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بازتابِ آموزش کودکان
در سفرنامههای فرنگیانِ عصرِ قاجار
جمشید روستا ،1فائزه

شجاعینیا2

(دريافت 1399 /07 /22 :پذيرش)1399 /10 /07 :

چکیده
تاريخ کودکان از عرصههای مغفول مطالعات تاريخي در ايران است .هرچند مورخان تاريخ
اجتماعي و فرهنگي ايران ،به جنبههايي از زندگي کودکان عهد قاجار ،مانند آموزش کودکان
پرداختهاند ،اما بخش عمدهای از حیات اين گروه در حاشیۀ تاريخنگاری ايران قرار گرفته و
بررسي نشده است .از اين رو ،مقالۀ حاضر به بررسي بخشي از حیات کودکان (آموزش آنها)
در عهد قاجار ميپردازد .با توجه به قلمرو وسیع موضوع و کمبود داده دربارة کودکان در متون
تاريخيِ رسمي ،عمومي و دودمانيِ عهد قاجار از يک سو و نیز بازتاب جنبههای گوناگون
زندگي کودکان در سفرنامههای فرنگیان عصر قاجار از سوی ديگر ،موضوع حاضر ،با تکیه بر
سفرنامههای فرنگیان عهد قاجار بررسي شده است .يافتههای پژوهش نشان ميدهد که آموزش
کودکان ،شامل آموزش مکتبخانهای ،آموزش ابتدايي و آموزش متوسطه بوده است و از نظر
تعلیم و تربیت و امکانات آموزشي بیشتر کودکان در وضعیت خوبي بهسر نميبردند و آموزش
آنها بسیار ساده و ابتدايي بوده است ،اما بهتدريج وضعیت بهتری يافت .روش پژوهش در اين
مقاله ،تاريخي با رويکرد توصیفي ـ تحلیلي و روش گردآوری دادهها کتابخانهای است.
واژههای کلیدی :آموزش کودکان ،عصر قاجاريه ،سفرنامهها ،فرنگیان.

مقدمه
 .1دانشیار گروه تاريخ دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ايران (نويسندة مسئول).

E-mail: jamshidroosta@uk.ac.ir
 .2دانشآموختۀ کارشناسي ارشد تاريخ ايران اسالمي دانشگاه شهیدباهنر کرمان ،کرمان ،ايران.
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گسترش مناسبات ايران و کشورهای اروپايي از دورة صفويه و بهخصوص از عهد
قاجار سبب حضور سیاحان و هیئتهای سیاسي ،مذهبي ،تجاری و نظامي در ايران شد.
برخي از سیاحان و اعضای هیئتها مشاهدات و تجربههای سفرشان از ايران را در
قالب سفرنامهها ثبت و منتشر کردهاند .تفاوتهای فرهنگي و سبک زندگي متفاوت
فرنگیان با ايرانیان سبب توجه سفرنامهنويسان به بخشهای گوناگون زندگي ايرانیان
شده است و بیشتر آنها عرصههای گوناگون زندگي ايرانیان را ثبت کردهاند .يکي از
گروههای اجتماعي که سفرنامهنويسان فرنگي حیات آنها را در آثارشان بازتاب دادهاند،
کودکان هستند .بخشهای گوناگون زندگي کودکان در عصر قاجار از قبیل ازدواج
کودکان ،کار کودکان ،آموزش کودکان ،بهداشت کودکان ،پوشاک کودکان و تفريحات و
بازیهای کودکان در سفرنامهها منعکس شده است .با توجه به اينکه از دورة قاجار
سفرنامههای فراواني برجای مانده که در آنها به آموزش کودکان توجه شده است ،در
ش کودکان
اين دوره تغییراتي در برخي از عرصههای زندگي کودکان ايجاد شد ،آموز ِ
دچار تغییر شد و گروههای محدودی از کودکان از شیوههای نوين آموزشي بهرهمند
شدند .با وجود اهمیتِ نوشتن تاريخِ کودکان در ايران ،اين حوزة مطالعاتي در ايران
مغفول واقع شده است ،مرور ادبیات پژوهشي تاريخ کودکان نیز بر مدعای مزبور صحه
ميگذارد .با توجه به خأل ذکرشده ،پژوهش حاضر ميکوشد به بررسيِ آموزش کودکا ِن
در عهد قاجار بپردازد .هدفِ اين نوشتار ،بررسيِ تاريخِ کودکان در عهد قاجار و فراهم
آوردنِ دادههای الزم برای پژوهشهای آتي در اين موضوع است .نگارش اين پژوهش
بر اساس اين پرسش ،بنیان يافته است که آموزش کودکان در دورة قاجاريه از ديدگاه
سفرنامهنويسان فرنگي چگونه بوده است؟ اين موضوع بر اساس روش مطالعات
تاريخي و به شیوة توصیفي ـ تحلیلي بررسي شده است .تکیهگاه و منابعِ اصليِ اين
مقاله ،سفرنامههايي است که فرنگیان عهد قاجار نوشتهاند و بیش از ساير منابع به
زندگيِ اين قشرِ بيصدا در تاريخِ ايرانِ دورانِ جديد پرداختهاند.
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پیشینة پژوهش
دربارة تاريخ کودکان در ايران تحقیقات معدودی وجود دارد .زهرا حاتمي در کتاب
ارزشمندِ تاريخ کودکي به برخي از وجوه زندگي کودکان در عصر ناصری و پس از آن
پرداخته است .تمرکز او در اين کتاب بر وضعیت کودکان در دورة پهلوی اول است.
وی در مقالۀ مشترکي با داريوش رحمانیان با عنوان «کودکي و تجدد در دورة رضاشاه»

به تحول در مفهوم کودکي در دورة رضاشاه پرداخته است .در کتاب زندگينامۀ رشديه
از فخرالدين رشديه ،آموزش کودکان در عهد قاجار بررسي شده است .اقبال قاسميپويا
نیز در کتاب تاريخ مدارس جديد در دورة قاجاريه :بانیان و پیشروان ،به آموزش
کودکان و مدارس و مکتبخانههای دورة قاجار پرداخته است .وجه مشترک آثار مذکور
در اين است که نگاه فرنگیان به آموزش کودکان ايران در عصر قاجار را واکاوی
نکردهاند؛ مسئلهای مهم که مقالۀ حاضر تالش دارد بدان بپردازد.
تربیت کودکان
خانواده
خانواده ،اولین محیطي است که کودکان در آن قدم ميگذارند و بسیاری از مراحل تعلیم
و تربیت خود را در اين کانون ميگذرانند .آنها با الگو قرار دادن هر يک از اعضای
خانواده ،آداب و رسوم ابتدايي را فراميگیرند .در ايران عصر قاجاريه نیز خانواده اولین
محیط برای کودکان برای تعلیم و تربیت بوده است که ابتدا از سوی مادران خانواده
صورت ميگرفت .کودکان تقريباً از سن هشت تا دهسالگي نزد مادران رشد و نمو
مييافتند و همچنین ،پس از مادر ،تربیت آنها برعهدة پدر خانواده بوده است (رايس،
 ،1383ص51 .؛ فالندن ،1355 ،ص .)۴23 .در میان طبقات اعیان و اشراف مسلمان
زماني که پسران بزرگتر ميشدند با پدرانشان به ديدار دوستان و خويشاوندان ميرفتند
و بسیاری از تعارفها را ميآموختند ،ازجمله« :سايۀ عالي کم مباد»« ،دستتان درد نکند»
و «لطف عالي کم نشود» .آداب و معاشرت و رعايت آنها را فراميگرفتند« .ازجمله
ميدانستند کجا بايد بنشینند ،چه بگويند و هنگام بیرون رفتن از در نخست پای راست
و آنگاه پای چپ را در کفش کنند» (رايس ،1383 ،ص.)96 .
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در خانوادههای اعیان و اشراف زماني که پسری به سن هشت يا نهسالگي ميرسید
از اندرون خانه بیرون ميآمد و تحت سرپرستي يک لَلِه يا معلم و مربي سرخانه ،قرار
ميگرفت که روح و عواطف متعالي را در او ميپروراند و به او ميآموخت که ديگر
دويدن و پريدن در شأن او نیست ،اما تا حد ممکن مانند پدر بار ميآمد ،درست مانند
او لباس ميپوشید ،ترس آمیخته با احترامي از او داشت و ميکوشید رفتار و گفتار
پدرش را عین ًا تقلید کند .البته ،اگر آداب و معاشرت را بهخوبي فرانميگرفت ممکن بود
که تنبیه شود که آن تنبیه نیز شامل فلک کردن کودک و يا چوب خوردن او بوده است.
اين تنبیه ،بدون توجه به سنوسال و مقام و مرتبه ،درمورد بیشتر مردان و پسران هم
اعمال ميشد .اين تنبیه به اين صورت بود که خطاکار را روی زمین ميخواباندند و
پاهايش را بهگونهای ميبستند که کفهای آنها رو به هوا بود .آنگاه يک ،اما بیشتر
اوقات چند نفر با ترکه بر پاهايش ميکوبیدند .ضربهها سريع و شديد بود و گاه آنقدر
او را ميزدند که تقريباً راه رفتن برای او غیرممکن ميشد .بهطور کلي خطای پسران
ايراني آن بود که در سن کم دچار نافرماني از پدر و معلم خود ميشدند و بهخوبي
نميتوانستند آموزشها را فرابگیرند و گاهي حتي از مکتب فرار ميکردند و پي
بازيگوشي ميرفتند .بايد گفت بخش اعظم اين بازيگوشي بهدلیل جوی بود که کودکان
را احاطه ميکرده است .اين گروه از کودکان آنچه شرارت و بدی بود بهسرعت
فراميگرفتند و کمتر به آنچه خیر و صالح بود گوش ميدادند .البته ،اين موضوع برای
تمام کودکان صدق نميکرد و بسیاری از آنها بهخوبي از پس آموزشها و مطابق میل

پدر برميآمدند .بنا بر عقیدة مسلمانان کودکان بيگناهاند و اگر خطايي از آنها سر مي-
زند بهدلیل شرايط محیطي است .تأسف آن بود که آنچه خوب و پاک بود کنار ميماند
و آنچه بد بود با قلمي آهنین در ذهن آنها قلمزده ميشد و هرگز پاک نميشد (همان،

ص .)95 .درمورد جملۀ آخر بايد گفت رايس تمام جوامع کودکان عصر قاجاريه را تنها
در چند مورد خاص ،که مشاهده کرده ،يکسان عنوان کرده است .در صورتي که در
هیچ جامعهای مطلق وجود ندارد و نمونههای بسیاری از کودکان بودند که خالف اين
ادعا را ثابت ميکنند ،ازجمله ميتوان به شخصیتهای بزرگي که در اين دوران بودهاند
نام برد که شمار اين افراد بزرگمرتبه کم نیست.
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بهطور کلي پدر و مادرها بسي فداکار بودند و ازخودگذشته ،کودکان را بسیار
دوست داشتهاند .البته ،گاه مواردی از بدرفتاری خشن با بچهها مشاهده ميشده است،
اما رویهمرفته اين موارد استثنايي بودهاند و حتي بیشتر بهواسطۀ سهلگیری نابجا
کودکان را لوس ميکردهاند (مالکوم ،139۴ ،ص1۴۴ .؛ شیل ،1368 ،ص.)207 .
برخي از پدران و مادران خود به کودکانشان آموزش ميدادنند :موارد آموزش که از
سوی خانواده به کودکان تعلیم داده ميشد ،ازجمله قدرگرايي يا تسلیم به قضاوقدر که
در پرورش کودکان ايراني سهم بسزايي داشته است .قدرگرايي از اعتقادات خطرناکي
بود که بر زندگي افراد حاکم بود ،اما هرچه قدرگرايي و خرافات و اثرهای آن بر کودک
بد بوده است ،اما دلیل اصلي چنین اعتقادی ،آگاهي نداشتن بر بیشتر امور معمولي
زندگي روزمره ،خواه اخالق يا جسماني بوده است .بیشتر آنها از بسیاری امور ابتدايي
و بهداشتي اطالعات اندکي داشتهاند (رايس ،1383 ،ص )93 .به همین دلیل ،دلیل
بسیاری از اتفاقات و پديدهها را به قدرگرايي نسبت ميدادهاند .البته ،اين مورد بیشتر
مربوط به دهههای اول حکومت قاجاريه بوده است و با گذشت زمان و پیشرفتهای
پزشکي اين نوع اعتقادات رو به کاهش رفته است.
يکي ديگر از موارد آموزشي اين بود که کودکان در هر طبقۀ اجتماعي که بودند ،از
طفولیت مطابق برنامۀ مخصوص همان طبقه به تمرين وظايف معاشرت ميپرداختند و
تکلیف خود را ميدانستند که با هرکس بايد چگونه رفتار کنند .بچهها به مادر عشق
ميورزيدند و ابراز عالقه ميکردند و مراقب احترام و فرمانبرداری از پدرانشان بودند.
درواقع ،نظام پدرساالری که به مقیاس وسیع در ايران حاکم بود چنین امری را ايجاب
ميکرد .پدر را رئیس خانواده ميدانستند و در حضور پدر حتي به خود اجازة نشستن
نميدادند ،مگر آنکه اجازة خاصي در اين موارد ميگرفتند و اصوالً چنین اجازهای هم
بهسهولت به کسي داده نميشد (پوالک ،1368 ،ص .)160 .البته ،در برخي خانوادهها
بهويژه خانوادههای طبقۀ ثروتمند و طبقۀ متوسط ،خانمهای ايراني در مقام مادر نفوذ
زيادی در تربیت فرزند نداشتند؛ چون در سن بسیار پايین آنها را به سرپرستي خدمه
ميسپردند (سايکس ،1395 ،ص23۴ .؛ انه ،بيتا ،ص.)195 .
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لَلِه
بیشتر توانگران و ثروتمندان در اين دوران ،برای نوزادان خود يک دايۀ شیرده استخدام
ميکردند .عالوه بر آن پدران برای نوزادان پسر از دوسالگي يک مرد ثابتقدم بهنام
«لَلِه» استخدام ميکردند ،وظیفۀ «لَلِه» همانند وظیفۀ مربیاني بود که وظیفۀ تربیت و ياد
دادن آداب و رسوم را به کودک داشتند ،ولي اگر نوزادان دختر بودند يک مستخدم يا
گیسسفید که همان وظیفۀ لَلِه را انجام ميداده است ،استخدام ميکردند (موريه،1386 ،
ج /2 .ص .)1۴۴ .بعضي از خانوادهها در اين دوره بین نوزادان پسر و دختر فرق
ميگذاشتند .به نوزاد پسر دو سال و دو ماه و به نوزاد دختر تنها دو سال تمام شیر
ميدادند( 1همان ،ص .)1۴1 .حتي در میان ايالت نیز خانواههای ثروتمند طبق يک
سنت محلي اطفال خود را به دايه ميسپردند .زني که چنین شغلي را تصاحب ميکرد،
بسیار خوشبخت بود .او از آيندة خود و خانوادهاش مطمئن ميشد و در کنار بيبي 2در
خانۀ آن شخص بهسر ميبرد .وظیفۀ او اين بوده که هر وقت بچه گرسنه ميشده ،به او
شیر يا غذا ميداده است .همچنین ،هر فردی که به ديدن بچه ميآمد ،مبلغي وجه نقد به
او هديه ميداد و دايه هیچگاه از کنار بچه جدا نميشد و لحظهای از مراقبت بازنميماند
و چنین فردی تا زمان مرگ در خانۀ ارباب بهسر ميبرد و شايد به همان ترتیب از
نوادههای خان يا بيبي نیز مراقبت ميکرده است .وقتي دايه پیر ميشد ،جزو کنیزان و
محارم خاص بيبي قرار ميگرفت .پسران او نیز همراه پسران خان به تحصیل اشتغال
ميورزيدند (مکبن روز ،1373 ،ص136 .؛ رنه د ،1335 ،ص )2۴1 .و برادران ناتني هم
ميشدند که در جايگاه آنها نیز تأثیر ميگذاشتند و همیشه مالزم و همراه خان
ميشدند.
تا اينجا بیشتر مطالب که گفته شد ،مربوط به تعلیم و تربیت پسران در عصر قاجاريه
بوده است .بايد گفت ،در سالهای ابتدای حکومت قاجاريه معمو ًال دختران تعلیم و
تربیت نميديدند .بعضي از مادران ايراني بهويژه در خانوادههای فقیر و کمتوان از
امکانات تربیتي هیچ اطالعي نداشتهاند و از روانشناسي بيخبر بودند و کسي را
نداشتند که به آنها کمک کند .بیشتر زنان در سنین پايین ازدواج ميکردند و تجربۀ
کافي نداشتند .در چنین شرايطي شوهر و مادرشوهر به ضرب تازيانه به او شکل
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ميبخشیدند (رايس ،1383 ،ص101 .؛ وولفسن ،1309 ،ص .)156 .درواقع ،اين مادران
اختیار کمي داشتند و چون خودشان آموزش کافي نميديدند و قبل از اينکه مورد
آموزش قرار بگیرند در کودکي مجبور به ازدواج ميشدند .به همین دلیل اطالعات کمي
درمورد آموزش دختران در سفرنامهها بهويژه سالهای ابتدايي دوران قاجار بازتاب يافته
است.
تعلیم و آموزش کودکان
ايران عصر قاجار مانند هر کشور شرقي ديگر در زمان خود سیستم آموزشياش در هر
شهر و مکان متفاوت بوده است .به همین دلیل ،سبب وجود گزارشهای متفاوتي از
وضعیت آموزش کودکان از سوی فرنگیان شده است و طبق مشاهدة بعضي از آنها در
برخي نقاط بهويژه در روستاها و مناطق دورافتاده و ايالت از عدم وجود آموزش
مناسب و بيسوادی کودکان سخن گفتند که حاصل برداشت همگاني از تمام جوامع
ايران عصر قاجار کردهاند .برداشت اين افراد اين بوده است که ايرانیان توجه چنداني به
درس و علم و حتي عالقهای نیز به ساخت مدارس نداشتهاند (بیشوپ ،1375 ،صص.

218 ،1۴0؛ ديوالفوآ ،1371 ،ص ،)۴89۴ .اما بايد گفت اين تنها بخشي از اين گزارش-
هاست و بیشتر آنها از وجود نظام آموزشي همگاني در ايران عصر قاجاريه سخن
گفتهاند و حتي برخي از آنها به وجود سیستم آموزشي قوی در ايران عصر قاجاريه و
حتي اظهار شگفتي اعتراف کردهاند.
طبق گزارشهای بهدست آمده ،سوادآموزی در ايران دارای آزادی کامل بوده است.
در هیچ کشور ديگری ،در هیچ زماني ،سروساماني کاملتر از آنچه در ايران بوده ،برای
آموزش نميشد يافت .هرکسي ميتوانست هرچه را که و هر جا که ميخواست درس
بدهد .دولت به مدارس و مکتبخانهها کاری نداشت .شیوة آموزشي آنها هم
آزادمنشانه بود و هم اشرافي .آزادمنشانه بود ،زيرا درِ آن به روی همه باز بود و حتي نام
دانشآموزان را نميپرسیدند مگر دربارة دانشآموزاني مستمند که برخي از نیکوکاران
قصد کمک به آنها را داشتند .دولت نميتوانست در داراييها و درآمدهای مدارس
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دخالت داشته باشد مگر مدارسي که با سرپرستي خودش بوده است؛ مثل مدرسۀ نظام
که خود شاه مخارج آن را ميپرداخت (روششوار ،1378 ،ص.)102 .
در حین مطالعۀ سفرنامههای راجعبه ايران ،از برخورد به اين نکته سخت بايد دچار
حیرت شد که نويسندگان اين آثار ،توجه بسیار اندکي نسبتبه مسئلۀ تعلیم و تربیت
ملي ابراز کردهاند .بهواسطۀ برتری بارز پايۀ تعلیمات در جهان و محکوم ساختن راه و
رسمي که در مشرقزمین متداول بوده است ،کار چندان دشواری نبوده است و تأسف
در اين بود که ايرانیان را با اروپايیان مقايسه ميکردند .آيا بهتر نبود اين قبیل نويسندگان
بهجای انتقاد ،که کاری آسان بود ،قدری بیشتر دربارة خصوصیات روان ملي ايشان غور
و دقت ميکردند؟ سیرت و خوی ايراني ،راسخ يا منحط مانند هرگونه سیرت و اخالقي
نتیجۀ سیستم خاصي بود که اگر خواسته باشیم با ضرباتي کارگر حصارهای آن را درهم
بکوبیم بهتر است که نخست کنه و ماهیت آن را دريابیم .حتي پايینترين طبقات در
ايران در سطح باالتری نسبتبه برخي از طبقات در آسیای آن دوران قرار داشتند.
طبقات پايین حداقل قدرت سواد خواندن و نوشتن زبان محلي به هر نسبتي هم که
رايج و شايع بوده است و طبقۀ باالتر سواد خواندن قرآن و آثار نامي ادبي فارسي را
داشتهاند ،اما با وجود اين ،از نظر سفرنامهنويسان اين آموزشها کافي نبوده است و از
سیستم آموزشي ايران عصر قاجار انتقاد کردهاند .بهطور مثال؛ کرزن ميگويد:
در میان نقشههای شهامتآمیز ايشان از قرار معلوم هیچ کدام متضمن انديشۀ
تأسیس مدارس و تربیتمعلمان بهتر و ايجاد دورة تحصیالت جامعتر نیست.
کتابهای متعدد درسي ضروری بود تا نسل آينده بهتر از افراد فعلي بار آيد .با
آشنايي بیشتری از سبک و مبنای جهان تمدن موجب اين عالقه و رغبت در آنان
شد تا از مزايای آن برخوردار شوند ،زيرا که مراودات ديپلماتیک هراندازه هم که
زياد ميبود باز جای آن را نميتوانست بگیرد ( ،13۴7ج /1 .ص.)635 .

مکتبخانهها
بهطور کلي ميتوان گفت تقريباً در ابتدای عصر قاجاريه ،هیچگونه سیستم مدارس ملي
در ايران وجود نداشته است و در تمام شهرها و دهها مالها يا روحانیون بودند که
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کودکان را تعلیم ميدادند ،ولي چگونگي انجام دادن اين کار بین خود آنها و اولیای
کودکاني که تعلیم ميديدند ،ترتیب داده ميشد .پسرها از هر سن و سالي به اين
مکتبها ميرفتند و در آنجا به آنها قرائت قرآن ،شعر و خواندن خط فارسي ،تاريخ و
حساب و ضرب ارقام ،خواندن و نوشتن و غیره تعلیم ميديدند.
سرپرست مکتب درصورتي که طفل نشان ميداد از عهدة قرائت هر قسمت از
قرآن برميآيد ،هديهای از طرف پدر طفل دريافت ميکرد .مطالبي که يک کودک
ميآموخت و همچنین ،مقدار اطالعات اندکي که معلم روستايي به کودک تعلیم
ميداد ،بسیار ناچیز بود و بدين ترتیب ،تعلیم و تربیت در ايران خیلي عقبمانده و
کسي که خواندن و نوشتن ميدانست عنوان میرزا را بهرسم عالمت در جلوی اسم
خود ميگذاشت (واتسن ،1365 ،ص.)20 .

در اينجا کامالً يکجانبهنگری صورت گرفته است و سفرنامهنويسان با ديدن چند

نمونۀ جزئي ،حکم کلي صادر کردهاند که کامالً بیانگر عدم آگاهي و عدم بررسي همه-
جانبه از سوی آنهاست .همانگونه که پیشتر گفتیم ،ايرانیان در مقايسه با بسیاری از

ب تاريخ
کشورهای هممرز در مرتبۀ باالتری قرار داشتند و واتسن ،نويسندة محترمِ کتا ِ
ايران دورة قاجاريه ،آموزش کودکان ايراني را با کودکان کشورهای پیشرفته مقايسه
کرده است.
درادامه ،نمونۀ ديگری از اين نوع ديدگاه ،ارائه شده است:
بهجز قرآن ،شاهنامه ،هزارويکشب ،گلستان سعدی ،داستانهای انبیا يک
قاموس جانورشناسي و چند کتاب ديگر ،هیچ کتاب و اثری خاص کودکان ايراني
وجود نداشته است .داستانها و رويدادها ترجمهناپذير است .حتي کتابهای
درسي مطلب بسیاری داشت که کودکان نیازی به دانستن آنها نداشتند و نبايد از
آن مطلع ميشدند .بیشتر کودکان مسلمان طبیعت اخالقي نامنسجمي به ارث
ميبردند و هیچ اقدامي برای آمیزش سرشت آنان با زندگي ،اشباع توان فکری يا
صفای باطن آنها انجام نميشد .پندها و گفتههای اخالقي بهتنهايي نميتوانست با
اثرات مخرب و مهیب ارثي و محیطي مقابله کند (رايس ،1383 ،ص.)95 .

کتابهايي که عنوان شدهاند در سطح بااليي قرار داشتند و به هیچوجه ابتدايي
نبودهاند .در اينجا نويسنده تنها کودکان مسلمان را خطاب کرده و مشخص است که از
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آموزش کودکان اقلیتهای مذهبي و موارد آموزشي آنها که متفاوت بوده ،آگاهي
نداشته است .همچنین ،اين نکته را يادآور نشده است که کودکان اقلیتهای مذهبي
مدارس مخصوص بهخود را داشتند و آزادانه ميتوانستند در آن مدارس آموزش ببیننند،
در حالي که در بسیاری از کشورها آزار و اذيت قرار ميشدند و اجازة آموزش به آنها
داده نميشده است.
در بحث از مکتبخانهها نیز ميتوان دريافت که:
اغلب مواقع مرکز مکتبخانهها در داخل مسجد هر محل بود و ازسوی مکتبدار يا مال
سرپرستي و اداره ميشد .در آن مکان هر نفر در هر ماه حدود  30شاهي(يک قرانونیم)
بهعنوان خرج تحصیل يا شهريه به مال پرداخت ميکرد .به مکتبیان ابتدا طرز نوشتن و خواندن
سپس نحوة قرائت قرآن تدريس ميشد .نوای همصدای قرائت دستهجمعي قرآن توسط
شاگردان همیشه از فاصلهای دور بهگوش همسايگان و رهگذران ميرسید .روش تدريس و
ادارة مکتب همیشه توأم با انضباطي سخت و رفتارهای خشن از طرف مال ميبود .دوران
تحصیل و حجم برنامۀ مکتبخانه مختصر و نسبتاً محدود بود .بالفاصله پس از آموختن سواد
خواندن و نوشتن فارسي و قرائت قرآن برنامه بر دوام و مبتني بر تعلیم صحیح (مشق خط)
آغاز ميشد و هرکسي سعي در بهتر فراگرفتن قواعد خط و رسیدن به مرحلۀ خوشنويسي
داشت ،زيرا مطمئن بود که در صورت اِرتقا به اين مرحله بهقول معروف نانش در روغن است.
راه ترقي بهسوی منشيگری در تجارتخانههای بازار يا ادارة حکومتي برايش باز و هموار
ميشد .کساني که پس از رسیدن به مرحلۀ بيرقیب خوشنويسي در خود استعداد اِرتقا به
مرحلۀ میرزايي را ميديدند عالوه بر اين تحصیالت مقدماتي ،نیاز به آموختن و کسب
معلوماتي بیشتر درمورد حساب و هندسه ،ادبیات و درسهای فلسفه و استداللي داشتند که
دامنه و اِنتهايي نداشت و بهقول معروف پايانناپذير بود .برنامۀ اين تحصیالت عاليتر با
درسهايي از گلستان و بوستان سعدی آغاز ميشد .آموختن و حفظ کردن اشعار ادبي و بهکار
بردن بهجای آن در محاوره و الفاظي جزو اَخالق و روش همۀ ادبدوستان و مردم باسواد و
خوشذوق ايراني بود (ويلز ،1368 ،ص375 .؛ پوالک ،1368 ،ص.)188 .

نمونۀ ديگری از ديدگاه مقايسهای سفرنامهنويسان را ميتوانیم در اينجا مشاهده
کنیم« :مکاتب و مدارس ايراني برای نظر غیرمأنوس بهتآور ميشد ،میز و نیمکت
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مخصوص مدرسه که بهجای خود حتي نیمکت و میزهای معمولي تخته هم در مکاتب
و مدارس ايراني وجود نداشت» (وولفسن ،1309 ،ص.)168 .
در ادامه ،به بازتاب نگاه سرنامهنويسان به روند ادارة مکتبخانهها از سوی
مکتبدار پرداخته شده است .بدين ترتیب از نظر آنها هر ماليي ميتوانست مکتبخانه
داير کند؛ نه نیاز داشت از جايي اجازه بگیرد و نه تکلیف داشت که بر شايستگي خود
برای اين کار سندی نشان دهد .اگر او سواد کافي برای درس دادن نداشت ،کار
مکتبخانه نميگرفت و پدر و مادرشان بچهها را به مکتبخانهای ديگر ميبردند .در
اين مکتبخانهها معین نشده بود که خانوادهها چه مقدار مبلغِ پول بايد پرداخت کنند.
هرکسي هرچه مقدار که ميتوانست يا ميخواست به مکتبدار ميپرداخت .بدون آنکه
مکتبدار حرفي بزند يا ايراد بگیرد ،هرچند گاهي کسي چیزی نميپرداخت يا هر آنچه
به او ميدادند اگر ميتوانست زندگي کند به کارش ادامه ميداد ،اگر نه مکتبدار
خانهاش را جمع ميکرد و در محلۀ ديگری مکتبخانه باز ميکرد و اگر در آنجا هم
کارش نميگرفت دنبال يک کار ديگر ميرفت که معاشش را اداره کند .فراموش نکنیم
که مال شدن يک کار اِرادی و دلبخواه بود .کسي که يک عمامه بر سر ميگذاشت و
مال ميشد .فردا عمامه از سر برميگرفت و ديگر مال نبود .شمار اين مکتبخانهها از
حساب بیرون بود و نميشود دربارة آنها عددی گفت ،زيرا هر روزی چند تا از آنها
ميبستند و چندهای ديگر ميگشودند .محل برخي ديگر از مکتبخانهها معموالً يکي
از دکانهای بازار بود .درِ آن تمام باز بود و هر رهگذری ميتوانست بچهمکتبيها را
ببیند که بر زمین نشستند کتابي جلوی روی خود ميگشودند و کلماتي را که استادشان
از روی ميخواند دستهجمعي يکصدا بازگو ميکردند .در مکتبخانه بچهها خواندن
ميآموختند و اندکي هم نوشتن .ميگويیم اندکي ،زيرا نوشتن نزد ايرانیان يک دانش
بهشمار ميآمد که به چند سال آموزش نیاز داشت .همینکه کودکان اندکي خواندن
آموختند قرآن به دستشان ميدانند که بايد از آغاز تا پايان بخوانند .هرچند که به زبان
عربي بود گاه همراه ترجمۀ فارسي ،کاری نداشتند به اينکه کودک نميتواند معني آن را
درک کند .نماز هم به کودکان ميآموختند که آسان نبوده است ،با اندکي از تاريخ
افسانهای ايران و چند قطعه شعر از شعرای بزرگ ايراني و اين پايان سوادآموزی در
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مکتبخانه بود .بچههای مردم عادی فراتر از اين آموزش نميديدند .با اينکه دولت به
سوادآموزی کاری نداشت خوب است بدانیم که درصد بيسوادها در ايران پايینتر از
فرانسه بود و بهآساني ميتوان دريافت که سبب آن يکي زودرس بودن کودکان ايراني
بود و ديگر ارزاني مدارس که برخي از آنها کامالً رايگان بودهاند (روششوار،1378 ،
صص 103 .ـ  .)105در اينجا با يک ديدگاه مثبت نسبتبه آموزش کودکان مواجهايم و
سفرنامهنويس بهخوبي مزايای مکتبخانهها را بدون غرضورزی و بر اساس مطالعات
خود بیان کرده است که بسیار به حقیقت نزديکتر است.
معلم سرخانه
در قسمت قبل توضیح داديم که در برخي از روستاها و نواحي دور از شهرهای بزرگ،

مالهايي به تعلیم و تربیت کودکان ميپرداختند و خواندن و نوشتن را به آنها مي-
آموختند .بیشتر ورود به اين مکاتب تابع شرايط و مقرراتي نبود و معموالً اطفال را در
هر سني که بودند در اين مکاتب ميپذيرفتند ،اما اعیان و اشراف اطفال خود را به
مکتبخانهها نميفرستادند ،بلکه معلمان و مربیاني را به خانه ميآوردند تا به تعلیم و
تربیت فرزندانشان بپردازد .بیشتر مرد مُعمَری هم سمت لَلِگي کودکان را داشت و آنها
را به گردش ميبرد و آداب و معاشرت و مراسم اخالقي را به آنها ياد ميداد (رنه د،
 ،1335ص.)153 .
خانوادههای ثروتمند معلم سرخانه را استخدام ميکردند که روزانه بیايید و به بچهها
خواندن قرآن ،اشعار سعدی و حافظ بیاموزد و درس انشا به آنها ياد بدهد .تحصیل
آنها بیشتر در سن پنجسالگي شروع ميشد .همچنین ،دخترها در اين درسها گاهي تا
سن هشتسالگي شرکت ميکردند .تمايزات طبقاتي در ايران کمتر از اروپا مراعات
ميشد و معموالً فرزندان خدمۀ خانه نیز در اين کالسها شرکت ميکردند (سايکس،
 ،1395ص236 .؛ بروگش ،1367 ،ج /1 .ص.)202 .
ضمناً آموزش و پرورش کودکان اعیان و اشراف در منازل به عهدة روحانیون ديني
بود (دروويل ،13۴8 ،ص1۴5 .؛ پوالک ،1368 ،ص )1۴2 .و در دورههای بعدتر بهويژه
پس از مشروطیت و آشنايي ايرانیان با تمدن غربي عالقۀ وافری برای تحصیل زبانهای
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خارجي در میان ايرانیان شکل گرفت و بسیاری از اشراف و درباريان و بهويژه
شاهزادگان ،معلم سرخانۀ خارجي برای تدريس به کودکانشان ميگرفتند .در دوران
ذکرشده بیشتر طبقات ثروتمند و اشرافي زبان فرانسه را فراميگرفتند و حتي برخي از
آنها به انگلیسي نیز تکلم ميکردند (شوستر ،1333 ،ص .)280 .برای مثال ،ولیعهد
سلطان احمد میرزا زير نظر سمیرنف آموزش ديده بود (مامونتوف ،1309 ،ص )33 .و
مظفرالدينشاه نیز معلم فرانسوی داشت (رنه د ،1335 ،ص .)65 .بیشتر شاهزادگان زبان
فرانسه را بلد بودند (اوبن ،1362 ،ص.)3۴6 .
پدر آقای ژوزف ،ريشارخان ،هنگامي که در سال  1265هجری برای عزيمت به
هند از ايران عبور ميکرد ،محمدشاه او را در تهران نگاه داشت تا معلم فرزندانش
باشد ،اما اسالم ارتباط مسیحیان را با زنان مسلمان هرگز تحمل نميکرد ...از
عجايب آنکه ،او به آنجا مسیحي وارد شد و مسلمان بیرون آمد .درنتیجه ،يک
خانوادهء ايراني فرانسویاالصل در تهران تشکیل گرديد .يکي از فرزندانِ وی با
يکي از شاهزادگانِ قاجار ازدواج کرده و مورد توجه خاص است .چون دو دختر
خردسالش به سن تحصیل رسیده بودند با چند نفر از دوستانش صحبت کرده که
فرزندانشان را به دست او بسپارند تا برای همۀ آنها از فرانسه خانممعلمي را
بیاورد .اينک چندماهي است که اولین مدرسۀ فرانسوی غیرمذهبي دخترانه ،در
ايران شروع بهکار کرده است (همان ،ص.)251 -250 .

برخي از اين معلمها ميتوانستند نفوذ زيادی در دربار ايران پیدا کنند (ويلز،1368 ،
ص .)7۴ .گاهي حقوقي که به آنها ميدادند قريب ماهي يکصد تومان بود که مبلغ
بسیار بااليي بود .اين مبلغ را حاکمان و شاهزادگان برای آموزش زبان فرانسه به معلمان
خارجي ميپرداختند (رنه د ،1335 ،ص .)6 .البته ،برخي از کودکان استعداد تحصیلي
نداشتند و بهزحمت ميتوانستند چند کلمه فرانسه تلفظ کنند ،اما برخي ديگر بهراحتي
ميتوانستند به زبان فرانسه صحبت کنند ،در حالي که سن آنها بسیار کم بوده است
(موزر ،1336 ،ص208 .؛ فالندن ،1355 ،ص .)71 .برخي از شاهزادگان عالوه بر معلم
ال
فرانسوی معلم انگلیسي هم داشتهاند .يک معلم انگلیسي بهنام سويفت 3که گويا قب ً
افسر توپخانه بود ،معلم پسر حاکم اصفهان ۴بوده است (دوراند ،13۴6 ،ص50 .؛
هاردينگ ،1370،ص .)167 .تعلیمات اين معلمان فقط شامل زبان نميشد و گاهي
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علوم ديگر مانند جغرافیا و ديگر علوم را به کودکان ميآموختند (رنه د ،1335 ،ص.
.)820
عالوه بر والیان و حاکمان و اشرافزادگان ،رؤسایِ ايالت نیز برای کودکانشان معلم
فرانسوی از خارج ميآوردند که برخي از اين معلمان زن بودند ،مانند مادام ماری ريز
(مکبن روز ،1373 ،ص .)90 .اين روند کمکم گسترش پیدا کرد و بسیاری از فرزندان
اين خانوادهها پس از يادگیری آموزشهای ابتدايي ازسوی معلمان خارجي برای
فراگیری بیشتر علوم به خارج مهاجرت ميکردند و پس از کسب علم و گرفتن مدرک
بیشتر به ايران بازميگشتند.
مدارس ابتدایی
عالوه بر مکتبخانهها ــ که در قسمت قبلي در موردشان صحبت کرديم ــ در
سفرنامهها نوعي ديگر از سیستم آموزشي در گزارشهای آنها آمده است که به بررسي
آن ميپردازيم .بر اساس گزارش آنها در هر شهر و قصبه و ده در ايران نوعي مدرسه
وجود داشته که باالتر از مکتبها قرار داشتند که با عنوان مدارس ابتدايي ذکر شده
است.
در اين مدارس کودکان معلومات اندکي راجع به اشعار ملي و آشنايي با دستور
زبان و کلماتي پرآبوتاب ،که باب طبع و خیال ايرانیان بود ،فراميگرفتند.
تعلیمات ابتدايي در ايران بسیار کمهزينه بود و هر کودک ماهانه يک تا سه قران به
مکتب ميداد (کرزن ،13۴7 ،ج /1 .ص.)636 .

هر مدرسهای شیوههای آموزش و برنامهاش را خودش تعیین ميکرده است .اگر
اولیای کودک آن را نميپسنديدند ،ميتوانستند کودک خود را به مدرسۀ ديگری ببرند.
برای مدارس باالتر نیز بناهای بسیار خوبي ميساختند؛ حیاط مدارس بهصورت
چهارگوشه ،درختکاریشده ،حوضي در میان که در کنار آن اتاقها قرار داشتند .برای
مثال مدرسۀ مادر شاهسلطانحسین صفوی در اصفهان بيگمان از زيباترين بناهای ايران
تا زمان قاجار بوده است .گنبد آن از آجر میناکاری پوشیده شده و درهای آن با نقره
قلمزني شده بود ،شاهکارهای حقیقي بودند .ازجمله مدارس تهران نیز:
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 مدرسۀ مروی ۴0 :حجره و  80طلبه داشت ،با يک کرسي الهي و يک کرسيفلسفه.
مدرسۀ دارالشفا 20 :حجره 30 ،طلبه و يک کرسي فلسفه و جبر داشت. مدرسۀ صدر ۴0 :حجره 80 ،طلبه ،يک کرسي حکمت الهي ،يک کرسي فلسفه ويک کرسي ستارهشناسي داشت.
 مدرسۀ عبداهللخان 20 :حجره و  30طلبه داشت .در آن درسي داده نميشد.طلبههايي که در آن حجره داشتند در مدارس ديگر درس ميخواندند.
ـ مدرسۀ محمد 20 :حجره ۴0 ،طلبه و يک کرسي حکمت الهي داشت.
ـ مدرسۀ میرزا زکي 20 :حجره 30 ،طلبه ،يک کرسي فلسفه ،يک کرسي حکمت
الهي و يک کرسي صرف و نحو عربي داشت.
ـ مدرسۀ میرزا صالح ۴0 :حجره 70 ،طلبه و دو کرسي فرقههای غیرشیعه داشت.
ـ مدرسۀ مال آقا رضا 20 :حجره 30 ،طلبه و يک کرسي فلسفه داشت.
ـ مدرسۀ میرزا رضا قلي :پس از مدتي بسته شد.
ـ مدرسه مادر شاه 30 :حجره 20 ،طلبه ،يک کرسي فلسفه که طلبه رغبتي به آن
نداشتند.
ـ مدرسۀ سپهساالر 2۴ :حجره ،طلبۀ مقیم ندا شد ،يک کرسي فلسفه داشت.
ـ مدرسۀ شیخ عبدالحسین ۴0 :حجره و  10طلبه داشت .خاص روحانیون بود.
ـ مدرسۀ موسوی :شش حجره 10 ،طلبه ،يک کرسي فلسفه (روششوار،1378 ،
ص.)103 .

پس ميبینیم شهر تهران که در آن صدهزار تن ميزيستند بدون آنکه شاگردان
مدرسۀ شاه و مدارس عیسويان ،يهوديان و زردشتیان را بهشمار آوريم ۴۴2 ،طلبه به اين
مدارس ميفرستادند که در آنها هفده استاد درس ميدادند .ديگر شهرهای ايران هم به
همین نسبت مدرسه و استاد داشتند .خانوادههای متشخص و ممتاز برای فرزندانشان
معلم سرخانه ميگرفتند .از ارقام و آگاهيها بهدست ميآيد که از هر  200نفر يکي
حکمت الهي و فلسفه ميآموخت ،اما اين میانگین پايینتر از رقم حقیقي بود ،زيرا در
آن فرزندان خانوادههای ممتاز و خانوادههای غیرمسلمان بهشمار نیامدند .پس گزافه
نخواهد بود اگر همۀ سوادآموزان را يک درصد مردم بدانیم و اين نتیجۀ آزاد بودن
آموزش و دست نداشتن دولت در آن بود و اکنون از سازمان دروني مدرسۀ مروی که
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نمونۀ اين مدارس بود و شیوة ادارة آن برايتان ميگويیم :اين مدرسه  1600تومان در

سال درآمد داشت که از اجارة  20دکان ،يک بازارچه ،سه باغ و دو حمام بهدست مي-
آمد .سه خانه هم داشت که يکي از آنها خانۀ متولي مدرسه بود .در يکي ديگر روحاني
وابسته به مدرسه زندگي ميکرد و در سومي مدرسان مدرسه .درآمد ساالنۀ مدرسه به
مصارفي که آورده ميشود ميرسید :متولي  160تومان ،مدرسان  800تومان ،روحاني
وابسته  80تومان ،هزينۀ خريد کتاب  30تومان ،حقوق کتابدار  2۴تومان ،حقوق
سرايدار  18تومان ،مخارج گوناگون  2۴تومان .آنچه باقي ميماند بین  ۴0تا از طلبههای
مدرسه تقسیم ميشد .آموزش آزاد ثمرة طبیعي چنین سازماني بود که در آن )1 :حقوق
مدرسان از پولي پرداخت ميشد که هیچکس در آن دخالت و نفوذ نداشتند؛  )2آموزش
مجاني بود و کمک مالي تنها به آنها ميشد که تنگدست بودند و  )3کمک مالي
بهصورت مستمری بود تا دريافتکننده را سرافکنده نسازد (همان ،ص 105 .ـ .)107
مدارس ابتدايي تقريباً در سراسر ايران داير بودند و بهجز تهران ميتوان از شهرهای
آمل و مازندران ،ساری (رابینو ،1336 ،ص ،)70،9۴ ،۴6 .رشت (ملکونوف ،1376 ،ص.
 ،)183همچنین مشهد که  1۴مدرسۀ دانشگاهي داشته است ،نام برد .هرچند بعضي از
اين مدارس رونق چنداني نداشتند و تعداد شاگردان آنها خیلي زياد نبود .برخي از اين
مدرسان نیز دارای شهرت زيادی نبودهاند .تنها تفاوت در تعلیم و تدريس در مدارس
مشهد با بقیۀ مدارس ايران ،اين بود که در مدارس اين شهر بیش از مدارس شهرهای
ديگر به علم نجوم ميپرداختند (خانیکوف ،1375 ،ص .)119 .در مناطق ترکزبانان نیز
بايد يادآوری کرد که برای مثال ،در روستای مرزی اوزومچي با روسیه در مدرسهها
زبان فارسي را به کودکان ياد ميدادند ،در حالي که زبان بومي آنها ترکي بوده است
(موريه ،1386 ،ج /1 .ص )229 .و شهرهای ديگری که ميتوان برای مثال ذکر کرد:
آسترآباد (کرزن ،13۴7 ،ج /1 .ص ،)272 .سبزوار (پیت ،136۴ ،ص ،)37۴ .اصفهان
(فالندن ،1355 ،ص ،)163 .لرستان (ادموندز ،1362 ،ص ،)121 .بارفروش ،لنگر و
رشت (ملکونف ،1376 ،ص279 ،272 ،221 .؛ مکنزی ،1359 ،ص )83 .و کردستان
(دوراند ،13۴6 ،ص.)63 .
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تعلیمات متوسطه
در ايران نوعي از تعلیماتِ باالتر از مکتبخانهها و مدارس ابتدايي نیز وجود داشته
است که به آنها تعلیمات متوسطه ميگفتهاند .ميتوان گفت ،تنها نوع تعلیمات متوسطه
که برای عام و آن هم فقط عدهای محدود از آنها وجود داشته ،با عنوان مدرسه يا
کالجهای مذهبي بوده است که بیشتر داوطلبانِ عالقهمند به سه رشتۀ علوم ،فقه و
پزشکي ميپرداختهاند .اين مدارس دورة تحصیالتِ داوطلبان ،وضعیتِ محدود و خاص
به خود را داشته است.
چون اعتقاد مردم مشرقزمین بر اين بود که همۀ دانشها به علوم قديم
اسالمي منحصر بود و از اين لحاظ راه نفوذ معارف جديد در جلوی افراد باهوش
و بااستعداد باز نبود .مطالعۀ متن و تفسیر قرآن و تبحری در ادب فارسي و تملق
خاطر نسبتبه بعضي اباطیل که تحت عنوان فلسفه در شرق وانمود ميشد و عالقه
و اخالصي در کار بحث و جدل دانشمندان از جملۀ دروس مدرسه بود ،در هر
شهر نسبتاً معتبر يک يا چند تا از اين قبیل مراکز بود که بعضي از آنها بهوسیلۀ
موقوفات عايداتي سرشار و وسايل زندگي چندبرابر عدهای را که جا ميدادند
فراهم ميکردند .وزير معارف در کار اين کالجها اختیاری نداشت و مالها عايدات
مدرسه را غالباً به مصارف الزم نميرساندند (کرزن ،13۴7 ،ج /1 .ص.)637 .

بهطورکلي بايد گفت ،شاگردان از حیثِ قوا و میزان تحصیالت به سه طبقه تقسیم
ميشدهاند :ابتدايي ،متوسطه و عالي .معموالً زمان انتقالِ شاگردان از کالسِ پايین به
کالس باالتر ،از آنها امتحان نميگرفتند .میزان تحصیل شاگردها از روی تعداد
کتابهايي که تمام ميکردند ،مشخص ميشده است .بهمحض اينکه شاگردان کتابي را
تمام ميکردند و به کتاب دوم ميپرداختند به طبقۀ باالتر ترقي ميکردند .دورة
تحصیالت اين مدارس عبارت بود از :حفظ کردنِ چند جلد کتاب که يکي ،دو جلد آن
هم معموالً به نظم تألیف شده بود.
طلبۀ ايراني در موقع تحصیل عجلهای برای زندگاني نشان نميداد و معموالً در هر
کالس سه يا چهار سال گاهي از هشت الي  10سال عمر خودش را تلف مينمود
و میان طالب مدارس اشخاص ۴0ساله فراوان بود .علت اينکه مدتهای مَديد در
مدرسه ميماندند اين بود که برای سیر و طي هر کالس دوره يا مدت مخصوصي
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معین نميشد ،حقوق يا حقالتعلیم هم از طالب گرفته نميشد ،بلکه برعکس
ماهیانه به هريک از آنها از طرف مدرسه مبلغي هم ــ که اغلب از طريق موقوفات
تأمین ميشد ــ ميپرداختند .اين بود که طالب هم با همان مقدار مقرری که به
آنها ميدادند به اين زندگي و قناعت کاری مأنوس شده و ابداً میل نميکردند از
مدارس خود بیرون بروند (وولفسن ،1309 ،ص.)169 .

از محصالنِ آن ميتوان به عبداهلل بهرامي ،محمدمحیط طباطبايي پسر سید ابراهیم
فناءتوحیدی و میرزا فتحعلي آخوندزاده اشاره کرد (قاسمي پويا ،1377 ،ص .)52 .البته،
اينگونه مدارس را نميتوانیم با دارالفنونها و مدارس عالیۀ غرب نسبت داد .در اين
مدارس کتابهای مخصوص جامعۀ روحانیت تدريس ميشد و همچنین ،حقوق و
قوانین را نیز طبق احکام شرع و مقررات قرآن ،درس ميدادهاند .به غیر از آن درس
جغرافیا را نیز از روی کتابهای قديم تعلیم ميدادند و همچنین ،مقدماتي نیز از طب و
حساب تدريس ميشده است.
مدارس مذهبی
در ايران از زمانهای بسیار دور در شهرهای بزرگ آن برای تحصیل جوانان مدارسي
ساخته شده بود که در آن ،محصالن مشغول تحصیل ميشدهاند .در اين مدارس فقط
جواناني داخل ميشدهاند که ميخواستند بعدها در سلک روحانیت درآيند ،ولي علوم
اروپايي در اين مدارس تدريس نميشده و تنها دروس منحصر بود به ادبیات فارسي،
عربي ،فقه ،اصول ،کالم ،فلسفۀ مذهبي و چیزهايي که مربوط به مذهب اسالم بوده
است .طلبهها چندين سال در اين مدارس به تحصیل اشتغال ميورزيدند (رنه د،1335 ،
 .)152هر يک از اين مدارس به مسجد مخصوص بهخود وابسته بود و معلمانِ اين
مدارس از روحانیون بودند .نخستین و مهمترين مطالب درسي ،نوشتهها و داستانهای
مذهبي بوده است.
شاگردان ميبايست پنجبار در روز نماز بخوانند ،کودکان مکتبي اين آرزو را در دل
ميپروراندند که در بزرگي به زيارت مکه بروند .مردم پس از آنکه پولي جمع
ميکردند ،دوست داشتند که بیشتر آن را خرج سفر مکه کنند .همۀ آنها ميدانستند
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که حضرت

محمد(ص)

از مردم مکه بود (گروته ،1369 ،ص229 .؛ ماساهارو،

 ،1373ص.)121 .

شخص فارغالتحصیلشده در آغاز کار از طرف مدرسان و فقها به يکي از روستاها
فرستاده ميشد تا ضمن برپا کردن مکتبخانه و آموختن سواد به اِرشاد مسلمانان
بهسوی دين و تقوا و اخالق اسالمي بپردازد و مشکالت مذهبي آنها را برطرف کند
(ويلز ،1368 ،ص .)376 .عالوه بر شهرهای ايران ،در شهرهای کربال و نجف نیز که در
مجاورت بقاع متبرکۀ امامان واقع شده بودند نیز مدارس بسیار عالي وجود داشت که
علمای بزرگ در آن مکانها مشغول به تدريس بودند .شغل آنها روضهخواني و مکتب
خانهداری بود .همچنین ،در شهرها و روستاها انجام مراسم ازدواج و طالق بهدست
آنها صورت ميگرفت (رنه د ،1335 ،ص .)168 .تعداد زيادی از آنها سید ،يعني از
اعقاب پیامبر بودند (سرنا ،1362 ،ص.)276 .
شهر تهران نیز دارای چندين مدرسۀ اسالمي و ديني بود که عموماً با موقوفۀ
اشخاص خیر بودهاند .در آن مکانها روحانیون و مدرسان عاليقدر علوم ديني و الهي
را تدريس ميکردند و به همین دلیل ،اين مدارس بیشتر در نزديکي مساجد و يا در
خود مساجد واقع شده بودند .شمار اين مدارس ديني و مساجد مهم تهران در محالت
مختلف شهر طبق آماری که ما بهدست آورديم به قراری است که آورده ميشود.
 .1در محلۀ سنگلج شش مدرسه دو مسجد؛  .2در محلۀ بازار پنج مدرسه ،چهار
مسجد؛  .3در محلۀ چالهمیدان مدرسه نداشت ،يک مسجد؛  .۴در محلۀ عود الجان
چهار مدرسه ،سه مسجد و  .5در محلۀ ارگ دو مدرسه ،يک مسجد .بدين ترتیب
روی هم رفته در تمام تهران  17مدرسه و  11مسجد بزرگ وجود داشت .گذشته
از اينها ،چهار امامزادة معروف هم در تهران بود که زيارتگاه مردم تهران ميبودند
(بروگش ،1367 ،ج /1 .ص.)180 .

چند نمونه از اين مدارس :مدرسۀ دارالشفا و مدرسۀ امامزاده زيد و مدرسۀ چال را
ميتوان نام برد (صفا ،1363 ،ص )22 .و از فارغالتحصیالن اين مدارس ميتوانیم به
سید جمال واعظ ،ابوالحسن طهراني اشاره کرد (قاسمي پويا ،1377 ،ص .)5۴ .ناگفته
نماند که اين مدارس در سطح عالي و مخصوص دورة تحصیالت باالی ديني بودند و
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برای آموزش کودکان و نوجوانان مکتبخانۀ خصوصي زيادی در محالت تهران وجود
داشت.
مدرسة نظام
طرز و اصول تعلیم در اين مدارس و حتي نام آن با واقعیت وفق نميکرد.
صاحبمنصبان قشون ايران در اصل اگر هم از خانوادة شاهي نبودند ،از خانوادهای
اشراف گرفته ميشدند .در درجات پايینتر از سرهنگ هم افراد وابسته به اشراف و
خانهای محلي بودند .درواقع ،چنین نبود که ارتقا و ترقي مقام در قشون مربوط به
گذراندن اين مدرسه باشد .درسخواندگان اين مدرسه هم لزوماً وارد نظام و
صاحبمنصب در اين رشته نميشدند.
محتوای درسهای آنها آمیختهای از ادبیات و علم نظام بود و بعد طب هم به
آن اضافه ميشد تا که شاگردان پس از فراغت از تحصیل در هر اداره که بخواهند
شاغل شوند .ميتوان گفت که اينجا مدرسهای عادی به شیوة فرنگي نه تخصصي
بود (فوروکاوا ،138۴ ،ص107 .؛ رنه د ،1335 ،ص.)158 .

در تهران و تبريز نیز مدرسۀ نظام وجود داشت .در تهران با اينکه مدرسۀ دارالفنون
مطالب درسي با شیوههای جديد غربي تدريس ميشد.
از اين کار هیچ نتیجهای ملموس نگرفتند .جز اينکه در سال  1311هجری دو
و سه مدرسۀ جديد برای آموزش به شیوة نوين در تهران ايجاد شد و سپس به
تقلید آن در شهرهای ديگر مانند رشت و بوشهر و اصفهان .اين مدارس را وزارت
معارف اداره ميکرد و شمار شاگردان آنها به حدود سههزار رسیده بود (اينووه،
 ،1390ص.)129 .

دارالفنون
يکي از مدارسي که از سوی شاهان قاجار ساخته شد و بسیار معروف است مدرسۀ شاه
يا همان دارالفنون بود که از سوی امیرکبیر و ناصرالدينشاه در تهران تأسیس شد.
ناصرالدينشاه به فاصلۀ بسیار کمي بعد از جلوس به تخت سلطنت مدرسۀ دارالفنون را
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تأسیس کرد .بهمرور بهصورت کانون اصلي برای تعلیمات عالي به مبنای روش آموزش
اروپايي درآمد (اوبن ،1362 ،ص.)259 .
در زمینۀ تعلیموتربیت هم مانند رشتههای ديگر پادشاهي ناصرالدينشاه عاری از
جهت و اهتمام نبوده است .هرچند که مثل ساير قسمتها به نحو خاصي تالش
يکجانبه و محدودی معمول شده بود که نسل جوان ايران از برکات تعلیمات
اروپايي برخوردار شوند (کرزن ،13۴7 ،ج /1 .ص.)638 .

دارالفنون مدرسۀ دولتي بود .ابتدا شعب ششگانهای که آورده ميشود در آن تدريس
ميشد.
 .1زبانهای التین و فرانسه؛  .2رياضیات؛  .3معدنشناسي؛  .۴شیمي و طب و
داروسازی و  .5علوم نظامي .درسهای مقدماتي به زبانهای خارجي انگلیسي يا فرانسه
يا روسي و آلماني و دروس رياضي و طب ،شیمي ،طراحي و نقاشي ،معدنشناسي،
جغرافیا ،موسیقي و فن نظام بودند و اين قسمت آخری که زير نظر دو افسر پروسي
تدريس ميشد (کرزن ،13۴7 ،ج /1 .ص638 .؛ دولوری ،1352 ،ج /1 .صص.)266 ،60 .

تاالر نمايش آن منحصر ًا برای اِجرای کنسرت اختصاص داشت .در چند ماه اول
تأسیس دارالفنون عالقهمندان اروپايي و ايراني چند نمايشنامۀ فرانسوی و حتي ايراني
در اين سالن روی صحنه آوردند ،ولي متأسفانه اين بدعت جديد و زيرپا گذاشتن آداب
و سنن قديمي به روحانیون سخت گران آمد و در اثر اقدامات آنها اجرای نمايش
متوقف شد .هر شاگردی مُوَظف بود از زبانهای خارجه ،يعني انگلیسي ،فرانسه ،آلماني
يا روسي يکي را ياد بگیرد ،ولي درس نقاشي اختیاری بود .با وجود اين ،بچهها به ياد
گرفتن اين رشته تمايل زيادی نشان ميدادند .در میان اين بچهها بعضي از آنها واقع ًا
تمايل زيادی به اين درس نشان ميدادند که ممتاز و در رشتۀ خود شاخص بودند
(اورسل ،1382 ،ص.)265 .
دارالفنون بهوسیلۀ دولت در تهران تأسیس يافته بود ،شاگردان آن در دوران تحصیل
به خرج شاه تحصیل ميکردند و درواقع ،زير نظر وزير فوايد عامه اداره ميشد (واتسن،
 ،1356ص .)21 .کل هزينۀ مدرسه و شاگردان را شاه از خزانۀ خود ميداد .اين مدرسه
خوابگاه نداشت و شاگردان شبها به خانههايشان ميرفتند .گويا دوبار در سال به
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شاگردها لباس ميدادند و يک وعده غذا در روز و هر شاگرد بهتناسب سال درسياش
هزينۀ تحصیل ميگرفت .داوطلبان تحصیل در اين مدرسه بدون توجه به وضع
اجتماعي آنها خواه از خانوادة اشراف باشند يا عامه و حتي بدون شرايط سني معین،
فقط با داشتن زبان و خط فارسي و بدون گذراندن امتحان خاص ،ميتوانستند وارد اين

مدرسه شوند .برای فارغالتحصیل شدن هم حَد سني وجود نداشته است .شاگردان مي-
توانستند صبحها هروقت که ميخواستند بیايند و عصرها از مدرسه برگردند و حضور
در کالسها الزامي نبود« .اگر مدرسههای ژاپن چنین آسانگیر بودند ،چند صدهزار
شاگرد در آنجا ازدحام ميکرد و با چند معلم انگشتشمار نميشد به اينهمه شاگرد
علم آموخت» (فوروکاوا ،138۴ ،ص .)106 .هر شاگردی صرفنظر از ديني که داشت،
البته بهاستثنای يهودیها ،در اين مدرسه پذيرفته ميشدند و از بدو ورود چون از طرف
شاه مقرریهايي به آنها تعلق ميگرفت ،بالفاصله مانند کارمندان دولت لباس
متحدالشکل مخصوصي ميپوشیدند (اورسل ،1382 ،ص .)256 .البته ،نويسنده دلیل
عدم پذيرش کودکان يهودی را در دارالفنون ذکر نکرده است ،اما با توجه به ديد کلي
که به يهوديان وجود داشته که طبق آن ديدگاه يهوديان را اقوامي نجس ميخواندند.
«شهادت آنان در محکمهها پذيرفتني نبود ،اگر روی لباس يهودی باران بريزد و تن
مسلمان به آن بخورد ،مسلمان خود را نجس شده ميدانست .اين ظلم و ستمهای
بيشمار نسبتبه يهوديان وجود داشته است» (راوندی ،1378 ،ص.)538 .
شاگردان در صورت موفقیت در امتحانات ،در پايان هر دورة تحصیل ،جايزههای
سخاوتمندانهای دريافت ميکردند .در دارالفنون زبان عربي ،تعلیمات ديني و
ماوراءالطبیعه تدريس نميشد و اين کار را مدرسههای سنتيای برعهده داشتند که در
بعضي مساجد داير بودند .سن دانشآموزان در مدرسۀ دارالفنون از پسربچۀ کمسنوسال
تا جوانان هجده نوزدهساله متغیر بود و از روی اونیفورمهای شبهنظاميشان شناخته
ميشدند (براون ،1381 ،ص.)125 .
مقصود از تأسیس اين مدرسه تربیت کردن کارمندان دولتي و صاحبمنصبان و اطبا
و مهندسان بود .در ابتدای امر معلمان اروپايي و صاحبمنصبان فرانسوی که استخدام
شده بودند اين مواد را تدريس ميکردند ،بعدها معلمان ايراني هم به آنها اضافه شدند.
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تعلیمات دارالفنون کامالً بهصورت اروپايي درآمد و شاگردان برای تحصیل زبان فارسي
و عربي و فقه به مدارس قديم ميرفتند و اين مواد را در آنجا ياد ميگرفتند.
در سال  1278هجری دارالفنون  160نفر شاگرد داشت و مخارج  110نفر آنها به
عهدة دولت بود .تقريباً 15سال که در روش دارالفنون منحصر شده بود به علوم و
صنايع و فنون نظامي و علوم رياضي و طب و زبانهای فرانسه و انگلیس و روسي
(رنه د ،1335 ،ص.)157 .

شاگرداني که ميخواستند در شعبۀ طب مشغول تحصیل شوند ميبايد در زبان
فرانسه قوی ميبودند .دورة تحصیل طب در اين مدرسه پنجسال بود ،در سال اول
شاگرد بايد به تحصیل فیزيک و شیمي و تاريخ طبیعي ميپرداخت و در دورههای بعد

بهتدريج علم تشريح و فیزيولوژی و طرز استعمال ادويه و معالجه را ميآموخت .در-

ابتدا ،کالس طب به اشکال بزرگي برخورد و نتوانست تشريح را چنانکه بايد تدريس
کند ،زيرا تشريح بدن اموات در اسالم ممنوع بود .ناچار اسکلتهايي از اروپا وارد

کردند و عضالت و ساير اعضای بدن را بهوسیلۀ نقشههای رنگین نشان شاگردان مي-
دادند .مدت تحصیل طبي تغییرپذير بود و گاهي شش يا هفتسال طول ميکشید تا
شاگرد بتواند اين دوره را به پايان برساند .شاگردان اليق در مريضخانهها و زيردست
اطبا به تمرين مشغول ميشدند و طرز معالجه و استعمال ادويه را ياد ميگرفتند (همان،
بيتا ،ص.)157 .
در يکي از بخشهای اين مدرسه ،دو تن از افسران پروسي به تعدادی از جوانان
ايراني که از طبقۀ اعیان بودند راهبردهای نظامي ميآموختند .جزوات و کتابهای
درسي به فرانسه يا به زبان و خط فارسي بود ،نمودارها ،کارتها و نقشهها بسیار
مناسب چاپ شده و برای برخي که تهیه شده بودند ،کامالً کفايت ميکردند.
میز و صندلي کالسها تماماً اروپايي بود و کلکسیونها و نمونههايي که برای
شاگردان گردآوری شده بود ،حتي در مقیاسهای اروپا هم ارزنده و قابلتمجید
بود .بايد در نظر داشت که شاه با تأسیس اين مدرسه ،بذر خوبي برای توسعۀ علم
و دانش در ايران افشاند و همچنین ،بايد پذيرفت که با وجود پارهای نواقص،
حاصل اين کار کمتر ازآنچه که انتظار ميرفت ،نبوده است .يکي از بخشهای ويژة
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اين دانشگاه ،داروخانه بود که بهوسیلۀ يک دکتر داروساز آلماني اداره ميشد
(بروگش ،137۴ ،ص.)93 .

دارالفنون کتابخانهای هم داشت که زير نظر يک کتابدار اداره ميشد .در اين
کتابخانه کتابهای زياد اروپايي و ازجمله کتابهايي به زبان آلماني وجود داشت ،اما
قسمت عمدة کتابها ،کتابهای فارسي در رشتههای علوم تشکیل ميدادند که از
پ سنگي بهچاپ ميرسیدند
کتابهای فرانسوی ترجمه شده بودند و در تهران با چا ِ
(همان ،1367 ،ج /2 .ص.)180 .
در اين مدرسه موسیقي را نیز آموزش ميدادند که بهنوبۀ خود از رشتههای موفق
اين مدرسه محسوب ميشده است.
ايرانیان از شنیدن موسیقي اروپايي بسیار لذت ميبردند .استعداد شاگردان هم در
زمینۀ فراگرفتن موسیقي زياد بود .بهطوریکه يک موسیقيدان اروپايي ميتوانست
در مدت کوتاهي ،ارکسترهای زيادی از میان جوانان بااستعداد ايراني تشکیل
بدهند .ارکستر نظامي افواج گوناگون تهران ،بهراحتي ميتوانستند در شهرهای
اروپای بود و به دستور شاه در يکي از بخشهای دارالفنون تأسیس شده و اجرا
ميشد .بانوان حرم برای خود ارکِستر مخصوص داشتند که از  ۴0پسربچۀ هشت
نهساله تشکیل ميشد .اين نوجوانان با دقت و مهارتي باورنکردني مينواختند
(همان ،137۴ ،ج /1 .ص95 .؛ همان ،1367 ،ج /2 .ص.)257 .

اداره و انضباط :طرز اداره و انضباط اين کالج به شرحي است که آورده ميشود:
مدرسه درواقع دستگاهي بود دولتي و هرساله  30هزار تومان مخارج آن تحتنظر
مخبرالدوله ،که وزير معارف بود ،پرداخت ميشد .اولیای اطفال برای ورود فرزندانشان
به اين مدرسه فقط بايد موافقت مقامات رسمي آن را جلب ميکردند .از طرف شاه
عالوه بر پرداخت مخارج ذکرشده موارد ديگری شامل اعطای مجاني ساالنه دودست
اونیفورم ،يکي زمستاني و يکي هم تابستاني و صبحانه و جايزهای نقدی در صورت از
عهده برآمدن پارهای امتحانات و در موقع ترک کردن مدرسه يک قطعه نشان و گاهي
نیز انتصاب در بعضي از مقامات اداری بود .تعطیالت مذهبي بسیار معمول و در تابستان
هم مدرسه چند ماه تعطیل بود .رویهمرفته مدت کار در هرسال بیش از ششماه نبود
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و بچهها بیشتر تنبل بودند ،ولي آنها هیچگاه نافرماني نميکردند (کرزن ،13۴7 ،ج/1 .
ص.)629 .
البته ،در اين مدرسه تنبیهاتي نیز صورت ميگرفت؛ تنبیهات بسته به نظر معلمان ،اما
بايد با تأيید مدير مدرسه انجام ميگرفت .انجام اين کار برعهدة فراشاني بود که پیوسته
آماده بودند.
متداولترين تنبیهها کشیک دادن با حالت دوشفنگ بود که عالمت توبیخ بهشمار
ميرفت .در مرحلۀ ثاني تازيانه بود که بر پشت شاگرد مينواختند و باألخره چوب
و فلک بود که گاهي چندين چوب بر کف پا زده ميشد و ميگفتهاند تنها تنبیهي
بود که شاگردان از آن ميترسیدند (همان ،ج /1 .ص.)629 .

کالجي هم شبیه به مدرسۀ تهران در تبريز وجود داشت ،ولي چون شاه در آنجا
نظارت مستقیم نداشت وضعش مرتب نبود و کار مفید و ثمربخشي در آنجا انجام
نميگرفت .ظلالسلطان هم مدرسهای در اصفهان داشت که مدير آن يک افسر ايراني
بود .او فن توپخانه را در «فونتن بلو» 5فراگرفته بود (همان ،ج /1 .ص6۴0 .؛ اوبن،
 ،1362ص .)259 .همچنین ،در چهلوششمین سال پس از تأسیس دارالفنون ــ که در
زمان خود بهمنزلۀ دانشگاه و مرکز آموزش عالي بود ــ نخستین دبیرستان در ايران
افتتاح شد (ذیالحجه 1315ق 1275 /ش) .انجمن معارف پايهگذار اين مؤسسه بود.
اين انجمن يک نهاد ملي بود که در زمان وزارت میرزاعليخان امینالدوله ،صدراعظم
ناصرالدينشاه ،بهوجود آمد .اين مدرسه که آن را مدرسۀ علمیه نامیدند شامل دو
قسمت ابتدايي و متوسطه بود .دانشآموزان بخش متوسطه فرزندان اعیان و اشرافي
بودند که در مکتبها يا خانههای خود مختصری خواندن و نوشتن فراگرفته بودند.
دانشآموزان بخش ابتدايي را نوآموزان تشکیل ميدادند .اين مدرسه از شهريۀ
دانشآموزان و کمکهای مردمي اداره ميشد ،ولي متأسفانه ذکری از اين مدرسه را در
گزارش سفرنامهنويسان مشاهده نکردهايم و نتوانستیم درمورد اين مدرسه اطالعات
جامع بهدست آوريم.
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مدارس دخترانه
برعکس پسرها ،در ايران هیچکس به فکر دخترهای کوچولوی ايراني نبود و حتي تعلیم
ي کبیره بهشمار ميرفت و اقدام به اين موضوع را خیلي
و تربیت اين طبقه ،از مَعاص ِ
خطرناک ميدانستند .قطعنظر از روستاها در شهرها هم زنهای طبقات متوسطه عموماً
بيسواد بودند و اگر احیان ًا يک زن و دختر ايراني مختصر سواد خواندن يا نوشتن
داشت او را خیلي تحصیلکرده ميشمردند .معموالً به دخترها به چشم جنس بارآور

نگاه ميکردند و روی همین زمینه او را تربیت ميکردند و به سن دوازدهسالگي که مي-
رسید فوراً شوهرش ميدادند ،ولي در اواخر دورة قاجاريه ،افکار جامعه متوجه
عقبافتادگي اين قسمت نیز شد و عدةِ زيادی از ايرانیان شروع به تعلیم و تربیت
دختران خود کردند و رفتهرفته مدارس مخصوص نَسوان تأسیس شد .در قَصبات و
دهات حتي دختر و پسر در يک مکتب باهم درس ميخواندند .بدون ترديد ميتوان
گفت که با تجديد شدن تمام رشتههای زندگي جامعۀ طبقه نَسوان ايران هم بهنوبۀ خود
زندگي بهتر و درخشاني را استقبال کردند (وستون ،1376 ،ص113 .؛ پوالک،1368 ،
ص .)110 .گاهي برخي بانيها بهدلیل تأسیس مدارس دخترانه از سوی تندروها به قتل

ميرسیدند( 6دز ،بيتا ،ص .)3۴7 .دختران عموماً تا سن هفتسالگي به مکتبخانه مي-
رفتند و پس از آن ،تعلیم آنها منحصر ًا زيرنظر يک بانوی باسواد انجام ميگرفت ،ولي
تعلیم اَطفال طبقات باال در منزل پدرشان بهوسیلۀ اشخاصي که با اين منظور اُجرت
دريافت ميکردند صورت ميپذيرفت.
اغلب به دختران خواندن و نوشتن و دوختن ميآموختند و گاهي نیز تعلیم آنها
شامل موسیقي ايراني بود ،ولي حدود افکارشان بههیچوجه وسعَت نداشت و
هرکس که بیشتر از فرد ايراني تعلیم يافته بود شايد بهطورکلي آمیزش با آنها را
چندان جالب نمييافت (واتسن ،1356 ،ص.)21 .

در اينجا نیز سفرنامهنويس جامعۀ ايران را با جامعۀ خود مقايسه کرده است و
برداشت او از همین نگاه مقايسهای بدون مطالعه و تحقیق است .بهطور کلي بايد گفت
بیشتر دختران باسواد و تحصیلکرده اشعاری از شاعران ملي چون سعدی و حافظ را ــ
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که پارهای از اين اَبیات به ضربالمثلها نیز وارد شده بود ــ از حفظ ميدانستند (سرنا،
 ،1362ص.)275 .
در سال 1321ق ،برای نخستینبار در تاريخ ،زنان ايراني گردهمايي عظیمي در
تهران برگزار کردند تا دربارة مسئلۀ تعلیم و تربیت بحث کنند که بعد از آن وزارت
معارف و فرهنگ تأسیس يافت .مدارسي برای دختران و پسران ايجاد شد که از مجموع
 ۴0دبستان مجاني تهران 10 ،دبستان مختص دختران بود .اين امتیاز و پیشرفت بزرگي
برای  1200دختر ايراني محسوب ميشد که دارای تعلیم و تربیت مجاني حکومت
ايران ميشدند .دستکم  50آموزشگاه دولتي دخترانه در تهران واقع بود و چندين
مدرسۀ ديگر در واليات وجود داشت .اين مدارس به فارغالتحصیالن خود گواهینامه
ميداد و معلمان آنها کارمند رسمي دولت بودند (رايس ،1383 ،ص.)112 .
فساد در آموزش
گويا اين عادت بد و ناپسندِ رشوه گرفتن در بسیاری از ارکان آموزشي ،نهادينه شده
بود .حتي مدرسهها و معلمها از آن برکنار نبودند و به رشوه گرفتن مبتال بودند .به
نسبت کموزياد رشوهای که ميگرفتند با عنوان پیشکش دربارة ضعف و قوت شاگردان
تصمیم ميگرفتند.

چنین بود که پسران خانوادة سلطنت درس نميخواندند ،اما درجۀ سرتیپي مي-

گرفتند ،بستگان خانوادههای اشراف مانند عمو و دايي و برادرزاده هنوز درسشان
تمام نشده از بلندپايگان دولت ميشدند .کسي که از خانوادههای پايین بود ،اگر هم
دانش بسیار داشت ،منتها طبیب و حکیم روستا ميشد (فوروکاوا ،138۴ ،ص.
.)107

تنبیه کودکان
يکي از تنبیه رايج کودکان در مکتبخانهها ،معموالً زدن آنها با چوب بود .روش
تدريس و ادارة مکتب همیشه توأم با انضباطي سخت و رفتاری خشن از طرف مالها
بود و شاگردان تنبل بهشدت تنبیه ميشدند.
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همیشه يک دستگاه چوب و فلک در گوشۀ ديوار کالس در مقابل چشمان نگران و
وحشتزدة بچهمکتبي به حالت آماده ديده ميشد تا بهمحض اشارة مال به دو نفر
از گردنکلفت و بزرگسالتر بچهها اين دو نفر شاگرد خاطي را از زمین بلند مي-
کردند .پشتش را روی زمین ميگذاشتند و در يکچشم بههم زدن هر جفتپاهای
او را در میان تَسمۀ چرمي چوب و فلک قرار ميدادند و با يک تاب محکم به
چوب کف پاها را رو به آسمان آماده فرود آمدن ضربات محکم ترکههای آلبالو ،يا
شالق مال نگه ميداشتند (ويلز ،1368 ،ص375 .؛ شین جوء ،1393 ،ص.)112 .

درواقع ،در مکتبخانهها کتک زدن بچهها مجاز بود و معموالً آنها را فلک
ميکردند ،يعني کف پاهايشان چوب ميزدند و بچههای مکتبي از اين چوب و فلک
خیلي وحشت داشتند و شکايت ميکردند (بروگش ،1367 ،ج /2 .ص .)180 .اصو ًال
بچههايي که کمي غفلت و بازيگوشي ميکردند و يا از قرائت آنچه مال به آنها ميگفت
بازميماندند بهسختي و با چوب خشن تنبیه ميشدند (وستون ،1376 ،ص« .)109 .اين
تنبیه موجب بيآبرويي نبود ،فرزندان شاه و باالترين مقامات نیز مجبور بودند که به آن
تن دهند» (سايکس ،1395 ،ص )236 .و اگر درسشان را خوب ياد نميگرفتند
«برحسب میزان خطا  15 ،10 ،5ضربه ميخوردند» (ادموندز ،1362 ،ص121 .؛ رنه د،
 ،1335ص15۴ .؛ بنجامین ،1363 ،ص .)77 .در مکتبخانه «همۀ بچههای مکتب رو
کموبیش از اين نوع شالق و ترکهها نوشجان ميکردند و از طعم تلخ آن بااطالع
بودند» (ويلز ،1368 ،ص .)193 .گاهي وقتها ضربات محکم نبود و بیشتر بهمنظور
آگاهي بود نه تنبیه (انه ،1370 ،ص .)25۴ .درواقع ،شاگردان هم از ضربات ترکهای که
بهپای آنها ميخورد شاکي نبودند ،زيرا ابتدا کف پای آنها سخت ميشد و دوم ،برای
تحمل مشقات در زندگي ورزيده و آماده ميشدند« .مگر ورود به زندگاني ابتدايي ديدن
بدبختي و تحمل کردن انواع سختيها نبود؟» (ديوالفوآ ،1371 ،ص.)265 .
تأمین مخارج مدارس
مدارس و مکتبخانههای زمان قاجار به سه روش تأمین مالي ميشدند .بخشي از آنها
هزينه را از خود دانشآموزان و طالب ميگرفتند و بخش ديگر را از اوقاف و بخش
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آخر مدارس شخصي بودند که افراد بلندپايۀ حکومتي يا ثروتمندان آنها را ميساختند
و هزينههای آن را متقبل ميشدند.
وقف
مسلمانان خیرانديش قبل از مرگ بیشتر يک ثُلث از امالک و دارايي خود را وقف

مسجد و مدرسه و يا اعمال خیريۀ ديگر از قبیل روضهخواني و اطعام مساکین مي-

کردند .واقف حق داشت امالک موقوفه را به اوالد يا اقوام نزديک خود بدهد و تولیت
را نسلاندرنسل در اعقاب خود باقي بگذارند .يک قسمت از عايدات موقوفه اختصاص
به متولي داشت که بهمنزلۀ حق نظارت و تولیت برميداشت و آزاد بود که صرف
احتیاجات خود کند يا به مصرف اعمال خیريه برساند .به اين ترتیب ،هرکس
ميتوانست تمام دارايي خود يا قسمتي از آن را برای همیشه در اختیار اوالد و اعقاب
خود بگذارد ،زيرا شاه و حکام نميتوانستند در ملک وقف دخالت کنند و اموال و
امالک موقوفه با نظارت روحانیون قرار ميگرفت و از دستبرد محفوظ ميشد
(کاساکوفسکي ،135۴ ،ص133 .؛ گروته ،1369 ،ص.)139 .
مدارس معموالً از محل عوايد اوقاف احداث ميشد و با همت مؤسسان و بانیان
خصوصي ايجاد ميشد« .ايرانیان خداشناس ضمن وصیت و تقسیم اموال و دارايي سهم
بزرگي از مالیۀ خود را وقف تأسیس مدارس ميکردند و اين عمل خیر را برای آمرزش
خود انجام ميدادند» (وولفسن ،1309 ،ص168 .؛ کاساکوفسکي ،135۴ ،ص.)133 .
از اين بین ،مدارسي که ساخته و وقف ميشده است برخي از آنها مدارس دخترانه
بودهاند (رايس ،1383 ،ص .)11۴ .يکي از واقفکنندههای بزرگ شخص اول مملکت،
يعني شخص شاه بود که مدارس بسیاری را ميساخت و منابع آن را تأمین مالي
ميکرده که هزينۀ آن را از بودجۀ شخصياش ميپرداخته است (روششوار ،1378 ،ص.
85؛ جکسن ،1352 ،ص )۴77 .و يا نیز مدارس خارجي را تأمین مالي ميکرده است
(ويشارد ،1363 ،ص .)307 .گاهي هم وظیفۀ تأمین مخارج مدارس به عهدة ايالت بوده
است (ژوبر ،13۴7 ،ص )1۴۴ .و پس از انقالب مشروطیت مراکز آموزش جديدی از
سوی مجلس تأسیس شد (وستون ،1376 ،ص.)68 .
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از مدارسي که از سوی شاهان قاجار ساخته شده است ،ميتوان از مدرسۀ سمنان نام
برد که از سوی فتحعليشاه قاجار ساخته شده (شین جوء ،1393 ،ص ،)۴9 .مدرسۀ
مظفری کاشان ازسوی مظفرالدينشاه (اوبن ،1362 ،ص ،)378 .مدرسۀ باباخان شیراز
ازسوی فتحعلي شاه (ديوالفوآ ،1371 ،ص ،)۴67 .مدرسۀ کاشان ازسوی ناصرالدينشاه
(موريه ،1386 ،ج /2 .ص ،)199 .مدرسۀ باقريِه ازسوی منشيباشي ظلالسلطان در
اصفهان (اوبن ،1362 ،ص ،)293 .مدرسۀ محمدتقيخان در استرآباد (رابینو،1336 ،
ص ،)122 .مدرسۀ سپهساالر در تهران ازسوی نخستوزير میرزا حسینخان سپهساالر

(وستون ،1376 ،ص )66 .که پس از مرگش تولیت آن به ظهراالسالم داماد مظفرالدين-

شاه رسید (اوبن ،1362 ،ص ،)218 .مدرسۀ قليبیگ در کرمان که حاکم کرمان بوده
است (تلگرافچي فرنگي ،1352 ،ص ،)207 .مدرسۀ صدراعظم میرزا شفیع در بارفروش
(ژوبر ،13۴7 ،ص ،)532 .مدرسۀ مشارالیه در بیدخت (سايکس ،1336 ،ص،)37 .
مدرسۀ هاشم پدر حاجيابراهیم وزير پادشاه در شیراز (موريه ،1386 ،ج /1 .ص)1۴6 .
و مدرسۀ شوکتیه در بیرجند ،از سوی امیر شوکتالملک برادر حاکم بیرجند ساخته شد
که الزم است توضیح مختصری درمورد اين مدرسه داده شود .برای اين مدرسه معلم از
تهران آورده بودند و نوجوانان هر طبقه را مجاني ميپذيرفتند .برای اولینبار نقشههايي
به ديوار کالسها ميآويختند و بچهها تازه فهمیدند که علمي بهنام جغرافیا وجود داشته
است .همچنین ،آنها دريافته بودند که تاريخ قديم با علماالساطیر تفاوت دارد .بچههايي
که پا به دنیای جديد افسانهای گذاشته بودند ،با نقل مسائلي دربارة نیروی جاذبه و
آفرينش خورشید و ماه و حرکات زمین ،اسباب حیرت والدين خود و ناباوری مالها را
فراهم ساخته بودند .بچهها ،حتي جوانترين آنها ،لباسهای جورواجور ميپوشیدند و
همه شلوار بلند و دمپايۀ سفیدِ محليِ گیوه ساخت بیرجند ميپوشیدند و ضمناً همۀ
آنها نشان نقرهای مدرسۀ شوکتيِ را جلوی کالههای نمدی سیاه خود ميزدند .بچهها
هیچ مبلغي بابت آموزش خود نميپرداختند و حتي بعضي از فقیرترين آنها لباس و
غذای مجاني از مدرسه دريافت ميکردند (هیل ،1378 ،ص.)62 .
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نتیجه
کودکان ايراني عصر قاجار در ابتدا وضعیت آموزشي مناسبي نداشتند و سیستم آموزش
آنها بسیار ساده و ابتدايي بود و شامل خواندن و نوشتن ميشده است .با مرور زمان و
آشنايي ايرانیان با غرب و ورود میسونهای خارجي در ايران ،آموزش رونق گرفت و
سبب پیشرفت کودکان در حوزة علم و دانش و تغییر نگرش آنها شد .ابتدا آموزش
فقط مختص مسلمانان و پسران بوده است و سپس کودکان اقلیتهای مذهبي و دختران
توانستند وارد مدرسه شوند و آموزش مناسب ببینند .برخي مدارس حتي شبانهروزی
بود و شبها هم کودکان ميتوانستند در آنجا بمانند که به افزايش سواد کودکاني که از
روستا ميآمدند بسیار کمک ميکرد و در بسیاری از مدارس بهصورت رايگان به
کودکان بيبضاعت درس داده ميشد و حتي به آنها لباس و غذا ميدادند .عالوه بر آن،
برخي از مدارس کارگاههايي داشتند که به غیر از درس به کودکان ،حرفه و شغلي را
ميآموختند تا پس از دوران مدرسه از پس مخارج خود برآيند .حضور سیاحان اروپايي
و ورود هیئتهای سیاسي ،مذهبي ،تجاری و نظامي به ايران از يکسو و وجود تفاوتهای
فرهنگي و سبک زندگي متفاوت فرنگیان با ايرانیان از ديگر سو ،سبب توجه سفرنامهنويسان
به بخشهای گوناگون زندگي ايرانیان شده است .بهطورکلي ،بايد گفت فرنگیاني که به
ايران سفر ميکردند دارای طرز تفکر مخصوص به جوامع خود بودند و بیشتر آنها
نميتوانستند درک جامعي از مردمان سرزمین آن روز ايران داشته باشند .از همین رو،
اگرچه حاصل گزارشهای آنها را ميتوانیم در منابع دستاول جای دهیم ،اما بايد
درنظر داشت که آنها نگاهي تطبیقي مابین فرهنگ و سبک زندگي ايرانیان آن زمان با

جوامع خود داشته اند .آموزش در ايران عصر قاجار از نظر آنها شامل چند بخش مي-

شده است ،در بخش اول ،به تربیت کودکان تا قبل از ورود به مکتبخانه اشاره شده

است که معمو ًال کودکان در سرپرستي مادر خانواده قرار ميگرفتند .البته ،بیشتر خانواده-
های ثروتمند برای کودکانشان دايه و لَلِه ميگرفتند تا مراقب رشد و تغذيۀ آنها باشند
و اصول اولیۀ آداب معاشرت را به کودکان بیاموزند .در بخش دوم به تعلیم و آموزش
که شامل آموزش ابتدايي ،متوسطه ميشده است ،پرداخته شده است .مکتبخانهها ــ
که تقريب ًا در تمام شهرها و روستاها وجود داشتند ــ از سوی روحانیون و مالها اداره
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ميشد ،کودکان از هر سني به اين مکتبها ميرفتند و در هر مکتبي بنا به سلیقه و
خواست مکتبدار مبلغي برای حقالزحمه دريافت ميشد .موارد درسي آنها شامل
قرآن و آموزههای ابتدايي مذهبي بوده است .پس از مکتبخانهها ،مدارس ابتدايي بودند
که دارای سطح باالتری نسبتبه مکتبها بودند و از نظم و قانون بهتری بهره ميبردند.
در اين مدارس اشعار ملي و آشنايي با دستور زبان آموزش داده ميشد و هر کودکي
بايد مبلغي را بهصورت ماهیانه به معلم خود ميپرداخت .در بخش بعد ،تعلیمات
متوسطه قرار داشت که سه رشتۀ علوم ،فقه و پزشکي در آنجا تدريس داده ميشد.
هزينۀ اينگونه مدارس را بیشتر از طريق موقوفات تأمین ميکردند .مدارس ديگری با
عنوان مدارس مذهبي وجود داشت که تنها کساني به آنجا ورود ميکردند که قصدشان
رسیدن به مرتبۀ روحانیت بود .تمام مطالب درسي آنها نیز مطالب مذهبي بوده است.
تمام مدارسي که ذکر شد ،مخصوص پسران بودند .مدارسي نیز وجود داشت که
مخصوص دختران بود ،هرچند که در ايران عصر قاجاريه در دهههای نخستین نسبتبه
تحصیل دختران ديدگاهي منفي وجود داشته ،اما با گذر زمان و بهويژه پس از
مشروطیت با توجه به لزوم آموزش و تحصیل دختران ،اين احساس ايجاد شد و درپي
آن نیز مدارسي برای تحصیل دختران مسلمان تأسیس شد .هرچند روند آموزش آنها

بهکندی صورت ميگرفت و با مخالفتهای گسترده مواجه بودند .اگرچه در ايران هم-
زمان با عصر حاکمیت قاجار ،آموزش کودکان دچار ضعفها و کاستيهايي بوده است،
اما با تعامل با غرب و ظهور ديدگاههای جديد ،بهويژه پس از مشروطیت ،نیاز به يک
آموزش همگاني الزامي دانسته شد و آموزش روند تندتری بهخود گرفت .بهگونهای که
پس از مشروطیت اين روند با تأسیس مدارس مختلف برای دختران و پسران گسترش
و ادامه يافت .بايد اين نکته را نیز در نظر داشت که ايران عصر قاجار از نظر آموزش از
بسیاری از کشورهای شرقي آن زمان جلوتر بوده و بسیاری از مطالب آموزشي
بهصورت مجاني انجام ميگرفته است.
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پینوشتها
 .1البته به گفتۀ نويسنده اين رسم همگاني نبوده است و او اين رسم را در ايل میرزا ابوالحسنخان ايلچي مشاهده
کرده است ،ولي بنا بر گزارش ساير سفرنامهنويسان فرنگي ،معموالً خانوادهها به پسرها بیشتر اهمیت ميدادند

و در تغذية آنها کوشاتر بودند تا دختر ،بسیاری از کودکان بهدلیل تغذية ناکافي و عدم مراقبت ميمردند .در-
واقع ،ايرانيها اشتیاق و آرزو داشتند پسری داشته باشند تا تبار و نسلشان ادامه يابد (دوسرسي ،1362 ،ص.
100؛ رايس ،1362 ،ص .)16۴ .درواقع ،کودکاني که خوب تغذيه ميشدند بهتر ميتوانستند در مقابل
بیماریها مقاومت کنند و زودتر خوب ميشدند (پوالک ،1368 ،ص.)۴۴8 .
 .2خانم خانه ،همسر رئیس ايل.
 .3کاپیتین سويفت
 .۴ظلالسلطان
 .5فرانسه
 .6مقصود مرحوم سیدحسین کزازی رئیس معارف کرمانشاه است که به تحريک شخصي بهنام سیدحسین
کرباليي بهدست مردی عامي کشته شد.
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بنجامین ،س .ج .و .)1363( .ايران و ايرانیان عصر ناصرالدينشاه ،نخستین سفیر اياالت متحدة
امريکا در ايران .ترجمۀ م .ح .کردبچه .بيجا :جاويدان.
بیشوپ ،ا .)1375( .از بیستون تا زردکوه .ترجمۀ م .امیری .تهران :آنزان ،مهنا.
پوالک ،ی .ا .)1368( .سفرنامۀ پوالک ،ايران و ايرانیان .ترجمۀ ج .جهانداری .تهران :خوارزمي.
پیت ،س ،.چالز ،ا .)136۴( .خراسان و سیستان ،سفرنامۀ کلنل پیت به افغانستان و ايران .ترجمۀ
ق .روشني .بيجا :يزدان.
تلگرافچي« .)1352( .سفرنامۀ تلگرافچي فرنگي» .بهکوشش ا .افشار .فرهنگ ايرانزمین،19 .
 183ـ .260
جکسن ،ا  ،.و ويلیامز ،و .)1352( .سفرنامۀ جکسن ،ايران در گذشته و حال .ترجمۀ م .امیری،.
و ف .بدرهای .تهران :خوارزمي.
خانیکوف ،ن .و .)1375( .سفرنامۀ خانیکوف ،گزارش سفر به بخش جنوبي آسیای مرکزی.
ترجمۀ ا .يغمايي ،.و ا .بیگناه .مشهد :آستان قدس رضوی.
دروويل ،س .گ .)13۴8( .سفرنامۀ دروويل .ترجمۀ ج .محیي .تهران :کتابخانۀ ملي.

دوراند ،س .)13۴6( .سفرنامۀ دوراند ،مربوط به سفر هیئت سرتي موردوراند وزير مختار
انگلیس در ايران .ترجمۀ ع .م .ساکي .خرمآباد :آفتاب.
دوسرسي ،ک .)1362( .ايران در  1839ـ  18۴0م 1255 ،ـ  1256ه.ق ،سفارت فوقالعاده کنت
دوسرسي .ترجمۀ ا .اشراقي .تهران :نشر دانشگاهي.
دولوری ،ا .)1352( .ماه شب چهاردهم ،زندگي خصوصي يک ديپلمات مجرد در ايران هنگام
انقالب .ترجمۀ ع .ا .امیرمغز .بيجا :وحید.
ديوالفوآ ،م .ژ .)1371( .ايران ،کلده و شوش ،مادام ژان ديوالفوآ ،شوالیه لژيون دونور ،افسر
آکادمي ،با  336کلیشه روی چوب از روی عکسهای مؤلف و دو نقشه ،پاريس  1887م.
ترجمۀ ع .م .فرهوشي .تهران :دانشگاه تهران.
رابینو ،ه .ل .)1336( .مازندران و استرآباد .ترجمۀ غ .وحید مازندراني .تهران :علمي و فرهنگي.
راوندی ،م .)1378( .تاريخ اجتماعي ايران .تهران :نگاه.
رايس ،ک .)1383( .زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان .ترجمۀ ا .آزاد .تهران :کتابدار.
رنه د ،ه .)1335( .سفرنامه از خراسان تا بختیاری .ترجمۀ ه .فرهوشي .تهران :امیرکبیر.
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روشوار ،ک .ژ .د .)1378( .خاطرات سفر ايران .ترجمۀ ت .توکلي .تهران :ني.

ژوبر ،پ .آ .)13۴7( .مسافرت در ارمنستان و ايران ،به انضمام جزوهای دربارة گیالن و
مازندران .ترجمۀ ع .ق .اعتمادمقدم .تهران :بنیاد فرهنگ ايران.
سايکس ،ا.ک .)1395( .سراسر ايران بر پشت اسب .ترجمۀ م .ع .مختاری اردکاني .کرمان:
مرکز کرمانشناسي.
سايکس ،س .)1336( .سفرنامۀ ژنرال سرپرسي سايکس يا دههزار میل در ايران .ترجمۀ ح.
سعادت نوری .تهران :اتحاد.
سرنا ،ک .)1362( .آدمها و آيینها در ايران .ترجمۀ ع .ا .سعیدی .بيجا :نقشجهان.

شوستر ،م .)1333( .اختناق ايران .ترجمه از کتاب استرنگ لینگ آف پرشیا ،مستر مورگان
شوستر آمريکائي ،خزانهدار سابق دولت علیه ايران  1333هجری 1915 /میالدی .کلکته:
حبلالمتین.
شیل ،ل .م .)1368( .خاطرات لیدی شیل ،همسر وزير مختار انگلیس در اوايل سلطنت
ناصرالدينشاه .ترجمۀ ح .ابوترابیان .تهران :نو.

شین جوء ،س .)1393( .سفرنامۀ سوزوکي شین جوء ،سفر در فالت 1323 ،ه ق1905-1906 /
م ،پیادهگردی راهب بودايي ژاپني در شمال و شرق ايران ،به پیوست مقالۀ انتقادی دربارة
نهضت مشروطه خواهي .ترجمۀ ه .رجبزاده ،.و ک .ئه اپرا .تهران :طهوری.
صفا ،ذ .)1363( .آموزش و دانش در ايران .تهران :نوين.
فالندن ،ا .)1355( .سفرنامۀ اوژن فالندن به ايران .ترجمۀ ح .نورصادقي .بيجا :اشراقي (نقش
جهان).
فوروکاوا ،ن .)138۴( .سفرنامۀ فوروکاوا .ترجمۀ ه .رجبزاده ،.و ک .ئه اورا .تهران :انجمن آثار
و مفاخر فرهنگي.
قاسمي پويا ،ا .)1377( .مدارس جديد در دورة قاجاريه (بانیان و پیشروان) .تهران :رشد.
کاساکوفسکي ،و .آ .)135۴( .خاطرات کلنل کاساکوفسکي .ترجمۀ ع .ق .جلي .تهران :کاويان.
کرزن ،ج .ن .)13۴7( .ايران و قضیۀ ايران .ترجمۀ غ .وحید مازندراني .تهران :علمي فرهنگي.
گروته ،ه .)1369( .سفرنامۀ گروته .ترجمۀ م .جلیلوند .تهران :نشر مرکز.
ماساهارو ،ی .)1373( .سفرنامۀ يوشیدا ماساهارو ،نخستین فرستادة ژاپن به ايران دورة قاجار،
 1297ـ 1298ه ق .ترجمۀ ه .رجبزاده .بيجا :آستان قدس رضوی.
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مالکوم ،ن .)139۴( .سفرنامۀ يزد ،برداشتهای ناپیر مالکوم سیاح انگلیسي از شهر يزد در
اواخر دورة قاجاريه .ترجمۀ ع .م .طرفداری .يزد :مهر پادين.
مامونتوف ،ن .پ .)1309( .حکومت تزار و محمدعلي میرزا .ترجمۀ ش .میرزا قهرماني .تهران:
اطالعات.
مکبنروز ،ا .)1373( .با من به سرزمین بختیاریها بیايید .ترجمۀ م .امیری .تهران :سعدی.
مکنزی ،ف .)1359( .سفرنامۀ شمال .ترجمۀ م .اتحاديه .تهران :بينام.
ملکونف ،گ .)1376( .کرانههای جنوبي دريای خزر با استانهای شمالي ايران .ترجمۀ ا .ه.
امیني .تهران :کتابسرا.
موريه ،ج .)1351( .سرگذشت حاجيبابای اصفهاني با معاني لغات مشکله .ترجمۀ م .ح.
اصفهاني .تهران :علمیه.

موريه ،ج .)1386( .سفرنامۀ جیمز موريه ،از راه ايران ،ارمنستان و آسیای کوچک به قسطنطنیه،
 1808ـ  1809م .ترجمۀ ا .سری .تهران :توس.
موزر ،ه .)1336( .سفرنامۀ ترکستان و ايران (گذری در آسیای مرکزی) .ترجمۀ ع .مترجم .به-
کوشش م .گلبن .تهران :سحر.
واتسن ،ر .)1356( .تاريخ ايران دورة قاجاريه .ترجمۀ غ .وحید مازندراني .تهران :سپهر.
وستون ،ف .ل ،.و بردهار ،و .ا .)1376( .گشت و گذاری در ايران بعد از انقالب مشروطیت.
ترجمۀ ع .ا .مظهری کرماني .تهران :جانان.
وولفسن ،ا .س .)1309( .ايران در گذشته و حال .ترجمۀ میرزا حسین خان .تهران :نشريات
مؤسسۀ خاور.
ويشارد ،ج .)1363( .بیستسال در ايران .ترجمۀ ع .پیرنیا .بيجا :نوين.
ويلز ،چ .ج .)1368( .ايران در يک قرن پیش .ترجمۀ غ .ح .قراگزلو .بيجا :اقبال.

هاردينگ ،آ .)1370( .خاطرات سیاسي سر آرتور هاردينگ ،وزير مختار بريتانیا در ايران در
عهد سلطنت مظفرالدين شاه قاجار .ترجمۀ ج .شیخاالسالمي .تهران :کیهان.
هیل ،ف .)1378( .نامههايي از قهستان .ترجمۀ م .ح .گنجي .خراسان :آستان قدس رضوی.
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Abstract
The history of children is among neglected fields in historical studies
of Iran. Historians of social and cultural history of Iran has been
working on some aspects of children's life in Qajar dynasty, such as
education, but a large part of the life of this group has not been
investigated and had been set in the side of Iranian histography. There
for, the present article examines the part of the life of children (their
training) during the Qajar period. with accordance to the wide range of
the subject and the lake of data about children in the official and
public historical texts of the Qajar dynasty on one hand and also
reflects of the various aspects of the children's life in itineraries of
foreign explorers in Qajar dynasty on the other hand the present
subject, is investigated based on the itineraries of the foreign explorers
of Qajar dynasty. This subject Emphasizing the foreign travelogues of
the Qajar era has been studied. Findings of the research show that
children's education includes school education, elementary education,
secondary education and advanced and university education. In terms
of education and educational facilities, most children are not in a good
condition and their education is very simple and elementary have
been. But gradually the situation got better. The research method in
this paper is a historical one with a descriptive-analytical approach
and a library data collection method.
Keywords: Children's education; Qajar era; Travelogues; foreigners.
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