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اندیشۀ اصالح آموزش ابتدایی در ایران عصر ناصرالدینشاه
*1

غالمعلی پاشازاده

چکیده
در ايران زمان ناصرالدينشاه ،نظام آموزشي بیشازپیش موردتوجه انديشمندان ايران
قرار گرفت .آنها انجام اصالحات در عرصههای مختلف را با آگاهي مردم در ارتباط
دانستند و از ضرورت آموزش همگاني سخن بهمیان آوردند و به دنبال آن ،اصالح
آموزش ابتدايي را بهمنزلۀ زيربنای آموزش همگاني موردتوجه قرار دادند .رويکرد اين
انديشمندان به آموزش ابتدايي و نسبتِ راهکارهای آنان برای تحول در آموزش ابتدايي
با واقعیتهای زمانه و اصول آموزش ابتدايي مسئلهای است که در تحقیق حاضر با
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(دريافت 1400/06/22 :پذيرش)1400/10/27 :

روش توصیفي ـ تحلیلي و با استفاده از آثار انديشمندان آن دوره موردبررسي قرار
ميگیرد و به اين پرسش پاسخ داده ميشود که آيا راهکارهای انديشمندان ايران عصر
ابتدايي مطابقتي داشتند؟
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ناصری برای آموزش ابتدايي و همگاني شدن آن با واقعیتهای روز و اصول آموزش
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نتیجۀ تحقیق حاکي از آن است که انديشمندان اين دوره باوجود درک درست از
نقش آموزش ابتدايي در تعلیم عمومي ،با اصرار به راهکارهايي مانند اصالح الفبا از
واقعیتهای زمانه و اصول آموزش ابتدايي فاصله گرفتهاند.
واژههای کلیدی :انديشمندان ايران ،ناصرالدينشاه ،اصالحات ،آموزش ابتدايي،
اصالح الفبا.

دوران سلطنت ناصرالدينشاه در ايران شاهد گسترش مناسبات ايران با مغربزمین و
رشد روزافزون انديشۀ اصالحات و ضرورت ترقي بود .انديشمندان اين دوره با
مشاهدة پیشرفتهای اروپايیان و عقبماندگي ايران و جهان اسالم خواستار انجام
اصالحات در عرصه های مختلف جامعۀ ايران شدند و با پیوند اصالحات با آگاهي
مردم به آموزش ابتدايي جايگاه ويژهای قائل شدند .آنها امکان آگاهي عمومي را در
تحول آموزش ابتدايي جستوجو کردند .آموزش ابتدايي در اين دوره بیشتر در مکاتب
سنتي و با اصول و روشهای سنتي جامعۀ ايراني انجام ميپذيرفت که از نظر
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مقدمه

انديشمندان برای ايجاد آگاهي در جامعه و نیل به ترقي ناقص و نارسا بود و درک
درستي از اقتضائات عصر جديد ايجاد نميکرد .آنها با مشاهدة نهادهای جديد آموزش
تحول در اين حوزه شدند و ايدهها و راهکارهای خود را در اختیار دولتمردان و افکار
عمومي قرار دادند .البته ،انديشمندان عصر ناصری در ارائۀ ايدههای خود از يک طرف
با محدوديتهای جامعۀ ايران عصر ناصری برای تحول مواجه بودند و از طرف ديگر
بايد اصول حاکم بر آموزش ابتدايي را موردتوجه قرار ميدادند تا راهکارهايشان برای
انجام مقاصدشان راهگشا ميشد .بهعبارتي ديگر ،آنها امیدی به همراهي حکومت با
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ابتدايي ،شیوهها و اسلوب آموزش و کتابهای مربوط به اين حوزه در غرب ،خواها ِن
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ايدهها و انديشههای خود نداشتند و از مقاومت جامعۀ سنتي در مقابل آنها نیز هراس
داشتند ،در عین حال ،ناچار به توجه به اصول بهکار گرفتهشده در آموزش ابتدايي در
مغرب زمین بودند و رعايت آن اصول را برای کارآمدی آموزش ابتدايي الزامي
ميدانستند .همۀ اين مسائل آنها را به اتخاذ روشها و رويکردهايي وادار ميکرد که با
لحاظ محدويت ها ،موجبات تحول در آموزش ابتدايي را فراهم آورند .موضع اين
بر آن و واقعیتهای آن زمان ،مسئلهای است که در تحقیق حاضر به شیوة توصیفي و
تحلیلي موردبررسي قرار ميگیرد و با ارزيابي راهکارهای ارائهشده توسط انديشمندان
به اين سؤال پاسخ داده ميشود که آيا راهکارهای ارائهشده توسط انديشمندان با اصول
حاکم بر آموزش ابتدايي انطباق داشتند.
نتیجۀ تحقیق حاکي از آن است که انديشمندان عصر ناصری بهدرستي میان آموزش
و آگاهي عمومي پیوند برقرار کردهاند ،اما برای رسیدن به آموزش همگاني با
چشمپوشي از واقعیت های تاريخ اروپای معاصر خود و اصول آموزش ابتدايي به
تسهیل آموزش با اصالح الفبا يا تسهیل آموزش و تولید محتوای مناسب بدون نقش
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انديشمندان در قبالِ آموزش ابتدايي و نسبتِ راهکارهای آنان با اصول آموزشي حاکم

دولت ارجحیت قائل شدهاند.
در ارتباط با پیشینیۀ تحقیق بايد گفت که آموزش ابتدايي در دورة ناصری در
اردکاني ،مدارس جديد در دورة قاجاريه ،بانیان و پیشروان از اقبال قاسمي پويا ،و
آموزش ،دين و گفتمان اصالح فرهنگي در دورة قاجار از مونیکا ام .رينگر موردتوجه
قرار گرفتهاند .اين تحقیقات آموزش در دورة قاجار را بهشکل کلي موردتوجه قرار
داده اند ،و در ضمن آن از توجه به آموزش ابتدايي نیز غافل نماندهاند .همچنین مقالۀ
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تحقیقات مختلف مانند کتابهای تاريخ مؤسسات تمدني جديد از حسین محبوبي
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«شیوة نوين آموزش ابتدايي در دورة قاجار» از مسعود تاره از ايدة تغییر الفبا و استفاده
از الفبای صوتي برای تسهیل آموزش ابتدايي صحبت کرده است .شهین ايرواني در
مقالهای با عنوان «مقدمهای بر تبیین ماهیت آموزش و پرورش ايران از آغاز دورة
مدرنسازی تا امروز» از دورة موردبحث اين مقاله با عنوان دورة تقلید از غرب سخن
بهمیان آورده و مقالۀ «آموزش معلمان در مدرسۀ رشديه (مطالعۀ موردی کتابهای
است ،اما ،هیچکدام از آنها بحث انديشۀ اصالح آموزش ابتدايي در زمان ناصرالدينشاه
را بهمنزلۀ موضوعي مستقل موردپژوهش قرار ندادهاند .گفتني است که اقدامات
انجام شده در زمینۀ اصالحات آموزشي از حوزة بحث اين مقاله خارج هستند و صرفاً به
انديشه های اصالح آموزش ابتدايي و نسبت راهکارهای آموزشي ارائهشده با اصول
آموزش ابتدايي پرداخته شده است.
توجه به آموزش و آموزش ابتدایی در دورۀ ناصری
شکستهای ايران از روسیه در آغاز قرن نوزدهم و آغاز اصالحات در زمان عباس
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درسي هدايهالتعلیم و بدايهالتعلیم)» اين دو کتاب از میرزا حسن رشديه را معرفي کرده

میرزا ،اقدامات و انديشههای نوين را در عرصۀ آموزش به دنبال داشت .با توجه به
شکست در عرصۀ نظامي ،نخستین توجهها به آموزش در حوزة نظامي و جبران
(نفیسي ،1372 ،صص144 .ـ  )145و دانشجوياني نیز برای همین منظور به خارج از
کشور فرستاده شدند (سرمد ،1372 ،صص189 .ـ  .)190همزمان با اين تالشها و
گسترش مناسبات با غرب ،ايرانیان با نهادهای آموزشي مغربزمین آشنا شدند و آنها
را به هموطنان خود معرفي کردند .میرزا صالح شیرازی و میرزا مصطفي افشار نمونهای
از اين افراد بودند (رينگر ،1381 ،صص69.ـ .)76
58
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شکستها معطوف شد و هیئتهای نظامي برای آموزش ارتش به ايران آورده شدند
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تداوم اعزام دانشجو و ضرورت اصالحات در امر آموزش درنهايت به تأسیس
دارالفنون در دورة ناصری منجر شد که در رشتههای «مهندسي ،پیادهنظام ،سوارهنظام،
توپخانه ،طب و جراحي ،معدنشناسي ،علوم طبیعي مشتمل بر فیزيک و کیمیای فرنگي
و دواسازی» (آدمیت ،1362 ،ص )363 .به تربیت دانشجو پرداخت و در اولین دورة آن
 150نفر ثبتنام کردند .در هر کدام از رشتههایهای هفتگانه ،در کنار درسهای
فارسي ،عربي ،فرانسوی و روسي نیز آموزش داده ميشد (همان؛ محبوبي اردکاني،
 ،1370ص.)270.
در دورة ناصری در راستای اصالحات در حوزة آموزش در کنار برپايي نهاد
پراهمیت دارالفنون ،اصالحات آموزشي با بحث قانونخواهي پیوند داده شد.
قانونخواهي و ضرورت شکلگیری حکومت قانونمند با الگوپذيری از نظامهای
مشروطۀ غرب در میان انديشمندان ايران عصر ناصری شکل گرفت و منشأ تحول در
نگاه به امر آموزش شد .انديشمندان اين دوره مانند میرزا ملکمخان ناظمالدوله ،میرزا
يوسفخان مستشارالدوله و عبدالرحیم طالبوف ،علت عقبماندگي جامعۀ ايراني را در
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تخصصي علوم مرتبط ديگر مانند تاريخ ،جغرافیا ،نقشهکشي ،طب ايراني ،رياضي ،زبان

نقص دستگاه ديوان و نظام حکومتي (مستشارالدوله ،1364 ،ص12 .؛ رسالههای میرزا
ملکمخان ناظمالدوله ،1388 ،ص29 .؛ طالبوف ،1357 ،ص  )224جستوجو کردند و
به اعتقا د انديشمندان اين دوره ،آگاهي ملت با آموزش همگاني امکانپذير ميشد
(رسالههای میرزا ملکمخان ناظمالدوله ،1388 ،ص )417 .که در اصالحات
صورتگرفته تا آن زمان به آن توجه شايستهای نشده بود .از نگاه انديشمندان ايران
عصر ناصری پیشرفتهای مغربزمین حاصل آموزشي بود که در آن به تربیت عمومي
59
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تحول در نظام سیاسي را با آگاهي ملت و ضرورت تحول در آموزش ملت پیوند دادند.
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از دوران خردسالي توجه شده بود .آنها طبع کودکان را در سنین طفولیت ساده و
بيغلوغش و همچون نهالي نورسیده آمادة هرگونه تربیت ميدانستند و تربیت اطفال و
بهرهمندی آنها از علوم و معارف را «سرمايۀ هر گونه نیکبختي ظاهری و باطني و
معاشي و معادی» معرفي ميکردند (روزنامۀ اختر 4 ،ربیعاالول  ،1294ص .)1 .به همین
سبب ،میرزا ملکمخان ناظمالدوله ،در قانون مربوط به تعلیم ملي در رسالۀ تنظیمات،
میرزا ملکمخان ناظمالدوله ،1388 ،ص )54 .و میرزا يوسفخان مستشارالدوله ،يکي از
اصول برگرفته از اعالمیۀ حقوق بشر در رسالۀ يک کلمه را به امر آموزش ابتدايي
اختصاص داد و در اصل نوزدهم تعلیم علوم و معارف را در فرنگستان از امور الزم
دانست که در سايۀ آن ،آموزش اطفال فقرا و مساکین و حتي نابینايان از حقوق عامه
بهحساب آمده است (مستشارالدوله ،1364 ،ص49 .؛ پاشازاده ،1392 ،صص77 .ـ .)78
طالبوف 1ديگر انديشمند اين دوره ،درمورد ضرورت آموزش ابتدايي با الگو قرار دادن
غرب چنین نوشت:
آنها را از طفولیت مشق و تعلیم دادهاند و بیشتر اطفال يتیم و ابنالسبیل هستند که
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وجود مدارس ابتدايي يا همان «مدارس تربیه» را اولین گام آموزش قرار داد (رسالههای

از برکت تعلیم هرکدام مبلغي هرساله مداخل دارند و چون از مواهب تعلیم
محظوظ اند اکثر مداخل خودشان را بذل مصارف تربیت و تعلیم اطفال مثل خود
تعلیم دادهاند و انواع بازیها آموختهاند (طالبوف1311 ،ق ،ص.

2.)12

میرزا تقيخان کاشاني هم ترقي در مغربزمین را حاصل اهتمام آنها در آموزش
کودکان معرفي کرد که بهواسطۀ آن حتي کودکاني الل و کر توانسته بودند به مدارج
عالي برسند ،حال اينکه ،ملتهای محروم از آموزش از فراگیری اسباب ترقيِ ملتهای
متمدن عاجز مانده بودند .چون ،تحصیل اسباب ترقي ملل متمدن با عمومیتِ خواندن و
60
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نمايند  ...انسان و اطفال سهل است ،فرنگيها از مگس تا فیل ،همۀ حیوانات را
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نوشتن امکانپذير ميشود (کاشاني1299 ،ق ،ص .)24 ،20 .از نگاه روزنامۀ اختر،
ترقیات حاصل شده در کار تمدن از آغاز خلقت فقط با آموزش امکانپذير شده بود
(اختر 8 ،ربیعاالول  ،1293ص .)1 .روزنامۀ اختر با همین نگاه ،آموزش اطفال را از
هرکاری مقدمتر و الزمتر مي دانست و با اذعان به فراهم نبودن اسباب آموزش صحیح
در مشرقزمین بهطور اعم و ايرانزمین بهطور اخص توصیه ميکرد برخالف روال
آموزش اطفال را از منزل شروع کنند و «اساس تربیت را محکم و بنیان ادب را
مستحکم» سازند (اختر 10 ،صفر  ،1293ص .)1 .اختر تفاوتي در ابنای جنس انسانها
مالحظه نمي کرد و عدم آموزش را يکي از عوامل تفاوت در ظهور استعدادها و
قابلیتهای افراد محسوب ميکرد (اختر 4 ،ربیعاالول  ،1293ص.)1 .
به هر حال ،انديشمندان و اصالحگران اين دوره ،با پیوند آگاهي عمومي با آموزش
ابتدايي ،درمورد ضرورت و راهکارهای ترويج و تسهیل آموزش ابتدايي تفکر و تأمل
کردند و با توجه به محدوديتهای جامعۀ ايران عصر ناصری راهکارهايي را به
دولتمردان و افکار عمومي ارائه کردند که در محورهای به شرح زير بررسي و تحلیل
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مرسوم در ايران ،آموزش دختران موردتوجه قرار بگیرد تا دختران بهمنزلۀ مادران آينده

خواهد شد.

عده ای از انديشمندان ايران عصر ناصری ،آموزش ابتدايي را به اصالح الفبا گره زدند و
اعتقاد يافتند که الفبای جهان اسالم يعني عربي ،فارسي و ترکي آن زمان دارای يک
سری مشکالت اساسي است که امر تعلیم و تربیت در نوآموزان را با با دشواری و
کندی مواجه ميسازد .میرزا فتحعلي آخوندزاده بهمنزلۀ اولین فردی که انديشۀ اصالح
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الفبا در دورة قاجار را مطرح ساخت ،در اين زمینه ،تجربۀ شخصي خود را بهمنزلۀ مثال
طرح ميکند و مينويسد که در هشت سالگي به مکتب فرستاده شده ،ولي بهعلت
دشواریهای الفبا درنهايت در آموزش موفقیتي بهدست نیاورده و از مکتب فرار کرده
است .هرچند او با شیوههای سنجیدة عموی مادرش آخوند مالعلي اصغر ،درنهايت،
خواندن را فرا ميگیرد ،ولي مشکالتش در آموزش همچنان ادامه پیدا ميکند .مينويسد:
نديدهام .باز آخوند مرحوم که سیاق تعلیم را خوب ميدانست ،مرا با الفاظ آشنا
کرد .نهايت با وجود اهتمام اين معلم که از هر هزار يکي مثل اين پیدا نميشود
سواد خواندن من ،سه و چهار سال طول کشید .آيا بسیار کسان هستند که سه و
چهار سال صبر داشته باشند؟ از اين جهت است که در میان طوايف اسالمیه ،از ده
هزار يک صاحب سواد به هم نميرسد و طايفۀ اناث بالمره از سواد بيبهره
ميمانند .بسیاری از اطفال در ابتدا شوقمند به مکتب ميروند ،اما ،بعد از چندی ،از
خواندن بیزار شده ميگريزند (آخوندزاده ،1357 ،ص.)4 .

3

اتصال حروف ،جدايي اعراب از کلمات ،تمییز حروف از همديگر بهواسطۀ نقطهها،
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بعد از آن به کتاب گلستان و طومار شروع کردم که گويا هرگز نظیر آنها را سابق ًا

يکساني شکل حرفها ،نبود برخي از حروف صامت و مصوت (آخوندزاده،1357 ،
صص5.ـ ) 6عمده ايراداتي بوند که از نظر میرزا فتحعلي آخوندزاده ،الفبای جهان اسالم
درمورد نقصان الفبا و ارتباط آن با دشواریهای آموزش ابتدايي و درنتیجه ترقي،
موردتوجه بسیاری از انديشمندان ايران عصر ناصری قرار گرفت .میرزا يوسفخان
مستشارالدوله ،میرزا ملکمخان ناظمالدوله ،آخوند احمد حسینزاده شیخاالسالم قفقاز،
میرزا رضاخان ارفعالدوله ،طالبوف  ،محمد حسین انصاری ،میرزا رضاخان افشار بکشلو
غزويني ،میرزا محمد عليخان اويسي ،محمد آقا تختلي (شاه تختنسکي) ،م افشار ،م
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شوشتری ،میرزا نجف قليخان ،میرزا حسینخان ،میرزا کاظمخان االن براغوشي،
اديبالممالک فراهاني و تعدادی ديگر از جملۀ اين انديشمندان هستند.

4

اين انديشمندان با قیاس عقبافتادگي مسلمانان نسبتبه فرنگيها و وابستگي
مسلمانان به آنها در همۀ عرصهها ،ترقیات فرنگيها در صنايع و علوم را حاصل
رسمالخط و بهتبع آن نتیجۀ سهولت آموزش معرفي کردند که به موجب آن اطفال
سپس وارد مقدمات علوم مختلف مانند نجوم ،شیمي ،زمینشناسي ،هندسه و  ...شوند و
بعد از يازده سال تحصیل در علومي گوناگون همچون ،طب ،مهندسي ،نجوم و فقه
تخصص پیدا کنند (مستشارالدوله1297 ،ق ،صص174 .ـ  .)176برخي از هواداران
اصالح خط اعتقاد داشتند که عقبماندگي ملتهای مسلمان با وجود ذات ترقيخواهانۀ
اسالم بر گردنِ الفباست .ملکم در اين مورد مينويسد:
معني ترقي را در هر کجا که قرار بدهیم ،اين فقره را بايد اعتراف نمايیم که راه
ترقي يک ملت بسته به ترويج علوم است .بدون انوار علوم ،در دنیا نه ترقي هست،
نه آبادی ،نه زندگي .اسم و مقامات علوم هرچه باشد ،تحصیل علوم منوط به يک
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مغربزمین ميتوانستند در طول حدود هفت سال خواندن و نوشتن را فراگیرند و

آلت مخصوص است که سواد ميگويند .سواد به عبارت اخری رسم خواندن و
نوشتن مبدأ جمیع تحصیالت و مفتاح کل ترقیات دنیاست (سعدی1302 ،ق،

به اعتقاد ملکم ،ترويج علوم و سوادآموزی با الفبا ارتباط مستقیم داشت و چون
الفبای جهان اسالم دشوار بود مسلمانان امکاني برای پیشرفت و ترقي پیدا نميکردند
(همانجا ) .ديگر هواداران اصالح و تغییر خط نیز همین استدالل را تکرار ميکردند.
شیخاالسالم قفقاز و غزويني تصور ميکردند ملل اسالمي بهدلیل دشواری و صعوبت
خط خود از تحصیل علوم عاجز ماندهاند و ملتهای اروپايي بهعلت سهولت الفبايشان
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اکثر علوم را بهراحتي فرا گرفتهاند (حسینزاده1297 ،ق ،صص4 .ـ5؛ غزويني1299 ،ق،
ص .)12 .بنابراين ،ضرورت داشت مسلمانان الفبای خود را بهمنزلۀ عامل جهالت جهان
اسالم (حسینزاده1297 ،ق ،صص4.ـ 5؛ طالبوف ،بيتا ،ص )50 .اصالح کنند و زمینه
را برای آموزش نوآموزان و ب اسوادی جامعه و ترقي مسلمانان فراهم سازند و به تعبیر
انصاری مسلمانان با اين اقدام خوانا و دانا ميشدند و پس از دانايي البته توانا ميشدند
ن هواداران اصالح خط درمورد وجود مشکالت در الفبای فارسي
هر چند سخ ِ
درست بود ،ولي انديشۀ آنها در ايجاد ارتباط میان الفبا و ترقي خطا بود 5.آنها درمورد
نحوة تعلیم و ترويج الفبای ابداعي خود نیز ،اتفاقنظر نداشتند و درمورد نقش دولتها
و مدارس در تعلیم الفبای جديد اظهارنظرهای مختلفي ميکردند .میرزا فتحعلي
آخوندزاده در ابتدای امر اعتقاد داشت که اصالح الفبا در صورتي مفید ميشود که
پادشاهان جهان اسالم به تعلیم آن همت گمارند (آخوندزاده1357 ،ش ،ص ،)6 .ولي
بعد از آن که در ايران و عثماني به تقاضای او توجه نشد در تفلیس هشتاد نفر
دانشآموز را با الفبای ابداعي خود آموزش داد و شوهرخواهر خود را مأمور آموزش آن
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(اختر 14 ،ربیعالثاني  ،1303صص213 .ـ .)214

الفبا در آذربايجان کرد (همان ،ص.)69 .
انصاری (1308ق ،ص )10 .نیز به اجرای الفبا از طريق حکومت اعتقاد داشت ،اما
متداول را طوری اصالح کند که فهم آن برای همۀ متعلمان الفبای قديم آسان باشد و
بهراحتي مورد قبولشان واقع شود .به همین دلیل در ترويج الفبای خود نقش چنداني
برای دولت قائل نبود و فکر مي کرد مزايای الفبايش مانند مقبول نسل قديم بودن،
راحتي آن در يادگیری و کمکش به ترويج علوم ،آن را موردقبول عموم مردم قرار
64

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.12.3

ملکم اعتقادی به دخالت حکومت در آموزش خط جديد نداشت .او ميخواست الفبای
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ميدهد .به اعتقاد او در صورت نیاز خط جديد به آموزش «جمیع خیاالت و اهتمامات
در باب اصالح خط به هدر» (رسالههای میرزا ملکمخان ناظمالدوله ،1388 ،ص)405 .
ميرفت .به همین دلیل ،درمورد اختراع خط تازه (نه اصالحشده) ميگويد« :اختراع خط
تازه در صورتي مفید ميشد که دول اسالم مدتها به مخارج زياد اطفال مدرسه را
مجبور به تحصیل آن بکنند» (سعدی1302 ،ق ،ص .)6 .بنابراين ،خط ملکم برای رواج
(رسالههای میرزا ملکم خان ناظمالدوله ،1388 ،ص.)414 .
مستشارالدوله نیز توصیه ميکرد برای اجرايي کردن اصالح الفبا در تهران و استانبول
بهمنزلۀ پايتختهای بزرگ اسالمي مجالسي تشکیل شود و شعب آنها در شهرهای بزرگ
ايجاد شوند و برای اصالح الفبا اعانه جمع کنند .به اعتقاد مستشارالدوله ،اين مجالس بايد
درمورد بهترين الفبا و نحوة اجرای آنها تصمیم ميگرفت .او نقش حکومتها در اين مجالس
و شیوة کار آنها را مشخص نکرد (مستشارالدوله1303 ،ق ،صص19.ـ .)20
ج) اصالح روشهای آموزش
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«نه مدارس مخصوص الزم» داشت «نه درس تازه ،نه زور دولتي و نه فتوای امام»

عدهای از انديشمندانِ عصر ناصری رواج آموزش ابتدايي بهطور اعم و آموزش ابتدايي
بهطور اخص را به اصالح شیوههای آموزشي منوط ميدانستند .به اعتقاد آنها قاعدة
ميآورد .سپردن اطفال بهدست «الال»ی جاهل و بيسواد و ناآگاه به اصول و آداب
تربیت ،آموزش را به قهقرا ميبرد و نوآموزان «فحاشي و دروغگويي و بيادبي» را از
الال 6ميآموختند و تا رسیدن به سن رشد از درک محضر پدر و «مردمان اديب با عقل و
هوش» محروم مي ماندند و همۀ ايام را با فراش و مهتر و اراذل سپری ميکردند که
حاصلي جز سوء اخالق نداشت (اختر 26 ،شوال 1296ق ،ص« .)320 .الحاصل ،تا اهل
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ايران به کلي اين خلق و تربیه ...را رها کرده تهذيب اخالق و تصحیح آداب»
نميکردند «ترقي و تمدنشان بههیچ صورت ممکن» نبود (همانجا).
وضعیت مکاتب و کتابهای تدريسي نیز از نظر انديشمندان رضايتبخش نبود و
بايد اصالح مي شدند .از نگاه اين انديشمندان ،برای رفع بينظمي از طرز تعلیم و تعلم
اطفال بهعنوان يکي از «ارکان اربعۀ آبادی و قوت» 7الزم نبود که در شهرها و روستاها،
نحو ،فقه ،اصول ،تاريخ ،هیئت ،حساب ،جغرافیا ،حکمت طبیعي و امثال آن با اسلوب
جديد آموزش داده شود تا ايران و ايرانیان در يک سال صد سال ترقي کنند (اختر14 ،
شوال  ،1296ص .)313 .بنابراين ،الزم بود کتابهای درسي جديدی تدوين (اختر26 ،
شوال 1296ق ،ص )320 .و در اختیار نوآموزان قرار داده شود.
در همین راستا ،شیخاالسالم قفقاز ،آخوند احمد حسینزاده در سال 1291ق شروع
به تألیف کتاب معلماالطفال کرد .شیخاالسالم اين کتاب را برای کمک به جبران
عقبماندگي جهان اسالم از اروپا نوشت .او الفبا و دشواریهای آن را عامل
عقبافتادگي مسلمانان دانست و چنین وانمود کرد که نواقص الفبای جهان اسالم
موجب شده است که مسلمانان موفق به ارتقای آموزش و تربیت خود نشوند؛ حال
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علوم جديد و زبانهای فرنگي تعلیم شود ،بلکه کافي بود ،علوم موجود مانند صرف و

اينکه ،اروپايیان با الفبای خودشان موفق به تحصیل علوم و تفوق بر مسلمانان شده
بودند .او برای اصالح الفبا مصلحت ميديد که شکلهای قديمي حروف تغییر پیدا
و پايین حروف برای تلفظ صحیح توسط مبتديان بهکار گرفته شود .زماني که کار
آموزش مبتديان پیشرفت کرد و آنها با خواندن و نوشتن مأنوس شدند ديگر نیازی به
چاپ حرکهها نخواهد بود .به اعتقاد شیخاالسالم با اصالح الفبا از اين طريق ،جامعه از
خواندن کتابهای قديمي نیز محروم نميشد (حسینزاده1297 ،ق ،صص4.ـ .)7
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نکنند و فقط در کنار حرکههای قديمي برخي حرکههای جديد نیز وضع شود و در باال
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شیخاالسالم اصالح الفبا بهشکل مذکور را در صورتي مفید ميدانست که در تعلیم
مبتديان روش آساني که او پیشنهاد ميکرد بهکار بسته شود .او پیشرفتهای اروپايیان را
ناشي از بهکارگیری روشهای سهل در آموزش ميدانست و اعتقاد داشت عدم آشنايي
معلمان جهان اسالم به شیوههای صحیح تعلیم موجب شده است که نوآموزان در جهان
اسالم بعد از سه چهار سال تعلیم در مکتب از خواندن يک سطر مطلب عاجز بمانند و
کتابهای به زبان خودشان را بخوانند (همان ،ص.)6.
آخوند احمد حسینزاده در توضیح روشهای آسان تعلیم نوآموزان الزم ميداند که
معلم به جای آموزش اسم حروف هجا ،مسمي و صوت آنها را به مبتديان آموزش
دهد؛ چراکه تعلیم با صوت حروف هجا باعث ترقي سريع اطفال و زود ياد گرفتن
حروفات مي شود .بعد از آموزش مسمي و صوت حروف هجا ،بهتر ميداند خط و
اشکال حروف آموزش داده شود .منظور از خط ترکیب حروف برای ايجاد کلمه است
که در خطهای مختلف مانند نسخ و نستعلیق مورداستفاده قرار ميگیرد (همان ،ص.
 .)14 ،13 ،10بعد از آموزش خطوط نسخ و نستعلیق توصیه ميکند حکاياتي در آن
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در حالي که اروپايیان بعد از چند هفته آموزش با الفبای خودشان قادر ميشوند

خطها به متعلمان ارائه شود و آنگاه ارقام و جمع و تفريق و ضرب و تقسیم ياد داده
شود و سپس اصول عقايد و قرآن آموخته شود (همان ،ص.)33 .
معلمان بايد صفا تي مانند تقوی ،مهرباني ،ماليمت ،صبر ،علم ،بصیرت ،فصاحت ،حسن
خاصیت ،نظم و عدم تبعیض در میان شاگردان را دارا بودند و شاگردان بايد از افرا ِد
میان سنین هفت تا ده سالگي ،بدون سابقۀ آموزش در شیوة قديم ،خوشخلق و
خوشخاصیت انتخاب ميشدند که صرفاً برای تعلیم آمده باشند ،به کار ديگری گمارده
67
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شیخاالسالم برای معلمان ،شاگردان و خود مکتبها نیز شرايطي را ضروری ميداند.
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نشوند و از معلم واهمه نداشته باشند .مکاتب نیز بايد از لحاظ جا و مکان و نظارت
معلمان بر کار شاگردان و راهنمايي آنها مناسب بودند تا کارتعلیم و تربیت به شیوة
جديد انجام پذيرد (همان ،صص33 .ـ.)34
میرزا يوسفخان مستشارالدوله ديگر انديشمندی بود که به تدوين کتابهای جديـد
برای آموزش ابتدايي اقدام کرد .او کتاب منهج االحساب را برای آموزش رياضـیات بـه
گنجینۀ دانش برای تعلیم اطفال نوآموز نوشت .در کتاب گنجینۀ دانـش ،مستشـارالدوله،
مباحثي را موردتوجه قرار داد که در مکاتب سنتي به آنها تـوجهي نمـيشـد .بـرخالفِ

مکاتب سنتي که به نوآموزان قـرآن ،گلسـتان سـعدی ،نصـاب الصـبیان ،ترسـل ،جـامع
عباسي ،سیاق ،مشق خط ،و گاه نیز ديوان حافظ و بوستان سعدی آموزش داده مـيشـد
(قاسمي پويا ،137 ،صص49.ـ  .)50مستشارالدوله با اسـتفاده از روش پرسـش و پاسـخ
میان معلم و شاگردان مباحث متفـاوتي را ترتیـب مـيدهـد .در کتـاب او ،میـرزا بهـرام
بهمنزلۀ معلم با شش نفر از بزرگزادگان با نامهای بهمن هشت ساله ،پرويز هفت سـاله،
جهانگیر شش ساله ،خاور هفت ساله ،طوطي شش ساله و شیرين پنج ساله کـالسهـای
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نوآموزان نوشت (کرماني ،1376 ،ص 8)169 .و کتابي را هم در سال 1290ق بـا عنـوان

درس خود را ترتیب ميدهد و به آنها درمورد خداشناسي ،دينداری و باتربیت شـدن،
حواس پنجگانه ،اعداد ،ارقام ،حساب ،زمان و اجزای آن ،سال ،مفعول اربعه ،ماههـا ،روز
کهکشان ،عالمت های آسماني ،ابر ،باران ،تگرگ ،باد ،رعد و بـرق ،زمـین ،افـق تقسـیم
زمین ،قارهها ،بنايي ،سکهها ،وزنهـای ايرانـي ،معالجـۀ غرقشـدگان ،موالیـد سـهگانـه
(حیوان ،نبات ،و جماد) و حرفهها و صـنايع آمـوزش مـيدهـد .عالوهبـر شـاگردان در
کالس فرد ديگری نیز بهنام حاجي خسروِ شصت ساله حضـور دارد کـه بهمنزلـۀ الالی
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و شب ،تاريخ ،ملـت و امـت ،تعريـف عمـومي عـالم ،سـتارههای ثابـت و سـیار ،مـاه،
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بچهها مطالب اخالقي را در قالب حکايات به بچهها ميآموزد (مستشارالدوله1302 ،ق).
در شیوة آموزش موردنظر میرزا يوسفخان در اين کتاب ،آمـوزش همچنـان در مکتـب
صورت ميگیرد و نوآموزان به شیوة معمول مکاتب از سنین مختلف از پنج الي هشـت
سال در يک کالس حضور دارند .همچنین ،تعلیم و تربیت دينـي نیـز موردتوجـه قـرار
گرفته و بهمنزلۀ اولین مباحث کتاب گنجانده شده است .در کنـار ايـن مشـابهتهـا ،در
اقتضائات عصر جديد بود و پیش از اين در مکاتب اصالً به آنها توجه نميشد.
میرزا عبدالرحیم طالبوف هم از روی ملتخواهي و برای اينکه انوار معرفت به ايران
زمین برسد کتاب سفینۀ طالبي يا احمد را بـه شـیوة سـؤال و جـواب تـدوين کـرد کـه
«حاوی مقدمات مسايل علوم و فنون جديـده و اخبـار صـحیحه و آثـار قديمـه» بـود و
ميتوانست مورد استفادة معلمان ابتدايي قرار گیرد و مبتديان را برای يـادگیری علـوم و
فنون جديد آماده کنند (عبدالرحیم بن ابوطالب تبريزی1311 ،ق ،صص2 .ـ.)3
هم میرزا يوسفخان و هم شیخاالسالم قفقاز و هم طالبوف ،اسـتفاده از شـیوههـای
جديد آموزش را در کنار اصالح الفبا مقبول ميدانسـتند ،چنـانکـه ،شیخاالسـالم شـیوة
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قسمت عمدهای از مطالب کتاب ،مباحث جديد و کاربردی مطرح شدهانـد کـه حاصـل

جديد را برای بهکارگیری الفبای موردنظر خود تشريح کرد و مستشارالدوله تأثیر «وضـع
و نظم تدريس و تعلیم و تعلم» در يادگیری فرنگيها را در مرحلۀ بعد از سـهولت الفبـا
الفبا اطفال ميتوانند آنچه را در ده سال ياد ميگرفتند در چهار ماه ياد بگیرند (طـالبوف،
بيتا ،ص )51 .البته ،اصالح موردنظر آنها از همديگر متفاوت بود .طالبوف ،خواهان از
بین رفتن نقطهها ،قائمه شدن زوايا و انتقال إعراب به داخل کلمات بـود (همـانجـا) و
مستشارالدوله از اصالح الفبا به شیوة موردنظر شیخاالسالم که معتقـد بـه ابقـای الفبـای
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قرار داد (مستشارالدوله1297 ،ق ،ص )176 .و طالبوف چنین وانمود کرد که بـا اصـالح
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قديم و استفاده از حرکهها برای نوآموزان بود ،انتقاد ميکرد و خوانـدن کلمـات جديـدِ
گرفتهشده از غرب مانند تلگراف و تلفن را که جهان اسالم ناگزير بـه اسـتفاده از آنهـا
بود با اصالح موردنظر شیخاالسالم برای بزرگساالن امکانپذير نميديد (مستشارالدوله،
1303ق ،صص23 .ـ )25و درمورد ويژگي الفبای مطلوب چنین مـيگفـت« :خطـي کـه
مطلوب و مقصود صاحبان اين افکار ]اصالح خط[ است بايد خطي باشـد کـه عـاری و
حروف نوشته ميشود» (همان ،ص9 .؛ پاشازاده ،1392 ،صص148 .ـ.)149
د) تأسیس نهادهای آموزشی ابتدایی
انديشمندان ايران عصر ناصری برای رواج آمـوزش و آگـاهي ملـت ،تأسـیس نهادهـای
آموزشيِ ابتدايي را نیز ترويج ميکردند .هدف آنها گاه گسترش همان مکاتب سـنتي و
گاه تأسیس نهادهای نوين بود .میرزا فتحعلي آخوندزاده با توجه به کثرت مردم دهنشین
بر شهرنشین در ايـران عصـر قاجـار از برپـايي مکاتـب در روسـتاها هـواداری ميکـرد
(آدمیت ،1349 ،ص )81 .و ملکم به تأسیس سـه نـوع مـدارس بـرای مقـاطع مختلـف
تحصیل تأ کید داشت .او در رسالۀ تنظیمات و در قانون مربوط بـه تعلـیم ملـي تأسـیس
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بری بشود از هرگونه عالمات و اشارات ازقبیل نقطه و خط و غیره که در زيـر و بـاالی

مدارس تربیه ،فضیله و عالیه را توصیه کرد که از میان آنها مدارس تربیه برای آمـوزش
ابتدايي بود و بايد در آن «سواد فارسي ،خط فارسي ،حساب ،تاريخ ،جغرافیـا ،مقـدمات
 ،1388ص .)54 .مدارس تربیه بايد در هر ناحیه از کشور تأسیس ميشدند و هزينههای
آن همانند ساير مدارس از طرف وزارت علوم تأمین ميشد.
میرزا يوسفخان مستشارالدوله و عبدالرحیم طالبوف هم گسترش مدارس جديـد را
ترويج ميکردند .طالبوف گسترش مدارس و ايجـاد مکاتـب ابتدايیـۀ رشـديه را عـاملي
برای حفاظت و صیانت از ملت مـيدانسـت و دسـتگاه تعلـیم ملـل متمـدن را بهمنزلـۀ
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هندسه و مقدمات طبیعي» تدريس ميشد (رسالههـای میـرزا ملکـم خـان نـاظمالدولـه،
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الگويي مناسب معرفي ميکرد (طالبوف1311 ،ق ،ص .)10.او بعد از توصیف وضـعیت
مدارس نابینايان و ناشنوايان در غرب ،از اينکه ،بعد از گذشـت حـدود يکصـد سـال از
تأسیس مدارس برای نابینايان و حدود چهارصد سال از شکلگیری مدارس مخصـوص
برای ناشـنوايان ،هنـوز بـرای اطفـال بصـیر و مسـتعد آسـیا بـهانـدازة اطفـال ناشـنوای
مغربزمین توجه نشده است ،متأثر ميشود و در مقايسۀ اقدامات دولتمردان آسیا بـرای
فرانسوز» برای اطفال نابینا چنین مينويسد:
آنچه ،پسر جواليي در فرانسه برای اطفال کور ملت خـود تأسـیس نمـوده نجبـا و
رؤسای آسیا برای اطفال بصیر خودشان موفق نشدهاند .آيا وظیفۀ نجابت و رياسـت
آنها مقتضي است که اين حالت دلسوز و مصیبتانگیز جهالت ابنای خود را ببیننـد
و اين ابتذال مافوق تقرير ايشان را که فقط نتیجۀ سیۀ جهالت است بدانند و بـهقـدر
حالت کوران ساير ملت مساعي مؤثره مبذول نفرمايند (همان ،ص.)236 .

میرزا تقيخان کاشاني هم از تأسیس نهادهای آموزشي جديد هواداری ميکرد .او بـا
الگوبرداری از ممالک اروپايي زمان خود پیشنهاد ميکرد داراالمانهـا (کودکسـتانهـا) و
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امر آموزش با اقدام صورتگرفته از طرف فرد فرانسـوی بـهنام «فـابو» فرزنـد «جـوالی

مـدارس ابتـدايي بــرای آمـوزش اطفــال ايجـاد شـوند .او در وصــف کودکسـتانهــا در
مغربزمین مينويسد که کودکان دو الي پنج سـال را در طـول روز و در زمـان اشـتغال
ميسپارند و در کودکستان آنها را با بازیهای ساده و آوازها و کارهای مختصر مشغول
ميکنند .او همچنین پیشنهاد ميکند در کودکستانها پزشکي وضعیت سـالمتي کودکـان
را کنترل کند .درمورد تعداد کودکستانها در فرانسۀ سال 1804م مينويسد کـه در سـال
مزبور  555کودکستان برای اطفال وجود داشته است که از میان آنها  332مورد مختص
اطفال عموم مردم بوده است .کاشاني الزم ميداند بعد اتمام آمـوزش در کودکسـتانهـا،
71
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والدينشان به کارهای خود ،برای حفاظت از گزندها و آفـتهـا بـه ايـن کودکسـتانهـا
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در سن پنج سالگي کودکان به «مکاتب ابتدايیه» سپرده شوند تـا خوانـدن و نوشـتن يـاد
بگیرند (کاشاني1299 ،ق ،صص32 .ـ .)34
در راستای همین انديشهها و ضرورت آموزش ،میرزا حسن رشديه بـرای يـادگیری
اصول تعلیم راهي استانبول ،مصر و بیروت شد و بعد از دو سال و نیم از راه بیروت بـه
استانبول و از آنجا به ايروان رفت و در آنجا به ياری برادر ناتنياش مدرسهای بنیاد نهاد
رشديه ،1386 ،ص 9)53 ،22 .او به درخواست ناصرالدينشاه به ايران آمد ،ولـي بـيآنکـه از
حمايت او برخوردار شود ،اولین مدرسه به سـبک جديـد را در تبريـز تأسـیس کـرد .عـدم
حمايت شاه 10،موجب شد اولین مدرسه و مدارس ديگر او در تبريز و مشهد تا زمـان مـرگ
ناصرالدينشاه ،بارها توسط مخالفانش تخريب شود (همان ،صص72 .ـ .)75
تأسیس و گسترش نهادهای آموزشي ابتدايي ،چـه بهصـورت مکاتـب سـنتي و چـه
بهشکل نوين با سرمايهگذاری دولت امکانپذير بود و انديشمندان ايران عصر قاجـار بـه
اين امر واقف بودند .به همین سبب ،میرزا فتحعلي آخوندزاده بـه وزرات علـوم ايـران
زمان خود نوشت که دولت بايد مانند فردريک کبیر اجازه ندهد در شهرها و روستاها و
همچنین در میان عشاير کسي فرزند خود را از سن نه تا پانزده سالگي به امـری غیـر از
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که به شیوة جديد اداره ميشد (زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم میـرزا حسـن

خواندن و نوشتن به سبک جديد مشغول سازد و مردم روستا و ايل را مجاب سـازد کـه
برای تربیت اطفال معلمي برای روستا و ايـل داشـته باشـند (آدمیـت ،1349 ،ص.)81 .
میرزا ملکم خان ناظمالدوله ،1388 ،ص )55 .و مستشـارالدوله بنـای مکتبخانـه بـرای
تعلیم اطفال را از حقوق عمـومي محسـوب کـرد .طـالبوف از عـدم مسـاعي دولـت در
تأسیس نهادهای آموزشي متأثر شد و کاشاني سعي کـرد بـا ذکـر آمـار مراکـز آموزشـي
ابتدايي عمومي در فرانسه ،زمینه را برای چنین نهادهايي در ايران آماده کند.
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بهنظر ميآيد انديشمندان به تدريج از امکان سـرمايهگذاری دولـت در امـر آمـوزش
ابتدايي دلسرد و به راهکارهای ديگر ازجمله اصالح الفبا و ترويج مکاتب ملتي متوسـل
شدند .نگاهي به تحول انديشۀ آنها در اين زمینه ،چنـین برداشـتي را تقويـت مـيکنـد.
ملکم حدود بیست سال بعد از نگـارش رسـالۀ تنظیمـات ،گلسـتان سـعدی را بـا خـط
ابداعي خود چاپ کرد و ضمن تأکید بر اصالح الفبا ،نیازمندی الفبای جديد به مـدارس
ملکمخان ناظمالدوله ،1388 ،ص .)414 .مستشارالدوله ،دو دهـه بعـد از نگـارش يـک
کلمــه و صــحبت از ضــرورت تعلــیم اطفــال ،رســاله در اصــالح خــط را نوشــت
(مستشارالدوله1302 ،ق) و روزنامۀ اختر ترويج مکاتب ملتي را تبلیغ کرد که بـا همـت
افراد متمول جامعه امکانپذير ميشد (اختر 4 ،ربیعالثاني  ،1294ص.)130 .
با اينکه ،ناامیدی از سرمايه گذاری دولت در امر آموزش بحث اصالح الفبا در میـان
انديشمندان جذابیت بخشید ،اما رويکرد يکساني را در میان آنها پديـد نیـاورد .برخـي
مانند آخوندزاده و ملکم مشکالت الفبای جهان اسـالم را عامـل اصـلي عقبمانـدگي و
جهالت مسلمانان معرفي و چنین وانمود کردند که با اصالح الفبا و تسهیل امـر آمـوزش
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جديد و درنتیجه سرمايهگذاری دولت را عاملي بر بیهودگي آن دانست (رسالههای میرزا

برای مبتديان ،حتي ميتوان بدون سرمايهگذاری دولت و تـالش بـرای ايجـاد نهادهـای
آموزشي ،تعلیم عمومي را امکانپذير ساخت .آنها حتي سعي کردند روحـانیون در هـم
اصالح آموزش بدبین بودند و چون متولیان امر آموزش در نظام سنتي روحانیون بودنـد
اصالح آموزش به نوعي موقعیت سنتي آنها را به خطـر ميانـداخت ،در نتیجـه ،بیشـتر
روحانیون با اصالحات آموزشي مخالف و تعـداد انـدکي ماننـد شیخاالسـالم قفقـاز بـا
اصالحات همراه بودند .تعدادی از انديشـمندان بـرای همراهـي علمـا بـا انديشـههـای
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اصالحيِ خود ازجمله اصالح خط عنوان کردند اصالح خط منافاتي با دين اسالم ندارد
و برخي مانند مستشـارالدوله از علمـای زمـان خـود بـرای اصـالح الفبـا فتـوا گرفتنـد
(پاشازاده ،1391 ،صص20 .ــ .)21در میـان مصـلحان ،عـدهای ماننـد مستشـارالدوله و
طالبوف باوجود قائل شدن اهمیت فراوان به اصالح الفبا ،تأسیس و گسـترش نهادهـای
آموزشي و اصالح شیوههای آموزشي را نیز موردتوجـه قـرار دادنـد و درنهايـت تعـداد
آموزش شناختند ،اما آن را برای تسهیل آموزش و تعلیم عمـومي مفیـد دانسـتند .میـرزا
حسن منشي سفارت ايران در وين و معلـم مدرسـۀ شـرقیه در آن شـهر در ايـن مـورد
مينويسد:
بر همه کس معلوم است رفع اشکاالت تدريس و تسهیالت تعلـیم و فـراهم آوردن
اسباب نظم مکاتیب و مدارس تنها به اصالح خط و کتابت نیست که آنهـا اصـل و
اين فرع است  ...از روی بصیرت وقوف کامل به هم رسانیدهام که فرنگیـان اوضـاع
درس خواندن را به چه پايه رسانیدهاند و چطـور اسـباب تسـهیالت را در تعلـیم و
تدريس فراهم آورده و در تحصیل علوم خودشان سعي و اهتمام ميکنند که اطفـال

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-09

اندکي از آنها اصالح الفبا را فرع بر تأسیس و گسترش نهاهای آموزشي و اصالح شیوة

در ظرف شانزده و هفده سال از درجات مدرسههای ابتدايي و رشدی و اعـدادی و
فنون باالمتحان صاحب فضل و کمال ميشود (اختر 15 ،رجب  ،1297ص.)222 .

اهمیت آموزش نشئت ميگرفت .آموزش نقش بيهمتـايي در جامعـه دارد .در رسـالت
آموزش در مقاطع مختلف گفته ميشود که آموزش «گذشته را باز ميتاباند ،از حال خبر
ميدهد و برای آينده زمینهسازی ميکند» (رينگـر ،1381 ،ص .)15 .بنـابراين ،آمـوزش،
ضمن انتقال سنتها ،زمان حال را مديريت و برای آينده برنامـهريزی مـيکنـد و توجـه
انديشمندان ايران عصر ناصری ،با درک اين ضرورتها به آموزش جلب شد ،امـا آنهـا
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توجه انديشمندان ايران عصر ناصری به آموزش ابتدايي ،از برداشت درست آنـان از
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علي رغم درک ضرورت آموزش ،با اصرار به اصالح الفبا ،دچار اشـتباه شـدند .اصـالح
الفبا هر چند هـم بـه تسـهیل آمـوزش منجـر مـيشـد ،آمـوزش ابتـدايي را از يکـي از
کارکردهای اساسي آن محروم ميساخت .آموزش ابتدايي با القای ارزشهای اساسـي و
آداب رسوم اجتماعي به کودکان نقش محوری در انتقال میراث فرهنگي جامعه (همـان)
بازی ميکند ،حال اينکه ،اصالح الفبا بهشکل اساسي ،موجب گسست فرهنگي ميشد و
واقعیتهای زمانشان بود .ارائۀ آمار مربوط به مدارس ابتدايي و الزام دولتهای اروپايي
به آموزش اجباری توسط انديشمنداني مانند آخوندزاده و کاشاني نشانگر آگـاهي دقیـق
آنان از تالشهای عملي دول اروپايي در اين زمینه بود .آنها ميدانستند که اروپايیان بـا
آموزش اجباری و گسترش نهادهای آموزشي توانستهاند آموزش عمومي را امکـانپـذير
سازند ،ولي بيتوجه به اين واقعیت ،سعي ميکردند تسهیل آموزش بـا اصـالح الفبـا را
تنها راهکار يا بهترين راهکار جلوه دهند يا تولید محتوايي جديد و نوشـتنِ کتـابهـای
آموزشي نوين يا تأسیس نهادهای جديد را تبلیغ و ترويج کنند ،حال اينکه ،دولـتهـای
اروپايي موردتأکید آنها با آموزش اجبـاری و بـهکارگیری همـۀ ايـن روشهـا در کنـار
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ارتباط نسل جديد را با متون سابق ازبـین مـيبـرد .همچنـین ايـن اصـرار آنهـا منـافي

همديگر توانسته بودنـد در آمـوزش ابتـدايي و تـرويج آن بـه موفقیـتهـای مـوردنظر
انديشمندان دورة ناصری نائل آيند.

انديشمندان ايران عصر ناصری با مشاهدة پیشرفت مغـربزمین و عقبمانـدگي جهـان
اسالم و ايران ،ضرورت پیشـرفت و ترقـي را درک کردنـد و بـرای ترقـي ،آمـوزش را
موردتوجه قرار دادند .آنها ترقي را بـا آمـوزش و آگـاهي عمـومي پیونـد دادنـد و بـه
آموزش ابتدايي برای رسیدن به آگاهي عمومي اهمیت قائـل شـدند .همچنـین از نقـش
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دولت در آموزش سخن بهمیان آوردند ،اما چون دولت ناصرالدينشاه قاجـار انتظـارات
آنها را برآورده نکرد به فکر تسهیل آموزش برای آگاهي عمومي و ترقي افتادند.
انديشمندان عصر ناصری با تأکید بر تسهیل آموزش بدون اتکای به دولت بـه خطـا
رفتند و گاه به اصالح الفبا ،گاه تولید محتوای جديد و گاه تأسـیس نهادهـای آموزشـي
ارجحیت قائل شدند .آنها به جای تأکید بر سرمايهگذاری دولت در امر آموزش بهطـور
ابتدايي آنچنان سهولت پیدا ميکند که مردم بدون نیاز به سرمايهگذاری دولت ،قـادر بـه
خواندن و نوشتن ميشوند و به اصطالح باسواد ميگردند .اين تصـور بـا واقعیـتهـای
زمان آنها و نیز با اصول آموزش ابتدايي همخـواني نداشـت .چراکـه در اروپـای زمـان
آنها آموزش در مقاطع مختلـف ازجملـه مقطـع ابتـدايي بـا آمـوزش اجبـاری و نقـش
بيبديل دولتها شکوفا شده بود و همۀ راهکارهای آنان مانند تسـهیل آمـوزش ،تولیـد
محتوای مناسب و تأسیس نهادهای آموزشي جديـد يکجـا در آمـوزش اجبـاری بـهکار
گرفته شده بود ،ولي هواداران اصالح آموزش ابتدايي بيتوجه به تجارب آنـان ،گـاه بـه
اصالح الفبا و گاه به تسهیل آموزش توجه ميکردند.
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اعم و آموزش ابتدايي بهطور اخص ،چنین وانمود کردند که بـا اصـالح الفبـا ،آمـوزش

اصرار آنها به اصالح الفبا و متفاوت شدن آن با الفبای سنتي نیز با اصـول آمـوزش
ابتدايي در تضاد بود چون يکي از وظايف اصلي آموزش ابتدايي انتقـال فرهنـا اسـت،
درست آن بود که انديشمندان بهجای اصرار به اصـالح الفبـا بـه سـرمايهگذاری دولـت
توجه ميکردند و راهکارهايي برای عملي شدن اين انديشه ارائه ميدادند يا حـداقل بـه
فکر گسترش نهادهای آموزشي همانند مکاتب ملتي ميافتادند و ايـدههـای خـود بـرای
تسهیل آموزش يا تولید محتوای مناسب را با حمايت دولت عملي ميکردند.
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پینوشتها
 .1درمورد افکار و انديشههای طالبوف رک .آدمیت.1364 ،
 .2منظور طالبوف آموزش و تعلیم و تربیت کودکان بي سرپرست و سرراهي در فرنا است که در سايۀ آموزش
شغل و جايگاه مناسبي پیدا ميکنند و بخشي از درآمد خود را برای آموزش کودکان بيسرپرست مانند خود
هزينه ميکنند.
 .3استدالل آخوندزاده درمورد بیزاری اطفال از مکتبها با تجربیات شخصي او و فرارش از مکتب پیوند دارد،
ولي استدالل او درمورد پیوند بيسوادی دختران در جهان اسالم با الفبای دشوار پذيرفتني نیست ،چراکه در
 .4در ارتباط با افکار و انديشههای هواداران اصالح خط به تحقیقهای زير مراجعه شود :ذکا1339 ،؛ حسني،
1384؛ پاشازاده.1391 ،
 . 5داليل زيادی برای نادرستي انديشۀ هواداران اصالح خط وجود دارد که بيتوجهي به تجربیات ملل ديگر،
پیشرفت ممالکي با خطهای دشوارتر ،پیشرفت مسلمانان در قرون گذشته با خط موجود از جملۀ آنهاست.
آن ها از مشکالت ناشي از تغییر خط مانند گسست فرهنگي و ايجاد فاصله میان نسل جديد و قديم نیز تصور
درستي نداشتند و به رسالت خط در انباشت تجربههای انساني بيتوجه بودند (پاشازاده ،1391 ،صص25.ـ
.)27
 . 6به معنای مربي مرد اطفال است و در مقابل آن درمورد زنان از اصطالح دايه استفاده ميشد.
 .7اختر اين مطلب را ذيل عنوان افکار ثالثه بهچاپ رسانده و درمورد ساير ارکان اربعۀ آبادی به غیر از طرز تعلیم
و تعلم اطفال سخني بهمیان نیاورده است.
 .8ناظم االسالم کرماني از اين کتاب با عنوان کتاب حساب ياد کرده ،ولي عنوان دقیق آن منهجاالحساب است.
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فرهنا سنتي ايران آن دوره تعلیم و تربیت عمومي دختران جايگاهي نداشت.

مشخصات اين کتاب در بعضي از کتابخانهها ازجمله کتابخانۀ تربیت تبريز وجود دارد ،اما متأسفانه نسخهای
از آن ،در آن کتابخانهها بهدست نیامد.
 .9کتاب زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم میرزا حسن رشديه به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
 .10به نظر ميآيد دلیل اصلي ناصرالدين شاه برای عدم حمايت از نهادهای آموزشي جديد ترس او از مخالفت
روحانیون بوده است بهطوری که در تأسیس دارالفنون هم از مخالفت روحانیون واهمه داشته است.

منابع
آخوندزاده ،م.ف .)1357( .الفبای جديد و مکتوبات .به کوشش ح .محمدزاده .تبريز :نشر احیا.
آدمیت ،ف .)1349( .انديشههای میرزافتحعلي آخوندزاده .تهران :خوارزمي.
آدمیت ،ف .)1362( .امیرکبیر و ايران پاورقي از تاريخ سیاسي ايران .تهران :خوارزمي.
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چاپ شده و در آن خاطرات رشديه به همراه مقاالت تحقیقي درمورد او بهچاپ رسیده است.
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آدمیت ،ف .)1364( .انديشههای طالبوف تبريزی .تهران :دماوند.
ايرواني ،ش .)1393( .مقدمهای بر تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ايران از آغاز دورة
مدرنسازی تا امروز .مباني تعلیم و تربیت83 ،)1( 4 ،ـ.110
پاشازاده ،غ .) 1391( .انديشۀ تحول در خط جهان اسالم (ايران ،قفقاز و عثماني قرن نوزدهم).
پژوهشنامۀ تاريخ اسالم9 ،5 ،ـ.30

پاشازاده ،غ .)1392( .در جستوجوی قانون (زندگي و انديشۀ میرزا يوسف خان
تاره ،م .)1393( .شیوة نوين آموزش ابتدايي در دورة قاجار .تاريخ علم163 ،2 ،ـ.172

حسني ،ع .)1384( .رابطۀ جنبش اصالح خط با زمینههای فکری مشروطیت در ايران .مجموعه
مقاالت همايش بررسي مباني فکری و اجتماعي مشروطیت ايران بزرگداشت آيتاهلل محمد
کاظم خراساني .تهران :مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انساني.
ذکاء ،ی .)1339( .در پیرامون تغییر خط فارسي .تهران :چاپخانۀ نقش جهان.
رسالههای میرزاملکم خان ناظمالدوله ( .)1388گردآوری و مقدمه :ج .اصیل .تهران :نشر ني.
روزنامۀ اختر .س  .12ش  14 .27ربیعالثاني .1303
روزنامۀ اختر .س  .3ش  4 .21ربیعالثاني .1294
روزنامۀ اختر .س  .6ش  15 .28رجب .1297
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مستشارالدوله) .تهران :علم.

روزنامۀ اختر ،س  .2ش  10 .36صفر .1293
روزنامۀ اختر .س  .5ش  14 .40شوال .1296
روزنامۀ اختر .س  .2ش  8 ،52ربیعاالول .1293
روزنامۀ اختر .س  .5ش  21 .41شوال .1296
زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم میرزا حسن رشديه ( .)1386تهران :انجمن آثار
و مفاخر فرهنگي.
سرمد ،غ .)1372( .اعزام محصل به خارج از کشور .تهران :چاپ و نشر بنیاد.
سعدی ،ش1302( .ق) .گلستان .چاپ میرزا ملکمخان ناظمالدوله .لندن :مطبعه ترقي.
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روزنامۀ اختر .س  .2ش  4 .50ربیعاالول .1293
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طالبوف ،ع( .بيتا) .مسالکالمحسنین .به همت م .رمضاني .بيجا :کاللۀ خاور.
طالبوف ،ع1324( .ق) .مسائلالحیات .تفلیس :مطبعۀ غیرت.
طالبوف ،ع .)1357( .آزادی و سیاست .به کوشش ا .افشار .تهران :سحر.
طالبوف ،ع1311( .ق) .سفینۀ طالبي يا کتاب احمد .استانبول :مطبعۀ اختر.
غزويني ،م.ر1299( .ق) الفبای بهروزی .استانبول :دادستان ايران.
فرديار ،م ،.و باقريان موحد ،س.ر .)1399( .آموزش معلمان در مدارس رشديه (مطالعۀ موردی
کرماني ،ن .)1362( .تاريخ بیداری ايرانیان .بهکوشش ع .ا .سعیدی سیرجاني .بخش اول .تهران:
آگاه.
محبوبي اردکاني ،ح .)1354( .تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايران .ج  .1تهران :دانشگاه
تهران.
مستشارالدوله ،م.ی .)1297( .اصالح خط و کتابت .روزنامۀ اختر 3 ،22 ،جمادیاآلخر .1297
مستشارالدوله ،م.ی1302( .ق) .گنجینۀ دانش برای تعلیم اطفال نوآموز .بمبئي :بينا.
مستشارالدوله ،م.ی1303( .ق) .رساله در وجوب اصالح خط اسالم .بيجا :بينا.
مستشارالدوله ،م.ی .)1364( .يک کلمه .به کوشش ص .سجادی .تهران :نشر تاريخ ايران.
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Abstract
During the reign of Nasser al-Din Shah in Iran, Iranian thinkers became
increasingly concerned with the education system. They realized the
correlation between reforms in various areas and raising the public’s
awareness and discussed the necessity of public education. Consequently,
they emphasized the reformation of elementary education as the basis of
public education. These thinkers’ approach to elementary education and the
relevance of their solutions for reforming elementary education to the
realities of the time and the principles of elementary education is the issue
that will be studied in the present research by applying a descriptiveanalytical method and using the works of the thinkers of that era. This
research seeks to answer the question whether the solutions offered by the
thinkers of the Nasseri Era to reform elementary education and make it
public bore any correspondence to the realities of the time and the principles
of elementary education.
Results of this research indicate that although the thinkers of that era had
a proper conception of the role of elementary education in public education,
by insisting on solutions such as reforming the alphabet, they were distanced
from the realities of the time and the principles of elementary education.
Keywords: Iranian thinkers; Nasser al-Din Shah; reforms; elementary
education; reforming the alphabet.
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