
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيتاريخي جستارهاي
  99 – 79، 1399 بهار و تابستان، اول، شمارة يازدهمسال )، ـ پژوهشي مقالة علمينامة علمي ( دوفصل

  ايرانيان ةبازتاب نظام آموزشي آمريكا در انديش
  قاجاريه و نتايج آن ةدور

  قاجار) ة(با تكيه بر مطبوعات دور

  *داريوش رحمانيان
  **فرشته جهاني

  چكيده
طلبـان و متجـددين ايرانـي دوره    به يكي از بزرگترين آمال و اهـداف اصـالح   مقاله حاضر

قاجار يعني تحول در نظام آموزشـي كشـور بـا الگـو بـرداري از نظـام آموزشـي آمريكـا         
پردازد. اگرچه تا مدتها اعزام دانشجو به كشورهاي اروپايي مورد توجه قرار داشت ولي  مي

هاي پاياني عصر قاجاريه روشنفكران و مطبوعات اين دوره به شرح نظام آموزشي در دهه
هاي آن نسبت به كشورهاي اروپايي پرداختند. پژوهش حاضر با تكيه بـر  آمريكا و برتري

، اسناد منتشرنشدة وزارت امور خارجه و مركز اسناد ملي ايران، بـا  مطبوعات عصرقاجاريه
روند شناخت ايرانيان از نظام آموزشي آمريكا و تاثيرات آن بر   تحليلي به - روش توصيفي

دهد در نتيجـه فعاليـت مـدارس ميسـيونري     ايران عصر قاجاريه پرداخته است و نشان مي
طبوعات قاجاريه و همچنـين عـواملي چـون    هاي مآمريكايي و همچنين تبليغات و تالش

هاي برجسته ايـران در آمريكـا،   هاي ديپلماتانجمن ملي ايران و آمريكا و باالخص تالش
حكومت قاجاريه متقاعد به الگوپذيري از نظام آموزشي و تربيتـي آمريكـا شـد و در ايـن     

شـت و در فاصـله   ها را كه همانا اعزام دانشجو بـه آن كشـور بـود، بردا   راستا نخستين گام
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زماني مشروطه تا انقراض قاجاريه شمار قابل توجهي دانشجوي ايراني تحصيالت خود را 
  در آمريكا به پايان رساندند و به ايران بازگشتند.

  هانظام آموزشي، ميسيونرها، مطبوعات قاجاريه، آمريكا، ديپلمات :ها هواژكليد
  

  مقدمه. 1
كه از قرون جديد در اروپا آغاز شد و به زودي تمام اركان تمدن غـرب را   حوالتيت فرايند

كرد و بسياري نفوذ هاي مختلف جهان  متاثر كرد با گسترش ارتباطات اندك اندك در بخش
تا قبـل از   يهدر جامعه ايران دوره قاجار . بر همين مبناتغيير قرار داد فراينداز كشورها را در 

ايرانيان روشنفكران تغيير در انديشه  . ايدهاصالحات انجام گرفت انقالب مشروطه سه دوره
متاثر از جنگهاي ايران و روس توسط عباس ميرزا ايجـاد شـد پـس از آن در دوره     نخست
ايجاد كردند كه  و... مالي و آموزشي ،اميركبير و سپهساالر اصالحاتي در نظام اداري، ناصري

تحـول در نظـام    .كشـورهاي اروپـايي شـكل گرفـت     با الگوبرداري ازكثراً اين اصالحات ا
بود در ايران  غربيكي از مظاهر مدرنيسم كه آموزشي كهن و برقراري نظام آموزشي جديد 

ـ در واقـع يكـي از راهكارهـاي تجـددگراي     .دوره قاجار نيز مورد توجه قرار گرفت راي ان ب
آگـاهي از   .كشـور بـود  در نظـام آموزشـي   تحـول   ،ماندگي همه جانبه از عقب ايران رهايي

امـا مسـئله حـائز     يافت، تحوالت غرب در حوزه نظام آموزشي در مطبوعات ايران انعكاس
ترين كشور غربي در كانون توجه قرار  كه به زودي آمريكا به عنوان پيشرفته بوداهميت اين 

؛ . منابعي كه به ارائه تصويري از نظام آموزشي آمريكا كمك كردند چند دسته بودنـد گرفت
هـاي انجمـن ملـي     آثار تجددگرايان و روشنفكران، اقدامات ميسيونرهاي امريكايي، فعاليت

در اياالت متحده انباشتي از اطالعـات را فـراهم   هاي سفراي ايران  گزارشايران و آمريكا و 
تصـويري از نظـام آموزشـي    گيري از آنها بتوانند  آورد تا اصحاب مطبوعات و جرائد با بهره

به  و تاثيرات زيادي برجامعه دوره قاجار به جاي بگذارند، دننامعه ايران ارائه كآمريكا در ج
از  پيـروي ايـران در گـرو    جامعـه  نحوي كه بسياري به اين اعتقـاد رسـيدند كـه پيشـرفت    

آنچه كه بسيار اهميت دارد روشن ساختن ايـن   ست.هاي علمي و آموزشي آمريكا ا سياست
آمريكا چگونه حاصل شد و بازتاب آن در جامعـه   موضوع است كه شناخت نظام آموزشي
پژوهش شت؟ چه تاثيري در نظام آموزشي ايران دا يهايران به ويژه در مطبوعات دوره قاجار

اسناد آرشيوي است و در واقع منـابع اصـلي آن    و حاضر نتيجه كاوش جدي در مطبوعات
ت ايـن دوره از  عـا وطبمالزم به ذكـر اسـت    باشد. ميمحدود به مطبوعات و اسناد آرشيوي 
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گيرند  آزاد و مطبوعات منتشره در خارج از كشور جاي مي ،دولتي به سه دسته لحاظ ماهوي
گيـري از   كه با توجه به ويژگي هر دسته نحوه استفاده از آنها نيز متفـاوت بـوده ولـي بهـره    

 اوهكـ  ،اختـر ،چهره نما  ،ثريا ،مطبوعات منتشر شده در خارج از كشور همچون حبل المتين
پرداختنـد بيشـتر    اجتماعي داخلي كشور مـي  - كه با فراغ بال به انتقاد از اوضاع سياسي و...

بوده است اما اسنادي كه از آرشيوهاي وزارت خارجه و آرشيو ملـي بـر جـاي مانـده نيـز      
  .دناطالعات ذي قيمتي از تاثيرپذيري ساختار آموزشي ايران از آمريكا ارائه مي ده

كند كه طي آن ايرانيان  پژوهش حاضر فرآيندي را بررسي مي قعيت كهوا با توجه به اين
آن را در مطبوعـات و جامعـه بازتـاب دادنـد و همـين       ده،آمريكا آشنا شـ ي با نظام آموزش

دوره زمـاني  ، بايـد گفـت   ها باعث ايجاد تاثيراتي در بحث آموزش جامعه ايران شـد  آگاهي
 را بصورت پيوسـته مـورد بررسـي قـرار داد.    بايستي آن  توان محدود كرد و پژوهش را نمي

و تـا   آغـاز، ان نخستين آگاهي ايرانيان از نظام آموزش آمريكـا  زماز بنابراين پژوهش حاضر 
گيرد. اهميت موضوع در اين است كه جـداي  در بر مي هاي پس از انقالب مشروطه را سال

تي بررسـي نشـده، هـيچ    از اين حقيقت كه مناسبات ايران وآمريكا در دوره قاجاريه به درس
پژوهشي نيز به موضوع تاثيرپذيري ايران از آمريكا در حوزه نظام آموزشي نپرداخته اسـت.  
ضرورت تحقيق در اين است كه در بحث از تاريخ روابط ايـران و آمريكـا، مسـالة روابـط     
فرهنگي بطورعام و بعد مهمي چون مساله آموزش و مدارس بطورخـاص همـواره ناديـده    

ده است. بنابراين پژوهش حاضر در تالش است نشان دهد توجه و گرايش ايرانيان گرفته ش
عصر قاجار به نظام آموزشي آمريكا تا چه ميزان بود و اين گرايشات به چه نتايجي رسـيد؟  

هاي پاياني حكومت قاجاريه از پژوهش بر اين فرض استوار است كه ايرانيان بويژه در دهه
از نظام آموزشي آمريكا آگاه شـدند و نتيجـة    سابقهاي بيه گونهطريق مطبوعات اين دوره ب

اين وضع فرستادن فرزندان خود به مدارس آمريكـايي و حتـي بـه ايـاالت متحـده جهـت       
تحصيل بود كه تحول اخير تا حدود زيادي هم متاثر از تالش نمايندگان سياسـي ايـران در   

  كشور بود. آمريكا براي ترغيب دولت جهت اعزام دانشجو به آن
  

  جنبش تجدد در ايران. 2
- اي روشن بـراي نجـات ايـران از عقـب    اگرچه حاكميت قاجاريه هيچ اراده قطعي و برنامه

تافتند اما هاي ترقي و پيشرفت را بر نميماندگي و ركود نداشت و جامعه و سنت هم زمينه
اين عوامل نتوانستند مانع از ظهور دگرانديشاني شوند كه سكوت در برابر وضعيت حاكم بر 
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دولت و جامعه قاجاريه را جايز بدانند. در واقع در چند دهة پاياني قرن نوزدهم تجددطلبي 
به صورت پيدايي يك حركت فرهنگي در جهت بسـط ترجمـه آثـار خـارجي و نگـارش      

ها در داخـل و خـارج از كشـور و نيـز     حقوقي و اجتماعي، نشر روزنامهرساالت فلسفي و 
تاسيس مدارس جديد درآمد. در اين دوران گروهي از نويسندگان ايراني كه بيشتر در خارج 

زيستند، آثاري به چاپ رساندند كه در ايران دست بـه دسـت مـي گشـت و     از مملكت مي
ربـي را بـه ايـران وارد كـرد. از جملـع      موجب بيداري فكر ايرانيان شـد و انديشـه هـاي غ   

ق)، سـيدجمال الـدين   1295- 1228سرشناسان ايـن گـروه عبـارت بودنـد از آخونـدزاده (     
ق)، 1328- 1254اي (ق)، زيـن العابـدين مراغـه   1326- 1249خان (ق)، ملكم1315- 1254(

ــاني (   ــان كرم ــرزا آقاخ ــالبوف (1899- 1855مي ــارالدوله. 1329 - 1250م)، ط ق) و مستش
راي بودند و آن ضرورت ايجاد يـك نظـام   ته همة اين نويسندگان در يك نكته همرويهمرف

آموزشي مدرن بود. به همين جهت تاسيس و توسـعة مـدارس را راهكـار خاتمـه دادن بـه      
- گونه كه تقـي  ).آن81- 79و 71- 70، صص1375دانستند (بهنام، هاي ايران ميماندگيعقب

مسئله تعليم عمومي ملت را اساسـي تـرين مسـئله    زاده، از متجددين متاخر عصر قاجاريه، 
دانست و معتقد بود كه اين مسئله هزار مرتبه مهمتر از اصالحات سياسي و دولتي كشور مي
هـاي تجـددگرايان در   هـا و روشـنگري  ).گرچه فعاليت4- 1، صص1ق،ش1339است(كاوه،

ن است كه افكار و آراء مدت به نتايج سريع و قابل انتظار نرسيد اما اهميت قضيه در ايكوتاه
هـا بـا نشـر و انتشـار     آنان در جامعه و بويژه در مطبوعات قاجاريه انعكاس يافت و روزنامه

آنها، در چارچوب نگاه تجددگرايانه به بحث از اهميت و ضرورت توسعه مدارس و نظـام  
هـا  ها در ارائه نخستين شناختآموزشي پرداختند. در اينجا مناسب است به نقش ميسيونري

  از نظام آموزشي آمريكا به ايرانيان اشاره شود.
  
  نخستين ذهنيت ايرانيان از آمريكا . 3

نخستين ذهنيت ملموس ايرانيان از آمريكا و آمريكائيان و نظام آموزشي آنان كمابيش متـاثر  
اولـين ميسـيونرهاي آمريكـايي در     .هاي آمريكايي در ايران بوده استاز عملكرد ميسيونري

هرچند اين امـر در ابتـدا   )441، 440، ص 2536اوژن فالندن،  ايران آمدند.(به  م1829 سال
هاي ايران عموميت يافـت.  محدود به آذربايجان و بويژه اروميه بود و بعدها در ديگر بخش

تا پيش از ورود ميسيونرها به ايران حتي بسياري از طبقات بـاالي جامعـه هـم شـناخت و     
تند بنابراين به واسطه اين عدم آگاهي، برقراري ارتبـاط بـا ايـن    دركي از اياالت متحده نداش
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هـا در سـه بخـش آموزشـي،      كشور دور از تصور بود، ولي با ورود مسيونرها  و فعاليت آن
نخسـتين مدرسـه    هايي به سـوي آشـنايي بـا امريكـا گشـوده شـد.       پزشكي، و ديني دريچه

ــايي در  ــه  19آمريك ــا  1253(1837ژانوي ــاگرد 17ه.ق) ب ــد.(   ش ــيس ش ــه تاس  در ارومي
 با ها و معاشرت مدارس ميسيونري در تحصيل اثر در ايراني ) محصالن180ص،1380ناطق،

 آشـنا  نـوين  تربيت و علوم مزاياي و نو دنياي تربيتي روش و جديد دنياي با توانستند ها آن
بـوده  هاي مسيحي از ابتدا مبتني بر ايـن  عقيده ميسيون ) 27،28،صص1341شوند.(رامتين، 

است كه براي تهية موجبات پيشرفت و تعالي يك ملت بايد زنان و مردان آن را از بركـات  
 بـر  ) آنـان عـالوه  13، 12، ص1333لـدر ،  ا آموزش و پرورش مسيحي برخوردار ساخت.(

 تبليـغ  موعود سرزمين عنوان به آمريكا متحده اياالت مورد در تلويحا خود، معمول كارهاي
) ولي همچنـان گـرايش بـه مـدارس     394، ص1380جنگ جهاني اول، كردند.( ايران و  مي

امريكايي با چالش مواجه بود و هنوز پذيرش اين مدارس يراي اكثريت مردم سخت بـود و  
به تالش زيادي از سوي روشنفكران و يا حكومت نياز بود تا ايـن مـدارس گسـترش پيـدا     

 لي جامعي ازهاي كوچك و ي نمونهآمريكاي كنند. به هرحال و با وجود موانع فراوان مدارس
كه مخصوصاً بـه طـرز تربيـت علمـي و مفيـد       ندو تربيت آمريكا بود عليممدارس و طرز ت

ها با ايجاد مدارس و ترويج نظام آموزشي به سبك ميسيونري ند.آمريكايي توجه كامل داشت
هـا  و تـا مـدت  آمريكا در ايران نخستين بانيان معرفي اين نظام آموزشي بـه ايرانيـان بودنـد    

هـاي آمريكـايي در   ذهنيت ايرانيان از آمريكا متاثر از نگرش و نوع نگاه آنان بـه ميسـيونري  
  ايران بود.

  
  بازتاب نظام آموزشي آمريكا در مطبوعات ايران دوره قاجار. 4

يكي ديگر از مراجعي كه به موازات اقدامات تجددگرايان و مسيونرهاي آمريكايي به تالش 
پرداخت، مطبوعات بودند. كلية جرائد اين دوره در بيان اين آموزشي آمريكا مي و تبليغ نظام

حقيقت هم صدا و همدلند كه گرچه علم در غرب ترقي كرد اما در آمريكا بود كـه بـه اوج   
خود رسيد. به بيان ديگر، اگر چه ملل غربي بـه لحـاظ علـم و ترقـي همگـي در وضـعيت       

يكا به لحاظ تعداد مدارس، شمار دانش آموزان، معلمـان  مناسبي بودند اما نظام آموزشي آمر
هايي از اين دست از ديگر كشـورها  و همچنين كيفيت آموزش و بودجة معارف، و شاخص

) .از 3579،:13ق،ش1304ها مورد اذعان كليه ملل غربـي بـود(اختر،  برتر بود و اين واقعيت
گرفت. روزنامه تربيت در سـال   اينرو آمريكا در كانون مباحث تجددخواهانه مطبوعات قرار
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- ه.ق در رابطه با اهميت معارف آمريكا نسبت به ديگر كشورهاي اروپايي اشاره مـي  1317

شود و هنوز هيچ يك از دول و ممالك كند كه در كل آمريكا يك نفر آدم بي سواد پيدا نمي
ثريـا   ). روزنامه560،ص140ق،ش1317اند(تربيت، فرنگ داراي اين شرافت و مزيت نشده

نويسد كـه انتشـار علـوم اگرچـه از اروپـا      نيز در اهميت آمريكا نسبت به ديگر كشورها مي
شروع شده ولي در آمريكا به كمال و رشد رسيده است، بطوريكه اين كشور در مدت كمي 

   ).15- 14،صص42ق،ش1317آوري داشته باشد(ثريا، هاي حيرتتوانست پيشرفت
- هـاي آمريكـا و عقـب   ان، سير بررسي مقايسة پيشرفتبه دنبال انقالب مشروطه در اير

نمـا در  هاي ايران در مطبوعات اين دوره بيش از پيش انعكاس يافت. روزنامـةچهره ماندگي
، 40770واحد، شمار معلمين مرد  1208تعداد مدارس شهر نيويورك را  1909/ 1327سال 

نفر و مخارج سـاليانة   667449، شاگردان دختر 675930، شاگردان پسر 36427معلمين زن 
ميليون تومان بـوده اسـت. ايـن آمـار در رابطـه بـا شـهر         53206414اين مدارس اين شهر 

معلم زن، و شاگرد 1484معلم مرد،  1175واحد مدرسة دولتي،  151واشنگتن عبارت بود از 
تومــان بــوده  1767663نفــر شــاگرد دختــر و مخــارج ســاليانة  24479نفــر،  24503پســر 

). چهره نما سپس با اشـاره بـه يكـي از شـهرهاي     5،ص15ق،ش1327، 2نما،جاست(چهره
نفر،  5واحد، معلمان را  5هاي آن را نفري داشته تعداد مكتبخانه 154321ايران كه جمعيتي 

).ايـن در حـالي   13، ص16ق،ش1327، 2كند(چهره نمـا،ج نفر اعالم مي 222و شاگردان را 
) 1304- 1303هاي حكومت قاجـار ( آخرين سال بود كه به موجب سالنامه معارف حتي در

باب، جمـع مـدارس    83، جمع مدارس متوسطه 102975جمع كل شاگردان مدارس ايران 
بـاب، مجمـوع معلمـين     282، جمع مدارس قديمه 1000باب، مكاتب محلي  648ابتدايي 

 نفر، جمع كل مخارج2469هاي كل مدارس نفر، فارغ التحصيل 915، مجموع معلمان 3372
نفر بود(ايرانشهر،  966هزار، و تعداد مستخدمين وزارت معارف در تهران  108742مدارس 

آور ترقي هاي ياسها در واكنش به اين تفاوت). جرايد و روزنامه564،ص8،9ش،ش1305
دانسـتد و علـت ترقـي آمريكـا را در همـين      تعليم و آموزش را آخرين راه نجات ايران مي

) و معتقد بودند كه پيشرفت آمريكـا و  459، ص8ق، ش1343هر،دانستند(ايرانشموضوع مي
ترقي تجار آن كشور كه هزاران كرور ثروت دارند نه از تاراج رعيت ورشوه و دزدي، بلكـه  
از طريق علم حاصل شده است. بنابراين براي پيشرفت و ترقـي، ايجـاد مـدارس جديـد و     

- 12،صــص27و18ق،ش1328المتــين، تحصــيل علــم ضــروريتر از هــر اقــدامي بود(حبــل
هاي آمريكا را برخاسته از عـواملي چـون اراده   ).رويهمرفته مطبوعات اين دوره پيشرفت13
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دولت آمريكا در توسعه نظام آموزشي، كارايي آموزشي، عدم تبعيض جنسيتي و ايفاي نقش 
  گيرند.اند كه به اختصار مورد بررسي قرار ميخيرين آمريكايي دانسته
  پيشبرد نظام آموزشي الف: اراده دولت در

از نگاه مطبوعات دوره قاجاريه، يكي از داليل پيشـرفت علـم و ترقـي آمريكـا در ايـن      
اي كه اين كشور به توسعه معارف اختصاص داده بـود از تمـام   واقعيت نهفته بود كه بودجه

آموزان مدارس بر عهـده دولـت   هاي تربيت دانشكشورهاي دنيا بيشتر بود؛ بطوريكه هزينه
). براي نمونه سرانة آموزشي در آمريكـا دو  584، ص545ق، ش1280د(دولت عليه ايران،بو

دالر و چهل سنت بود حال آنكه اين ميزان در انگلستان يك دالر و سي سنت، و در فرانسه 
). آمريكا بـرخالف سـاير   7872- 7871، صص27ق،ش9،1313سانتيم بود (اختر، ج 80تنها 
دادنـد، دو برابـر مخـارج    را به بخش نظامي اختصاص مي ها كه بيشترين بودجه خوددولت

ميليـوني   80بود. در حالي كه روسيه بـا جمعيـت    جنگ را به نظام آموزشي اختصاص داده
ميليون منات براي بخـش   25ميليون منات به بخش نظامي اختصاص داده و تنها  825خود 

 235يـوني خـود و بودجـه    ميل 50آموزش و پرورش در نظر گرفته بود، آمريكا با جمعيـت  
ــامي،   ــون دالري نظـ ــيص داده     465ميليـ ــوزش تخصـ ــش آمـ ــه بخـ ــون دالر بـ ميليـ

).بحث از بودجه آموزشي آمريكا در حالي بود كـه بنـا   3579،ص13،ش5،1304بود(اختر،ج
ه.ق براي آموزش در ايران بودجه منظمـي وجـود   1340به ادعاي روزنامه مرد امروز تا سال 

 148440كرور تومـان مجمـوع عايـدات دولتـي مبلـغ       39كه از  نداشت و در اين سال بود
ق، 1341تومــان بــه بــه ايــن امــر اختصــاص يافــت و بــين واليــات تقســيم شــد(مرد آزاد،

  ).2- 1،صص104ش
عالوه بر تخصيص بودجة مناسب به امور آموزش و پرورش، در رابطه بـا عـزم جـدي    

بـس كـه مهـاجراني كـه از      سوادي هميندولتمردان و حكومت آن كشور در ريشه كني بي
كردند و شمار آنان حدود يك ميليون نفـر در سـال   سراسر جهان به آن كشور مهاجرت مي

، 3گرفتنـد(چهره نمـا، ج  بود بالفاصله پس از ورود به آن كشور تحـت آمـوزش قـرار مـي    
نفـر   38558371آمريكـا   م جمعيـت  1870 ). براي نمونه در سال4- 3،صص9ق، ش1331
رسـيد امـا همزمـان بـا ايـن پيشـرفت       نفـر   81241246  به 1904در يزان است. اين م بوده

چشمگير جمعيت، نه تنها در روند آموزش اختاللي ايجاد نشد بلكه تعداد دانش آموزان دو 
  ).2- 1، صص6ق،ش1324برابر و حتي بيشتر هم شد(معارف،
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مـدارس   در همين رابطه بايد اضافه كرد كه سوادآموزي صرفاً منحصر به دانش آمـوزان 
ها هم در دستور كار دولت قرار داشت؛ مثال در شهر نيويـورك و  نبود، بلكه حتي در زندان

سازي و چترسازي در زندان الميرامعلماني جهت آموزش علم و هنر و صنايعي چون كشتي
هـايي  به زندانيان اختصاص داده بودند. اين زندانيان پس از آموزش، گـواهي و تصـديقنامه  

توانستند پس از آزادي به كار و كسـب بپردازنـد.   دند كه با استفاده از آنها ميكردريافت مي
اي عالوه براين، باتوجه به كتابخانة سه هزار جلدي موجود در اين زندان و همچنين روزنامه

توان پي برد حكومت آمريكا تا چه اندازه در عـزم خـود   شد ميكه براي زندانيان منتشر مي
). عـالوه بـر   5260،ص3ق، ش1325، 7سـوادي راسـخ بـود(اختر،ج   يمبني بر ريشه كني ب

ها زندانيان، مبالغ هنگفتي نيز جهت آموزش و پرورش سربازان برگشته از جنگ در  دانشگاه
هـاي مختلـف   شد و به كساني كه عليل و ناتوان بودند كار و پيشـه و مدارس فني هزينه مي

  ).309،ص1332شدند(صديق، آموزش داده مي
از موارد فوق، در آنزمان كه هنوز در كمتر كشـوري آمـوزش كودكـان اسـتثنائي     جداي 

اي بـا امكانـات عـالي بـراي آمـوزش      مورد توجه قرار گرفته بود، در آمريكا مدارس ويـژه 
ششصد و نود و  1904كودكان كر و الل و نابينا و غيره ايجاد شده بود. براي نمونه در سال 

مـدارس مخصـوص كودكـان اسـتثنائي مشـغول تحصـيل       سه هزار و پانصد و يك نفر در 
).روزنامـه مظفـري   2،ص6ق،ش1324،معـارف، 1،ص146ق، ش 1329، 4بودند.(مجلس،ج

ضمن توصيف امكاناتي كه در مدراس آمريكا حتي براي نابينايـان وجـود داشـتبه انتقـاد از     
مه بـراي  نانويسد در حالي كه در آمريكا كتاب لغتوضعيت آموزش در ايران پرداخته و مي

داران هم ايرانيان به جهت چشم"اند، اما دانند منتشر نمودهنابيناياني كه خواندن و نوشتن مي
).مطبوعـات قاجاريـه بـا اسـتنادات بـه چنـين       4، ص20ق،ش1323(مظفـري، "لغتي ندارد.

دادند كه تحول نظام آموزشي در آمريكا در درجه نخسـت  هايي نشان ميمشاهدات و شنيده
سـوادي و  ارادة جدي حاكميـت و دولتمـردان آن كشـور در ريشـه كنـي بـي       نتيجه عزم و

 گسترش علم و دانش بوده است.

  ب: كارايي آموزش
هايي كه عزم و اراده و تالش دولت آمريكـا در تحـول و توسـعة نظـام     از جمله ويژگي

ساخت، كارآمد بودن آموزش و ايجاد تعهـد اخالقـي در   آموزشي را سازنده و ثمربخش مي
آموزان بود. از نگاه جرائد ايران، مردم آمريكا بيش از سـاير ملـل در تعلـيم و تربيـت     نشدا

دادند و در امر تربيت جوانان سعادت و نيكبختي هر ملتي را فرزندان خود جديت نشان مي
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آمـوزان آمريكـايي در كنـار تربيـت     دانستند. دانـش در گرو تاسي جستن به مردم آمريكا مي
).ناگفتـه  4،ص129ق،ش1328، 4ديدند.(مجلس،جتربيت اخالقي نيز ميآموزشي و علمي، 

داد. در ايـن  آموزاني متعهـد پـرورش مـي   پيداست چنين تعليم و تربيتي از همان ابتدا دانش
هـاي آمريكـا   رابطه ابراز عقيده شده كه روش تعليم و تربيت و برنامة مدارس در آموزشگاه

ز جمله ويليـام جـيمس و جـان ديـوئي بـود كـه       تحت تاثير حكيم و فالسفة مشهور آنجا ا
معتقدند تعليم خواندن و نوشتن و حساب كردن فقط قسـمتي از وظيفـة مدرسـه اسـت و     
مهمتر از اين سه ماده، ايجاد عادات نيكو و ملكات فاضـله و اخـالق حسـنه در كودكـان و     

ج دانـش مطلـق   پرورش آدم به تمام معني است. آنها معتقدند منظور از تعليم و تربيت تروي
نيست بلكه دانشي است كه از لحاظ عمل و زندگي سـودمند باشـد و در ضـمن تجربـه و     

آيد. عقيدة ديگر آنان اين است كه مدرسه نبايـد تنهـا تزريـق معلومـات     آزمايش بدست مي
باشد بلكه بازي، ساختمان، استعمال افزار و آالت كار، تمـاس بـا طبيعـت، بيـان مكنونـات      

تن و نقاشي و ساختن اشيا گوناگون عمل و كار و فعاليت بايد اساس برنامه خاطر از راه نوش
را تشكيل دهد و شاگرد بايد از راه زندگاني عملـي زيسـت كـردن بيـاموزد، وظيفـه ديگـر       
مدرسه اين است كه در اطفال شخصيت ايجاد كند. مدارس مترقي آمريكا وقت طفـل را در  

دلبستگي دارد مانند ساختن خانه، وسايل حمل و  كنند كه بدانآموزشگاه صرف كارهائي مي
نقل، كاشتن صيفي، بافتن پارچه با دسـت و كارگـاه و ماشـين...كودكان در حـين عمـل بـا       

- 316ش، صـص 1332راهنمائي معلم تمام مواد معمولي برنامه را فرا مـي گيرند.(صـديق،   
320.(  

  ج:عدم تبعيض جنسيتي 
هاي آمريكـا در امـر آمـوزش    بودن سياست هايي كه ضامن نتيجه بخشاز ديگر ويژگي

گيري بود، عدم تبعيض جنسيتي در اين كشور بود كه كليه كودكان و جوانان را مشمول بهره
كرد. مساله آموزش به دختران و اهميـت آن بـه شـدت در    از مزايا و تسهيالت آموزشي مي

باشـي كـه بـه    حافها مورد بحث بود. ابراهيم صـ مطبوعات ايران انعكاس پيدا كرد و مدت
شود كـه دختـران و پسـران در سـن پـنج      آمريكا سفر كرده بود در اين خصوص متذكر مي

رسند همه چيز را يـاد گرفتـه و   روند و وقتي به سن دوازده سالگي ميسالگي به مدرسه مي
- هاي ما بيچارهبچه"پردازد :اليق بهر كاري هستند. وي در  ادامه به انتقاد از جامعه ايران مي

ها سريع ترتيب عروسيشون را مي دهند و دختر را در قفس پرورش مي دهيم بجز خوردن 



  1399شمارة اول، بهار و تابستان  يازدهم،سال  ،تاريخي جستارهاي   88

و خوابيدن چيز ديگرش نميĤموزيم... افسوس كه ما مردم لذت خوراك و جماع را بـيش از  
  ).81، ص1357(صحاف باشي تهراني،"ايم.ترقي و تربيت فهميده

زنان ايران آمـار و ارقـامي از   مطبوعات ايران ضمن انتقاد از وضعيت تحصيلي و شغلي 
تعداد محصالن دختر آمريكا و  از تعداد شاغالن اين كشور و اهميتـي كـه ايـن كشـور بـه      

هـزار زن در سـاية    700ميليـون و   2كنند كه در آمريكا دهند؛ اشاره ميتحصيل دختران مي
اتـب بـه   نفر از آنان در مدارس و مك 160000دانش و هنر داراي بهترين شغل ها هستند كه

مدرسه عالي به  106).در اين كشور 6137، ص16ق، ش1311، 8تدريس مشغولند.(اختر،ج
دارالفنـون بـزرگ بـراي آنـان      12م 1892زنان و دختران اختصاص يافته است، و تـا سـال   

).روزنامه ناصري تقريباً در همين ايام با 5897،ص1ق، ش1311، 8احداث شده بود(اختر، ج
نفـر   50كند كه در كل ايران يقينا تحصيلي و شغلي زنان اعالم ميذكر آمارهايي از وضعيت 

).بـه  5، ص31ق، ش1317زن كه قادر به كتابـت و قرائـت باشـد وجـود ندارند(ناصـري،      
گزارش روزنامة اطالع در آمريكا مدارسي خاص آموزش دختران وجود داشت كه در آنهـا  

- ن هشـت تـا شـانزده سـاله مـي     شد. دختراآداب و امور الزمة شوهرداري آموزش داده مي

برسند(اطالع،  "كمال تربيت"ماه تا يكسال به  6توانستد وارد اين مدارس شوند و در مدت 
المتين معتقد بود  ).روزنامه حبل11، ص23ق، ش1319المتين،  ، حبل7،ص425ق، ش1315

تا تعليم دختران در ملتي عموميـت نيابـد محـال اسـت شايسـتگي در آن ملـت عموميـت        
  ).2،3،صص15ق، ش1327المتين،  بليابد(ح

مطبوعات ايران بعد از مشروطه به طور مفصل در مورد تحصيالت دختران آمريكايي و 
اي كه به آنها اختصاص داده شده است به عنوان عاملي در پيشرفت اين كشور سخن بودجه
و دانـش  اند. آنها معتقد بودند كه زنان آمريكايي برترين زنـان جهـان در حـوزه علـم     رانده

ق، 1328هســــتند و اغلــــب مخترعــــان زن در جهــــان آمريكــــايي هســــتند.(بهار،  
شـمار محصـلين زنانـه از دختـران      1331نمـا در سـال   ).روزنامةچهره110،111،صص2ش

و نيم ميليـون نفـر اعـالم كـرده       8گان در آمريكا را بالغ بر خردسال تا پيرزنان و سالخورده
).عالوه بر ميزان باالي آن بايسـتي بـه عـدم    3،4، صص9ق، ش1331، 3است(چهره نما، ج

اي از عزم جـدي حكومـت آمريكـا بـراي     محدوديت سني آن نيز توجه كرد كه خود نشانه
باشد؛ تا جاييكه پيرزنان را نيز تحت سوادي و همچنين عدم تبعيض جنسيتي ميمبارزه با بي

هسـتند و احتـرام زيـاد     آموزش قرار داده است. حتي به روايتي آموزگاران آنجا عمومـاً زن 
- شود كه تقريبـا همگـي آموزگـار زن داشـته    ها نسبت به زنان از همينجا ناشي ميآمريكايي
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).عالوه براين، صنايع مستظرفه مخصوصاً موسيقي تقريبـا در  316ش، ص1332اند.(صديق، 
). اين در حالي بود كه به روايـت تقـي   112،ص3ش، ش1303انحصار زنان بود(فرنگستان،

وقعيت اجتماعي زن ايراني به حدي پست است كه از كنيز زر خريد و دواب باركش زاده م
  ).1،2،صص12ق، ش1339اندكي بهتر بود.(كاوه، 

  د: نقش خيرين و موسسات خيريه
مطبوعات قاجاريه با برجسته كردن نقش و عملكرد خيرين آمريكـايي در توسـعه نظـام    

سهم آنان در پيشرفت آمريكا را نشـان   آموزشي آن كشور از طرفي نقش عوامل غيردولتي و
دادند و از طرف ديگر با زيرسوال بردن انفعال ثروتمندان ايراني در رابطه با علم و دانش، مي

دادند. براي نمونه روزنامه آنان را براي تاسي جستن به خيرين آمريكايي تحت فشار قرار مي
- نامـه ثروتمنـدان در وصـيت   نويسد در آمريكا رسم اسـت كـه  ه.ق مي1303اطالع در سال 

). ده 3،ص135ش،ش1303كننـد.(اطالع،  هايشان تروت خود را وقف گسترش مدارس مي
نويسد كه تفاوت ما با آمريكاييها در اين است كه به جـاي آنكـه   سال بعد روزنامة اختر مي

هايمان را صرف ساخت مكاتب، دارالصنايع يا بيمارستان بكنيم و از اين طريق فقـر  خيرات
، 27ق، ش1313، 9كنيم(اختـر، ج را كاهش دهيم، خيراتهايي مثـل آش و پلـو درسـت مـي    

- كند كه تنها به مدرسه). در ادامه به راكفلر رئيس كمپاني نفت اشاره مي7871،7872صص 

، 9(اختر، ج.كمك كرده است يك ميليون و پانصد و پنجاه هزار ليره اي در شيكاگو بيش از
 106 ق، بـه 1325سـال  تا اي مالي وي به مدارس آمريكاه).كمك7869، ص27ق، ش1313

ــا ســال  ميليــون دالر ــه بــيش از  1328و ت ، 4ميليــون تومــان رســيد.(حكمت، ج 131ق ب
 مستر كارنجي).نمونه ديگر 11،ص8ق، ش1328، 2، چهره نما، ج7869، ص27ق،ش1331
زار تومان است پنجاه ميليون و دويست و پنجاه همعادل ميليون فرانك كه  201مبلغ  بود كه

، 180،ص23ق، ش1320در توسعه مدارس و سـاختار آموزشـي كمـك كـرده بـود (ادب،      
- شمار اما بسيار تاثيرگـذار بـوده  ).خيرين آمريكاييانگشت6، ص37ق، ش1320حباللمتين، 

هاي خـود  ) مشخص نيست كه اين خيرين كمك932،ص232ق،ش1319، 2اند(تربيت، ج
- دادند يا آنكه شخصاً به اينكار اقـدام مـي  خصي ارائه ميهاي مشرا از طريق نهاد و سازمان

بلكـه بـه سـاخت    هاي خيرين آمريكا فقط مختص به شهرهاي آمريكـا نبـود   كمككردند. 
ــه    ــم پرداخت ــيس و... ه ــين و انگل ــروت، چ ــه در بي ــدمدرس ــت، ج.ان ق، 1325، 3(حكم

 در پيكر انسان گانيحاتم آمريكايي يا فرشته).از اين خيرين با عناويني چون 11،ص886ش
).روزنامه حكمت مجموع احسـاناتي را  7869، ص27ق،ش1313، 9ياد شده است.(اختر،ج
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ق شـده را حـدوداً هفـت    1322كه از طرف خيرين آمريكا به مـدارس آن كشـور در سـال    
پرسد خيرين ما چنـد هـزار هـزار دينـار بـه      كند و ميميليون و دويست هزار ليره اعالم مي

روزنامـه   1326).در سال 2، ص844ق،ش1323، 3اند!؟(حكمت،جه كردهمدارس ايران هدي
  نويسد:نما در همين رابطه با طعنه ميچهره

در ايران حاجي آقا محمد معين التجار بوشهري كه وكيل ملـت بخـت برگشـته ايـران     
دردارالشورا هستند ايشان هم از كيسه فتوت يا خسـت خـود بـا آن عوايـد سـاليانه ده      

والد وطن هستند مرحمت مـي  سه سعادت بوشهر كه همه هم مذهب و اتومان به مدر
  ).6، ص3ق،ش1326، 2(چهره نما،ج .فرمايند

 "نويسـد: روزنامه اطالع نيز با ابراز حيرت از رفتار توانگران ايران و مشـرق زمـين مـي   
ند كنبسياري از اهالي مشرق زمين در اكثر اعمال و افعال خويش از اروپا و آمريكا تقليد مي

ها درصدد تاسيس مـدارس مجـاني بـراي اطفـال فقـراي      دانيم ... چرا مثل آمريكايياما نمي
مملكت و ساختن مريضخانه براي حفظ جـان غربايهمـدين و همكـيش و ضـعفاي ملـت      

كنـد كـه   ). روزنامه تربيت اظهار اميدواري مـي 3،ص13ق، ش1321خويش نيستند.(اطالع،
اهان مجمع انسانيت اقتـدا نماينـد و كارهـاي آنهـا را     كاش مالداران ما قدري به آن خيرخو«

معـارف خواهـان و خيـرين    ). و مثـل  932، ص232ق، ش1319، 2تربيـت،ج »(پيروي كنند
هاي عمومي و مدارس مجاني اختصاص دهند خيرات خود را به ساخت كتابخانه مريكاييآ

 دانـش اسـت.   چون در اقاليم متمدنه ثابت شده كه سعادت ملل و ممالك بسـته بـه علـم و   
  )937،ص234ق، ش1319، 2(تربيت،ج

  
  گرايش ايرانيان به مدارس ميسيونري. 5

هاي آمريكايي به ايران و تاسيس مدارس آمريكـايي   آنچنان كه اشاره شد با ورود ميسيونري
در نيمه اول دوره قاجار سنگ بناي آشنايي ايرانيان با اياالت متحـده و نظـام آموزشـي ايـن     

هاي ميسيونرها كه در آغاز محدود و با موانع بسياري همـراه بـود   تالشكشور گذاشته شد. 
تر ايرانيان از نظـام آموزشـي    باالخره با گذشت زمان و حمايت مطبوعات به آشنايي گسترده

هـاي گـرايش بيشـتر ايرانيـان بـه      آن كشور انجاميد. مطبوعات از اين راه موفق شدند زمينه
مندي درميان آنان براي ديدار از آمريكا و تحصـيل در آن  مدارس امريكايي و نيز ايجاد عالق

كشور را ايجاد كنند. در همان حال فعاليت مدارس آمريكـايي كـه در گذشـته محـدود بـه      
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اي ق مدرسه1873/1290اي شد و ميسيون آمريكايي در سال آذربايجان بود وارد فصل تازه
شد، اين مدرسه كه بعدها كالج البرز  در تهران ايجاد كرد كه بعدها به كالج آمريكايي معروف

نام گرفت در تحول مدارس متوسطه در ايران نقش بسيار مهمي به عهده داشت و در طـول  
مدرسة دخترانـه آمريكـايي    1886سال چند نسل از بهترين شاگردان را تربيت نمود. در  50

- دختران خـانواده اي از نيز شروع به كار كرد كه واقعة مهمي بود. پس از يكي دو سال عده

هاي سرشناس نيز در آن ثبت نام كردند. ناصرالدين شاه ضمن ديدار از مدرسـه وعـده داد   
دكتـر و خـانم    1898) در سال 49،ص1375تومان به مدرسه كمك كند. (بهنام، 100ساالنه 

س.م.جردن براي ادارة مدرسة آمريكايي به تهران اعزام شده و سه سال بعد از ورود مدرسة 
) اولين دسته شاگردان ايراني 37،ص1333يي داراي قسمت متوسطه كامل شد. (الدر،آمريكا

مـــدارس آمريكـــايي تهـــران بعـــدها منشـــا خـــدمات برجســـته بـــه كشـــور شـــدند. 
اكثريـت محصـلين آموزشـگاه را دختـران      1896) درواقـع از سـال   35،ص13411(رامتين،

دختــر در مدرســة  145، 1905) در ســال 38،ص 1333دادند.(الــدر،مســلمان تشــكيل مــي
عـده كثيـري دختـران ايرانـي و      1920تا  1912آمريكايي تهران وجود داشت و در سالهاي 

ــدند.        ــيل شـ ــارغ التحصـ ــدرن آن روز فـ ــز و مـ ــدارس مجهـ ــن مـ ــلمان از ايـ مسـ
  )34،35،صص1341(رامتين،

در اين زمان در نتيجه شناختي كه ايرانيان به واسطه مطبوعات از آمريكا پيدا كرده بودند، 
اي آرزومند آن بود كه به هر ترتيب كه شده بتواند فرزنـدانش را بـه   هر ايراني و هر خانواده

- توان گفت عملكـرد ميسـيونري  ) بنابراين مي27،28ها بفرستد.(همان،صص كالج آمريكايي

هاي گذشته نسبت بـه  بخش بود كه نه تنها مردم برخالف دهههاي آمريكايي چنان رضايت
بلكه در آرزوي تحصيل فرزندان خود در مدارس مسيونري بودند. در ذكر  آنان بدبين نبودند

اهميت مدارس ميسيونري و تاثير آن بر نگرش دولتمردان قاجار همين بس كه گفته شود در 
ق كه علي اصغرخان اتابك همراه با هيئتي عـازم آمريكـا شـده بـود در     1321م/ 1904سال 

 ،شـيكاگو ، ديـدار از سانفرانسيسـكو   انمن خواه گفتگو با يك خبرنگار آمريكايي گفته بود
كه در صورت داشتن فرصت به بازديد مـدارس آن شـهرها    مآبشار نياگارا هستو نيويورك 

اميدوارم اثري از ساختار نظام آموزش و پرورش آمريكا در ايـران داشـته    .خواهيم پرداخت
مدارس آمريكـايي و كليسـا    ،آمريكايي در تهران و همدانذهبي بيش از اين مبلغين م مباشي

. "...اي بـــا مـــدارس شـــما آشـــنا هســـتيم دايـــر كردنـــد و بـــراي همـــين تـــا انـــدازه
) اين اظهارات صريح در درجه اول نشانه اهميـت مـدارس   88- 86،صص1397(ساعتچيان،
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ميسيونري است و در درجه دوم بيانگر تاثيراتيسـت كـه بـر ذهنيـت سياسـتمداران ايرانـي       
متوجه اهميت نظام آموزشي آمريكا شده و ابراز اميدواري كـرده بـود    اي كهگذاشته به گونه

  اي از ساختار نظام آموزش و پرورش آمريكا براي ايران بگيرد. كه در سفرش بهره
  

  انجمن ملي ايران و آمريكا. 6
عالوه بر مطبوعات قاجار كه حكومت و مردم آن عصر را براي ادامه تحصـيل جوانـان بـه    

كرد، انجمن ملي ايران و آمريكا نيز در اين خصوص تاثيرگذار بـود. ايـن   آمريكا تشويق مي
، 3،پ20ق،ك1328،انجمن كه توسط احمد سهراب در آمريكا تشكيل شـده بود(اسـتادوخ  

)ضمن تاكيد بر برتري آمريكا نسبت به ديگر كشورهاي غربي، خواهان سرمشق قـرار  4 ش
الفت با اعزام دانشجو به اروپا تا آنجا پيش دادن اين كشور بجاي اروپا بود، و در راستاي مخ

سـال   35اي به مجلس شوراي ملي مدعي شد علت پيشرفت ژاپـن نتيجـة   رفت كه در نامه
باشد، و در همانحال اعزام دانشجو از طرف ايران به ارتباط فرهنگي اين كشور  با آمريكا مي

حسـاب بـا اروپـا را از    ن بيسالة سراسر ضرر و زيا 70فرانسه و آلمان و انگليس و ارتباط 
) 1- 4، ش 3،پ20 ك ق،1328 مانـدگي ايـران اعـالم كـرد.( اسـتادوخ،     جمله عوامل عقب

ها و اختصـاص آن  ها و تسهيالت از آمريكاييهدف اصلي اين انجمن كسب انواع حمايت
 20ق،ك1328 به كودكان فرودست و محروم در سراسر ايران جهت تحصيل بود(استادوخ،

هـاي  هاي خود را به نقد و يا به صورت كتاببدين ترتيب آمريكاييان كمك ).4 ش ،3،پ 
) احمد 120، ص1380فرستادند.(ناطق،درسي و روزنامه و نشريه به مدرسه تربيت تهران مي

الي  20كرد كه مجلس شوراي ملي بايستي يك كميسيون رسمي مركب از سهراب تاكيد مي
عزام كند تا هـر يـك در شـعبه مخصوصـي تحصـيل      نفر از وطن پرستان را به آمريكا ا 15

نموده، و سپس با مراجعه به ميهن، علم و دانش اكتسابي خـود را بـه نفـع كشـور بـه كـار       
هاي انجمـن ملـي   از جمله نتايج مهم فعاليت )5، ص19ق، ش1328، 2(چهره نما، جببندند

هاي خارجـه و  خانهگيري وزارتايران و آمريكا تحت تاثير قرار دادن و متمايل ساختن جهت
  ).1، ش 3، پ 20ق، ك 1328 معارف به سوي آمريكا بود.(استادوخ،

كـرد  نما نيـز توصـيه مـي   نظرات انجمن ملي ايران و آمريكا، روزنامه چهرهدر تائيد نقطه
ق، 1330، 3پدران و مادران فرزندانشان را براي تحصيل به آمريكا اعزام كنند.(چهره نمـا، ج 

) زيرا به باور اين نشريه، عالوه بر بـاال بـودن سـطح كيفـي تحصـيل در      14، ص20و15ش
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هاي پاريس جز علم عشق و عاشقي و خواندن و نوشتن حكايـات و  آمريكا، تحصيل كرده
  ). 12،13، صص24و15ق، ش1331، 3اند(چهره نما، جگر نياموختههاي شيرين چيز ديرمان

  
  گزارشات سفراي ايران در امريكا. 7

يكي ديگر از عوامل موثر و دخيل در آشنايي ايرانيان با آمريكا بويژه با نظـام آموزشـي ايـن    
كشور كه به افزايش روي آوردن جوانان ايراني به آن كشور منجـر شـد، اقـدامات سـفرا و     

ها عليقلي خان ترين اين شخصيتدگان سياسي ايران در آن كشور بود. يكي از برجستهنماين
پسر كالنتر كاشاني بود كه پس از فراغت از تحصيل خود در مدرسه دارالفنون، بـه آمريكـا   

 1325رفته و در آنجا بعد از تكميل تحصيالت، با زني آمريكايي ازدواج كرده بود(استادوخ، 
ه.ق از طــرف وزارت خارجــه بــه ســمت  1328). وي در ســال 128ش، 12، پ 24ق، ك

). عليقلي 5 ش، 1، پ 20ق، ك1328شارژدافري ايران در واشنگتن منصوب شد(استادوخ، 
، پ 21ق، ك1336 خان ضمن تاكيد مكرر بر ضرورت گسترش روابط با آمريكا (استادوخ،

ا تربيت شوند و مدارسي كرد كه جماعتي از ايرانيان در مدارس آمريك) توصيه مي31 ش، 1
، پ 20 ق، ك1329 به سبك نظام تربيتي آمريكا در سراسر ايران تاسـيس شـود( اسـتادوخ،   

). وي ترقي ژاپن و بيداري چين را نتيجـه تحصـيل جوانـان آن دو كشـور در     14- 16ش،1
دانست كه با بازگشت به كشورهاي خود سبب تحول و پيشـرفت شـده بودنـد(    آمريكا مي
). بـرغم اطـالع و شـناختي كـه ايرانيـان از نظـام       14- 16ش،1، پ20ق، ك1329استادوخ، 

آموزشي آمريكا و مزاياي آن نسبت به ديگر كشـورها داشـتند بـه داليلـي نـاتوان از اعـزام       
فرزندان خود به آن كشور بودند. مهمترين اين داليل فاصله دور ايران از آمريكـا و مخـارج   

خان ) لذا عليقلي14- 16ش،1 پ، 20 ق، ك1329 خگزاف اقامت در آن كشور بود. (استادو
هايي دست زد. براي نمونه، با رييس آكادمي مربزبورك در راستاي رفع اين مشكل به تالش

اي دريافـت شـود كـه در    در ايالت پنسيلوانيا مذاكره كرد كه از شاگردان ايراني همان شهريه
رياست مدرسة مذكور قرار گرفت.(  شود، پيشنهادي كه مورد موافقتاروپا از آنان گرفته مي

) عليقلي خان از وزارت معارف تقاضا كـرد كـه   14- 16 ش،1، پ 20ق، ك1329 استادوخ
سي نفر شاگردي را كه براي تحصيل بـه اروپـا مـي فرسـتد بـا همـان بودجـه بـه آمريكـا          

).عليقلـي خـان در گزارشـات خـود بـه      14- 16 ش،1، پ 20ق، ك1329 بفرستد(استادوخ
هايش بـه  پرداخت براي نمونه در يكي از اين نامهت محصالن ايراني نيز ميپيگيري مشكال

وزارت معارف تقاضا كرد كه هزينه تحصيل دو نفر شاگرد ارمني تبعه ايـران كـه مهندسـي    
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توانند بـه  خوانند را فراهم كنند، چرا كه اين دو نفر به محض اتمام تحصيل ميالكتريك مي
  ).2و  5 ش، 14، پ36ق، ك 1329 وطن خدمت كنند.(استادوخ،

المـورخين را بـراي   وي همچنين شخصاً دو تـن از پسـران مهنـدس الممالـك و ملـك     
). ايـن خـدمات   15 ش، 14، پ 36ق، ك 1329 تحصيل با خود به آمريكا برد.( اسـتادوخ، 

نما ضمن تمجيد از اقدامات سـفيير ايـران در آمريكـا    مخفي نماند، آنچنان كه روزنامه چهره
جناب عليقلي خان شارژدافر در اين مدت كم تالش بسياري انجـام داده بـراي   "د: نويسمي

داند بهترين خدمت به ايران ... آوردن اطفال ايران به آمريكـا  جذب مستشار از آمريكا، و مي
نويسد روز به روز شـمار ايرانيـان در    . اين روزنامه همچنين مي"باشدبه جهت تحصيل مي
، 3كند و اين بخاطر نقش عليقلي شارژدافر ايران اسـت(چهره نمـا، ج  آمريكا توسعه پيدا مي

  )13و12،صص4ق، ش1329
كرد و از جملـه بـا   وي از هر فرصتي براي جذب رايگان دانشجو در آمريكا استفاده مي

 كرد(اسـتادوخ، روساي مدارس آمريكا درخصوص جذب دانشـجويان ايرانـي مـذاكره مـي    
اي به وزارت خارجه به معرفي مدرسـه و  در نامه ). وي10 و19 ش، 14، پ36ق، ك1329

تواند در ايران خدمات علمي زيادي انجام بدهـد و  رئيس دارالفنون شيكاگو  پرداخته كه مي
، 4، پ10ق، ك1337 هاي فرهنگـي خيـرين آمريكـايي شود(اسـتادوخ،    باعث جذب كمك

رجـه ايـران   ق، وزارت خا 1330خـان در سـال   هـاي عليقلـي  ). در نتيجة تالش24، 23ش
 شماري از محصلين خود را براي تحصيل در مدارس نظامي به آمريكـا فرسـتاد( اسـتادوخ،   

هـايي بـه وزارت   هـا در نامـه  ). در همين سال آمريكايي16- 14ش، 20، پ37ق، ك 1330
هاي آمريكا استقبال نمودند. براي نمونه دانشگاه معارف، از اعزام محصلين ايراني به دانشگاه

dalparaise      ،دلپرايزو واشنگتن  از وزارت معارف درخواست اعـزام دانشـجو كـرد.( سـاكما
 ).2،ص28210/297

يكي از اقداماتي كه تاثير بسيار شگرفي در توجه به مسئله تعلـيم و تربيـت محصـلين و    
المللي تعليم در فيالدلفيا هاي بينقليخان در كنگرهاهميت توسعه مدارس داشت شركت علي

شـد كـه اسـناد و مـداركي از نظـام آموزشـي و       گره ها از ايران خواسته مـي بود. در اين كن
، 21، پ58 كق، 1332 چگونگي تعليم و آموزش محصلين در ايران ارائـه دهد.(اسـتادوخ،  

)عالوه بر آن از وزارت معارف خواسته شد تصاويري از مدارس و دوائر تربيتي و 2 و1 ش
دان و غيره را جهت نمـايش در كنگـره ارسـال    آمار و ارقام احصائيه مدارس و تعداد شاگر



 95   ... دورة قاجاريه و نتايج يرانيانا يشةدر اند يكاآمر يبازتاب نظام آموزش

نمايد. طبيعتاً اين امر وزارت معارف را براي توجه بيش از پيش به امر آمـوزش و تعلـيم و   
  ).1 ش، 21، پ 58ق، ك1332 داد( استادوخ،تربيت و مدارس تحت فشار قرار مي

صـيت  پس از عليقليخان، حسين عاليي وزير مختار ايـران در واشـنگتن مهمتـرين شخ   
هاي تحصيل ايرانيان در آمريكا بـود.  عاليـي بـا دولـت     تاثيرگذار درخصوص تسهيل زمينه

كرد و روند، مذاكره ميآمريكا در خصوص تعداد محصلين ايراني كه ساليانه به آن كشور مي
) وي 5423/293،گرفت.( ساكماهايي براي تحصيل محصالن ايراني مياز اين كشور تخفيف

كند هايي حكمران بنادر خليج فارس را ترغيب ميشمسي در نامه 1301/ ه.ق 1341در سال 
). 5423/293،به جاي فرستادن محصل به هندوستان آنها را به آمريكـا اعـزام كنـد.( سـاكما    

نويسد دولت در رابطه هاي خود به وزارت امور داخله ميحسين عاليي در يكي از گزارش
توانـد يكـي از موجبـات    را الگو بگيرد زيرا اينكار  مي با نظام تعليم و تربيت بايستي آمريكا

مهم و عمده سريع سعادت و ترقي ايران شـود.  بنـا بـه گـزارش عاليـي دولـت ايـران بـا         
جـوان ايرانـي متخصـص فنـي در      25توانست هر سـال  هزار دالر مي 20اختصاص ساالنه 

- تي مدارس آمريكا مـي آمريكا تربيت كند. عاليي به تفصيل به توصيف و تحسين نظام تربي

پردازد و نتايج چنين تربيتي را سالمت مزاج، توليد حق استقالل، اعتمـاد بـه نفـس، تزكيـه     
اخالق به واسطة سير در طرق مختلفه زندگي، حق تعديل خرج و دخل در امـور معـاش و   

داند كه پنجـاه درصـد جوانـان    لزوم صرفه جوئي و پس اندازي، و جلوگيري از معايبي مي
شان ايراني به آن دچار هستند كه همانا چشمداشت و وابستگي پسران به ارث پدرينورس 

  )5423/293،است.(ساكما
حسين عاليي بر لزوم تحصيل دانش آموزان ايراني در كليه علـوم نظـامي، اقتصـادي و    
اجتماعي و پزشكي آگاه بود. وي عده زيادي از ايرانيان را بـراي تعلـيم در حـوزه معـارف     

- مدارس آمريكايي برد و از هر فرصتي براي جذب دانشجو در آمريكا استفاده مينظامي به 

هـاي  كرد. براي نمونه، در گزارشي به وزارت معارف به توصيف يكـي از بهتـرين مدرسـه   
سازد از آنجا كه از هر نظامي آمريكا به نام استات ميليتاري آكادمي پرداخته و خاطرنشان مي

بينند دولت ايـران بايـد از   رت مجاني در اين مدرسه تعليم ميمملكتي دو نفر شاگرد به صو
) بعــد از 30ش، 9، پ33ش، ك 1302 ايــن موقعيــت بــه خــوبي اســتفاده كند.(اســتادوخ،

گزارشات حسين عالئي بالفاصله وزرات جنگ دو نفـر بـه اسـامي حسـن خـان صـارم و       
 د.( اسـتادوخ، نصرت اهللا خان را براي تحصيل در مدرسه نظامي وست پوينـت معرفـي كـر   
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) وي پيشتر هم خواستار اعزام  شاگرداني براي تحصيل فـن  24ش، 10، پ33ش، ك1303
  ).16، ش16پ ،36ش، ك1302 سرويس طياره به آمريكا شده بود.( اسنادوخ

عاليي معتقد بود كه آمريكا بيش از هر كشور ديگري بـه آمـوزش و تعلـيم زراعـت و     
مدارس آنها براي اين دو فن از همه كشورها دنيا كند و فالحت و استخراج معدن  توجه مي

تر است. بنابراين جوانان ايراني بايد  در اين رشته ها در آمريكا تحصيل كنند كاملتر و عملي
- چون ترقيات آينده ايران بايد از طريق زراعت و فالحـت و اسـتخراج مـواد معـدني مـي     

الحـت در آمريكـا بسـيار زيـاد     ) شمار محصلين ايراني در رشته ف5423/293،باشد.(ساكما
) شايد يكي از داليلي كـه در اواخـر دوره   5 ش،19، پ30ق، ك 1338 اند.( استادوخ،بوده

ها در ايران مدرسه فالحت را تاسيس كردند حضور فارغ التحصـيالني از  قاجاريه آمريكايي
ند به كمـك  خواستآمريكا بود كه در اين رشته درس خوانده و به ايران بازگشته بودند و مي

)در 1ش،12، پ10ش، ك1301 ها اين رشته را در ايران توسـعه دهند.(اسـتادوخ،  آمريكايي
آموزان و محصالن ايراني در آمريكا بسيار زياد بود با اينحال اواخر دوره قاجاريه شمار دانش

آمار مشخصي در اين زمينه وجود ندارد زيرا اعزام دانشجو در انحصار وزارت معارف نبود 
هاي موردنيازشان سياري از ديگر وزارتخانه ها مستقالً اقدام به اعزام دانشجو در تخصصو ب

) بـدين ترتيـب بـاالخره    13ش، 10، پ30ق، ك1339 كردنـد.( اسـتادوخ،  به آن كشور مي
ناپذير مطبوعات قاجاريه و متجددين به نتيجه رسيد و دولت ايـران  ها و تبليغات پايانتالش

وجه به نظام آموزشي و تربيتي آمريكا نشان داد كه متقاعـد بـه پـذيرش    با اعزام دانشجو و ت
نظرات متجددين آمريكا محور شده است. گرايش نوين ايرانيان به تحصيل در آمريكا با نقطه

هاي آموزشي رضاشـاه  سقوط حكومت قاجاريه اگرچه خاتمه نيافت اما تحت تاثير سياست
ا و مراكز آموزشي در داخل كشور، در دراز مدت قرار گرفت و وي اصوالً با گسترش نهاده

  به اعزام دانشجو به خارج از كشور خاتمه دهد
  

   گيري يجهنت. 8
در اوايل سده نوزدهم ميالدي و با روي كار آمدن سلسله قاجار ايران دسـتخوش تحـوالت   

هاي آشـنايي ايرانيـان بـا فرهنـگ و      گسترش ارتباطات و فراهم شدن زمينه .شد اي گسترده
هـايي از چرايـي عقـب مانـدگي ايـران و       تمدن مغرب زمين باعث به وجود آمدن پرسـش 

داليـل ترقـي    يـه دوره قاجار گـران  گروهي از روشنفكران و اصـالح  .پيشرفت غرب گرديد
و تالش كردند با كسب آگاهي از نظام  دغرب را در پيشرفت نظام آموزش آن كشورها يافتن
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هـاي   ايران نظام آموزشي كشور را متحول كرده و زمينهآموزشي غرب و انتقال آن به جامعه 
هـاي مـذهبي  در ايجـاد     به واسطه فعاليـت مسـيونري  اما به زودي  ند؛پيشرفت را فراهم كن

مدارس جديد از سويي و بازتاب نظام آموزشي امريكا در مطبوعات قاجاريه از سوي ديگر 
تواند الگوي مناسبي  نها آمريكا ميكه ت ندمنصبان ايران دريافت برخي از روشنفكران و صاحب

ثمر خواهد  كشور باشد و پيروي از كشورهاي اروپايي كاري بيهوده و بي يبراي نظام آموزش
  بنابراين تالش كردند توجه مردم را به سوي اياالت متحده جلب كنند.بود 

شناخت مردم ايران از مدارس امريكايي باعث شد موانع محدودكننده مدارس امريكايي 
برداشته شده و بسياري از مردم تمايل پيدا كنند كه فرزندان خود را براي تحصيل به مدارس 
آمريكايي بفرستند. افزايش آگاهي و شناخت از نظام آموزشي امريكا كه به واسـطه فعاليـت   
مسيونرها و نيز مطبوعات قاجاريه شكل گرفته بود و اكنون بـا تحصـيل جوانـان ايرانـي در     

كاملتر گرديده بود باعث شد بسياري از محصـلين مـدارس امريكـايي و     مدارس آمريكايي
هايشان متمايل به ادامه تحصيلش در آمريكا شـدند، امـا اينكـار بـه علـت دوري از       خانواده

آمريكا و هزينه هاي زياد با محدوديت مواجه بود. براي رفع اين موانع انجمن ملي ايـران و  
شده بود و نيز  نماينـدگان سياسـي ايـران در آمريكـا     امريكا كه توسط احمد سهراب ايجاد 

هـا و نيـز    تالش هاي گسترده اي انجام دادنـد و توانسـتند بـا جلـب مسـاعدت آمريكـايي      
هاي ادامه تحصيل ايرانيـان در آمريكـا فـراهم شـود و      درخواست از دولتمردان ايراني زمينه

اين دانشـجويان   ريكا كردند، كهبسياري از مردم فرزندان خود را براي ادامه تحصيل عازم ام
  دند.اي ش خدمات شايستهمنشا پس از بازگشت از آمريكا 

  
  نامه كتاب

 اسناد منتشر نشده وزارت امور خارجه(استادوخ):

  28210/297،5423/293اسناد منتشر نشدة مركز اسناد آرشيو ملي(ساكما):
  روزنامه ها

  ه.ق1280دولت عليه ايران، سال
  ه.ق1319ه.ق، 1317هاي تربيت: سال
  ه.ق 1321ه.ق،  1303ه.ق،  1315هاي اطالع: سال

  ه.ق 1328ه.ق،  1327، ه.ق 1320ه.ق ، 1319هاي حباللمتين: سال
  ه.ق1331، ه.ق1330ه.ق، 1329، ه.ق 1328ه.ق،  1327ه.ق، 1326هايچهره نما، سال



  1399شمارة اول، بهار و تابستان  يازدهم،سال  ،تاريخي جستارهاي   98

  ه.ق1323، ه.ق1326،ه.ق1325هاي: سالحكمت
  ه.ق 1339 كاوه: سال

  ه.ق 1325ه.ق،  1313ه.ق،  1311ه.ق، 1304هاي ر: سالاخت
  ه.ق1317ثريا: سال

  ه.ق 1341مرد آزاد: سال
  ه.ق 1329ه.ق، 1328هاي مجلس: سال
  ه.ق 1324معارف: سال 
  ه.ق 1323مظفري: سال
  ه.ق 1317ناصري: سال 

  ه.ق 1320 : سالادب
  مجالت

  ش1305، 1343هاي ايرانشهر: سال
  ش1304تعليم و تربيت: سال 

  ش 1303فرنگستان: سال 
  ه.ق 1328بهار: سال 

 كتب

 انتشارات نور جهان تهران:تاريخ ميسيون آمريكايي در ايران،ترجمه سهيل آذري، )1333جان،(الدر،

)،مجموعه مقاالت سمينار به كوشش صفا اخوان،تهران: مركـز اسـناد و   1380ايران و جنگ جهاني اول(
  تاريخ ديپلماسي

  ايرانيان و انديشه تجدد، تهران: نشر فرزان ).1375بهنام، جمشيد.(
ــا،( ــاي     1397ساعتچيان،عليرض ــه ه ــار در روزنام ــد قاج ــران عه ــان( اي ــاه آمريكايي ــان از نگ )، ايراني

  آمريكا)،تهران:انتشارات پارسه 
ايرانيان از نگاه آمريكاييان( ايران عهد قاجار در روزنامـه هـاي آمريكـا)، گـردآوري و ترجمـه عليرضـا       

  88- 86،صص11397،پارسه،تهران، ساعتچيان
  نا )،آمريكاييهادرايران،تهران،بي1341رامتين،حسين. (
  ). سير فرهنگ در ايران و مغرب زمين، تهران: انتشارات دانشگاه تهران 1332صديق، عيسي.(

). سفرنامه ابراهيم صـحاف باشـي. تهران:انتشاراتشـركت مولفـان و     1357صحاف باشي تهراني،ابراهيم.(
  ايرانمترجمان 

  )،سفرنامه اوژن فالندن، ترجمه حسين نور صادقي،تهران: انتشارات اشراقي 2536فالندن، اوژن، (
  انتشارات معاصر پژوهان:تهران. )1837- 1921كارنامه فرهنگي فرنگي در ايران( ).1380هما.(ناطق،
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  :نوينبيست سال در ايران، ترجمه علي پيرنيا، نوين، تهران )1363جان،(ويشارد،
) مبلغان مسيحي در ايران(از صفويه تـا انقـالب اسـالمي)،تهران: سـازمان انتشـارات      1391همراز،ويدا،(

  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي


