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  قاجار؛ ةتربيت و نظام آموزشي و تربيتي ايران دور ةروزنام
  ها و الگوهاي پيشنهادي چالش

  *عبداهللا متولي

  چكيده
روزنامه يكي از ابزارهاي موثر در بررسي انتقادي شرايط جامعه محسـوب مـي شـود. در    
ايران دوره قاجار نيز به رغم نوپا بودن جرايد و موانع سياسي و اجتماعي، انـدك روزنامـه   

موجود در جهت ايجاد تحول در عرصه هـاي مختلـف اجتمـاع مطالـب و مباحـث       هاي
انتقادي و پيشنهادي را منعكس مي كردند. اين فرآيند تحول خواهي در روزگاران منتهي به 
مشروطيت از جديت بيشتري برخوردار بودند. روزنامه تربيت در زمره جرايدي محسوب 

ري توانست دير زماني به حيات خود ادامه دهد. مي شد كه به دليل غلبه روحيه محافظه كا
محوريت مباحث اين روزنامه فرهنگي و تربيتـي بـود. بـه زعـم محمـد حسـين فروغـي        
گرداننده و نويسنده اصلي روزنامه، ريشه تمام نابساماني ها و عقب ماندگي جامعـه ايـران   

ناه بردن بـه دانـش   دوره قاجار به جهل باز مي گشت و تنها راه برون رفت از اين شرايط پ
بود. نوشتار حاضر در پي آن است تا نگـرش هـاي انتقـادي روزنامـه نسـبت بـه شـرايط        
آموزشي و تربيتي جامعه دوره قاجار را بازيابي و در عين حال الگوي پيشنهادي در جهت 
برون رفت از اين شرايط را استخراج و تحليل و بررسي نمايد. از اين رو عمده سـواالت  

ن زمينه عبارت است از اين كه در نگاه نويسنده روزنامه چه چالش هاي عمده مطرح در اي
اي در نظام آموزشي دوره قاجار به چشم مي خورد و ديگر اين كه روزنامـه بـراي بـرون    
رفت از شرايط موجود چه الگوهايي را مورد توجه قرار مي داد؟ در منظومه فكري فروغي 

راه وصول به دانش از مدرسه مي گذرد به همين مهمترين عنصر تحول ساز دانش است و 
دليل ساختار سنتي موجود آموزشي در دوره قاجار از لحاظ كمي و كيفـي فاقـد ارزش و   
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اعتبار كافي است كه بتواند تحولي عميق در پيكره اجتماع ايجاد نمايد. از اين رو با استفاده 
كمي آمـوزش، در روش هـاي   از تجارب موجود در غرب بايستي عالوه بر توجه به ابعاد 

  كيفي و منابع تربيتي و آموزشي نيز بازنگري جدي صورت پذيرد. 
  روزنامه تربيت، فروغي، آموزش، قاجار، دانش ها: كليدواژه

  
  مقدمه. 1

ماهيت روزنامه تربيت همان گونه كه از عنوان آن بر مي آيد تربيت به معناي عـام را مـورد   
نظر دارد. با مطالعه مطالب و مباحث روزنامه و تنوعي كه در نوشته ها به چشم مـي خـورد   
هدف غايي روزنامه، تعليم و تربيت عموم جامعه در اصناف و گروه هاي مختلف را مـورد  

ت. با توجه به شرايط خاص جامعه ايران در مقطعي كه روزنامـه انتشـار   توجه قرار داده اس
مي يافت مي توان گفت محمد حسين فروغي متاثر از چالش هاي عمده اي كـه در كليـت   
جامعه با آن مواجه بود همانند ساير كساني كه در اين برهه از زمان در پي شناخت دردهاي 

وجه به روحيه فرهنگي كه بر روش و منش وي غلبـه  جامعه و ارايه درمان بودند. او نيز با ت
داشت در پي شناخت و معرفي دردهاي موجود جامعه و ارايه راهكارهـاي بـرون رفـت از    

  اين شرايط ناگوار بود. 
بر اين اساس روزنامه به عنوان يك ابزار ارتباطي نـو ظهـور و در عـين حـال مـوثر در      

ه هاي روزنامه در يك نگرش كلي نشـان  معرض توجه فروغي قرار گرفت. محتويات و داد
مي دهد كه وي معضل عمده جامعه را در عرصه هاي علمي و فرهنگي جستجو مي كرد و 
در سر لوحه روزنامه نيز به اين مهم اشاره دارد. به همين دليـل چـارچوب نوشـته هـاي و     

يشـبرد  مقاالت بيشتر در جهت ارايه الگوهاي علمي و اهميت و جايگاه عناصـر علمـي در پ  
مقاصد جامعه است. با وجود رويكردهاي كلـي نگـر فروغـي در خصـوص عرصـه هـاي       
مختلف و متنوع علمي  اما با رصد و جستجوي دقيـق تـر در مفـاهيم روزنامـه مـي تـوان       
دريافت كه نگاه عمده فروغي در رهيافت به مسـايل و مشـكالت مبتالبـه جامعـه و ارايـه      

شرايطي به شكل جـدي معطـوف بـه موضـوع      راهكارهاي موثر در جهت خروج از چنين
آموزش است. به نظر مي رسد در نگـرش او آن چـه كـه مـي توانـد جامعـه را از شـرايط        
نابهنجار موجود فاصله داده و به مدينه فاضله مورد نظر متصل نمايد توجه به مساله آموزش 

نده به يـك امـر   و يا به زعم نويسنده موضوع تربيت است. از آن جا كه اين مساله نزد نويس
يقيني تبديل شده است، ارايه مباحث و مطالب علمي و فرهنگي روزنامه نيـز بـه گونـه اي    
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انتخاب و طراحي شده اند تا در نهايت به روشنگري جدي در موضوع آموزش منتهي شوند 
و اين همان نكته اي است كه مساله و محتواي اصـلي ايـن نوشـتار را شـامل مـي شـود و       

آن است كه دريابد در منظومه فكري فروغي ويژگي هاي آموزش  و تربيتي نويسنده در پي 
جامعه دوره قاجار از چه خصايصي برخوردار بود و از منظر او عمده تـرين نكـات آسـيب    
زاي فضاي فكري و علمي جامعه چه بوده است و در عين حال او چـه راهكارهـا و روش   

  پيشنهاد مي دهد.  هايي را براي گذار جامعه به سوي موقعيت مطلوب
بررسي نوشته هاي روزنامه و دريافت مضامين آن ها به گونه اي حـاكي از ايـن نكـات    
است كه وي در وهله اول در پي آن است تا با استفاده از مصاديق و نمونه هـاي متعـدد از   
توجه و تمركز غرب به مسايل و مباحث علمي و آموزشي نشان دهد كه اگر دنيـاي غـرب   

زمينه هاي مختلف علمي و صنعتي به مقام و موقعيتي رسيده است ناشي از توجه امروزه در 
به موضوع آموزش و تربيت است. سپس ضمن تالش براي دميـدن روحيـه تالشـگري بـه     
جامعه ابعاد آسيب شناختي جامعه را در ابعاد مختلف بررسي و مطرح مي كند كه البته نقطه 

ظـام آمـوزش اسـت و در نهايـت روش هـاي      محوري آن توجه به الگوهاي آسـيب زاي ن 
اجرايي و پيشنهادي وي براي اصالح ساختار و گذار به يك فضاي مطلوب و مناسب است. 
از اين منظر نوشتار پيش رو با جستجو در البالي نوشته هاي روزنامه مـي كوشـد نگـرش    

با توجه  هاي فروغي را در سه قالب پيش گفته استخراج و مورد بررسي و تحليل قرار دهد.
به حجم نسبتاً زياد روزنامه و سالشمار طوالني  آن مي توان گفت كه براي درك بخشـي از  
معضالت و مشكالت جامعه ايران دوره قاجار داده هاي روزنامه به تنهـايي مـي توانـد بـه     
عنوان منبعي غني و متنوع در اين زمينه راهگشا باشد علي الخصوص كه نگرش روزنامه در 

ه نظر كامالً تخصصي و با رويكردي عالمانه صورت گرفته است. به همـين  اين خصوص ب
دليل نگارنده ترجيح داد به جاي مراجعه به نشريات متعدد، نگاه خود را به صـورت عميـق   
تر به يك روزنامه تخصصي معطوف نمايد. در خصـوص برخـي از روزنامـه هـاي عصـر      

يدگاه هاي فكري و فرهنگي روزنامـه  مشروطيت و پس از آن آثاري را مي توان يافت كه د
مجلـه  « ها را در معرض بحث و تحليل قرار داده انـد. ازآن جملـه مقالـه اي تحـت عنـوان     

را مورد اشاره قرار داد كـه نويسـنده بـه    » ايرانشهر و لزوم انقالب در افكار و عقايد ايرانيان
ي برون رفـت از  تفصيل نگاه روزنامه در خصوص معضالت فرهنگي جامعه ايران و راه ها

) هم چنـين بـه   186- 149/ 9: 1385آن شرايط را بررسي و تحليل كرده است.(مالئي تواني،
رويكرد روزنامه اختر به توسعه علمي و « نوشته ديگري مي توان اشاره كرد كه تحت عنوان
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داليل عقب ماندگي فكري و فرهنگي جامعه ايران عصر قاجار را » پيشرفت و عقب ماندگي
- 130/ 20: 1396گردانندگان روزنامه اختر بررسـي كـرده اسـت.(قديمي قيـداري،     از نگاه 

) با اين حال در بين تحقيقات موجود نمي توان نوشته مستقلي را يافت كه با رويكـرد  148
تحليلي داده هاي روزنامه تربيت را در معرض كند و كاو قرار داده باشد. تنها نوشته موجود 

كتاب ماه تاريخ و جغرافياست كه البته آن مكتوب  10و  9شماره  درمقاله كوتاه آقاي كيانفر 
: 1377نيز بررسي ابعاد شكلي و روند تداوم انتشار روزنامه را جستجو كرده اسـت.(كيانفر،  

  ) 5- 3/ 10و9
  

  زندگي نامه محمد حسين فروغي و ويژگي روزنامه تربيت .2
نگي اواخر دوره ناصري و ايـام  محمد حسين فروغي ملقب به ذكاءالملك ازچهره هاي فره

ربيـع الثـاني   15سلطنت مظفرالدين شاه محسوب مي شود. تولدش در اصفهان و به تـاريخ  
قمـري نيـز در تهـران درگذشـت. پـدرش       1325رمضان  15قمري رخ داد. در  1255سال 

محمدمهدي ارباب اصفهاني به رغم آن كه در حرفه تجارت فعاليت مي كرد اما بـا مسـايل   
) فروغي نيز كوشيد راه پدرش در 2/122: 1363و ادبي بيگانه نبود.(صدر هاشمي،  فرهنگي

تجارت را دنبال كند اما توفيقي حاصل نكرد. پس از ناكـامي اقتصـادي مـدتي را در داخـل     
ايران و در عتبات به تجربه اندوزي و سياحت پرداخت سپس وارد تشكيالت محمد حسن 

اعات گرديد و مهارت او در كار ترجمـه باعـث شـد تـا     خان اعتمادالسلطنه در وزارت انطب
ترجمه آثار عربي و فرانسوي به وي محول شود و گويا  به مقام رياست مترجمان نيز رسيد 

). عالوه بر اين در تنظيم مطالـب نشـريات دولتـي نقـش مسـتقيمي      384/ 3: 1363(بامداد، 
رزا ملكـم خـان در معـرض    قمري به واسطه مناسبات دوستانه با ميـ  1308داشت. در سال 

خشم ناصرالدين شاه قرار گرفت و تنها پس از وساطت امين السلطان توانست بـه شـرايط   
قمري يعني اولين سال سلطنت مظفرالدين شـاه   1314) در سال 385عادي بازگردد.(همان، 

  امتياز روزنامه تربيت را اخذ كرد و تا روزگاران نزديك به مرگش آن را منتشر مي كرد.
تربيت اولين روزنامه غيردولتي داخلي محسوب مي شد كه قريب نه سال منتشر گرديد. 

) 15/1: 1387با اين حال مخارج روزنامه به صـورت دولتـي تـامين مـي شد.(ميرانصـاري،      
به صورت روزانه انتشار يافت  129تا  68به صورت هفتگي و از شماره  67تربيت تا شماره 

) رويكـرد روزنامـه سياسـي و    522/ 2: 1386مـد.(براون،  و مجدداً بـه شـكل هفتگـي در آ   
فرهنگي محسوب مي شد. گرچه نسبت به مسايل ايران از زبان انتقادي بهـره مـي بـرد امـا     
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احتماالً شرايط خاص سياسي و وابستگي هاي مالي به ساختار حكومتي باعث شده بود تـا  
گر باشد. اكثراً شخص شاه و نگرش هاي انتقادي او بيشتر معطوف به بستر اجتماع و كلي ن

هيئت حاكمه  نه تنها از زبان انتقادي او مصون بودند بلكه در مواقعي به شكل اغراق آميزي 
ستايش مي شدند و همين روحيه باعث شد تا برخي به فروغي خرده گيري كننـد. بـا ايـن    

ي حال مي توان گفت با وجود شرايط ناگوار سياسي و فرهنگي جامعـه ايـران نگـرش هـا    
انتقادي و در عين حال چارچوب هاي پيشنهادي فروغي براي گذر از اين شرايط توانسـت  

  بخشي از خال علمي و فرهنگي زمان خود را پر كند.  
  

  . نقش و اهميت آموزش و تربيت در پيشرفت تمدن غرب3
يكي از مسايل مهم كه در محافل سياسي و فرهنگي دوره قاجار مطرح مي شد ويژگي هاي 

غربي بود. تفاوت سطوح علمي و فني كه بين غرب وكشورهاي شرقي در اين مقطع  جوامع
زماني پديدار شده بود درك پاسخ اين پرسش بـود كـه غـرب چگونـه بـه ايـن مرحلـه از        
شكوفايي دست يافت و ديگر اين كه آيا جوامع شرقي امكان وصول به اين سطوح تمـدني  

ال و با توجه به ماهيت آن، فارغ از اين چارچوب را دارند؟ روزنامه تربيت نيز به اقتضاي ح
حركت نمي كرد. بررسي مقاالت و نوشته هاي روزنامه به خوبي گواه آن اسـت كـه تبيـين    
ويژگي هاي تمدني ممالك غربي بخش قابل توجهي از دغدغه هاي روزنامه محسوب مـي  

  شد.
كه چـالش هـاي    سبك انتقال مسايل مربوط به غرب در روزنامه گوياي اين نكته است

ذهني فروغي نيز كمتر از ساير عناصر روشنفكر دوره قاجار نبـوده اسـت. آن گونـه كـه در     
مراجعه به آثار برخي از چهره هاي فعال دوره قاجار مي توان مشابهت هاي ذهني آن هـا را  
با فروغي دريافت. از آن جمله است مستشارالدوله تبريزي كه ايده هاي خـود را در كتـاب   

مه ارايه مي دهد. وي در بخشي از ديدگاه هاي خود ضمن بيان لزوم ايجاد پيوند بين يك كل
ملل براي رشد و تعالي، به صورت مشخص براي رشد جامعه ايران نيز اين گونـه پيشـنهاد   

  مي كند
جاي هيچ شبهه نيست كه اگر از اكابر قوم و از صاحبان بصيرت اسالم چند نفـر ... بـه   

ع مدنيت آن ها را به راي العين مشاهده نمايند. بعد از مراجعـت  فرنگستان بروند و وض
(مستشـارالدوله  ر قسـم ترقـي را فـراهم خواهنـد آورد     به ايران بال ترديد اسـباب هـزا  

  ).1382:76تبريزي، 
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البته او با مدل و الگوهاي خاص خود در پي شناخت و سپس معرفي غرب بـه جامعـه   
شان مي دهد وي به شدت در پي آن اسـت تـا هـم    ايران بوده است.  سبك نوشته هايش  ن

شناخت دقيقي از ماهيت و داليل شكل گيري تحوالت غرب ارايه نمايد و هـم آن كـه بـه    
عنوان يك الگوي پيشرو از عملكرد غرب الگو و سرمشقي به دست داده تـا از ايـن طريـق    

  غله اي البته محصولجامعه ايران را از توقف و ايستايي به تكاپو و تحول وا دارد. چنين مش
تصادم مغرب و مشرق و تجربه هاي عيني بود كه منجر به هشياري اجتماعي در ايـران  
و عثماني شد كه از يك سو در علل تنزل تاريخي و درماندگي مادي خود تعقل نمايند 

(آدميـت،  خذ دانش و فـن اروپـايي بيانديشـند.    و از سوي ديگر در راه ترقي جديد و ا
1349 :69(  

كار دنياي مـردم فرنـگ و ينگـي دنيـا بـه      « فروغي نيز بر مبناي الگو برداري است  نگاه
جايي رسيده كه مي توان گفت حالت سرمشق به هم رسـانيده هـر كـس بخواهـد در ايـن      

محـرم   23(تربيـت،  » جهان به سعادت زندگاني نمايد خوب است پيرو اعمال آن هـا شـود  
) شايد از اين منظـر بتـوان   901/ 225: ش 1318ذي الحجه  28، همان، 109/ 28: ش1315

فروغي را با اندكي اغماض در زمره عناصري در دوره قاجار تلقي نمـود كـه معتقـد بودنـد     
بايستي جامعه را با علوم نوين و شناخت حقيقي از تعقل آشنا كـرد و بـه بسـياري از افـراد     

ننـده مسـير دانـش    قبوالند كه دانش از راه كشف و شهود نمي گذرد بلكه تعقـل همـوار ك  
  )  57: 1382است.(آبراهاميان، 

تكرار هاي فروغي در الگو برداري از غرب باعث شد تا مورد اعتراض قرار گيرد و وي 
ناچار به پاسخ گويي شد. او با توصيف توانمندي هاي اروپاييان، سعي كرد تفكيكي در نوع 

  تبعيت از عملكرد آن ها ارايه نمايد
واهم كور كورانه مردم را به تقليد خارجه وادارم و به رسـم  كسي گمان نكند من مي خ

مقلدان مصدق زشت و زيباي اجانب باشم بلكه من مي گويم اهالي ايران مي تواننـد از  
اصالت خود خارج نشوند و به نظر انتقاد محسنات و معايب ديگران را ببينيد آن چه را 

رجـب   24(تربيـت،   تيـاط كننـد  احخوب و مفيد است اختيار نمايند و از بد پرهيـز و  
  )974/ 243: ش1319

در هر صورت مصاديق و نمونه هايي كه او براي خوانندگان خود ذكر مـي كنـد تقريبـاً    
تمامي عرصه ها را شامل مي شود. صفحات مختلف روزنامه مملو از مثال هايي اسـت كـه   
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هنگـي،  نويسنده در خصوص گونه هاي مختلف پيشرفت هاي غرب در ابعـاد سياسـي، فر  
صنعتي، تجاري و .... ذكر مي كند. او مكرر در كنار توصيف اين پيشرفت هـا از ايـن نكتـه    
غفلت نمي كند كه بررسي و تحليل نمايد كه غربي ها چرا و چگونه به اين مرحله از تحول 

  رسيده اند.
در بررسي داده هاي متعدد و متنوع فروغي از ويژگي ها و كيفيت تمدني غرب مي توان 

افت چند عنصر كليدي سازنده اين بناهاي عظيم بوده است و البته به  تكـرار در نتيجـه   دري
گيري هاي او مي توان اين عناصر محوري را دريافـت. سرمنشـاء تحـول سـاز در نگـرش      
فروغي تربيت بوده است و از همين تربيت است كه ركن ديگر پيشرفت يعني علم و دانش 

) در جاي ديگري با تاكيـد بـر   139/ 35: ش 1315ول ربيع اال 12حاصل مي شود (تربيت، 
گذشته انساني غربي ها مي كوشد به اين نكته ارجاع دهد كه اگر غربي ها اكنـون بـه اينجـا    

  رسيده اند حاصل تربيت بوده است
آيا اين فرنگيها كه از چندي قبل تا كنون مصدر هزار كار عجيـب و غريـب از ابـداع و    

الد همان فرنگي هاي هزار سال پيش نيستند؟ چـرا اوالد همـان   اختراع و ... شده اند او
قبايلند ... اما ميان آنان و اينان تفاوت از زمين تا آسمان است، اين تفاوت از كجا آمده... 

  ) 17/ 5: ش 1314شعبان 10(تربيت،  گفتگو از تربيت، بلي از تربيت...بي تامل و 

غي به خوبي مشخص مي شود و به نوعي اما ركن ديگري كه در دنباله بررسي هاي فرو
بر فراز دو ركن پيش گفته قرار گرفته و باعث دگرگوني احوال اروپائيان گرديد، بـه مسـاله   
آموزش و مدرسه باز مي گردد. به بيان ديگر نويسنده مي كوشد خواننده را بـه ايـن مسـير    

مـده از مدرسـه   هدايت كند كه سرمنشاء دانش، تربيت است و سر منشاء تربيت به شكل ع
  آغاز مي شود و غرب به لحاظ توجه به مدرسه بود كه به اين مرحله از شكوفايي رسيد

تمام ترقياتي كه از آن صفحات شنيده ايد و آثار و عالئم آن را ديده ايد نتيجه دانـش و  
بينش است و دانش و بينش از درس و مدرسه و كنجكاوي و جسـتجو حاصـل شـده    

 14(تربيت،  ه كارها را رونق و جان داده است.ت گرفته و كلياست و در نتيجه علم قو
  )1158/ 281: ش 1321ربيع االول 

ريشـه اصـالح در علـم اسـت و جـاي تحصـيل علـم در        « در جاي ديگري مي نويسد
) به دليل همين اهميت مدرسه است كـه  875/ 218: ش 1318رمضان  11(تربيت، » مدرسه
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كند كه در غرب توجه ويژه اي را به مدارس و گسترش او مصداق هاي متعددي را بيان مي 
  آن ها داشته اند

... و به عبارت اخري مملكت آدم الزم دارد و آدم عالم در مدرسه درست مـي شـود و   
عمل مي آيد به همين دليل است كه در اروپا و آمريكـا از ايـن قبيـل مدارس(مـدارس     

: 1324ذي القعده  11(تربيت،  ستبيشمار اعلمي) فراوان و بسيار و بلكه بي حساب و 
  ) 2309/ 425ش 

وي براي نشان دادن قدر و اهميت مدارس در نزد غربي ها به ميزان مخارجي كه دولت 
فرانسه براي مدارس اختصاص مي داد اشاره مي كند. او ضمن تاكيد مجدد بر اين نكته كـه  

بنـابر ايـن تمـام تـالش      فرنگي ها دريافته اند اصل و مبداء ترقي و سعادت ملل علم است.
خود را در راه اشاعه دانش به كار بسته اند و مصداق آن مخارجي است كه دولت فرانسه در 

دولت معظمه فرانسه سـالي سيصـد و پنجـاه كـرور     « خصوص اشاعه علوم انجام مي دهد 
فرانك كه معادل هفتاد كرور تومان پول ما باشد به مصرف مكاتب و مدارس و ساير شعب 

) يكـي از نكـات جالـب    861/ 215: ش 1318شـعبان   20(تربيت،» علميه مي رساند امور 
توجهي كه در روزنامه خودنمايي مي كند جايگاه ژاپن به عنوان يك كشور شرقي در ادبيات 
نوشتاري فروغي است. نويسنده به عنوان يك مصداق واسطه اي به تكرار از ژاپن يـاد مـي   

شرفت را ممالك غربي قرار مي دهـد و زمـاني كـه مـي     كند. در حقيقت او الگوي اصلي پي
خواهد نشان دهد امكان تبعيت و در عين حال پيشرفت وجود دارد به سراغ ژاپن مي رود و 
از آنجا به عنوان يك نمونه موفق بهرمندي از مواهب غربي ياد مي كنـد. او در زمينـه هـاي    

شـد و بـه نقـل از يـك روزنامـه      مختلف علمي و فني رشد فزاينده ژاپني ها را به رخ مي ك
روسي با آمار و ارقام داشته هاي تمدني آنها را بر مي شمارد و در نهايت يادآور مـي شـود   

ژاپني ها دو روز پيش از ما پس بودند اما امروز آنها چنان و ما چنين، يكي به عـرش و  « كه
ت در ايـن  ) امـا نكتـه حـايز اهميـ    90/ 24: ش 1314(تربيت، ذي الحجه » ديگري به فرش

خصوص آن است كه او هم چنان معتقد است ژاپني ها به اين باور رسيدند كه راه رسـيدن  
تا سي سال قبـل مـدارس   « به مقصود توجه به دانش است و راه دانش از مدارس مي گذرد

عمومي ژاپن فقط سه كرور و دويست هزار نفر شاگرد داشـت امـا امـروز عـده شـاگردان      
در ادامه به ميزان هزينه اي كه ژاپنـي هـا بـراي    » ز ده كرور استمدارس آن مملكت زياده ا

مدارس خود اختصاص داده اند اشاره مي كند كه اكنون چهل كرور مستقيماً از خزانه دولت 
كرور نيز به صورت وجوه متفرقه بـراي ايـن كـار     27به مصرف مدارس مي رسانند و مبلغ 
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 13رور بيشتر خرج نمـي كردنـد. (تربيـت،    خرج مي كنند اين در حالي است كه قبالً سه ك
) در جاي ديگري بـراي توجيـه توجـه بـيش از حـد      1533/ 328: ش 1322جمادي الثاني 

  روزنامه به مدارس مثال ديگري از ژاپن مي زند
گفته اند مملكتي كه بيست و پنج هزار مدرسه و مكتب متوسطه و ابتدايي دارد و هـزار  

نه هاي اعلي عجب نيست كه به اين مقام عالي رسـيده  و پانصد دارالفنون و آموزگارخا
و مدرسه بگوييم و بنويسـيم  باشد اگر غير اين باشد عجب است. پس هرچه از مكتب 

  )1478/ 321: ش 1322ربيع الثاني  16(تربيت،  كم است

وي در كنار مصداق هايي كه در خصوص توجه مالي ملل غربـي و ژاپـن بـه مـدارس     
هاي آموزشي و تربيتي نيز نمونه هايي را ذكر مي كند ازآن جملـه  دارند. در خصوص شيوه 

توصيف علم به زبان ساده است. براي باز كردن چشم و گوش بچه ها علوم مختلـف را در  
كتاب هايي به زبان ساده و شيرين براي آن ها آماده كرده و به مرور ذوق مطالعه را در آن ها 

). در جاي ديگري بـه بحـث مهـارت    910/ 227 : ش1319صفر  4افزون مي كنند.(تربيت، 
افزايي كودكان توجه مي دهد كه اشكال مختلفي از اسباب و ابزار واقعي را به شكل اسباب 
بازي و در قالب هاي كوچك در اختيار كودكان قرار داده تـا خالقيـت ذهنـي آن هـا را بـا      

در جاي ديگري تنوع  ). او139/ 35: ش 1315ربيع االول  12مهارت تركيب سازند(تربيت، 
علوم آموزشي در مدارس غرب را نيز مورد تاكيد قرار داده و از كـارگزاران حكـومتي مـي    
خواهد كه براي ترقي جامعه، در مدارس داخلي بايستي علوم مختلف نظير طبيعي، شـيمي،  

/ 425: ش 1324ذيقعـده   9معدن شناسي، طب و مهندسي نيـز آمـوزش داده شـود(تربيت،    
2309.(  
سي نوشته هاي فروغي در اين زمينه حاكي از اين نكته مهم بود كه نشان دهد غربي برر

ها با تكيه بر علم و دانش به اين مرحله از تمدن نايل شد ه اند و راه وصول بـه دانـش نيـز    
توجه به امور آموزشي مدارس است و چنان چه قـرار اسـت تحـولي در جامعـه رخ دهـد      

  ها به عنوان يك كشور شرقي را فراروي خود داشته باشيم. بايستي تجربه غربي ها و ژاپني
  

  . نگرشي آسيب شناختي به مسايل آموزشي و تربيتي دوره قاجار4
همان گونه كه اشاره شد بخشي از داده هاي روزنامه تربيت به اين مهم اختصاص داشت كه 

ن نگاه نشان دهد جامعه دچار جهل و عقب ماندگي فكري و علمي شده است. فروغي ضم
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آسيب شناختي به عوامل واپسماني جامعه ايران عصر قاجار سهم قابل توجهي از اين عقب 
ماندگي را ناشي از ناكار آمدي ساختار آموزشي سنتي دانسته و در عين حال بر اين نكته نيز 
تاكيد دارد كه موانع و مشكالت جدي فراروي دانش جديد و كانون هاي آموزشي نوين به 

د. او در نوشته هاي متعدد خود مي كوشد ضمن تاكيـد بـر لـزوم فراگيـري     چشم مي خور
دانش هاي جديد، ساختارهاي موجود آموزشي و تربيتي را در معرض انتقاد جدي قرار مي 

  دهد. در ادامه برخي از اين موانع و مشكالت مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 
  

  مشكالت اماكن آموزشي 1.4
تعليمي دوره او فاقد هرگونه آمادگي بود تا بتواند تحرك و تحولي در نگرش فروغي فرآيند 

اصولي در عرصه هاي آموزشي ايجاد نمايد. با توجه بـه ايـن كـه وي مبنـاي تربيـت را در      
مدرسه جستجو مي كند به سراغ نقاط ضعف موجود در فرآيند آموزش رفته است. او اعتقاد 

و تربيت راه خطا مي رويم هر چـه بكنـيم بـي    تا زماني كه در شيوه و طريقه تعليم « داشت
) بر اين اسـاس مسـتقيم بـه سـراغ     975/ 243: ش 1319رجب  24(تربيت، » حاصل است.

مكتب خانه ها به عنوان اصلي ترين مكان تعليم در ايران مـي رود. از نگـاه او مكـان هـاي     
و قطعاً نمـي   آموزشي به لحاظ كثيفي و عدم رسيدگي هيچ شباهتي با اماكن آموزشي ندارد

اما مكاتب محالت خودمان دخمه هايي « تواند جاذبه و كششي را براي شاگردان فراهم كند
است كه به اسم مكتب ناميده مي شوند و شعور افالطون بي اغراق در آنجا خفه و نابود مي 

  )118/ 30: ش 1317صفر  7(تربيت، » گردد.
  

  منابع درسي بي محتوا  2.4
اي نامناسب مكتب خانه ها، فروغي منابع مورد استفاده معلمان مكتـب  در كنار اشاره به فض

اين كتاب ها كه اطفـال  « خانه ها را نيز از ديگر عوامل ناكارآمدي ساختار آموزشي مي داند 
ما مي خوانند مفيد نيست بلكه مضر است معني كه مطلقاً ندارد الفاظ هم ركيك و مستهجن 

) در جاي ديگري به منابع آموزشـي نيـز   113/ 29: ش 1315محرم  30تربيت، »(مي باشند.
  ايراد گرفته و مي نويسد

در سال هاي اول براي اطفال، كتاب گلستان و كليات شيخ و تاريخ معجم و از اين قبيل 
كتب را مي دادند، نه معلم مي فهميد و نه متعلم، و همين سبب مي شد كـه در بزرگـي   



 65   ... ها چالش دوره قاجار؛ يرانا يتيو ترب يو نظام آموزش يتترب ةروزنام

ره نمي كردند و از فوايد آن محروم بودند. بي هم ابناي وطن ديگر رجوع به كتب مذكو
ال آن كـه آن  بصيرت ها مي پرداختند به حسين كرد و رموز حمزه و چهل طوطي و امث

  )453/ 114: ش 1316صفر  5(تربيت،  هم بسي عيب ها داشت.

كتـاب هـايي را   « ... در جاي ديگري مجدداً به منابع درسي اشاره مي كند و مي نويسـد 
مي دهيم كه ارزش و اعتباري ندارند و نه تنها معلومات و تربيت آنها را افزون تحويل اطفال 

: 1315محـرم  23(تربيت، » نمي كند بلكه الفاظ ركيك و مستهجن را نيز به آن ها مي آموزد.
  ) 113/ 28ش 

  
  ناتواني معلمان مكاتب 3.4

تقد است اكثـر افـرادي كـه    البته معلمين مكاتب نيز از انتقاد نويسنده به دور نبوده اند. او مع
تعليم اطفال را بر عهده دارند فاقد دانش الزم براي تعليم شاگردان هستند. در حقيقت خـود  

/ 29: ش 1315محـرم   30چيزي بلد نيستند كه بخواهند به اطفال مردم ياد بدهند.( تربيـت،  
ل مـدت  )  عالوه بر مكان مكتب خانه ها، اخالقيات و ادبيات محـاوره اي كـه در طـو   115

تحصيل نوآموزان فرا مي گيرند نوع ديگري از فقدان تعلـيم و تربيـت را نشـان مـي دهـد.      
نويسنده گفتگوهاي زشت و زننده اي را كه بين شاگردان در مسير مدرسه يـا هنگـام درس   
بين فراگيران رد و بدل مي شود شرم آور دانسته و معتقد است يكي از نشـانه هـاي عمـده    

بر همين گفته ها مي باشد. او به عوامل اصلي رشد اين اخالق ناصـواب  جهل و ناداني اتكا 
نيز اشاره دارد. در نگرش فروغي گام اول در بروز اين كج خلقي و بدگفتاري به خانواده باز 
مي گردد جايي كه پدر خانواده براي تنبيه فرزند خود از انواع فحش ها و ناسزاها بهره مـي  

مدتي اين گونه از گفتارها ديگر قبحي ندارند، عالوه بر اين در  گيرد به گونه اي كه در اندك
مدرسه نيز براي آن كه اطفال خاطي را تنبيه كنند مجدداً از همين هرزه گويي ها استفاده مي 
نمايند و در نهايت او اعتقاد دارد در بالد فرنـگ مـدت هاسـت ايـن گونـه ناسـزاگويي در       

  ) 129/ 33: ش 1315صفر  28خصوص اطفال منسوخ شده است.(تربيت، 
  

  موانع ديني 4.4
فروغي در كنار تبيين نواقص و معايب ساختار كهنه تعليم و تربيـت از موانـع و مشـكالت    
پيش رو براي دگرگون سازي اين روند نيز آگاهي داشـت. بـه همـين دليـل در مقـاطعي از      
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توصيفات خود به برخي از اين موانع اشاره كرده و سعي دارد به گونه اي زمينه الزم بـراي  
كاستن از فشارها را فراهم سازد. فروغي مي دانست بررسي و بيان معايب ساختارهاي سنتي 
كهن الزاماً خشم و نارضايتي قشرهايي از اجتماع را در پي دارد علي الخصوص اين كه وي 

مصايب و مشكالت، به شدت مروج مدارس و الگوهاي جديد آموزشـي نيـز   همراه با بيان 
بود و همين مساله در هنگامه اي كـه جامعـه در تضـادهاي بـين چـارچوب هـاي كهـن و        
الگوهاي وارداتي غرب دچار دوگانگي شده بود مي توانست شرايط سختي را براي روزنامه 

ري از چهـره هـاي همسـو بـر ايـن      فراهم كند. در حقيقت تالش فروغي همانند تعداد ديگ
معطوف بود كه تغييراتي را در روند كيفي جامعه ايجاد كنند اما در گذر از نظم موجـود بـه   
شرايط جديد تنش ها و تضادهايي پديد مي آيـد. در حقيقـت تـالش بـراي ايجـاد تغييـر،       

.  ايـن  )113- 111: 1366تضادهاي بيشتر و متفاوتي را به جامعه تزريق مي كند.(گي روشه، 
تضاد را به خوبي مي توان در هنگام صدر اعظمي امين الدوله مشاهده كرد. وي از حاميـان  
جدي ميرزا حسن رشديه بنيانگذار مدارس نوين محسوب مي شد. در مقطع صـدارت وي  
را از تبريز به تهران خواند تا مدرسه اي به سبك مدرسه رشديه تبريز در تهـران دايـر كنـد.    

مخالفت جدي علما، علي الخصوص ميرزا حسن آشتياني روبرو شـد.(الگار،   اين اقدام او با
) بي ترديد فروغي از شرايط موجود اطالع داشت و بر همـين اسـاس در اكثـر    331: 1369

مواقع  مي كوشيد از جاده محافظه كاري خارج نشود. برخي از نوشته هاي او نشان مي دهد 
برقراري نظم نوين آموزشي احتماالً اركان دينـي و  كه وي بر اين نكته واقف بود كه در راه 

موضعگيري آن ها ممكن است يكي از چالش هاي عمده در برابر او و تمام كسـاني باشـند   
كه از الگوهاي جديد حمايت مي كنند. بر اساس همين شناخت بود كـه وي تمـام تـالش    

مبـاني دينـي تضـادي    خود را به كار مي بندد تا نشان دهد بين علوم و روش هاي جديد با 
) در همين زمينـه جـاي ديگـري مـي     853/ 213: ش 1318شعبان  6وجود ندارد. (تربيت، 

شهداهللا اگر قوانين اخالق منظور شود و راه غرض نرويم دين مبين اصالً و مطلقاً « ... نويسد
) او در جاهـاي  975/ 243: ش 1319رجـب   24(تربيـت،  » با اين توسـعه مبـاينتي نـدارد.   

و با ذكر مصداق هاي متعدد سعي مي كند اين نكته مهم را بـه نتيجـه برسـاند كـه     مختلف 
نقص بي تحركي را به پاي علماي ديني ننويسند. كاري كه در فرنگ نيز انجام مي دادنـد و  
برخي عناصر سنتي كه مخالف نظم جديد بودند مخالفت هاي خود را از زبان علما بيان مي 

) در هر صـورت داده هـاي تـاريخي    2321/ 426: ش 1324ه ذي القعد 18كردند. (تربيت، 
نشان مي دهد كه بخش عمده اي از نگراني ها و مخالفت ها با ايجاد مدارس بـه نـوعي در   



 67   ... ها چالش دوره قاجار؛ يرانا يتيو ترب يو نظام آموزش يتترب ةروزنام

؛ نـاظم االسـالم كرمـاني،    1/116: 1363قالب تعارض هاي ديني مطرح مـي شـد.(ملكزاده،  
ه در بسياري از مدارس ) از همين روي فروغي اخباري را منعكس مي كند ك158/ 1: 1362

جديده به هنگام افتتاح، علماي ديني در اين مراسم حضور داشته و به نوعي به مشـروعيت  
)  در جـاي  591/ 148: ش 1317ربيـع االول   11ديني آن ها صـحه گذاشـته انـد.(تربيت،    

ديگري به حضور حاجي سيد ابراهيم از علماي قزوين در افتتاح مدرسه اميد اشاره مي كند. 
و نه تنها كمك برخي خيرين را با خود به اين مدرسه آورد بلكه شخصاً بيست تومان نيز از ا

جيب خود اعانه به مدرسه دادند پس از توصيف مفصل ماجرا اين گونه نتيجـه گيـري مـي    
از اينجا معلوم مي شود كه علماي اعالم كـه حاميـان اسـالمند مويـد انتشـار علـوم و       « كند

رفي اگر بود در جاي ديگري بود به عبارت اخري با معقول كـاري  معارف هستند مانع و ح
) گـزاره هـاي   1986/ 384: ش 1322شعبان  26(تربيت، » نداشته مجهول را منع نموده اند.

تاريخي ديگر از همين ايام نشان مي دهد كه دل نگراني هاي فروغي بي وجه نبـوده اسـت   
هكارهاي خود همين دغدغه را داشته اند آن زير انديشمندان ديگر اين عرصه نيز در ارايه را

گونه كه نويسنده كتاب يك كلمه فصلي از نوشتار خود را به اين اختصـاص مـي دهـد تـا     
نشان دهد كه يكي از راه هاي ايجاد تحول در جامعه توجه به علوم و مكاتب است و البتـه  

شـد. امـا او اگـر    اگر فرنگستان اكنون به جايي رسيده است از همين علم و معـارف مـي با  
مباحثي را در لزوم علم آموزي مطرح مي كند تالش فزاينده اي به كار برده تا بـا تكيـه بـر    
آيات و ساير مباني ديني نشان دهد كه بين آموزه هاي ديني و علـوم دنيـوي هـيچ تضـادي     

) البته به نظر مـي رسـد كـه برخـي از علمـا      1382:69وجود ندارد.(مستشارالدوله تبريزي، 
ند سيد محمد طباطبايي نه تنها مخالفتي با مدارس جديد نداشتند بلكه خود نيز در اين همان

راه پيشگام شده و مدرسه اي به نام اسالم تاسيس كرد كه سـبك و سـياق آن بـر الگوهـاي     
  )1/120: 1366جديد استوار بود.(ملكزاده، 

  
  مشكالت ناشي از نگرش هاي جنسيتي 5.4

لي كه جامعه سنتي به آن عكـس العمـل نشـان مـي داد مسـاله      قطعاً يكي از مهمترين مساي
آموزش دختران بود. شايد بتوان گفت روزنامه در اين خصوص كمترين مطلب را انعكـاس  
داده است. تنها به شكل پراكنده و آن هم به نقل از ديگران به ضرورت توجه به طبقه نسوان 

اين زمينه ارايه كند. در يكي از نوشـته   نيز اشاره مي كند اما نمي تواند الگوهاي واضحي در
هاي خود براي توجيه لزوم آموزش زنان به درستي از زبان دانشمندان مجـرب و كاردانـان   
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مهذب اشاره مي كند كه تربيت اطفال بيشتر در خانه و تحت نظر مادران است. بنابر اين آن 
دختـران ماننـد پسـران     ها بايد در كار بار آوردن فرزندان همت كنند و پوشيده نيسـت كـه  

آموزگار مي خواهند و ما مسلمانان بايد معلمي براي ايشان اختيار نماييم كه از جنس خـود  
آن ها باشد تا عالوه بر پيروي از شرع شريف و قانون حنيف جاذبـه جنسـيت اثـر و نفـوذ     

) بـا وجـود ايـن    143/ 36: ش 1315ربيـع االول   19خود را ظاهر و هويدا سـازد.(تربيت،  
گرش در شماره هاي پاياني روزنامه مطلبي را منعكس مي كند كه به خـوبي نگرانـي را در   ن

اين زمينه انعكاس داده و نشان مي دهد موانع جدي كه در اين خصوص وجود داشته او را 
از انعكاس اخبار مربوط به زنان مانع آمده است. وي اشـاره مـي كنـد كـه مكـرر از طـرف       

او نوشته اند تا در خصوص تربيت دختران نيز چيزي گفتـه   خيرخواهان مملكت و ملت به
اما هر وقت به اين صرافت و خيال مي افتاديم موانـع و مشـكالت بـراي قطـع ايـن      « شود

: ش 1325محـرم   22(تربيت، » مرحله به نظر مي آمد و سنگ ها پيش پاي ما مي گذاشت.
اين زمينه صـاحب دغدغـه   ) ادامه مطلب نشان مي دهد كه گر چه نويسنده در 2377/ 433

  است اما از باب نگراني نمي توانست كار جدي را انجام دهد.(همان جا)
  
  . اهميت مدرسه در نظام توصيفي روزنامه5

همان گونه كه پيش از اين اشاره شد روزنامه رويكردي اصالحي نسبت به جامعـه داشـت.   
. اما به زعم او زيـر  در نگرش فروغي تربيت شاهراه اصلي اصالح جامعه محسوب مي شود

ساخت اصلي تربيت به نظام آموزشي و يا به بيان ديگر به مدرسه باز مي گشت. بـه همـين   
دليل كوشندگي روزنامه در اين خصوص سمت و سوي آن داشت تا هم اهميـت و ارزش  
مدرسه را به جامعه بنماياند و هم الگوهاي متعدد خود را براي تغيير در رويكردهاي علمـي  

شي به جامعه نشان دهد. براي رسيدن به اين مقصود او هم روش ترويجي و تبليغي و آموز
را در دستور كار روزنامه قرار مي دهد و هم در پي آن است تا روش ها و راه هاي رسيدن 

  به مقصود مطلوب را نيز به اشكال مختلف در معرض ديد و نظر خوانندگان قرار دهد.
ر خصوص مدرسه نوشته است بر اين اصل استوار مي تكاپوي اصلي او در مطالبي كه د

باشدكه مشخص كند مدرسه در نظام  اجتماعي و علمي حايز چه جايگاه و موقعيتي است. 
بر اين اساس در فحواي نوشته ها و مقاالت علمي به هر بهانـه اي راهـي مـي يابـد تـا بـه       

ز هم از مدرسه بگـوئيم تـا   با«... خواننده خود بقبوالند كه راه تربيت و اصالح مدرسه است
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/ 153: ش 1317ربيـع الثـاني    16(تربيـت،  » حرف مدرسه هست هيچ حرفي جايز نيسـت. 
  ) در جاي ديگر به تكرارهاي خود در اين زمينه تاكيد مي كند611

... بارها گفته ام و بار ديگر مي گويم نقص كار ما فقط اهمال است كه در كار علم مـي  
ي خطير جربزه و هوش كامل و استعداد و عقـل روشـن مـي    كنيم اگر چه انجام كارها

: ش 1319شـعبان   2(تربيـت،  ريشه مطالب در مدرسـه و درس اسـت.    خواهد اما باز
244 /979(  

پافشاري نويسنده در خصوص مدرسه و لزوم توجه جامعه به اين موضوع ظاهراً باعث 
خبار مدرسه در روزنامـه را  هر وقت رفقاي ما ا« مي شود تا عده اي بر فروغي خرده بگيرند

(همان جا) به واسـطه  » مي بينند مي گويند خوب است چيزي بنويسيد كه به كار همه بيايد
اين اعتراض ها او بخشي از مطالب روزنامه را به اخبار خارجـه اختصـاص داد. امـا چـون     
و  دغدغه اصلي فروغي به تربيت و مدرسه باز مي گشت هم چنان تمركز اصلي را به اخبار

مسايل مربوط به آن اختصاص داد چون در شماره هاي بعدي هم چنان موضوع مدرسـه را  
  به عنوان الگويي پايدار براي بهبود شرايط جامعه و رهايي از گمراهي و تاريكي مي داند

... ما در اول خط بنويسيم مدرسه، آخر مدرسه وسط مدرسه، در ايـن ورق مدرسـه در   
نظر دقت و چشم بصيرت يك دو نگاه به عـالم تنـگ و    آن صفحه مدرسه و ...شما به

تاريك ما بنماييد و ببينيد براي تمام اين تيره روزي ها، خراب كاري ها، بي اعتدالي ها، 
. پس جملـه علـت هـاي مـا     بي حسابي ها و ...علتي غير از جهل و ناداني نمي بينيد ..

  )1935/ 378: ش 1323رجب  14(تربيت،  مدرسه است.

نويسنده عامل اصلي عدم توجه جامعه به امور مهم، از جهل و ناداني ناشي مـي   در نگاه
شود. به همين دليل او در كنار توصيف اهميـت و جايگـاه مـدارس مـي كوشـد تحـول و       
تحركي در اذهان ايرانيان ايجاد كند تا به زعم او از حالت ياس و خمودگي و خود باختگي 

ي و معنوي ايرانيان در دوره باستان يكـي از عناصـري   خارج شوند. تاكيد بر داشته هاي ماد
محسوب مي شد كه اكثر چهره هاي روشن انديش دوره قاجار براي ايجاد پويايي وتحـرك  

) عالوه بر ايـن تمجيـد از   122: 1349در بنيادن هاي اجتماع بر آن تاكيد مي كردند(آدميت، 
ه عنوان يك نقطـه معيـار مـورد توجـه     توانمندي هاي ذاتي ايرانيان در مقابل اروپاييان نيز ب

)  فروغي نيـز  58: 1382برخي از عناصر منورالفكر دوره قاجار قرار مي گرفت. (رحمانيان، 
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از اين چارچوب به دور نبود. يكي از پايه هاي مورد تاكيد او براي دميدن روحيه باورمندي 
  گذر به گذشته ايران بود

ازم و معروض دارم كه تمدن و تربيت مردم بارها مي خواستم خاطر مبارك را متذكر س
مغرب زمين اگر چه امروز به سر حد كمال است و احدي منكر آن نيست ولـي تمـدن   
ايران هم در ازمنه سالفه كمتر از آن نبوده جنس ايراني در ذات و اصل خود گوهري و 

بـر   فطرتي داشته كه هر چند فعالً  در حكم عنقاي مغرب و اكسير اعظم است اما اگـر 
 29(تربيت،  يد ... عالم را منور سازد.حسب اتفاق آن سرشت پاك وقتي خيال بروز نما

  ) 198/ 50: ش 1315جمادي االخر 

  
  . فرآيند آموزشي6

يكي از جدي ترين مواردي كه در خصوص مسايل آموزشي مورد توجه روزنامه قرار گرفته 
سـنده روزنامـه در بيشـتر    است مباحث كيفي مدارس و موضوعات مرتبط با آن اسـت. نوي 

مواقع در هنگام تبليغ از مدارس از آن ها تحت عنوان مدارس جديده ياد مي كند. به همين 
دليل تالش دارد كه ضمن نشان دادن روند متفاوت اين مدارس از مكتب خانه هاي قديمي، 

هـر  الگوهاي پيشنهادي خود را در جهت بهسازي روش و روند فعاليت آن ها ارايه نمايـد.  
چند به وضوح نمي توان نظم اساسي در نوشته هاي او يافت تا بتوان از طريق آن به روشني 
سبك و سياق پيشنهادي وي پي برد. اما با دنبال كردن داده هاي ذهنـي نويسـنده در خـالل    
مقاالت و نوشته هاي متعدد روزنامه مي توان مواردي را در اين خصوص استخراج كرده و 

ها تا حدودي چارچوب هاي ذهني وي را در اين زمينه دريافت. يكـي از   با دسته بندي آن
مواردي كه بعضاً و به شكل پراكنده در اين خصوص مورد توجه روزنامه بوده است سـطح  
بندي مدارس و گذر از ساختار هاي قديمي و ورود به چارچوب هاي جديد بـراي منفـك   

ته هاي او تـا حـدودي گويـاي ايـن     شدن مراحل اوليه و عالي تحصيالت علمي است. نوش
واقعيت است كه در خصوص مرحله بندي تحصيالت به شدت ابهامات جدي وجود دارد 
اما با اين حال وي  در طبقه بندي خود قائل به مرحله ابتدايي و عالي اسـت. در خصـوص   
مدارس نظم صحيح آن است كه در مملكت مكاتب ابتـدايي و مـدارس مقـدماتي باشـد و     

نخست در آن مدارس و مكاتب مشغول تحصيل شوند تا آن جـا و آن وقـت كـه    شاگردان 
 3قابل ورود به مدارس اعلي گردند و در آن جا به تكميل علوم و فنون بپردازنـد. (تربيـت،   

  ) 967/ 241: ش 1319رجب 
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نكته حائز توجه در اين خصوص اعتقاد نويسنده به وجود مدارس ابتدايي و تخصصـي  
دروس نظري به فراگيري رشته هاي عملي نيز بپردازند. از آن جمله اشاره است كه عالوه بر 

مي كند كه از صدر اسالم مدارس ديني در ممالك ايران برقرار بوده است و مدارس دولتـي  
در امور ملكي و سياسي از سلطنت ناصرالدين شاه ايجاد شد اما در دوره جديد الزم شد كه 

/ 222: ش 1318شـوال   10تي نيـز دايـر شـود.(تربيت،    مدارس ادبي و حكمتي و البته صنع
) ذهنيت او در اين خصوص با گردانندگان روزنامه اختر هم خواني دارد زير آن ها نيز 889

  با نگرشي انتقادي به مدارس زمان خود مي نگرند
... بجز مدرسه هاي ملتي كه براي تحصيل مقدمات اسـت و قـدري هـم علـم فقـه و      

ايران به طور مرتب و مقنن رواج ندارد. آري چند مكتب دولتـي  اصول، هيچ علمي در 
ن ها نيز به درجـه مطلوبـه   در تهران و تبريز براي تصيل زبان هاي خارجه هست ولي آ

  )260(آجوداني، نيستند. 

در جاي ديگر ضرورت وجود مدارس علمي را يادآور شده و به بنيان گـذاري مدرسـه   
مقدم بر هر كاري مي داند. به دليل آن كه در ايران زمين  فالحتي و زراعتي تاكيد كرده و آن

هاي لم يزرع بسياري وجود دارد. دليل اين پيشنهاد خود را در تجاربي مي داند كه از مطالعه 
در ظرف مدت يك سال معادل هشتصد كـرور تومـان   « روزنامه هاي فرنگ به دست آورده

گر زراعت خود را قوت بخشـيم تجـارت را   گندم از آمريكا به اروپا آمد ... پس معلوم شد ا
  )360/ 90: ش 1315ذي الحجه  6(تربيت، » قوت داده ايم.

در خصوص معرفي مواد درسي مدارس در نوشته هاي روزنامه انسجام جدي به چشم 
نمي خورد در حقيقت نويسنده توصيه هاي مختلفي را براي آموزش در مدارس ابتـدايي و  
عالي ارايه مي دهد. او براي مقطع ابتدايي يعني شاگرداني كه به عنوان نوآموز وارد مدرسـه  

لب آن ها به سوي فرا گيري علـم و دانـش و ممانعـت از    مي شوند توصيه مي كند براي ج
ايجاد بد بيني نسبت به مدرسه اشاره مي كند با بيان حكايـت هـاي اخالقـي و قصـه هـاي      
تاريخي و مثل هاي معقول كه خارج از حدود ادب نباشد در وهله اول آن ها را بـه سـوي   

روف الفبا آشنا كند. از جمله مدرسه جذب نمايند و در مرحله دوم از اين  طريق آن را با ح
دروس پيشنهادي وي براي مقطع ابتدايي تاريخ، جغرافيا و حساب اسـت. مسـاله آمـوزش    
تاريخ به تكرار مورد توجه فروغي بوده است زيرا تاريخ خبرت و بصيرت را مـي افزايـد و   

ش  :1324رجـب   16فراگيري تاريخ نيز بدون يادگيري جغرافيا امكان پذير نيست.(تربيت، 
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) از جمله ديگر دروس پيشنهادي او در همين مقطـع اخـالق و علـوم دينـي و     2197/ 411
  ) 190/ 48: ش 1315جمادي االخر  15شرعي است.(تربيت، 

البته در مقاالت ديگر فروغي هم چنان بر علوم ديني و تاريخ و جغرافيـا پافشـاري مـي    
س هاي پيشنهادي خود اضـافه  كند اما دروس ديگري نظير شيمي، هندسه و طبيعي را به در

) وي در معرفي دروس مقطع عالي عـالوه  1103/ 274: ش 1321محرم 3مي كند. (تربيت، 
بر عناوين پيش گفته مواد ديگري مثل جبر و مقابله، نجوم، فلسـفه، طـب و علـوم و فنـون     
سياسي را نيز مورد توجه قرار مي دهد.(همان جا) تاكيـد او در خصـوص فراگيـري علـوم     

ه بيشتر معطوف به مدرسه علوم سياسي است كه فقه و حقوق بين الملل و علم روابط و عالي
: 1323ذي القعـده   1تاريخ قديم و جديد تمام اقاليم در آن بايستي تدريس شود. (تربيـت،  

  )2045/ 392ش 
يكي از دروسي كه به صورت ثابت مورد تاكيد فروغي قرار مي گرفت و اعتقـاد او بـر   

يستي در تمامي دوره ها آموزش آن جدي گرفته شود زبان فارسي بود. وي بـا  اين بود كه با
نگارش مقاالت متعدد اين نگرش را انتقال مي داد كه بايستي از همان ابتداي ورود شاگردان 
به مدرسه زبان فارسي را با آموزش الفبا به بهترين وجـه آغـاز نمـود. در جـايي راجـع بـه       

كار نوشتن و خواندن زبان وطنـي و مملكتـي را بايسـتي بـه     « ... دروس ابتدايي مي نويسد
جايي رساند كه پس از اشتغال به مشاغل و اعمال در نوشتن مكاتبات و مراسـالت چنـدان   

) در جاي ديگري با جـديت  2197/ 411: ش 1323رجب  16(تربيت، » دست بسته نباشد.
س ايـن اسـت كـه درس    اول تكليف مكاتب و مدار« بيشتري بر اين موضوع تاكيد مي كند

زبان فارسي درست و حسابي داير كنند و عموماً اين تعليم و تعلم را معمول دارند و شـك  
) در مقالـه  916/ 228: ش 1319صـفر   11(تربيـت، » نيست اسباب اين كـار را كـم داريـم.   

  ديگري اركان اصلي آموزش در مدارس را با عناوين زير مطرح مي كند
سي را با سه علم ديگر انباز كنند. به عبارت ديگـر ترتيـب   در مدارس بايستي دانش فار

كار را چنان قرار دهند كه در دوره خواندن فارسي علم اخالق و علم تاريخ و جغرافيـا  
خوانده شود. اخالق براي آن است كه هر كس از آن عاريست انسان نيست ... اما تاريخ 

تـاريخ بـي   افي براي آن اسـت كـه   براي آن كه فريب هر ابلهي را نخوريم ... و اما جغر
  )976/ 243: ش 1319رجب  24(تربيت،  جغرافي فهميده نمي شود.

همراه با زبان فارسي كه به عنوان يك اصل پايدار در كانون توجـه روزنامـه قـرار دارد،    
فروغي آموزش زبان خارجه را نيز در زمره ملزومات آمـوزش مـي دانـد. او زبـان را نقطـه      
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جهان غرب مي داند. بر اين اساس براي درك دنياي متمدن آموزش زبان را ارتباط علمي  با 
به عنوان يك درس ثابت در مدارس پيشنهاد كرده و در مقاالت متعدد فوايد و مزاياي آن را 

)  به لحاظ عالقه شخصـي بـه زبـان    916/ 228: ش 1319صفر  11بر مي شمارد. (تربيت، 
نسبت به فرهنگ فرانسـه وجـود داشـت او بيشـتر     فرانسه و نگرش مثبتي كه در اين مقطع 

  فراگيري اين زبان را در مدارس پيشنهاد مي داد
... و كمتر كسي است كه نداند زبان فرانسه يكي از السنه علميـه دنيـا مـي باشـد و بـه      
مزاياي چند نيز مخصوص است و چون ما بايد اقالً يكي از زبان هاي دانش را بدانيم تا 

: 1319رمضان  7(تربيت،  دان ما فرانسه را اختيار نمودند.م بزرگان كاردر كار خود نماني
  )986/ 246ش 

وان در تجويز ديني او هم خواني اين پيشنهاد او را با نظر نويسنده كتاب يك كلمه مي ت
به جهت قدرشناسي نعمات خداوندي است كه در فرنگسـتان اكثـر اهـالي از    «جستجو كرد

زبان مختلف ياد مي گيرند. در مشـرق زمـين اگـر كسـي زبـان       ذكور و اناث اقالً سه چهار
  )79: 1382مستشارالدوله، »(خارجه تكلم كند هزار ايراد به او وارد مي آورند.

يكي از اصول مورد توجه روزنامه همراه با توصيف مواد درسي مساله كارگزاران مدرسه 
بود. مبتني بر همين رويكرد  و ميزان كارداني و تسلط علمي آن ها بر امور علمي و آموزشي

  تاكيد مي كند
... مدرسه شرايط هم دارد و نخست شرط هم آن كه مباشرين عمل اهل خبره و مدرسه 
ديده باشند و با وقوف و از درد كار آگاه و از اصول و قوانين تعلـيم و تعلـم و رسـوم    

: 1323قعـده  ذي ال 15(تربيـت،  ق كريمه و نفوس زكيه ... باشند. تربيت واقف به اخال
  )2054/ 393ش 

در بين كاركنان مدرسه توجه ويژه روزنامه بر توانمندي هاي علمـي معلمـان اسـت. در    
جايي براي نشان دادن اهميت و جايگاه معلمان در عرصه آموزش، توانمندي هاي معلـم را  

حلـم  از كتاب مهمتر مي داند. در نگاه او معلم عالوه بر توانمندي هاي علمي بايستي داراي 
) نكتـه حـائز   1278/ 296: ش 1321شعبان  8(تربيت، » و حوصله و عفت و طهارت باشد.

توجه اين كه نويسنده ضمن توضيح در خصـوص اسـتفاده از معلمـين كـاردان و اليـق در      
مدارس درنهايت مساله معيشت آن ها را نيز به عنوان يك نكته كليدي مورد توجه قرار مي 

  دهد
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دماتي به دو چيز است اول به تحمل و قبول خرج به قاعده اما درست شدن مدارس مق
كه معلم به حق خود برسد و خويش را مسول ببيند، چه اگر معلمي را كه بايد بيسـت  
تومان داد ده تومان بدهند اين مبلغ را هم ضايع كرده اند... و البته معلم ماهر و كـاردان  

ختصر راضي شود بايـد بـه كـار    اجر و اجرت به قاعده مي خواهد و آن كه به چيزي م
: 1324رمضان  6(تربيت،  وند و اين خالف مصلحت مدرسه است.مختصر او راضي ش

  )2253/ 418ش 

  
  گيري نتيجه. 7

ايران دوره قاجار به واسطه ارتباطي كه با دنياي غرب پيدا نمـود بـه صـورت ناخواسـته بـا      
ناصر ابزار مـوثري بودنـد تـا    بسياري از عناصر تمدني جديد مواجه گرديد. برخي از اين ع

جامعه ايران را با شرايطي مواجه سازند كه شرايط نااميد كننده خود را دريابد و با كوشندگي 
راه هاي مختلفي را براي گذر از اين شرايط تجربه نمايد. در بين عناصر وارداتي مـي تـوان   

از دوره ناصـرالدين   به شكل گيري جرايد و نقش موثر آن ها در پويايي جامعه اشاره نمود.
شاه قاجار به بعد به دليل افزون شدن حجم پيوندها در گـذر زمـان روزنامـه هـا از كثـرت      
بيشتري برخوردار شدند. با نزديك شدن به زمان مشروطيت به دليل فضاي نسـبتاً آزادتـري   
كه در جامعه پديدار شد مطبوعات فارسي زبان داخلي و خارجي با تنوع موضوعي بيشتري 

شار يافتند. در ميان اين جرايد روزنامه تربيت با ماهيتي غير سياسي حايز جايگاه خاصـي  انت
بود. نويسنده و گرداننده اصلي روزنامه يعني محمد حسين فروغي به لحاظ تجـارب قابـل   
توجه فرهنگي در اين روزنامه به تكاپوي جدي برآمد تا از طريق نوشتن مقـاالت متعـدد و   

پايي نقش موثري در تحوالت جامعه ايجاد كند. همان گونه كه بررسي ترجمه آثار جديد ارو
شد بخش عمده اي از نوشته هاي فروغي معطوف به توضيح و تشريح اين نكتـه بـود كـه    
عمده عامل عقب ماندگي جامعه ناشي از جهل نسبت به موضوعات مختلف است. بر ايـن  

ي متعدد اروپايي نشان دهد كه غـرب  اساس او كوشيد تا با استفاده از مثال ها و مصداق ها
نيز مدت ها به لحاظ گرفتاري در همين جهالت راه قهقرا پيمود و از زماني كه غربي هـا بـا   
علم و دانش آشتي كردند درهاي سعادت بر روي آن ها گشوده شد. او براي آن كه جامعـه  

و فطـرت پوينـده   را از ياس و نااميدي باز دارد به صورت مكرر بر پيشـينه تـاريخي ايـران    
ساكنان اين سرزمين تاكيد مي كند و در عين حال براي آن كه نشان دهد پيشرفت مخـتص  
غرب نيست موقعيت و عملكرد ژاپني ها را به عنوان يك الگوي شرقي بارها مـورد توجـه   
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قرار مي دهد. همان گونه كه بررسي شد فروغي پس از آن كه مي كوشد تا نشـان دهـد راه   
ز دريچه دانش مي گذرد، به صورت پيوسته به خوانندگان خود گوشـزد مـي   تعالي جامعه ا

كند كه راه وصول به دانش از مسير مدرسه مي گذرد. از باب همين اعتقاد است كه بخـش  
قابل توجهي از مباحث و مطالب توصيف و ترويجي خود را به موضوع مدرسه اختصـاص  

مدي ساختار آموزشي سنتي و معايب كمي داد. او در جايگاه هاي مختلف تالش دارد ناكارآ
و كيفي آن را به وضوح شرح دهد و در نهايت به جامعه بقبوالند كه براي رسيدن به شرايط 
متعالي با اين روش مدرسه داري عمالً راه به جايي نخواهند برد. سپس او تمام توان تبليغي 

راف و توانگران به سـاخت  و توجيهي خود را به كار مي گيرد تا ضمن تشويق دولتيان و اش
و حمايت از مدارس جديد راهكارهاي خود را نيز در خصوص ويژگـي هـا و چـارچوب    
هاي الزم براي پا گرفتن كانون هاي آموزشي نوين نشان دهد. البتـه روحيـه محافظـه كـار     
فروغي به گونه اي است كه در روند توصيه هايي كه دارد. تالش مي كند تا نشان دهد هيچ 

ضادي بين علم آموزي، ساخت مدرسه و آموزه هاي اسالم وجود نـدارد. در همـين   گونه ت
راستا مكرر از علمايي ياد مي كند كه از مدارس جديد بازديد كرده و فضـاهاي آموزشـي و   
منابع درسي مورد تاييد آن ها قرار گرفته است. در هر صورت مي تـوان گفـت در فضـاي    

لمـي و آموزشـي تربيـت نقـش قابـل تـوجهي در       محدود و بسته دوره قاجار كوشندگي ع
  هوشياري و افزون سازي آگاهي هاي علمي و اجتماعي جامعه داشته است. 
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