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نام«هیزیــش بروگش» در مقایســه زنان ایرانی
بــا زنــان عثمانــی در روزگار ناصرالدیــن شــاه
نوشــته اســت...«:زنان ایرانــی توانایــی خواندن
و نوشــتن و روخوانــی از قرآن را داشــتند و حتی
زنانی بودند که با ادبیات کشور خود آشنا بودند
و شــعر هم میگفتند اما در میان زنان عثمانی
چنیــن افرادی دیده نمیشــد »...البته منظور از
این زنان باســواد بیشــتر مربوط بــه طبقه مرفه
و دربــاری بودهانــد ،چرا که بواقــع زنان طبقات
پایین سواد خواندن و نوشتن نداشتهاند.
جمعیتی نه چندان قابل توجه و چشمگیر
به گفته «بنفشــه حجازی» پژوهشگر تاریخ«:در
ایــن عصر زنان با توجه به وضعیت اقتصادی و
پایگاه فرهنگی اجتماعی خانوادههایشــان...در
مســیر سوادآموزی قرار داشتند .ولی این مسأله
بــا توجــه به جمعیت زنــان چنــدان قابل توجه
و چشــمگیر نبــوده و در واقــع همگانــی نبــوده
اســت .در همین گروه نیز زنان که بیشتر صبغه
مذهبی داشــته و گاه تنها شامل خواندن بوده و
نه نوشــتن که توســط پدران ،بــرادران ،عموها و
اعضای خانواده صورت میگرفته است.»...
تنها اثر باقی مانده از «آذر»
حتــی در اواخــر صفویــه نیــز بــا توجــه بــه وجود
نشــانهها و اســنادی میتــوان پــی برد کــه امکان
تحصیــل بــرای زنــان وجــود داشــته و در حــال
پیشرفت بوده که البته باز دایره آموختن آنان در
حــوزه علوم دینــی و قرآن بوده اســت .در روزگار
افشاریه و زندیه نیز ما شاهد وجود زنانی باسواد،
عالم و عابد و حتی هنرمند نقاش بودهایم که از
جملــه آنها میتــوان به زنی به نام «آذر» اشــاره
کــرد که بــه گفته بنفشــه حجازی نویســنده کتاب
«تاریــخ هیچکس»درباره این زن در تاریخ آمده
اســت ...« :وی در نقاشــی منظره و چهرهپردازی
مهارت فراوان داشــته .تنها اثــر رقم این هنرمند
قلمــدان مصــوری اســت کــه روی آن تصویــر
حضرت عیســی و زن و مردی به حال احترام در
برابر ایشان ایستادهاند نقاشی شده و.»...
آینده مدارس زیر نفوذ اندیشههای غربی
خوشــبختانه در روزگار قاجــار بــه دالیلی شــاهد
نمونههــای زیــادی از ایــن زنــان هســتیم کــه در
منابع و اســناد تاریخی از آن روایت شــده اســت،
در صورتــی کــه توضیح داده شــد در بیشــتر آثار
ســیاحان و اروپاییــان اشــارهای بــه وجــود چنین
زنانــی نشــده و بیشــتر بــه صــورت کلــی دربــاره
وضعیــت زنان نوشــته شــده اســت و البته گاهی
نیز همراه با اغماضگویی و بدبینیهایی اســت،
تــا جایــی کــه حتــی بخــش امیــدوار این گــروه از
اروپاییان هم معتقد بودند که مدارس ایرانی در
ســالهای آینده زیر نفوذ اندیشههای غربی قرار
خواهد گرفت.
تحصیل در مدرســه غربی تدریس در مدرســه
ایرانی
ایــن نظــر مربــوط بــه خانــم رایــس اســت کــه
موقعیت مدارس ایران بعد از روزگار احمد شــاه
قاجار را اینطور پیشبینی میکند...«:کتابهای
درســی در حــال افزایــش اســت و گرچــه بــه نظر
مــا بــا مهــارت تمــام آمــاده نشــدهاند ،معلمان
و شــاگردان بومــی آنهــا را دلپســند میشــمارند.
بســیاری از معلمــان مــدارس دولتــی دختــران
بزرگتری هســتند کــه خود در مــدارس مبلغان
مذهبی به تحصیل اشــتغال دارند و بالطبع روح
کالس را بــه کالسهــای دیگــر منتقــل میکننــد.
مــدارس غربــی راه را گشــودهاند و آمــوزش و
پــرورش ایــران در ســالهای آینــده زیــر نفــوذ
اندیشهها و شیوههای غربی خواهد بود.»...

جالب است بدانیم از جمله این زنان که کمتر در تاریخ به آن توجه
شده است و سواد خواندن و نوشتن داشته است ،مادر پسری
معروف به امیرکبیر ایران است .با مطالعه نامهای از «فاطمه سلطان» که بعد
از مرگ پسرش نوشته و برجای مانده است ،میتوان با مطالعه به سطح سواد
و آگاهی این بانو بزرگ پی برد...«:همه رفتند .باز هم من ماندم .گرفتارم.
کسی به دادم نمیرسد .اکبربیک که آمده آنجا زود روانه کنید بیاید .یک
آدم خودتان بفرستید .دستورالعمل بفرستید مرا از تهران بیرون کنند .شب و
روز به گریهزاری گرفتارم .زود زود هر کس آمدنی است ،بفرستید.»...

در روزگار افشاریه و زندیه نیز ما شاهد وجود زنانی باسواد ،عالم و
عابد و حتی هنرمند نقاش بودهایم که از جمله آنها میتوان به زنی
به نام «آذر» اشاره کرد که به گفته بنفشه حجازی نویسنده کتاب «تاریخ
هیچکس»درباره این زن در تاریخ آمده است ...« :وی در نقاشی منظره و
چهرهپردازی مهارت فراوان داشته .تنها اثر رقم این هنرمند قلمدان مصوری
است که بر روی آن تصویر حضرت عیسی و زن و مردی به حال احترام در
برابر ایشان ایستادهاند نقاشی شده و.»...

باسواد شدن در همان اندرونیها
اگرچــه نمیتــوان منکــر ایــن واقعیــت شــد که
راهانــدازی مــدارس و مراکزی توســط اروپاییان
در ایــران نقــش تأثیرگــذاری در آگاهــی زنــان و
گرایش آنان به آموختن سواد نوشتن و خواندن
داشــته است ،اما زنان بســیاری داریم که به دور
از تمــام ایــن آموزشها حتــی در همان محیط
بســته اندرونــی و حرمســرا ســواد خوانــدن و
نوشــتن آموخته و هنرمندان قابلی شــدهاند که
آثار بعضی از آنان خوشــبختانه به دســت نسل
امروز رسیده است.
باسواد بودن زنان اطراف ناصرالدین شاه
شــاید بهتریــن دوران کــه چنیــن زنانــی را در خود
داشــته اســت و بــرای امــروز آشــنا اســت روزگار
ناصرالدیــن شــاه اســت .در واقع اکثر زنانــی که در
اطــراف این مرد بودهاند حتی همســر و دخترانش
ســواد خوانــدن و نوشــتن داشــته و حتــی آثــاری از
خــود بــر جــای گذاشــتهاند .یکــی از زنــان همــان
«تاجالســلطنه» دختــر شــاه ناصــری اســت کــه به
دختر شورشی در تاریخ مشهور است .زنی که حتی
در برابر ظلمهای پدر و برادرش مظفرالدین شــاه
اعتراضهایی داشته و آنها را مکتوب کرده است.
نامهای به خط مادر امیرکبیر ایران
جالب اســت بدانیم از جمله این زنان که کمتر
در تاریخ به آن توجه شده است و سواد خواندن
و نوشــتن داشــته اســت ،مــادر پســری معروف
بــه امیر کبیــر ایران اســت .بــا مطالعــه نامهای
از «فاطمــه ســلطان» کــه بعد از مرگ پســرش
نوشته و برجای مانده است ،میتوان با مطالعه
به ســطح ســواد و آگاهــی این بانوی بــزرگ پی
برد...«:همه رفتند .باز هم من ماندم .گرفتارم.

کســی بــه دادم نمیرســد .اکبربیــک کــه آمــده
آنجــا زود روانــه کنیــد بیایــد .یــک آدم خودتان
بفرستید .دســتورالعمل بفرســتید مرا از تهران
بیــرون کنند .شــب و روز به گریــهزاری گرفتارم.
زود زود هر کس آمدنی است ،بفرستید.»...
مکتوب کردن قرآن به دست«ضیاءالسلطنه»
دختران فتحعلیشــاه نیز که نســل آنان تا زمان
شــاه ناصری هم حضور داشتند به جهت سواد
و شــاعر و هنرمند بودن ،معروف هســتند .یکی
از آنان «ضیاءالســلطنه» بــود که به گفته ندیمه
حرمســرای ناصرالدیــن شــاه شــاعرهای بوده و
خــط زیبایی داشــته ،تا جایــی که قــرآن را با آن
خــط زیبــای خود مکتــوب کــرده اســت .در این
میــان بد نیســت چند بیت از این زن که همســر
وزیر امور خارجه آن زمان هم بوده بخوانیم:
اگر به باد دهم زلف عنبر آسا را
به دام خویش کشم آهوان صحرا را
وگر ز لطف نظر افکنم بع عظم رمیم
دوباره زنده کنم نفخه مسیحا را
علت بیاهمیتی سیاحان به زنان باسواد
بــردن از نام این زنان و شــرح زندگی آنان خود
کتابــی اســت کــه مجــال آن در ایــن چند ســطر
نمیگنجــد .نکتــه قابــل تأمــل در ایــن میــان
ایــن اســت کــه چــرا در بیشــتر آثــار ســیاحان و
مســافران اروپایی این زنان حضور نداشــته و به
روایــت زندگــی آنــان حتــی در حد چنــد جمله
نپرداختهاند ،چرا که وقتــی آنان به جزئیترین
اتفاقــات و آداب و رســوم مــردم ایــران و حتــی
زنان به طور جداگانــه پرداختهاند ،معرفی این
زنــان با توجــه به آمــار بیســوادی در آن روزگار
برایشان کم اهمیت بوده است؟
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نفوذ قدرتمند «مهدعلیا» در سفرنامهها
البته در این میان زنی هست که در سفرنامههای
سیاحان اروپایی بخصوص آنانی که مانند «مری
شــیل» فرصت حضور در حرمســرا را داشت ه و از
نزدیــک بــا وی در ارتبــاط بودنــد نتوانســتهاند از
ویژگیهــای این زن چیزی ننویســند .زنی مقتدر
و سیاســتمدار و البته با سواد و اهل کتاب و شعر،
زنــی کــه چهل روز بر ایــران بعد از مرگ همســر
حکومــت کرد تا تاج ســلطنت را بر ســر پســرش
ناصرالدین میراز بگذارد.
زنی باسواد ،شاعر ،هنرمند و سیاستمدار
«مهدعلیــا» زنــی باســواد کــه به زبان فارســی و
صــرف و نحــو عربــی تســلط داشــت .شــعر نیز
میســرود و حتــی برخــی از شــاعران و ادیبــان
معاصرش وی را ســتودهاند .فهرست کتابخانه
خصوصی او گــواه عالقه این زن به کتاب ،بویژه
کتابهای تاریخی و دینی اســت .مهدعلیا را در
خوشنویســی ،بویژه در خط شکسته و نستعلیق
و چلیپانویسی ،صاحب جایگاه شمردهاند .وی
در هنرهای گلدوزی و نقاشی نیز مهارت داشته
است.
زنان ایرانی هوشمند و هوشیارند
البته ناگفته نماند «کالرا رایس» با آنکه نســبت
بــه وضعیت آن روز زنان که هم دوره با آخرین
روزهای ســلطنت قاجار بوده اســت ،خوشــبین
نبــوده امــا در بخشــی از ســفرنامه خــود از زنان
ایــران بهعنــوان زنانــی باهــوش و هوشــیار یــاد
کرده اســت .زنانی کــه میتوانند بــا تالش خود
راه ناهموار را همــوار کرده و برای خود آیندهای
روشــن بســازند...«:زنان ایرانــی هوشــمند و
هوشــیارند ،کار مایه آنان در طی نسلها ذخیره
گشــته اســت .صاحــب نفوذنــد .تنهــا چیــزی
کــه الزم دارنــد این اســت کــه بیاموزنــد چگونه
نیروهــای خــود را در راه تعالــی جماعــت زنان
مورد استفاده قرار دهند.»...
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