز بود .از سوي ديگر نظام آموزشي
نيز با تنظيم برنامه درسي متأثر از نگرش جنسيتي در ترويج اين عقيده موثر بود .حتي در
سطوح تحصيلي باالتر همچون برنامه درسي دانشسراي مقدماتي دختران کاردستي و
خياطي ،حفظالصحه و بچهداري ،حفظالصحه البسه ،حفظالصحه خانه و اصول مقدماتي
خانهداري قرار داشت (بينام .)821-821 :8080 ،برنامه درسي هنرستان دولتي بانوان نيز
عالوه بر دروس نظري و تخصصي شامل بهداشت و خانهداري ميشد (بينام.)213 :8083 ،
بهطور کلي همه دانشآموزان دختر چه کساني که قصد ادامه تحصيل در مقاطع باالتر را
داشتند و چه کساني که فقط تا ديپلم مايل به تحصيل بودند ،در هر صورت بايد دروس
خانهداري ،خياطي و آشپزي را نيز ميگذراندند .همچنين دختراني که مايل به گذراندن
تحصيالت اختصاصي متوسطه دختران بودند طبق برنامه خاص اين دوره طي دو سال ملزم
به گذراندن دروس اختصاصي خانهداري و ملزومات آن بودند (بينام .)1 :8083 ،انتظارات
جمعي مثبت يا منفي درخالل توقعات ذهني که در پي دارند در بدن به شکل امکانات دائمي
ثبت ميشوند و بدين ترتيب طبق قانون انطباق توقعات با توفيقات ،خواستها با امکانات
دنياي از هر جهت تعريف شده براساس جنس ،ميل به انجام اموري توسط زنها که از آنها
انتظار نميرود ضعيف ميکند بيآنکه از انجامشان منع شده باشند (بورديو.)03 :8013 ،
تأسيس رشته خانهداري در دانشسراي عالي براي دختران حاکي از اهتمام دولت در
ترويج نقشهاي جنسيتي و نگرش کليشهاي نسبت به زنان ميباشد (همان .)0 :اين امر خود
نشان از تأثير نگرش جنسيتي دولت و نـهادهاي قانونگذار در اين دوره بر نـظام آموزشي
است که بهعنوان مانعي در راه عملکرد نظام آموزشي مدرن جهت تلقين ارزشها و نگرشهاي
نو و تربيت نيروي انساني مؤثر و کارامد در مسير رشد اقتصادي بهشمار ميآمد ( Wrigley,
.)2005: 29

از سوي ديگر يکي از ويژگيهاي مؤثر دربرخورداري زنان از تحصيالت عالي موقعيت
اقتصادي آنان است .درواقع تفاوت موقعيتهاي زنان (بسته به موقعيت اقتصادي عموماً و
همچنين شهري و روستايي) در بهرهمندي از فرصتهاي تحصيلي ايجاد شده ،عاملي
تعيينکننده بود .با توجه به اينکه تا زمان تأسيس دانشگاه تهران در 8080هيچ دانشگاهي
در ايران وجود نداشت ادامه تحصيل درخارج عموماً اختصاص به پسران داشت .معدود زناني
که براي تحصيل به خارج ميرفتند عمدتاً از گروه فرادست جامعه بودند .براي مثال در سال
8082حدوداً  03زن با هزينه شخصي براي ادامه تحصيل به خارج (بيشتر اروپا) رفتند
( .)Amin, 2002: 146همچنين طي سالهاي  8081-8080جمعاً 832محصل براي
تحصيل با هزينه شخصي خود به خارج رفتند که  83زن و  10مرد بودند (بينام:8081 ،
 .)881اين آمار حکايت از آن دارد که خانوادههاي ايراني در تخصيص بودجه خانوار براي
تـحصيل ،فرزندان پسر را در اولويت قرار مـيدادند که خود نـمايانگر تـوزيع تبعيضآميز
امکانات خانواده در ميان فرزندان بود .صديقه دولتآبادي و ستّاره فرمانفرما از معدود زناني
بودندکه براي تحصيل به خارج رفتند .بودجه اختصاصي دولت نيز براي اعزام به تحصيل در
خارج تنها پسران را شامل ميشدکه بهنوبه خود الگوي توزيع تبعيضآميز بودجه دولت را
مينماياند و چنانکه گفته شد خانوادههاي ايراني نيز در توزيع بودجه خانوار خود براي
تحصيل فرزندان از آن پيروي ميکردند.
بهطور کلي فرصتهاي آموزشي توزيع شده براساس نگرش جنسيتي موجب رشد
مشاغل فـرعي با دستـمزد و موقعيت پايين همچون صنايعدستي ،ماشيننويسي ،معلمي،
پرستاري ،خياطي و خالصه مشاغلي که بيشتر مهر زنانه دارند ،ميشد .از اين دوره الگوي
شغلي زنان با مشاغل زنانه نيمهتخصصي پيش گفته شکل گرفت که نياز چنداني به
تحصيالت عالي نداشتند و همچنان مدل نانآوري مردانه را تقويت ميکردند .از آنجا که
يکي از نخستين مشاغل دولتي که در اين دوره زنان جذب آن شدند معلمي بود در ادامه به
آن مي پردازيم.
استخدام زنان حداقل در تئوري استحقاق اجتماعي زنان را افزايش مـيدهد چرا که وضعيت

بازار کار با حقوق اجتماعي مختلفي همراه است .مدل نانآوري زنان درمقابل مدل نانآوري
مردان بهعنوان يک مدل جهاني نانآوري حق اجتماعي زنان را به عنوان کارگر برجسته
ميکند ( .)Sainsbury, 1996: 104اگرچه در دوره مورد بحث تنوع و ميزان اشتغال زنان
درمقايسه با مردان پايين تراست اما اين دوره براي اولين بار شاهد اشتغال زنان به عنوان
نيروي کار دولتي است .بخش آموزشوپرورش يکي از قديميترين بخشهايي است که
زنان اشتغال به کار دستمزدي دولتي را ابتدا با آن تجربه کردند .معلمان زن به سياستهاي
غربيسازي دولت و شالوده اقتصادي آن کمک کردند ( .)Sedghi, 2007: 70ميزان
استخدام دولتي زنان خصوصاً در بخش آموزشوپرورش ميتواند در روشن شدن سياست
دولت در ارائه فرصتهاي شغلي به زنان راهگشا باشد .دولت فرصتهاي استخدامي
همچون معلمي را براي زنان فراهم نمود .در سال 8081بخشنامهاي درمورد استخدام زنان
براي آموزش و پرورش ارسال گرديد .طبق اين بخشنامه از آنجا که همه روزه عده زيادي از
زنان تحصيل کرده به اداره تـعليمات مراجعه و درخواست شغل آموزگاري با حـقوق قليل
ميکردند اداره تعليمات نيز طي بخشنامهاي براي تأسيس مدارس مختلط ازکالس اول تا
چهارم با نام کودکستان مختلط خواستار ارجاع شغل آموزگاري در اين مدارس به زنان
تحصيل کردهاي شد که براي درخواست شغل آموزگاري بدانجا مراجعه ميکردند ،چرا که
تدارک آموزگار جوان تحصيل کرده براي دولت بدين طريق بهصرفه بود ،ضمن اينکه از نظر
آنها آموزگار زن براي اين مدارس مناسبتر بود (بينام .)13 :8081 ،بتدريج همراه با افزايش
مدارس تعداد زنان شاغل در بخش آموزش و پرورش افزايش يافت .طبق آمار در سال
 8080-8082از مجموع  83130معلم مدارس ابتدايي ،متوسطه و عالي ،تعداد  1011نفر مرد
و  0230نفر زن بودند .همچنين در سال  8081 -8080از مجموع 88338نفر  1112نفر مرد
و  0183نفرزن بودند (بينام .)11 :8081 ،تا اواخر دوره پهلوي اول اقدامات دولت جهت
ترويج آموزش و پرورش عمومي موجب گشايش فرصتهاي شغلي بيشتر در اين قسمت
براي زنان شد .يکي از اقدامات قابل توجه افزايش تعداد دانشسراها بود .با افزايش تعداد
دانشسراها در کشور وزارت فرهنگ در شهريورماه  8081اداره ويژهاي بنام اداره دانشسراها
تأسيس نمود و انجام امور مربوط به کليه دانشسراهاي مقدماتي را به اين اداره واگذار کرد.
در اجراي قانون پرورش معلم در سال 8081دانشسراي پسران و دختران گرگان ،دانشسراي

دختران قزوين ،دانشسراي دختران کرمانشاهان ،دانشسراي دختران يزد و دانشسراي دختران
بيرجند تأسيس شد و دراين سال جمعاً سي باب دانشسراي مقدماتي در کشور موجود بود
(سالنامه و آمار 8081-8081و .)2: 8083،8083-8081بنابراين با افزايش تعداد دانشسراهاي
دختران تعداد معلمان زن نيز افزايش مييافت .يکي از داليل تمايل دولت براي استخدام
زنان در بخش آموزش و پـرورش فضاي کار مدرسه است که به اقتضاي ارتباط بيشتر با
همجنسان و زنانه بودن آن ،شباهت زيادي به محيط خصوصي دارد ،ضمن اينکه توسعه
بخش خدمات در دوره پهلوي نيازمند يک نيروي کار بيشتر براي پر کردن مشاغلي بود که
در اين راستا ايجاد شده بودند .خلق اين نيروي کار جديد نيازمند ايجاد مدارس بيشتر بود و
از آن جمله مدارس دخترانه و معلمان زن بود ( .)Sedghi, 2007: 70از آنجا که کارکردن
زنان در بخش آموزشوپرورش ،بهداشت و خدمات داوطلبانه انعکاس نقشهاي جنسيتي
سنتي زنان به عنوان تيمارداري ومراقبت است با چالشها و موانع کمتري همراه است چراکه
با الگوي نگرش فرهنگي جامعه همخواني دارد (.)Inglehart & Norris, 2005: 31
ناگفته نماند در دوره مورد بحث وزارت معارف معلمان زن را براي مدارس ابتدايي پسرانه و
دخترانه مناسبتر از مردان دانسته و بر لزوم استخدام معلمان زن براي آموزش ابتدايي تأکيد
ميشد (اطالعات ،ش .)2108
با اين وجود در قسمت آموزش عالي ،استخدام زنان براي تدريس در دانشگاه مورد توجه
نبود و سلسله مراتب آموزشي مردانه بود .بهطوري که درسال تحصيلي  8080-8081تنها
سه زن در دانشگاه تدريس ميکردند که درسال بعدي به  1زن افزايش يافتند (بينام،
 .8)2 :1 -0 :8081اين بدان معناست که سياست دولت در جذب زنان بهگونهاي بود که زنان
بيشتر در مشاغل پايين تمرکز داشتند و مردان موقعيتهاي عالي را در نظام آموزشي دارا
بودند .اين الگوي شغلي يعني دراختيار گرفتن مشاغل عالي توسط مردان و قرار گرفتن زنان
در سطوح پايين شغلي در مشاغل ديگر تکرار ميشد .به اين ترتيب ساختار فرصتهاي
موجود در بازار کار که متأثر از نظام آموزشي بود مشاغل زنان را محدود ميکرد و مشاغلي
همچون آموزگاري و يا مشاغل خانـگي مثل خياطي که به راحتي مـيتوان آن را با
 1به نقل ازAmin, 2002:187 :

مسئوليتهاي خانگي زنان هماهنگ کرد براي زنان توصيه ميشدند .از سوي ديگر اشتغال
به اين مشاغل با تحرک صعودي زنان همراه نبود و يا دستکم تحرک چنداني در پي
نداشت .به هر حال اين واقعيت که تحصيل نردبان ارتقا موقعيت زنان از طريق اشتغال بود
انکارناپذير است .سواد نقش کليدي درکسب قدرت در ابعاد مختلف براي زنان دارد .در پي
باسواد شدن زنان فرصتهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،توسعهاي و ...ميتواند در برابر
زنان قرارگيرد (شيخي.)811 :8013 ،

رويکرد نوسازانه حکومت پهلوي اول همراه با توجه به نقش زنان در بازسازي ايران مدرن
بود .در نظر حکومت توسعه جنسيتي زنان هدف و وسيله نوسازي بود .همسو با آن ،توسعه
جنسيتي زنان در بعد آموزش بهعنوان پيش شرط مشارکت و توانمندسازي زنان مدنظر قرار
گرفت .در واقع افزايش مشارکت زنان در ساخت ايران مدرن از مسير بهبود آموزش و
پرورش آنان ميگذشت .از آنجا که رابطه نزديکي بين سواد ،قدرت و توانمندسازي وجود
دارد اين امر ميتوانست نتايج قابل توجهي براي افزايش اعتماد به نفس ،استقالل اقتصادي،
تغيير مدل تک نانآوري مردانه به دو نانآوري و در نهايت بهبود وضع اقتصادي کل جامعه
داشته باشد که خود هم راستا با مدرنسازي ايران و نتيجه توسعه جنسيتي بود .بر اين اساس
سواالتي از اين دست مطرح ميشود که نظام آموزشي تا چه حد زمينه توسعه جنسيتي
براساس فرصتهاي تحصيلي برابر براي زنان فراهم نمود؟ پيامد نابرابري آموزشي براي
زنان خصوصاً در حيطه اشتغال چه بود؟ براي پاسخ به اين سوالها با استفاده از مفهوم
کليدي توسعه جنسيتي يعني برابري جنسيتي به مطالعه شکاف جنسيتي در بعد آموزش و
پيامدهاي آن بر وضعيت زنان خصوصاً اشتغال پرداخته شده است .همچنين عملکرد نظام
سياسي در کاهش شکاف برابري جنسيتي از طريق نوسازي نظام آموزشي با القا ايدهها و
مفاهيم مدرن و تأثيرپذيري آن از الگوي نگرشي جامعه ارزيابي شده است.
از آنجا که ايران جامعهاي کشاورزي بود وجود ايدهها و مفاهيم برابري خواهانه در
فرهنگ آن چندان سابقه نداشت ،از اين رو با سازمان يافتن آموزش و پرورش عمومي
مطابق الگوي نگرشي جامعه ،مؤسسات آموزشي زنان را براي بهعهده گرفتن نقشهاي

جنسيتي در جامعه پـدرساالر تربيت ميکردند .از اين زمان بـود که نـگرش جنسيتي در
برنامهريزي آموزشي توسط دولت لحاظ شد .حکومت با تدوين برنامه درسي مدارس با توجه
به جنسيت دانشآموزان در القاي نقشهاي جنسيتي مؤثر بود و با شکاف جنسيتي در
آموزش ،مدل نانآوري مردانه و فرودستي زنان تداوم يافت .از اين رو بهطور کلي آموزش و
پرورش زنان در مقايسه با مردان هم از نظر کميت و هم از نظر کيفيت تحتالشعاع نگرش
جنسيتي در سطحي پايينتر قرار گرفت .به اين ترتيب آموزشوپرورش به پشتوانه حمايت
نگرشي جامعه در ايجاد نيروي کار تفکيک شده بر حسب جنس نقش مهمي داشت .با
محدود ساختن آموزش زنان به اموري که حول محور تدبير منزل بود چشمانداز مشارکت
زنان در اجتماع از وسعت چنداني برخوردار نبود .به اين ترتيب نقش ابزاري آموزش و پرورش
در گسترش توانمندسازي زنان و از اين طريق توسعه جنسيتي ناديده گرفته شد .آموزش و
پرورش با اعمال خشونت نمادين زنان را به تحکيم و تثبيت نقشهاي جنسيتي سوق ميداد.
به اين ترتيب برنامه درسي مدارس دخترانه که بهمنظور حفظ کليشههاي جنسيتي بود موجب
هدايت دختران به مشاغل خاصي ميشد .مشاغلي که مهر زنانه داشتند و نياز به تحصيالت
چنداني نداشتند .اينگونه مشاغل کمدرآمد همچون معلمي ،خياطي ،بافندگي ،صنايع دستي و
مواردي نظير آن موقعيت فرودست زنان را در تقسيم کار نشان ميدادند .بنابراين عليرغم
رويکرد نوسازي حکومت پهلوي در برخي جنبهها ،نظام آموزشي با رويکردي جنسيتي
موجب شکلگيري روندي در تحصيالت و اشتغال زنان شدکه نتيجه آن بازتوليد نقشهاي
جنسيتي بود که تابه امروز کم و بيش تداوم يافته است .درواقع شکاف جنسيتي در بُعد
آموزش موجب کاهش فرصتهاي شغلي زنان به مشاغلي شدکه از تحرک چنداني برخوردار
نبودند وترفيع شغلي در آن ناچيز بود و نتيجه اين امر تحکيم مدل نانآوري مردانه بود .به
طور کلي نابرابري جنسيتي نظام آموزشي نمايانگر تناقضات نهفته در رويکرد نوسازي
حکومت پهلوي اول بود .بدين ترتيب توسعه جنسيتي زنان تحت تأثير شرايط اقتصادي ايران
بهعنوان يک جامعه کشاورزي ،نگرش و برداشتهاي خانواده و اجتماع از آموزش و پرورش
زنان و بالتبع آن نظام آموزشي بهعنوان عوامل بازدارنده آن ،با موفقيت چنداني همراه نشد.

الگوي نگرشي حاکم برجامعه با عدم پذيرش برابري جنسيتي و همگام ساختن آموزش و
پرورش با آن بهعنوان عامل بازدارنده پذيرش زنان در نيروي کار ،موجبات کاهش رونق
اقتصادي و تداوم مدل تک نانآوري مردانه را فراهم نمود که نتيجه آن محروم کردن زنان
از پاداش مشارکت اقتصادي و کاهش تبعيض جنسيتي در جامعه بود.
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ـ اطالعات ( )8080ش  ،2232س هشتم.
ـ آينده ( )8031ش ،81نمر مسلسل  ،81خرداد.

ـ باسخا ،مهدي؛ عاقلي کهنه شهري ،لطفعلي و ارشک مسائلي (« )8013رتبهبندي شاخص کيفيت زندگي در
.30-882 ،)3(01 ،
استانهاي کشور»،
ـ بورديو ،پيير ()8013
نگار.
ـ بهنود ،مسعود (،)8011

 ،ترجمه مرتضي مرديها ،تهران ،نقش و
 ،تهران ،علم.

ـ بينام ( )8083سالنامه و آمار سالهاي  ،8081-83مجموعه قوانين فرهنگي ،تهران ،فردوسي
ـ بينام ( )8080سالنامه و آمار سالهاي  ،8081-80تهران ،شرکت سهامي چاپ.
ـ بينام ( )8081سالنامه و آمار سالنامه و احصائيه سالهاي  8082-81تهران ،وزارت اوقاف و صنايع
مستظرفه اداره کل انطباعات دايره احصائيه.
ـ بينام ( )8031سالنامه و احصائيه  ،8031-8031تهران ،روشنايي.
ـ ترابي فارسان ،سهيال ()8011

 ،سازمان اسنادملي ايران.

ـ ترابي فارساني ،سهيال ( )8011روند آموزش زنان از آغاز نوگرايي تا پايان عصر رضاشاه،
. 838-13 ،11
گنجينه اسناد ،س ،8دفتر اول.33-12 ،

ـ حسيني ،رباب ()8013

 ،شيکاگو ،سلسله انتشارات نگرش و نگارش زن.

ـ دولتآبادي ،صديقه (،)8011

ـ کميته دائمي بين آژانسي ( )8032زنان و دختران پسران و مردان نيازهاي متفاوت  -فرصتهاي برابر
.
()2331
ـ ريچاردز ،فرد ()8013

 ،ترجمه مهين دخت صبا ،تهران ،انتشارات علمي فرهنگي.

ـ شفر ،ريچارد ()8038
شرقي http://ketabnak.com:8031/2/80
ـ شيخي ،محمدتقي ()8013

 ،تهران ،شرکت سهامي انتشار.

ـ صديق ،عيسي ()8081

 ،تهران ،روشنايي.

ـ _________)8013( ،

 ،تهران ،شرکت سهامي چاپ کتاب.

ـ _________)8000( ،

 ،تهران ،شرکت سهامي چاپ کتاب.

ـ کرون ،جيمز (،)8033
جامعهشناسان.

 ،ترجمه مهرداد نوابخش و فاطمه کرمي ،تهران ،نشر

ـ کسروي ،احمد ()8021

 ،تهران ،پرچم.

ـ کوئن ،بروس ()8011

 ،ترجمه غالمعباس توسلي و رضافاضل ،تهران ،سمت.

ـ گرت ،استفاني ()8013
ـ فاطمي ،مجتبي ()8083

 ،ترجمه حسين شيران ،نشر ديجيتال جامعهشناسي

 ،ترجمه کتايون بقايي ،تهران ،نشرديگر.
تهران ،کتابفروشي و چاپخانه اقبال.

ـ فرمانفرما ،مهرماه ()8012
 ،تهران ،انتشارات توس.
ـ نقش زنان در توسعه ( )8011تهران ،روشنگران.
ـ کتابناک ()8013
ـ وينر ،مايرون ()8000
جيبي.

.
 ،ترجمه رحمتا ...مقدم مراغهاي ،تهران ،شرکت سهامي کتابهاي
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