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 مقدمه

ابعااد ننایگ     ۀگسترش روابط ایران با دنیای غرب در هم سببعصر قاجار به 
. ای دارداهمیت ویاه   مطالعات تاریخ فرهنگ  و تمین ایرانۀ اجتماع ، در حون

چگاونگ    ،علم  و تاریخ  خور تأملاساس این نگرش، یک  ان مسائل در  بر
کاه   ایشاان اسات  در میان و گسترش آن مظاهر تمین  غرب  ایرانیان باآشنای  

 نوظهاور مفهاو    تحات تأییای  تیریج نمینه را برای تغییرات جییی اجتمااع    به
 ،ثقل و تأثیرگذار این حرکات درانآهنا    ۀنقط. میرنیته یا نوگرای  فراهم آورد

که با آگاه  یاافتن   بود ( 4459-4411 /ق4141-4621) عهی ناصرالیین شا 
انجاا   و همچنین سفرهای  که به آن خطاه   ،ان تحوالت فرهنگ  و تمین  غرب

آمااد   بسترهای الن  را برای انتقال ابزار و مواد میرنیسم به جامعاه ایاران    ،داد
سال پیش ان نخستین سفرش به فرنگستان،  66پادشا ، تقریباً  این البته 4.ساخت

-4621) گا  بنیادی را به توصیه صیراعظمش امیرکبیار  تریندر این عرصه مهم
رایاج   ۀشیومرکز آمونش  جییی به  ، و اولینبرداشت ( 4494-4411/ق4624

این اقیا  مهم . تأسیس کرد  4494/ق4624 در سال نا  دارالفنوندر اروپا را به 
وری ان داناش و  ان نگا  آنان اصالح سااختار آمونشا  و بهار     داد کهنشان م 

ه و پیشارفت  کننای  در توساع  و نقشا  تعیاین  بود فنون نوین، راهکاری اساس  
هر چنای آغاان فصال    اا البته انتخاب این را  . داشتفرهنگ  و صنعت  جامعه 

باه دور ان  ااا  دادگفتمان فکری و فرهنگ  جامعه نویی م ۀ جیییی را در حون
دو طیف مهم را در مقابل هم در واقع و  تعارضات و چالشهای اجتماع  هم نبود
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داد، یک گرو  میرنیستها یا میافعان اصالح ساختار آمونشا  مطاابب باا     شکل
گرایاان  کاه متابعات ان غارب در     الگوی دارالفنون بودنی، و گرو  دیگار سانت  

تربیت قییم اساالم  و  های آمونش  را غیرقابل انطباق با فرهن  تعلیم و  شیو 
، ایان  هماه  باا ایان  . ورنیینای و ساخت باا آن مخالفات ما      نیدانستم  ایران 
ساانی  بسط نظا  آمونشا  جییای و مایرن    رونیآراییهای فرهنگ  اگرچه  صف

بلکه باه لحاا     ،گا  متوقف نگردییجامعه را با موانع بسیار مواجه ساخت، هیچ
گرایاان و  برای ادامه حیات سنت وار پیش رفت و عرصه راکم  و کیف ، جهش

ورود و اساتخیا  معلماان اروپاای  در    . تار سااخت  تنا   قاییم نظا  آماونش  
به انیانی دارالفنون تبریز، تأسیس میارس دارالفنون، اعزا  دانشجو به فرن ، را 

انیانی میارس جییی هماننی نماینیگان خارج  و میسیونرهای مذهب ، را  دست
س انجمن معاار  و تاالش آن انجمان در ایجااد مایارس      رشییه و البرن، تأسی

هاا و پیامایهای مساتقیم    نشاانه ترین مهم علو  سیاس ، ۀمیرس ان قبیلجیییی 
 6.رونیتأسیس دارالفنون به عنوان یک نهاد جییی آمونش  در ایران به شمار م 

خاور  آمونش  روی داد و بسیار مهم و درآنچه بعیها در مسیر این تحوالت 
در حقیقت ایان رویایاد، نظاا     . توجه است، ورود دختران به میارس جییی بود

البتاه  . ان نظاری تغییار داد  آمونش  جییی را که در انحصار پسران قرار داشات،  
بلکه  جییی بود،ویهگیهای ذات  نظا  آمونش   انحصار اننبایی تصور کرد که این 

 ، پساران و دختاران    باود غربا ی الگاو برگرفته ان  الواقع در چنین نظام  کهف 
، به نظر منتها. منی شونیو ان مزایای آن بهر  ببیننیتوانستنی به یکسان آمونش  م 
رسی که محیودیتهای  که در آمونش دختران در آمونش سنت  وجود داشت، م 

 ،های آمونش  غارب شیو  گرایان با نوگرایان در ترویجو همچنین مخالفت سنت
که در آغان و مراحل رشی نخساتین  ایان ناوظ نظاا      نی ل  بودشایی ان اهم عوام

که به آسان  در خصوص ورود آناد دختران  نیآمونش  به متولیان آن اجان  نیاد
ان این رو، تقریباً در طول شش دهه که ان تاریخ . به میارس جییی تصمیم بگیرنی

فاراهم  گا  شرایط مساعیی بارای تحقاب آن   هیچ ،گذشتتأسیس دارالفنون م 
اما سرانجا  پس ان آنکه تنها دو سال ان پیرونی انقالب مشاروطیت در  . نگردیی
 در ساال  ،ژون  ریشاار  ، باه ناا   یکا  ان معلماان آن مرکاز    ،گذشتایران م 
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دخترانه را در تهران دایر کرد و فصل دیگری  ۀنخستین میرس ، 4594 /ق4162
در تاریخ فرهنگ  ایران استمرار  های را در این عرصه رقم ند که با فران و فرود

 .یافت
را تباار در ایاران   فرهنگ  این شخصیت فرانساوی فعالیتهای پهوهش حاضر 

کاه ان  ها و منابع  است کوتاه  این نوشته به سبب کم  گزارش. کنیبررس  م 
 .نمان وی باق  مانی  است





 

 فرهنگیفعالیتهای و  زندگی :الملکمؤدب

 پاایرش در سااال. بااودخااان پساار باازرر ژول ریشااار فرانسااوی   یوسااف
به عنوان عکاس وارد ایران شای،   ،در نمان محمی شا  قاجار ،  4411/ق4629

دارالفنون به عناوان نخساتین    ۀو سپس در عهی ناصرالیین شا  با تأسیس میرس
معلم نبان فرانسه در همان مرکز مشغول به تیریس گردیی، و بعیها نیز در کناار  

 ۀدارالفنون، به عنوان کارمنی در ونارت انطباعات و دارالترجم ۀمیرسدر معلم  
ناا  رضاا را    در نمان ناصرالیین شا  مسلمان شای و ریشار . کرددولت  خیمت 

 در ساال  ،ادشا  قاجار نیز باه پااس فعالیتهاایش در ایاران    پ .برای خود برگزیی
خان  به میرنا رضابیین ترتیب ریشار داد و  «خان»  به او لقب 4414/ق4644

 .  حفا  کارد  4459/ق4194 او ظاهراً این موقعیات را تاا ساال   . شهرت یافت
و در  الگ  درگذشات در سن هفتادوهفت سا سال  اینسرانجا  در یاندهم شوال 

انباار قاسام   قبرستان  واقع در مسیر را  تهران و شا  عبیالعظیم و در حوال  آب
 1.(69-61: 4162 قزوین ) خان دفن گردیی

دومین فرد ان این خانواد  است کاه   ،بعی ان پیرش ،الملکخان مؤدبیوسف
 ننایگ  و  ۀبا وجود ایان، درباار  . توانست در ایران شهرت و اعتباری کسب کنی

نیست، و آنچاه وجاود دارد مختصار و     دستوی اطالعات نیادی در فعالیتهای 
روشان  چنایان  توان ابعاد مختلف ننیگ  وی را نم  ناچیز است، و بر اساس آن

قابل طرح پاسخ  به اغلب پرسشهای ان این رو، در بررس  شخصیت وی. ساخت
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وسف چگونه و ان چه به عنوان مثال، دقیقاً معلو  نیست که ی. توان دادمستنی نم 
 .الملک ملقب شینمان  به خان و مؤدب

 مختصار خان نوشاتۀ  موجود ان شرح احوال یوسف نخستین گزارش منسجم
 ۀ  در مجلا 4511/ش4162 خان قزوین  است که در ساال  مرحو  میرنا محمی

ان آن تاریخ به بعی، ناه تنهاا در خصاوص وی    . (69: همان) انتشار یافت یادگار
کاه در برخا  ان   هام  گونه تحقیب مستقل  صورت نگرفته، بلکاه اشاارات    هیچ

وجود دارد، اغلاب  خان یوسف پهوهشهای امرونی در توصیف سالشمار ننیگ 
 .انیشی  همان یادداشت مرحو  قزوین  تنظیم ۀبر پای

در به دنیا آمی و   4424/ق4649 در سالخان یوسف دانیم کهبا این حال م 
آمونش  ۀمسئول کمیت ،یعن  دو سال قبل ان مرر پیرش ، 4444/ق4192 سال

آلیاانس  »میته وابساته باه تشاکیالت  باه ناا       این ک. نبان فرانسه در تهران شی
 بااود کااه در سااال« کااانون ملاا  باارای تاارویج نبااان فرانسااه»یااا « فرانسااه
این نهاد وظیفه داشت که با ایجاد .   در پاریس تأسیس شی  بود4446/ق4199
. آمونش  در نقاط مختلف جهان، نبان و ادبیاات فرانساه را تارویج کنای     مراکز
 های آلیانس بود که در ایران فعالیت خودش را ان سالتهران یک  ان شاخه ۀکمیت

البتاه  . سپرد  شای خان یوسف   آغان کرد، و مسئولیت آن نیز به4444/ق4192
شات کاه در شایران    دادر ایاران  دیگری هم  ۀبایی اضافه کرد که این کمیته شاخ

: 4149ناطب) بوددو کروا ی دیگری به نا  فرانسو بامستقر بود، و مییریت آن نیز 
54-56). 

آمونان تعیاد دانش افزایشبا  ، 4456/ق4149 چهار سال بعی، یعن  در سال
مسائول  خاان  یوساف  آلیانس در تهران و تقسیم آنها به گروههای سن  مختلف،

 کودکان در تهران شی ۀرئیس میرس همان سال سپس در. آمونش کودکان گردیی
تهران انجا  گرفت به مقا  دبیاری آن   ۀآنگا  با انتخابات  که در کمیت. (52: همان)

 .(169-4/145: 4119؛ محبوب  اردکان  491: همان) کمیته منصوب گردیی
 :الملک بیین شرح استمهمترین فعالیتهای فرهنگ  و آمونش  مؤدب
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 دخترانه در تهران ۀتأسیس نخستین مدرس .الف

، بعی ان مرر پیرش دیگر آمونش فعالیتهای  خان مؤدب الملک، عالو  بریوسف
: 4111مشاار  )بود دارالفنون نبان فرانسه   سالها معلم 4459/ق4194 و ان سال

او همچنین در تأسیس میرساه  . (1/495: 4114ساییجوادی  ؛ نوائ  و حاج2/454
تالشاهای   ،ویه  برای دختران در تهرانآمونش جییی در غرب، به مطابب با نظا 

ای برای آشنای  ایرانیان در واقع این شیو  را وسیلهخان یوسف .نیادی انجا  داد
. دیای با تحوالت جییی در جوامع غرب  و گسترش فرهن  اروپای  در ایران م 

رانه را در خصوص  دخت ۀ  اولین میرس4594/ق4162 به همین منظور در سال
 ۀدر محلا خان، واقاع  یوسف منزل شخص  دراین میرسه که . تهران تأسیس کرد

و اولاین   نامیای  شای  « فرانکوپرساان » باود، الملاک  آباد و خیابان مؤدبحسن
و ( خانمقمر)الیوله و نشاط( امیل )السلطنه شاگردان این میرسه دخترانش، نشاط
تیریج به یک مکان مهام  این میرسه به 1.همچنین چنی نفر ان دوستان آنها بودنی

آمونش  با امکانات آنمایشگاه  و وسایل سامع  و بصاری تباییل شای و در     
باه   ،(26-24، 6/19: 4111بامایاد  ) سطح شهر تهران اعتبار نیاادی کساب کارد   
استقبال و دختران خود خان یوسف طوری که رجال دولت  و متمولین شهر ان کار

محال باه    نااما پس ان مایت  یکا  ان روحانیا   . کردنی نا را در آن میرسه ثبت
قصی تخریب  ،این میرسه پرداخت و مرد ، تحت تأثیر ویفعالیتهای  مخالفت با

درن  پرچم فرانسه را بر با  آن خانه برافراشت ب خان یوسف .میرسه را نمودنی
شی و با وجود این، میرسه میت  تعطیل . و بیین طریب مانع ان کار این گرو  شی

اعیان و بزرگان شهر نیز بارای حفا  جاان دختاران خاود، آن هام ان تعار         
سرانجا  ایان غائلاه باا    . فرانکوپرسان شینی ۀمخالفان، مانع رفتن آنها به میرس

در نازد آن روحاان    خاان  یوسف آمونان و اثبات مسلمان دخالت اولیای دانش
: هماان ) ل ان سار گرفات  خاتمه یافت و میرسه نیز فعالیت خود را با اعتماد کام

6/26-21). 
موفب شی میرسه را به تأییی نصیرالیوله ونیر خان یوسف پس ان این حادثه،

تعلیمات نساوان،   ۀادار ،سپس، ان سوی همان ونیر. علو  و معار  وقت برسانی
مؤدب الملک خان یوسف به ،و یک دارالمعلمات بودابتیای   ۀکه شامل د  میرس
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تحصایالت   را که در سطحخان دارالمعلمات یوسف. (6/21 :همان) واگذار گردیی
 ان پرساان قارار داد و  فرانکو ۀبخشا  ان نظاا  آمونشا  میرسا     باود، متوسطه 
ای شاهریه  ،شاینی آمونان  که ان طر  دولت به مییر میرساه معرفا  ما     دانش

بایسات  ماهاناه دو توماان شاهریه پرداخات      اما ساایرین ما   . دکردریافت نم 
ان ساوی   ،تحصایل  ۀپاس ان اتماا  دور   ،التحصیالنفارغ به همچنین،. کردنی م 

. (52: 4114  یشایخ رضاا  ) شای ونارت علو  و معار  دیاپلم رسام  داد  ما    
نبان فرانساه، فارسا ،   : شی عبارت بود اندروس  که در این میرسه تیریس م 

این تعیاد شاگردان . عرب ، انگلیس ، ریاضیات، فیزیک، شیم ، تاریخ و جغراف 
بولتن . (441: 4149ناطب) رسیینفر م  449به   4594/ق4162 میرسه در سال
در  اا که اختصاص به فعالیت میارس فرانسوی در ایران داشت اا آلیانس تهران

 ،انتشاار یافات   ق4161/ 4549 که در آوریل سال اش یکصی و بیستمین شمار
که شکست مشروطه در ایران، نه تنهاا   کردعملکرد فرانکوپرسان گزارش  ۀدربار

میرسه  ،شرایط آشفته در اینآن میرسه نیاشته، بلکه فعالیتهای  تأثیری در رونی
البته بایی افزود که با شروظ جنا  جهاان  اول و نیاز    . است پیشرفت نیز داشته

ایجاد میارس آمونشا    ۀها در حونها و آلمانیورود رقبای جیییی هماننی روس
در تهران و سایر شهرها، آلیانس فرانسه در تهران و همچنین فرانکوپرسان دچار 

با این حال فرانکوپرسان تعطیل نشی و همچناان باه فعالیات    . شینیمشکل مال  
 .(همانجا) خود ادامه داد

 ۀدر بخش تحصیالت متوسطه به عنوان یک وظیفخان یوسف ظاهراً مییریت
. میت نیادی ادامه پییا نکرد ،لیوله به او واگذار شی  بودان سوی نصیردولت  که ا

کاه دختاران باه    نویسای؛ پاس ان آن  اردکان  در ایان باار  ما     حسین محجوب 
دانشسرای عال  را  یافتنی و امکان تربیت معلام پسار و دختار در یاک محال      

 ریاسات  ،ای واحی برای تربیت هار دو دساته اجارا گشات    حاصل شی و برنامه
: 4119باوب  اردکاان    مح) متوقف گردیی الملک بر دارالمعلماتمؤدبخان یوسف

4/145-169). 
منتشار شای،    رعای ۀ در روننام  4549/ق4111 ای که در سالالبته اطالعیه

فرانکوپرساان را باه عناوان بخاش     ه متوسط ۀشاخخان یوسف دهی کهنشان م 
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ناا  ان متقاضایان باه کاار     خصوص  حف  نمود ، و با ثبت ۀدیگری ان آن میرس
پسرانه را هم تأسیس کارد و   ۀمتوسط ۀشعب او حت  بعیها. خود ادامه داد  است

فکری و فرهنگا  پاس ان    ۀای که در حونبیین طریب با استفاد  ان شرایط تان 
 خاود را توساعه داد  آمونش  فعالیتهای  ،انقالب مشروطه در ایران روی داد  بود

پرساان را  فرانکو ۀدخترانا  ۀمییریت میرسخان یوسف .(52: 4114  یشیخ رضا)
. (169: 4111 الها  ) به یک خانم فرانسوی به نا  مادموانل سیکوس واگذار کرد

آمون در دانش 499  تعیاد 4565/ق4114 در سال ،بر اساس یک سنی تاریخ 
فرانکوپرسان باه تحصایل    ۀپسران ۀآمون در میرسدانش 491دخترانه و  ۀمیرس

در مقایساه باا آماار     ،ایان گازارش  . (496 :4114  یشیخ رضا) انیداشتهاشتغال 
ضاریب   ،که در فوق باه آن اشاار  شای    ، 4594/ق4162 آمونان در سال دانش

این سالها باا   ۀدر فاصلخان یوسف به رغم مشکالت  کهاا   میرسه را رشی کمّ
 .دهینشان م  اا آن مواجه بود 

 ۀمیرسا »  ابتایا  4511/ق4196 در سالفرانکوپرسان  ۀسرانجا  اسم میرس
، و دو ساال بعای   (499: هماان ) تغییار یافات  « رانی ۀلیس»به و سپس « الئیک

 ماا  صافر ساال    دو وبیسات الملاک در  ماؤدب خاان  یوساف  مؤسس آن یعن 
سه سالگ  درگذشات و در اماامزاد  عبایا ،    و  در سن شصت4519/ق4191

  ی؛ یغماا 69: 4162 قزوینا  ) به خاک سپرد  شی ،حضرت عبیالعظیم ۀنزدیک بقع
4114 :169). 
 
 کتاب ۀداری، تألیف و ترجمبه خارج، مجموعهسرپرستی دانشجویان اعزام  .ب

اش تنهاا باه آماونش و تأسایس میرساه      در طول ننیگ خان یوسف تالشهای
های دیگر فرهنگ  محیود نگردیی، بلکه برای وی فرصت  فراهم آمی تا به عرصه

  ان طر  دولت ایران سرپرست  4549/ق4165 که در سالچنان ؛وارد شودنیز 
داد   خاان یوسف ششمین دور  ان اعزا  رسم  دانشجویان به خارج ان کشور به

برگزاری یک آنمون ان میاان   ان طریبنفر بود که  س تعیاد این دانشجویان . شی
و ان  نیبه فرانسه اعزا  شیخان یوسف این گرو  به همرا . نفر انتخاب شینی 419
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ان آن س پاا. راگیااری نبااان آن کشااور پرداختناایبااه ف  4544تااا  4549 سااال
ماورد  های دانشاگاه   درس  خود به آموختن رشته ۀبراساس برنام دانشجویان

تعیادی ان آنها بعی ان بانگشت باه ایاران معلام    . نیگردییویش مشغول خ ۀعالق
 .(1/94: 4144 معتمیی) درآمینی استخیا  دولت دارالفنون شینی و به
های ایرانا   دار سکهیک مجموعه ،هماننی پیرش ،خانیوسف ان طر  دیگر،
باه   را صار  گاردآوری آن کارد،    یعمر اوکه ای مجموعه رود؛هم به شمار م 

در ، و در حاال حاضار نیاز    ردلحا  قیمت تاریخ  و مادی ارنش بسایاری دا 
او در . (1/652 ،6/11: 4111؛ بامایاد  2/454: 4111مشاار  ) اوستوراث  اختیار

و نخساتین کتااب خاود را تحات      ،کنار تیریس به تألیف کتاب نیز مشغول بود
 در ساال  آس ان ب رای ی ادگرفتن زب ان فرانس ه      جدی د علم ی و   ۀطریق  عنوان 
نه . (1/1196: 4119 ایران ۀروننام) کردچاپ سنگ  صورت به   4451/ق4146

دساتور   ۀدومین اثر خود را در نمیناو   4591/ق4164 سال بعی، یعن  در سال
نحو سومین کتاب او نیز که . منتشر کرد متد فرانسه به فارسینبان فرانسه با نا  

چااپ  به   4546/ق 4114 در سال ،نا  داشت و صرف جدید فرانسه به ایرانی
 .(151-2/156: 4111مشار ) رسیی

ان وی . داشته است هماننی پیرش دست  هم در ترجم او الن  به ذکر است که
کتااب  نخساتین   :است نمینهین اشناسیم که حاصل تالشهای او در دو کتاب م 

جیا ان ترجمه، مترجم، که  است طبخ ایرانی و فرنگیو موسو  به آشپزی  بارۀدر
ایان  اصال   ۀ نویسنی. متناسب با موضوظ کتاب مطالب  را هم بر آن افزود  است

 ، باه صاورت سانگ  چااپ شای       4591/ق4164 که در تهران و در سال ،اثر
فرهن   معر  اهتما  جیی او در شناسانین توانم  رامشخص نیست، اما کتاب 

 اعتمادالسالطنه  و نییم السالطان ) دکرایران  در عهی قاجار تلق   ۀاروپای  به جامع
4149 :421).9 

در مقایسه با کتاب نخسات اهمیات   کرد، ترجمه  خانیوسف  که دومین کتاب
اصال   .اسات  تاریخ روابط ایران و دولت ونی ز  و عنوان آن علم  بیشتری دارد

ان آن را لوئ  کاساتالیی   که استبرشه گولیلمو  نوشتۀ کتاب به نبان ایتالیای  و
به فارسا    نیز آن را ان فرانسه خانیوسفو  کرد  بودایتالیای  به فرانسه ترجمه 
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خط  کتاب،  ۀدر ابتیای نسخخان یوسف (.425-1/421: 4192آتابای ) برگردانی
 :در خصوص چگونگ  انجا  این کار به اختصار چنین آورد  است

اقیس شاهریاری روحا  و ارواح   اا حضرت بر حسب امر مبارک بنیگان اعل 
و تصویب جناب مستطاب اجل اکر  افخم آقای نیّرالملاک  اا العالمین له الفیا  

ایان چااکر فایوی دولات ابیمایّت،       ااا  دامت شوکتهاا ونیر علو  و معار  
که مشتمل و محتاوی  کاستالیی  کتاب دکتر ۀترجم ، بهالملکریشارخان مؤدب
پرداخات، و   ،است ایران ۀونیز و دولت علیّ حاد دولتین مملکتشرح روابط و ات

ت این رابطه در نمان سلطان اونون حسن ان طایفه آق قویونلو کاه دعاوی   می
ه است، کنون ان عار  و تقاییم   طین صفویسلطنت نمود تا انقرا  دولت سال

به تاریخ شهر ربیع . گذردخاکپای مهر اعتالی اقیس ظل الله  ارواحنا فیا  م 
 .(1ر  ،دب الملکمؤ) 4166ل االو

که باه لحاا    اا برشه به نبان فارس   کتاب ۀدر ترجمخان یوسف شک اقیا ب 
ان ارنش بسایاری   ااا  شودعلم  ان آثار تحقیق  و روشمنی غرب محسوب م 

کتاب باه نباان فارسا      این کامل متنویه  آنکه تا کنون نیز به ؛برخوردار است
 تاریخ روابط ایران و دولت ونیزدر واقع برشه با انتشار کتاب . است ترجمه نشی 

ی هاای ان اساناد و گزارشا  شناسان غربا  را باا مجموعاه    ، ایران4429به سال 
نیز خان یوسف و آشنا کردراکز بایگان  میارک ایتالیا ها و مدر کتابخانه محفو 
 منای باه تااریخ   ایرانیاان عالقاه  کتاب ان نبان فرانسه، اهمیت آن را به  ۀبا ترجم

 .شناسانیی روابط خارج 
 

 نتیجه

بایی ان پیشگامان تارویج فرهنا  فرانساوی در    مؤدب الملک را م خان یوسف
 او در این مسیر شایییاً متاأثر ان پایرش ژول ریشاار    . دانستایران عهی قاجار 

تکاپوهاای خاود را بار محاور      ۀو در طول عمارش هما  بود ( خان میرنا رضا)
ای که به این منظور دایر ونش نبان فرانسه در دارالفنون و مؤسسات خصوص آم
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او به تعلیم و تربیت دختران در ایران به  ۀهمچنین، توجه ویه. کرد  بود، قرار داد
دهای کاه وی ان   نشان م  ،دخترانه در شهر تهران ۀدنبال تأسیس نخستین میرس

. ته اسات آگاه  دقیق  داشخأل موجود در نظا  آمونش سنت  این گرو  جنس  
که در ابتیا باا اعتارا  و مخالفات عماوم  در یکا  ان      رغم آنان این رو، او به

ین و یا اش نسبت به آمناطب تهران مواجه شی، اما با نشان دادن ایمان و وفاداری
سنتهای اسالم ، نیرکانه موفب گردیی اهیا  خود را در انتقاال و تارویج نظاا     

در شاهر تهاران باه اجارا      ،فرانسوی ۀرب، آن هم به شیوجییی تعلیم و تربیت غ
ای وی را در تأسیس چنین میرسه ۀتوان مقاصی سوداگرایانگمان نم ب  .درآورد
پیشه همارا  شای، ان   های مرفه بانرگان و سیاستتیریج با استقبال خانواد که به

و  هاای بانرگاان  میرساۀ او باه تایریج باا اساتقبال خاانواد        ؛نظر دور داشت
که توان کاف  برای تاأمین مخاارج و پرداخات     رو شیپیشۀ مرفه  روبه سیاست
 .را داشتنیفرننیان خود  ۀشهری

 ،هرچنای کاه در کاار ترجماه دسات  داشات      خاان  یوساف  که،نکتۀ آخر این
برگردانی، چنیان در مقایسه با تعیاد آثاری که پیرش به فارس   های وی ترجمه

 ،شای اشاار    هاا ای که در این نوشتار باه آن نمونهان دو به غیر . چشمگیر نیست
 .شناسیمدیگری ان او نم  ترجمۀ
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