
 

اولین مدارس دخترانه ايراني

 نیلوفر كسري
  

شد كه درس خواندن بـراي دخـتران  اي براي دختران ايجاد نشد، به عوام چنین تلقین مي تا بعد از مشروطیت مدرسه
سواد مي ستن و نداشـتن  نه نش ندگي كنـج خا . دانسـتند الزم و جايز و پسنديده نیست و شايد شرط عفـت را در ز

توانستند محصلین و معلمین را مورد آزار  عامه مردم نظر خوبي به تحصیل در مدارس جديد نداشتند و ھر زمان كه مي
شتند. دادند يا سخريه و توھین قرار مي ضع دشـوارتري دا ين . تازه اين امر دربارة پسران و مردان بود و دختران و بنابرا

جام  تحصیل دختران در خانواده به وسـیله معلـم سـرخانه ان ھايي كه به با سواد شدن دختران خـود عالقمنـد بودنـد، 
 1.شد مي

بعضي از . گرديد گرفت با مخالفتھاي زيادي روبرو مي تأسیس مدارس دخترانه در ايران توسط ھر گروھي كه انجام مي
سه دخترانـه  دانستند و بعضي مي علما آن را خالف شرع اسالم مي كه در آن مدر به حــال مملكـتي  كه واي  گفتند 

 2. تأسیس شود
صورت گرفـت ندگان  ین نماي نان چـون ناظم پاره. پس از انقالب مشـروطیت گفتگوھـايي ب سالم از تأسـیس  اي از آ اال

ند و گفتنــد نر «: مدارس دخترانه حمايت نمود باس علـم و ھ شیم و بـه آنھـا ل شیزگان وطـن بكو نات و دو در تربیـت ب
ند شـد بپوشیم، چه تا دخترھا عـالم نشوند، بي تربیـت نخواھ سرھا بخو صـادق  محمد در جـواب وي مـیرزا سید 3» .پ

تب «: رئیس مدرسه اسالم گفت یس مر چیزي كه مانع احداث مدرسه دخترانه است نبودن اداره نظمیه و نداشتن پل
ً كه حجت. است عذب و بي فرضا شخاص  با جوانـان جاھـل و ا یم؟ بايـد  االسالم منع معاندين را بردارند،  چه كن لجـام 

نه نمي تـوان  نخست اداره پلیس و نظمیه را مرتب كنیم تا در موقع لزوم از دختران حمايت كنند و ديگر آنكه معلم مردا
 4» .پس بايد به فكر معلم زنانه باشیم. براي دختران آورد
ضرورت ايجـاب مـدارس دخترانــه، ھا، پس از باال رفتن سطح آگاھي با تمام دشواري بـانوان  5ھاي جامعـه و احسـاس 

ندگان بـه بحـث و جـدل پايان آزاد باره  انديش و دلسوز ايراني دست به كار شـدند و در ھمـان زمـاني كـه نماي ناپـذير در
قدام نمودنـد يران ا  سیس اولیــن مـدارس دخترانـه ا قدامات در . چگونگي ايجاد اين مدارس پرداخته بودند، به تأ ايـن ا

شك و ترديــد نگريسـته  يده  حالي صورت گرفت كه اوضاع ايران بسیار منقلب بود و به ھرگونه نوگرايي در جامعه بـا د
یت ايـن  بازار تكفیر و افترا بسیار گرم بود و كھنه پرستان از ھیچ اقدامي حتي خطر جاني و ھتـك. شد مي برو و حیث  آ

 .كردند بانوان آزادانديش فروگذاري نمي
 مدرسه دوشیزگان

ختران  اي به نام مدرسه دوشیزگان توسط بانو بي ق مدرسه.  ھ 1324نخستین بار در سال  براي د يراف،  بي خانم وز
پاره. گشايش يافت فان تصـمیم بــه  اما اقدام جسورانه وي با مخالفت بسیاري روبرو گشت بـه طـوري كـه  اي از مخال

مه. ويران كردن مدرسه گرفتند قت انگلسـتان در نا كه بـه ادوارد گـري مي سرچارلز مايرلینگ سفیر كبیر و نويسـد  اي 
 :گويد درباره اين مدرسه مي

خش يـك  مسیو دوھارتويك پیش از ظھر امروز داستان جالبي برايم گفت و آن اينكه ھمسر يكي از غالمان مـا الھـام ب
ً ماھیت زيانبخش دارد در طبقـه )  خــانم بي بي(واقعیت مطلب اين است كه زن مزبور . انجمن زنان است كه مخصوصا

شكیل داده و دخـتران  نه ت خود بر خالف معمول زني است خوب تحصیل كرده و سه ماه است كه يـك مدرســه دخترا
 6. خوانند اشخاص خیلي محترم در آن درس مي

مود رويه مخالفان مدرسه دوشیزگان، بي در طي فشارھاي بي ما در جـواب بـه . بي خانم به وزارت معارف شكايت ن ا
شود با وجـود ايسـتادگي بي. وي گفته شد كه صالح در اين است كه مدرسه تعطیـل  بر  سـرانجام،  بـي خـانم در برا

لس شــوراي ملـي، بي.  مشكالت، مدرسه دوشیزگان تعطیل شد به تـوپ بسـتن مج یش  بعـد از جريــان  بـي خـانم پ
ین . اين بار تقاضاي وي پذيرفته شد. رفت) وزير معارف(الدوله  صنیع بر اينكـه فقـط دخــتران ب سـال در  6تـا  4مشـروط 

 7. مدرسه تحصیل نمايند و كلمه دوشیزه نیز از تابلوي مدرسه حذف شود
 

 مدرسه ناموس
سن.  ھ 1326اين مدرسه در سال  آباد تأسـیس  ق توسط خانم طوبي آزموده در خیابان فرمانفرما، نزديـك چھـار راه ح

ق متولــد شــد و در چھــارده سـالگي بــه عقــد .  ھ 1303خان ســرتیپ بــود در سـال  وي كــه فرزنــد مــیرزا حســن. شــد
وي مدتي به تحصیل در زبانھاي عربي، فارسي و فرانسه پرداخت . عبدالحسین میرپنج كه مرد دانشمندي بود درآمد

تدبیري . و سپس به فكر افتاد تا نھال دانش را در دل و جان دختران ايراني بكارد او كه با شرايط روز آشنايي داشت با 
در ابتدا به تأسیس كالسھاي اكابر براي بانوان اقدام نمود و سپس قرآن و تعالیم مـذھبي و . جديد شروع به كار نمود

سالي يك علم سه مجـالس روضـه خوانـي ترتیـب داد و از اولیـاي شـاگردان  الحديث را در دروس گنجانید و  بـار در مدر
 9. ھائي از قرآن كريم در جھت فراگیري علم و دانش به آنان گوشزد نمود دعوت به عمل آورد و آيه

تب  تا ك ست كنـد  تھیه آموزگاران زن در آن عصر بسیار مشكل بود بنابراين وي ناچار بود از دوستان شوھر خود درخوا
جواد  دريـغ سـید بعد از مدتي از كمكھـاي بي. پرداخت مورد لزوم شاگردان را تھیه كنند و سپس خود به تعلیم آنان مي

 10. الدوله برخوردار گرديد یرزا حسن رشديه، نصیرالدوله و اديبخان سرتیپ، م
التحصیالن اين  از فارغ 11. مدرسه ناموس بعدھا به صورت يكي از مھمترين و مجھزترين مدارس متوسطه تھران درآمد
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خر عظیمـي ارغـون، بي ،)خواھرزاده طوبي خانم(توان از بانو توران آزموده  مدرسه مي خانم، گیـالن خـانم،  بي  با نو ف
 12. فرخنده خانم و مھرانور سمیعي نام برد

ير نمـود ق طوبي رشديه در قسمت مجزاي خانه خود مدرسه دخترانــه. ھ1321در سال  گرچـه . اي بــه نـام پـرورش دا
تن شاگرد داشت، اما فراشان دولتي تابلوي او را  17اقدام وي با استقبال مردم روبرو گرديد و چند روز بعد از تأسیس 

 13. با فحش و تھديد برداشتند و مدرسه را منحل كردند
ني تأســیس مي ھي  تا اين زمان مدارسي كه از سوي بانوان ايرا چه گا لتي نداشــت و گر گرديـد جنبـه رسـمي و دو

بار بـه عللـي مخالفـان قـد  اوقات نمايندگان مجلس با اعضاي دولت از آنان به طور تلويحي حمايت مي ما ھر نمودند، ا
یل .  و ھیچ قانون و مرجع رسمي نبود كه با آنان مقابله نمايد داشتند، علم كرده بر خالف آنان گام بر مي ین دل به ھم

 :بانوان ايراني دست به دامان مجلس شدند و تقاضايي بدين مضمون به مجلس ارسال داشتند
باغ مـراد ... « بدي در  خت سـعادت ا گام در بر خداوند نحل و عقد و مديران رتق و فتق امور واجب است كه در اين ھن

در ھزار سال ... ملت بنشانند و اساس ترقي و پیشرفت اين مملكت را بر پايه استوار نھند و به تربیت نسوان بپردازند
يران  لت عـالم و معلمیـن عـالم از اھـل ا پیش، دولت اسالم نخستین دولت متمدن روي زمین بود و مسلمین اولین م

قدم داشــت،. بودند شمندان  در اسالمبول كه نسبت به ساير نقاط اروپا نشر علم اساس و ت سطه حكمـا و دان به وا  
پس چه شد كه آنھا بـه . برند بخارايي علم و حكمت سرايت كرده و ھنوز نام حكماي آن عھد را اروپايیان با احترام مي

اند و از آموزگاران خود درگذشتند و آنھا  اند، پیش افتادند، سھل است كه آن را تكمیل كرده علت علمي كه از ما گرفته
نوع را بـه تـرويج علـم  را محتاج به خود كردند؟ آيا مي خداداد احتیـاج  توان گفت اھل ايران با ھوش طبیعي و استعدد 

ملـت ايـران زودتـر از ملـت .... وصنعت احساس نكردند؟ نه بلكه به واسطه اين بود كه آنھا زنھايشـان را تربیـت كردنـد
ست كـه ... ژاپون با اروپا مراوده پیدا كرد، چرا مثل آنھا ترقیات عصر جديد را فرا نگرفت؟  مه بــه واســطه ايـن نكتـه ا ھ

جز كینــه ي علم معناي ھیأت اجتماعیه را مي زنھاي فرنگي به واسطه ھاي مسـلمان  ورزي بـا يكـديگر،  فھمند ولي زن
یه اطفـال را تربیـت ... دانند تربیت كودكان به مقتضاي سلیقه خود، چیز ديگري نمي یان اول كه آموزگـاران و مرب قتي  و

 14» .نكنند، جوانان، مردان و پیران با تدبیر نخواھیم داشت
ق .  ھ 1327آمد در سال  از آنجايي كه باال بردن سطح فرھنگ جامعه از اھداف اصلي انقالب مشروطه به حساب مي

ند و  نگ قـرار گرفت ظارت اداره فرھ ً تحـت ن بـاب مـدارس دخترانـه و  46كلیه دبستانھاي تھران دولــتي شــدند و رسـما
 15. پسرانه تأسیس گرديد

 
 :ھا پانوشت
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فت وي در پاسخ به پرسش شاه مبني بر اينكه چرا دخترش به مدرسه امريكايي مـي. شود مي بـه : رود؟ بـه شـاه گ
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