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 چکیده
به ت  قاجار    ۀدارالفنون در ایران دور  ۀثیرات اجتماعی سیاسی مدرسأاین مقاله 

دارالفنون انجام    ۀمدرس  ۀبار  هایی که در ها و تحلیلپردازد. اغلب پژوهشمی
شکل  چگونگی  به  است  پرداخته شده  مدرسه  این  به    ،اندگیری  مقاله  این  اما 

پردازد. مقطع زمانی  دارالفنون در ایران می  ۀپیامدهای اجتماعی و سیاسی مدرس
دور بررسی  دوربه ،  قاجار  ۀمورد  این  ق 1313-1264)  ریناص  ۀویژه  ( است. 

دارالفنون سه پیامد اساسی    ۀدهد که مدرسمقاله با بررسی اسناد تاریخی نشان می
است:   داشته  ایران  اجتماعی  و  سیاسی  نظام  شیو ۀمدرس-1در    ۀ دارالفنون 

التحصیالن  فارغ -2؛  های سیاسی در دولت قاجار را تغییر داد واگذاری نقش 
کردند  خصص مورد نیاز دولت قاجار را فراهم می دارالفنون نیروهای مت   ۀمدرس

  ؛نقش مهمی در برپایی برخی نهادهای سیاسی اجتماعی جدید در ایران داشتند  و
ها و مفاهیم جدیدی را در دولت های درسی دارالفنون دانش آموزش برنامه -3

باورها  ها و مفاهیم جدید  این دانش   ۀاشاع  .ایران منتشر ساخت  ۀقاجار و جامع
های حاکم به طبیعت،جامعه و سیاست را تغییر داد. دستاوردهای این و نگرش 

های عینی و ذهنی برخی از مدرسه در توسعه و گسترش علوم و فنون جدید زمینه 
در دولت و جامعه ایران فراهم ساخت. بررسی    راتحوالت اجتماعی و سیاسی  

پیامدهای مدرس گذاری  ه هر گونه سیاست دهد کدارالفنون نشان می   ۀتاریخی 
تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی خاصی را به همراه داشته  علمی و آموزشی می

 باشد.

 .قاجار ،دارالفنون  ثیرات اجتماعی و سیاسی،أت  آموزش، ها:کلیدواژه
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 مقدمه و طرح مسأله 
برابر(  ق1243-1241وق  1228-1218)   جنگدو  در  ایران  شکست   و   روسیه  در 

(، امنیت دولت قاجار را  ق 1254)  هرات   ۀقاجار با انگلستان در واقعاختالف دولت  
به خطر انداخت. همچنین خودسری و خودکامگی حکام والیات، فساد اداری و مالی  

شورش  میان در   کشوری،  و  لشکری  سلطنت، بزرگان  رقیبان  و  شاهزادگان  های 
ناامنی   بابیه،  ۀدهای فرقخزانه ،تهدی  ۀها و ادارآوری مالیاتانضباطی حاکم در جمعبی 

غارت کاروان و  ،بیماریداخلی  طاعونها  و  وبا  مسری  خشکسالی   و   های  و   قحطی 
در مواجهاتی   حاکمیت قاجار را در کنترل مملکت آسیب پذیر ساخته بود. دولت قاجار

مملکت و کنترل اوضاع    ۀهای همجوار و اروپایی داشت، دریافته بود که ادارکه با دولت 
قدیم ممکن نیست. نظامات حاکم بر ممالک همجوار و فرنگستان به   ۀ شیوداخلی به  

مملکت ناکارآمد است.   ۀ« قاجار در ادارۀحاکمان قاجاری حالی کرده بود که »بساط کهن
ادار  بر  بنا در  ناکارآمدی  و  خارجی  تهدیدهای  مقابل  در  قاجار  دولت  ناتوانی    ۀاین 

بحران و  نظامملکت  »اصالح  ضرورت  داخلی  میهای  آشکار  را  دیوان«  و  ساخت. م 
تشکیل یک نیروی نظامی جدید و دیوانساالری منظم و توانمند پاسخی به این ضرورت  
بود. حاکمیت قاجار دریافته بود که برای حفظ امنیت دولت در برابر تهدیدهای خارجی 

های داخلی نیازمند »دولت منتظمی« است که و حفظ توانمندی دولت در مقابل بحران 
تربیت کارگزاران کشوری در کنار سربازان لشکری میسر است. بدین ترتیب حاکمیت    با

های اروپایی کمک گرفت قاجار به منظور اصالح قشون و تشکیل نظام جدید از دولت
 با این حال،  شدند.و در ادامه دانشجویانی برای کسب علوم و فنون جدید به اروپا اعزام  

مین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز أاقدامات حاکمیت قاجار در تترین  یکی از مهم
 دارالفنون بود.  ۀدولت در نظام جدید و دیوان برپایی مدرس

دارالفنون اولین نهاد آموزشی جدیدی بود که به منظور رفع نیازهای دولت    ۀمدرس
همایون، )تکمیل  شد  برپا  ایران  در  تربیتی  (.  33:  1397قاجار  و  آموزشی  سبک 

نجا تدریس  آکردند و علوم و فنونی که در  نجا تدریس میآمعلمانی که در    دارالفنون،
ایران متداول    شد به کلی متفاوت از آن چیزی بود که تا آن زمان در مدارس قدیمیمی

بود. از این حیث نظام آموزشی که در دارالفنون بنا نهاده شد شکل جدیدی از تربیت 
می نمایش  به  را  تا گذاش جوانان  مدرس  ت که  نبود.  شده  شناخته  و  مرسوم  زمان   ۀ آن 

 دارالفنون برخالف مدارس دینی که گردانندگان ان از علمای دین و روحانیان بودند
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آمد و از جهت تعطیلی وقت کار و  سسات دیوانی و درباری به حساب می ؤاز م
های کرد. دورهشرکت در سالم اعیاد و سایر تشریفات از رسوم دربار تبعیت می 

دست  ها، لباس یکشاگردان هر یک از شعبه  تحصیلی شش هفت سال بود،
صبح تا سه بعد از    8کردند. ساعت کار مدرسه از  به تن می   خاص خودشان را

کردند. با وجود  ظهر بود و محصلین ناهار را به خرج دولت در مدرسه صرف می 
می آ تدریس  جدیده  علوم  مدرسه  این  در  شعانکه  به  عمل  ولی  مذهبی  شد  یر 

از باب شعایر مذهبی نماز ظهر و عصر را در مدرسه به پیش    شد وفراموش نمی 
نیز از مالیات مالیر و   مدرسه  ۀآوردند. بودججا میه نمازی معلم عربی و فارسی ب

 (.  268:1354)محبوبی اردکانی،  شدمین میأتویسرکان ت

ا کشور  از  سیاسی  دالیل  به  مدرسه  این  استخدام  تمعلمان  زبان  ریش  بودند.  شده 
شاگردانی  از  دارالفنون  معلمان  مترجمانِ  اغلب  بود.  ،فرانسوی  دارالفنون  در  تدریس 
بودند که در دوران محمد شاه به فرانسه اعزام شده بودند و به زبان فرانسوی تسلط یافته 

مدرس مدرسه  ۀبودند.  و  دارالفنون  فراز  دولت  به  وابستگی  دلیل  به  و  بود  دولتی  ای 
زیادی داشته است زیرا تغییر و تحوالتی که در آرایش نیروهای سیاسی دولت  فرودهای

نکه مدرسه آداد بر فعالیت این مدرسه نیز اثر مستقیمی داشت. با وجود  قاجار رخ می
های آن پیامدها و  سیس این مدرسه و فعالیت أت  روند رو به رشدی نداشت اما  همواره

همراه   به  ایرانیان  اجتماعی  و حیات  قاجار  در دستگاه  مهمی  سیاسی  اجتماعی  نتایج 
چرایی و چگونگی تشکیل مدرسه دارالفنون   های مختلفی دربارهپژوهش داشته است.  

به برخی از مهم آنها اشاره میانجام شده است. در این بخش  و تفاوت این   شودترین 
 شود.  های پیشین بیان میمقاله با پژوهش

توصیف مختصری از چگونگی    دارالفنوندر کتاب   (1397)  ناصر تکمیل همایون 
دهد. تکمیل همایون  و مدیریت این مدرسه ارائه می  ههای تحصیلی و ادارسیس و رشتهأت

این کتاب   مدرسه   ۀمدرس  نویسدمیدر  فقدارالفنون  و  بود  دولتی  امراای  فرزندان    ، ط 
توانستند در این مدرسه به تحصیل بپردازند. نویسنده  شاهزادگان و کارگزاران دولت می

بیان می این کتاب  از تدر  قاجار  و  أدارد که هدف دولت  سیس مدرسه تعلیم حکمت 
شد  های قدیمی تدریس میفلسفه و فقه و اصول نبود زیرا که این موضوعات در مدرسه

حاکمان هدف  رفع    بلکه  تا  بود  جدید  فنون  و  علوم  با  ایران  جوانان  آموزش  قجری 
قاجار را بکند. تکمیل همایون  ی نیازمند   ۀمدرسمعتقد است  های دولت و حاکمیت 
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دارالفنون نقش مهمی در شناساندن فرهنگ و تمدن مغرب زمین داشت و در انقالب 
 .ثیرات مثبتی باقی گذاشتأمشروطیت ایران ت

الفنون  راد  ۀبه مدرس  امیر کبیر و ایراندر بخشی از کتاب   (1378)  فریدون آدمیت
های  گیری دارالفنون، معلمان و رشتهاو در این کتاب به چگونگی شکل پرداخته است.

دارد که دارالفنون به عنوان یک نهاد آموزشی و  کند و بیان میتحصیلی مدرسه اشاره می
های  ایران داشت. اول اینکه ناکارآمدی و نقص دانش  ۀثیر مهم در جامع أفرهنگی سه ت

دوم اینکه  شکار شد.آهای جدیدی که سر برآورده بودند  پیشین در رفع نیازها و ضرورت
بهدانش  غربی  فنون  و  فارغ  گسترده  طورها  اینکه  سوم  شدند.  منتشر  ایران  در  ای 

 در ایران شدند. های روشنفکری گذاران اولین جریانالتحصیالن دارالفنون پایه 

به نقش امیرکبیر    نآ  ۀدارالفنون و تاریخچ   ۀ مدرس( در کتاب  1398)  اقبال یغمایی 
های کند و در ادامه به چگونگی برپایی دارالفنون، رشتهدر برپایی دارالفنون اشاره می

از چگونگی تدریس و  ای  خالصهپردازد. او در کتابش  تحصیلی و معلمان دارالفنون می
و به اسامی برخی از شاگردان مدرسه    آورده استدارالفنون    های مختلف آموزش رشته

رالفنون در سال  امدرسه د  ۀنیز اشاراتی دارد و در ضمایم کتاب نیز به بخش مالی و بودج
در    و فعالیت دارالفنون  پردازد. کتاب یغمایی توصیف دقیقی از شکل گیریمی  1304

 ناصری است.  ۀدور

علم و علم انسانی در دارالفنون    ۀلأمس( در کتاب  1398)  ابراهیم توفیق و دیگران
پردازد. او های فکری و علمی که در دارالفنون شکل گرفتند می به جریان   عصر ناصری

نجم جریان  عبداللّسه  خواجه  و  خان  ملکم  تفکیک  الدوله،  یکدیگر  از  را  انصاری  ه 
شد  که در دارالفنون تدریس میرا  های جدیدی  الدوله علوم و دانشجریان نجم  کند.می

های توانستند به دانش های جدید میدانست. دانش ها و علوم سنتی نمیمنافی با دانش 
از ن روزگار اضافه شوند و در فرایند حک و اصالح به پیش بروند.  آ قدیمی و مرسوم  

ش فهم و ترویج  کند علم جدید را در بستر حیات اجتماعیَاین جریان تالش می  این رو 
سازی علم جدید در دارالفنون« بود. جریان به عبارت دیگر تالش این جریان »بومی  ،کند

ه انصاری اما متفاوت با نجم الدوله است. در این جریان فکری میان علوم  خواجه عبداللّ
دارالفنون تدریس می داده جدید که در  آموزش  قدیم که در مدارس دینی  شد و علوم 

ی آشتی ناپذیر برقرار است. این جریان علوم و فرهنگ قدیم را مانعی جدی  شد تضادمی
دانست. جریان ملکم خان نگاه و رویکردی فن بر سر گسترش علوم جدید در ایران می
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ابزاری به علوم جدید دارد. این جریان علوم جدید را همچون تکنیک و   محورانه و 
ن بهره برد بدون اینکه سنت و آکرد و از    توان وارد جامعه و دولتداند که میفنونی می

ه انصاری  های قدیم را به چالش بکشد. جريان ملکم خان برخالف خواجه عبداللّدانش 
داند. در نتیجه میز نمیآهای مرسوم را چندان برای علوم جدید مخاطرهفرهنگ و دانش 

های تاریخی  شگیرند که در پژوهگیری این کتاب ابراهیم توفیق و همکارانش نتیجه می
ه انصاری برجسته شده و تداوم یافته است و  دارالفنون رویکرد عبداللّ  ۀ معاصر از مدرس

به   یا  و  دارالفنون حضوری کم رنگ داشته  الدوله در  رویکردهای ملکم خان و نجم 
ه انصاری بر رویکردهای ملکم خان و نجم الدوله رویکرد عبداللّ  ۀ. غلباندمحاق رفته

  ایرانیان پديد آورده است. ۀفکری و اندیش ۀدر عرصپیامدهای مهمی 

اند. در  دارالفنون پرداخته   ۀگیری مدرسهای پیشین اغلب به چگونگی شکلپژوهش
پژوهش این  ضرورتاغلب  به  زمینها  و  سیاسی  شکل  ۀهای  مدرساجتماعی    ۀگیری 

  های انجام شدهدارالفنون در دولت قاجار به شکل مبسوطی اشاره شده است. در پژوهش
های تحصیلی، معلمان مدرسه، نچه بیشتر مورد توجه است محتوای آموزشی و رشتهآ

رویکردهای آموزشی و چگونگی اداره و مدیریت مدرسه و تحوالت اداری و سیاسی  
های انجام شده خیلی کم و  پژوهشاین،    ناصری بوده است. با وجود  ۀ مدرسه در دور

 ، . به بیان دیگر اندکردهمختصر به اثرات و پیامدهای اجتماعی و سیاسی دارالفنون اشاره  
ها مغفول مانده و  دارالفنون در این پژوهش  ۀ ثیرات اجتماعی سیاسی مدرسأپیامدها و ت

پیامدهای اجتماعی و  ن شده است. این مقاله تالش کرده است که  آیا توجه اندکی به  
ثیرات و نتایج سیاسی و اجتماعی این نهاد أو ت  کنددارالفنون را برجسته    ۀ سیاسی مدرس

و جامع قاجار  دولت  در  را  اپل هرگونه    .بررسی کندایران    ۀآموزشی  مایکل  اعتقاد  به 
میسیاست تربیتی  و  آموزشی  به  گذاری  را  سیاسی خاصی  و  اجتماعی  پیامدهای  تواند 

داش باشدهمراه  میو  (2013  )اپل،  ته  آموزشی  دانشنهادهای  آموزش  با  ها،  توانند 
ها افرادی را تربیت کنند که در تغییرات و تحوالت اجتماعی نقش  ها و نگرشمهارت

باشند داشته  بررسی   پس   .(1989  مکالرن،؛1985  )ژیرو،  اساسی  مقاله  این  هدف 
دارالفنون    ۀمدرس  قاجار است.  ۀ ردارالفنون در ایران دو  ۀثیرات سیاسی اجتماعی مدرس أت

سیس شد اما پیامدهای  أاگرچه توسط دولت قاجار و به منظور رفع نیازهای حاکمیتی ت
تدریج  دارالفنون به   ۀالتحصیالن مدرسسیاسی و اجتماعی خاصی به همراه داشت. فارغ

قابل مالحظه  تغییرات  و  و جامعه شدند  قاجار  دولت  در دستگاه  وارد دستگاه  را  ای 
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ایران پدید آوردند. بدین ترتیب این مقاله در پی پاسخ به این    ۀياسي قاجار و جامعس
مدرسؤس است:  ایجاد    ۀاالت  ایران  اجتماعی  سیاسی  نظام  در  تغییراتی  دارالفنون چه 

   سیاسی به همراه داشت؟و دارالفنون چه پیامدهای اجتماعی  ۀسیس مدرسأکرد؟ ت

 روش پژوهش 
های  پژوهش از نوع موضوعات تاریخی است. در پژوهش  موضوع مورد مطالعه در این

هستند فرد  به  منحصر  موضوعات  نوع  از  بررسی  مورد  موضوعات  )ساعی،    تاریخی، 
( به عبارت دیگر، وقایع تاریخی یک بار در تاریخ اتفاق افتاده و تکرار  135:1386

آثاری است که در حال حاضر از گذشته باقی    ۀپذیر نیستند. مطالعات تاریخی، مطالع
این مالک اصلی    بر  مانده است تا بتوان بر اساس این آثار گذشته را بازسازی کرد. بنا

(. بدین 20:1386نچه در گذشته به وقوع پیوسته است )التون،  آشواهد موجودند نه  
به تاریخی  پژوهش  هدف  دادهترتیب  بردن  واقعیتکار  به  مربوط  با های  های  مرتبط 

ثر در بروز  ؤ توان به عوامل مها است و از این طریق میرویدادهای گذشته و تفسیر آن
  وقایعی که در گذشته رخ داده است پی برد و رویدادهای زمان حال را بهتر شناخت

  ۀ(. این پژوهش با این ادعا آغاز شده است که مدرس122:1398)سرمد و همکاران،  
ایران    ۀای در دولت قاجار و جامعی و سیاسی قابل مالحظه ثیرات اجتماعأدارالفنون ت

مدرس سیاسی  اجتماعی  پیامدهای  بررسی  مقاله  این  هدف  است.  جای گذارده    ۀبر 
است. روش گردآوری   (ق1313-1264ویژه دورۀ ناصری )، به قاجار  ۀدارالفنون در دور

  ی آمار  ۀش جامعاين در این پژوه  بر  بنا  ،شواهد در این پژوهش، روش اسنادی است
دارالفنون بوده است    ۀرسمی و غیررسمی مرتبط با مدرس مشتمل بر تمام اسناد و مدارک 

اند که ها از اسنادی انتخاب شدههدفدار استفاده شده است. نمونه   یگیرو از روش نمونه
. با کار بیایندبهاالت پژوهش  ؤبه سی باشند که در پاسخ دادن  ها و اطالعاتداده  یحاو
بهرهاين   با  و  تاریخی  یگيرهدف  روش  فعالیت -از  به  مربوط  تاریخی  اسناد  تحلیلی 

آوری  قاجار جمع  ۀ زمانی دور  ۀ ثیرات اجتماعی سیاسی این مدرسه در بازأدارالفنون و ت
شدند. در انتخاب اسناد تالش شده است تا چهار معیار اصالت، اعتبار، نمایا بودن و 

، تالش شده  ی. بر اساس اين اسناد تاريخ(6:  1990،  اسکات)  رعایت شود  یمعنادار
این   1ثیرات سیاسی اجتماعی مدرسه دارالفنون کشف و بازسازی شوند. اعتبارأاست تا ت

پژوهش به اعتبار اسنادی است که ارائه شده است. اعتبار درونی پژوهش مبتنی بر اسناد  

 
1. validity 
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ه است و اعتبار بیرونی رسمی و غیررسمی دست اولی است که به ثبت رسیده و منتشر شد
صاحب و  تربیتی  متخصصان  دیدگاه  اساس  بر  این  پژوهش  است که  تاریخی  نظران 

. تالش شده است تا با استناد به اسناد دست کنندمیپژوهش تاریخی را داوری و نقد  
روایتی معتبر، قانع کننده و مستدل از پیامدهای اجتماعی    اول، موثق، دقیق، و رسمیْ

 ارالفنون ارائه شود. د ۀسیاسی مدرس

 هاتحلیل یافته
سیس شد. این مدرسه از اولین نهادهای أدر ایران ت  ق1268دارالفنون در سال    ۀمدرس

های انسانی نظامی و اداری خود آموزشی بود که دولت قاجار به منظور رفع نیازمندی 
مدرسه  دارالفنون  نمود.  مرسوم  برپا  آموزشی  نهادهای  با  و  بود  دولتی  رآای  وزگار  ن 

آموزشی،تفاوت محتوای  داشت.  شاگردان  رشته  هایی  مدرسه،  معلمان  تحصیلی  های 
اداره و مدیریت مدرسه با مدارس قدیمی و دینی آن زمان    ۀمدارس، سبک آموزش و نحو

دورتفاوت اوایل  در  مدرسه  این  داشت.  اساسی  اواخر   ۀهایی  تا  و  افتتاح شد  ناصری 
داد. اگرچه دارالفنون همواره روند رو به رشدی    حکومت قاجار به فعالیت خود ادامه

ثیر مستقیمی داشت اما  أهای مدرسه تقاجار بر فعالیت  ۀت حاکمأنداشت و تغییر در هی
توانستند   ۀ مدرسدر   که  شدند  تربیت  اجتماعی جدیدی  نیروهای  تدریج  به  دارالفنون 

سی و اجتماعی  نهادهای جدیدی را در ایران دایر سازند و نقش مهمی در تحوالت سیا
هایی که در  ها و شایستگیمهارت  ایران ایفا کنند. فارغ التحصیالن دارالفنون با  ۀآيند

توانستند در بخش بودند  بهمدرسه کسب کرده  کار گرفته های مختلف دستگاه دولت 
دولتی ایران در مورد دستاوردهای    ۀسیس این مدرسه روزنامأسال پس از ت  27  شوند.

  :نویسداین مدرسه می

وردند از مملکت اطریشی خواستند در  آدر دارالفنون ابتدا که معلم از فرنگستان  
حقیقت علومی که در این مدرسه شروع شد و شیوع یافت از معلمین اطریشی  

ها رفتند  نجا انکشاف دادند بعد که به مرور آنآ بود اوایل آنها تعلیمات خود را  
ها بعضی فرانسه و برخی  بعد از آنها معلمین مرکب شد از ایرانی و فرنگی. فرنگی 

معلمین که   اغلب  الحال  لیکن  پروسی.  و  دانمارکی  و  ایطالیایی  و  انگلیسی 
اند یا در همین کنند ایرانی هستند که یا در فرنگستان تحصیل نموده تدریس می 

مال ترقی را دارد و االن شاگردان فارغ  مدرسه تکمیل شده....مدرسه هم اکنون ک
برخی در میدان مشق تعلیم    ،اندالتحصیل زیادند که بعضی مامور والیت شده 

والیات  ه  مده اند بآها که پس از تکمیل از مدرسه بیرون  دهند و بسیاری طبیب می
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فی    .مور طبابت گردیده و معالجات عمده نموده شهرت خوبی دارندأمحروسه م
در این   تدای ترقی و ظهور علوم و صنایع و رواج تربیت و مدنیتالحقیقه اب

  ۀ روزنام)  گردیده و خواهد شد  مملکت همه از این مدرسه شروع شده و خارج
 ق( 1295سال،  318ۀشمار  ،ایران

دارالفنون به طور کلی سه پیامد    ۀدهند که مدرسبررسی اسناد و مدارک تاریخی نشان می
 داشت.   مهم سیاسی اجتماعی به همراه

از    اداری را تغییر داد. -های سیاسیواگذاری نقش   ۀدارالفنون شیو  ۀفعالیت مدرس -1 تا پیش 
دارالفنون مناصب دولتی به شکل انتسابی و موروثی از پدر به پسر منتقل    ۀسیس مدرسأت

تدریج کسب مناصب و مشاغل و به  کردقاعده تغییر  اینشد، اما با برپایی دارالفنون  می
شد دارالفنون  در  تحصیل  به  منوط  در  1343)مستوفی،  دولتی  تحصیل  پس  آن  از   .)

تصدیق و گرفتن  ددارالفنون  معلمان  از  و  نامه  دولتی  مناصب  شرط کسب  ارالفنون 
هایی  ها و مهارتدارالفنون بر اساس شایستگی  ۀ حکومتی بود. فارغ التحصیالن مدرس

بودند در بخش و ،  های نظامی، داخلی، وزارت خارجهکه کسب کرده  طبابت، پست 
به  دولتی  خدمات  سایر  و  میتلگرافخانه  گمارده  )محبوبی   شدندکار 

ها و تخصصی شدن برخی امور اداری سیاسی و نظامی چیدگی(. پی314:1354اردکانی،
شنایی  آعلوم و فنون جدیده    نیازمند تربیت نیروهای انسانی کاردان و متخصصی بود که با

مدرس ترتیب  بدین  باشند.  انسانی   ۀداشته  نیروی  تربیت  برای  مرکزی  به  دارالفنون 
ی و لشکری دولت قاجار متخصص مورد نیاز دولت قاجار تبدیل شد و کارگزاران کشور 

شرط کسب مناصب نظامی    وقایع اتفاقیه  ۀشدند. در روزنامدارالفنون تربیت می  ۀدر مدرس
 آمده است: طور و دیوانی این

یت را عمده علت این بود که در ایران از آعدم انتظام امور قشون دولت جاوید 
از   قانون متداول گشته که  و  این قاعده  الی االن  ایام  صاحب    ءساؤرسو الف 

ماند  منصبان اعالی و ادنی سپاه هر کدام مرحوم می شد اوالدی که از او باقی می 
ب بایست  محاله  بی ه  ال  و  منصوب  پدر  و  جای  علم  و  آتحصیل  ریاست  داب 

منصب رفیع برقرار باشد و حال  ه  و طفل رضیع باشد ب  یلشکرکشی اگرچه صب
مراسم هر منصبی اشتغال نورزد  تعلیم قواعد هر شغلی و  ه  ها بنکه شخص تا سال أ

زموده و مجرب  آو حضر و مصاعب و معارک پر خطر    سهل است تا در سفر
ه  م غفیر از بندگان الهی را بکثیر و جَ  عنباشد خالف خرم و منافی نظم است جم

  یاختیار او واگذاشتن چرا که تحصیل مناصب مناسب را استحقاق و استعداد 



 33/  قاجار  ۀدارالفنون در تحوالت اجتماعی سیاسی ایران دور ۀنقش مدرس

ه  هذا سرکار اعلیحضرت شاهنشاهی ابداللّی  لع  ،مکتبی باید نه مورثی و نسبی 
عیشه و نصر جیشه برای حصول انتظام کلیه قشون نصرت نمودن قرار دادند که  

اعطای منصبی سرافرازی  ه  را ب  بدون استحقاق و استعداد و شایستگی احدی
ثر  آمنصبان مناصب عالیه عکاسر نصرت م  از صاحب  اعنجد  ندهند اگر چه اباً

و صاحب منصبان و سران    .... عشایر باشد هر یک از چاکرانسای قبایل و  ؤو ر
داشت حقوق خدمت و    سپاه از امیر تومان تا سلطان و نایب که از دولت چشم

مستظهرند که بعد از خود اوالدشان جانشین و وارث   و موثق و  قدمت دارند
منصب و مرسوم گردد باید در حال حیات خود در تربیت اوالد مراقبت کافیه  

علوم دولتی به تعلیم و تحصیل    ۀداشته اوالد خود را بفرستند در مدرس  مرعی
ن ربط کامل و سر رشته  آعلوم و قواعد لشکری قیام و اقدام نمایند تا از مراسم 

ید  آاستحقاق منصب موروث را شایسته  ه  تام و تمام حاصل نماید و بعد از پدر ب
ل منصب معمول  اسالف برای اخالف اسباب حصو  اال محض رعایت حقوق   و

  داشت این عمل را بعد از این از دولت حق نخواهد داشت  نخواهد بود و چشم
 ق(. 1275سال    ،429  ۀشمار  ،وقایع اتفاقیه  ۀ)روزنام

دارالفنون شرط کسب مناصب    ۀکه در این متن آمده است تحصیل در مدرس  طورآن
تعلقات نسبی    ۀاعطای مناصب دولتی بر پای  ۀلشکری و کشوری است. بدین ترتیب قاعد

کشوری که تمایل داشتند   و سببی در دولت قاجار تغییر یافت. فرزندان بزرگان لشگری
کردند و  دارالفنون ثبت نام می  ۀهای دولتی به خدمت بپردازند بایستی در مدرسدر نقش 

دارالفنون تنها التحصیالن    کردند. فارغن نقش را تحصیل میآهای الزم برای  صالحیت
های الزم در مشاغل کشوری و لشگری و گرفتن  ها و مهارتپس از کسب شایستگی

 شدند: کار گرفته مینامه از دارالفنون در امور دولتی و نظامی بهتصدیق

اند و در تحصیل  چون بعضی از متعلمین مدرسه در علم و عمل خود ترقی کرده
خدمت دیگر  ه  ه از مدرسه خارج شده باند کن شدهآاند و قابل  خود کامل شده 

ه چند نفر از  لکَه مُپردازند بر حسب امر اقدس اعلی حضرت شاهنشاه خلد اللّ
نواب واال تصدیق داده روانه نزد امیر االمراء العظام سپهساالر نمودند که هر 

خدمات دیوانی  ه  مور بأقدر علم و عمل و شایستگی منصب داده مه  کدام را ب
زادگان شاگردان تازه با استعداد به مدرسه  شده که باز از نجیب  نمایند و مقرر

ورده مشغول تحصیل باشند که دسته به دسته و فقره به فقره جمعی کامل شده  آ
ب نموده  دیگر تحصیل  و جماعتی  برسند  از ه  به منصب  برسند هر یک  کمال 

 اعتضاد  شاهزادگان و امرا و اعیان که اوالد با استعداد دارند خدمت نواب واال
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دارالفنون   ۀالسلطنه فرستاده نواب معزی الیه فراخور استعداد هر یک در مدرس 
  ۀشمار  ،وقایع اتفاقیه  ۀتحصیل امر باز داشته که ترقی حاصل نمایند )روزنامه  ب

 ق(.1275سال  ،  408

دارالفنون برای عموم مردم ممکن نبود و تنها فرزندان   ۀبا این وجود تحصیل در مدرس
و   کنندتوانستند در این مدرسه تحصیل  زادگان قاجاری و امرا و اعیان دولت مینجیب

دارالفنون    ۀنامکسب تصدیق  و  سایر اقشار و طبقات دیگر به این مدرسه راهی نداشتند
برای نمونه شرایط طبابت و  آمد  از شرایط اعطای مناصب نظامی و دیوانی به حساب می

 : اعالم شد  طورجراحی در نظام جدید این

بی  مردمان  بعضی  فرجام  نظام ظفر  و جراحان  اطبا  و  چون  بودند  و علم  ربط 
میبدین  معلوم  آنها  جراحی  و  معالجات  در  اغتشاش کلی  هذا جهت  علی  شد 

و مرحمت    اعتضاد السلطنه واگذار  ۀعهده  انتظام تمامی اطبا و جراحان نظام را ب
علم و عمل است مداخله در امر طبابت و  اطالع و بی فرمودند تا هر کسی که بی 

جراحی نکرده و از میان آنها هر کسی که با علم و عمل است مشغول خدمت  
دارالفنون در    ۀهم همگی آنها در مدرسه مبارک  .و بعد از این  افواج قاهره بود 

باشی افواج حاضر شده    حکیم  امجلس درس میرزا رضای دکتر و میرزا سید رض
از طبابت و جراحی ایرانی و فرنگی در نزد مشارالیها تحصیل نموده ترقیات کلی  

 ق(.1286  سال  ،629ۀشمار  ،وقایع اتفاقیه  ۀ)روزنام  حاصل نمایند

مهم از  یکی  اساس  این  مدرسبر  اصلی  پیامدهای  ضوابط   ۀترین  تغییر  دارالفنون 
پست و  مناصب  در  افراد  بود.استخدام  نظامی  و  اداری  در    های  اشتغال  تدریج  به 

تلگراف، وزارتخانه و  پست  داخله،  نظام،  خارجه،  وزارت  همچون  تخصصی  های 
های دولتی نیازمند کسب مدرک تحصیلی  سسات و سازمانؤبهداشت، علوم و دیگر م

د گذشته نبود که فرزندان بزرگان کشوری و لشکری جایگاه دیگر مانن  .شداز دارالفنون  
و   بزرگان  ترتیب  بدین  بدانند.  خود  اجدادی  میراث  را  دولتی  مناصب  در  پدرانشان 

  ۀشان، فرزندان خود را به مدرسکارگزاران دولت قاجار برای حفظ و تداوم موقعیت شغلیِ
شغل آبا و اجدادی خود را    فرستادند تا با گرفتن مدرک تحصیلی بتواننددارالفنون می

تصدیق و  مدرک  دریافت  نشان  ۀنامحفظ کنند.  و    ۀ دارالفنون  و کاردانی  تخصص 
آمد و به نوعی اعتبار شایستگی فرد در بر عهده گرفتن برخی مشاغل دولتی به حساب می

مین و تربیت نیروی انسانی أاین ت  بر  بخشید. بناو منزلت اجتماعی و سیاسی به افراد می
ها و نهادهای دولتی در ابتدا از دارالفنون آغاز شد و در  سازماندر  ص و ماهر  متخص
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بهسال و  بعد  م  تدریج های  در  استخدام  متقاضی  انسانی  نیروهای  تمامی  و  ؤبه  سسات 
 تعمیم یافت.  مشاغل تخصصی دولتی و غیردولتی

سسات ؤدارالفنون نقش مهمی در برپایی برخی از نهادها و م ۀفارغ التحصیالن مدرس  -2
راه و  تکنولوژیجدید  و  ابزارها  دوراندازی  ایران  در  نوین  داشتند.  ۀهای  برپایی    قاجار 

دارالترجمه و انتشار کتاب، برپایی پست و تلگرافخانه، چاپ روزنامه، کشف معدن،  
برپایینقشه  آموزشگاه  کشی،  و  مدارس  برپایی  داروسازی،  جدید، بیمارستان،  های 

ها  تشکیل نظمیه، احداث پل  سیس بانک،أ، تکیهای گازی و الکتریچراغ  اندازیراه
اندازی حمل و نقل ریلی اغلب از  هایی به طرز جدید و راه ساختمان  کردن  ها ،بناو جاده 

 آید.دستاوردهای تربیت یافتگان دارالفنون به شمار می

عرص فارغ  ۀدر  از  برخی  در سیاسی  عضویت  به  توانستند  دارالفنون  التحصیالن 
های مختلف  هایشان در بخشت وزیران درآیند و بر حسب تخصصأو هی  دارالشورٰی
کار گرفته به خارجه، پست و تلگراف، علوم ، نظام، حفظ الصحه، و.... ی  هاوزارتخانه

طلبان سیاسی دولت گران و اصالحشدند. برخی از تحصیل کردگان دارالفنون به اصالح 
داشتند   قاجار  دولت  سازی  قانونمند  و  اصالح  در  مهمی  نقش  و  شدند  تبدیل  قاجار 

نمایندگان سیاسی به کشورهای دیگر اعزام  نها نیز به عنوان  آ(. برخی از  1351  )آدمیت،
عدمی مشیری  ۀشدند.  مدارس  در  نیز  آنان  از  نظامیق1289)  دیگری   اصفهان  ۀ( 
تبریزق1300) دارالفنون  و  و  ق1290)  (  به معلمی  دارالفنون  دیگر  و سایر شعبات   )

گیری نهادهای آموزش  کردگان دارالفنون نقش مهمی در شکلآموزش پرداختند. تحصیل
مدرستخص همچون  مدرسق1317)  سیاسی  ۀصی  و  و  (ق1319)  فالحت  ۀ( 

 در دولت قاجار داشتند.  (ق1336) دارالمعلمین

دارالفنون نقش مهمی در برپایی اولین    ۀالتحصیالن مدرسفارغ  یاجتماع  ۀ در حوز
  سسانؤدارالفنون از م   ۀالتحصیالن مدرسمدارس عمومی در ایران داشتند. برخی از فارغ

( بودند. بسیاری ق1324- 1313)  مظفرالدین شاه  ۀو متوسطه در دورمدارس ابتدایی  
های جدیدی همچون تاریخ و جغرافیا و حساب و نها به عنوان معلم علوم و دانش آاز  

دادند و نقش مهمی در برپایی و تداوم  های خارجی را آموزش میعلوم طبیعی و زبان
  .(1361 بادی،آمدارس جدید و آموزش عمومی در ایران داشتند )دولت 
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و   نهادها  نیاز  مورد  متخصص  انسانی  نیروی  قاجار  دولت  بزرگان  اين  بر  عالوه 
ها و  نها دانشآکردند. زیرا التحصیالن دارالفنون انتخاب میسسات جدید را از فارغؤم

سسات و مشاغل جدید را  ؤنها در م آرا فرا گرفته بودند که امکان اشتغال    هاییمهارت
   فراهم می ساخت

و کوشش  فارغ با سعی  اعتضادالسلطنه  در مشاغلی  های  دارالفنون  التحصیالن 
برخی نیز    کند.خود دارد استفاده می  ۀچون تلگرافخانه و کارهای فنی که در ادار
مریض در  برخی  پرداخته  معدن  به خانه به کشف  مشغول  در ها  برخی  شده  کار 

 (. 105:1343) مستوفی،  شدندنوشتن روزنامه و برخی دیگر نیز وارد نظام می

سسات جدیدی که توسط معلمان و دانش آموختگان دارالفنون برپا ؤترین ماز مهم
شد و اهمیت خاصی برای حاکمیت قاجار داشت »تلگرافخانه« بود. برپایی تلگرافخانه 

تحصیل کردگان دارالفنون انجام شد. در هر شهر    ن در سراسر ایران توسطو گسترش آ
شد.  التحصیالن دارالفنون اداره و مدیریت میو والیتی تلگرافخانه دایر شد و توسط فارغ

ثیرات مهمی در حاکمیت قاجار داشت. تلگرافخانه أبرپایی تلگرافخانه و فعالیت آن ت
که به اوضاع و اخبار ایاالت و والیات در کمترین   داداین امکان را به دولت قاجار می

در کوتاه را  دولتی  دستورات  و  اوامر  .همچنین  اطالع حاصل کند  به زمان  زمان  ترین 
اولیای دولت می ابالغ کند.  ایالتی و والیتی  از طریق تلگرافخانه کارگزاران  توانستند 

لکت کنترل داشته باشند. تری از سراسر مملکت داشته باشند و اوضاع مماطالعات دقیق 
ادار در  را  دولت  توانایی  تلگرافخانه  ترتیب  و حاکمیت   ۀبدین  داد  افزایش  مملکت 

را بر سراسر مملکت ممکن ساخت. عالوه براین دولت قاجار از طریق    دولت قاجار
می رخ  خارجی  ممالک  در  تحوالتی که  از  زمان  کمترین  در  اطالع  تلگرافخانه  داد 

های خارجی هماهنگ  توانست روابط سیاسی خود را با دولتیب مییافت و بدین ترتمی
 . کند

شاگردان دارالفنون برای اولین بار   .داشت  نیز  دارالفنون پیامدهای سیاسی دیگری
توانست ای از شهر تهران رسم کردند و در اختیار دولت قرار دادند. حاکم تهران مینقشه 

تهران داشته باشد و بدین ترتیب کنترل و نظارت  تری از  از طریق این نقشه اطالعات دقیق
 .دست آوردشهر به ۀبیشتری را در ادار

دارالفنون و    ۀکه نواب اشرف واال اعتضادالسلطنه در امورات مدرس  از اوقاتی
اند ترقی کلی در تحصیل آنها ظاهر  نجا اهتمام نمودهآتربیت و تقویت متعلمین 
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عمل ه  ن بآبعد از    ر روزنامه مرقوم شدهد   جمله شرح تلگراف سابقاً  نآشده از  
کوه الوند و البرز رفتند و ارتفاع هر  ه  کشی پرداختند و متعلمین توپخانه بشه قن

یک را مشخص نمودند و معلم توپخانه در این امر جهد وافی کرده و شاگردان  
شهر را  ۀشهر و خارج شهر را موافق قاعده و قانون هندسی کشیدند و نقش ۀنقش

مبه وضع ارگ  که کل عمارت  درست ساختند  و  و  بی شایسته  باغات  و  ارکه 
ن نقشه را  آگردد و  های شهر در محل خود مشخص و معین می بیوتات و کوچه 

وقایع    ۀ)روزنام  کار فرنگستان فرقی ندارد   ۀاند که با نقشچنان خوب کشیده  نآ
 ق(.1275سال      408  ۀشمار  ،اتفاقیه

تهی با  ترتیب  ای  ۀنقش  ۀبدین  سایر  و  فارغاتهران  توسط  والیات  و  التحصیالن  الت 
اطالعات کامل با  تا  داد  قاجاری  به حاکمان  امکان  این  دقیقدارالفنون  و  در  تر  تری 

محروس نقش  ۀممالک  بر  نقشه   ۀخود حکومت کنند. عالوه  از تهران  نیز  دیگری  های 
ش مهمی در افزایش  ممالک دیگر ترسیم و ترجمه شد که نق  ازایاالت و والیات و نیز  

سیاسی حکام قجری و نمایندگان سیاسی دولت قاجار   -اطالعات جغرافیایی و تاریخی 
 داشت. 

اجتماع پیامدهای  دیگر  می  ۀمدرس  ی از  مریضدارالفنون  برپایی  به  و  توان  خانه 
پرداختند. ها میبررسی و درمان بیماری  جدیدی به  یهاای اشاره کرد که به شیوهداروخانه 

خود تبدیل  ۀ ترین پزشکان دورالتحصیالن دارالفنون به مشهورترین و بنامز فارغبرخی ا
فارغ دارالفنون  از  پزشکانی که  بیماریشدند.  درمان  در  بودند  شده  و  التحصیل  ها 

کردند و بدین ترتیب  هایی که طبیبان سنتی اطالعی از آنها نداشت موفق عمل میجراحی
کشیدند. اقداماتی چون  بر طبیبان سنتی به رخ می  های خود را ها و صالحیتشایستگی

اعضاءدرمان سنگ کلیه، جراحی  کوبی،آبله تشریح  داروهای   ،های کوچک،  ساخت 
جدید و انتشار مفاهیم جدیدی از پزشکی و دارو سازی از دستاوردهای مهم دارالفنون 

طبیب  به همین دلیل هر کدام از شاهان قجری    (.1369  )پوالک،  آمدبه حساب می
مخصوص خود را داشتند و درباریان و شاهزادگان و امرای قجری نیز از اطالعات و 

 بردند.  التحصیل شده بودند بهره میهای طبیبانی که از دارالفنون فارغتخصص

دارالفنون بر اساس علوم و فنونی که در مدرسه آموخته بودند    ۀمدرس  تحصیل کردگان
تکنولوژی  به های  توانستند  و  طراحی  به کمک جدیدی  آنها  از  برخی  ببندند.  کار 

ها و  توانستند تکنولوژی اعزام شده بودند    دانشجویانی که برای ادامه تحصیل به اروپا
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التحصیالن . فارغکننداندازی و استفاده  که به ایران وارد شده بود راهرا  ابزارهای جدیدی  
به  در  مهمی  نقش  چراغدارالفنون  چراغهای  کارگیری  و  گازی،  الکتریسیته  های 

تلمبراه رانی،  آ  ۀاندازی  درشکه  و  برای کالسه  جاده  احداث  و  معدن  استخراج  ب، 
هن  آاندازی خط راهسماورسازی و راه  و  سازیسازی و شمعهای کبریتاندازی کارگاهراه

 هایی به سبک جدید داشتند.  ها و عمارتو برپایی ساختمان

سیس نهادهای أنان در تآهای  تحصیالن دارالفنون و مهارتالدستاوردهای فنی فارغ
های نوین موجب افزایش مقبولیت و اندازی برخی از ابزارها و تکنولوژیجدید و راه

دارالفنون دارای   ۀرضایت حاکمان قجری از این نهاد آموزشی شده بود و به تدریج مدرس
زبان بیشتری چون  موسیقی  شعبات تخصصی  غیره شدهای خارجی، طب،  نقاشی    و 

( تحصیل کردگان دارالفنون توانستند نهادهای جدیدی در 1354  )محبوبی اردکانی،
اندازی کردند که نقش مهمی  راه  یننوهای  دستگاه دولت قاجار برپا سازند و تکنولوژی

توان  به عبارت دیگر می  در ارتباط و ساماندهی به دولت قاجار و تربیت ملت داشتند.
خواه سیاسی  خواه و تحولرالفنون در تربیت و آموزش نیروهای ترقی دا  ۀکه مدرس  گفت

 . (1378 دمیت،آو اجتماعی نقش مهمی داشت )

مردم  ۀ ها، مفاهیم و اطالعات جدیدی را در بین حاکمان قجری و توددانش برپایی دارالفنون -3
ایران    ۀاین مدرسه نقش مهمی در تحوالت فکری و تغییرات فرهنگی آيند  .کردمنتشر  
کتاب، انتشار روزنامه و آموزش    ۀ لیف و ترجمأالتحصیالن دارالفنون با تفارغ  داشت.

 ۀ ها و مفاهیم جدید در ایران داشتند. در روزنامدر مدارس نقش مهمی در انتقال دانش
حکمت طبیعی  های درس یکی از کالسن شاه از بازدید ناصرالدی ۀبار در وقایع اتفاقیه

 چنین آمده است:

امین فرخ خان  از آالملک  چون جناب  را  علم  این  ادوات مخصوص  و  الت 
ورده و بعضی از  آدارالخالفه  ه  جهت دولت علیه ابتیاع نموده و به  فرنگستان ب

اعلیحضرت  آ النور  باهر  حضور  در  غریبه  اعمال  بود  حاضر  مدرسه  در  نها 
جمله اسباب خالء هواست که ظرف بلوری که با هوا    ن آز  اشاهنشاهی نمودند و  

اسبابی که در پهلوی    ۀرا به واسط  نآن گذاشتند و بعد هوای  آبود گنجشکی در  
چرخ الماس    ۀقوه  ن گنجشک مرد. و دیگر بآرف بود کشیده و فی الفور  ظ  نآ

ب کردند و سوای اینها اعمال دیگر نیز از علوم آهن را در چند ثانیه  آمفتول  
 ق(.1275سال    ،415  ۀ)شمار  ظهور رسیده  حکمت طبیعی در حضور مبارک ب
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شنایی شاگردان دارالفنون با اسکلت انسان و آهای فیزیک و شیمی و  زمایشگاهآبرپایی  
های پزشکی و علوم طبیعی، عقالنیت علمی و نیز حیوانات و تشریح اجساد در درس

ها و اعتقادات سنتی ساخت و نگرش را در میان شاگردان این مدارس درونی می ی تجرب
 کشید. نها در مورد طبیعت و انسان را به چالش میآو عرفی 

امکان ترجمه و انتشار کتاب و روزنامه باعث شد   عالوه بر این برپایی دارالترجمه و 
ای در سطح دولت و ملت منتشر شود. های جدید به صورت گستردهدانشاطالعات و  

تدریج در بیرون از مدرسه  شد بههایی که در دارالفنون ترجمه شده و تدریس میکتاب
 نویسدمی  امیرکبیر و ایراندمیت در کتاب  آفریدون    .ها منتشر شدندها و کتابدر روزنامه

لک  فَو    ،ق1279در سال    نوشتۀ دکارت   گفتار در روشکه ترجمه و انتشار سه کتاب  
ثیر شگفتی بر  أق ت1287ای در عقاید داروین در سالق و رساله 1278در سال   ةالسعاد

 نظام فکری و تربیتی شاگردان دارالفنون گذاشت.  

دارالفنون   معلمان  از  دوگوبینو  بارۀکنت  کتاب  أت  در  محدکارت  ثیر  صالن  بر 
 : نویسد دارالفنون می

ای از دانشمندان متفکر و جلساتی که پنج فصل از شاهکار دکارت را به پاره
ن فصول پنج گانه در آنها  آباهوش ایرانی ارائه دادم هرگز فراموش نخواهم کرد  

فوق أت تثیرات  این  البته  و  بی أالعاده کرد  ماند چیزی که ثیرات  نخواهد  نتیجه 
  کنم پس هستم ر کرد همان دستور اساسی است که چون فکر می ثی أبیشتر در آنها ت 

 (. 21:  1378  )به نقل از آدمیت،

ثیرات محدود به شاگردان دارالفنون بود و در سطح عمومی  أاگر چه در ابتدا این ت
به  نداشت ولی  انتشار  انتشار و رواج روزنامهامکان  با  های دولتی و غیر دولتی تدریج 

و  دانش  دارالفنون منتشر میها  اشاعه   عمومیشد در سطح  اطالعاتی که در سطح  نیز 
التحصیالن  گذاشت. بسیاری از فارغثیر میأبر نظام باورها و اعتقادات عمومی ت  یافت و

هایی با موضوعات علمی همچون پزشکی، ریاضیات،  لیف کتابأدارالفنون اقدام به ت
کتابهای خارجی    ۀ نها نیز به ترجمآرخی از  نجوم مهندسی و تاریخ و جغرافیا کردند و ب

 های مختلف پرداختند.در زمینه

های ریاضی، طب و جراحی و شیمی و فیزیک و داروسازی  کتاب  در دارالفنون
ن از طریق روزنامه و  آها و انتشار  شد. این ترجمه و نجوم ترجمه و تدریس می

با این ه مدرسه پیوستگی  گونه تحصیالت از را  کتاب در جامعه کسانی را که 
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گذاشت و چه بسا پزشکان  دانش محروم نمی  نیافته بودند از کسب فیض جدید 
ثار شلیمر و پوالک و میرزا علی دکتر و میرزا محمد  آ  ۀقدیم به کمک مطالع

ظم االطبا از معلومات طب جدید استفاده  اکرمانشاهی و میرزا ابوالحسن خان و ن
  نمودند تری پیروی مید از دستورات نافع کردند و در تغییر روش معالجات خومی

 .(194:1354)محیط طباطبایی،

اجتماعی جدیدی در ایران شکل    ۀسیس و فعالیت دارالفنون طبقأبدین ترتیب با ت
شدند این  گرفت که با عنوان تحصیل کردگان دارالفنون یا دارالفنون دیده شناخته می

التحصیالن این  شدند. فارغوب میایران محس  ۀافراد جزو اولین تحصیل کردگان جامع
توانستند در مشاغل  هایی که کسب کرده بودند میها و مهارتمدرسه به دلیل شایستگی

سسات  ؤاداری و نظامی دولت قاجار به فعالیت بپردازند. با تخصصی شدن مشاغل در م 
تدریج تحصیل در دارالفنون و کسب مدارک تحصیلی این مدرسه شرط کسب  به   دولتی

مند ساختن  برپایی نهادها و قاعده   اجتماعی نقش مهمی در   ۀمناصب دولتی شد. این طبق
این طبقؤم داشت. همچنین  ایران  در  سیاسی  و  اجتماعی  به   ۀسسات جدید  اجتماعی 

فارغ فرنگهمراه  تکنولوژی التحصیالن  توانستند  ایران  رفته  در  را  جدیدی  های 
هایی بود دارالفنون انتشار معارف و دانش  ۀرساندازی نمایند. از دیگر پیامدهای مدراه

ها این دانش   ۀهایی داشت. اشاعکه با نظام دانش و عقالنیت مرسوم آن روزگار تفاوت
ایران و دولت    ۀ های جدیدی در جامعها و بینشگیری نگرش و مفاهیم موجب شکل

اری داشت.  ثیرات عمیق و پایدأشد که بر تحوالت سیاسی و اجتماعی در ایران ت  قاجار
نمی است که  واضح  پر  دورالبته  اجتماعی  سیاسی  تحوالت  تمام  به    ۀتوان  را  قاجار 

زمینهفعالیت  و  عوامل  از  یکی  تنها  دارالفنون  بلکه  داد  تقلیل  دارالفنون  های های 
  آید.تحوالت فکری، اجتماعی و سیاسی در ایران به حساب می

 گیرینتیجه
مين و أت  با هدفقاجار    ۀ جديد است كه در دور  یشدارالفنون اولين نهاد آموز  ۀمدرس

اين مدرسه    ۀبار  در  بسیاری  یهادولت برپا شد. پژوهش   یو نظام  یآموزش کادر ادار
پژوهش اين  اغلب  در  اما  است  پيامدهاانجام شده  مدرسه    یاجتماع  یسياس  یها  اين 

مغفول مانده است. برخی از متفکران اجتماعی و تربیتی همچون هنری ژیرو، مایکل  
های تعلیم و تربیت  اپل، پائولوفریره و مک الرن بر پیامدهای اجتماعی و سیاسی نظام

گذاری  دانند. هر گونه سیاستطرف نمیکنند و امر تعلیم و تربیت را خنثی و بی کید میأت
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تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی خاصی را به همراه داشته باشد.  یتی میآموزشی و ترب
دارالفنون در   ۀپیامدهای سیاسی اجتماعی مدرس  بررسی بر این اساس هدف این مقاله

 قاجار است. ۀدولت و ملت دور

دارالفنون واگذاری   ۀمدرس-1توان در نظر گرفت:  سه پیامد اساسی برای مدرسه می
های دارالفنون مناصب و پست   ۀسیس مدرسأا تغییر داد. تا پیش از تهای سیاسی رنقش 

دارالفنون تربیت افرادی    ۀ سیس مدرسأاما هدف از ت،  شددولتی امری انتسابی تلقی می
سیاسی و   ینهادها  -2  ؛بود که نیازهای نظامی و اداری دولت قاجار را بر طرف سازد

برپا شدند که در ساماندهی دولت   التحصیالن دارالفنوناجتماعی جدیدی توسط فارغ
ها و  مفاهیم، دانش -3؛  ایران نقش مهمی داشتند  ۀو تغییرات ساخت اجتماعی جامع

دارالفنون در سطح جامعه و دولت قاجار منتشر شد. این   ۀاطالعات جدیدی از مدرس
فراگیری این   .کردهای جدید نظام فکری و شناختی ایرانیان را متحول مفاهیم و دانش

متقابل جامعه   ۀها منجر به تغییراتی در حیات اجتماعی ایرانیان و رابطهیم و دانش مفا
های جدید از طریق چاپ  با دولت و طبیعت و جوامع دیگر شد. این اندیشه ها و دانش

مردم منتشر شد و بر نگرش،   ۀمدارس عمومی در میان تود  ۀکتاب و روزنامه و توسع
 ثیرات عمیقی داشت.أنها تآهای سیاسی اجتماعی بینی و گرایشجهان
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