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 غالمحسین رحیمی
 استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

rahimi_gh@modares.ac.ir  
 (13/11/1393، پذیرش: 11/08/1393)دریافت: 

 چکیده
مند و هدفدار به آموزش ه نظامکن است ینو یهاانون آموزشکن یدارالفنون اول

به شاگردان مدرسه  یو عمل یپرداخت. آموزش علم ید نظامیعلوم و فنون جد
، ینظام ۀتاب در حوزک ۀف و ترجمیمنصبان نظام، تألز افواج و صاحبیو ن

علوم و فنون  ۀاز شاگردان در حوز یت نسلیمنظم و ترب یهاها و مشقامتحان
 یدستاوردها ۀمربوط به آن، از جمل یهاو گسترش آموزش ید نظامیجد

 یرگذاریثأت و تیاوج موفق هکی است د. گفتنیآین مدرسه به شمار میارزشمند ا
 ق(1276-1268) از تأسیس آنپس  بوط به چند سال نخستدارالفنون مر

بر آن است  ین مقاله، سعید. در ایود گردکج دچار ریتدراست و پس از آن به
 یبررس یدر دارالفنون عصر ناصر ید نظامیه روند آموزش علوم و فنون جدک

، یآموزش یهارد معلمان، رشتهکو روش آموزش، عمل یگردد. چگونگ
 ین مباحث بررسیتر، مهمینظام یهاتابک، ترجمه و چاپ فیلتأشاگردان و 

 ن پژوهش است.یشده در ا
 ،علم توپخانه، علم پیاده نظام، علم سواره نظامدارالفنون،  ها:دواژهیلک

 ن شاهیناصرالد
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 س دارالفنون یش از تأسیدر عصر قاجار پ ید نظامیآموزش علوم و فنون جد

 میرزاعباس یهاوششکها و اقدام
آموزش علوم و فنون  یچگونگ ،مقاله، به صورت گذرا یاصلش از ورود به موضوع یپ

گذار هین پای. نخستکنیمتشریح میدارالفنون  ۀس مدرسیش از تأسیپرا  ید نظامیجد
ل یبه دل یرزا است. ویمقاجار عباس ۀدر دور ید نظامیآموزش دانش و فنون جد

ر به ضعف گر دولتمردان قاجایش از دی، پیه تزاریجنگ با ارتش روس یفرمانده
 ۀمعاهد یپرداخت. با امضا یشیاندبه چاره یاستکن یرفع ا ید و برایقشون آگاه گرد

 یبه سرپرست یئت فرانسویومت قاجار و دولت فرانسه و ورود هکان حین مینشتاکنیف
درصدد برآمد از دانش و  رد وکاز فرصت استفاده  میرزاعباسران، یژنرال گاردان به ا

 یرد. وین بهره گینو یهاآموزش و مجهز ساختن قشون به سالح یها برامهارت آن
اده نظام ارتش فرانسه یپ ۀمواد نظامنام یبا تفنگ و اجرا یراندازی، به تشخصاً

دو سال از وقت خود را صرف مطالعه و  کینزد یافسران فرانسو کمکپرداخت و با 
د همراه عمل باشد ینظر باه کد یجه رسین نتیبه ا یرد. وکاده نظام و توپخانه یمانور پ

 میتعل بهرا  زادگانریام از یشمار میرزاعباسن، ی(. افزون بر ا198صل، یدروو)
ی مهندس کهی فرانسو «یالم» نزد چندی مدت هاآن. کرد مورأم فرنگ ۀویش به یمهندس

 آداب دانستن ،دسهنه علم در و کردند کسب کامل مهارت ،بود دانش صاحب و رکیز
ه ب امیخ گستردن ۀضابط ،اردو مقام بیترت ،ضرب و طعن مکامن شناختن» ،مساحت

(. 135، صهمو) شدند فن صاحب ،«فرنگ اسلوب و طرز به قلعه ساختن و نظام
نگر، یترجمه شود )ر یی در علوم نظامیهان دستور داد رسالهیهمچن میرزاعباس
اده نظام از یمانور پ ۀن نامین آئیبرت و همچنیگ ینظام یهاتابک(. 116-114صص

 (.198صل، یآن جمله است )دروو
ت و خروج ژنرال گاردان و یلسیت ۀدهان معایران در جریانت ناپلئون به ایبا خ

را به  یئتیران بود، هیروابط با ا یه منتظر بر قرارکران، انگلستان یهمراهان از ا
ران به یاه ام سپیتعل یبرا یئت مستشارانیآن ه ران فرستاد.یم به اکسر جان مل یسرپرست

افسر  2یستیرکافسر توپخانه،  1ندسهیهمچون، ل یان آنان افسرانیه در مکهمراه داشت 
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سپاه به  یهام دستهیتعل یبودند. آنان بالفاصله برا 2نجریو پوت 1تیاده نظام و مونیپ
 (.78صم، یشمفرستاده شدند ) میرزاعباس یخدمت اردو
ران و روس تابع منافع یا یهاجنگ یران در طیدولت انگلستان به ا کمکروابط و 

ز استفاده ین فرصت نید تا از ایوشک میرزاعباسن، یشور بود. با وجود اکآن  یاستعمار
 یعلوم نظام یسازیز قشون، به راهبرد بومیها ضمن تجهاز توان آن یریگند و با بهرهک
ه در امور توپخانه متخصص بود کندسه ین راستا، به لی، در امیرزاعباسز ادامه دهد. ین

ت یوشش و جدکدر مجموع، با . زدادپربی رانیا جوانان آموزش بهدستور داد 
 به توپ کنسوراخ چرخ وی زیرتوپ ۀکور ،یسیافسران انگل کمکو با  میرزاعباس

 التیتشک نیا. اختنددپر وپت ساختن به زین یرانیا استادان و شد ساختهی فرنگ ۀویش
 ی(. ب171صوتزبوئه، ک؛ دو134-133صص دنبلی،) داشت ،گررکا ای ،عمله نفر هزار

از نقاط ضعف  یکیخوب ناقص بود.  ۀگمان ساخت توپ بدون داشتن باروت و گلول
ن، به دستور یا بر ن باروت ساخت داخل بود. بنایت پائیفیکران یا یع نظامیصنا

 وزیر که شد ساخته ،فرنگ یهاارخانهک ۀویش و سبک با ،یاخانهباروت ،میرزاعباس
 .(133ص،یدنبلرد )ک ید میتول تبارو خروار سه

، ید نظامیدانش و فنون جد یسازیبوم یبرا میرزاعباس یاساس یهاگر اقدامیاز د
رزا صالح یبه م ین برنامه، قائم مقام فراهانیا یاجرا یاعزام محصل به فرنگ بود. برا

زان خرج گروه را برآورد یرا انتخاب و مسته یه افراد مستعد و شاکدستور داد  یرازیش
ه برای ک، عالوه بر خود میرزا صالح ییهاو مشورت یزنیند. سرانجام پس از راک

گر از ینفر د چهارده شد، یطبیعیات برگزآموختن تحصیل زبان و مترجمی و 
ها دو نفر جهت ان آنیه از مک ،(142همو، صن سفر انتخاب شدند )یا یرزادگان برایام

برای  هدار توپخانمیرزا رضا صوبه یکی: در نظر گرفته شده بودند یعلوم نظام یریفراگ
 (.46ص ،یرازیساز )شگر میرزا محمد علی چخماقیتحصیل توپخانه و مهندسی و د

فرستاد و یجان به لندن میالت آذربایشان را از ایز هر سال مواجب این میرزاعباس
، طبابت، یهمچون مهندس ییهاسب دانشکسفر به  ان بر اساس برنامۀین دانشجویا

هن به یها پس از بازگشت به مع، پرداختند. آنیساختن توپ، تفنگ، چخماق و صنا
انعام و  کیهر یآنان، برا ییدن توانایز با دین میرزاعباسرفتند.  میرزاعباسز نزد یتبر

گران گر، صنعتیشان را مورد لطف خود قرار داد. از طرف دیرد و اکن ییتع یمواجب
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ن یردند. پس از اکد یأیها آنان را تییها و تواناتیز قابلیران نیحاضر در ا یسیانگل
 بر بر آمد. بنا هاو مهارت آن یدر صدد استفاده از دانش و توانای میرزاعباسمراحل، 

م نزد یو تعل یشاگرد یبزرگان درگاه را برا یهاه چند نفر از بچهکن دستور داد یا
 (. 142ص، یبپردازند )دنبل تا به آموختن لغت و زبان و صناعتفرستند شان بیا

 یعلوم و فنون نظام یریفراگ ین محصالن برایه اشاره شد دونفر از اکهمچنان 
وشش کن با یا بر م پرداخت. بنایشان خواهیبه ا 1-3ه در بخش کانتخاب شده بودند 

علوم و فنون  ۀتوسع یبرا ییهارساختی، زمیرزاعباسژه یو، بهیدولتمردان قاجار
 ان نهاده شد. یبن ینظام

 محمدشاه یهاوششکها و اقدام
ران یا یشکرکش دنبال شد. با لشیم و بکز یرزا در عصر محمدشاه نیمعباس یهااقدام

ن یورانه باف فناکمحمدشاه از ش یآن شهر، آگاه ۀشدن محاصر یبه هرات و طوالن
با  کیپلماتیو د یان، برخورد نظامین مید. در ایتر گردشیران و اروپا بیا یهاارتش

 یباشخان آجوداننیرزا حسیشاند. در سفر مکانگلستان، محمدشاه را به سمت فرانسه 
ازده نفره از افسران ی یئتیران، هیآموزش قشون ا یرفت برایشور پذکبه فرانسه، آن 

اوردند ید نیران پدین ادر قشو یچ بهبود اساسین گروه هیران فرستد. اما ایارتش را به ا
 (.255ص، ی؛ هوشنگ مهدو62-60، صصنگری)ر

 یوشش براکتوان به یاعزام دانشجو م یران برایدولت ا یهاگر اقدامیاز د
س یپاشا تأس یه به همت محمدعلک-قاهره  یآموزش نظام ۀفرستادن دانشجو به مدرس

ت، یدمو متوقف شد )آ روروبه یه با مخالفت انگلستان و عثمانکرد کاشاره -شده بود 
 (.164ص

خان به آقاسی، هنگامی که محمدعلی میرزاصدارت حاج ۀه در دورکاست  یگفتن
سفارش  و فرهنگی علمی، فنی یهارفت؛ صدراعظم، فهرستی از کتاب سفارت پاریس

 فرانسوی، تنظیم کرده« ریشارخان»داد که سفیر در بازگشت به ایران آورد. فهرست را 
اد یان آثار یفهرست را به وزیر خارجه فرانسه تحویل داد. از م خان آندعلیبود؛ محم

، مربوط به علوم و «مدوّنات نظامی ۀجمل»و « اطلس نظامی فرانسه» یهاتابکشده 
 (.61-62میرهادی، صص(بودند  یفنون نظام
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 یعلوم و فنون نظام یریفراگ یاعزام محصل به فرنگ برا
ل یشاه به لندن اعزام شدند و مأمور به تحصین گروه محصالن در زمان فتحعلینخست

ده یرزا برگزیمز در عصر آن پادشاه و به همت عباسیبودند. گروه دوم ن یطب و نقاش
خان یانشان استاد محمدعلیه از مک( 142صها پنج نفر بودند )دنبلی، شد. آن

رزا یسازی تبریز، برای فراگیری صنعت، ماسلحه ۀساز، از استادکاران کارخانچخماق
ا محمدرضا به منظور تحصیل توپخانه و مهندسی یو میرزا رضا  یمهندس یجعفر برا

 (.45-41صص، یرازیمأمور بودند )ش
سازی ، صنعت تفنگ«پال مال»، واقع در «ویلکینس» ۀخان، در کارخان محمدعلی

ت و استعداد را بروز داد. یتحصیلی خود نهایت خالق ۀفرا گرفت و در فن و رشت
ق پادشاه انگلستان را یه تشوکد یرس یزانیدر ساختن تفنگ به م یو یمهارت و استاد

دمشق  یبایدار به سبک فوالدهای زتفنگ پیچ ۀیک لول یبه دنبال داشت. محمدعل
ساخت که مورد پسند خاطر جرج چهارم پادشاه انگلیس، قرار گرفت. پادشاه 

 ی(. و351مینوی، صزه داد )یتفنگ به او جا ۀاین لول یچهارصد و بیست لیره برا
و در  مقلب به لقب خانی شد و جز نجبای ایران گردید یچنداز پس از بازگشت، پس 

 د.یستهران ر ۀاست قورخانیزمان محمدشاه، به ر
ع یل فنون هندسه و صنایم در انگلستان به تحصیسه سال و ن کیرزا جعفر نزدیم

رزا به یمو توپخانه پرداخت. پس از بازگشت از طرف عباس یسازل، قلعهیمربوط از قب
 یاضیم فنون ریرزا جعفر به تعلیالتش بود گماشته شد. میه متناسب با تحصک یشغل

ل یبه دل یو پس از چند (43، ص«جعفر... شرح حال میرزا سید») دیمشغول گرد
 یاز روستاها یکیداد و « یمهندس باش»رزا به او لقب یمحسن خدمت، عباس

رزا ین خصوص میه در اک ی. در فرمانبخشیدول به او یجان را به عنوان تیآذربا
رد دانش و مهارت کصادر  یو یب السلطنه برایبه دستور نا یابوالقاسم قائم مقام ثان

 ن گونه بر شمرده است:یا را یو

ل علوم یتحصه حسب االشاره ب یت جوانیه در بداکرزا جعفر مهندس ی... م
س مأمور شد پس از یت انگلکل آداب نظام به مملیمکو ت یاضیو ر یهندس

النور فائز گشت او را باهر حضوره ه حصول علم مأمور به را حائز و بک یمدت
قه در حساب و هندسه و یالحق یم فیآزمودمل کدر علم و عمل بر وجه اتم و ا

امل و ماهر کر کر و معسکب لشین قلعه و سنگر و ترتییو تع یاضیفنون ر
 (.130-129قائم مقام فراهانی، صص.. )بود.
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سازی و استحکامات توپخانه و فن قلعه ۀه برای تحصیل در رشتکز یمیرزا رضا ن
یا به اصطالح معمول در ارتش هند و  ،سلطان توپخانه ،ده شد، به هنگام اعزامیبرگز

ران، در یپس از بازگشت به ا یو .(45کریمیان،صدار توپخانه، بود )آن روز صوبه
ملقب  ی( و پس از چند50و، ص)همشد لشگر آذربایجان مشغول به خدمت  ۀتوپخان

ق. در لشکر کشی محمدشاه به هرات، 1253در سال  ید. ویگرد« باشیمهندس»به 
، 1جران، قلعه و سنگرهائی، ساخت )بامداد، یارتش ا یشرکت داشت و برا

 (.96-95صص
دارالفنون برآمد میرزا رضا طرح و  ۀه امیرکبیر در صدد ساختن مدرسکهنگامی 

ها در سال یو (.1719، ص3ج، تاریخ...آن را ریخت )اعتماد السلطنه،  ۀنقش
سرحدات ایران همچون، آذربایجان، گیالن، گرگان و عراق عرب و عجم مشغول 

پرداخت سازی و امور مربوط به نظام کشی، قلعهو به تعیین حدود، نقشه بود خدمت
ق. هنگامی که ناصرالدین شاه از دارالفنون 1298در سال  .(53، 44کریمیان، صص)

سیده بود از نظر شاه گذارنده شد که از ی که به چاپ ریهاها و نقشهبازدید کرد کتاب
اشاره کرد  ،ترسیم کرده بود که میرزا رضا یجغرافیای یهاتوان به نقشهتر میهمه مهم

 (1119، ص3و2ج، مرآت البلدان)اعتمادالسلطنه، 
ان آنها یه از مکهای زیادی بر جای مانده است باشی نوشتهاز میرزا رضا مهندس

 ی، مربوط به علوم و فنون نظام«در فشنگ یارساله» و النظامصواعق  یهاتابک
ن رساله، از یباشد. در ایم ینظام یمهندس ۀنیدر زم صواعق النظامتاب کاست. 

، بحث یر آالت و ادوات جنگیب گلوله و عراده و سایساختمان توپ، خمپاره، ترت
ر محمد هرات به روزگا ۀه در زمان محاصرکبوده  ییهاادداشتیشده است. اصل آن، 

ب یترتها از آن یادداشت یادهیبرگزپس از آن سنده یه شده است. نویشاه قاجار، ته
باب،  یمقدمه، شش فصل و س کی، آن را در یفرنگ یهاتابکآن با  ۀسیداده و با مقا

 المعتو اس وپت نتاخس خاریتابش، از تکرزا رضا در ی. مه استر در آوردیتحر ۀبه رشت
سخن گفته ا هارهپما و خهگنشف واعو ان وپت ۀلیه وسب گنج دانیم نتآراسو  آن

 یرزا آقاسیم یدر زمان صدرات حاج«, ای در فشنگرساله» یعنی، یگر ویاثر د .است
 .ده استیه گردیران، تهیا ۀاصالح سالح و قورخان یبرا

محمدشاه  ۀق. در دور1254در سال  کهشامل هفده نفر بود ن گروه محصالن یسوم
. ندبه فرانسه اعزام شد یباشالدوله معروف به آجودانحسن خان نظام یبه سرپرست
حل اختالفات با  یبرا یاسیت سیمأمور کین سفر در واقع انجام یاز ا یهدف اصل
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ق یقشون و تشو یز استخدام معلم از فرانسه برایانگلستان و فرانسه و ن یهادولت
 خان و محمد زیم، عزیرزا عبدالرحیان مین میران بود. از ایار در اک یاردانان براک

ده شده بودند. محمد حسن خان و یبرگز یعلوم نظام یریفراگ یحسن خان، برا
نائل گشتند  یاوری ۀافت درجیگ بعد از بازگشت از فرانسه به دریم بیعبدالرح
 (.49-45صان، ی)هاشم

نفر بود به فرنگ اعزام  5ه شامل کن گروه یهارممحمدشاه چ ۀن در دوریهمچن
اده یپ» یخان براینقلیو حس« توپخانه یمهندس» یبرا یکرزا زیان آنان مید. از میگرد

ل وقوع یها به دلاما آن (،53-51صص  ،ند )همومأمور بود« نظام و توپخانه
علوم و  یریز مرگ محمدشاه در فراگیو نهای منجر به جمهوری دوم در فرانسه شورش

 یت نسبیان آنان به موفقیخان در مینقلیافتند. فقط حسین یق چندانیفنون مد نظر توف
فارغ  1ری( از مدرسه سن سم1844) ق1263در سال  ی(. و53ص  افت )همو،یدست 
و یمس ۀز بعدها مترجم درس علم توپخانین یکرزا زی. م)همانجا( ل شدیالتحص

 رد.کار یوشش بسکعلم توپخانه  یهاتابکش شد و در ترجمه و چاپ یرشک

 در دارالفنون  ید نظامیآموزش علوم و فنون جد

 دارالفنون ۀس مدرسیتأس
د. یآیران به شمار میا ۀجامع یخ تحوالت علمیدر تار یعطف ۀس دارالفنون نقطیتأس

ه و یوتاه خود در روسکد را در مدت اقامت یو معارف جد یب زندگیر ترتیبکر یام
از ی، نیادار یارهاکان یدر جر ،ده وید یشور عثمانکش در یخو یت طوالنیمأمور

گاه باشند دریه از معارف جدک یاردانکران را به افراد یا  کی، نیافته بود. وید آ
به آنها  یلید خیدهند و نبایران انجام نمیا یبرا یارک یه مستشاران خارجکدانست یم
چنان  رده بودند، آنکل یه تحصک یز در فنونیبه فرنگ ن ید داشت. محصالن اعزامیام

 ها هم آنشور را برطرف سازند و شمار آنک یهایازمندین ۀه همکافته بودند یمهارت ن
رفع  یه براکر آموخته بود ین مالحظات به امیند. ایار آکه در همه جا به کقدر نبود 

ده ساخت آما یرانیم جوانان ایت و تعلیترب یبرا یزکتخت، مرید در پایران بایاج ایاحت
ار و خدمت کا یل یتحص نتواند رشتۀ یش آمدها و عوارض خارجیان پکاالم یه حتک
آموزش محصالن در داخل  ی(. از طرف254ص، یانکارد یشان را بگسلد )محبوبیا

 بنا نه داشت.یدولت هز یمتر از فرستادن آنها به فرنگ براکتر و مراتب ارزانشور بهک
                                              

1. Saint-Cyr 
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ه استخدام کآگاه بود  امالًکته کن نیتجارب گذشته، بر ار با توجه به یبکرین، امیا بر
، یمقطع ینند تالشکیشان عمل میشورهاکه تابع منافع ک یخارج یشورهاکمستشار از 

ه تا موضوع آموزش به کد ین باور رسیبه ا یده است. ویفایو ب یزودگذر، سطح
از  یمعلمان لۀیو آن هم به وس یز آموزشکمر کیوسته و در قالب یصورت هدفمند، پ

سر ید میعلوم و فنون جد یساز ینشود، انتقال و بوم یطرف، ساماندهیشور بک کی
 نخواهد شد. 

ند کس یتأس یغرب بکبه س یآموزش ۀسسمؤ کیه چگونه کن یا درر یبکریل امکمش
م او به استخدام یرا به حداقل برساند، با تصمایشان  کیپلماتین حال نفوذ دیو در ع

به دو  یشیبر طرف شد. معلمان اتر یآموزش در دارالفنون تا حد یبرا یشیمعلمان اتر
 یران دستیدر ا یاسیش در آن زمان به لحاظ سیل انتخاب شدند. نخست، اتریدل

ه از انتخاب کرا  یابالقوه کیپلماتید یهایدگیچیر پیبکریب امین ترتینداشت. بد
ت به حداقل یشود با موفق یتوانست ناشیم ییایتانیا بری ی، روسیان فرانسویمرب

اش بلند آوازه بود. البته به یو نظام یعلم یش به خاطر دستاوردهایرساند. دوم، اتر
هم  یدانستند، و مترجمانینم یل بود. آنها فارسکمش کی یشیار معلمان اترکهنگام 

زبان جه فرانسه به عنوان یدر دسترس نبود. در نت یافک ۀبدانند به انداز یه زبان آلمانک
 (. 90، 86-85صص نگر،یرفته شد )ریدر دارالفنون پذ یآموزش

 ،هندسه نظام، نظام، سواره همچون، پیاده یهای تحصیلی دارالفنون علومرشته
معادن و طب و جراحی و مدت آموزش هشت سال بود اما بعدها چهارسال شد. اگر 

امر آموزش کمک  ماندند تا درچه دانش آموزان اغلب چهار سال دیگر در مدرسه می
(. در 91-89صصنگر، یبود )ر« ریشارخان»و معلم آن  یکنند. زبان آموزش فرانسو

ن گروه معلمان ینخست یهالفنون بازتاب تخصصردر دا یلیتحص یهاواقع رشته
 داشت.  یت نظامیبود و عمدتاً ماه ییایتالیو ا یشیاتر

 ردند و سرک یس میدارالفنون تدره در ک ییار مدرسه، چون معلمان اروپاک در آغاز
رزا یم ۀمدرسه بر عهد یر امورخارجه بود، سرپرستیارشان طبق معمول با وزکو 

ه در روز افتتاح ک چنان ، سپرده شد«ر دول خارجهیوز» ،یرازیخان ش یمحمدعل
رزا یاشخاص بود. پس از درگذشت م یطرف خطاب شاه و مأمور معرف یمدرسه، و
مدرسه  ینظام ه جنبۀکنیل ای، و به دل1268 یع الثانیرب 18در  یرازیخان ش یمحمدعل

 یآجودانباش یرکخان م زیآن را به عز یداشت، سرپرست یآن برتر یهاگر جنبهیبر د
در خان آجودان از جانب او  ینقیخان فرزند عل نیردند و عبدالحسکل نظام واگذار ک
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است مدرسه یر تومان به ریمحمد امرزا یخان، م زیابت داشت. بعد از عزیمدرسه ن ۀادار
است دارالفنون، به جز یه رکت ین واقعی(. ا264ص، یانکارد یمنصوب شد )محبوب

 ۀن نشانیقیبود، به یشش سال در دست افسران نظام ی، برایرازیش ۀماه کی یتصد
 (.92صنگر، یقائل بودند )ر یآموزش نظام ینخست برا یهاه در سالکاست  یتیاهم

ه ک ین چهارده تا شانزده سال بود و بعضیآموزان هنگام ورود به مدرسه بسن دانش 
 یشدند. گفتنیرفته میز در مدرسه پذیشتر نینفوذ داشتند با سن ب یاسیدر دستگاه س

ان بودند یان، اشراف و درباریاع یهاشدگان از خانوادهرفتهیه اغلب پذکاست 
ها در حضور شد و اغلب آنیته مسه مرتبه امتحان گرف ی)همان(. از شاگردان سال

( و شاه به 1147،ص3و2ج، مرآت البلدانشاه بود )اعتمادالسلطنه، نیناصرالد
 یوانیحقوق د یلیرد. شاگردان پس از فارغ التحصکیشاگردان موفق انعام اعطا م

به  یه شاگردان نظامکاست  یشدند. گفتنیگماشته م یگرفتند و به خدمات دولتیم
 (.61ص ت،یردند )هداکیافت میل منصب دریحصان تیهنگام پا

از  ییس دارالفنون رهایر از تأسیبکریاز اهداف ام یکیه اشاره شد کهمچنان 
ن رو، گروه نخست معلمان دارالفنون از یاستعمارگر بود. از ا یهابه دولت یوابستگ

ران یکشور اتریش انتخاب شدند. در جریان دیدار مسیو جان داود، مترجم اول دولت ا
چند نفر از معلمان  یشور، به درخواست وکاز اتریش و مالقاتش با امپراتور آن 

معلم علم توپخانه، هندسه،  1،ران آمدند. کرشیشین به ایآموزش علوم نو یبرا یشیاتر
 4،رویمعلم علم هندسه؛ نم 3،یاده نظام؛ زطیمعلم پ 2،حساب و علم جغرافیا؛ گمنز

معلم طب و جراحی و فوکه  6،م علم معادن؛ پوالکمعل 5،معلم سواره نظام، چرنطای
ند. بعد یآین معلمان مدرسه به شمار میمعلم علم طبیعی و داروسازی؛ از جمله اول 7،یت

و  11فلمر 10،نمبرگ 9،بهلر 8،خان، متراتسومکرزا ملیهمچون، م یز معلمانین یاز مدت
 شدند. آنها ن یگزیا جای ها اضافه شدنددیگرانی به آن

                                              
1. Krziz 

2. Gumones 

3. Zattie 

4. Nemiro 

5. Carnotta 

6. Polak 

7. Fochettie 

8. Matrazzo 

9. Buhler 

10. Nemberg 

11. Flemmer 
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آنها  یدانستند براینم یزبان فارس یاییتالیو ا یشیه معلمان اترکنیل ایبه دل
خان قاجار، میرزا رضا،  ن شد. میرزا آقا، میرزا جعفر، محمدحسینییتع یمترجمان

ن مترجمان مدرسه به شمار ینخستاز جملۀ خان خان و حاجی شیخ محسن میرزا زکی
 ند.یآیم

ق. 1268ر در سال یبکریدارالفنون پس از مرگ امه کآمده است  یخیدر منابع تار
نظام مدرسه در  ۀشاه، شعبنیر به ناصرالدیبکریام یهاد. اما به استناد نامهیافتتاح گرد

رد و بارون کار کمدرسه آغار به  یش از افتتاح رسمیو هشت ماه پ یت وصدارزمان 
ول آموزش شاگردان و رو معلم علم سواره نظام، مشغیاده نظام و نمیمنز معلم علم پگ

تاب کز یم افسران نیتعل ی(. برا43، ص1ج ،یاند )ساسانبوده ینظام منصبانصاحب
رزا یق. چاپ شد. بهرام م1267رزا معزالدوله در سال ینگارش بهرام م ینظام ناصر

 ۀاست قورخانیر یدرس خوانده و مدت یسیه نزد معلمان انگلکبود  میرزاعباسپسر 
خاتمه دارد.  کیتاب هشت باب و کن ی(. ا292ص ت،ی)آدمجان را داشت یآذربا

 ۀم و دستیمتعلق به تعل یهان و فرمانیقوان ،یبندباب اول، در اصطالحات دسته
. باب یراندازین مشق تفنگ و تیات و فرامکسرباز. باب دوم، در آداب و قواعد و حر

. 1مرچ ۀو دورسوم، در آداب و قواعد مشق قراول. باب چهارم، در آداب حاضرباش 
ن یات و فرامکحر یان قواعد بعضیات افواج. باب ششم، در بکباب پنجم، در حر

ت پنج فوج. باب هشتم، در آداب و قواعد کان حریمختصره. باب هفتم، در ب
 ق اجمال و اختصاریدن و افتادن اردو. و در خاتمه قواعد مختصر نظام به طریوچک

 .(3)دهقان، ص
 یهاد. رشتهیآغاز گرد یدارالفنون با علوم و فنون نظام یهان آموزشیا بر بنا
بود و  ییایتالیو ا یشین گروه معلمان اترینخست یهامدرسه بازتاب تخصص یلیتحص

نظام  هایهاده نظام رشتیداشت. علوم توپخانه، سواره نظام و پ یشتر خصلت نظامیب
، آموزش علم توپخانه از اد شدهی یان علوم و فنون نظامیه از مکمدرسه بود. از آنجا 

 شود.یآموزش آن پرداخته م یبرخوردار بود نخست به چگونگ یاژهیت ویاهم

 علم توپخانه
تر و آن مهم یهاگر قسمتیجنگ و نظام، توپخانه بود و از د ۀن شعبیدر آن زمان اول

ن رو، آموزش علم توپخانه یاز ا شد.یدر جنگ محسوب م یروزیفتح و پ یعامل اصل

                                              
1. march 
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 یو نظر یآموزش آن به صورت عمل مان بود وکورد توجه دولتمردان و حام اریبس
ات دسته، کمشق توپ و حر یعلوم عمل یریادگیشد. محصالن ضمن یانجام م

علم توپخانه، حساب، جبر و مقابله، هندسه، مثلثات،  همچون یست علومیبایم
خ جنگ و یتار، یساز، اسبابیا، نقاشی، جغرافیساز، قلعهیریگ، قلعهیمسّاح

 گرفتند.می( را فرا کیزیف-یمی)ش یعیمت طبکح

 معلمان علم توپخانه الف(
ست یو تعداد شاگردان ب یکرزا زیش و مترجمش میرشک مسیون معلم علم توپخانه یاول

د یجد یهاشرفتیشاگردان با پ ییبود. آموزش علم توپخانه، باعث آشنا و شش نفر
ران یخود در ا ۀمدت اقامت هشت سال یش طیرشکدر اروپا گشت.  یاضیعلم ر

ن یا یاصول علم یرد و با تمامکت یترب یجد یدانانیاضیشاگردان خود را به صورت ر
زان یها و مآموزش ی(. در گزارش218-217، صصآشنا ساخت )پوالک رشته

 ن آمده است: ین چنیشرفت شاگردان توپخانه ایپ

اند و در جبر و مقابله تا رساندهان ی...شاگردان توپخانه مراتب حساب را به پا
اند و علم توپخانه را از مقامات جنگ با دهیدرجه دوم چند مجهول د یتساو

ه در ک ییهاو جنگ در صحرا و شاختن توپ یدارو قلعه یریگتوپ در قلعه
مشق توپ و  اده و مشق پا ویرود از توپ سواره و پیار مکصحرا و قلعه به 

اند... ردهکرا تمام  یمهندس یایدعوا و علم جغراف تجهها بهت دادن توپکحر
 (.99/590 ،1ج، هیع اتفاقیوقا ۀروزنام)

 ۀتوپخان»ان یاد شده به همراه توپچی یهانار آموزشکشاگردان علم توپخانه در 
، و کردندمی یراندازیشاه با توپ تنیز جداگانه در حضور ناصرالدین یو گاه« هکمبار

ردند. )همان، کیافت میها، از شاه انعام درو مهارت در زدن نشان ییدر صورت توانا
ز شاگردان علم توپخانه را به یاوقات ن ی( گاه211/1344، 2؛ ج71/409، 1ج

گرفتند. یم یو عمل یها امتحان علمن شاه برده و در آنجا از آنیحضور ناصرالد
، یراندازیعلم توپخانه همچون، مشق ت ین نظامیقواعد و قوان ۀنیها در زمامتحان

ق یت، تشویا بود و شاگردان در صورت موفقیانداختن خمپاره، علم هندسه و جغراف
 (.155/981، 2شدند )همان، جیم

ه توجه ک-شاه نینار آموزش شاگردان دارالفنون، به دستور ناصرالدکش در یرشک
، 2داشت )همان، ج« هکمبار توپخانۀ»نتظام و سامان دادن امور به ا یادیز
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و  یین راستا از توانایدر ا یز گشت. وکان آن مریمأمور به مشق توپچ -(173/1111
ها را به چند دسته یش، توپچیرشکبهره گرفت.  توپخانهشاگردان اول علم  کمک

ها را آموزش شاگردان خوب خود را گماشت تا آن نفر از کیرد و بر هر دسته کم یتقس
 (.98/590، 1جدهند )همان، 

ت و کدر مشق، حر« هکمبار توپخانۀ»ان یش و شاگردانش، توپچیرشکبا تالش 
ز به ین شاه نی(. ناصرالد173/1111، 2ردند )همان، جک یشرفت خوبیپ یراندازیت

 کیها را از نزدآن یراندازیشد و تیان حاضر میار، بر سر مشق توپچکت یل اهمیدل
داد یها انعام مآنها، به زدن نشان رد خوب وکرد و در صورت عملکیمشاهده م
 (.71/409، 1)همان، ج

توپخانه، شاگردان علم توپخانه  منصبانصاحبز یمواقع ن یه در برخکاست  یگفتن
 پرداختند:  ین میو تمر یراندازیو سواره نظام با هم و در حضور شاه به ت

ه کتوپخانه مبار منصبانصاحبست عراده توپ با یون بیم هماک...بر حسب ح
م توپخانه اشتغال دارند با سواره نظام در یه به تعلکن دارالفنون یو متعلم

مال جالدت و مهارت کان در حضور شاه در یه توپچیداود کینزد یصحرا
ردند کورش و تاخت سمت توپخانه اقدام یز بیام و سواره نظام نیق یراندازیبه ت

 (.190/1219، 2)همان، ج

قطعه  کین شاه یرد و خدمات خوبش از ناصرالدکل عملیلش به دیرشک مسیو
ش ضمن عمل به یرشکرد. کافت یطاقه شال ترمه در کیو  ینشان سرهنگ دوم

ان یتعهدات خود در آموختن علم و عمل توپخانه به شاگردان دارالفنون و توپچ
 ۀنیدر زم ییهاتابکنگارش ز متعهد شد: یکی یگر را نید یتوپخانه، دو اقدام اساس

علم توپخانه را همچون،  یهاد درسین راستا متعهد گردیدر ا یعلم توپخانه. و
، علم توپخانه و علم یهندس یایح و جراثقال، جغرافیحساب، هندسه، مثلثات، تسط

ند )همان، کها را ترجمه و چاپ اور توپخانه آنی یکرزا زیجنگ توپخانه نوشته و م
در علم  یسال مباحث کیبه مدت د یمتعهد گرددیگر آنکه  ؛(270/1728، 3ج
ا را یس، علم مناظر و مرایناطت، چرخ الماس، مغهمچون، نور، حرار یعیمت طبکح

 .(جا)هماناموزد یاول، ب ۀهم به شاگردان دور
ها را به الزم دست زد و آن یهابا جدول یدرس یهاتابکف یلأش به تیرشک

ها کمکار از کن یدر ا دیه اشاره گردکمنتشر ساخت و همچنان  یصورت چاپ سنگ
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ار سود جست. اقدامات یس درس خوانده بود، بسیه در پارکخان یکرزا زیم یاریو 
لقب و نشان  ید شاه به ویران باعث گردید به ایردن دانش جدکوارد  نۀیدر زم یو

 ۀنیش در زمیرشک یفیلأاز آثار ت ی(. برخ218-217صص ،، اهدا کند )پوالکیپیسرت
 ر است:یبه شرح ز یعلوم و فنون نظام

ف شده، و شامل هفت باب یه به صورت سؤال و جواب تألک . علم توپخانه:1
توپخانه؛  ۀست و چهار سؤال همراه با جواب درباریاست. باب اول، شامل صد و ب

ردن قلعه و چه کخمپاره، چه در محاصره  در انداختن گلولۀ یعملۀ باب دوم، در رسال
سوم، در قلعه و اصطالحات متداول آن؛ باب چهارم،  در محصور بودن در قلعه؛ باب

خ جنگ؛ باب ششم، در ی(؛ باب پنجم، تارکیتک)علم تا در علم جنگ توپخانه
 ییایمیرا دستگاه ش ه آنکعلم توپخانه  ییایمیو باب هفتم، در جزء ش ؛ساختن سنگر

 باروت آمده است.  ۀدربار ین باب مباحثینامند، در ایتوپخانه م
ل یدال ۀدر مقدمه دربار یوپ است. وت قشم ملع ۀالرسش یرشکگر اثر ید .2

 ن آورده است: یف آن چنیتأل

ران ین علم در تمام بالد این دارالفنون نشر ایم متعلمیه گذشته از تعلکاز آنجا 
رزا یم یش بمواظبت و ترجمانیرشکش موسوم بیکر ارادتکن چایالزم بود ا

 یه به فارسیتوپخانه رساله در علم مشق توپ نگاشته و مشارالاور ی یکمحمد ز
مأمور اطراف  ۀان قاهریآن متعدد و به توپچ یهاه نسخهکرده کمتداول ترجمه 

ده یرت آنان گردید علم و بصیه مزکران فرستاده شود یت اکناف مملکو ا
 باشد.

، 3ج، ...خیتاره، و فلمر بود. )اعتمادالسلطنیگر معلم علم توپخانه دارالفنون مسید
 ین شاه استخدام شد )محبوبیبود و در اواخر سلطنت ناصرالد یپروس ی(.و2130ص
به شاگردان علم توپخانه  یخان بود. وییحی(. مترجم فلمر، 275، ص1ج ،یانکارد

خ، ی(، تاریو عمل ی)علم کیتک، تایسازهمچون علم اسلحه، قلعه ییهادرس
آموخت. فلمر به خاطر می یشکو نقشه یو طراح کیمناستی، مشق و ژیعیمت طبکح

 (.41ص، ، المآثر و اآلثاراعتمادالسلطنه) نائل شد یپ دومیخدماتش به منصب سرت
آموختند  یه شاگردان علم توپخانه مک ییهااز درس یکید یه اشاره گردکهمچنان

آموزش به  ینظام ۀس نقشینه تدریه در زمک یگر معلمانیبود. از د ینظام یشکنقشه
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 ۀنیشیه پکبود  یشیمنصب و مهندس اترصاحب 1یقراچاشاگردان دارالفنون پرداخت 
ران آمد و معلم یبه ا ق1269در سال  یخدمت در قشون آن دولت را داشت. قراچا

سپردند تا به آنها  یاوت به وکدارالفنون شد و نوزده نفر از شاگردان قابل با ذهن و ذ
 یاز رو یدن نقشه نظامیشکدر  یوتاهکمدت  یط اموزد. شاگردان دریب یشکنقشه

 ۀروزنامآورند توانا و ماهر شدند ) یه به نظر مک ین و محلیهر زم ینقشه و هم از رو
گر معلم علم توپخانه دارالفنون آدولف اگوست ی(. د173/1111، 2، جهیع اتفاقیوقا

درس خواند و س یپار کینکت یپل ۀدر مدرس یاست. و یفرانسو 2الوکیست نیژان بات
 ۀبه موجب قرارداد منعقد یوست. ویشور پکآن  ۀر توپخانکت لشیدو سال بعد به عضو

 ۀران آمد و در مدرسیبه ا یالدوله با دولت فرانسه به همراه چهارده نظامنیخان ام فرخ
 (.225-224صصان، یهاشمس پرداخت )یدارالفنون به تدر

 دانش آموختگان علم توپخانه ب(
مشغول  یو لشگر یوانیدر مناصب د یدانش آموختگان علم توپخانه برخان یاز م

ل به اروپا رفتند و پس از بازگشت به یادامه تحص یز براین یخدمت شدند. چند نفر
ار کشاگردان به هنگام درس خواندن در  یه برخکاست  یگفتن دند.یرس یسمت معلم

 یرد. وکه اشاره رزا فضل اللّیمتوان، به یان میردند. از آن مک یم یارکز همیآموزش ن
ن شاه ید از ناصرالدیم شاگردان جدیل تعلیاز شاگردان نخست توپخانه بود، و به دل

 ید به علیباین میافزون بر ا .(252/1591، 2، جهیع اتفاقیوقا ۀروزنام) انعام گرفت
ل یمکز در فرنگ به تین یدر فنون علم هندسه متبحر و چند یرد. وکخان اشاره 

، 3و2ج، مرآت البلداناعتمادالسلطنه، د )یتوپخانه رس یل پرداخت و به معلمیتحص
پس از امتحانات دارالفنون از دست  ق1297خان در سال  یعل .(1086ص

 فوج و صد تومان اضافه مواجب گرفتخارج از  ین شاه منصب سرهنگیناصرالد
علم توپخانه  یاگر شاگردان توانیداز ن یهمچن .(2007، ص3ج، ...خیتار، همو)
ان توپخانه را یاز توپچ یخان گروه قلیمصطفینام برد.  خان یقلیمصطفد از یبایم

معلم  ،نیکوال مسیو ۀ، نوشتصحرائی توپخانۀداد و کتاب یآموزش م یو عمل یعلم
رزا فتح یگر شاگرد مدرسه، مید د.رکرا از فرانسوی به فارسی ترجمه « مبارکه ۀتوپخان»

د یل افواج توپخانه رسک یبه معلم ق1288ه در سال که خان سرهنگ بود اللّ

                                              
1. Karaczay 

2. Adolphe Auguste Jean Baptiste Nicolas 
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رزا عباس خان فرزند ین، میافزون بر ا .(1926، ص3ج ...خیتار)اعتمادالسلطنه، 
 یل در دارالفنون به مدت هشت سال در مدرسه پلیمهندس پس از تحص یرزا رضایم
خدمات  یدرس خواند و بعد از بازگشت به برخ یاضیس در علم ریپار کینکت

رزا یشد. م« مهندس حضور»د و ملقب به یرس یپ دومیمأمور و به منصب سرت یسرحد
ل یتحص ۀنجوم ادام ل به فرنگ رفت و در رشتۀیان رساندن تحصیز با به پایمحمود ن

ل د و در تلگرافخانه مشغویرس یو منصب سرهنگ یداد و پس از بازگشت به لقب خان
س و یل در پاریل تحصیمکخان پس از ت یز همچون محمد تقین یخدمت شد. برخ

)اعتماد  ار شدندکده و در قورخانه مشغول به یرس یگشت به منصب سرهنگباز
 .(1092و1087، صص3و2ج ،مرآت البلدانالسلطنه، 

ه به منصب کرد کاشاره  یخان محالت توان به ذوالفقاریگر شاگردان موفق، میاز د
مهندسان  وجز یستان و بلوچستان بود. ویمورخدمت در سها مأد و مدتیرس یسرهنگ
به  ق1283است در سال  یگفتن (.1093همان، ص) ردکیوان خدمت میو در د

ر گرفتند و یصد و پنجاه نفر سرباز از مالکیر علوم، یدستور اعتضادالسلطنه وز
د آنها پرداخت و پس از ین جدم و فنویو تعل یخان سرهنگ مهندس، به مشاق ذوالفقار

ره به خصوص در یو غ ی، قلعه فوری، نقابیسازهمچون، قلعه یدر علوم وفنون یچند
شدند.  سته توانا و ماهریترکال یروی( و آتش زدن آن به نینیاز )خمپاره زمکساختن ف

ر گرفته یگر از مالیها، دوباره دستور داده شده صد سرباز دافتن آموزش آنیان یبا پا
، )همان اد شده گردندیمات یفنون و تعل یریود تا مشغول آموزش و فراگش

 .(1521-1520صص

 اده نظامیعلم پ
همچون،  یاده نظام، در علوم و فنونیاده نظام ضمن آموختن مشق پیشاگردان علم پ

و علم  یعلم جنگ، مشق افواج، خدمات اردو، علم محاصره و مدافعه، تحصن فور
 .(270/1728، 3، جهیع اتفاقیوقا ۀروزنام) ردندکیل میتحص کیاستراتژ

 اده نظامیمعلمان علم پ (الف
( 206ص، کا گمنز بود. )پوالیاده نظام دارالفنون سروان گوموان ین معلم علم پیاول

ه ک یدن آن مدت و در حالیان رسیش از به پایدو سال تعهد خدمت داشت اما پ یو
و گرفت  یمرخص ۀگذشت اجازیدارالفنون نم ۀشتر از حضورش در مدرسیپانزده ماه ب

 .(107/642، 1ه، جیع اتفاقیوقا ۀ؛ روزنام217، ص)همان ردک کران را تریا
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شد.  ین ویگریجا ییایتالیها سرهنگ متراتسو ایسیانگل ۀیپس از گمنز به توص
س به دستگاه یفشار دولت انگل به سبب یو ونان بود.ی یمتراتسو در اصل از اهال

دارالفنون استخدام شد. انتخاب متراتسو باعث  ۀس در مدرسیتدر یران، برایا مۀکحا
ه کن شخص است یهم ظاهراً .(217ص، ک)پوال بارون گمنز شد یرنجش و استعفا

 ،سیر انگلیسف ،لیلنل شکر و یبکرین امیاستخدام او ب یبرا «ییایتالیقولونل ا»نام ه ب
، 1، جیانکارد ی)محبوب نبوده است یور حاضر به استخدام یرخ داده و ام ییگفتگو
 .(274-273صص

 ادهیو معلم پ رانیسپاه ا یت مربمَآمد و به سِ رانیبه ا ق1268در رمضان  متراتسو
 شاگردان آموزششد و عالوه بر  انتخاب( در دارالفنون کینظام و فن جنگ )تاکت

)اعتماد  دادیمآموزش  زیلشکر را ن یو امرا منصبانصاحباز  یشمار، مدرسه
خان ( مترجم متراتسو، محسن1094-1087، صص3و2ج، مرآت البلدانالسلطنه، 

د و یالملک بود و بعد از او عبدالحسین خان پسر اعتماد السلطنه، مترجمش گردمعین
متراتسو به هنگام آمدن  .(86-85کیانفر، صص. )شدمعلم پیاده نظام  پس از متراتسو

 1،فکتوان به ماریها مان آنیه از مکبه همراه داشت  را یسیران پنج تن افسر انگلیبه ا
 .(223ص ان،یهاشمرد )کاشاره  3نیا پشیو پشه  2ینآندره

روزنامۀ نفر بودند ) یه سک بود شاگردان مدرسهتمام  معلم علم پیاده نظاممتراتسو 
ه کز ین شاه نیان ناصرالدین میدر ا .(270/1728، 3؛ ج98/582 ،1، جهیع اتفاقیوقا
الس درس کرفت، از ینظارت و امتحان شاگردان به مدرسه م یمقاطع برا یبرخدر 

 دیپرسیرد و متراتسو در حضورش از دانش آموزان درس مکید میز بازدیاده نظام نیپ
به  کیه هر کرد کت ین شاگرد تربیلنل متراتسو چندک .(111/670، 1همان، ج)

 ۀفیوظ. (173/1111، 2ج، همان) دندی( رسیستاد ،یان حربک)ار یمنصب اِطاماژور
نار آموزش شاگردان دارالفنون بر عهده داشت مشق کلنل متراتسو در که ک یگریمهم د

)اعتمادالسطنه،  دان مشق بودیل در مکمعلم  ینظام بود. و منصبانصاحبز یافواج و ن
اده نظام یپ یمتراتسو به همراه شاگردان قابل و توانا .(26ص، المآثر و اآلثار

 ۀروزنام) رون شهر مشغول مشق افواج بودیدان مشق واقع در بیروز در م دارالفنون هر
  .(98/582 ،1، جهیع اتفاقیوقا
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لشگر از آداب و  یساؤه عموم رکنیا ین شاه قرار شد برایحسب دستور ناصرالد
ر یبان، امیان، ناپیران پنج، سرتیداشته باشند، امرا  یمال اطالع و آگاهکعلوم حرب 

در  یو سرهنگان افواج قاهره بعد از فراغ از مشق، همگ یباشالعظام، آجودان ءاالمرا
، هیع اتفاقیوقا ۀروزنام) بخوانند« علم جنگ»و درس  دارالفنون حاضر شوند ۀمدرس
 .(1743، ص3ج، ...خیتار؛ اعتمادالسلطنه، 103/619

در علم  یبتاکه کخان قراگوزلو بود یپ علیموفق، سرت منصبانصاحباز جمله 
، مرآت البلدان، همو) لنل متراتسو بر آن صحه گذاشتکر در آورد و یتحر نظام به رشتۀ

ف شده و به یخاتمه تصن کیتاب در سه بخش و ک یمحتوا .(1185، ص3و2ج
 یستادن، رژه و صفوف مختلف نظامیافواج، طرز ا یبندمیرامون تقسیح پیتوض

ف رسم شده یحات در مقابل هر تعریشدن توضتر روشن یهم برا ییهاپردازد. طرحیم
شاه قرار گرفت. نیق ناصرالدیخان قراگوزلو، مورد تشویعل .(17سعیدی، ص) است

 یجمع ه سر فوج ابوابکد یخواست و به همدان روانه گرد یاز شاه اجازه مرخص یو
گسترش و  یدر راستا . همچنین(179/1147، 2، جهیع اتفاقیوقا ۀروزنام) خود باشد

از افواج دوازده نفر صاحب  کیه از هر کها، قرار شد دن به آموزشیسرعت بخش
ات را کمنصب جهت مشق در دارالخالفه حاضر شوند و آداب مشق تفنگ و حر

ها دوباره آن یخود معلم گردند و به جا یهادر فوجل آموزش یمکاموزند و پس از تیب
 یهمگ یشق شوند تا پس از مدتگر به تهران آمده مشغول میدوازده نفر د

 ،3جماهر شوند )همان،  یو افواج در آداب مشق و اعمال نظام منصبانصاحب
263/1681-1682). 

ان آموزش کگر بالد مشغول خدمت بودند و امیه در دکافواج قشون  یمتراتسو برا
اده ین علم پیقوان ۀبار مطالب در دۀیکرا نداشتند زبده و چ یل قواعد نظامیو تحص

 یرد و براکدر شانزده فصل نوشته و چاپ  هیقواعد النظامبا عنوان  یادر رسالهرا  نظام
 و عمل و مراتب جنگ و جدل از مرتبۀعلم  تا در مقامات »...بالد مختلف فرستاد 

 .«ندیمل ارتقا و اعتال جوکا ۀیل بپایمکق و از مقام تید بتحقیتقل
ز بود. بهلر فرانسوی یمعلم هندسه ناست که  1بهلر مسیواده نظام یگر معلم علم پید

زطی،  مسیوپس از مرگ  ق،1269و در سال تکنیک پاریس بود های پلیو از دیپلمه
ه در کبهلر  .(85ص، کیانفر) ، محمدحسین خان قاجار بودیبه تهران آمد. مترجم و

                                              
1. Buhler 
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 دیل رسیو حما یپیبه نشان سرت ردکم شاگردان موفق عمل یدارالفنون در تعل ۀمدرس
دارالفنون، از آنجا در س یتدر یپس از مدت یو .(1472، ص3، جالملکلسان)

 ی)محبوب ۀ سرتیپی در قشون ایران خدمت کردبا درج یو سالیانی طوالنشد منتقل 
از  یبه همراه گروه ،به هنگام نبرد هرات، بهلر .(272، ص1ج ،یانکارد

( و 1321، ص3، جلکالملسانش گرفت )یقورخانه راه هرات در پ منصبانصاحب
ن جهت یرد و بدک یو فن یعلم کمکران یان ایت و به سپاهکدر جنگ هرات شر

پس از بهلر . (272، ص1ج ،یانکارد یسخت مورد تنفر دولت انگستان بود )محبوب
 .(85کیانفر، ص) با ذوالفقارخان بود ی، جانشین او شد. مترجمی وکا بنزی 1نمبرگ
 ینیزم یاخمپاره یبهلر، آموزش فوج مهندسان بود. و مسیومهم  یهااقدام ۀاز جمل

و شاگردانش انعام داد و  یرد. شاه به وکش یشاه آزمانیساخت و در حضور ناصرالد
 ورخانه حاضر و آماده داشته باشنداد ساخته و در قین سالح زیه از اکقرار شد 

بهلر چند کتاب نوشت که عبدالرسول  .(225/1415، 2ج، هیع اتفاقیوقا ۀروزنام)
کیانفر، ) آنها را ترجمه و چاپ کردندخان هدایت خان اصفهانی و جعفر قلی

 ر است:یهلر به شرح زآثار ب یبرخ. (همانجا
چاپ شده است.  ق1283ست صفحه در سال ین اثر در دوی؛ احرکت افواج -

ها 2انیباطال فرماندۀ نگرفت ت افواج، طرز قرارکانواع حر ی، چگونگاین اثربهلر در 
ت به هنگام حمله، کب اردو زدن، حریفرمان دادن به قشون، ترت ی(، چگونگها)گردان

فوج  کی یاردو ین، چگونگیرژه و تمر ی، چگونگینیت به هنگام عقب نشکحر
 یسواران دشمن و محل آذوقه و توپخانه، چگونگ ۀلشگر و حفظ خود از حمل

ب قشون و حمله یاده نظام و توپخانه، ترتیت سواران پکب حریدشمن، ترت یریدستگ
بات ید، ترتیرس یروزیتوان به پیه مک ییهاسواران و حفظ آذوقه و قورخانه، حالت

دفاع به  یب قشون موقع حمله، چگونگیل قلعه ساختن، ترتکق شیقبل جنگ، طر
 رده است.کح یرا تشر یبه حالت شطرنج ینی، و عقب نشیریهنگام غافلگ

و موضوع  دیدر پنجاه و هشت صفحه به چاپ رس ق1279در سال  ؛مشق سرباز -
و شامل دو فصل است و هر فصل چند فقره دارد. فصل اول در  ینظام یلکآن قواعد 

 یم دادن سرباز. گفتنیان تعلیو فصل دوم در ب منصبانصاحب یو جا یبندان دستهیب

                                              
1. Nemberg 

2. bataillon 
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با تفنگ و مشق آن با  ینظام اتکر آموزش حریتاب مصور است و تصاوکه کاست 
 .س فرانسه آمده استینوریز

 ردکاشاره  یسازا علم قلعهی علم تحصنتاب کد به یبایبهلر م یهاگر نگاشتهیاز د
تاب کچاپ شده است.  ق1275ترجمه و در سال  یرازیبر شکا یه به همت علک

به دست  م آنهایباشد. ترسیها ممصور است و شامل طرح، نقشه و ساختمان قلعه
 (.90مترجم صورت گرفته است )کیانفر، ص

وشش که به کو ملزومات آن است  اعمال محاصرهتاب کگر بهلر یاثر د
 . )همانجا( است یل نظامکست و پنج نقشه و شیب یخان ترجمه شده و دارایجعفرقل

االصل بود و از  ییایتالیا ین است. ویا پشیاده نظام دارالفنون پشه یگر معلم پید
ران یبه استخدام دولت ا ق1268پشه در سال شد. یت میب دولت انگلستان حماجان

در دارالفنون در نظر گرفته  یاده نظام و فنون نظامیپ س در رشتۀیتدر یدر آمد و برا
ان، ی)هاشم م قشون پرداختیرمانشاه به تعلکهم در  یمدت یه وکاست  یشد. گفتن

، 3ج ...خیتار)اعتمادالسلطنه،  و وت بودیاده نظام مسیگر پیمعلم د .(228ص
ت )مخبر الدوله( بر دارالفنون، یخان هدا یقلیاست علیر ۀدر دور یو .(2130ص

خان پسر  یقل ین مقطع، مهدیدر ا .(1277ص د )همان،یاده نظام گردیمعلم علم پ
گر ید .(1276، ص)همان اده نظام بودیو مترجم علوم پ یمخبرالدوله معلم زبان آلمان

و بعد  کیتکه به شاگردان علم تاکبود  ینآندره مسیواده نظام دارالفنون، یپ معلم علم
ت آموزش افواج را یولن، مسؤیآموخت. افزون بر ایم ها مشق پا و تفنگالس به آنکاز 

دان یل در مک( و معلم 295-2028 ۀران، سند شماریا یو ملیز بر عهده داشت. )آرشین
 .(26ص، و اآلثارالمآثر ) اعتمادالسلطنه، شق بود م

 اده نظامیدانش آموختگان پب( 
رزا ید به میبایزود به امر آموزش مأمور گشت م یلیه خکاده نظام یان شاگردان پیاز م
تعلم به مقام  ۀه از مرتبکرد کردستان، اشاره کر یوز ،هاللّ ةیرزا هدایخان، پسر میرض
 یآنجا فوج یبه قندهار رفت تا از مردم توانا ق1269و به سال  افتیم ارتقا یتعل

 .(1206، ص3، جالملکلساناموزد )یرسم جنگ و نظام به آنها بو ند و راه یبرگز
ه پس از کرزا، نام برد یردل میرزا، فرزند شاهزاده شیتوان از محمدحسن مین میهمچن

 دیاده نظام مدرسه رسیشاگردان پ یمعلم یفگیل به خلیفراغت از تحص
گر از شاگردان موفق علم ید یکی .(1099، ص3و2ج، مرآت البلدان)اعتمادالسلطنه، 
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ه بعد از کخان اعتمادالسلطنه، بود  یعل یخان، فرزند حاجاده نظام، عبدالحسنیپ
د. یاده نظام گردیبعد از متراتسو، معلم علم پ یل، مترجم متراتسو شد. ویتحص یمدت

، المآثر و اآلثار)اعتمادالسلطنه،  افواج بودل کدان مشق معلم یدر م ین، ویهمچن
به غفارخان  دیباین، میافزون بر ا. (1100، ص3و2، جمرآت البلدان، همو؛ 6ص

ز یتبر اده نظام مدرسۀیپ یو معلم یاوریه به منصب کرد که خان اشاره فرزند اسداللّ
 .(1104همان، ص) دیرس

شدند یمدرسه مأمور مشق افواج م یشاگردان اول و توانا یاست برخ یگفتن
 یقلیتوان به مرتضیان میدادند. از آن میم یاریو در امر آموزش معلمان را 

و آموزش  یریمشغول فراگ یر نظر ویافواج ز منصبانصاحبه کرد کخان اشاره 
( 1682-263/1681، 3، جهیع اتفاقیوقا ۀروزنامبودند ) یقواعد نظام

ن خان، یبر و غالمحسکا یرزا علیآقا، م ینقلیهمچون، حس ین شاگردانیهمچن
، 3و2ج ،مرآت البلدانالسلطنه، ز مشاق بودند )اعتمادیدان مشق نیدر م
افواج همه از فارغ  یهامشاق افزود که عالوه بر این باید .(1104-1102صص

ر ید پین عوامل باعث گردینظام درالفنون بودند. ا ۀمدرس ۀالن شعبیالتحص
بود فرزندان  هردکدا یپ یه شغل نظامک یتیر رجال نظر به اهمیها و ساپیسرت

 .(145، ص1ج، ی)مستوف ۀ نظام دارالفنون بفرستندخود را به شعب

 ان، محمودیل دانش خود به فرنگ رفتند. از آن میمکت یز برایاز شاگردان ن یبرخ
نظام  ادهیل دانش به فرنگ رفت و پس از بازگشت معلم علم پیمکآقا جهت ت

مرآت السلطنه، اعتمادد )یفوج خلج رس یدارالفنون شد و پس از دو سال به سرهنگ
ت افواج، کمحمود آقا به شاگردان دارالفنون، مشق حر .(1101، ص3و2ج ،البلدان

 یز مباحثی( و ن295-1113ۀ ران، سند شماریا یوملی)آرش ان و مخبرانیمشق باطل
و  یشکخدمات داخله، خدمات سفر، حمل و نقل قورخانه و آذوقه، نقشه همچون 

ن، امر یافزون بر ا .(295-3344 ۀ)همان، سند شمار آموختیم یاطالعات جنگ
در زمان  یو .(295-1113 ۀ)همان، سند شمار مشق افواج قاهره را بر عهده داشت

 ۀبه رشت یم و فنون نظامعلو ۀنیدر زم ییهاتابکاست اعتضادالسلطنه بر دارالفنون یر
تاب ک)گردان(،  انیمشق باطال، مشق سرباز و مخبرانهمچون،  یر در آورد. آثاریتحر

تاب ک، خدمات داخلهتاب ک، قراولتاب ک، ف سفر جنگیالکتتاب ک، یراندازیت
 (.1565، ص3و2ج ،مرآت البلداناعتمادالسلطنه، ) یجغراف
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 یآقا نام برد. وید از علیباید میرس یه به سمت معلمک یگر شاگردانیاز د
ران به مدت دو سال یرد و بعد از بازگشت به اکل یمکالت خود را در فرانسه تیتحص

 یت نظامید و مأموریرس یاده نظام دارالفنون بود. آن گاه به منصب سرهنگیمعلم علم پ
 .(397ص ان،ی)هاشم ذشتت درگین مأموریسپرده شد و در هم یدر خلج قم به و

 ۀه در مدرسکرد کاشاره  یوهکروزیم فیرک د به محمدیبایاد شده میافزون بر شاگردان 
 علم جنگبا عنوان  یتابک ق1299در سال  یو ل داد.یتحص ۀس ادامیپار« ریسن س»

ن ترجمه را یا میرک ن مباحث علم جنگ آن زمان بود. محمدیه شامل آخرکرد کترجمه 
ز به یاز شاگردان ن یه برخکاست  یداند. گفتنیمبه فرانسه خود ن رهاورد سفر یبهتر

توان به یان، میدند و مأمور خدمت در افواج شدند. از آن میرس ینظام یهاسمت
)اعتمادالسلطنه،  دیدن رسیفوج فر یه به سرهنگکرد کاشاره  یوئکخان ما یقلیعل
 .(1824، ص3ج، ...خیتار

 علم سواره نظام
و مترجم  1نمیرو مسیودارالفنون علم سواره نظام و معلم آن  ۀمدرس ینظام ۀگر رشتید
ست نفر یرو بین، نمیبود و پنج شاگرد داشت. افزون بر ا -خیاط نمساوی-آندره  یو

 .(98/582 ،1، جهیع اتفاقیوقا ۀروزنام) دادیر میاز شاگردان مدرسه را مشق شمش

ه سواران کست، چرا رسد آموزش علم سواره نظام چندان سخت نبوده ا یبه نظر م
ز به فراست و یشان نیهاده و اسبیخوب و مشهور و ورز یارکران در سوار یقشون ا

ش از حد و یهرچند اعتماد به نفس ب .(173/1111، 2)همان، ج م مشهور بودندیتعل
ار کمانع مهم در  کیتوانست یز میبودند خود ن ییاران تواناکان سواریرانیه اکنیا

علم و عمل سواره نظام باعث  یریفراگ یآسان .(218ص، ک)پوال آموزش باشد
شرفت یه پکگر همچون علم هندسه و توپخانه را یشاگردان علوم د یه برخکشد یم

 .(271/1738، 3، جهیع اتفاقیوقا ۀروزنام) نندکنداشتند جزو شاگردان سواره نظام 
ز یخوب آنها و ن یهاز اسبیران و نیها و استعداد سواران قشون انهین زمیبا وجود ا

دسته عوامل و  کیازمند یسواره نظام منظم، ن کیجاد یرو، ایو زحمات نم وششک
در خاطرات خود به  کشده است. پوالیجاد نمیها بود و فقط با صرف آموزش انهیزم

 رده است: کح یص و تشرین مهم را تشخیفراست ا

                                              
1. Nemiro 
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ه مزد به ک یدر صورترد کجاد یا یتوان سواره نظام منظمیچگونه م ... اصوالً
ر از گرو یف اسب خود ناگزیتعل یشود و سرباز برایصورت نامنظم پرداخت م

 (218ص، ک)پوال ن و برگ خود است؟!یگذاشتن سالح وز

ن، یبودند. افزون بر ا رو پنج نفرینخست شاگردان نم ه اشاره شد دستۀکهمچنان
رون یسواره نظام هر روزه در ب منصبانصاحبه با کن شد یمع یو یصد سوار برایس

 منصبانصاحبرو بعد از مشق، یه نمکن، قرار شد ینند. همچنکشهر مشق  ۀدرواز
 اموزدیسواره نظام را به دارالفنون آورده و با شاگردان خاص خود علم سواره نظام ب

داد نخست در یرو آموزش میه نمک یسواران. (98/582، 1، جهیع اتفاقیوقا ۀروزنام)
پانصد هر دسته ها افزوده گشت و ه بعدها بر شمار آنکبود  یصد نفریس یهادسته قالب

روزنامۀ ؛ 1153ص، 3و2ج، مرآت البلدانالسلطنه، شد )اعتمادیسوار را شامل م
دان خارج یوسته در میسواره نظام همه روزه و پ .(109/659، 1ج، وقایع اتفاقیه

اوقات  یگاهو ( 161/1029، 2، جهمان) ۀ دولت، مشغول مشق بودنددرواز
رد آنها را کشرفت و عملیپ کیرفت و از نزدیها ممشق آن ۀن شاه به مشاهدیناصرالد

قشون،  یگر اجزایز همراه با دیها نوقت یها گاهآن .(69/392، 1، جهمان) دیدیم
ق در یشد و در صورت توفینشان حاضر مین شاه بر سر تمریردند و ناصرالدکیمشق م

 .(162/1034، 2، جهمانشدند )یق میتشوار مشق ک
ۀ ر مدرسیشاگردان مشق شمش م شاگردان علم سواره نظام ویرو در تعلینم مسیو

ردند. کبه خرج داد و شاگردان در موقع امتحان خوب عمل  یادیوشش زک سواره نظام
 «علم سواره نظام»تاب ک ۀشده بود ترجمبه انجام آن متعهد  یه وک ییهااز جمله اقدام

 . (271/1728، 3ه، جیع اتفاقیوقا ۀ)روزنام بود
 یاژهیو ت و عالقۀین شاه حمایه در مباحث فوق مشخص است ناصرالدک آن طور

ت آن، بارها در مدرسه حضور یداد و در چند سال نخست فعالیبه دارالفنون نشان م
ق یآموزش و امتحان دانش آموزان را مشاهده و آنها را تشو ۀویش کیافت و از نزدییم
 456 ۀدر شمار یطوالن یاهیانیب ق1276االول  یجماد 19خ یرد. اما در تارک یم

 یت برایه نشان از اعمال محدوکد یاز طرف دولت منتشر گرد هیع اتفاقیوقا ۀروزنام
ل و ورود به مدرسه یتحص ه در راهک یاهیانیآن بود. ب یم رونقکمدرسه و آغاز دوران 

ها شد. آن ید و باعث دلسردیض قائل گردیان محصالن تبعیرد و در مکال کجاد اشیا
 یاند برال شدهیه فارغ التحصکو آنها  ید وجود شاگردان فعلیه اعالم گردیانین بیدر ا

ت خدمتگزار دولت است. یترب یه مدرسه براکان داشت یاست. در واقع ب یافکدولت 
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ات هر جا ده نفر داوطلب یه در والکوعده داده بود  یروشنه دولت بهکنیهمه ابدتر از 
 یافکل یه دولت معلم و وساک یس شود؛ در صورتیدا شد معلم فرستاده و مدرسه تأسیپ

 یات شاگردان برجستهیه در آغار موفق به تربک یجه دارالفنونیار نداشت. در نتیدر اخت
د وقت خود را به دفاع از یبایش میاغلب ناظم و اعضاه کافتاد  یشد در آخر به روز

ردند کیش صرف میهای( و همبازکجیز السلطان )ملیانه عزکودک یهاحمله
-456/2989، 4ج ،هیع اتفاقیوقا ۀروزنام؛ 316-315صص ،یانکارد ی)محبوب
2991). 
 ین شاه از دارالفنون جایناصرالد ۀیت اولیق و حمایتشو جیتدرب، بهین ترتیبد

وند دانستن مدرسه یپر نگرش شاه از همیین تغیسپرد. ا یتوجهیو ب یخود را به بدگمان
ان رخداد مربوط به یه در جرکشد یم یناش ییاروپا کخطرنا یاسید سیبا عقا

ای که در فرانسه تحصیل کرده همسلمان شد ۀزاد یارمن -م خان کرزا ملیم ۀفراموشخان
ن یشترید. شاگردان و معلمان دارالفنون بیه اوج رسب -بود و معلم دارالفنون شده بود 

ن شاه دستور یجه ناصرالدیدادند. در نتیل میکرا تش یالت سرّیکن تشیا یاعضا
شتر از یب یریجلوگ ین برایرد. همچنکم را صادر کد ملیل شدن فراموشخانه و تبعیتعط

رد. کهر گونه مسافرت به خارج را ممنوع  ران،یبه ا ییاروپا یاسیس یهاشهیورود اند
از دانش آموختگان مدرسه در  یاریه بسکدارالفنون آگاه بود چرا  یایاما، شاه از مزا

ن شاه به خاطر حفظ ین، ناصرالدیردند. افزون بر اکیخدمت م یمشاغل مهم دولت
ستن آن ن وجود از بیماند. با ا ید و دودلیسلطنت خود، نسبت به بستن مدرسه در ترد

امل در دست کد به طور یبایه مهار مدرسه مکرد کدا ینان پیاطم یرد. ولک یاردخود
 (.53ص ت،ی؛ هدا113-111صصنگر، ی)ر دولت باشد

خان نیرزا حسیبه همت م ق1291ه، در چند سال بعد در سال کاست  یگفتن
علوم  ن مدرسه علم هندسه، جنگ وید. در ایس گردیتأس یاماژورتاِ ۀسپهساالر مدرس

، 2، جرانیا ۀروزنامشد و پنجاه نفر شاگرد داشت )یس میل تدریمتعلق به آن از هرقب
 پ و مهندس واگذار شدیخان سرترزا عباسیآن مدرسه به م استیر .(318/1276

مرنگ ک ۀس آن مدرسه نشانیسأت .(1764، ص3و2ج، مرآت البلدان)اعتمادالسلطنه، 
ن روند چند سال بعد یبود. ا یآموزش علوم و فنون نظام نۀیشدن نقش دارالفنون در زم

« یونیهما» ه نام مدرسۀاصفهان ب ینظام ۀمدرس ق1300افت. در سال یز ادامه ین
)محبوبی  افتتاح شد ینظام ناصر ۀمدرس ق1302در س شد و دو سال بعد یتأس

 ب السلطنهین شاه و توجه ناین مدرسه به دستور ناصرالدی. ا(367اردکانی، ص
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ه از ک ،یوهکروزیپ فیخان سرت میرکرزا یان نهاده شد و میر جنگ، بنیر وزیبکریام
سال در قشون قاجار  35و بود انش آموختگان فرنگ شاگردان دارالفنون و از د

ل یتعلم و تحص ۀویدستور العمل و قانون افتتاح مدرسه و ش ۀتابچک بود،رده کخدمت 
آن مدرسه جزو دستگاه وزارت  .(571/2301، 4، جرانیا ۀروزنام) در آن را نوشت

 ی)محبوب آن گماشتند یدارالفنون را به معلم یهاردهک لیجنگ بود و معلمان و تحص
ز نقش معلمان و ین، در بحث آموزش قشون نیافزون بر ا(. 367ص ،یانکارد

در  یشیاتر کجاد و گسترش سبیشاه به انیمرنگ شد و ناصرالدکشاگردان دارالفنون 
 یشیگروه صاحب منصب اتر کی ق1297ن رو، به سال یافت. از ایش یقشون گرا

ن، در همان سال یردند. همچنکها استخدام از فوج یاست قسمتیم و ریتعل یبرا
لنل ک یاست و معلمیقزاق روس و به ر ران را به وضع سوارۀیا از قشون سوارۀ یادسته

 .(212ص ،یبانی) ش دردنکر ب و برقرایترت یصاحب منصب روس« چیدمنت و»

 جهینت
به صورت  ین نظامیدارالفنون، آموزش علوم و فنون نو ۀس مدرسیبا تأس •
 یش رسمیش از گشایها، پن آموزشیشد و ا یگذارهیپا وستهیمند، هدفدار و پنظام

 د.یرو، آغاز گردینم مسیوگمنز و  مسیور به همت یبکریدارالفنون، در زمان ام
آموزش علوم  ی( برا1268س دارالفنون )یسال نخست تأس شاه درنیناصرالد •

ت یمنصبان نظام، اهمشاگردان دارالفنون و افواج و صاحب ید نظامیو فنون جد
افت و از ییشاگردان حضور م یو عمل یعلم یهاقائل بود و در امتحان یاژهیو

 رد.کیها نظارت مآن شرفتیزان پیبر م کینزد
ا بودند و یتالیش و ایشور اترکدارالفنون از  ینظامعلومن معلمان ینخست •

د با دادن انعام و یوشکیز مین شاه نیند آموزش داشتند. ناصرالدیدر فرا یاژهیاهتمام و
 د.یق و دلگرم نمایمنصب آنها را تشو

 همچون یژه علم توپخانه، علومیبه و ،نظام یهابه هنگام آموزش رشته •
ا، ی، جغرافیساز، قلعهیریگ، قلعهیدسه، مثلثات، مسّاححساب، جبر و مقابله، هن

 یشک( و نقشهکیزیو ف یمی)ش یعیمت طبکخ جنگ، حی، تاری، اسباب سازینقاش
 شد. یس میتدر زین

از جمله  ید نظامیعلوم و فنون جد تاب در حوزۀکو چاپ  ف، ترجمهیلأت •
 د.یبه چاپ رس ینه آثار ارزشمندین زمیتعهدات معلمان مدرسه بود و در ا



 71دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون... /

 شد.یس میتدر یو عمل یبه صورت علم ید نظامیعلوم و فنون جد •
آموزش و  نۀینار آموزش شاگردان، در زمکمعلمان مدرسه موظف بودند در  •

 نند.کت ینظام فعال منصبانصاحبمشق افواج و 
 ینظام، در امر آموزش افواج نقش مؤثر یهارشته یشاگردان اول و توانا •

 دند.یوشکیها مداشتند و در مشق آن
شاه نیان در حضور ناصرالدیشاگردان نظام مدرسه، افواج، سواران و توپچ •

 داد. یردند و شاه به افراد موفق انعام مکیمشق م
ل دانش خود به فرنگ رفتند و یمکت یشاگردان نظام دارالفنون برا یبرخ •

 ف و ترجمۀیس به تألیند و ضمن تدردیدارالفنون رس یپس از بازگشت به سمت معلم
 ز پرداختند.یتاب نک

در  یاضیل خواندن دروس هندسه و ریشاگردان علم توپخانه به دل یبرخ •
ن، یاستخدام شدند. همچن - آن زمان بود یضرور یازهایه از نک - یتلگرافخانه دولت

 دند.یرس یومتکو ح یز به مناصب نظامین یشمار
تاب و کف، ترجمه و چاپ یز تألیو ن و افواج منصبانصاحببا آموزش  •

گر مناطق ید یهاان فوجیدر م یشور، آموزش قواعد نظامکگر مناطق یارسال آنها به د
 افت.یز رواج و گسترش یشور نک

ن شاه به یم توجه ناصرالدکرزا ملیدر دارالفنون توسط م یاسیار سکبا رواج اف •
ی گریدر مراحل بعد مدارس نظام دم و شاه نسبت به آن بدگمان شد و کمدرسه 

 ۀو از نقش مدرسشدند س یسأت ینظام ناصر و مدرسۀ یاماژوراتهمچون مدرسۀ 
ز یان قشون و نیدر م یشیاتر کجاد و رواج سبین، با ایاسته شد. افزون بر اکدارالفنون 

 ینقش دارالفنون در آموزش علوم و فنون نظام شیش از پیقزاق، ب یرویل نیکتش
 شد. مرنگک
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 1392، بهار و تابستان 1، شمارۀ 11، دورۀ تاریخ علم/ 74

 ،، تهراندارالفنون ه و مدرسۀیقاجار ۀران در دوریا یتحوالت فرهنگرج(، ی)ا ان احمدیهاشم
 ش.1379سحاب، 

 ش.1363زوار،  ، تهران،خاطرات و خطراتمخبرالسلطنه،  ،تیهدا
 یان جنگ جهانیه تا پایدوران صفو یتدایران: از ایا یروابط خارجعبدالرضا،  ،یهوشنگ مهدو

 ش.1375ر، یبکر یام ، تهران،دوم

 


