جامعهشناسي تاريخي
دورة  ،12شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1399

نقش معلمان و شاگردان مدارس جدید در انقالب مشروطه ایران
محمود محمدی

*1

(دريافت 1397/09/25 :پذيرش)1399/09/25 :

چکیده
انقالب مشروطیت يکي از وقايع مهم در تاريخ معاصر ايران است .اين انقالب پیامدهای مهم
سیاسي و اجتماعي در جامعۀ ايراني به همراه داشت .تحلیلگران انقالب مشروطیت ،به نقش
روشنفکران ،علما و بازاريان پرداختهاند ،اما اين مقاله به نقش گروههايي همچون معلمان،
شاگردان و فارغالتحصیالن مدرسههای جديد در وقوع انقالب مشروطیت ميپردازد.
جمعآوری شواهد به روش اسنادی و تحلیل شواهد به روش تحلیل روايت است .براساس
اسناد تاريخي معلمان ،شاگردان و فارغالتحصیالن مدارس يکي از نیروهای تأثیرگذار در انقالب
مشروطیت بودهاند .برنامههای درسي ،معلمان و شیوة آموزشي مدارس ،مطالعۀ کتابها و
روزنامههای انتقادی ،نگرشها ،گرايشها و مهارتهايي در شاگردان مدارس شکل داد که برای
تغییر و اصالح وضع موجودشان حضوری فعاالنه در انقالب مشروطیت داشتند .اين مقاله تأيید
اين مدعاست که آموزش ميتواند جامعه را تغییر دهد.
واژههای کلیدی :مشروطیت ،مدارس جديد ،آموزش انتقادی ،شاگردان و معلمان.

Mmohammadi87@yahoo.com
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مقدمه
وقوع انقالب مشروطیت (1285ش) رخداد مهمي در تاريخ معاصر ايران بهشمار ميآيد.
بهطوری که برخي از تحلیلگران تاريخ ايران ،از تأثیرات عمیق و پايدار سیاسي
اجتماعي انقالب مشروطیت در ايران سخن گفتهاند (زيباکالم1392 ،؛ آدمیت1387 ،؛
آبراهامیان1377 ،؛ فوران .)1385 ،انقالب مشروطیت پیامدهای مهمي در ساختار سیاسي
ـ اجتماعي ايرانیان داشت .اين انقالب ساختار حقوقي و سلسلهمراتب قدرت ،شیوة
حکمراني ،گردش نخبگان سیاسي و اجتماعي و بهطور کلي آرايش نیروهای سیاسي را
در جامعۀ ايراني تغییر داد.
فلسفۀ نگرش به حکومت ،جايگاه پادشاه ،نقش رعیت در عزل و نصب حکومت،
محدوديت قدرت حکومت  ،انحصار قدرت در چارچوب قانون ،قابل پرسش بودن
اعمال حکومت ،نقش مردم در تعیین سرنوشتشان ،حق آزادی بیان ،آزادی عقیده،
حقوق اجتماعي از مهمترين دستاوردهای نهضت مشروطه ميتوان نام برد  ...به
لحاظ کاربردی نیز برخي از ايدههای اساسي که با مشروطیت وارد جامعۀ ما شدند
درحقیقت امروزه زيربنای نظام سیاسي ما را تشکیل ميدهند .اصل تفکیک قوا،
انتخاب نمايندگان ،اصل محدوديت مدت زمامداری ،مسئولیتپذير بودن حکومت
که اکنون شالودة نظام ما را تشکیل ميدهند درحقیقت میراث مشروطه هستند
(زيباکالم ،1392 ،ص.)15 .

انقالب مشروطیت در ايران با رويکردهای متنوعي تحلیل و تفسیر شده است .يکي
از اين رويکردها ،تحلیلها ی کنشگرايانه است که به نقش آگاهانۀ نیروها و کارگزاران
اجتماعي و سیاسي در تحوالت سیاسي و اجتماعي توجه ميکند« .نظريههای کنشگرايانۀ
تحوالت سیاسي ـ اجتماعي را نه بازتاب صرف و خودبهخودی دگرگونيهای ساختاری،
بلکه نتیجۀ منازعات و مبارزات و يا ائتالفهای آگاهانه میان گروهها و طبقات و
نخبگان مختلف ميدانند» (بشیريه ،1384 ،ص .)26 .رويکردهايي را که به نقش عامالن
کرد .برخي از تحلیلگران انقالب مشروطیت را متعلق به انقالب شهرنشینان بهشمار
ميآورند که گروهها و طبقات مختلفي با گرايشهای ناهمگون در آن مشارکت داشتند
(آدمیت ،1387 ،ص .)147 .تحلیلهای ديگری بر نقش مؤثر گروههای روشنفکری اعم
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و کنشگران فعال در انقالب مشروطیت پرداختهاند ميتوان به چند دستۀ کلي تقسیمبندی
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از دولتي و غیردولتي آن در وقوع مشروطت تأکید داشتهاند (آبراهامیان ،1377 ،ص.
 .) 80برخي ديگر از پژوهشگران به بررسي نقش تجار و بازرگانان در وقوع مشروطیت
پرداختهاند (ترابي فارساني ،1384 ،ص .)13 .عدهای ديگر از تحلیلگران ،روحانیون و
علمای ديني را از نیروهای مؤثر بر مشروطیت نام بردهاند (آجداني1396 ،؛ الگار،
 .)1356در اين میان از معلمان و شاگردان مدارس جديد بهمنزلۀ يکي از کنشگران فعال
در انقالب مشروطیت کمتر سخني بهمیان آمده است .مدارس جديد که متعلق به عموم
مردم بود در سال 1275ش در ايران برپا شدند و  10سال پس از برپايي آن ،انقالب
مشروطیت در ايران به وقوع پیوست .سؤال اصلي اين مقاله اين است که چگونه

نهادهای آموزشي و مدارس جديد افرادی را تربیت کردند که نسبتبه وضعیت سیاسي-
شان ناراضي و منتقد بودند و اين نارضايتي چگونه آنها را با نهضت مشروطیت همراه

ساخت؟ بر اين اساس ميتوان ادعا کرد که معلمان ،شاگردان و فارغالتحصیالن مدارس
جديد يکي از عامالن و بازيگران اصلي در برپايي نظام مشروطیت در ايران بودهاند.
در ادامۀ مقاله پس از توصیف شرايط اجتماعي ـ سیاسي دورة مظفرالدين شاه،
چگونگي پیدايش نخستین مدارس جديد توضیح داده ميشود .در ادامه به اين پرسش
پاسخ داده مي شود که چگونه در مدارس جديد نیروهايي تربیت شدند که خواهان
اصالحات سیاسي شدند و با انقالب مشروطیت ايران درآمیختند؟ به عبارت ديگر اين
مقاله روايتي تاريخي از نقش معلمان ،شاگردان و فارغالتحصیالن مدارس جديد در
شکلگیری انقالب مشروطیت در ايران است.
فضای سیاسی ـ اجتماعی و شکلگیری مدارس جدید
فضای انتقاد سیاسي ـ اجتماعي در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه در ايران شکل گرفت.
در اواخر دورة ناصری اعتراضها به نان و ارزاق و شکايت علیه کارگزاران دولت جای
خود را به برخي از اعتراضهای سیاسي داد (آدمیت ،1387 ،ص .)21 .با ترور
وضعیت حاکم فراهم شد .عدهای از منتقدان وضع موجود از داخل و خارج حاکمیت
خواستار اصالح و تغییر براساس «مقتضیات زمانه» شدند« .ديگر مثل دورة ناصرالدين
شاه نبود که کسي جرئت بیان اوضاع و ترتیبات اجتماعي و سیاسي ملل و دول اروپا را
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ناصرالدين شاه و به سلطنت رسیدن مظفرالدين شاه ،امکاني برای گفتوگوی انتقادی از
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نداشته باشد ،هر کسي هرچه ميدانست بيپروا صحبت ميکرد» (مستوفي ،1343 ،ص.
 .)19دولتهای مظفرالدين شاه نیز با بحرانهای مالي و سیاسي مواجه بودند .افزايش
تورم ،ناکارآمدی دولتها در ايجاد امنیت و ثبات اقتصادی و همچنین فشارهای
اقتصادی و سیاسي دولتهای بیگانه از قدرت مادی و قوت معنوی سلطنت مظفرالدين
شاه در مقابله با دشواریهای داخلي و خارجي ميکاست (آدمیت ،1387 ،ص.)103 .
بدين ترتیب در حاکمیت قاجار برخي از ديوانیان تحولگرا خواهان اصالحات

سیاسي ـ اجتماعي در جامعه و دولت شدند .امینالدوله صدراعظم مظفرالدين شاه اين-
گونه او را به تغییر و اصالح تشويق مي سازد :اگر بخواهید در زمان سلطنت خودتان نام
نیکي برجای بگذاريد به قدر امکان جديت کنید کارها رو به اصالح برود اصول قديم
زمان ناصری با زندگي دنیای امروزی متمدن موافقت نميکند (امینالدوله ،1341 ،ص.
 .)268عالوه بر تحول گرايان دولتي ،برخي از نیروهای اجتماعي نیز به دنبال تغییر و
اصالح در نظام سیاسي و وضعیت اجتماعي بودند .يکي از اين گروهها تجار بودند.
حضور رقبای بزرگي چون روسیه و انگلستان از نیمۀ دوم قرن نوزدهم در صحنۀ
اقتص ادی کشور تجار ايراني را به تکاپو انداخت تا موجوديت طبقاتي خود را حفظ و
ابقا کنند و در اين میان با پي بردن به ناکارآمد بودن شیوههای گذشته در تجارت و
اقتصاد به نو کردن اساس کار خود دست زدند که همین امر به نوبۀ خود موجب شد که
نیاز به بازسازی ساختار سیاسي اجتماعي کشور بر اساس روشهای نو احساس شود
(ترابي فارساني ،1384 ،ص .)15 .نیروی ديگری که نسبتبه شرايط سیاسي و اجتماعي
معترض بود ،روحانیان بلندمرتبۀ آ ن دوران بودند .واگذاری برخي از امتیازات به
بیگانگان ،فعالیتهای فرهنگي برخي از نهادهای خارجي در ايران و نیز استبداد حاکمان
قجری در اياالت و واليات موجب نارضايتي و اعتراض برخي از روحانیون شده بود
(آجداني1396 ،؛ الگار .)1356 ،در حوزههای عمومي نیز کتابها و روزنامهها به نقد
تغییرات سیاسي اجتماعي بیان ميداشتند (زيباکالم .)1392 ،افزايش رفتوآمدهای
تجاری ـ سیاسي ،توسعۀ تلگرافخانه ،چاپ روزنامه و کتاب و رونق پست نیز امکان
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اوضاع سیاسي و اجتماعي پرداخته و راه حل خروج از آن وضعیت را اصالح و
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گفتوگوی انتقادی ،تبادل اطالعات و آگاهي از اوضاع جهاني را در میان منتقدان و
اصالحطلبان ممکن ميساخت (آبراهامیان.)1377 ،
در چنین شرايطي يکي از خواستههای مشترک اصالحگران سیاسي و اجتماعي،

گسترش سواد و آگاهي عمومي در جامعه بود (رينگر .)1381 ،کتاب سیاحتنامۀ
ابراهیمبیگ يکي از کتابهای انتقادی و پرخوانندة آن دوران با انتقاد از وضعیت
اجتماعي ـ سیاسي حاکم در ايران ،لزوم فراگیری علوم جديد و افزايش آگاهي عمومي
را اينگونه بیان ميکند:
سبب عمدة بقا و دوام اين وضع ناگوار بيعلمي است .تاکنون من هر چه داد
ميزنم که بیش از همه چیز برای مملکت مکتب الزم است علم الزم است وضع ما
اصالح نپذيرد مگر به همت مردمان با فضل و دانش که از علوم و فنون متداوله
آگاهي داشته باشند جايي نميرسد و به گوشي نميرود .اين بيبصران نميبینند که
سبب هر گونه عزت و افتخار مغربزمین همان علم و آگاهي ايشان است و سبب
ذلت و خواری مشرقیان نیز عدم علم و جهالت آنان (مراغهای ،1384 ،ص.)124 .

روش تربیت مکتبخانه که شیوة مرسوم آموزش کودکان و نوجوانان بود ،مورد نقد
قرار ميگیرد و سبک جديدی از آموزش عمومي از سوی اصالحگران تربیتي مطرح
ميشود .روزنامۀ ثريا در باب لزوم گسترش علم و برپايي مدارس اينگونه مينويسد:
«امروز مايۀ نجات و سبب فالح هر ملت و مزيت و برتری هر طبقه و طايفه بسته به
علم است و حصول علم ممکن نیست جز به تحصیل و تحصیل هم منوط به وجود
مدارس و مکاتب است به طرز جديد و قانون نو» (روزنامۀ ثريا ،ش1316 ،1 .ق).
در چنین فضايي مدرسۀ رشديه با حمايتهای دولت امینالدوله ،صدراعظم وقت،
برپا شد (دولتآبادی .)1361 ،مظفرالدين شاه نیز از برپايي مدارس رضايت داشت
(افضلالملک .)1361 ،همچنین ،تشکیل انجمن غیردولتي معارف در سال 1315ق
(1276ش) کمک بزرگي به گسترش مدارس در ايران بود (رينگر ،1381 ،ص.)182 .
مدارس حمايت کردند .بدين ترتیب نهضت مدرسهداری و مدرسهسازی بهتدريج در
تهران و ساير اياالت و واليات به راه افتاد .پس از آنکه  7مدرسۀ جديد تأسیس شدند
تعداد شاگردان به تعداد  1300نفر رسیده بودند (افضلالملک ،1361 ،ص .)382 .در
415

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-15

برخي از روحانیون بلند پايه ،تجار سرشناس و حکام اياالت و واليات نیز از تأسیس
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سالگرد تأ سیس مدارس جديد ،جشني برگزار شد که مدارس و تعداد شاگردان آن
عبارت بودند از:
مدرسۀ علمیه 150شاگرد ،مدرسۀ ابتدايیه  190شاگرد ،مدرسۀ شرف280شاگرد،
مدرسۀ افتتاحیه 350شاگرد ،مدرسۀ مظفريه150شاگرد ،مدرسۀ خیريه  30شاگرد،
مدرسۀ دانش 40شاگرد و مدرسۀ ادب 40شاگرد (روزنامۀ تربیت ،ش،143 .
1317ق).

در سال 1319ق (1280ش) دوازده مدرسۀ ابتدايي و متوسطه در تهران برپا شد
(بزرگ امید ،1363 ،ص .)95 .در سال 1324ق (1285ش) که مظفرالدين قانون
مشروطه را امضا کرد دبستانهای زيادی رواج يافته بودند و کمتر شهری بود که يک يا
دو دبستان يا بیشتر نداشته باشد (کسروی ،1356 ،ص.)39 .
محتوا ،فضا و سبک آموزشي مدارس جديد با مکتبخانهها تفاوت داشت:
 .1مدارس جديد از روش آموزشي استفاده ميکردند که بر آموزش الفبا از طريق
آواشناسي مبتني بود .برخالف بسیاری از مکتبخانهها که شاگردان پس از ماهها و
سالها آموزش تنها ميتوانستند متنهای خاصي را بخوانند ،در مدارس جديد شاگردان
در  6ماه تا يک سال با توجه به روشهايي که آموخته بودند ميتوانستند هر متني را
بخوانند و بنويسند .2 .مدارس جديد محتواهايي را در برنامههای درسي عرضه
ميداشتند که در مکتبهای سنتي وجود نداشت .دانشهايي چون علوم طبیعي ،تاريخ،
جغرافي ،حساب و هندسه ،زبانهای اروپايي ،فیزيک و شیمي .برنامۀ آموزشي مدارس
جديد ترکیبي از موضوعهای جديد در کنار برخي از درسهای قديمي چون ادبیات و

قرآن بود که در مکتبخانهها آموزش داده ميشد .3 .ابزارها و فضاهای آموزشي و
تربیتي مدارس جديد با مکتبخانهها متفاوت بود .مدارس جديد اغلب در ساختمانهايي

تشکیل ميشد که متفاوت از مکتبخانه بودند .بهتدريج کتابهای درسي ،میز و
آزمايشگاهها نیز از ابزارهايي بودند که در مدارس جديد برای آموزش شاگردان استفاده
ميشد .اين ابزارها در مکتبخانهها وجود نداشت.
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انجمن معارف (1315ق) نقش مهمي در برپايي اولین مدارس جديد در ايران داشت
(رينگر ،1381 ،ص .)182 .مؤسسان اين انجمن نقش تأسیسي ،راهبری و نظارتي در
برپايي اولین مدارس داشتند (نظامنامۀ انجمن معارف1316 ،ق) .بانیان مدارس جديد
سبک تربیتي و محتوای آموزشي را عرضه ميداشتند که جهتگیری سیاسي ـ اجتماعي
خاصي را در شاگردان دروني ميساخت .برخي از اصالحگران اجتماعي و سیاسي آن
دوران باسوادی عمومي را دوای همۀ دردهای اجتماعي و سیاسي ميدانستند« .وجود
مردمي باسواد مستقیماً باعث نیرومندی و شکوفايي کشور ميشود .درنتیجه ملت بیش
از دستگاه دولت در مرکز تالشهای اصالحگران آموزشي قرار گرفت .آموزش
بهصورت هدفي ذاتي و در عین حال وسیلهای برای ايجاد تغییرات گسترده درآمد»
(رينگر ،1381 ،ص .)163 .برای نمونه احتشامالسلطنه «رئیس انجمن معارف» وضعیت
آن دوران را اينگونه مورد نقد قرار ميدهد و بر ضرورت گسترش سواد عمومي تأکید
ميورزد:
علتالعلل بدبختي اين ملت جهل و بيسوادی عمومي مردم آن است .اگر اين
مردم از فراش حکومتي توسری ميخورند و دم نميزنند و والي و حاکم و
نايبالحکومهای را با تقديم چند اشرفي طال خلعت حکومت پوشیده حکم قتل
افراد ميدهد و دستور مصادره و ضبط اموال يک خانواده که حاصل زحمت و
دسترنج چند سالۀ نسل گذشتۀ ايشان است صادر ميکند و هیچ کس صدايش
درنميآيد بهدلیل بيسوادی عمومي و عدم آگاهي ايشان از اوضاع جهان است
(احتشامالسلطنه ،1368 ،ص.)315 .

هدف سیاستگذاران مدارس جديد اين بود که:
ميکوشیدند نیروهای اجتماعي تازهای ايجاد کنند که پشتیبان اصالحات سیاسي
باشد .چنین نیرويي بهويژه در ايران وجود نداشت و تالش اصالحي همچنان متکي
به شاه و ديوانیان بود و پشتوانۀ اجتماعي نداشت  ...مدارس جديد برای برطرف
اصالحات سیاسي اجتماعي باشند (رينگر ،1381 ،ص.)202 .

سبک و سیاق مدارس دولتي همچون دارالفنون که با هدف تربیت کادر موردنیاز
دولت قاجار در دورة ناصرالدين شاه برپا شده بود مورد نقد اعضای انجمن معارف قرار
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داشت« .همین چهار ديواری که به دارالفنون موسوم است در طول سه ربع قرن
ميتوانست اشخاصي را تربیت کند که چشم و گوش مردم را بازنمايند و به آنها
بفهماند که زير بار ظلم و تحمل حکام مستبد نروند» (احتشامالسلطنه ،1368 ،ص.)29 .
به زعم اصالحگران آموزشي اقدامات دولت برای باسواد و آگاه ساختن مردم آنچنان
موفق نبوده است.
مانع پیشرفت و عامل عقبماندگي ايران همین رجال سرشناس و معروف که
ميتوانستند بهانه و اجازه و امکان باسواد کردن مردم را داشتند بودند .اين اشخاص
قدرت و فرصت داشتند که جوانان وطنخواه و درسخوانده و آگاه از حقوق ملت
و روابط مردم با دولت در ممالک متمدن تربیت نموده و به جنگ بيسوادی و ديو
استبداد و خودکامگي بفرستند و به اين وظیفۀ ملي و ديني خود عمل نکردند ...
(همان ،ص.)228 .

بدين ترتیب هدف از تشکیل انجمن معارف ،برپايي مدارسي بود که نیروهايي را
تربیت سازد که با آگاهي از حقوق اجتماعي و سیاسي خود در راستای کاهش اقتدار
سیاسي دولت حاکم عمل کنند .به همین دلیل در سالهای بعدی انجمن معارف و
رئیس آن به جمهوریخواه متهم شدند که در جهت تضعیف سلطنت گام بر ميدارد
(محبوبي اردکاني ،1354 ،ص .)371 .اعضای انجمن معارف برای آنکه مدارس جديد
را از مدارس دولتي و مکتبخانههای سنتي متمايز سازند نام اين مدارس تازه تأسیس
را «مدارس ملیه» مينامیدند (دولتآبادی.)1361 ،
آموزش انتقادی مدارس
در ادامۀ مقاله به برنامههای درسي مدارس ،سبک تربیتي معلمان و نقش مدرسۀ سیاسي
پرداخته و توضیح داده ميشود که چگونه مدارس جديد نیروهايي منتقد و معترض به
وضع موجود تربیت کرده است که فعاالنه در راستای تغییر سیاسي و اجتماعي آن
همانطور که بیان شد شیوة تربیتي مدارس جديد با مکتبخانههای آن روزگار
تفاوتهايي داشت و جهتگیری سیاسي خاصي را در آنان دروني ميساخت .در
مدارس جديد عالوه بر درسهای ديني ،عربي و ادبیات فارسي دانشهايي چون تاريخ
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روزگار عمل کردند.
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و جغرافیا ،زبانهای خارجي و علوم طبیعي نیز تدريس ميشد (صديق ،1340 ،ص.
 .)19مهارت خواندن و نوشتن در مدارس بهدلیل آموزش خاصي از الفبا سريعتر از
مکتبخانهها اتفاق ميافتاد .شاگردان مدارس جديد برخالف مکتبخانهها ميتوانستند
بعد از يکي دو سال به خوبي هر متني را بخوانند و بنويسند (رشديه .)1362 ،اين
توانايي به آنها اين امکان را ميداد که عالوه بر کتابهای درسي ،روزنامه و متنهای
غیردرسي را نیز بخو انند و با اوضاع و احوال مملکتشان و ممالک ديگر آشنا شوند.

يکي از متنهای درسي که بر گرايش انتقادی شاگردان مدارس مؤثر بود کتاب تاريخ
ايران و ممالک اروپايي بود (صديق ،1340 ،ص .)19 .مطالعۀ اين کتاب درسي
اطالعاتي را به شاگردان ميداد که با سرگذشت تاريخي کشور خود و جوامع ديگر آشنا
شوند .اين شناخت به نوعي گرايش انتقادی به تاريخ کشورشان و حس عالقهمندی به
ممالک متمدن آن دوران منجر مي شد .کتاب درسي ديگری که در مدارس جديد
آموزش داده ميشد کتاب جغرافیا بود .شاگردان مدارس از طريق نقشهها و استفاده از
کرههای جغرافیايي به موقعیت جغرافیايي کشورشان و کشورهای ديگر آگاه ميشدند و
از شرايط جغرافیايي جوامع ديگر اطالع مييافتند .آشنايي با گذشتۀ تاريخي و
جغرافیايي ممالک ديگر خنثي و بيطرف نبود ،بلکه نوعي نگرش و گرايش انتقادی را
در شاگردان مدارس شکل ميداد .کسروی در کتاب تاريخ مشروطه بیان ميکند که يکي
از کارهايي که (در مدارس آن دوران) ميشد اين بود که پايان سال به هنگام آزمايش
(امتحان) شاگردان در حیاط دبستان جشني برپا ميشد و پدران و شاگردان و کسان
ديگری را دعوت ميکردند و آنان از ديدن اينکه بچهای کوچک در دو سه ماه که الفبا
خواندن و نوشتن ياد گرفته و هر کلمه که گفته ميشود بيغلط بر روی تختهسیاه
مينويسد و شاگردان بزرگتر نیز کشورهای اروپايي و امريکا را به نام ميشناسند و از
هر کجا آگاهي دارند شادمان ميشدند و بياختیار برای آنها دست ميزدند (کسروی،
آگاهي اجتماعي و تاريخي از جامعۀ خود و جوامع ديگر کسب ميکردند و اين آگاهي
تاريخي و اجتماعي از يکسو سبب شکلگیری نوعي هويت ملي و احساسات میهني
در آنان ميشد که تعهد و تعلق نسبتبه وطن و میهن را در آنان تقويت ميکرد .از
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سوی ديگر آشنايي با تاريخ و جغرافیای جوامع ديگر ناخودآگاه آنان را به مقايسۀ کشور
خود با جوامع ديگر و بهخصوص جوامع فرنگي يا به اصطالح «متمدن» آن دوران سوق
ميداد .اين مقايسه سبب نوعي احساس عقبماندگي در خود و جامعهشان و برتری و
پیشرفت جوامع ديگر بهخصوص اروپا در آنان ميشد .نتیجۀ اين شناخت شکلگیری
گرايش و نگرش انتقادی به وضعیت خود و خواست تغییر و اصالح وضع موجود بود.
از موضوعات ديگری که بهتدريج در مدارس آموزش داده شد علوم طبیعي بود.
تدريس علوم طبیعي ،پزشکي ،زمینشناسي و انجام آزمايشهای فیزيکي و شیمیايي
برای اولین بار در دارالفنون و تحت نظر معلمان اروپايي انجام ميشد (آدمیت،1378 ،
ص .) 26 .در مدارس جديد ،اين علوم توسط معلماني که بیشتر آنها از فارغالتحصیالن
دارالفنون بودند ،آموزش داده ميشد .شاگردان مدارس جديد در اين درس با عقالنیت
علمي و روش عقالني ـ تجربي مطالعۀ طبیعت آشنا ميشدند و بهتدريج به قواعد حاکم
بر طبیعت پي ميبردند .شاگردان در آزمايشگاههايي که در مدارس تدارک ديده شده بود
با قواعد زيستشناسي ،زمینشناسي ،فیزيک و شیمي آشنايي مختصری مييافتند و
بهتدريج نگرش سنتي آنها نسبتبه طبیعت و قوانین حاکم بر آن تغییر ميکرد .اگرچه
علوم طبیعي پیش از اين در دارالفنون برای عدة معدودی از فرزندان اشراف و ديوانیان
تدريس ميشد ،ولي در مدارس جديد که به عموم مردم تعلق داشت بهدلیل حساسیتهايي
که در آن دوران نسبتبه اين علوم وجود داشت به صورت خیلي ناقص و مختصر
انجام ميشد (صديق ،)1340 ،اما آشنايي با اين دانشها تأثیرات شناختي ـ عاطفي
مهمي بر شاگردان مدارس داشت .آشنايي با قوانین طبیعي و مطالعۀ علمي و تجربي آنها
نوعي اعتماد به نفس و عالقه به دستکاری و دخالت در قوانین فیزيکي و شیمیايي را در
آنان تقويت ميکرد .اين اعتماد به نفس و عالقه به دخالت در وضعیت طبیعي بهتدريج
به تغییر وضعیت اجتماعي و سیاسي نیز تسری يافت .کتاب احمد عبدالرحیم طالبوف
آموزش علوم طبیعي و تاريخ و جغرافیا به کودکان را آموزش ميدهد .مؤلف اين کتاب
بیان ميکند که کتاب را تحت تأثیر کتاب امیل اثر ژان ژاک روسوی فرانسوی نوشته و
امیدوار است که آغازی نو برای تعلیم و تربیت جديد کودکان باشد (طالبوف.)1356 ،
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با وجود اين که کتاب از سوی برخي از عالمان سنتي آن روزگار نفي شد ،اما با استقبال
معلمان و شاگردان و بزرگان تربیتي آن روزگار روبهرو شد (مستوفي.)1343 ،
از ديگر دانشهايي که شاگردان مدارس فرا ميگرفتند زبانهای خارجي بود .لزوم
فراگیری زبانهای خارجي بهخصوص زبان فرانسه بهطور مکرر از سوی سیاستگذاران
آموزشي مورد تأکید قرار ميگرفت .برخي از فرنگرفتگاني که در فرانسه آموزش ديده
بودند ميتوانستند در مدارس ،زبان فرانسه را تدريس کنند و در کنار آموزش زبان
فرانسه ،شاگردان را با ممالک اروپايي و بهويژه فرانسه آشنا ميساختند .فراگیری
زبانهای خارجي شاگردان مدارس را قادر ميساخت که بدون واسطه برخي از
کتابهای اروپايي را که توسط فرنگرفتگان به ايران منتقل ميشد مطالعه و درک کنند.
لزوم يادگیری زبانهای خارجي نیز بهدلیل افزايش تعامالت سیاسي و اجتماعي و
اقتصادی با جوامع اروپايي اجتنابناپذير بود .به همین سبب يادگیری زبانهای خارجي

در روزنامههای آن دوران اينگونه بیان ميشود:

در ايران به بهانههای متعدد بعضي جهال در لباس علم مانع افتتاح مدرسه ميشوند
و من جمله ايرادات اين بوده که زبان کفر در آن ميخوانند .الزم دانستم آنچه
ميدانم به اختصار محض اطالع ابنای وطن خويش بینگارم .عجب مگر حديث
حضرت ختميمرتبت که ميفرمايد «من عرف لسان قوم امن من شرهم» فراموش
شده مشکل کسي بتواند انکار اين حديث نمايد در صورتي که انکار ورود آن
ممکن نیست پس لسان خارجه آموختن کفر نباشد و آن کساني که مانع اجرای آن
شدهاند کفر گفتهاند  ...امروزه ما را مستحب و اکید است که لسان خارجه آموزيم
تا چه رسد به آنکه از روی بيانصافي و بيغرضي اسم آن را کفر بگذاريم .اهالي
فرنگ غالباً پنج شش زبان ميدانند چنانکه خودم هنگام سیاحت فرنگستان در
بروکسل پايتخت بلژيک طفلي دوازده ساله فرانسه ،انگلیسي ،آلماني ،ايتالیايي،
ترکي اسالمبولي و روسي را در کمال خوبي ميدانست و حرف ميزد ( ...روزنامۀ

با يادگیری زبان های خارجي چون فرانسه ،انگلیسي يا روسي و گاهي آلماني
شاگردان مدارس مي توانستند در اواخر دوران تحصیل خود تا حدودی کتابهای
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خارجي را مطالعه کنند و بفهمند .بدين ترتیب با اوضاع و احوال جوامع ديگر همچون
انقالب فرانسه و ...آشنا شوند.
عالوه بر کتابهای درسي ،شاگردان مدارس خالف مکتبخانهها ميتوانستند در
دوران تحصیل خود از معلمان متفاوتي آموزش ببینند و بدين ترتیب اطالعات خیلي
بیشتری را نسبتبه شاگردان مکتبخانهها کسب کنند .با توجه به اينکه بیشتر معلمان
مدارس جديد در کشورهای اروپايي تحصیل کرده بودند و يا در دارالفنون از معلمان
اروپايي آموزش ديده بودند نوعي نگرش انتقادی به وضعیت موجود جامعه و گرايش
خوشبینانه نسبت به فرنگ يا هر آن چیز که فرنگي است ،داشتند .اين نگرش و گرايش
خوشبینانه از طريق معلمان به شاگردان نیز منتقل ميشد و شاگردان مدارس را
عالقهمند مي ساخت تا اطالعات بیشتری از کشورهای اروپايي کسب کنند و يا برای
ادامۀ تحصیل به آن کشورها کوچ کنند .در روزنامۀ تربیت که متعلق به ذکاءالملک
فروغي يکي از معلمان مدارس علمیه و سیاسي بود آورده شده است:
از چند قرن قبل اقلیم اروپا از ساير اقالیم گوی سبقت ربوده و بیش از قطعات
ديگر در عالم علم و صنعت و کمال و تربیت و تمدن ترقي نموده  ...سرچشمۀ اين
آبهای حیات و آن شکر و اين نبات از روی انصاف با تأمل و درنگ وطن
انگلیسيها ،آلمانها ،رومنها ،سودها ،نروژها ،بلژيکيها ،هلندها يعني فرنگ است
(روزنامۀ تربیت ،ش 1314 ،3 .ـ1324ق).

در شمارة پنجم اين روزنامه نیز آمده که
دلیل ترقي و پیشرفت (در جوامع فرنگ) شیوع علم و رواج صنعت است که فرزند
علم باشد ،اما جهت نشر و انتشار علم چیست؟  ...تفاوت ما و اروپايیان از کجا
آمده؟ بله بيتأمل و گفتوگو از تربیت بلي از تربیت  ...از اين قرار تربیت خوب
چیزی است که آدم را از آنجا به اينجا ميرساند و روز به روز باال ميبرد (روزنامۀ
تربیت ،ش1314 ،5 .ـ1324ق).

را به باسواد شدن ،تغییر وضع موجود و همراه شدن با «کاروان تمدن» تشويق ميکردند
(ملکزاده ،1362 ،ص .)120 .معلمان مدارس جديد به نوعي منبع دانش و معارف
جديد محسوب ميشدند و از شأ ن و منزلت اجتماعي بسیاری برخوردار بودند .فعالیت
422

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-15

در برخي از مواقع نیز بزرگان آن دوران در مدارس حضور يافته و شاگردان مدارس
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در مدارس برای بزرگان آن زمان امری مهم شمرده ميشد؛ بزرگاني چون ذکاءالملک،
احتشامالسلطنه،
مؤدبالدوله ،شمسالعلمای گرگاني ،طباطبايي ،غالمحسین رهنما ،عباسقلي غريب،
شیخ حمزه ،ناظمالطبا ،ناظمالعلوم (نويسندة دياکوف) ،مخبرالسلطنه ،سید ولياهلل نصر و
غیره همه از بزرگان آن زمان بودند (محبوبي اردکاني ،1354 ،ص .)396 .اين معلمان
نوعي نگرش انتقادی را نسبت به وضعیت حاکم در جامعه به شاگردان مدارس منتقل
ميساختند و در آنها خواست و ارادهای را برای تغییر و اصالح وضع موجود زنده
ميساختند .معلمان و بانیان مدارس جديد همواره شاگردان را به فراگیری سواد و
دانشهای جديد تشويق ميکردند تا از اين طريق از تاريکي و جهالت زمانۀ خود بیرون
آيند و روشني و تمدن را در جامعه به ارمغان بیاورند (دولتآبادی.)1361 ،
يکي ديگر از راههای افزايش آگاهي و بهخصوص دانش سیاسي در میان شاگردان
مدارس توزيع برخي از روزنامههای انتقادی آن دوران در مدارس بود .برخي از مديران
و معاونان مدارس از روزنامههای آن زمان ميخواستند که برای مدارسشان روزنامه
ارسال کنند (درخواست ناظماالسالم کرماني از روزنامۀ تربیت ،ش1314- ،366 .
1324ق ) .برخي از افراد نیز برای شرکت در امر خیر و افزايش آگاهي فرزندان
مسلمانان از اوضاع جهان روزنامههای غیردولتي و انتقادی چون تربیت و ثريا را
خريداری و بهصورت رايگان در مدارس توزيع ميکردند (روزنامۀ تربیت ،ش،369 .

1314-1324ق) .مطالعۀ اين روزنامهها نقش بسیاری در افزايش آگاهي و جهتگیری-
های سیاسي شاگردان و معلمان مدارس داشت .در برخي از اين روزنامهها به اقدامات
سیاستمداران و شاهان اروپايي در اصالحات سیاسي و ترقي و پیشرفت کشورشان
اشاره شده و توصیه ميشد که شاهان و بزرگان کشوری و لشکری مملکت ايران نیز به
فکر ترقي و پیشرفت رعايايشان باشند .برای مثال روزنامۀ تربیت بهطور مکرر دربارة
يادآور ميشود که دولتمردان ايراني نیز ميتوانند در مسیر آنان حرکت کنند (روزنامۀ
تربیت1325-1313 ،ق) .در برخي از شمارههای همین روزنامهها به تحلیل و توضیح
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نقش رهبران و پادشاهان روسیه ،ژاپن ،آلمان ،فرانسه در ترقي ممالکشان مينويسد و
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علل ترقي جوامع اروپايي و فرنگي پرداخته ميشد .برای نمونه در يکي از شمارههای
روزنامۀ تربیت دربارة آزادی بیان و انتقاد و ابراز نظر در ممالک اروپايي آمده است:
کار دنیای مردم فرنگ و ينگي دنیا به جايي رسیده که ميتوان گفت حالت سرمشق
به هم رسانیده و هر کس که بخواهد در اين جهان به سعادت زندگاني نمايد خوب
است پیرو اعمال آنها شود  ...يکي از کارهای بزرگ اروپاييها و مخصوصاً
امريکاييها اين است که قلمها و روزنامهها را آزاد کردهاند هر چه به عقل و نظر
هر کس درست ميآيد ميگويد و مينويسد(.اگر) بد و بيثمر است اعتنا نميکنند
و(اگر) مفید و خوب است از آن کسب فايده مينمايند و مسلم است که هوش و
دانش خاص طبقۀ مخصوص نیست .بسا هست در میان اواسطالناس محققي پیدا
ميشود که حضرت فیل پیش او ناف بر زمین ميگذارد .درحقیقت هر دولتي زبان
و قلم را آزاد کرد مشورتخانه ترتیب داد جامع جمیع آرای اهالي و عقل يک
مملکت کجا و عقل اشخاص معدود کجا .راست است که هر کس آن مايه استعداد
ندارد که بتواند اظهار رأی نمايد الکن به خاطر بیاوريد که هیچ مشورتخانه و
مصلحتخانه نیست که در آن صحیح و سقیم هر دو گفته نشود .صحیح را بهکار
ميبرند و بر سقیم نميخندند چون ممکن است صاحب همان حرف سخیف در
مطلب ديگر بصیر و خبیر باشد و رأيي متین و اصیل دهد (روزنامۀ تربیت ،ش.
1314-1324 ،28ق).

مطالبي که در روزنامههايي چون تربیت ،حبلالمتین و ثريا نوشته ميشد با واسطه يا
بي واسطه در اختیار شاگردان و معلمان مدارس جديد قرار ميگرفت و نگرشها و
گرايشهای سیاسي خاصي را در آنان دروني ميساخت .ناگفته نماند که برخي از
نويسندگان مقاالت روزنامۀ تربیت و ديگر روزنامههای آن دوران از معلمان و بانیان و
حامیان مدارس جديد بودند.
فراگیری علوم جديد و تعامل با معلمان فرنگرفته يا دارالفنونديده و مطالعۀ
نوعي نگاه انتقادی در شاگردان و فارغالتحصیالن مدارس نسبتبه وضع موجود شکل
داده و خواست و ارادهای برای تغییر و اصالح را در آنها زنده ميساخت.
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روزنامهها و کتابهای انتقادی و حتي شرکت در انجمنهای سری و مخفي آن دوران
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از ديگر اتفاقات مهمي که در حوزة آموزشي بر شکلگیری انقالب مشروطیت تأثیر
مهمي داشت برپايي مدرسۀ سیاسي (1278ش) بود .حاکمیت قاجار در مناسبات سیاسي
خود با کشورهای همجوار و اروپايي ضرورت تربیت مأموران و کارگزاراني را که با
علوم و روابط بینالملل آشنايي داشته باشند دريافت.
توسعۀ روزافزون ارتباط ايران با ممالک اروپايي زمامداران ايران را متوجه ساخت
که بايد مأمورين مخصوصي برای نمايندگيهای ايران در خارجه تربیت کند ،زيرا
رجالي که در ايران بزرگ شده و تربیت شده بوند هر چند به آداب درباری و
رسوم کشوری مملکت خود واقف بودند لکن از آداب و مقررات و اصول معمول
در کشورهای اروپايي اطالعي نداشتند و اين مسئله بهحق يکي از بزرگترين علل
زيانهای وارده بر ايران در طول دورة سلطنت قاجار بود (محبوبي اردکاني،1354 ،
ص.)402 .

بدين ترتیب مدرسۀ سیاسي را میرزا حسن خان مشیرالدوله تأسیس کرده بود ،بدين
منظور که برای وزارت امور خارجۀ ايران اعضای تحصیلکرده و آشنا به علوم سیاسي
تربیت کند (سیاسي ،1366 ،ص .)20 .تأسیس مدرسۀ سیاسي نقطۀ عطفي در تربیت
شاگرداني با جهتگیری سیاسي داشت .داوطلبان مدرسۀ علوم سیاسي بعضي شاگردان
مدرسۀ دارالفنون ،علمیه و افتتاحیه و خرد و برخي هم از درسخواندههای مدرسههای
آخوندی بودند (پهلوان ،1383 ،ص .)9 .معلمان و درسهای دورة اول عبارت بود از
میرزا حبیباهلل (فقه) ،اردشیر جي (تاريخ) ،میرزا عبدالرزاق خان (جغرافیا) ،دکتر مرل
(فرانسه) ،مشیرالملک (حقوق بینالملل) (پهلوان ،1383 ،ص .)12 .شاگردان اين مدرسه
در دورة اول دانشهای مقدماتي را ميآموختند و تکمیل ميکردند و در دورة دوم
معلومات سیاسي و اداری را فرا ميگرفتند (همان ،ص .)9 .شاگردان اين مدرسه عالوه
بر تاريخ و جغرافیا و زبانهای خارجي آموزشهايي در زمینۀ حقوق بینالملل دريافت
ميکردند و با قوانین حقوقي و اداری جوامع ديگر آشنا ميشدند .در حین اين آشنايي
مقايسۀ آن حکومتها با حکومت جامعۀ ايران ميپرداختند .در درس حقوق بینالملل
شاگردان مدرسۀ سیاسي با تاريخ جوامع اروپايي و تالش آنها برای مشروطه ساختن
حکومتهايشان نیز آشنا ميشدند؛ برای نمونه يکي از شاگردان اين مدرسه بیان ميکند
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ظاهراً معلمان اين مدرسه ،شاگردان را با حکومتهای مشروطه نیز آشنا ميساختند و به
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که :دکتر مرل به ما (در مدرسۀ سیاسي) تاريخ را به زبان فرانسه درس ميداد و انتخاب
او از اين جهت بود که گفتن تاريخ انقالب و حوادث اروپا در قرن گذشته به زبان
فارسي ممنوع بود و يافت شدن نوشتهجات در اين مواقع در نزد هر کس خطرناک به
نظر ميآمد و ممکن بود برای مدرسه خطرناک باشد (مستوفي ،1343 ،ص .)76 .در
نظامنامۀ اين مدرسه آمده است که مستمعان آزاد نیز ميتوانند در کالسهای اين مدرسه
شرکت کنند و از دانشهايي که در اين مدرسه آموزش داده ميشود بهرهمند شوند.
بدين ترتیب شاگردان مدارس ديگر و حتي افراد عالقهمند به مباحث سیاسي
ميتوانستند در اين مدرسه حضور يابند و از مطالب ارائهشده استفاده کنند .مهمترين
تمايز مدرسۀ سیاسي نسبتبه مدارس ديگر اين بود که در اين مدرسه عالوه بر علوم
جديدی که در مدارس ديگر آموزش داده ميشد با «حقوق بینالملل» نیز آشنا ميشدند و با
فراگیری اين درس با مفاهیمي همچون قانون ،حقوق اساسي و حقوق مدني ،نظامهای
مشروطه و ...نیز اطالع مي يافتند و بدين ترتیب نوعي نگرش و گرايشي سیاسي به
حاکمیت سیاسي در شاگردان اين مدرسه شکل ميگرفت.
شواهد تاريخي نشان مي دهد که معلمان و فارغالتحصیالن اين مدرسه نقش مهمي
را در جريان مشروطیت ايفا کردند (پهلوان .)1383 ،برخي از شاگردان اين مدرسه در
تحصنها ،جلسهها و بحثهای عمومي مشروطهخواهان شرکت ميکردند و به تفسیر
معنای مشروطیت پرداخته و از مزايای اين نوع از حکومتها در ممالک ديگر بحث و
گفتوگو ميکردند .بيراهه نیست که گفتوگو دربارة مشروطیت را برای اولین بار در
مدرسۀ سیاسي بدانیم ،بهطوری که مؤسسان و معلمان اين مدرسه از نويسندگان قانون
اساسي مشروطیت در ايران بودند (پهلوان.)1383 ،
حضور معلمان و شاگردان مدارس جدید در انقالب مشروطیت
با برپايي مدارس و انتشار معارف جديد در میان تودة مردم ،نیروهايي متولد شدند که
محمود خان احتشامالسلطنه در باب پیامدهای برپايي مدارس و گسترش معارف جديد
بیان ميکند که
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در جهت تغییر و اصالح سیاسي گام برداشتند .رئیس و مؤسس انجمن معارف میرزا
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خوشحال بودم که چند سال نميگذرد که عالوه بر منافع کلي تعمیم مدارس و
معارف و باسواد شدن اطفال و جوانان و آماده شدن افکار عمومي از راه انتشار
روزنامه و طبع و نشر کتب مفید ملت با مشارکت در ادارة شرکت ملي معارف و
دخالت مستقیم در تعیین هیئت رئیسۀ انجمن و رؤسای مدارس و کتابخانهها و
غیره در سراسر مملکت طعم و لذت دخالت در تعیین سرنوشت خود را خواهند
چشید و با منافع مادی و معنوی که از اين همکاری عايدشان خواهد شد بهآساني
و با يک نهیب ،آمادة دخالت در امور عمومي و حکومتي و اجتماعي خود ميگردند .با
بصیرت شايستگي کامل و با يک جهش عمومي نظام پوسیده و فاسد حکومت
فعلي را سرنگون خواهند ساخت و اختیار ادارة مملکت را بهدست نمايندگان
برگزيده و شايسته خويش خواهد سپرد (احتشامالسلطنه ،1368 ،ص.)231 .

معلمان ،شاگردان و فارغالتحصیالن مدارس جديد نقش فعاالنهای در انقالب
مشروطه و پیروزی آن داشتند.
در نهضت مشروطیت کساني که در راه ترويج معارف جديد قدم برداشته بودند در
نظر مردم جزو راهنمايان ملیت شمرده ميشدند ،زيرا شور آزادی و آزادیطلبي
مردم را متوجه اين مسئله کردند که آزادیخواهي در سايۀ تعلیم و تربیت حاصل
ميشود و اگر مدرسه درست وظیفه خود را انجام دهد کانون تربیت آزادیخواهان
خواهد بود (محبوبي اردکاني ،1354 ،ص.)409 .

در باب کنشگری معلمان و شاگردان در انقالب مشروطیت ميتوان به موارد زير
اشاره داشت :انتشار شبنامههای انتقادی و توزيع آن ،آگاهسازی تودة مردم از انواع
حکومتها و بیان مزايا و اهمیت حکومتهای مشروطه ،شرکت در تحصنها و
اعتراضات ،آشنا ساختن عامۀ مردم با مشروطهخواهي با عینيسازی مفاهیم جديدی
چون قانون ،مشروطیت ،مجلس و حقوق ملت و غیره .تشکیل انجمنهای مخفي و
گفتوگو در باب لزوم مشروطیت.
انقالب مشروطیت در ايران انجام دادند ،آگاهسازی مردم از طريق توزيع و انتشار کتاب،
روزنامهها ،اعالنیهها و شبنامههای انتقادی بود .در اين خصوص احتشامالسلطنه بیان
ميکند که
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همانطور که بیان شد از اقداماتي که شاگردان و معلمان مدارس برای شکلگیری
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از ديگر اقدامات انجمن معارف تأسیس روزنامۀ خالصه الحوادث است .انتشار اين
روزنامه در آن عصر بدون اينکه دولت و وزارت علوم کوچکترين دخالتي در
تنظیم مطالب و مندرجات آن داشته باشند يکي از اقدامات جسورانه و تهورآمیز
انجمن معارف بود .اين روزنامه برای آنکه کامالً بر احساسات و افکار عامۀ مردم
رسوخ کند و دامنۀ انتشار آن روز به روز گسترده شود و از آنجا که دربار و دولت
و بهخصوص وزير علوم از اين کار ناراضي بودند برای آنکه نتوانند از توزيع و
انتشار آن ممانعت نمايند در تنظیم و ترتیب انتشار آن مالحظات مخصوص بهکار
رفت .اوالً ،هر روز عصر در مدارس روزنامهها بهدست محصالن سپرده ميشد و
به وسیلۀ ايشان در راه مدرسه به منزل برده ميشد يا فروخته ميشد .ثانیاً ،اخبار هر
روزة فرنگ به واسطۀ حضور احتشام در وزارت خارجه و آشنايي به آن اخبار اروپا

و ديگر نقاط جهان را به محض وصول از سفارت برای انتشار در روزنامۀ خالصۀ
حوادث داده ميشد و خوانندگان از طريق اين روزنامه بهطور مستقیم در جريان
وقايع در سراسر جهان قرار ميگرفتند (احتشامالسلطنه ،1368 ،ص.)329 .

از ديگر اقداماتي که در مدارس برای آگاهسازی تودة مردم انجام ميشد تألیف و
انتشار کتابهای انتقادی در مدارس بود .اين کتابها ظاهراً برای آموزش شاگردان
تألیف ميشدند ،ولي در برخي از موارد بهصورت گسترده از سوی مردم خريداری و

مطالعه مي شدند .برای نمونه میرزا حسن رشديه کتابي به نام کفایۀالتعلیم
برای درس فارسي و امالی شاگردان چاپ کرد که در بیشتر مدارس تدريس ميشد.
کتاب کفايۀالتعلیم گرچه در اصل برای آموزش خواندن و نوشتن فراهم شده بود،

اما برخي از مطالب آن به مسائل سیاسي و اجتماعي نیز اشارت داشت .به همین

خاطر کسان ديگر نیز آن را ميخواندند و بهويژه که در پايان اين کتاب رسالۀ تنبیه-
الغافلین نیز پیوست شده بود که معاهدهای میان کارکنان مدرسه و مديران آن است
که در پي آن (معاهده) مدير مدرسه تعهداتي را برای ادارة مدرسه ميپذيرفت .اين

الغافلین رشديه بیان ميدارد «آقای رشديه تنبیهالغافلین شما نهتنها اولین درس
مشروطیت و آزادیطلبي بود ،بلکه آخرين درس مشروطیت و آزادی هم همان
است» (رشديه ،1362 ،ص.)89 .
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کتاب مورد اقبال عموم قرار گرفته و چندين بار تجديد چاپ شد .سید حسن تقي-
زاده که خود از شاگردان دورة اول مدرسۀ رشديۀ تبريز بود دربارة کتاب تنبیه-
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تأثیر ديگر مدارس جديد بر نهضت مشروطه را ميتوان در انتشار و توزيع شبنامه-
های انتقادی بر علیه حاکمان فاسد و مستبد قاجاريه دانست .حاکمیت قاجار که از
آزادی بیان روزنامهها احساس تهديد کرده بود مقرر داشته بود که از اين پس وزير
انطباعات بر مطالب روزنامهها نظارت داشته باشد .اين کنترل و سانسور مطالب
روزنامهها برخي از معلمان و شاگردان مدارس را بر آن داشته بود که برای انتقاد از
فساد و استبداد موجود در حاکمیت قاجار به انتشار اعالنیه و شبنامه اقدام کنند .در
اين باره آمده است که:
اتابک(امین السلطان) از اول تعلق خاطرش بر روسیه مشهود خواص بود ... .هیئت
حاکمه (ايران) را در مقابل آنها زبون ساخته امتیازاتي را هم از بانک استقراضي و
غیره به آنها داده بود .رشديه و يارانش برای عزل او جز مشوب کردن خاطر
پادشاه از او چارهای نداشتند و اين منظور هم جز با انتشار شبنامه میسر نبود ،زيرا
که روزنامه چنداني در تهران نبود و آنچه هم بود کلیه مندرجاتش قبالً بايد از نظر
وزير انطباعات بگذرد پس روزنۀ امید همان تاريکي شب و انتشار شبنامه بود
(رشديه ،1362 ،ص57 .؛ همچنین رک :ملکزاده ،1361 ،ص.)124 .

از ديگر اقدامات معلمان و شاگردان ،عضويت آنها در گروههای سیاسي و انجمنهای
مخفي و نیمه مخفي بود که فعالیتهای فکری و سیاسي داشتند .معلمان و شاگردان
مدارس يکي از گروههايي بودند که در اين انجمنها شرکت کرده و دربارة موضوعات
سیاسي و اجتماعي و چگونگي ادارة مملکت به گفتوگو و مباحثه ميپرداختند
(آبراهامیان ،1377 ،ص101 .؛ آدمیت.)1387 ،
اما در جريان آغاز عملي انقالب مشروطیت (1285ش ) تا پیروزی آن نیز معلمان،
شاگردان و فارغالتحصیالن مدارس يکي از گروههايي بودند که در کنار طالب علوم
ديني ،اصناف و بازاريان و برخي از رهبران مذهبي و روشنفکران حکومتي در تحصنها،
اعتراضات و تظاهرات شرکت داشتند .حضور شاگردان مدارس جديد در نهضت مشروطیت
دولتآبادی1361 ،؛ کسروی1356 ،؛ مستوفي .)1343 ،عبداهلل مستوفي که از شاهدان

مستقیم آن دوران است بیان ميکند که شاگردان و معلمان مدارس ملي يکي از همان-
هايي هستند که در بدو مشروطیت علمدار آزادی ميشوند و هر يک در قسمت خود
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از سوی راويان نهضت مشروطه تأيید شده است (ناظماالسالم1390،؛ ملکزاده1361 ،؛
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کارهايي کردند (مستوفي ،1343 ،ص .)21 .ناظماالسالم کرماني بیان ميکند که :امروز
بازارها بسته شد تجار ،طالب و بزازها و اصناف عموماً وارد به سفارتخانه شدند و با
نهايت نظم و معقولیت رفتار ميکنند .اجزای سفارتخانه نهايت حسن سلوک و پذيرايي
را ظاهر ميسازند و ميتوان گفت سفارتخانه در حکم يک مدرسه شده است؛ چه در
زير هر چادر و هر گوشه جمعي دور هم نشستهاند و يک نفر عالم سیاسي از شاگردان
مدارس و غیره آنها را تعلیم ميدهد ،يعني چیزهای تازه به گوش مردم ميخورد که
تاکنون احدی جرئت نداشت به زبان آورد (ناظم االسالم کرماني ،1390،ص.)435 .
اقبال قاسمي پويا نیز در کتاب مدارس جديد در دورة قاجار بهنقل از کسروی بیان
ميکند که :به هنگام بستنشیني برخي از بازرگانان و طالب در سفارت انگلیس،
شاگردان نیز نقش مؤثری داشتند ،به گونهای که در جريان سفارت انگلیس شاگردان
دارالفنون نیز عصر چهارشنبه  17جمادیالثاني 1324ق به سفارت رفتند و به کسبه
ملحق شدند .تعداد آنها تقريب ًا سي تا چهل نفر بود و برای خود چادر مخصوص علم

کردند .اين شاگردان پرچم به دست در خیابانها راه ميافتادند و اشعار انقالبي مي-
خواندند .پس از تشکیل مجلس شاگردان گروه گروه به مجلس شورای ملي يا محل
انجمنها ميرفتند و پشتیباني خود را از انقالب اعالم و خواستههای خود را نیز طرح
ميکردند (قاسمي پويا ،1377 ،ص )235 .و آبراهامیان اضافه ميکند که :برخي از
شاگردان نیز علناً دربارة مزيتهای نظام جمهوری (در تجمعات) سخنراني ميکردند
( ،1377ص )108 .و درنهايت دولتآبادی حضور شاگردان در پیروزی نهضت
مشروطیت و افتتاح مجلس ملي را اينگونه توصیف ميکند :ملتیان اقدام فوقالعاده کرده
در فضای نگارستان و در خود بهارستان تدارک جشني که مانند آن را کسي در خاطره
ندارد در اطراف نگارستان (جلو مجلس) غرفههای عالي ميبندند و مدارس ملي هر
يک غرفۀ مخصوص دارند و شاگردان مدارس همه با لباسهای يکرنگ حاضر ميشوند
اگر چه بر اساس تعداد کمّي و عددی ،شايد معلمان و شاگردان مدارس جديد
نسبت به ساير گروهها و نیروهای اجتماعي کمتر بودند ،اما ميتوان گفت حضور
شاگردان و معلمان مدارس تأثیری کیفي بر وقوع انقالب مشروطیت داشت .در اين باره
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و سرودههايي ميسرايند (دولتآبادی ،1361 ،ص.)135 .
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ناظماالسالم ميگويد که شاگردان و معلمان مدارس به سخنراني و گفتوگو دربارة
نظامهای مشروطۀ اروپايي ميپرداختند بهطوری که سفارت را به يک مدرسۀ باز علوم
سیاسي تبديل کرده بودند (ناظماالسالم کرماني ،1390 ،ص .)514 .شاگردان مدارس در
اين تحصنها تالش ميکردند مفاهیمي انتزاعي چون قانون ،مشروطیت ،حکومت ملي،
حقوق ملت و ساير مفاهیم جديدی را که آموخته بودند به زبان ساده و قابل فهم برای
ساير گروهها انتقال دهند .معلمان و شاگردان و فارغالتحصیالن مدارس جديد در اليههای
میاني انتقالدهندگان و مفسران اصلي مفاهیم و خواستههای مشروطهخواهان به حساب
ميآمدند .اين نیروی اجتماعي نقش مهمي در آگاهسازی و عینيسازی خواستههای

سیاسي و اجتماعي رهبران مشروطهخواه در سطوح میانه و پايین داشتند .در گفت-

وگوهايي که میان نیروهای مشروطهخواه در سطوح میاني و پايین درميگرفت اين
معلمان ،شاگردان و فارغالتحصیالن مدارس جديد بودند که عامۀ مردم را از مزايای
حکومت مشروطه آگاه ميساختند.
نتیجه
بسیاری از متفکران بر اين نکته اتفاقنظر دارند که آموزش سنگ بنای هر گونه تغییر و
تحول در جامعه است .در اين مقاله تالش شد مصداقي از اين ادعا در تاريخ معاصر
ايران روايت شود .در اين مقاله بر اساس اسناد تاريخي روايتي از نقش معلمان،
شاگردان و فارغالتحصیالن مدارس جديد در ايجاد انقالب مشروطیت ارائه شد .انقالب
مشروطیت موجب به چالش کشیدن وضعیت رسوبيافتۀ نظام سیاسي در ايران بود .در
اين انقالب گروههای متنوع و متفاوتي با اهداف و منافع مختلف گرد هم آمده بودند تا
به تغییر وضعیت موجود بپردازند .يکي از نیروهای مؤثر در اين انقالب معلمان،
شاگردان و فارغالتحصیالن مدارس جديد بودند .مطالعات پیشین خیلي کلي به نقش
روشنفکری تقلیل دهند .در صورتي که ميتوان نقش اين گروهها را بهطور مستقل مورد
مطالعه و بررسي قرار داد و فرايندی را که اين نیروها را با انقالب مشروطیت درآمیخت
توضیح داد.
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اين نیروها در انقالب مشروطه پرداخته و تالش کردهاند اين نیروها را به گروههای
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پس از ترور ناصرالدين شاه عدهای از نیروهای سیاسي و اجتماعي لزوم ترويج
معارف جديد در میان عموم مردم را مطرح ساختند .بر اساس اين ضرورت مدارس
جديد توسط اصالحگران تربیتي برپا شدند .هدف بانیان و مؤسسان مدارس جديد
تربیت و آموزش نیروهايي بود که نوعي «فرهنگ ملي در برابر فرهنگ دولتي» پديد
آورند .بر همین اساس مدارس جديد با عنوان «مدارس ملیه» نامگذاری شدند.
برنامههای درسي همچون تاريخ و جغرافیا ،زبانهای خارجي و علوم طبیعي و ديگر
معارفي که در مدارس آموزش داده ميشد ،نوعي نگرش و گرايش انتقادی در میان
شاگردان نسبتبه وضعیت اجتماعي و سیاسي پديد ميآورد .همچنین ،شیوة تدريس و
نحوة آموزش معلمان مدارس جديد ،که اغلب از فارغالتحصیالن دارالفنون و افراد آشنا
به علوم جديده بودند ،نگرش انتقادی و اراده به تغییر و اصالح وضعیت موجود را در
شاگردان مدارس تقويت ميکرد .مطالعۀ کتابها و روزنامههای انتقادی و عضويت
برخي از شاگردان و معلمان مدارس در انجمنهای سری و مخفي نیز زمینهساز ورود
اين گروهها به فعالیتهای سیاسي ميشد .بهطور کلي محتوای آموزشي مدارس جديد،
شیوة آموزش معلمان ،و مطالعۀ روزنامهها و کتابهای انتقادی در مدارس نیروهای
اجتماعي را پديد آورد که بهصورت فعاالنهای در نهضت مشروطیت شرکت کردند.
روايت هايي که از انقالب مشروطیت ارائه شده است ،حضور معلمان و شاگردان
مدارس جديد در انقالب مشروطیت را تأيید ميکنند .اگرچه تعداد معلمان و شاگردان
مدارس جديد نسبت به ديگر نیروهای اجتماعي قابل مالحظه نبود ،اما اين گروهها
تأثیری کیفي بر پیروزی انقالب مشروطیت در ايران داشتند .شاگردان مدارس در اين
تحصنها تالش ميکردند مفاهیمي انتزاعي چون قانون ،مشروطیت ،حکومت ملي،
حقوق ملت و ساير مفاهیم جديدی را که در مدارس آموخته بودند به زبان ساده و قابل
فهم برای ساير نیروهای اجتماعي درگیر در انقالب انتقال دهند .معلمان و شاگردان و
و خواستههای رهبران مشروطهخواه به حساب ميآمدند .اين نیروی اجتماعي نقش
مهمي در آگاهسازی و عینيسازی خواستههای سیاسي و اجتماعي طراحان نظام
مشروطه در سطوح میانه و پايین داشت.
432

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-15

فارغالتحصیالن مدارس جديد در اليههای میاني انتقالدهندگان و مفسران اصلي مفاهیم

نقش معلمان و شاگردان مدارس جديد در انقالب ...ــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود محمدی

گفتمان حاکم بر مطالعات آموزش و پرورش در ايران نیز بر نقش جامعهپذيری و
انضباط بخشي نظام تعلیم و تربیت تأکید دارد .اين نظريۀ امیل دورکیم که وظیفۀ اصلي
تعلیم و تربیت انتقال و درونيسازی ارزشها و هنجارهای جامعه برای ايجاد نظم و
انضباط در جامعه است بر نظام فکری و عملي سیاستگذاران تربیتي و آموزشي حاکم
است .در اين میان آموزش انتقادی و نقش آموزش و پرورش در تحوالت اجتماعي
متأسفانه کم تر در میان سیاستگذاران و سیاستمدارن نظام آموزشي پذيرفته شده و در
برنامههای آموزشي و تربیتي به آن توجه شده است .اين مقاله تالشي است تا توضیح
دهد که چگونه مدارس جديد توانستند نیروهايي برای تغییر و تحول در جامعه تولید

کنند .توضیح اين فرايند از اين جهت اهمیت دارد که نشان ميدهد چگونه مدارس مي-
توانند عاملي در جهت اصالح و تغییرات مؤثر و مثبت در جامعه باشند .درواقع ،اين
مقاله تأيیدی بر اين ادعاست که تعلیم و تربیت سنگ بنای تحول هر اجتماعي است و
آموزش ميتوانند جامعه را تغییر دهد .سرمايهگذاری در آموزش و پرورش اتالف هزينه
نیست ،بلکه اقدامي در راستای اصالح و بهبود وضعیت موجود جامعه است.
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Abstract
The Constitutional Revolution is one of the most important events in
contemporary history or Iran. This revolution had important political
and social consequences in Iranian society. The analysts of
Constitutional Revolution have dealt with the role of intellectuals,
marketers and clerics but this deals with the role of groups such as
teachers, students and graduates of new schools in the occurrence of
the Constitutional Revolution. This article explains the role of new
schools in the victory of the Constitutional Revolution. Gathering
evidence by documentary method and analyzing evidence by narrative
analysis method. According to historical documents teachers, students
and Graduates of new schools were one of the influential forces in the
Constitutional Revolution. The curriculum, school teachers, reading
critical books and newspapers, formed attitudes, trendencies, and
skills in school students who actively participated in the constitutional
revolution to change and reform their status que. This article confirms
the claim that education can change society.
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