
  نظام آموزش دختران در عصر قاجار

  
 

 نیلوفر کسری
  

نظام تعلیم و تربیت در ایران از ظھور اسالم تا بروز انقالب مشروطیت بر پایه سنت و مذھب قــرار داشـت و جامعـه بـه گونــه ای سـنتی کودکــان را 
غاز تولـد، نخسـتین و مھمتریـن . برای در دست گرفتن نبض حیاتی آینده این مرز و بـوم تربیـت مـی نمــود پـدر و مــادر بــه صـورت فطـری از ھمـان آ

. سالگی رموز و فنون خانه داری را از مادر کسب می کرد 9پسر، علم و فنون و صنعت را از پدر می آموخت و دختر تا . آموزگاران فرزندان خود بودند
 .در این میان مساجد و جلسات مذھبی یکی از عمده ترین محل ھای تعلیم و تربیت کودکان به شمار می رفت

  
سالگی شوھر داده می شد و زمان کمتری را در کانون خانواده به سر مـی  9در این راستا دختر بر اساس فرھنگ و سنن جاری در جامعه از سن 

شرعیات و . برد و کمتر مورد توجه قرار می گرفت گیری  البته در سطوح باالتر اجتماع و طبقات مرفه، دختران عالوه بر آموزش ھــای ابتــدایی بـه فرا
قرآن و در صورت روشنفکر بودن پدر خانواده به آموزش ادبیات فارسی، کتب اخالقی و تاریخی و در نھایت آشنایی با دواوین شعرای بـزرگ پارســی 

شتن را بـرای  1. این آموزشھا وظیفه معلمین سر خانه بود و بیشتر جنبه شنیداری داشت. زبان می پرداختند چرا که تفکر سنتی مرد سـاالرانه نو
 .زنان جایز نمی دانست و آن را خطری بزرگ برای بیان احساسات عاطفی و نامه نگاریھای پنھان می پنداشت

  
در این مکتب خانـه ھــا کـه توسـط مـال بـاجی اداره مـی شــد، . در سطوح پایین تر جامعه و طبقات متوسط این آموزشھا وظیفه مکتب خانه ھا بود

تعلیم و آموزش علوم بسیار محدود بود و به قرائت قرآن و روخوانی چند کتاب ادبی چون کلیله و دمنه، گلستان سعدی و اشعار حافظ بسنده مــی 
 2.شد

  
تنوع و میزان مواد درسی مکتب خانه ھا بسـتگی بـه . ھیچ گونه تشکیالت دولتی و غیردولتی که نظاره گر این مکتب خانه ھا باشد وجود نداشت

 .ذوق و وجدان مکتب داران داشت تا به چه ترتیب کودکان را به علم آشنا سازند و شوق علم جویی را در آنان بپرورانند
  

. اما مظلومیت دختران ایران به حدی بود که این امکان نیز تنھا در شھرھا وجود داشت و دختران روستایی و عشایر از این حداقل نیز محـروم بودنـد
این آشنایی با تفکرات و تمدن غربی که از جنگھــای ایـران و . عصر قاجار، عصر آشنایی با فرھنگ و تمدن غربی و شناخت شیوه جدید زیستی بود

صالح طلـبی در عقایــد  روس آغاز شد و با اعزام محصالن ایران به خارج از کشور و رفت و آمد خارجیان به ایران گسترش یافت نوعــی دگرگونـی و ا
بیر و  ... رجال عصر قاجار به وجود آورد و در این بین پاره ای از دولتمردان کشور چون عباس میرزا، میرزا ابوالقاسم فراھانی، مـیرزا تقـی خـان امیرک

از سوی دیگر پاره ای از روشـنفکران ایرانـی چــون . به تحول در نظام آموزشی معتقد و از مشوقان تحول نظام فرھنگی و اصالح آن در جامعه شدند
و پاره ای از  3. میرزا آقاخان کرمانی و آخوند زاده به بازنگری در شیوه زیستی زنان عصر قاجار پرداخته اند و تحول در آن را امری ضروری دانسته اند

برده و از آن ... و ) دختران ناصرالدین شاه(زنان آزاداندیش چون بی بی خانم استرآبادی، تاج السلطنه و فروغ السلطنه  به لزوم این دگرگونـی پـی 
حضور چشمگیر زنان در نھضت تنباکو و انقالب مشروطیت روح عدالت خواھی و مساوات طلبی را گسترش داد و آنان را بـه اعــتراض . سخن گفتند
ندگان مجلـس  4. علنی کشاند اما اعتراضات راه به جایی نبرد و حتی درخواست به حق زنان برای ایجاد مدارس دخترانه در مجـادالت ابتــدایی نمای

ختران پرداختنـد تـا از ایـن . گم گشت پس زنان آزاده ایرانی در نخستین قدم پس از تأسیس انجمنھا به تأسیس مدارس دخترانه و ســواد آمـوزی د
طریق آگاھی و علم اندوزی را به داخل خانه ھا بکشانند و با آگاه نمودن زنان و دختران ایرانی نسل ھای بعد را برای کسب حقوق حقه خود آماده 

 .سازند
  

 تأسیس مدارس دخترانه
 :5مدارس دخترانه مسیونرھای مذھبی -الف

کایی و سـپس فرانسـوی تشـکیل شـد نخسـتین مدرســه . در دوره محمد شاه نخستین مدارس به شیوۀ جدید در ایران توسـط مسـیونرھای آمری
این مدرسه در ابتــدا مخصـوص اقلیتھـای مذھبـی  6. ق تأسیس کرد.ه1217دخترانه را یک کشیش آمریکایی به نام پرکینز در شھر ارومیه در سال 

چرا که جامعه آن عصر به ھر گونه تحولی با دیدۀ شک می نگریست و تحصــیل دخــتران . بود و ھیچ دختر مسلمانی اجازه تحصیل در آن را نداشت
می دھـد و ھــم زنـان را، » یـا ایھـا الـذین آمنـوا « را جایز نمی دانست و به آیات قرآن مجید که در آن ھنگام سخن از  ھـم مـردان را مخاطـب قـرار 

 .را مد نظر قرار نمی دادند» طلب العلم فریضه « و یا » اطلب العلم و لو بالصین« توجھی نمی کردند و کالم مقدس نبوی 
  

در ایـن . دانش آمـوز رسـید 24ق به 1219این تعداد تا سال . به ھر صورت پرکینز این مدرسه را با چھار دانش آموز نستوری در ارومیه تأسیس نمود
یم داده مـی شـد...  صنایع دستی چـون قالیبـافی، خیــاطی، گلـدوزی، آھنگــری و مدارس عالوه بر علوم مذھبی، مھارتھای خانه داری و . نـیز تعل

. ق صادر کند.ه1255) ربیع االول 27(موفقیتھای پرکینز در این زمینه باعث شد که محمد شاه فرمانی مبنی بر حمایت از مدارس آمریکایی در سال 
1291/م1874آوریـل 24ھیئت مبلغان آمریکایی به تدریج فعالیت خود را در سایرشھرھای ایران چون تھران، ھمدان و رشـت گسـترش دادنـد و در  7
بعدھا این مدرسه به محل جدیدی در نزدیکی باغشاه کــه موسـوم بـه . این مدرسه مجانی بود. ق مدرسه ای دخترانه در تھران تأسیس نمودند.ه

شاگرد بود که به طور شـبانه روزی در ھمــان  9در ھنگام انتقال، این مدرسه دارای . الله زار بود انتقال یافت و به صورت مدرسۀ شبانه روزی درآمد
م دوشیزه دیل از آمریکا برای اداره مدرسه دخترانه 1885/ق.ه1292در سال . بود» سارا باست«محل زندگی می کردند و سرپرستی آنان بر عھده 

نوان شـھریه دریافـت گـردد   م1877/ق.ه1294در سـال . به تھران آمد و قرار شد که مخارج آموزشگاه را مدرسه تأمین کند و در نتیجه مبالغی به ع
ین آمــوزش علمـی  8. بنابه خواھش بنجامین وزیرمختار آمریکا، ناصرالدین شاه اجازه داد که دختران مسلمان نیز به این مدرسـه راه یابنـد و ایــن اول

 .دختران مسلمان به حساب می آمد
  

به دنبال صدور این فرمان و مخالفت پاره ای از رجال درباری، ناصرالدین شاه خود به بازدید از مدرسه رفت اما پس از بازرسی از مدرســه و پرسـش 
به بودجـه آموزشــگاه دخترانــه کمــک کنـد خانواده ھـای . از دختران محصل چنان به وجد آمد که وعده داد سالی صد تومـان  پـس از آن عـده ای از 

بت نـام بـه ایـن  16م 1896/ق.ه1314چنانچه در سال . سرشناس مسلمان دخترانشان را به این مدرسه فرستادند تن از دختران مسلمان بـرای ث
م 1903/ق.ه1321در ســال . مدرســه مراجعــه کــرده و تعــداد محصــلین مســلمان آموزشــگاه بیــش از محصــلین مســیحی و ارمــنی و یھــودی شــد

مظفرالدین شاه فرمان داد که تمام خانواده ھای مسلمان دخترانشان را از این مدرسه که در آنجا بـه دخـتران پوشـیدن دامـن و کفشـھای پاشـنه 
که ھمــه آنـان دوبـاره بـه مدرسـه . بلند را یاد می دھد، بیرون بیاورند تمــام دخـتران مسـلمان آموزشــگاه را تــرک گفتنـد ولــی ده روز طـول نکشــید 

 10.م فارغ التحصیل شدند1907/ق.ه1325تا اینکه باالخره اولین گروه دختران مسلمان از مدرسه دخترانه آمریکایی تھران در سال  9. بازگشتند
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عده شـاگردان آن بـالغ بـر . م را مستر ھاواکس در شھر ھمدان تأسیس کرد1881/ق.ه1300سومین مرکز فعالیت میسیونرھای آمریکایی در سال 
 11. م فارغ التحصیل شدند1907/ق.ه1325اولین گروه دختران مسلمان این آموزشگاه در سال . نفر شد 65

  
 :ضمائم

اگــر . نه ساله که می شدیم از مکتب بیرونمـان مـی آوردنــد. ما را از پنج سالگی به مکتب می گذاشتند آن ھم نه ھمه دختران را، بلکه ندرتاً « . 1
کتاب می توانستیم بخوانیم یا خط می توانستیم بنویسیم پدران عزیزمان با کمال تغیر کتاب و قلم را از دستمان گرفته، پاره کرده و شکســته و بــه 

ربیـع االول  7، 12، سـال اول، ش تمدنک روزنامه .ر» .دور می انداختند که چه معنی دارد دختر خط داشته باشد، مگر می خواھید منشی بشوید
1325. 

برخی از دختران تا ھشت سالگی ممکن بود قرآن خوانـدن . مکتب خانه ھایی بسیار اندک برای دختران وجود داشت که زنان اداره می کردند« . 2
. و سـر جـان ملکـم 447، ص 4، ج تاریخ اجتماعی تھران در قرن سیزدھم. ک جعفر شھری.ر» .را بیاموزند ولی ضرورت نداشت نوشتن را فرا گیرند

 .322، ص تاریخ مختصر آموزش و پرورش. عیسی صدیق. 206، ص 2تاریخ ایران ج 
زنان ایرانی نه تنھا در نظرھا خفیف و بی وقار و : ... می نویسد 20میرزا آقاخان کرمانی درباره وضعیت زندگی زن ایرانی در سه مکتوب خود ص . 3

حقیر یا ذلیل، ضعیف و مانند اسیرند، بلکه از دانش مھجور و از فخر بینش دور و از ھمه چیز عالم بی خبرند و از تمام ھنرھای بنی آدم بی بھـره و 
شـب ھمــه . و از معاشرت دور و در زاویۀ خانه ھای خراب، عنکبوت وار از خیال زنانۀ خوش می زیسته و بر وفق طبیعت خود مـی بافنــد... بی ثمر 

 .شب در فکر اینکه به صد حیله از دست آن شوھر نامرد نمرود کردار شداد رفتار گریبان خود خالص کنند
برادران عدالت دوست و مواسات خواه ... « : زنان در اعتراض به عدم حق رأی در انقالب مشروطه در مقاله ای در یکی از مجالت قزوین نوشتند. 4

توھین و تخفیف عموم زنان ایرانیه را نمـوده و آنـان ] تبصرۀ اول از ماده سوم و تبصره اول از ماده پنجم[ما به حکم ماده مخصوص در نظامنامه مزبور 
قدمی از مـردان عقـب نیسـتند و بلکـه اگـر آن ھمـه ] می دارند[را در شمار مجانین و ضعفا محسوب  و حال آنکه می توان مدلل داشــت کـه زنـان 

، حبـل المتیــنھفتـه نامـه » .بھتر جلوه مـی دادنـد] را[نتایج ] باشند[اسباب و آالتی که برای تحصیل و ترقی مردان فراھم است، زنان ھم داشته 
 .7، ص 1324شوال  16دوشنبه  17، ش 14سال 

 نوشـته صـفورا پژوھشی بر فعالیت انجمن تبلیغــی کلیســا در دوره قاجاریـهبرای آگاھی از تاریخچه مسیونرھای مذھبی در ایران رجوع کنید به . 5
 .برومند

یان نسـتوریان ایـران بپردازنـد و 1829/ش1208در سال .6 م دو مبلغ پروتستان آمریکایی به نامھای پرکینز و اسمیت به ایران آمدند تا بـه تبلیـغ در م
یان اسـتفاده کننــد. آنان را به آیین پروتستان درآورند . آنان می پنداشتند که از این نستوریان تغییر مذھب داده شده بتوانند برای تغیــیر مـذھب ایران

 .خاورمیانه بود» احیای روحانی مسیحی« ھدف تبلیغی این ھیئت 
 .28، ترجمه باقر آرام، ص روابط سیاسی ایران و آمریکا. آبراھام یلسون. 7
 .82، ص 1370، سال اول، دفتر اول، گنجینه اسنادمجله . 8
 .41-40، ص تاریخ مسیون آمریکایی در ایران. جان الدر. 9

 .مریم اردالن و مھرتاج رخشان از مدرسه آمریکایی تھران فارغ التحصیل شدند. 10
 -75، ص تاریخ روابط ایران و آمریکا. ملک الرحیم رضازاده. 11
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