آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان در اﯾﺮان در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ:
ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎرهی ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ
ﺳﯿﺎﻣﮏ ذﺑﯿﺤﯽﻣﻘﺪم
درآﻣﺪ :اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی دﯾﻨﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ از ﻣﺪرﺳﻪی ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان و ﺗﻔﺎوت
ن اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
روﯾﮑﺮد ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش دﺧﺘﺮان را در اﯾﺮا ِ
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در دﻫﻪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ
درﺑﺎرهی ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس :ﻣﺪرﺳﻪی ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺠﻒآﺑﺎد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ و
ﻏﯿﺮﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻣﯽﭘﺮدازد؛ ﺗﻮﺟّﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان داﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتِ ﻣﻬ ِﻢ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ارزشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت راﯾﺞ در
اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﻣﻌﺮض ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺄﺳﯿﺲ و ادارهی اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ
آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان اﻓﺰود.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﻣﺪرن اﯾﺮان در ﻧﯿﻤﻪی اوّل ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪد ،اﻣﺎ دﺳﺘﺮس دﺧﺘﺮان ﺑﻪ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺪرن در دﻫﻪی دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮد .در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،۱۹۲۲-۱۹۲۳از
ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ،ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در ﻣﺪارس ﻣﺪرن ﮐﻤﺘﺮ از  ۹۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .در آن
زﻣﺎن ،ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺳﻮادی در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ،ﺑﻮد ۲.در ﻣﺮاﺣﻞ اوّﻟﯿﻪی ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﻣﺪرن ،اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ —ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ارﻣﻨﯽ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،زرﺗﺸﺘﯿﺎن ،و ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن— ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
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 ۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻇﺮان در اواﯾﻞ دﻫﻪی " ،۱۹۲۰از ﻫﺮ ﻫﺰار زن اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻮدﻧﺪ" .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
C. C. Rice, Persian Women and Their Ways (London: Seely, Service and Co., 1923), 102.

داﺷﺘﻨﺪ ۳.ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﻣﺪرن ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۹۰۹در ﻗﺰوﯾﻦ ،واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان،
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .دو دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺳﺮﮔﺮم ادارهی ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﺪرﺳﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﻣﺪرن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ده ﻓﻘﺮه از
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﻣﺪارس ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻮد،
و در دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮِ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽداد .در ﺑﻬﺎر ۱۴۵۸ ،۱۹۳۳
داﻧﺶآﻣﻮز دﺧﺘﺮ در ﻣﺪارس رﺳﻤﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎر درﺻﺪ از ﮐﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ
در ﻣﺪارس رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻢدرﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻣﺪارس ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮت ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑَﻨﺎت در ﺗﻬﺮان )ﺗﺄﺳﯿﺲ ،(۱۹۱۱
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در زﻣﺎن ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﺟﺒﺎریاش در
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۱۹۳۴ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ
زﯾﺎد ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان در اﯾﺮان داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
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اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﻣﮑﺎن داد ﺑﻪرﻏﻢ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
روی ﭘﯿﺮوان ﻫﻤﻪی ادﯾﺎن ﺑﺎز ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در اﯾﺮان
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺪرﺳﻪای در ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ وا ﮐﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ و
ﻏﯿﺮﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت در ﺷﻬﺮ ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،واﻗﻊ در ﻏﺮب
اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در  ۱۹۲۸ﺗﺄﺳﯿﺲ ،در  ۱۹۲۹ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و در ۱۹۳۵
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﮐﺲ وﺑﺮ ،رﻫﺒﺮان ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ﻗﺪرت ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهی ﺗﺮوﯾﺞ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ "ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ داﯾﺮهی اﻣﻮر ﻣﻘﺒﻮل ﺳﻨﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ" ٥.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﺪرﺳﻪی ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﺣﺎ ﮐﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ
ارزشﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﻣﻮرد آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻫﺪاﯾﺖ رﻫﺒﺮان اﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد و ﻋﺪم آ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﺑﻪ ﻧﺪای رﻫﺒﺮان ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش دﺧﺘﺮان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ .ا ﮐﺜﺮ دﺧﺘﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪی ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت
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M.Weber, From Max Weber: Essays in Sociology, translated, edited, and introduction by H. H. Gerth and C.
Wright Mills (New York: Oxford University Press, 1946), 297.

ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ زﯾﺎد ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت
اﯾﻦ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت
ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ در آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان در ﻧﺠﻒآﺑﺎد داﺷﺖ ﺑﻪوﯾﮋه از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ آ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص را اﻓﺰاﯾﺶ داد .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺄﺳﯿﺲ و ادارهی اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ داد.

از ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
دﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ از دﯾﻦ ﺑﺎﺑﯽ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﻮﻋﻮد-ﺑﺎور ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ در اﯾﺮان ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،زاده ﺷﺪ .ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ
) ،(۱۸۱۷-۱۸۹۲ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار دﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ ،و
ﯽ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺎن در ﻫﻤﻪی اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺎﺋ ِ
آﻣﻮزشوﭘﺮورش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ) ،(۱۸۴۴-۱۹۲۱ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ،از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان ﺗﻮﺟّﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ را از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺴﺮان ﻫﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮ
ﺷﻤﺮد .ﻧﻮه و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ،ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ) (۱۸۹۷-۱۹۵۷ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ ،در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان.
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮد در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ) (۱۸۴۸-۱۸۹۶اوﺿﺎع ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۹۰۳ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه اﺳﺖ .ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ژوﺋﻦ و ژوﺋﯿﻪی آن ﺳﺎل ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺘﺎد ﺑﻬﺎﺋﯽ
در ﯾﺰد و ﺣﻮﻣﻪی آن ﺗﻮﺳﻂ اوﺑﺎش ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.

٦

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪهی ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪی اﯾﺮان ) (۱۹۰۵-۱۹۱۱اﻣﮑﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﻣﺪرن را
ﺑﺮای ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب در ﺻﻔﻮف روﺣﺎﻧﯿﻮن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ،از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ،رواج
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺳﮑﻮﻻر ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻗﺪرت روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﮐﺎﻫﺶ داد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﺣﮑﻮﻣﺖ

 ٦ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎی ﺳﺎل  ،۱۹۰۳ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
M. Momen, ed., The Babi and Baha’i Religions, 1844–1944: Some Contemporary Western Accounts (Oxford:
George Ronald, 1981), 373–404.
ﻫﯿﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽای درﺑﺎرهی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺘﺎب ﻓﺎﺿﻞ و ﺑﺮوﮐﺸﺎ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان،
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از وﺟﻮه ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد.

ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ،ﺳﮑﻮﻻر ،و ﻣﻠﯽﮔﺮای رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ) (۱۹۲۵-۱۹۴۱ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺮانِ ﺳﺎل  ۱۹۲۰را "دوﻟﺖ
درﻣﺎﻧﺪه" ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .رﺿﺎﺷﺎه دوﻟﺘﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ آﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری دو رﮐﻦ اﺻﻠﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ.

۷

در ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺷﺎه اﺻﻼﺣﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺣﻘﻮق ،ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ،و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ رخ داد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺎدرهی
اوﻗﺎف ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﻔﻮذ روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داد .دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد .ﺗﺤﻮﻻت اواﯾﻞ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ اﻣﻨﯿﺖ و آزادی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
آورد .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﻪ ﻓﻌّﺎﻟﯿّﺖ در ﺣﯿﻄﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻣّﺎ
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در اواﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪﺷﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .در اواﯾﻞ دﻫﻪی  ،۱۹۳۰دوﻟﺖ ﮐﺎرزاری را ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن
ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﺶ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺟﺒﺎری ﻣﺪارس ﺑﻬﺎﺋﯽ از  ۱۹۳۴ﺗﺎ  ۱۹۳۵ﺑﻮد.

۸

ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺑﺮای آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮد .آﻣﻮزشو ﭘﺮورش ﻣﺪرن ،ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ
رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪﺷﺪت ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮان ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در
اواﺧﺮ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺷﺎه ،در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،۱۹۳۶-۱۹۳۷از ردهی ﺳﻨﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۰٫۲درﺻﺪ و  ۱٫۳درﺻﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﭘﺴﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ۹.رﻓﺘﺎرﻫﺎ و
ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم در ﻣﺤﺪودﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﺮس دﺧﺘﺮان ﺑﻪ آﻣﻮزشو ﭘﺮورش ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ .در اواﯾﻞ
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺎور راﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﻮزشو ﭘﺮورش رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺎن )ﯾﻌﻨﯽ ازدواج و ﺑﭽﻪداری( ﻧﺪارد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎن ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺳﻮم
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﭘﺮدهﻧﺸﯿﻨﯽ زﻧﺎن ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﺑﻮد .دﺧﺘﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،دﺧﺘﺮانِ ﻣﺠﺮد ﺑﺎری ﺑﺮ دوش ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه
ﯽ راﯾﺞ درﺑﺎرهی ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎﻧﻪ ،دﺧﺘﺮ ﻣﺠﺮد ﻣﺎﯾﻪی دردﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﻫﺮاسﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻨﻔ ِ
ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﺧﻼﻗﯿﺎت ﺟﻨﺴﯽ آﻧﺎن دارد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﺪرﺳﻪی ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت در ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان ﯾﺎ ﭘﯿﺶداوری درﺑﺎرهی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ،در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺛﺒﺖﻧﺎم دﺧﺘﺮان داﻧﺶآﻣﻮز
ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۱۰

٧

E. Abrahamian, A History of Modern Iran (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 62, 66.
 ۸ﺑﺮای ﻣﺮور آزار و اذﯾﺖ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان در دﻫﻪی  ،۱۹۳۰ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از
The Baha’i World, vols. 5-8 (New York; Wilmette: Baha’i Publishing Committee, 1936–1942).
٩
A. Ashraf, “Education vii. General Survey of Modern Education,” Encyclopaedia Iranica, vol. 8 (Costa Mesa, CA:
Mazda Publishers, 1998), 191, table 2; S. ‘A. Al-e Dawud, “Education ix. Primary Schools,” Encyclopaedia Iranica,
vol. 8, 201, table 1; A. Bı¯rašk, “Education x. Middle and Secondary Schools,” Encyclopaedia Iranica, vol. 8, 204,
table 1.
ن ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
 .۱۰ﺑﺮای آ ﮔﺎﻫﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻈﺮات درﺑﺎرهی آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان در اﯾﺮا ِ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﻧﺠﻒآﺑﺎد
ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت در ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪرﺳﻪای اﺳﺖ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎرهی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﺤﻞ،
ا ﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،و ﺗﻌﺪاد و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ی ﻣﺬﻫﺒﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ داده ﻫﺎ وا ﮐﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ و
ﺑﻘﯿﻪی اﻫﺎﻟﯽ ﻧﺠﻒآﺑﺎد را ﺑﻪ آن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺗﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و آن را ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ
]ﻧﻮع[ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻋﺎﻣﻪی
ﻣﺮدم آ ﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ زراﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-دﯾﻨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
دﺧﺘﺮان ﺑﻪ آﻣﻮزشو ﭘﺮورش در ﻧﺠﻒآﺑﺎد را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از اﯾﺮان ﻣﺼﺪاق داﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد.

۱۱

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪهی ﺷﻬﺮی ،ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۲۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۷۵۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ۱۲.در ﺳﺎل  ۱۹۳۰ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺷﻬﺮ  ۲۱۶۵۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ۱۳.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در
اواﺧﺮ دﻫﻪی  ۱۹۲۰و اواﯾﻞ دﻫﻪی  ،۱۹۳۰ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﻧﻪ درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ .ازدواج ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﺪی راﯾﺞ ﺑﻮد .ا ﮐﺜﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪی ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﻣﺪرﺳﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﻮد .ﻣﺪرﺳﻪی ﭘﺴﺮاﻧﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ .از اﺑﺘﺪای
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﻧﺠﻒآﺑﺎد در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﺪرﺳﻪی ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه
ﻫﺪف آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

A. Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards: Gender and Sexuality Anxieties of Iranian Modernity
(Berkeley, CA and Los Angeles: University of California Press, 2005), ch. 7; F. Kashani-Sabet, Conceiving Citizens:
Women and the Politics of Motherhood in Iran (Oxford: Oxford University Press, 2011), ch. 6; C. M. Amin, The
Making of the Modern Iranian Woman: Gender, State Policy, and Popular Culture, 1865-1946 (Gainesville, FL:
University Press of Florida, 2002), ch. 6.
ﺑﺮای دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺴﯿﺖ زﻧﺎﻧﻪ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
E. Friedl, “Parents and Children in a Village in Iran,” in Women and the Family in Iran, edited by A. Fathi (Leiden:
E. J. Brill, 1985), 209.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮﯾﺪل درﺑﺎره اﯾﻦ روﺳﺘﺎ در دﻫﻪﻫﺎی  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻧﻈﺮاﺗﺶ درﺑﺎرهی اﯾﺮان اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻫﻢ ﻣﺼﺪاق دارد.
 ۱۱ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎرهی ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ع .ﯾﺰداﻧﯽ ﻧﺠﻒآﺑﺎدی ،دﯾﺒﺎﭼﻪی دﯾﺎر ﻧﻮن )اﺻﻔﻬﺎن :ﮔﻮﯾﺎ .(۱۳۸۳ ،ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﻪی

ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ف .ﻣﺪرس ،،ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد  ،وﯾﺮاﺳﺘﻪی و .رأﻓﺘﯽ )دارﻣﺸﺘﺎت :ﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪ .(۲۰۰۴ ،ﺑﺮای
ﻣﺮور ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻣﻮزشو ﭘﺮورش ﻣﺪرن در ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ م .اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،آﻣﻮزشو ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺠﻒ آﺑﺎد در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ )اﺻﻔﻬﺎن:

ﻏﺰل.(۱۳۸۵ ،

 ۱۲ﻧﺎﻣﻪی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۱۴ ،دی  ،۱۳۰۷ﺷﻤﺎرهی  ،GA002/085/00535آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺣﯿﻔﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ.
 ۱۳اﯾﻦ ﺑﺮآورد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺠﻒآﺑﺎد در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۴۱و  ۱۹۵۶اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۴۱را

ﺣﺪود  ۲۵۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ )اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،آﻣﻮزشو ﭘﺮورش .(۳۳۳ ،در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣ ّﻠﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۹۵۶ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻧﺠﻒآﺑﺎد  ۳۰۴۲۲ﻧﻔﺮ ﺑﻮد )ﯾﺰداﻧﯽ ﻧﺠﻒآﺑﺎدی ،دﯾﺒﺎﭼﻪی دﯾﺎر ﻧﻮن .(۵۷ ،

ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت در اوت  ۱۹۲۸ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوّﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ۱٤.اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 ۱۹۲۹از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪارس در ﻣﻨﻄﻘﻪی اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ ۱٥.در اﺑﺘﺪا ﻣﺪرﺳﻪی ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﻓﻘﻂ ﮐﻼس اوّل و دوم دﺑﺴﺘﺎن را داﺷﺖ اﻣّﺎ از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۹۳۰-۱۹۳۱
ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﺟﺒﺎری )ژاﻧﻮﯾﻪی  (۱۹۳۵ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد ۱٦.ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل
ﻓﻌّﺎﻟﯿّﺖ ﻣﺪارس ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﺪرن در ﻧﺠﻒآﺑﺎد وﺟﻮد داﺷﺖ :ﻣﺪارس ﭘﺴﺮاﻧﻪ و دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﯾﮏ
ﻣﺪرﺳﻪی ﭘﺴﺮاﻧﻪی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ،۱۹۱۹ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﺪرﺳﻪی ﭘﺴﺮاﻧﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ،اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه
ﺑﻮد ۱۷.دوﻣﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪ در ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،ﻃﻠﻮع داﻧﺶ ،در ﺳﺎل  ،۱۹۳۴اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﺑﻬﺎﺋﯽ،
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻃﻠﻮع داﻧﺶ ﻣﺪرﺳﻪای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﺒﻮد.

۱۸

ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺎرهوﻗﺖ و ﻣﺪﯾﺮ ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ،در ﻣﺪرﺳﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻨﺎت در ﺗﻬﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده
و ﭘﯿﺶ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﮐﻼسﻫﺎی ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻣﺪرﺳﻪی
دﺧﺘﺮاﻧﻪای در ﺗﻬﺮان ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد ۱۹.ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ او ،ﺳﻨّﯿﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﻒآﺑﺎد رﻓﺖ و ﻣﻌﻠﻢ و ﻧﺎﻇﻢ
ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﺷﺪ ۲۰.زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮدﻧﻮﺷﺖ ﺛﺎﺑﺘﻪی ﺻﺎدﻗﯽ ﺣﺎ ﮐﯽ از ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ از
ارزشﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﻫﺎﻟﯽ ﻧﺠﻒآﺑﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﺑﻮد .اوّﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺤﻔﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻮرای
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭼﺎدرﺷﺐ ،ﭼﺎﻗﭽﻮر ،و ﮐﻔﺶ ﺳﺎﻏﺮی ﺑُﺮد ﺗﺎ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ .ﺑﻪرﻏﻢ ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ
را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ از آزار و اذﯾﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻃﻮری
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻤﺎن دﯾﺪه ﺷﻮد" .اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﻪ زودی درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ درآورﻧﺪ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎدرﺷﺐ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ

 ۱٤ﻧﺎﻣﻪی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۱۴ ،دی  ،۱۳۰۷ﺷﻤﺎرهی  ،GA002/085/00535آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺣﯿﻔﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ؛
ﺛﺎﺑﺘﻪی ﺻﺎدﻗﯽ ، ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﻣﺨﺘﺼﺮی از اﯾﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮد  ،ﺻﻔﺤﻪ  ،۱۲ﺷﻤﺎرهی  ،GMC000018آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ.

 ۱٥ﻧﺎﻣﻪی ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﺳﻨّﯿﻪی ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۱۴ ،ﻣﺎرس  ،۱۹۳۲ﺷﻤﺎرهی  ،GA002/089/00029آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ؛ ﺻﺎدﻗﯽ،
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ۱۳-۱۴ ،؛ اﻟﻒ .ﻓﯿﻀﯽ ،ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ در ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،ﻣﻨﺪرج در ﺑﻪ ﯾﺎد دوﺳﺖ )وﯾﻠﻤﺖ ،اﯾﻠﯿﻨﻮی :ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ.۱۴۹ :(۱۹۹۸ ،

 ۱٦ﻧﺎﻣﻪی ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﺳﻨّﯿﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۱۴ ،ﻣﺎرس  ،۱۹۳۲ﺷﻤﺎرهی  ،GA002/089/00029آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ؛ ﺻﺎدﻗﯽ،
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ.۱۲ ،

 ۱۷اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،آﻣﻮزشو ﭘﺮورش.۶۱ ،۶۴ ،۹۵ ،
 ۱۸اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،آﻣﻮزشو ﭘﺮورش .۶۷ ،
 ۱۹ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ .۲ ،

 ۲۰ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ۱۲ ،؛ ﻧﺎﻣﻪی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۱۴ ،دی  ،۱۳۰۷ﺷﻤﺎرهی  ،GA002/085/00535آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺣﯿﻔﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ.

از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﺎﻗﭽﻮر و ﮐﻔﺶ ﺳﺎﻏﺮی ،ﺟﻮرابﺷﻠﻮاری ﺿﺨﯿﻢ ﺳﯿﺎه و ﮔﺎﻟﺶ
ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ و آزار ﮐﻼﻣﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

۲۱

ﺷﺎ ﮔﺮدان ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت دﺧﺘﺮان ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .در دوران ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪی ﻓﻌّﺎﻟﯿّﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﯿﻦ  ۹۰و  ۱۲۰ﻧﻔﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ۲۲.ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  ۱۶ﺗﺎ  ۲۲درﺻﺪ از
ﮐﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ۲۳.در ﺳﺎل  ۱۹۳۰در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۳۰۰دﺧﺘﺮ در ردهی ﺳﻨﯽ
دﺑﺴﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﻪ درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎﺋﯽزاده ﺑﻮدهاﻧﺪ ۲٤.اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮ دﺧﺘﺮان
ﺑﻬﺎﺋﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ از ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺷﺎ ﮔﺮد اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی داﻧﺶآﻣﻮز را داﺷﺖ ۲٥و ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺴﻠﻤﺎن در
دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﭼﺮا ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺎ ﮔﺮد ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن را از ﻓﺮﺳﺘﺎدن
دﺧﺘﺮانﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ .ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮐﺮد .ﺣﺘّﯽ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺮان ﺻﺎدﻗﯽ ،در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﻣﺪرﺳﻪ ،در ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﻮرای ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﻬﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ۲٦.ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎ ﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺰﺟﺎر از
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان ﭼﻨﺪان ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮای
ﻫﺮدو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺧﻮاﻫﺮان ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣّﺎ از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ
از اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ از دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ دﺧﺘﺮان ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﺑﻪ
آﻣﻮزشو ﭘﺮورش ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﻃﻠﻮع داﻧﺶ در دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻓﻌّﺎﻟﯿّﺖ ﺧﻮد  ۱۱۳داﻧﺶآﻣﻮز داﺷﺖ،
 ۲۱ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ۶-۹ ،؛ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺻﻔﺤﻪ  ۸اﺳﺖ.
 ۲۲اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،آﻣﻮزشو ﭘﺮورش .۲۷۳ ،

 ۲۳ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪی ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﺳﻨّﯿﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۲۱ ،ﺗﯿﺮ  ۱۲] ۱۳۰۸ژوﺋﻦ  ،[۱۹۲۹ﺷﻤﺎره  ،GA002/086/0308آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ؛ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ۱۲ ،؛ ﻧﺎﻣﻪی ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﺳﻨّﯿﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۱۴ ،ﻣﺎرس  ،۱۹۳۲ﺷﻤﺎره ،GA002/089/00029

آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ؛ ﻧﺎﻣﻪی ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﺳﻨّﯿﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۲۰ ،آذر  ۱۱] ۱۳۱۲دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،[۱۹۳۳ﺷﻤﺎره

 ،GA002/090/00444آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ.

 ۲٤در ﺳﺎل  ۱۹۲۸از  ۱۷۵۰ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺳﺎ ﮐﻦ ﻧﺠﻒآﺑﺎد ۲۹۶ ،ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻦ ﻫﻔﺖ و ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ )ﻧﺎﻣﻪی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی۱۴ ،
دی  ،۱۳۰۷ﺷﻤﺎرهی  ،(GA002/085/00535آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ.

 ۲٥ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﻓﻌّﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻣﻘﻄﻌﯽ  ۱۵۰داﻧﺶآﻣﻮز داﺷﺖ )ﻧﺎﻣﻪی ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﺳﻨّﯿﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۲۱ ،ﺗﯿﺮ

 ۱۲] ۱۳۰۸ژوﺋﻦ  ،[۱۹۲۹ﺷﻤﺎره  ،GA002/086/00308آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ(؛ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ.۱۲ ،
 ۲٦ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ .۹ ،

رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت در زﻣﺎن ﺗﻌﻄﯿﻠﯽاش ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ از آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﻮد ۲۷.ﻃﻠﻮع داﻧﺶ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻓﻌّﺎﻟﯿّﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪرﺳﻪای ﺧﺼﻮﺻﯽ )۱۳۷ (۱۹۳۷-۱۹۳۸
ﺷﺎ ﮔﺮد داﺷﺖ ۲۸.در ﺑﻬﺎر  ۱۹۴۸ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﺑﻪ  ۳۴۹ﻧﻔﺮ ۲۹،ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺷﺎ ﮔﺮدان ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ،رﺳﯿﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽرﻓﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در
اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻬﺎﺋﯽزاده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذ ﮐﺮ اﺳﺖ از اواﺧﺮ دﻫﻪی  ۱۹۲۰ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪﻫﺎی دﻫﻪی  ۱۹۳۰ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﺪ .در ﺑﻬﺎر  ،۱۹۲۹در ﻣﺠﻤﻮع  ۲۰۷ﭘﺴﺮ و  ۱۲۰دﺧﺘﺮ در ﻣﺪارس ﻧﺠﻒآﺑﺎد درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ۳۰.در ﻫﻤﺎن
زﻣﺎن ۱۰۰ ،ﭘﺴﺮ و ﺣﺪود  ۱۰۰دﺧﺘﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ۳۱.اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان
دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در اواﺧﺮ دﻫﻪی  ۱۹۶۰اﯾﻦ
اﺧﺘﻼف ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺑﻮد.

۳۲

از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻔﺎوت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺳﻄﺢ
ﺗﺤﺼﯿﻼت رﺳﻤﯽ و درآﻣﺪ واﻟﺪﯾﻦ را ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ در دﺳﺘﺮﺳﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ آﻣﻮزشو ﭘﺮورش ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻋﺎﻣﻞ
ﻓﺰوﻧﯽ ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺷﻤﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻓﺮﺳﺘﺎدن دﺧﺘﺮان ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻫﯿﭻﯾﮏ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺷﺘﻐﺎل دﺧﺘﺮان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮدآور اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﻧﺒﻮد ،ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛ اﯾﻦ
اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺻﺎدق ﺑﻮد.
ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺮد ﻧﺪاﺷﺖ ،و اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن را از
س دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدن دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎز دارد .دوری راه ﯾﺎ ﺷﻬﺮﯾﻪی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ دﺳﺘﺮ ِ
را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت در ﻣﺤﻠﻪای ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮ ﺳﺎ ﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻬﺮ آنﻗﺪر

 ۲۷اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،آﻣﻮزشو ﭘﺮورش  .۲۷۳ ،ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ  ۱۱۵داﻧﺶآﻣﻮز داﺷﺖ )ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ.(۲۴ ،
 ۲۸اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،آﻣﻮزشو ﭘﺮورش .۲۷۳ ،در آن زﻣﺎن ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﺳﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪی دﯾﮕﺮی در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﻧﺒﻮد.

 ۳۳ ۲۹داﻧﺶآﻣﻮز دﺧﺘﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﻫﻢ در اﯾﻦ رﻗﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،آﻣﻮزشو ﭘﺮورش.۲۷۴ ،۲۷۹ ،

 ۳۰اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،آﻣﻮزشو ﭘﺮورش .۲۷۳ ،ﻣﺪرﺳﻪی ﭘﺴﺮاﻧﻪی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺪرﺳﻪی ﭘﺴﺮاﻧﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺮﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۱۲۳ ،و  ۸۴داﻧﺶآﻣﻮز
داﺷﺘﻨﺪ.

 ۳۱ﻧﺎﻣﻪی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۱۴ ،دی  ۴] ۱۳۰۷ژاﻧﻮﯾﻪ  ،[۱۹۲۹ﺷﻤﺎرهی  ،GA002/085/00535آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ.
 ۳۲در ﺑﻬﺎر  ۳۲۱۸ ،۱۹۶۵ﭘﺴﺮ و  ۱۸۹۰دﺧﺘﺮ در ﻣﺪارس ﻧﺠﻒآﺑﺎد درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ )اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،آﻣﻮزشو ﭘﺮورش .(۲۷۴ ،

ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد دﺧﺘﺮان ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن از دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ۳۳.ﺷﻬﺮﯾﻪی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪی ﺳﻌﺎدت
ﺑﻨﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ ﺷﺶ ﻗﺮان )ﻣﻌﺎدل  ۲۰ﺗﺎ  ۶۰ﺳِﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ژاﻧﻮﯾﻪ  .(۱۹۲۹ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن را راﯾﮕﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﮐﺮد.

۳٤

ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان ،ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ .در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوری اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن داﺷﺖ .دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت
رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در
ﺑﯿﺮون از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﺑﻮد .اﻧﮕﯿﺰهی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن از آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان ﭘﯿﺮوی از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ رﻫﺒﺮان
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ارزشﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ آﻧﺎن درﺑﺎرهی آزادی ﻋﻤﻞ دﺧﺘﺮان
در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان در اﯾﻦ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ
ارزشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ .آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ در اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻦ دﺧﺘﺮانِ ﺟﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ راﯾﺞ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت و ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ دﯾﮕﺮی
در ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮد .در دو ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻌّﺎﻟﯿّﺖ ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮان ﺻﺎدﻗﯽ آﺷﻨﺎ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان ﺑﻬﺎﺋﯽای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ از رﻗﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن
ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ ۳٥.ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺻﺎدﻗﯽ زﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﺑﻮد .او از ا ﮐﺜﺮ
ﻣﺮدان ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهﺗﺮ ﺑﻮد و از ﺑﯿﺸﺘ ِﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن آن ﺷﻬﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮی از دﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ داﺷﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ

 ۳۳ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ ذﺑﯿﺤﯽﻣﻘﺪم ﺑﺎ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﯾﺰداﻧﯽ )ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺪری ﻃﯿّﺒﯽ( ﺳﺎ ﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺳﮑﺎﺗﻮن در اﯾﺎﻟﺖ ﺳﺎﺳﮑﺎﭼﻮان۲۳ ،
ﻣﻪ  .۲۰۱۱ﯾﺰداﻧﯽ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهی او در ﻣﺤﻠﻪای ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﻠﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽﻧﺸﯿﻦ ﻧﺠﻒآﺑﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

 ۳٤ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ۱۵ ،؛ ﻧﺎﻣﻪی ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﺳﻨّﯿﻪی ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۲۰ ،آذر  ۱۱] ۱۳۱۲دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،[۱۹۳۳ﺷﻤﺎره

 ،GA002/090/00444آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ.

 ۳٥ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۱۴ ،دی  ۴] ۱۳۰۷ژاﻧﻮﯾﻪ  ،[۱۹۲۹ﺷﻤﺎرهی  ،GA002/085/00535آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ .در روز اﻓﺘﺘﺎح ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﻓﻘﻂ  ۲٤دﺧﺘﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ اﻣّﺎ در دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪی ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ

 ۱۰۵ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻫﻢ درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،ا ﮐﺜﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪی ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﺳ ّﻨﯿﻪ

ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۲۱ ،ﺗﯿﺮ  ۱۲] ۱۳۰۸ژوﺋﻦ  ،[۱۹۲۹ﺷﻤﺎره  ،GA002/086/00308آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ؛ ﺻﺎدﻗﯽ،
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ۱۲ ،؛ اﺧﺒﺎر اﻣﺮی ،ﺳﺎل  ،۷ﺷﻤﺎره ) ۳۹ا ﮐﺘﺒﺮ .۵ :(۱۹۲۸

ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻀﻮر ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺻﺎدﻗﯽ را در ﻧﺠﻒآﺑﺎد داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آن ﻧﻬﺎدﻫﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺮﻓﺘﻦ او را از ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﯿﺮون از
ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺧﻮاﻫﺮان ﺻﺎدﻗﯽ از ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزﺗﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد .اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ورود ﺧﻮاﻫﺮان
ق دﺧﺘﺮان ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮ
ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،ﺷﻮرای ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺷﻬﺮ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ادارهی ﮐﻼسﻫﺎی درسِ اﺧﻼ ِ
ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ ۳٦.در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ۳۷.اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ در ﻓﻌّﺎﻟﯿّﺖﻫﺎی زﻧﺎن
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻌﺎﻣﻞ زﯾﺎد ﺑﺎ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ آن دو ﺧﻮاﻫﺮ را ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺪل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ
ﻋﻼﻗﻪی اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞِ دﺧﺘﺮان ،و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺎ ﮔﺮدان ﺷﺪ .ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از دﺧﺘﺮان و
زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و ﻧﻔﻮذ او در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻼش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺻﺮف ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﮐﺮد ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺸﻮﻧﺪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد ۳۸.ﺑﻌﻀﯽ از
اﺛﺎث و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﺑﻨﺎ را ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ۳۹.اﯾﻨﻬﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎی آﺷﮑﺎری از اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﻣﯿﺎن
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ آن اﻣﮑﺎن ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آزاداﻧﺪﯾﺶﺗﺮ ﺷﻬﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﺼﯿﻞ
دﺧﺘﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪی
ﭘﺴﺮاﻧﻪی دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح ،ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﯽ دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن آن ﺳﺎ ِ
ل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ) (۱۹۳۱ﺑﺮای اوّﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻼس ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻗﺒﻮل ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪی ﭘﺴﺮاﻧﻪی دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﺪ.

٤۰

ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎ ﮔﺮدان ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺴﺮان در ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﯿﺎﻣﺪهﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۹۳۳ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﻫﺸﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻼس ﺷﺸﻢ ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺒﻮل ﺷﺪﻧﺪ ،در

 ۳٦ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ .۱۷ ،اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ.

 ۳۷ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۱۴ ،دی  ۴] ۱۳۰۷ژاﻧﻮﯾﻪ  ،[۱۹۲۹ﺷﻤﺎرهی  ،GA002/085/00535آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ؛ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ.۱۷ ،

 ۳۸ﻧﺎﻣﻪی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۱۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ  ۳۱]۱۳۱۱ﻣﺎرس  ،[۱۹۳۲ﺷﻤﺎرهی  ،GA002/089/00040آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻬﺎﺋﯽ.

 ۳۹ﻧﺎﻣﻪی ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﺳﻨّﯿﻪی ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۱۴ ،ﻣﺎرس  ،۱۹۳۲ﺷﻤﺎره  ،GA002/089/00029آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ.

 ٤۰ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪی آﻣﺎری وزارت ﻣﻌﺎرف اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  :۱۹۳۲-۱۹۳۳وزارت ﻣﻌﺎرف و اوﻗﺎف و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻈﺮﻓﻪ،
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪی ) ۱۳۱۱-۱۳۱۲ﺗﻬﺮان :روﺷﻨﺎﺋﯽ ،ﺣﻮاﻟﯽ  ،(۱۹۳۵ﺑﺨﺶ دوم.۴۹-۵۰ ،

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺷﺶ داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻼس ﺷﺸﻢ ﻣﺪرﺳﻪی ﭘﺴﺮاﻧﻪی دوﻟﺘﯽ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﺪﻧﺪ .واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪرﺳﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎر در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ دو ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟّﻪ و ﺗﺎﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد.
در دوران ﮐﻮﺗﺎه ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ،ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﯾﮏ ﺑﺎر ﺟﺸﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟّﻪ ﻋﻤﻮم را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و اﻧﮕﯿﺰهی
داﻧﺶآﻣﻮزان را اﻓﺰاﯾﺶ داد .در  ۲۲ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۱۹۳۳ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺪرﺳﻪ و ﭘﯿﺮو درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺪارک ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ از وزارت ﻣﻌﺎرف ،ﺟﺸﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۱۰۰۰زن ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮﺑﻬﺎﺋﯽ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﻧﺎﻣﺪار اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،دو ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،در
ﻣﺠﻤﻮع ده ﻧﻔﺮ ،ﻣﺪارک ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻃﺮف ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪارس ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺟﻮاﯾﺰی ﺑﻪ ﻫﻤﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان داده
ﺷﺪ .ﻏﯿﺮ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻏﺎزﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﯾﺮاد ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮود ،ﺳﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ،و دو ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺟﺮا ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺳﺘﻮن را ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦ
ﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را
روﯾﺪاد اﺧﺘﺼﺎص داد ٤۱.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻧﻈﻢ و ﻧﻈﺎﻓﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﯾﮏﺷﮑ ِ
ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺻﺤﻨﻪ آراﺋﯽ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ،و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺮاﺳﺮی در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺘﻮد.

٤۲

اﯾﻦ ﺟﺸﻦ در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را دﯾﮕﺮﮔﻮن ﺳﺎزد .ﻧﺠﻒآﺑﺎد از ﻧﻈﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی از اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐﺗﺮ ﺑﻮد .ﮐﺴﺐ ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺪرﺳﻪای در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ ﻧﺎدر ﺑﻮد ،ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم را ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺻﺎدﻗﯽ در
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان درسﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮا
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

٤۳

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .در آﻏﺎز ﻫﺮ روز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮑﯽ از دﻋﺎﻫﺎی
ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و روزی دو ﺑﺎر درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۲۹اﺟﺮای
ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ راﯾﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻠﻖوﺧﻮ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮب را

" ٤۱ﺟﺸﻦ در ﻣﺪرﺳﻪی ﺑﻨﺎت ،ﻧﺠﻒ آﺑﺎد" ،ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل  ،۱۰ﺷﻤﺎرهی  ۲۶) ۹۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲ :(۱۹۳۳؛ ﻧﺎﻣﻪی ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﺳﻨّﯿﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ
اﻓﻨﺪی ۲۰ ،آذر  ۱۱] ۱۳۱۲دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،[۱۹۳۳ﺷﻤﺎره  ،GA002/090/00444آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ؛ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ۲۱-۲۲ ،؛

ﻧﺎﻣﻪی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۲۱ ،آﺑﺎن  ۱۲] ۱۳۱۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،[۱۹۳۳ﺷﻤﺎرهی  ،GA002/090/00380آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ.
" ٤۲ﺟﺸﻦ در ﻣﺪرﺳﻪی ﺑﻨﺎت ،ﻧﺠﻒ آﺑﺎد" ،ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل  ،۱۰ﺷﻤﺎرهی  ۲۶) ۹۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .۲ :(۱۹۳۳
 ٤۳ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ.۲۲ ،

ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﻫﻢ ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻫﻢ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ،ﺧﻮاه ﺑﻬﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻌّﺎﻟﯿّﺖﻫﺎ ﺑﻬﺎ
ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان داﺷﺖ.

٤٤

در ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺴﻠﻤﺎنِ ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ،دﺧﺘﺮاﻧﯽ از ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 ،۱۹۳۳-۱۹۳۴ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از  ۱۹داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ راﯾﮕﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ٤٥،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ وا ﮐﻨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎیﺷﺎن ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،درآﻣﺪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻔﺎف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﻤﯽداد و ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ را ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪارس ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﺮد ٤٦.ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﺮ ﺳﺎل دو ﯾﺎ ﺳﻪ داوﻃﻠﺐ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذ ﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ،دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪی اﯾﻦ دﺧﺘﺮان
آرﻣﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﺘﻮﺟّﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺧﻼق
دﺧﺘﺮانﺷﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ٤۷.ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎیﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺴﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ،ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ،و وا ﮐﻨﺶ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
آ ﮔﺎﻫﯽ از اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان در ﺑﯿﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎی آزاداﻧﺪﯾﺶﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و در اﻓﺘﺘﺎح دوﻣﯿﻦ
ﻣﺪرﺳﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪ در ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﻧﻘﺶ داﺷﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻃﻠﻮع داﻧﺶ در ﺳﺎل  ،۱۹۳۴ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ
از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ،ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺗﻌﺪادی از
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻣﺪارس ﻧﺠﻒآﺑﺎد اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اوّﻟﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻃﻠﻮع داﻧﺶ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ٤۸.ا ﮔﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺗﻬﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎ ﭘﯽ
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.

 ٤٤ﻧﺎﻣﻪی ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﺳﻨّﯿﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۲۱ ،ﺗﯿﺮ  ۱۲] ۱۳۰۸ژوﺋﻦ  ،[۱۹۲۹ﺷﻤﺎره  ،GA002/086/00308آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺑﻬﺎﺋﯽ؛ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ  .۱۳،در آن زﻣﺎن ،ﺗﺮاﺧﻢ و ﮐﭽﻠﯽ در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد )ﻓﯿﻀﯽ" ،ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد".(۱۲۹ ،

 ٤٥ﻧﺎﻣﻪی ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﺳﻨّﯿﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ۲۰ ،آذر  ۱۱] ۱۳۱۲دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،[۱۹۳۳ﺷﻤﺎره  ،GA002/090/00444آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺑﻬﺎﺋﯽ.

 ٤٦ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ.۱۵ ،

 ٤۷ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ.۱۵-۱۶ ،

 ٤۸ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ ذﺑﯿﺤﯽﻣﻘﺪم ﺑﺎ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﯾﺰداﻧﯽ )ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺪری ﻃﯿّﺒﯽ( ﺳﺎ ﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺳﮑﺎﺗﻮن در اﯾﺎﻟﺖ ﺳﺎﺳﮑﺎﭼﻮان ۲۴ ،و
 ۲۳ﻣﻪ  .۲۰۱۱ﺑﺮای ﻧﺎمﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻃﻠﻮع داﻧﺶ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،آﻣﻮزشو ﭘﺮورش.۶۷ ،۱۰۰ ،

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ا ﮐﺜﺮ دﺧﺘﺮان ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ،اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﺗﺄﺳﯿﺲ و ادارهی اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﻮد ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان .در دﻫﻪی ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﻣﺪارس ﺑﻬﺎﺋﯽ ) ،(۱۹۳۵ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ زﯾﺎدی از دﺧﺘﺮان ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن رﻓﺘﻨﺪ ٤۹.اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺳﻪ ﺳﺎل
ﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ اوّﻟﯿﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ در ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪرﺳﻪی اﯾﺮاندﺧﺖ )ﺗﺄﺳﯿﺲ  ،(۱۹۴۵ا ﮐﺜﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻧﺨﺴ ِ
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ زن از ﻣﯿﺎن اﻫﺎﻟﯽ ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﺑﻮد ٥۰.از ﺳﺎل  ۱۹۴۶ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺪرﺳﻪی اﯾﺮاندﺧﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن آن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ٥۱.اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ،ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺟﻮان ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از آن در ﻣﺪرﺳﻪی ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت درس ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﺪرﺳﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان در ﺑﺨﺶﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ از
اﯾﺮان در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎدﮔ ِ
ﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ا ﮐﺜﺮﯾﺖ دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺧﺘﺮان ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺳﻨﯿﻦ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪی ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ ،ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان ﺑﻮد
ﮐﻪ از آﻣﻮزهﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮ و ﻧﺎﻇﻢ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺴﻠﻤﺎنِ ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت زﯾﺎد ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ آ ﮔﺎﻫﯽ اﻫﺎﻟﯽ ﻧﺠﻒآﺑﺎد در ﻣﻮرد
اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان ﻧﻘﺶ داﺷﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح دوﻣﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﻧﺠﻒآﺑﺎد اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ

 ٤۹ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی اﺳﮑﺎﯾﭙﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ ذﺑﯿﺤﯽﻣﻘﺪم ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﻘﺮّﺑﯿﻦ )ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺪری ﺷﻬﯿﺪی( ﺳﺎ ﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺎﺗﻞ در اﯾﺎﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ ۵ ،ﻣﺎرس

۲۰۱۲؛ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ ذﺑﯿﺤﯽﻣﻘﺪم ﺑﺎ روﺣﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮ )ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺪری ﺑﺮوﻣﻨﺪ( ﺳﺎ ﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﺴﺘﺮ ﺑﺮوک در اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ۶ ،
ﻣﺎرس  .۲۰۱۲ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ و ﺗﻮاﻧﮕﺮ در دﻫﻪی ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن رﻓﺘﻨﺪ.

 ٥۰ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ ذﺑﯿﺤﯽﻣﻘﺪم ﺑﺎ روﺣﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮ )ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺪری ﺑﺮوﻣﻨﺪ( ﺳﺎ ﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﺴﺘﺮ ﺑﺮوک در اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ۱۶ ،

ﻣﻪ و  ۱۱ژوﺋﻦ  ،۲۰۱۱و  ۶ﻣﺎرس ۲۰۱۲؛ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ ذﺑﯿﺤﯽﻣﻘﺪم ﺑﺎ ﺑﺘﻮل ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺳﺎ ﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺎﻣﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺪا۴ ،

و  ۵ژوﺋﻦ ۲۰۱۱؛ ﻧﺎﻣﻪی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻣﮏ ذﺑﯿﺤﯽﻣﻘﺪم ۳۰ ،ژوﺋﻦ ۲۰۱۱؛ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ ذﺑﯿﺤﯽﻣﻘﺪم ﺑﺎ ﺗﻮران روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺎ ﮐﻦ
ﺳﺎراﺗﻮﮔﺎ در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ۲ ،ژوﺋﻦ ۲۰۱۱؛ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی اﺳﮑﺎﯾﭙﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ ذﺑﯿﺤﯽﻣﻘﺪم ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﻘﺮّﺑﯿﻦ )ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺪری ﺷﻬﯿﺪی(

ﺳﺎ ﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺎﺗﻞ در اﯾﺎﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ ۵ ،ﻣﺎرس  .۲۰۱۲ﺗﻮاﻧﮕﺮ ،ﺻﺎﻟﺤﯽ ،و ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل

 ۱۹۴۵ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﯾﺮاندﺧﺖ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺪﻧﺪ .روﺣﺎﻧﯽ در  ۱۹۴۶در اﯾﺮاندﺧﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪ .از

ﺑﯿﻦ ورودیﻫﺎی  ،۱۹۴۵ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و در  ۱۹۴۸ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در اﯾﺮان دﺧﺖ ﺗﺪر ﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .در ﻧﺠﻒآﺑﺎد دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮاندﺧﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ.

 ٥۱ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺰت ﻃﺒﯿﺒﯽ ﺑﻮد .او ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺪﯾﺮ اوّﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،ﻣﺪرﺳﻪی ﭘﺮوﯾﻦ )ﺗﺄﺳﯿﺲ  (۱۹۳۷ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﺮوﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺪ )اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،آﻣﻮزشو ﭘﺮورش۶۸ ،۷۹ ،۲۹۲ ،؛ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ ذﺑﯿﺤﯽﻣﻘﺪم ﺑﺎ روﺣﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮ )ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﭘﺪری ﺑﺮوﻣﻨﺪ( ﺳﺎ ﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﺴﺘﺮ ﺑﺮوک در اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ۱ ،ﻣﻪ .(۲۰۱۱

ﺷﻤﺎری از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺪارس ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺄﺳﯿﺲ و
ادارهی ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺎت ،در ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزشو ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد.
ﺑﺮﮔﺮدان :ﻋﺮﻓﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ

