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 چکیده

، متعدد دربار قاجارهاي   شاه و شکست فتحعلی ي   دورهبا وقوع جنگ میان ایران و روس در

 فرهنگ به وجود آمد که به دنبال یافتن ي دولتمردان و نخبگان عرصه،  در ذهن سیاستگراناالتیؤس

او پیش و بیش از دیگران به  تدبیر میرزا و قائم مقام وزیر با  عباس.ها برآمدند ست شکپاسخ براي علت

عدم توفیق ایرانیان . هاي آنها منجر به فرآیند اعزام محصل به فرنگ شد  تالش.این امر اهتمام ورزیدند

ذ رویکردي صدراعظم بعدي ایران امیرکبیر را وادار به اتخا، در کسب نتایج مورد نظر از اعزام دانشجو

ها و عقب ماندگی ایران به این نتیجه رسید   شکستوي در پی یافتن پاسخ. دیگر در همین زمینه کرد

امیر . مشابه دیگر نمایدهاي    دارالفنون در ایران را جایگزین اعزام محصل به فرنگ و یا تالشتأسیسکه 

ضعف بنیه صنعتی نظامی ، به اروپابه این نتیجه رسیده بود که علل عقب ماندگی و ناکامی ایران نسبت 

  .و علوم و فنون در ایران است

  

هاي ایران و  جنگ، نظام جدید، میرزا  عباساصالحات، دارالفنون، امیرکبیر: واژگان کلیدي
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  طرح مسئله

هاي   یکی از دغدغه، آموزش و تربیت افراد براي پاسخگویی به نیازهاي مختلفي  مسئله

کلی ي  قاجار نیز از این قاعدهي   دورهاست و ایران   جامعهومت ومهم تاریخی در هر حک

ها هرج و مرج ناشی از  ایران قرن نوزدهم کشوري بود که پس از سال. مستثنی نبوده است

 شاهد، رسیدن افراد مختلف در فواصل زمانی کوتاه   قدرتفروپاشی دودمان صفوي و به

گیري همزمان بود با   قدرتاین.  بودگیري حکومت جدیدي به نام دودمان قاجار شکل

رویارویی با جهانی جدید و متمدن که مملو از اکتشافات صنعتی و علمی و نظامی بود و ایران 

 به -مهم آن روزگار بودهاي   در ارتباط با قدرت، الجیشی خود که به دلیل موقعیت سوق-را 

زرگان حکومت قاجار از درك ایجاد شده توسط برخی از ب. داد  میثیر قرارأشدت تحت ت

علمی و هاي   جدید و به خصوص غرب از جمله پیشرفت ي جهان پیشرفتههاي   مشخصه

هایی در جهت جبران عقب   تالشاي مساعدي براي شروع زمینه، تکنیکی و نظامی آن

  .ها فراهم کرد ماندگی

 مهمی به شماراي داشته و نقطه عطف  ها جایگاه ویژه  تالشمدرسه دارالفنون در فرآیند این

نظامی از روسیه به این نتیجه رسیدند که هاي   نخبگان سیاسی ایران در جریان شکست. رود می

رفت از بحران عقب ماندگی از   باید با ابزاري کارآمد ایران را به مسیري جدید براي برون

عظم ها امیرکبیر صدرا  تالشدر مرکز این.  کشورهاي متمدن و پیشرفته وارد نمودي قافله

 دارالفنون در تأسیس. ناصرالدین شاه قرار داشت که نام او با مدرسه دارالفنون عجین شده است

 . بودجویی در خصوص علل عقب ماندگی ایران هاي امیرکبیر براي چاره واقع حاصل تالش

 را در جهت "میرزا تقی خان امیرکبیر"نوشتار حاضر درصدد است علل و پیامدهاي اقدامات 

جدا از پیامدهاي علمی و .  یک نهاد آموزشی جدید به سبک اروپایی روشن سازدبنا نهادن

تواند از نگاهی دیگر مورد واکاوي قرارگیرد این است   میآنچه که،  دارالفنونتأسیسفرهنگی 

توانسته پاسخگوي مشکالت   یک نهاد آموزشی با رویکرد نظامی و صنعتی میتأسیسکه آیا 

بالقوه علوم انسانی و راهکارهاي هاي   ي آموزشی با تکیه بر تواناییایران باشد؟ آیا اگر نهاد

هایی که در  پرسش ایرانی مفیدتر نبود؟ ي  جامعهبراي حل مشکالتشد  میبینی  فرهنگی پیش

تحت چه شرایطی و ، اي این است که مدرسه دارالفنون با چه انگیزه، این مقاله مطرح است

و آیا دارالفنون قادر به پاسخگویی به مشکالت د ش  برحسب وجود چه نیازهایی ساخته
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تکنیکی و فنی و نه فرهنگی متکی بر کارآمدي ، آیا نگاهی علمیایران آن روز بود؟ ي  جامعه

ثیري بر فضاي علمی و أ این مرکز چه تتأسیسعلوم انسانی عالج عقب افتادگی ایران بود؟ 

  قاجار داشت؟ي    دورهآموزشی

سسان آن نهاد از ؤغفلت م، است که علت ناکامی مدرسه دارالفنون مطرح شده این ي فرضیه

به عبارت دیگر غفلت از اهمیت نقش علوم انسانی .  توسعه بودي مبانی انسان شناختی و فلسفه

گیري دارالفنون گذاشت   شکلثیر منفی بر روندأو توسعه فرهنگی در توسعه علمی و صنعتی ت

  .ین نهاد حاصل نشودنتیجه مورد انتظار از اشد   و باعث

 تهیه براي نگارندگان و است شده استفاده تحلیلی –در نگارش این مقاله از روش توصیفی 

 در موجود آرشیوي منابع از کند کمک شده طرح فرضیه رد یا اثبات به بتواند که مستنداتی

   .اند برده بهره اسناد مراکز و ها کتابخانه

  

  گذار و تحول در ایران معاصر

نظر حکومت براي آموزش علوم جدید در جهت پاسخ  اي زیر  بنیان نهادن مدرسهاندیشه

براي نخستین بار توسط میرزاتقی خان امیرکبیر و در دوران ، گویی به نیازهاي اساسی جامعه

ها مشاهدات او در جریان روند آماده  این اندیشه حاصل سال. صدارت اعظمی او مطرح شد

روندي که از دوران کودکی و با حضور او در دربار . ی بودشدن براي پذیرش نقش صدراعظم

تربیت امیر توسط میرزاي بزرگ قائم مقام اول و میرزا . میرزا آغاز شد  عباسولی عهد ایران

بخشی از ) که بعدها به مقام صدراعظمی محمدشاه رسید(قائم مقام فراهانی ، ابوالقاسم

 ي که انگیزه خصوص اینه ب.  را در او فراهم کردنوگرایانههاي   گیري اندیشه  شکلهاي  زمینه

 عقب ي جدید که ناشی از مشاهدههاي   ها در ایجاد اندیشه میرزا و قائم مقام  عباسشخص

فرصت ، ماندگی در ایران بود گرفتن کمک از نیروهاي روس بود اما درگیري میان دو کشور

  .)197، ص 1355، اقبال آشتیانی (ایجاد نتیجه مطلوب را گرفت

عهده  میرزا فرماندهی نیروهاي ایرانی را بر  عباسهاي ایران و روس که در آن با آغاز جنگ

ي  زمینه، ها خوردند بسیار از روسهاي   فشانی هایی که ایرانیان به رغم جان  شکستداشت و

ه و نگاه ولیعهد و صدراعظم هوشیار ایران را متوجشد   نظامی فراهمهاي   آشنایی بیشتر با جنبه

 بایست اقداماتی در نظامی قرار دارد و میهاي   ماندگی این امر کرد که ایران در بستري از عقب



256 )2ي  ، شماره1393، پاییز و زمستان 21ي ششم، سال  دوره( ،تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ي علوم مجله

مدرن اروپایی در آغاز قرن هاي   مواجهه ایران با ارتش". دادن به آنها صورت پذیرد  جهت پایان

 ،از شدهاي دور اول ایران و روس آغ در برابر آنان که ابتدا با جنگ   شکستنوزدهم میالدي و

دید میرزا پس از مشاهده  این امر به صالح. جبار به ظهور فرآیند نوسازي در ایران منجر شدباأل

محلی ایران  اي و تفوق تسلیحات مدرن اروپایی و سازمان نظامی مدرن بر سپاهیان قبیله

اي در  سابقه  این چنین بود که اقدامات بی.)290 ، ص1385، منصوربخت( "صورت گرفت

گیري اقدامات   شکلها در  تالشثیر آنأکه بعدها تشد   میرزا در آذربایجان آغاز باس عدربار

میرزا و همکارش میرزا   عباسها بود که در واقع پس از این جنگ" .شود  میامیرکبیر مشاهده

، ساخت سیاسی جدید، ارتش نو، قائم مقام نوسازي و نوگرایی را در تحول اداري، ابوالقاسم

وسایل حمل و نقل و خالصه در ورود ، آموزش و پرورش جدید،  کارآمدسیستم مالیاتی

ید امور براي نوسازي و تجدي  ه البته در این میان بیش از بقیههاي نو به ایران دانستند ک ارزش

چند که بخش بزرگی از  و هر )81، ص 1372 ،سرمد( سازمان ارتش اهمیت قائل بودند

اما اصالحات صورت گرفته در آذربایجان محدود به د، هات به سازماندهی امور نظامی بوتوج

از جمله . متفاوت پرداختهاي   میرزا به اقدامات مختلفی در زمینه  عباسیک زمینه باقی نماند و

ق در شهر .ه 1227سال  یران درهاي فارسی در ا راه اندازي نخستین چاپخانه براي چاپ کتاب

 )304ص  ،1349، صدیق( .ق.ه 1239ه سال  چاپخانه در تهران بتأسیسپیش از تبریز، 

رافیا و جغ، نجوم، ریاضی، نظامی، کتاب از انگلیسی و فرانسه در موضوعات تاریخیي  ترجمه

هاي ترجمه شده کتاب  جمله کتاب  از.)378، 1354، آدمیت( سفرنامه وسعت زیادي یافت

 اقدامات مهمی نیز ،ر این عالوه ب.)35، 1377، فراستخواه(  بود1262 در سال "تاریخ پطرکبیر"

 توان به  میکه از میان آنهاشد   میرزا انجام  عباس قائم مقام اول زیر نظر،توسط میرزاي بزرگ

هاي خارجه و علوم و صنایع اروپایی و استخراج معادن در آذربایجان  براي آموختن زبان  تالش

 ،همچون سرباز( اصطالحات جدید براي نظام جدید و یادگرفتن هنرهاي نظامی و وضع

اعزام محصل به  و) امیرپنجه و امیرتومان، سرتیپ، یاور، سلطان، نائب، سرجوقه، جانباز

 .)208 ، ص1355 ،اقبال آشتیانی( مختلف اشاره کردهاي   انگلیس و روسیه براي آموختن دانش

 کوشش .ق. ه1242در سال "میرزا به حدي گسترده بود که حتی   عباسي اقدامات نوگرایانه

کرد مهاجرین اروپایی را به آذربایجان جلب کند تا زندگی نوین را عمالً به مردم آذربایجان 

، حرکتی جدي ، علیرغم انجام اقداماتی از این دست .)303، ص 1349، صدیق( "نشان دهد
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. ایران انجام نشد   جامعهروشن و سازمان یافته براي دگرگون کردن نگرش و تفکر فلسفی

خواست و اراده ،  که در مغرب زمین توانست اساس و مالك مشروعیت رانیکی انقالب کپر

  ظهور نرسید و در نتیجه اقدامات افراد نوگرایی چوني قرار دهد در ایران به منصه   جامعهافراد

  .هایی ظاهري و کوتاه مدت باقی ماند حرکت، میرزا و قائم مقام عباس

  

  امیرکبیرهاي   نوگرایی در اندیشه

به دلیل ، میرزا که در دوران ولیعهدي از دنیا رفت  عباسیرزاي بزرگ واقدامات م

هاي   ها و غفلت بعضی از سران سپاهی قدیم و عناد ایشان با هر وضع تازه و رقابت حماقت"

 )207، ص 1355، اقبال آشتیانی( "هاي ایران از روسیه  و شکست ...همسایگان ایران با یکدیگر

جهان متمدن هاي   آشنایی با ویژگیهاي   خان زمینه تی چون میرزاتقیبه ثمر نرسید اما در شخصی

آمده در  روپایی گردموران اأرا فراهم کرد و او را در معرض ارتباط با خبرگان نظامی و دیگر م

   .)158، 1354، آدمیت( تبریز قرارداد

هاي   خان در طی سفرهایی که به عنوان یکی از اعضاي گروه تقی مشاهدات میرزا

نوگرایانه او هاي   گیري بخش دیگري از اندیشه  شکلي زمینه، دیپلماتیک در آنها حضور داشت

خسرو میرزا براي ق به سرپرستی شاهزاده . ه1244از جمله سفري که در سال . را فراهم آورد

گزارش .  سفیر روسیه در تهران به آن کشور انجام شد"گریبایدوف" عذرخواهی از قتل

میرزا به قلم  ن سفر و مشاهدات فرستادگان ایران از روسیه در سفرنامه خسروچگونگی انجام ای

توان به حیرت   میاعضاي هیئتهاي    واکنشي میرزا مصطفی افشار باقی مانده است و با مطالعه

تفاوتی که در بسیاري از . ایران و روس پی بردي   جامعهآنان در میزان تفاوت موجود بین

درك تمدن جدید به مثابه یک کلیت ". اعی و مدنی بروز پیدا کرده بودزندگی اجتمهاي   جنبه

نظام سپاهی ، مند دیوان عریض و طویل اما قانون، دار قشون نظام، صنایع، متشکل از فنون

چونان ، بالمعارض و مورد حمایت مردم به عنوان محصوالت و نتایج غیرقابل تردید علم

ایران ي   جامعهاصلی  ي مسئله مناسبی براي درك ي ینهزم، انقالبی در ذهن و فکر اعضاي هیئت

 " ضعف و ناتوانی نظامی را مهیا ساختاًیعنی بحران شکاف عمیق تمدنی و نه صرف

روسیه داراي پیشرفتی همسان با انگلیس    دورهاگرچه در این .)291، ص 1385، منصوربخت(

سفر به روسیه فرصتی را . ده بودو فرانسه نبود اما مراحل ابتدایی اخذ تمدن جدید را طی کر
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در حال    جامعهنظامی و اقتصادي در یک  قدرتهاي  براي امیر فراهم ساخت تا با زیرساخت

  .)161، ص 1387، منصوربخت( دن نیمه صنعتی به صنعتی آشنا شودگذر از تم

یرزا م  عباسدوران پدر او اي که در اقدامات نوگرایانه، رسیدن محمدشاه قاجار   قدرتبا به

 ،دستور محمدشاه مبنی بر قتل صدراعظمش میرزا ابوالقاسم. آغاز شده بود دچار ضعف شد

مشکالت مالی و ، گرفت  میهایی که با ایجاد تغییرات صورت قائم مقام فراهانی و مخالفت

و شد   هاي مداوم داخلی باعث سلب توان شاه ایران براي پیگیري اقدامات پیشینیان شورش

آوري نظامی اروپایی متمرکز  کردن فن را در سراسر دوران سلطنتش به واردتوجه محمدشاه 

نهایت به  درگیري میان ایران و عثمانی در  ، دورهدر همین .)59  ص،1381رینگر( کرد

. عهده داشت خان سرپرستی هیئت ایرانی را بر مذاکرات در خاك عثمانی انجامید و میرزاتقی

گیري   شکلثیرات مهمی درأت، نی در ایجاد تغییراتهاي حاکمان عثما  تالش ي مشاهده

در مکاتبه مستقیم و ارتباط " در طی سه سال حضور در عثمانی. اصالحی او داشتهاي   اندیشه

مغز متفکر اصالح طلبی عثمانی و صدراعظم سلطان (پاشاي اصالح طلب  منظم با رشید

هاي  افکار و آرمان،  شخصیتي وه آن تحوالت به عالي  بود و بدون تردید مجموعه)عبدالحمید

با این وجود در  .)254 ، ص1377، زیباکالم( "ثیر نبوده استأصدراعظم ترك در وي بدون ت

درخشان    شکلتنظیمات عثمانی هنوز به، دوران حضور امیر در عثمانی و ارتباط با رشید پاشا

د که اوالً عثمانی کشوري و اصلی بروز نیافته بود و این مکاتبات از این نظر داراي اهمیت بو

فرهنگی و هاي   که با وجود همسانی )182ص ، 1354، آدمیت(مسلمان و دوماً رقیب ایران بود 

اجتماعی مسیر خود را در راه پیشرفت پیدا کرده و در حال طی کردن مراحل ابتدایی تغییرات 

به برخی کتب اروپایی را تر امیر   دسترسی آساني الروم زمینه عالوه بر این حضور در ارزنه. بود

هاي   دیگر اندیشههاي    آنها بخصوص آثار فرانسوي از سرچشمهي  فراهم کرد که مطالعه

 او ارزشمند بودند که در طول ي ها چنان در اندیشه این کتاب .)158، همان( ایانه امیر بودنوگر

خی از آنها را  بري الي گفتگوهاي سیاسی دستور ترجمه البه زمان حضورش در عثمانی و در

لیف فارسی در احوال جغرافیایی و سیاسی و أنهایت به فراهم آمدن نخستین ت داد که در

منبع دیگر  .)184، همان( شد  منجر"جهان نماي جدید"اقتصادي جهان تحت عنوان 

خارجی از کشورهاي فرانسه و انگلیس و روسیه و هاي   امیر را مطالعه روزنامههاي   آگاهی

   گرفتند  میداد که ترجمه شده و در اختیار او قرار  میانی و هندوستان تشکیلاتریش و عثم
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  .)188، همان(

ها تا  نظر قائم مقام میرزا و تربیت زیر  عباساز زندگی در دربار،  این مشاهداتي مجموعه

براي الگوگیري از پیشرفت و مسیرهاي طی شده    تالشدیپلماتیک وهاي   حضور در هیئت

امیر انسجام و نظم خاصی داد و او را براي انجام اصالحاتی هاي   دول به اندیشهتوسط سایر 

معضالت و نیازهاي ، میرزا  عباساگر در مورد". جانبه در دوران صدارتش آماده کرد مهم و همه

 در خصوص امیرکبیر باید گفت ،اصالح طلبانه شدهاي   جنگ با روسیه سبب پیدایش اندیشه

 ناپذیر ي کل مملکت بود که ضرورت انجام اصالحات را برایش اجتنابکه معضالت و نیازها

  .ساخت می

  

  گرایی امیرکبیر در این امر ناصري و تحولي   دورهآموزش پیش از

تمدن با هاي   سرزمینی بود که در بسیاري از شاخص، ناصرالدین شاه قاجار  ي  دورهایران

 این تفاوت که ناشی از مجموعه اقدامات .بسیاري از کشورهاي متمدن جهان داراي تفاوت بود

خاص به دلیل ورود ایران به   ي  دوره در اینپیشین و قاجارها بودهاي   حکمرانان دودمان

بزرگ که در مقایسه با ایران بسیار پیشرفته بودند نمود بیشتري هاي    حضور قدرتي عرصه

که واقعیت عقب ماندگی ایران بود    جامعهها آموزش و تعلیم افراد یکی از این شاخص. یافت

ها بود که در  آموزي مدت توجه به امر تربیت و علم. اي جدي و گریزناپذیر بود مسئله، در آن

هاي   ایرانی اطالعی روشن از پیشرفت ي   جامعهایران رو به فراموشی گذاشته بود و نه تنها

 در ایران مهم بلکه آموزش علومی که تا چندي پیش، علمی و تمدنی جهان غرب نداشت

اي همچون زمامداري دودمان صفوي که   دورهحتی در. مورد اعتنا قرار نداشتشد  دانسته می

یکپارچه ملی و سیاست تمرکزگرایی است نیز تحرك    قدرتگیري آن شکلهاي   مشخصه

سیاست مذهبی سالطین صفویه موجب شده ".  غرب در ایران وجود نداشتي علمی هم پایه

و تنها علوم دینی را دانش نامند و فقط فقیهان را  شود  وجه معطوف به مذهببود که تمام ت

تحصیل علوم .  منحصر به فقه و اصول و تفسیر باشد مدارس تقریباًي عالم خوانند و برنامه

 "ها قدر و اعتبار نداشت  این رشتهطبیعی و ریاضی مذموم بود و کتب دانشمندان بزرگ در

، رسیدن قاجارها در ایران   قدرتواخر دوران صفویه تا بهاز ا .)301  ص،1349 صدیق(

رسیدن حاکمان متعدد که به فاصله زمانی محدودي در ایران    قدرتداخلی و بههاي   درگیري
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  توانشان را براي سرکوبی و از میان برداشتن رقباي داخلی صرفي کردند و عمده  میسلطنت

هم  چنین فضایی اگر در. ان شد علم ورزي ایرانیباعث از بین رفتن توان اندیشه و، کردند می

علمیه یا هاي    مذهبی و فلسفی بوده و در مکاتب و حوزهعمدتاً" هایی وجود داشت آموزش

هاي    و سازمانی خاص براي هدایت افراد یا سرپرستی برنامهشد  میمدارس طالب دینی عرضه

  شکلایرانی بههاي   کومتاز طرفی ح .)89ص ، 1372 سرمد( " وجود نداشته استتحصیل

دیدند  الطوایفی هرگز خود را داراي مسئولیت براي ایجاد مراکز آموزشی نمی مرکزي و یا ملوك 

 به این دلیل که وجود افراد آموزش دیده و مطلع. کردند  میو در برخی موارد از آن دوري

جدید هاي   ه اندیشهاگرچه در دورانی ک .)90، همان (وانست تهدید کننده حکومتشان باشدت می

هایی در جهت بهبود آموزش در ایران  تالش، به مدد آشنایی با جهان پیشرفته حاصل شد

محصل براي فراگرفتن علوم و صنایع جدید به " میرزا بزرگ قائم مقام صورت گرفت مثالً

 هرات که صاحب منصبان خارجی از ي آقاسی هم بعد از غائله انگلستان فرستاد و حاجی میرزا

ن تجربه میرزابزرگ را شرکت در عملیات نظامی به دستور سفارت فرانسه خودداري کردند هما

  .)186  ص،1354روشنی( تجدید کرد

 مقام میرزا تقی خان از امیرنظام به صدراعظمی ترقی و ،رسیدن ناصرالدین شاه   قدرتبا به

وي در پی ". خود پرداخت اصالحات ي به سرعت به فراهم آوردن زمینه عنوان امیرکبیر یافته و

نظامی که در پی برهم زدن روابط و مناسبات و نهادهاي کهن .  نظام و تمدن جدید بودتأسیس

 امیر الگوي نوسازي خود را از. بود به دست آورده  حاصل درکی بود که امیرکبیرو البته

، دتی اندكروسیه به دست آورده بود که با ترجیح منافع جمعی بر منافع شخصی در مي  جامعه

 نخستین قدم اساسی براي نجات کشور تجهیز .ریخ روسیه را تغییر داده بودمدار و مسیر تا

زیرا شرط مقابله با توانایی ها و علوم رقبا و دشمنان اکتساب . به علم جدید است   جامعهافراد

  .)164، ص 1387، منصوربخت( ".علم و توانایی الزم براي هماوردي است

ایج اقدامات پیشینیان خود در فرستادن جوانان به اروپا راضی نبود چرا که امیرکبیر از نت

ها و فنون خود به دست نیاورده بودند و با توجه به  محصلین اعزامی مهارت کافی را در رشته

باالي زندگی در اروپا تعداد محصلین کم بود و حکومت نیاز به نیروهاي متخصص هاي   هزینه

وند تحصیل  درصدد ایجاد شرایطی بود تا مشکالت خارجی نتواند به رامیرکبیر. بیشتري داشت

هایی از این دست در  اندیشه .)254ص ، 1354، محبوبی اردکانی( محصلین خللی ایجاد کند
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هاي امیر از مزایاي عدم اعزام محصلین به خارج از  کنار نیازهاي آموزشی کشور و برداشت

براي ایجاد یک نهاد آموزشی در داخل ایران   تالش او را به ،)84 ، ص1381 ،رینگر(کشور 

امیر براي برجسته ساختن خصوصیات نظامی در آن از همان    تالشنهاد آموزشی که. واداشت

متعدد نظامی فرانسوي و انگلیسی هاي   نظر به اینکه از آمد و رفت هیئت". شد  میابتدا احساس

 نظامی در تهران ي میم گرفت یک مدرسهامیرکبیر تص، اي حاصل نشده بود به ایران نتیجه

طرف براي تعلیم افسران و کادر ارتش ایران   و معلمان و مربیان نظامی از کشورهاي بیتأسیس

امیر به درستی دریافته بود که اگرچه  .)268  ص،1364 ،هوشنگ مهدوي( ".استخدام کند

ر چگونگی انجام اي مستلزم حضور استادان خارجی و نظارت مداوم ب ساخت چنین مدرسه

تر  ثیرش در تحول اجتماعی عمیقأتر و ت  فعالیت چنین نهادي گستردهي  اما دامنه،امور است

  .)353ص ، 1354 آدمیت( است

شمال شرق ، امیرکبیر پس از جلب نظر مثبت ناصرالدین شاه جوان، ق. ه1266در سال 

براي ساخت مدرسه ) 258 ، ص1354 ،محبوبی اردکانی(  سربازخانه بودارگ شاهی را که قبالً

 مدرسه را به میرزا رضاخان مهندس تبریزي داد و نظارت ي مناسب دید و دستور ترسیم نقشه

) میرزا  عباسدومین پسر(بر چگونگی مراحل پیشرفت دارافنون را به بهرام میرزا معزالدوله 

  .)69-70  ص،1354، روشنی( سپرد

علمین ورزیده براي انتقال مفاهیم و علوم ترین ضرورت در ایجاد چنین نهادي وجود م مهم

چرا که امیر مایل . شد  میجدید به محصلین ایرانی بود و این امر براي امیرکبیر بسیار مهم تلقی

در مدرسه ) به دلیل رعایت منافع کشورشان(به استفاده از متخصصین انگلیسی یا فرانسوي 

ها در  ندآوازه بودن اتریشیبه دلیل عدم حضور سیاسی و بل، نبود و با همین نگرش

 ي گذشته از جنبه .)86 ،1381 ،رینگر( وردهاي علمی و نظامی درصدد جذب آنان برآمدآ دست

آلمانی و سیستم هاي    امیر به اتریش و دولتي  ویژهي عالقه، طرفی دولت اتریش در ایران بی

در دخالت و سیاست خارجی خاص او  )1354، 356، آدمیت( حکومتی بخش آلمانی اروپا

، 324، هوشنگ مهدوي( دادن دولت سوم در ایران براي کم کردن فشارهاي انگلیس و روسیه

درخواست ایران براي سفر معلمان اتریشی به . ثیر نبودأت در جذب استادان اتریشی بی )1364

و  )268، همان( توسط جان داوود خان مترجم دربار به اتریش برده شد.  م1851ایران در سال 

شدید بین اتریش و عثمانی و تمایل دربار اتریش براي ایجاد قواي منظم و هاي   دلیل رقابتبه 
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معلمینی که از  )242 ، ص1360 ،مکی( تشکیالت مرتب در ایران به سرعت پذیرفته شد

  :اتریش به ایران آمدند عبارت بودند از

  .)معلم مهندسی( )(Zatti کاپیتان زاتی .1

  .)معلم پیاده نظام و فن رزم آزمایی ((Gumonez) کاپیتان گومنز. 2

  .)معلم توپخانه ((Kreziz) نائب اول کرزیز .3

  .)معلم سواره نظام ((Nemiro) نائب اول نمیرو .4

  .)معلم معدن شناسی ((Carnotta) کارنتا .5

  .)معلم طب و جراحی و تشریح ((Dr.Polak) دکترپالك. 6

   .)معلم علوم طبیعی و دواسازي(فکتی . 7

از این گروه هفت نفره گومنز و نمیرو پیش از ورود جان داوود خان و سایر اعضاي گروه 

، آدمیت( به تهران رسیدند) دو روز پس از برکناري امیرکبیر (1268 محرم 27به تهران در 

 دارالفنون در روز یکشنبه ي مدتی پس از ورود این هیئت به ایران بود که مدرسه .)360، 1354

 دارالفنون توکیو و سه سال تأسیسبیست سال پیش از ) 363، همان (1268االول پنجم ربیع 

  .گشایش یافت) 254 ، ص1354 ،محبوبی اردکانی(پس از دارالفنون استانبول 

 آموزشی به سبک اروپایی که دولت ي سسهؤبه عنوان نخستین م" ،راه اندازي دارالفنون

ی از اصالحات ئاصالح آموزش به عنوان جز نیاز به ي نشانگر درك فزاینده، بانی آن بود

 آموزش به سبک اروپایی در ایران ي از آن گذشته جهش کمی و کیفی در عرصه. تر بود گسترده

  .)81 ، ص1381 ،رینگر( "شد  میمحسوب

براي نخستین بار در مکاتبات میرزا شد   عنوان دارالفنون که اندکی بعد به مدرسه اطالق

 ، ص1354 ،آدمیت( یر امور خارجه و مدیر مدرسه استفاده شدخان شیرازي وز  محمدعلی

 باید گفت برخالف نظر برخی از مورخین که انتخاب این نام را به امیرکبیر نسبت )355

 ، ص1355 ،اقبال آشتیانی( دهند و علت این نامگذاري را تعلیم فنون مختلف در مدرسه می

شخص امیر هرگز از ، دانند  می)242، ص 1360، مکی( ثیر دارالفنون عثمانیأیا تحت ت) 156

امیر .  استفاده نکرده است،اش بود اندازي تالش براي راه اي که در  دارالفنون براي مدرسهي واژه

 ي مدرسه"، " جدیدي مدرسه"، "مدرسه" شخصی و رسمی خود از عناوینی چونهاي   در نامه

  متن قرارداد با معلمان اتریشی استفاده کرده و حتی در"خانه پادشاهی مکتب" و "نظامیه
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رسد که تا زمان   می چنین به نظر.)355، ص 1354، آدمیت( اصطالح آخر به کار رفته است

 انتخاب نام دارالفنون گرفته نشده بود و احتماالً افتتاح مدرسه هنوز نام قطعی براي آن در نظر

 استانبول صورت گرفته ي درسهاز کارهایی بوده که پس از برکناري امیر و به اقتباس از نام م

  .)189  ص،1354، روشنی( باشد

چرا شد   سپرده) وزیر امور خارجه( مدرسه از ابتدا به میرزا محمدعلی خان شیرازي ي اداره

محبوبی ( خارجه داشتند که معلمان مدرسه اروپایی بودند و ارتباط نزدیکتري با وزارت امور

در ) 1349، 351، صدیق(  نفر باشند30ه قرار بود تعداد محصلین ک )264 ، ص1354 ،اردکانی

/  نفر39 پیاده نظام/ نفر 26توپخانه / نفر 12مهندسی :  رسید به این قرار نفر114اولین سال به 

 5 معدن شناسی/ نفر 7فیزیک و شیمی و داروسازي /  نفر20طب و جراحی /  نفر5سواره نظام 

اي  ه در دارالفنون براي تحصیالت خود هزینهشاگردان پذیرفته شد )1354، 367، آدمیت( نفر

 شد  میو ناهار داده  شکل پرداختند و از طرف دولت به آنها خرج تحصیل و لباس یک نمی

  .)1349، 353، صدیق(

دارالفنون نوپا را با تهدیداتی از جانب صدراعظم جدید ایران میرزا ، ق.ه 1268قتل امیر در 

ها به  اعتراض انگلیسی. ر انگلیس در ایران مواجه ساختآقاخان نوري و کلنل شیل وزیر مختا

ها استفاده نشده است و میرزا  بود که چرا در انتخاب معلمان دارالفنون از انگلیسی  مسئلهاین 

با . درصدد ایجاد اشکال در کار مدرسه بود نوگرایانههاي   آقاخان نیز به دلیل دشمنی با اندیشه

و دارالفنون  )247، ص 1360، مکی( کرد می از مدرسه حمایتاین وجود ناصرالدین شاه جوان 

ق تجهیزات الزم براي .ه 1272 در سال مثالً. داد  میخوبی به فعالیت خود ادامه  ها بعد به تا سال

  و داروسازي از اروپا خریداري شدیک آزمایشگاه مجهز براي محصالن فیزیک و شیمی

ق براي .ه 1275ي تعدادي از محصالن در سال ها  تالش.)267 ، ص1354 ،محبوبی اردکانی(

 یا تعیین ارتفاع کوه البرز در طی ده روز) 268، همان( تعیین ارتفاع قصر شاه از سطح تهران

 ي همگی نشان دهنده) همانجا، پیشین( سه ماه و یا طراحی نقشه تهران در) همانجا، پیشین(

ه شدن مالیات تویسرکان و مالیر به بودجه اضاف. ها در دارالفنون است پویایی و تداوم آموزش

ها و چاپخانه مخصوص مدرسه و کارخانه بلورسازي و   آزمایشگاهتأسیسدارالفنون و 

ادامه چنین  در .)همانجا، پیشین(  از اهمیت مدرسه براي حکومت داردکاغذسازي همگی نشان

 نفر ثبت کرده 387 را الفنونق تعداد محصالن دار.ه 1307اقداماتی است که لردکرزن در سال 
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  نیز در مدرسه مشغول به کار شدندبه تدریج تعدادي ایرانی .)367 ، ص1354 ،آدمیت( است

زیرا مترجم زبان آلمانی ، زبان آموزش در دارالفنون فرانسوي بود )186 ، ص1367 ،ورهرام(

، ی اردکانیمحبوب( یشتري به زبان فرانسه مسلط بودندکم بود و در مقابل این کمبود افراد ب

 اما ، به پایان رسید1274اول مدرسه پس از هفت سال در   ي دوره .)270  ص،1354

 مسئلهعلت این . سال کاهش یافت بعد ابتدا به پنج سال و بعد چهارهاي   هاي دوره آموزش

 شدند گردان جدید در مدرسه پذیرفته نمیشا   دورهطول یک در. کمبود اساتید ورزیده بود 

میرزا  قلی ق که اولین وزیر آن علی.ه 1272  وزارت علوم درتأسیس .)297، همان(

اعتضادالسلطنه که از سال . باعث توجه بیشتر به امر آموزش در ایران شد، اعتضادالسلطنه بود

ق ریاست دارالفنون را برعهده داشت به علت عملکرد .ه 1298ق تا زمان مرگش در .ه 1274

دست به ، ا آقاخان نوري از فرانسه استخدام شده بودندضعیف معلمانی که به دستور میرز

نتیجه سیاست او برخالف خواست امیرکبیر مداخله . استخدام معلم از اروپاییان مقیم تهران زد

 ان جدید داراي مشاغل سیاسی بودندکه بیشتر معلم   چرامور دیپلماتیک در امور مدرسه بودا

عالوه بر ایجاد مدارس ، زمامداري خود ي  وره دسپهساالر نیز در .)97 ، ص1381 ،رینگر(

،  فیزیک و شیمیي هاي آزاد در زمینه جدید به تقویت دارالفنون پرداخت و در آنجا کالس

 تمام مردم دایر ي براي استفادهخارجی هاي   تاریخ و جغرافیا و زبان، پزشکی، زیست شناسی

  .)285 ، ص1377 ،زیباکالم( کرد

ي   جامعهثیري را درأچه تشد   هایی که در باال ذکر فنون با ویژگیاکنون باید پرسید دارال

ثیراتی که أت.  ثیرگذار بودأناصري بسیار ت ي   دورهاین نهاد آموزشی در ایران. ایران به جا گذاشت

خود را تري  عمیق   شکلبعدي بههاي   به تدریج و در دوره،  آني به رغم محدود بودن دامنه

  .رارندنشان دادند از این ق

هم محصلین بازگشته از خارج "  مبانی علوم سنتیدر آشنایی با علوم جدید و تردید در. 1

 ،1372 ،سرمد( "اي داشتند دارالفنون و مدارس دیگر سهم قابل مالحظههاي   کرده و هم تحصیل

اگرچه این تعلیمات محدود بود اما به دلیل گسترش در محیط فکري آن زمان ارزش  .)102

 .)354 ، ص1354 ،آدمیت( نیان بودتعالیم پیشیهاي    نقصي اوانی داشت و نشان دهندهکیفی فر

 برخی معتقدند که پیدایش قشر جدیدي از روشنفکران از اولین نتایج ایجاد دارالفنون

 تا هنگام وقوع انقالب مشروطیت تأسیسدارالفنون از زمان ". )65 ،1386 ،سعیدیان( باشد می
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این افراد . اي از جوانان ایرانی را به سبک و سیاق نو آموزش دهد الحظهتوانست تعداد قابل م

ایران    جامعه اجتماعی را دري در ابتدا یک الیه، که با تفکر جدید تا حدودي آشنا شده بودند

. شدند  میاي تازه در این کشور محسوب پدیده، پدید آوردند که از حیث قشربندي اجتماعی

صیل کرده گرفت که با دیگر عناصر قدیمی تح  میاجتماعی را در براین الیه جدید نیروهاي 

وجود  به   جامعهگروهی از نواندیشان در، بعدها از میان تحصیل کردگان متفاوت بود کامالً

 دیوانیان ویژه به   جامعهنفوذ التحصیالن دارالفنون که برخاسته از طبقات ذي  اکثر فارغ. آمدند

تازه و افکار هاي   انی به کار گرفته شدند و با توجه به آموزشدر مناصب دیو، سنتی بودند

  .)همانجا، همان( "دیوان ساالران را به وجود آوردندنسلی نوگرا از ، متجددي که یافته بودند

  دارالفنون بودتأسیسچاپ و نشر کتاب با موضوعات گوناگون یکی دیگر از پیامدهاي  .2

هاي گوناگون  اري امیرکبیر به دلیل وجود مترجمان زبان دوران زمامد.)104 ،1364 ،راوندي(

لیفات و رونق أاي مهم از نظر وسعت ت  دورهنهادن مراکزي همچون دارالفنون  در دربار و بنیان

 ثیرگذاري درأاین جهش مهم فرهنگی عالوه بر ت .)193 ، ص1367 ،ورهرام( چاپ کتاب بود

به نهضت ) 355، ص 1355، آدمیت( از مردماي   گستردهي گسترش دانش غربی در میان توده

این روند چنان با سرعت و عمیق  .)37، ص 1377، فراستخواه( علمی عهد ناصري منتهی شد

لیف أقدیم را واداشت که در مقابل نوخاستگان دارالفنون به ت بود که حتی معتقدان به علوم

محبوبی ( د بپردازنداضی و عربی قدیم و جدیهایی در موضوعات طبی و فلسفی و ری کتاب

 .)306 ، ص1354 ،اردکانی

اروپایی در هاي   پذیرفته از نمونه ثیرأگیري دارالفنون به عنوان یک نهاد آموزشی ت  شکل.3

حالی که آموزش و پرورش سنتی و متقدم  در .آموزشی سنتی قرار گرفتهاي   تقابل با شیوه

شت و کسی را براي استفاده از چندان کاربردي در زندگی اجتماعی فارغ التحصیالن ندا

دارالفنون همه هاي   رشته، ساخت اي در دنیاي عمل آماده نمی مکتبی و مدرسههاي   آموخته

 .)100، ص 1372، سرمد( کاربردي بودند

دهی نهادي آموزشی دست   شکلبا افتتاح دارالفنون براي نخستین بار حکومت در ایران به. 4

چگونگی ساخت تا گزینش معلمان نظارت   ترسیم نقشه وزده بود و در تمام مراحل آن از

به بعد بود که حکومت مرکزي و سپس وزارت علوم بر امور آموزشی    دورهداشت و از آن

 .)همانجا، پیشین( در گسترش علوم داراي نقش اصلی شدایران توجه بیشتري نشان داده و 
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ترین  ثیر پذیرفته بودند از مهمأآموزشی جدید اروپایی تهاي    ساخت مدارسی که از روش.5

، ساالر خان سپه صدارت میرزا حسین ي   دورهدر. اندازي دارالفنون در ایران بود ثیرات راهأت

، راوندي( ر تبریز و اصفهان به راه افتادندمدرسه مشیریه در تهران و مدارس دولتی دیگري د

 براي گسترش فرهنگ و  رشدیه اقدام مهم دیگري بود کهي  مدرسهتأسیس .)106، ص 1364

علوم جدید و نقشی مهم در آشنایی عامه مردم با شد   علوم جدید در میان مردم عادي انجام

روند ساخت مدارس در ایران چنان سرعتی یافت  )367 ، ص1354 ،محبوبی اردکانی( داشت

اصفهان مظفرالدین شاه عالوه بر افتتاح مدارس مختلف و متعدد در آذربایجان و ي   دورهکه در

 49 تنها در تهران ،و یزد و کرمان و مشهد و همدان و کرمانشاهان و شیراز و بوشهر و رشت

 .)654 ، ص1367 ،کرمانی( جود داشتمدرسه و

  

  گیري دارالفنون  شکلنگاهی آسیب شناسانه به فلسفه

 تاریخی پیامدها و ي گیري مدرسه دارالفنون و مطالعه  شکلمروري مجدد بر چگونگی

هاي   شکست. کند  میناپذیر ها را اجتناب قاجار طرح برخی پرسش ي   دورهت این نهاد برثیراأت

 ایجاد دارالفنون ي اندیشه، ال بردؤها که توان فنی و نظامی ایران را زیر س متعدد ایران از روس

 اندیشه و نگرش ي مطالعه. اي که بعدها به واقعیت تبدیل شد ایده. را در ذهن امیر ایجاد کرد

اهمیت   بسیار با،گیري دارالفنون داشت شکلرا در ترین نقش  امیرکبیر به عنوان فردي که مهم

 تأسیس اما آیا ،اندازي سریع دارالفنون کرد  معطوف به راهامیر تمام توان خود را. است

فنی و نظامی در آن بارز بود پاسخی مناسب به عقب ماندگی نظامی هاي   اي که ویژگی مدرسه

 نظامی بود که علوم انسانی در آن جایگاهی نداشت د؟ آیا هدف امیر ایجاد نهادي صرفاًایران بو

ساز علوم انسانی  تا به نقش فرهنگشد   یا شتاب او براي راه اندازي سریع این نهاد باعث

  توجهی نشود؟

 اصالحات به دو اقدام مهم دست زد که عبارت بود از ي ابتدا باید گفت امیرکبیر در زمینه

 )59 ، ص1384 ،اکبري(  وقایع اتفاقیهي اندازي روزنامه  دارالفنون و راهي  مدرسهأسیست

امناي دولت مقرر " :کند  می مدرسه دارالفنون را چنین بیانتأسیسامیرکبیر هدف خود از 

براي تحصیل علوم . اي بسازند که علوم و صنایع در آنجا تعلیم داده شود اند تعلیم خانه داشته
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روزنامه ( " یافتتأسیساي  بابت هندسه و متون شناسی و آداب جنگ و غیره مدرسهغریبه از 

 مدرسه از طریق آشنایی با افکار قائم مقام و برنامه تأسیس ي اندیشه .)ق.ه 1267، وقایع اتفاقیه

هاي    که این امر نیز پس از شکستایران در امیرکبیر جوانه زد   جامعهاصالحی او براي

ایرانیان شد   ها بود که مشخص طی این جنگ. گ با روسیه سربرآوردن در جنتحقیرآمیز ایرا

 امیرکبیر در چنین. اند رکود و ایستایی علمی بوده، براي قرون متمادي دچار عقب ماندگی

 سفر امیرکبیر به روسیه و استانبول را نیز باید در. تاریخی رشد کرد و ظهور یافتي  دوره

اهدات وي در ثر دانست در نتیجه باید گفت مشؤ محی او کامالًاصالهاي   گیري اندیشه شکل

توجه او را به مسائلی جدید معطوف ، سسات تمدنی جدید این کشورمؤروسیه و مطالعه در 

سسات را در ایران به وجود ؤ صدارت خود سعی کرد بخشی از آن مداشت و وي در دوران

نظامی و نظام هاي    توسعه و تجهیز بنیان دارالفنون وي اندازي مدرسه براي راه   تالش.آورد

 اصلی آن در سفر به روسیهي  مایه هایی دانست که خمیر جمله برنامه توان از  میجدید قشون را

تنظیمات نیز ي   دورهاز سوي دیگر امیرکبیر با جریان اصالح طلبانه عثمانی در. گرفت  شکل

نی را برعهده داشت و  که صدارت عثمابرخورد مستقیم داشت که به دلیل آشنایی با رشیدپاشا

توان گفت که امیرکبیر از اصالحات عثمانی نیز الهاماتی گرفت  ، میآن دوهاي   نگاري از نوع نامه

  . مدرسه دارالفنون و اصالح امور سپاه بودتأسیس آنها همان ي که عمده

 وي که ي یشهاندهاي   با مروري مجدد بر اصالحات امیرکبیر و توجهی دوباره به سرچشمه

 توان به این نتیجه دست یافت که اوالً  میممالک روسیه و عثمانی بودهاي   برگرفته از پیشرفت

خود را در هاي    امیر اندیشه تفکرات جدید در نزد وي بود و ثانیاًأ غربی منشي نوسازي به شیوه

 از مدنیت غرب به عبارت دیگر کار امیر در الگوبرداري. چارچوب معینی گردآوري نکرده بود

به نظر . ناشی از یک آگاهی همه جانبه از تمدن غرب و مبانی علمی و غیر علمی آن نبود

کردند در  آید کسانی که از ایران به فرنگ رفته و مظاهر تمدن جدید را مشاهده می می

هم برخی   شدند و مظاهر تمدن را و آن هاي خود به یک خطاي متدولوژیک دچار می ارزیابی

 وایتهد آن را این خطایی است که. دیدند اهر تمدن را برابر با خود تمدن و تمام تمدن میاز مظ

یعنی مبانی فلسفی ، نسبت به وجوه پنهان تمدن، از طرف دیگر. نامید خطاي کنه و وجه می

 دانش این ،از این رو. ادندد هاي تمدن حساسیت نشان نمی تمدن و نیز پیامدها و داللت

 وجوه ي چون همه، هاي غرب از یک رو جامع نبود  تمدن و پیشرفتي ارهبگران در مشاهده
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در همین . توجه بودند چون به مبانی آن بی، عمیق نبود، و از طرف دیگر، دیدند تمدن را نمی

هایش به روسیه و  اهر مدنیت را که در جریان مسافرتتوان گفت امیرکبیر برخی از مظ راستا می

 مظاهر این ها صرفاً که این  فت ممالک اروپایی پنداشت در حالیعثمانی دیده بود علت پیشر

و نیز با برابر نهادن پیشرفت و توسعه با ، وي شاید با برابر نهادن این دو. پیشرفت بودند

و نیز با عدم توجه کافی به مبانی فلسفی و فرهنگی توسعه علمی سعی ، پیشرفت فنی و صنعتی

پس آنچه توجه . سره فراچنگ آورد  تمدن را به تمامه و یکسیس دارالفنون پیشرفت وأکرد با ت

نه بنیادهاي تمدن غرب که مظاهر و ، فکر را معطوف خود کرد امیر و سایر ایرانیان روشن

 که تا سالها تداوم داشت ازي گردیدتجلیات آن بود و همین امر باعث فهم نادرستی از نوس

تمدن هاي   باید زیر ساخت،  پایدار ایراني براي پیشرفت و توسعه .)61 ، ص1381 ،اکبري(

سپس نسبت آن با مبانی علوم انسانی و . شد  میغرب و عوامل اساسی ترقی آنان شناخته

گاه با الگوي توسعه در  گردید و آن  میشناسی تبیین و تدوین شناختهاي   فرهنگ و تئوري

 عماران بعدي اصالحات در ایرانه م هدفی که نه امیر در پی آن بود و ن.شد  میایران تطبیق داده

ایران به واقع به اصالحات امیرکبیر محتاج بود ولی این کار با رویکردي عمیق به  ي  جامعه

کرد و   میبه دیگر سخن امیرکبیر باید از تمدن غرب اقتباس. بنیادهاي مدنیت غرب ممکن بود

توان  به همین دلیل نمی. مدنیت غربهاي   ریشه این امر ممکن نبود مگر از راه دست یابی به

توان وي   می بلکه،اي الگویی منسجم در نوسازي دانستامیر را مصلحی صاحب مکتب و دار

 بنیادهاي ي را دیوان ساالري ترقی خواه شمرد که رویکردش به اصالحات از آنجا که بر پایه

حکام نظام پیشرفت تکنولوژیک و است، نظري مستحکم بنا نشده بود حتی اگر به رشد اقتصادي

  . آورد گرا را به ارمغان نمی انجامید ولی مدنیتی دیرپا و بوم  میسیاسی

چنان که امیر در مکاتباتش گفته است نخست   دارالفنون آني منظور از احداث مدرسه

معلم ، تربیت کادر ورزیده براي قشون و سپس کارشناس علوم کاربردي مانند مهندس معدن

 برخالف نظر دکتر فریدون .)146 ، ص1371 ،آل داوود( بودعالم تشریح و طبیب ، ریاضی

امیرکبیر در درجه اول معطوف به دانش و فن جدید بود و بعد به  آدمیت که معتقد بود ذهن

رسد که امیر دو هدف   میچنین به نظر ،)353 ، ص1354 ،آدمیت( علوم نظامی توجه داشت

 مدرسه ي گانه آدمیت به شعب هفت. کرد ی مالذکر را به طور موازي در دارالفنون دنبال فوق

داد ولی باید دانست که این   میکند که آموزش نظامی یک شعبه از آن را تشکیل  میاستناد
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 یش یافتشعب بعدها به وجود آمد و در پی گسترش مدرسه مواد درسی آن نیز افزا

احداث مدرسه که وجه نظر امیر از   تر این از همه مهم .)43، ص 1367، اعتمادالسلطنه(

پاسخ دادن به نیازهایی بود که ضرورت وجود آنها در میدان عمل احراز شده بود و ، دارالفنون

تحقق آن در کشوري ي   تمدن جدید و نحوهي بنیادین در فلسفههاي   نه برخاسته از بررسی

  احساسامیر به عنوان مدیر اجرایی کشور نیاز به داشتن قشونی منظم و توانا را. مانند ایران

اندازي مرکزي گرفت  تصمیم به راه، دانست  می این علومي کرد و از آنجا که فرنگ را دارنده می

بر تخصص  مروري. خود را به ایرانیان منتقل کنندهاي    آن عالمان فرنگی دانشي که به واسطه

ر ید این نظؤ م،هفت معلمی که توسط مسیو جان داود و به دستور امیرکبیر استخدام شدند

، پیاده نظام، عبارت بود از مهندسیشد  دروسی که توسط این معلمان تدریس می. است

  .)36 ، ص1368 ،پوالك( داروسازي و طب، معادن، سواره نظام، توپخانه

 دارالفنون و ي اندازي مدرسه راهسند دیگري که نظر ما را در باب رویکرد کاربردي امیر به 

 فنون نظامی دارالفنون نزدیک ي کند این است که شعبه  میییدتأالعاده به امور نظامی  توجه فوق

به هشت ماه پیش از افتتاح رسمی مدرسه و شش ماه پیش از برکناري امیرکبیر شروع به کار 

و امیر در همین زمان در گزارشی از وضعیت  )316 ، ص1367 ،السلطنه احتشام( کرده بود

.  مدرسه به خوبی انجام یافتي ات شش ماهه امتحان:نویسد  میمحصلین فنون نظامی به شاه

. هاست ان کنند چون براي جنگ بهترین مشقبه جهت جنگ چندین فوج مشق مخبرشد   قرار

علم ساختن قلعه و بردن مارپیچ و ساختن پل را  .شود  در نزد صاحب منصبی که فردا وارد

 ،1338 ،ساسانی(  صاحب منصب الیق تربیت خواهد شدبه زودي در ایران، خواهند آموخت

ایران    جامعه اصلی امیرکبیر رفع عقب ماندگیي انگیزه، گونه که مشاهده شد همان .)43

  . ایران و روس آشکار شده بودهاي    در بعد نظامی بود که پس از جنگخصوصاً

هاي ناکامی پروژه دارالفنون در راهبري ایران به سوي پیشرفت و ترقی  در بررسی ریشه

که برخی از محققین دالیل و عوامل دیگري را مسئول ناکامی این پروژه  .ودش  باید اشاره

  :اند که برخی از آنها عبارتند از دانسته

ص ، 1354،  و روشنی245، ص 1360، مکی( خودکامگی و استبداد ناصرالدین شاه .1

191(.   
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هان و د امور در جایران از رون  ي  جامعه حاکم مسلط بري عقب ماندگی فکري طبقه. 2

محبوبی ( ثیر این موضوع بر مناسبات سیاسی و اقتصادي و اجتماعی کشورأجوامع دیگر و ت

  .)67ص ، 1386، و سعیدیان 308  ص،1354، اردکانی

ریزي صحیح براي  مسئوالن دارالفنون در جهت برنامهمدیران و ، ناتوانی گردانندگان. 3

  .آینده علمی و اداري این نهاد

دان  از اعوان و انصار درباریان و فرزنی محصلین که عمدتاًترکیب خاص طبقات .4

حضور فرزندان اعیان و اشراف در دارالفنون به عنوان ( شاهزادگان و رجال دولت بودند

هایی چون سیر فرهنگ و تاریخ   اتفاقیه و مراه البلدان در کتاببه نقل از روزنامه وقایع محصل

دین و گفتمان ،  و آموزش103 صفحه، تضی راوندياز مر ایران و اروپا تعلیم و تربیت در

کند   میآوري بیاندر این خصوص پیتر.  آمده است88 صفحه، اصالح فرهنگی از مونیکا رینگر

محمدعلی شاه بود که به فرزندان طبقات  ي   دوره دارالفنون و درتأسیس سال پس از 60که 

. تاریخ معاصر ایران. پیتر، ید به آورينگاه کن. پائین نیز اجازه تحصیل در دارالفنون داده شد

  .)162صفحه . 1369، چاپ دوم. بی جا. جلد اول. برگردان محمد رفیعی مهرآبادي

اند اما برخی از این عوامل خود معلول عدم  ثیر نبودهأت چند این عوامل در این ناکامی بی هر

ه علمی در غرب خود توسع.  پیشرفت و توسعه بوده استي توجه همه جانبه و عمیق به پروژه

 نوزایی یا رنسانس تغییر أمنبع و منش. ی و فلسفی بوده استمحصول بالفصل توسعه فرهنگ

مبناي انسان محورانه تمدن جدید غرب باعث شده که . ها به انسان و هستی بود نگاه غربی

کند امیرکبیر به دالیل پیش گفته نتوانست این مهم را کشف . روسو را پدر تمدن غرب بنامند

لذا بدون توجه به پیش . گذار از معبر فرهنگ و استمداد از علوم انسانی است، که راه تغییر

به نتایج تغییر در جوامع غربی که ، بایسته و الزم براي تحول اجتماعی در هر جامعههاي   فرض

 علمی و صنعتی بود توجه کرد که در این مرحله درك واقعی از نیازهايهاي   همانا پیشرت

آنچه که در  .)69 ، ص1375 ،بهنام( ندیشه روشنی از آینده کشور نداشتایران و اي  معهجا

 جوامع غربی اتفاق افتاده بود تخریب ساخت سنتی نگرش به انسان و زدودن فرهنگ حاکم بر

، روابط اجتماعی، تعریف انسان، در نگاه جدید. و ساختن بناي جدیدي بر آن بود  جامعه

یافته   همین نگاه تغییره سیاست و مواردي از این قبیل تغییر یافته بود وفلسف، مناسبات قدرت

از جمله دانش جدید ، علوم انسانی جدید. گیري علوم انسانی جدید شده بود مبناي شکل
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همه به نحوي ، دانش جدید اقتصاد، دانش جدید مدیریت و سیاست، آموزش و پرورش

عه از دوران و شرایط پیشا صنعتی به م کردن جااندرکار تمهید مقدمات الزم براي وارد ستد

 از این رو تمدن جدید محصول طبیعی سلطه پارادایم انسان گرایی بر. دوران صنعتی بودند

هاي پیگیر فیلسوفان علوم انسانی در  پارادایمی که حاصل فعالیت، شود دانسته می  جامعه

 نظر امیرکبیر و همفکران او در مغرب بنابراین توسعه مورد. بود   جامعهمواجهه با مراجع سنتی

  جامعهو مدیران کالن   قدرتکه عوامل  یند طبیعی شکل گرفته بود بدون آنزمین طی یک فرا

و این چیزي است که در ایران . طی یک برنامه از باال به پایین سعی در ایجاد آن داشته باشند 

،  غربي ه مبانی انسانی و فرهنگی توسعهتوجهی ب اما در مقام تحلیل این کم. اتفاق نیافتاده بود

 مبانی اساساً، به همیاري بسیاري از روشنفکران آن روز،  امیرکبیراًشاید بتوان گفت که اساس

  و لذا آن، دانست می، در مقابل غرب،  قوت ایران و بلکه شرقي ایران را نقطه ي   جامعهفرهنگی

به عنوان نمونه میرزا صالح شیرازي که پیش از . نمود نیاز از ارزیابی و بازپروري تلقی می را بی

ی میان ایران و اروپا صدارت امیرکبیر یکی از دانشجویان اعزامی به فرنگ بود در مقایسه فرهنگ

اي با علوم جدیده فرنگ  تا اندازه، ایرانیهاي   چنانچه اخالق و عادات و سنت" :معتقد است

و یا سید  )141، ص 1347، شیرازي( "د داشتدرآمیزد قومی قویتر از پارسیان وجود نخواه

 فرهنگ ایران و ي زاده که مدتها در اروپا زندگی کرده در همین زمینه و با مقایسه حسن تقی

فرهنگی و باستانی ایرانیان و آداب اجتماعی آنها تنها علم و هاي   آیین": غرب معتقد است

   .)317، ص 1368، زاده تقی( ".صنعت غرب را کم دارد

 

  يگیر تیجهن

ي   دورهدر تالش براي بنیان نهادن یک نظام آموزشی جدید و کارآمد در ایران اگرچه

اي از اقدامات بود که پیش از امیر آغاز شده   مجموعهي اما دربرگیرنده، امیرکبیر به ثمر نشست 

 مشاهده پیشرفت و توسعه روزافزون. امیر نیز نقش مهمی داشتهاي   گیري اندیشه  شکلو در

امیرکبیر و حاکمان دلسوز ایران را بر آن داشت تا ، و حتی روسیه و عثمانی، غرب ي  جامعه

از . ایران را نیز تضمین نمایند   جامعه آیندهي توسعه، طرحی نو دراندازند و ضمن جبران مافات

آنجا که تظاهرات پیشرفت و تمدن نخستین بار در کسوت ادوات و تجهیزات نظامی و برخی 

ترین نماد  هاي تمدن مهم این جنبه،  صنایع خود را در معرض دید ایرانیان قرار داده بوددیگر از
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براي شد   این خطاي متدولوژیک باعث.  تمدن گرفته شدي اگر نگوییم معادل با همه، تمدن شد

گرفتن در مسیر توسعه مبانی ناپیداي تمدن و توسعه نادیده گرفته شده و  کسب تمدن و قرار

نوگرایانه هاي    اندیشه،از این رو. شها مصروف فراهم نمودن محصوالت تمدنی گردد تالي همه

این فرآیند هرچند که به . تکنیکی و نظامی متمرکز شد، ایرانیان بیشتر به سوي امور علمی

اما به دلیل مغفول شد   فنون و صنعت در ایران، خود عامل تغییرات مهم در سطح علومي  نوبه

توسعه و تحول در ایران نتوانست آنچنان هاي   انسانی و فرهنگ در زیرساختماندن نقش علوم 

 ي رغم همه در نتیجه دارالفنون علی .یران ایجاد نمایداي   جامعهکه باید تحول اساسی در

پیامدهاي مثبت و مهمی که در تاریخ ایران از خود به جا گذاشت نتوانست متغیري پایدار و 

  .ند توسعه ایران باشدعاملی دگرگون کننده در رو
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 .اکبر سعیدي سیرجانی به اهتمام علی .تاریخ بیداري ایرانیان). 1367( ناظم االسالم، کرمانی

 .چاپ پنجم، پیکان نشر :تهران. سوم جلد

 :تهران. جلد اول .سسات تمدنی جدید در ایرانؤتاریخ م. )1354( حسین، محبوبی اردکانی

 .چاپ اول، انتشارات دانشجویان دانشگاه تهران



274 )2ي  ، شماره1393، پاییز و زمستان 21ي ششم، سال  دوره( ،تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ي علوم مجله

 .دوم چاپ، کتاب بنگاه ترجمه و نشر : تهران.امیرکبیر .)1360( حسین، مکی

پژوهشنامه  . تغییرات ادواري در راهبردهاي نوسازي در ایرانبحران .)1385( قباد، منصوربخت

 .304 - 289ص ، 52 ي شماره، علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

ثیر نظري و عملی أهاي ایرانیان از تمدن جدید و ت  نخستین دریافت ).1387( قباد، منصوربخت

  .170-141 ص، 5/59ي  شماره، نشریه تاریخ ایران. آن در الگوي نوسازي امیرکبیر

 :تهران .نظام سیاسی و سازمانهاي اجتماعی ایران در عصر قاجار .)1367(غالمرضا ، ورهرام

 .چاپ اول، انتشارات معین

،  امیرکبیرانتشارات :تهران .تاریخ روابط خارجی ایران). 1364( عبدالرضا، هوشنگ مهدوي

 .چاپ سوم

 
  

 


