
 1393 پاییز و زمستان، 13خردنامه، شماره 

 

  )ق.ه1324ـ ق.ه1314( حامیان مدارس مظفري ازمطبوعات گزارش 
  1حمید نجار

  چکیده
شوند که به ویژه در عصر مظفري رشد و بالندگی  مطبوعات از مظاهر مدرنیزاسیون محسوب می

کردند که وجوه  را منتشر می گوناگونیهاي  و گزارش این مطبوعات اخبار. گیري داشتند چشم
از جمله این اخبار مربوط به مدارس نوینی بود که در دوره . نمایاند دوره را بازمیمتفاوتی از ایران این 

ها را  این مدارس و کسانی که آناز کوچکترین تحوالت  نشریات. افزایش یافتندشاه قاجار  مظفرالدین
مندي اخبار ارزش ها روزنامهاز این حامیان در  نتیجه در .اند به وجود آوردند اخباري را منتشر کرده

. دهد میژوهشگران عملکردشان در خصوص مدارس را به پ ها و آنباره غور دروجود دارد که اجازه 
در پژوهش حاضر . دهد میها را نیز نشان  همچنین اخبار مندرج در نشریات وجوه دیگري از حمایت

  .بررسی شودها  آن  مدارس نوین و دسته بنديسعی شده تا این وجوه به همراه حامیان  
 .، حامیان مدارسنوین مطبوعات، مدارس عصر مظفري، :کلیدي اژگانو

  
Press report of Mozafaris schools supporters (1896 – 1906) 

 
Hamid najar 2 
 
Abstract 
Press that is considered as a feature of modernization had remarkable growth 
and development, particularly in the Mozaffari age. The Mozaffari press 
published various news which reflect different aspects of this era of time. 
These news included the ones relating to the new schools that grew 
increasingly during the Qajarian Mozaffareddin Shah. The changes in these 
schools and their pioneers were published by detail in the journals. As a result, 
there are valuable news about the supporters of these schools in the 
Mozaffari Press which makes it possible for the researchers to ponder about 
them and their performance in these schools. Besides, the news contained in 
the publications represent some other aspects of these supporters, too. These 
aspects of new school supporters and their associated categories will be 
investigated in this paper. 
KEYWORDS: Mozaffari age،press، new schools، school supporters. 
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  طرح مساله
حرکتی در راستاي نوسازي فرهنگی شروع شد که حاصل آن ساخت  ،در عصر مظفرالدین شاه

این مدارس در سراسر کشور ایجاد شده و از یک . مدارس متعدد و انتشار گسترده مطبوعات بود
ها حامیانی نیز داشتند که  آنهر یک از . کردند برنامه به نسبت هماهنگ و منسجم پیروي می

 راچ ،وردار استها در چگونگی ادامه این حرکت نوسازي از اهمیت زیادي برخ بررسی نقش آن
 فرهنگ رجالۀ گرفت صورت اقدامات گمانیب جامعه، دري نوساز حرکت نیا از تیحما بدون که

 الدولهنیام خان یلرزاعیم مانند بودندی آموزش نظام بهبود لزوم به معتقد که یکسان و دوست
آیا تنها  ؟دادند ان را چه کسانی تشکیل میوال این است که این حامیاما س. یافت نمیی سرانجام

کردند یا اقشار  رجال و روحانیون شناخته شده صدر مشروطه از این نوسازي آموزشی حمایت می
تی نیز بخشی از هاي حمای همچنین شیوه ین پشتیبانی از مدارس سهمی دارند؟دیگري نیز در ا

گفتنی  .پاسخ مناسبی داده شود به آنسعی شده تا که  دهد میمساله پژوهش حاضر را تشکیل 
تربیت، معارف، کمال، خالصه  هاي نشریهاي کامل ه است این پژوهش با استفاده از مطالعه دوره

م گرفته است انجا شاهنشاهیروزنامه  و ایران دارالخالفه باهره ،الحوادث، حدید، ایران سلطانی
  .گیرد در بر می نشریه تربیت و معارفها را اخبار  که بیشتر یافته

  
  مقدمه

. توان سرآغاز حرکت نوین آموزشی ایران به حساب آورد میي سیزدهم هجري قمري را  سده
شود گذر از آموزش و پرورش سنتی به نظام آموزشی مدرن و البته  آنچه در این سده مشاهده می

. ها در این راستا با گشایش دارالفنون انجام گرفت نخستین تالش .به مدرن استتر ش کمی دقیق
حالتی شبیه به  ،این موسسه آموزشی بیش از آنکه کارکردي به عنوان مدرسه داشته باشد

دانشسرا داشت و شاید به این دلیل بود که نتوانست تأثیر شگرفی در تحول نظام آموزشی ایران 
توان مشکل مکاتب آن روز دانست، چرا که مکاتب  ناکارآمدي را میاین یکی از دالیل . بگذارد

کردند و شخص جویاي دانش را با علوم اولیه  که باید به عنوان پیش درآمد دارالفنون فعالیت می
ي این مشکالت باز هم باید  اما به رغم همه. در این امر موفقیت چندانی نداشتند ،ساختند آشنا می

تحولی که پس از ترور . ي تحول نظام آموزشی ایران نام برد عنوان سرحلقه از دارالفنون به
چرا که قتل ناصرالدین شاه در سال . تري به حرکت خود ادامه داد ناصرالدین شاه با شتاب بیش

ق و نشستن مظفرالدین شاه بر تخت سلطنت یک فضاي آزاد فرهنگی را به .ه1313/م1896
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براساس  4.بزرگی براي اصالح نظام آموزشی در ایران ایجاد کردي  این فضا انگیزه 3.وجود آورد
ها آماج حمالت و  خانه ي دوم قرن سیزدهم مدارس سنتی و مکتب همین انگیزه بود که در نیمه

هاي اروپایی  التحصیالن دارالفنون و دانشگاه به ویژه فارغ انتقادهاي شدید جریان روشنفکران
تر متوجه ناتوانی مدارس در تربیت  شد بیش دارس مطرح میبحثی که علیه این م. واقع گردید

ها تالش  خانه ي فعالیت مکتب به این ترتیب همزمان با ادامه 5.کودکانی آشنا به دنیاي نو بود
 6.ي تعلیم و تربیت نوین از سوي پیشگامان آن صورت پذیرفت خستگی ناپذیري براي ارائه

ین آموزشی در کشور بود که اخبار آن در نشریات ایجاد مدارسی با شیوه نو ،حاصل این تالش
ها داراي حامیانی بودند که  که هر یک از این مدرسه دهد میاین اخبار نشان  .انعکاس یافته است

 نقش نیبنابرا .برد ها حرکت نوسازي آموزشی دوره مظفري راه به جایی نمی در صورت فقدان آن
 تیاهم هاآن با همتراز بلکه نینو مدارس نهضت رانگذاهیپا و نیمؤسس اندازه به نه اگر هاآن

ی کل دسته چهار در توانیم را نینو مدارس انیحام که دهد می نشان پژوهشي هاافتهی. دارد
  .دادي جا

 انیروحان و علما. 1
 آن اصحاب و مطبوعات. 2
 انیدربار و رجال. 3
 يعاد افراد. 4

 ازی بانیپشت در جامعه اقشاری تمام که اردد نیا از تیحکاي بندمیتقس نیا به گذرای نگاه
 به اما. کردیم جلوه تر رنگ پر هاآن ازی بخش نقش گاه اگرچه. بودند داستانهم نینو مدارس

 نیا به. باشند داشته کشور نینو آموزش برد شیپ دری سهم تا بودند تالش در همهي رو هر
 گاهیجا که بود وقف هاروش نیا زای کی. کردندیم استفاده زین مختلفي هاروش از منظور
وهیش و دسته چهار نیا از کی هر خدمات ادامه، در. دهد می نینو مدارس نهضت به رای خاص

 .شد خواهد گذاشتهی بررس و بحث به هاآنی تیحماي ها
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  واکنش روحانیون و علما در قبال مدارس نوین
وهیش به اجتماع از طبقه نیا. ودندب نینو مدارس نهضتی اصل انیحام جمله از ونیروحان و علما
 اعالم نینو علوم رواج وی آموزش نظام رییتغ از را خودی بانیپشت تا کردیمی سع گوناگوني ها

 کشور نقاط ریسا چه و تهران در چه نینو مدارس نهضت از ونیروحان و علما تیحما. کند
 مطرح نینو مدارس صوصخ در کهیی هاتهمت ون،یروحان ورود با. داشتي ادیز اریبس تیاهم
 رامونیپ هاآن نظر مورد در مردم که بود مهم آنچنان جامعه از طبقه نیا تیحما. باخت رنگ بود

 از علما که بودند نیا خواهان همواره مدارس رانیمد 7.کردندیم فتوا درخواست نینو مدارس
 درج با کمال،ۀ مدرس ریمد زادهبیطب نیحس رزایم کهچنان. آورند عمل به دیبازد هاآنۀ مدرس
 در 8.کنند دیبازدي وۀ مدرس از سرزده صورت به تا کرد درخواست علما از خودۀ روزنام دری اعالن
 احمد حرم صحن در نیاستیذوالر سخنان مانند. بود نینو مدارس رامونیپ هاآن سخنان گاه منابر
ۀ مدرس سیتأسي هانهیزم که نیالمتکلم ملک سخنان ای و نینو علوم خصوص دری موس بن

 .کرد فراهم رای انزل شهر در هیمحمد
 نیا بر زین خود علما،. دادیم نشان را خود نهضت، در علما حضور تیاهم بیترت نیا به
معروف از تن چهاری معرف به ادامه در. افتندیمستقیم  حضور نهضت در و افتهی وقوف موضوع

 .دش خواهد پرداخته ونیروحان نیا نیتربرجسته و نیتر
  

  ییطباطبا محمد دیس. 1
 نینو نسبتًاة ویش بهي امدرسهي و. کرد اشارهیی طباطبا محمد دیس به دیبا نخست علما، انیم در
. بود برخورداری خاص تیاهم از مدرسه نیا سیتأس. داشت نام اسالم که بود کرده سیتأس را

ينوآور که دانستند مردم مزبورۀ مدرس سیتأس از پس است معتقدی کرمان االسالمناظم کهچنان
 9.شد کمتر آن با ها یدشمن و ندارد اسالم باي تضاد چیه و ستیچ نینو آموزش در هیرشدي ها

 از را خود تیحما کار نیا با و کرده دیبازد تهران مدارس گرید از تا دیکوشیم هموارهیی طباطبا
 حاصل. آورد عمل به مدرسه نیا ازي دیبازد ه،یافتتاح سیتأسي ابتدا دري و. کردیم اعالم هاآن
. بود معارفۀ روزنام ریمد و مدرسه نیا سییر الملکمفتاح بهي انامه نگارش د؛یبازد نیا

 لیتحص را افتخار کمال ه،یافتتاحۀ مدرس به تشرف در«: بود نوشته نیچن نامه نیا در ییطباطبا
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 از. محظوظم هنوز و تهنگذشی داع بري روز روز، آنی خوش به عمر درتمام شدم 10××× و نمودم
 مغتنم ملتي برای جنابعال شخص وجود الحق. کند ادیز رای عالجناب امثال خواستارم خداوند
یاعل مرحمتیۀ سا در دارم نیقی و شدم دواریام ملتی بخت خوش ازی کل سپاس، از پس. است

 تیترب صرف را خود همت که رتمندیغ انیآقا از نیریسا وی عالجناب وجود بهی ونیهما حضرت
 دوارمیام 11××× ردیگ صورتی داع امثال وی داعۀ سال نیچندي آرزو بیعنقر کند،یم ملت ابناء

 را خودي و که دهد می نشان نامه نیا 12».کنم مدارس ریسا و مدرسه نیا به بزرگي هاخدمت
 خبر بعدی کم. بودند نهضت نیا جادیای پ در هاسال که دانستیم نینو مدارس گذارانهیپا از
ی مبلغ روز، نیا دریی طباطبا که نوشت و کرد منتشر زین الحوادث خالصهۀ روزنام را دیبازد نیا

 بایی طباطبا کهیی هانامه گرید از 13.است داده نیمتعلم و نیمعلم به اعانه وجه عنوان به هم
 تادهفرس تیترب ۀروزنام دفتر به که استي امراسله کرد ارسال اتینشر به نینو مدارس موضوع

 نظام رییتغ لزوم خصوص در نامه نیا دري و. است ق.ه 1317 سال آن چاپ خیتار و است شده
 راه باشد شده مقدر ماي براي ریخ اگر امروز«: است شده ادآوری نیچن آن تیاهم وی آموزش
 توانیم آزادشة دیجر که تیتربۀ مبارکة دیجر خاصه است هیاسالم دیجرا و مدارس لشیتحص
 دو با سهیمقا در دیشا که است دهیرس چاپ به مزبور ۀروزنام در همی ادداشتي یو از اام 14».گفت

 ن،ینو مدارس رامونیپیی طباطباي هادگاهید که چرا .باشد برخورداري شتریب تیاهم ازی قبلۀ نام
 سیتأس از غرض است معتقدیی طباطبا. است شده درج آن در گرید مباحثی برخ و آن دروس
 اخالق، با و رتمندیغ اند،نیالعالم رب عیودا که نیمسلم اطفال که است نیا مدارس و مکاتب

 کهي امدرسه از شود،یم حاصل مقصود نیا مدرسه قسم چه از. ندیآ بار صنعت و علم اهل
 نینخستي و اعتقاد به نیبنابرا» .دور دهیعق فساد از و باشد وریغ مسلمان آن سییر و مؤسس
 اقبال چوني امدرسه جهینت در. باشد مسلمان آن مؤسس که بود نیا مدرسه جادیا در ضرورت

 که بود باور نیا بر نیهمچني و. شدیم خارج رهیدا نیا از بود، گذاشته انیبن روس دولت که
 زین را دروس اهم او ،یاسالم بیترت و نظم کنار در. باشدی اسالم دیبا مدرسه بیترت و نظم
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 اموزد،یب رای عرب وی فارسی عنی را ملت و وطن زبان اول است الزم طفل« :شماردیم بر نیچن
 و هیشرع اخالق و را مذهب احکام و دیعقا وی عرب وی فارس ضمن در و رای خارجۀ السن آنگاه
 وی جغراف زین بپردازد ریسا و طب وی میش وی اضیر وی عیطب از گرید علوم به پس را اسالم آداب

 نیا به 15.است اسالم نیسالط و خلفا خیتار غمبر،یپة ریس او رنظ مورد خیتار» .ردیگ ادی را خیتار
ة ریدا در کهی مدارس اما کرد،یم تیحما نهضت از چه اگر ،ییطباطبا که شودیم مشاهده بیترت
  .داشتند را مزبور طیشرا که بودندیی آنها گرفتندیم قراري وی بانیپشت

  
  یبهبهان عبداهللا دیس. 2
. داشت نقش نهضت نیا در زینی بهبهان. کرد ادی یبهبهان عبداهللا دیس از دیبایی طباطبا کنار در
 نینو مدارس ازي مظفر ۀمدرس در فرزندانش اما ،نساخت مدرسهیی طباطبا مانند به چه اگري و

ۀ روزنام کهی گزارش. رفتیم مدارس دیبازد بهیی طباطبا همچون زین او. کردندیم لیتحص وقت،
 توجه قابلۀ نکت 16.است هیمظفرۀ مدرس ازی بهبهان دیبازدة دهند ننشا است کرده منتشر معارف

 بد اتهام مظان در که بود کردهی سینونام را خود فرزنداني امدرسه دری بهبهان که نجاستیا
 نیمخالف جانب از که بودی نیچن نیاي هااتهام با مقابلهي برا واقع در نیا 17.داشت قراری نید

  .شد می مطرح نینو آموزش
  

  ينور اهللافضل خیش. 3
 اتینشر در اوی بانیپشت و تیحما از. بود نینو مدارس انیحام گرید از زیني نور اهللافضل خیش

ی ادداشتی به مربوط هم آن. است آمده دست به مطلب کی تنها حاضر، پژوهش در شده مطالعه
ی مخف«: ستا نیچن آن متن و است نگاشته اعانه دفاتر در شیخو دست بهي نور خیش که است
 فرمودند اقدام که راي امر نیا انصافًا که السعاده و ریبالخ لهم اهللا ختم نیمومن اخوان بر نماند

 ازی منج تجاره قهیالحقیف ندینما امداد ریخ نیا در همه است خوب است،ی بزرگي جار ریخ
 ال و مال نفعی ال ومی نفعکمیل ربکم من مغفرهی ال سارعوا و راتیالخ فاستبقوا است میال عذاب

                                                                                                                  
  .ق.ه 1318، رجب 226، ش5، ستربیت. 15
  .ق.ه 1316شعبان  15، 2، ش1، س معارف. 16
 بودهی ازل ه،یمظفر مدرسه ریمدی کاشان فیشر که است معتقد رانیا رجال شرحۀ خالص کتاب در زادهیعل اهللا حیذب. 17

 .1050ص ، )1384 زوار،: تهران( ،رانیا رجال شرح کتاب خالصه زاده،یعلذبیح اهللا : رك شتریب اطالعي برا. است
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 قران صدکی مبلغ نباشم معظم ریخ از بهرهیب نکهیا محض بهی تعال اهللا انشاء احقر نیا و بنون
  18».يالنور اهللا فضل االحقر حرره. نمود خواهم خدمت ریخ نیاي برا

  
  یانیشتآ يرزایم. 4
. بودی انیآشت مجتهد حسن رزایم کردیم تیحما نینو مدارس از کهی سرشناسی روحان گرید

 او 19.استي و آن از تنباکو میتحر معروفي فتوا ،یکرمان االسالمناظم باور به کهی کس همان
 که بود شرفۀ مدرس ازي دیبازد جمله از. رفتیم مدارس دیبازد به نیسند نیدیس مانند زین
 از زیني مختصر امتحان مدرسه، ازي و دارید روز در. گرفت انجام ق.ه 1316 رجب ازدهمی

 بود شاگردان و آموزاندانش رشد شاهد کهی انیآشت امتحان نیای پ در. آمد عمل به نشاگردا
  20.ستین مشخص آن مقدار که دیبخش همی انعام

 در نینو مدارس انیحام از که کرد اشاره نیصدرالواعظ جمال دیس به توانیم نیهمچن
 فرستاده تاینشر به نهضت نیا خصوص دری مکتوبات و شدیم محسوب تهران و اصفهان

. بودند نینو مدارسی اصل انیحام جمله از تیروحان که شودیم مشخص بیترت نیا به 21.است
 به توجه با اما. داشت انیجر کشور سراسر در بلکه نبود دارالخالفه به محدود تنها هاآن تیحما

 نیا یبانیپشت ازي رویپ به ونیروحان گرید تیحما گفت توانیم شده برده نام تن چهار قدرت
  . است بوده تن چهار

  
  مدارس از تیحما و مطبوعات

 به مربوط اخبار چاپ نخست ؛دانست وجه چندي دارا توانیم را مدارس از مطبوعاتی بانیپشت
 وجه. بود آن رشد همزمان و نهضت نیا از عمومی آگاه موجب که است اتینشر در هامدرسه

 ۀروزنام ریمد الممالکبیاد دیبازد مانند ؛بود مدارس ازی مطبوعات رانیمد دیبازد وی سرکش گرید
 نیا حاصلي و. شد انجام ق.ه 1321ی الثانعیرب پنجم و ستیب خیتار در که دانشۀ مدرس از ادب

ي برا بندهی الثانعیرب شهر پنجم و ستیب خیتار به«: نوشت تیتربۀ روزنام به نیچن را دارید
 آقا سرکاری ندگینما و داللت به و آمده نجاآ در دانشۀ مدرس محترم شاگردان دنید وی سرکش

                                                                                                                  
  .ق.ه 1316ذي الحجه 15، 10، شمعارف. 18
  .11، صتاریخ بیداري ایرانیان: نک. 19
  .ق.ه 1316 رجب 15 ،20 ش، خالصه الحوادث. 20
  .ق.ه 1317 شعبان 20 ،27 ش ،2س، معارف. 21
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ی دگیرس نیمتعلم طبقات التیتحص به اجماًال ۀمدرس تبار واال ناظم خان نیعبدالحس رزایم
ی تعال حق از را شانیا مقاصد نفوذ وی ترق کرده دعا و نیتحس شانیبرا قلب میصم از نموده

ة دیفرة دیجر ریمد الممالکبیادی مقام القائمی الفراهانی نیالحس صادق محمد العبد...  دمیطلب
  22»ادب

 کشور داخل دیجرا رانیمد مختص تنها ،ییدهایبازد نیچن که است نیا تأمل قابلۀ نکت
 را دهایبازد نیا انجام زین د،یرسیم چاپ به رانیا از خارج کهی مطبوعات رانیمدی حت بلکه. نبود

 کهچنان. رفتندیم مدارس دنید به حتمًا کشور به ورود هنگام به و کرده قلمداد خود فیوظا از
 دارید نیا. رفت هیریخۀ مدرس دیبازد به رانیا بهي سفر در ق.ه 1318 سال حکمتۀ روزنام ریمد
 حاج انطباعات، ریوز اعتمادالسلطنه الملک،ذکاء و گرفت صورت شوال نهم و ستیب شنبه سه روز
 به ابتدا خانيمهد رزایم. بودند او همراه هم رجال گرید از چندی تن وي آباد دولتیی حی رزایم

 قرائت وی عرب نحو و صرف از سپس ،پرداخت ایجغراف و حساب در ژهیو به شاگردان امتحان
 کرد اعالم هاآزمون نیا از پس بود دهید را مصر و اروپا مدارس که او. کردی واالتس میکر قران
 زین نیا از شیپ دکتر خاني مهد رزایم 23.است اروپا مدارس مانند هیریخ مدرسه کار روال که

 اعالم خودۀ روزنام دري اخطار درج باي و. بود گرفته عهده بر ابداآلخر تا را عیصنا ۀمدرس خرج
 زنده تا طهران در مذکوره عیصناۀ مدرس شدن باز از پس مصر در حکمتۀ روزنام ریمد«: کرد
 کردنروانه اجرت و طبع اجرت و کاغذ با را مدرسه آن کتاب و نقشه و دفاتر و اوراق عیجم است

 تبرعًا را مذکور لوازم آمده رونیب خود عهدة عهد از انهیسال که دارد عهده بر را طهران تا مصر از
 دیجرا زین گاهی مطبوعات رانیمد 24».کرد خواهد میتسل مذکورهۀ مدرس نام به معارف انجمن به

 از کمالۀ روزنام ریمد ،زادهبیطب نیحس .کردندیم ارسال مدارس به گانیرا صورت به را خود
 نیا از« :دیرس چاپ به هم روزنامه در شرح نیا بای اعالن دري و اقدام نیا. بود افراد نیا ۀجمل
 بر مشروط شد؛ خواهد داده مجانًا کمال،ة دیجر ران،یا سیالتأس دیجد مدارس عموم به ]،[بعد به
 نیمؤسس خدمت در زیناچ تحفه نیا که دیام ندینما مرحمت خودشان را عنوانات و آدرس که نیا

  25».افتد مقبول محترم

                                                                                                                  
  .ق.ه 1321الثانی  جمادي 17، 289، ش6، ستربیت .22
  .ق.ه 1322 شوال 10 ،222ش ،4س ،تیترب. 23
  .ق.ه 1317، غره ربیع17، شمعارف. 24
  .ق.ه 1318یع االول ، غره رب12، ش1، سکمال.25
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 را آنۀ نیزم اما نزد، خود اتینشر ارسال به دست کمال، مانند چه اگر زین تیتربۀ روزنام
 شدنآبونه به قیتشو را دارالخالفه انیاع ازی کی ق.ه1323 سال بود توانستهی فروغ. کرد فراهم

ۀ گفت به که بودي زیتبر تاجر آقا کاظم محمدي مشهد او. دینما مدارس به روزنامه فرستادن و
 افتنی و گانیرا طور به هم آن مدارس شاگردان توسط نینو علومي ریفراگ هدف با ت،یترب

 را هاروزنامه روز، اخبار و استیس بایی آشنا و ریتحر و انشا سبک وی فارس زبان دانش در مهارت
 موجب گرید بار تاجر، نیا اقدام خبر انتشار با زین بعد سال مه،روزنا نیهم. کرد ارسال مدارس به

 نمره  چهل تیترب شانزده و صد چهار ةشمار از بیترت نیا به. شد فرد همان توسط آن تکرار
 پنج و هفتاد تا شد قرار نیهمچن. شد ارسال هیمدبري برا نمره ده و اسالمۀ مدرسي برا] عدد[

 ریوز. شود میتقس مختلف مدارس انیم ،معارف و علوم ریوز کالملعالء دیدصالح به هم نمره
 هفت تیترب نمره، شش هیمظفر نمره، هفت ادب نمره، ده هیعلمۀ مدرس که کرد مقرر نیچن زین

 از نمره چهار مکتب و چهار دانش نمره، پنج هیاقدس نمره، پنج هیکمال نمره، شش سادات نمره،
  . کنند افتیدر را روزنامه

 را مدارس تیفعال گوناگوني هاراه از تا کردندیمی سع مطبوعات ارد یاد شدهدر کنار مو
یم منتشر زین را کشورها ریسا مدارس اخبار گاه منظور نیا به. بدهندي شتریب عمق و وسعت
 دیجد مدارس جادیا و مدارس از تیحما به را اجتماع مختلف اقشار و دربار بتوانند تا کردند
 در دیحد و معارفۀ روزنامي هاگزارش به توانیم خصوص نیهم در .کنند ضیتحر و قیتشو
مفتاح نمونه، عنوان به. کرد اشاره نقاط ریسا و هند ،یعثمان پاکستان، در مدارس تیوضع مورد

 کرد مطرح گونهنیا اطالعۀ روزنام از نقل به رای عثمان در نسوان مدارس اوضاعي خبر در الملک
 اسالمبول در نسواني برای صنعتۀ مدرس باب دو وی علمۀ درسم باب شانزده اکنون هم که
 حکمت،ۀ روزنام از نقل بهی گزارش انتشار با نیا از شیپ روزنامه نیهم 26.است شده سیتأس

 چند مسلمند ما همچون کهی عثمان ممالک در«: بود نوشته نیچنی عثمانۀ پسران مدارس رامونیپ
 دولت طرف از همه هانیا مصارف که شده باز سال ده مدت دري زیتجه ویی ابتداۀ مدرس هزار
 ات،یترق و انتظام در ملت، مدارس که شده باز ملت طرف از هم مدرسه ستیدو و هزار و است
 اعالنات حسب به سال هر هم ملت مدارس کنندگانادیبن. زنندیم دولت مدارس با ]ي[برابر الف
 به مطلوب تیوضع نیا که کردی نیبشیپ پسس 27».دارندیبرم منفعت پول پنجی پول معدًال خود

                                                                                                                  
  .ق.ه 1317، غره ذي القعده34، ش2، سمعارف. 26
  .ق.ه  1316 القعده يذ اول ،7 ش ،1سهمان، . 27
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ی حواشی برخ با مقابلهي برا نیهمچن مطبوعات 28.آمد خواهد وجود به هم رانیا دري زود
آن خرج و دخل حساب ها،مدرسه از رانیمدی مالي هااستفاده سوء تهمت مانند مدارس رامونیپ

 بهی برخ و آورند دست به کامل اطالعی مال اوضاع از مردم عموم تا کردندیم چاپ زین را ها
 گرید از زین دهنده اعانه نام و مدارسی افتیدر اعانات چاپ نیبنابرا. شوند قیتشو اعانه دادن

 گاه کهی مطبوعات رانیمدیی سو از. بود نینو مدارس نهضت از تیحما در مطبوعاتي کارکردها
 هاتهمت پاسخ واقع در جخر و دخل صورت نیا انتشار با بودند منصب صاحبي ا مدرسه در خود

 بر کلکته، نیالمتحبل ریمد االسالمدیمؤ با الملکمفتاحی قلم جنگ آن بارزۀ نمون. دادندیم زین را
 با نام بدوني امقاله انتشار با نیالمتحبل نخست. است دانش و هیافتتاح مدارس مخارج سر

 بای مکتوب انتشار باي و که کرد متهم اختالس به را الملکمفتاح ن،یالمت حبلۀ روزنامي امضا
 ادامه بازهمی قلم جنگ نیا و افتین خاتمه نجایبد کار اما 29.داد را اتهام نیا پاسخ معارف عنوان

مفتاح محمودی عنی هیافتتاحۀ مدرس و معارفۀ روزنام ریمدي استعفا به سرانجام که آنجا تا افتی
 نیحس اقدام از دیبا نیهمچن 30.دش منجر ق.ه 1318 الحجهيذ ةغر کشنبهی روز در الملک

 صورت نیا به .کرد ادی مدرسه آن خرج و دخل صورت انتشار در کمال ۀمدرس ریمد زادهبیطب
 کهچنان. داشتند آن بای تنگاتنگ ارتباط بلکه بودند مدارسی حام تنها نه مطبوعات گفت توانیم

 ریز جدول بهی نگاه. بودند برخوردار پررنگي حضور از مدارس در مطبوعات اصحاب ازي اریبس
  .داردیم انیبی خوب به رای وستگیپ نیا است مدارس ارگان مطبوعات رشدة دهند نشان که

  
 ق.ه1324- 1314 يهاسال ۀانیم در نینو مدارس و هاروزنامه یوستگیپ :1 شماره جدول

 نام  فیرد
  مدارس در منصب  نینو مدارس نهضت نسبت کردیرو  هینشر

ي جد توجه کهي دیجرا نینخست از و هندهد انتشار  تیترب  1
  .بودی اسیسۀ مدرس معلمان از الملکذکاء آن ریمد  .داشت نینو مدارس جادیا به

ی ارسال وی افتیدر اعانات شرح و مدارس اخبار درج  معارف  2
  مدارس

 و هیافتتاح مدارس ریمد المکمفتاح آن ریمد
  .بود دانش

 اخبار کننده نتشرم و کمالۀ مدرس ارگانۀ روزنام  کمال  3
  نقاط گرید و جانیآذربا مدارس

 کمالۀ مدرس مؤسس زادهبیطب نیحس آن ریمد
  .بود

                                                                                                                  
  همان.  28
  ق.ه 1318الحجه الحرام  ، غره ذي64، ش3معارف، س.  29
  ق.ه 1318 شوال 15 ،71 ش ،3سمعارف، .  30
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  ادب  4
 توسط که نینو مدارس طرفدار اتینشر گرید از
 چاپ بهی فراهان الممالکبیاد خان صادق رزایم

  .دیرسیم

 و زیتبریۀ لقمانۀ مدرس سییر ادب،ۀ روزنام ریمد
  .بود فمعار و علوم وزارت نائب

ۀ مدرس مؤسسی جهانشاه عبداهللا آن ریمد  معرفتۀ مدرس ارگانۀ روزنام  معرفت  5
  .بود معرفت

 نهیگنج  6
ۀ مدرس نیمعلم از تیتربی عل محمد آن ریمد  دیجد علوم اخبار کنندگان منتشر از  فنون

  .بود هیلقمان

 رانیا در نیون مدارس گذارانیبن نیاول آن ریمد  هیرشد حسن رزایم مکتب ارگان  مکتب  7
  .بود

 در پرورش دبستان مؤسس رضا، رزایم آن ریمد  پرورش دبستان ارگان  دبستان  8
  .بود زیتبر

  
  نینو مدارس به نسبت دربار یتیحما کردیرو

تیحما با که است صدراعظم وي و فرزندان گرید عهد،یول شاه، ،قسمت نیا در دربار از منظور
 که شاه نیمظفرالد نخست. شدند نینو مدارس تنهض رشد موجب خود، گاهیب و گاهي ها

 باز،ي فضا نیاۀ نمون. آورد وجود به رای فرهنگ بازي فضا کی سلطنت، تخت بر نشستن هنگام
 صدر به را الدولهنیام خانی عل رزایم دارالخالفه، به ورودش از پسي و. بود اتینشر تعدد
 نیا با شاه نیمظفرالد. بود نینو سمدار مهم اریبس انیحام ازی کی حق به که دیبرگزی اعظم
 در کهی اقدامات تا شد موجب و دیبخش تیفعال مجال را روشنفکران و دوستان فرهنگ اقدام،
 شتاب بای حرکت گرید بار بود، شده شروع رزایم عباس زمان از رانیای ماندگعقب جبراني راستا

 علوم بایی آشنا باعث که بود نینو مدارس جادیا و ساخت حرکت، نیا مظاهر ازی کی. کند دایپ
 جبران راه تنها که شدندی مدع و برده افراط به راهي اعده که بود نیچن آن تیاهم. شدیم روز

  .است مدرسه جادیا هایماندگعقب
» خیر يبنا« این بانی نخست که دهد می نشان تربیت مۀروزنا در موجود يها گزارش

 بانی اول«: که است شده تاکید ها گزارش از یکی در کهچنان. است بوده قاجار شاه ینمظفرالد
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 و 31».استی ونیهما اقدس الصفات کامل ذات شده معلوم و محقق کهي قرار زا خیر يبنا این
 32.دهد می را يا مدرسه شۀنق یۀته دستور رالملک،ین وقت، علوم ریوز به که اوست

 سال کهچنان. کردیم درصا مدارس از تیحما دری نیفرام گاه اوی اقدام نیچن کنار در
 به نقد صورت به تومان هزار 3000 مبلغ محرم ةغر از تا داد دستور رالدولهیمش به ق.ه 1318

 معلمان و آموزاندانش بایی دارهاید گاهی تیحما نیچن بر عالوه شاه 33.شود پرداخت مدارس
 احضار دربار به ار مدارس معلمان و شاگردان ق.ه 1317 محرم 17 روز جمله از. دادیم بیترت
 نیای پ در. کرد مطلع را انجمن الملکرین قیطر به مخصوصی باش میحک الملکمیحک که کرد

 ه،یمظفر ه،یافتتاح شرف، ه،یابتدائ ه،یعلم سادات، ه،یرشد مدارس شاگردان و معلمان اطالع
 نفر ستیدو و هزار را شاگردان جمع معارف،ۀ روزنام. کردند متیعز دربار به دانش و ادب ه،یریخ

 پنجاه ،گذشتیم آن افتتاح از ماهکی تنها که ساداتۀ مدرس از که بیترت نیا به. است نوشته
 و السلطنهمخبر استیر به هیعلم نفر؛ پنجاه و صدکی ماهه، هجده ۀسابق با هیرشدۀ مدرس نفر،
 نفر، هشتاد و ستیدو شرفۀ مدرس نفر، صدکی هیابتدائ نفر، پنجاه و صدکی ماه چهارده ۀسابق

 کدام هر ادب و دانش نفر، یس هیریخ نفر، پنجاه و صدکی هیمظفر نفر، پنجاه و صدیس هیافتتاح
 ششی کودک. دیپرسی سئواالتی حت و دید سان هاآن از شاه نیمظفرالد. داشتند شرکت نفر چهل
 به که بودی سانک از هیافتتاحۀ مدرس شاگرد الملکمعزز اکبری عل فرزند خان اسداهللا نام به ساله

 شاه ،دارید نیا انیپا در. گرفت پاداش تومان ده شاه تیرضا سبب به و درآمد امتحان معرض
 مدارس از دارید 34.داد پاداش معارف انجمن به هم تومان هزار و رالملکین به مرصعي عصا کی

ۀ مدرس از دارید مانند دادیم را مدارس از داریدة وعد او که آنجا تا داشت تیاهم زین شاهي برا
يطور به کند تیحمای رانیا ۀپارچ مانندی داخل عیصنا از تا دیکوشیم شاه 35.بادکوبه در نسوان

ی حت نبود دارالخالفه به محدود شاهي هاتیحما 36.رفتیپذ را دانش شاگردانۀ بافتۀدست که
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 سفر از مراجعت هنگام شاه نیمظفرالد. بود برخورداري وی بانیپشت از کمال، چوني امدرسه
  37.داد اعانه تومان پنجاه مدرسه نیا به فرنگ، به نخست
 در که بودیی هاکتاب ارسال ن،ینو مدارس از شاه نیمظفرالد تیحماي هاوهیش گرید از

 مجلد 200 که بود قایآفر در احتیس موضوع بای کتاب جمله از. شد می ترجمه ،یدولتۀ دارالترجم
 ارسال معارف و علوم وزارت به انطباعات وقت ریوز سلطنهالاعتماد نظر تحت وي و دستور به آن
 جلد، 10 ساداتۀ مدرس که یصورت به. کرد میتقس مدارس انیم را کتاب خانه،وزارت نیا. شد

 هیمظفر جلد، 40هیافتتاح جلد، 40 شرف جلد، 30 هیابتدائ و هیعلم مدارس جلد، 20 هیرشدۀ مدرس
ی عنی عهدیول 38.کردند افتیدر جلد ده کی هر هیسقد و ادب دانش، ه،یریخ مدارس و جلد 20

 نیا به. کردیم تیحما را هاآن گسترش و نینو مدارس از پدر، از تیتبع به زین رزایمی علمحمد
 بلکه نبود دارالسلطنه به منحصر او رفتار نیا. دادیم هیهد و اعانه مختلف مدارس به منظور

 هنگام رزایمی علمحمد که زنجانی ونیهماۀ رسمد مانند. شدیم مختلفی نواح مدارس مشمول
   39.کرد کمک مزبورۀ مدرس به تومان پنجاه مبلغ شهر، آن از عبور

 الدولهنیامی وقت تا. کردیم تیحما را نینو مدارس که بود درباري اجزا گرید از صدراعظم
 کار سر اتابک هک آنگاه اما. آمدیم حساب به نهضت بانیپشت نیتر مهم صدراعظم، بود کار سر بر

 او که یهنگام. شد محدود مدارس نیمتعلم و نیمعلم با گاهیب و گاهي دارهاید به هاتیحما آمد
 و هیافتتاحۀ مدرس دو شاگردان الملک،مفتاح دستور به بازگشت اروپا به اول سفر از شاه همراه
 به سفر آوردره از و کرد ریتقري اخطابه دارید نیا انیپا در اتابک. رفتند صدراعظم دارید به دانش
 امآورده سوغات دو شماي برا از هم فرنگستان سفر نیا از«: گفت سخن نیچن مدارسي برا اروپا

 خواهم شماي برا که التیتحص لوازم و کار اسباب قسم همه و الزمهي هانقشه و کتبی کی
 ونیهما اقدس ضرتحیاعل بندگان که است نیا دارد را تیاهم کمال که گرید سوغات و فرستاد

 در شیپ از شیب که نمودند مراجعت دهیعق نیا با سفر نیا از فداه، روحنا پرور معارف شاهنشاه
 دارید به صدراعظم دارهاید نیا از کی چیه در افزود دیبا 40».کنند جزم عزم عمومی ترق و تیترب
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 در نیا 41.شدندیم جمعي وي سرا در که بودند آموزاندانش نیا شاه،یۀ پاهم بلکه رفتینم
   42.رفتیم مدارس دارید به خود شاه، نیمظفرالد فرزند الدولهساالر که بودی حال

 شرفۀ مدرس ازي و که بودي دیبازد جمله از. رفتیم مدارس دارید به گاه هم دربار ریوز
 شرفتیپ ویی توانا زانیم و شدند دهیبرگز نفر چند شاگرد، طبقه هر از دارید نیا در. آورد عمل به
 پنجاه و صدکی المجلسی ف لیدل نیهم به. بود دربار ریوز قبول مورد که شد دهیسنج هاآن

 مجلس همان در. دیبخش کدام هر به کاله و کفش بای تابستان لباس دست کی همراه به تومان
 بهی نیزم تا شد متعهدي و نیهمچن. شد داده لیتحو هالباس و فراهم کار نیاي برا الزم،ۀ پارچ

 شاگردان تا دینما پرداخت را مدرسه باب کی ساخت مخارج وي داریخر ذرع هزار پنج سعتو
  43.ابندی انتقال آنجا به شرف

 نینو مدارس به هم درباري اجزا ریساي هاکمک به جا نیهم در اگر ستین مناسبت یب
 در درباري راستاهم هاآن. دهندیم لیتشک رانیوز شتر،یب را دربار از بخش نیا. شود اشاره
ی بخش. کردندیم عمل بود، شده سیتأس هاشهرستان و تهران در کهي دیجد مدارس از تیحما
یم وضع هامدرسه نیا ازی بانیپشت هدف با کهی نیقوان گریدی بخش و بود اعانه آني هاکمک از

 در خانهوزارت نیا. کرد صادر هینظم وزارت ق.ه 1317 سال که استی فرمان آن مثال. شد
 نییتعی عباس چهاری چارک را گوشت متیق نرخ، نییتع مجلس در و سال نیا الحجهيذ دهمهج
فروخته نارید نهصد متیق به را گوشت دارالخالفهي هاقصاب که شد اعالم بعد روز دو اما کرد
 معارف انجمن به و گرفته پس بود تومان 140 که آن تفاوت به ما داد حکم هم هینظم ریوز. اند

 از مبلغ نیا دیرس قبض گریدی مجلس در و شد انجام امر نیا. برسد مدارس خرج به تا دشو داده
  44.شد گرفته علوم وزارت مهر به و انجمن

 از تیحما کردیرو با ق.ه 1321 سال در خانهوزارت نیهم اقدام به توانیم نیهمچن
. کرد فوت ارالخالفهد در تیوص بدون و بالوارثی زن ،زمان نیا در. کرد اشاره هم دیجد مدارس
. گذاشت انیم در تهران حکمران الدولهممتحن با را موضوع نیا ه،ینظم ریوز افخم سردار

 و داشت اگر که ریخ ای داردي طلبکار زن ایآ شود معلوم ابتدا تا داد دستور دارالخالفه حکمران

                                                                                                                  
  .ق.ه 1323 شعبان 28 ،16 ش ،58 س، ایران دارالخالفه باهره. 41
  .ق.ه 1323 شعبان 28 ،22 شهمان، . 42
  .ق.ه 1319 صفر4 ،227ش ،5س ،تیترب. 43

  .ق.ه 1317، غره محرم الحرام 11، ش1، سمعارف.  44



 97 /)ق.ه1324ـ ق.ه1314(گزارش مطبوعات از حامیان مدارس مظفري 
 

 

 وزارت. شود دهیبخش ساداتۀ مدرس به اموال صورت نیا ریغ در و شود پرداخت او مال کرد ثابت
 به را ماندهیباق مال، رد و اسالم حجج از اجازه کسب از بعد و کرد عمل امر مطابق هم هینظم

  45.دیبخش ساداتۀ مدرس
  
  نینو مدارس و رجال
 چه. دادندیم لیتشکی فرهنگ وي لشگر ،يکشور رجال را نینو مدارس انیحام از گریدی بخش
ی آگاه رشد که مقصود منزل سر به هم نینو مدارس نهضت دیشا نبود هاآن تیحما اگر

 رجال،ی بانیپشت ن،ینو مدارس لیتشکي روزها نینخست همان از نیبرابنا. دیرسینم بودی اجتماع
 هر در بلکه نبود بزرگي شهرها ای و دارالخالفه به منحصر هم تیحما نیا. داد نشان را خود
 کنارش در متفاوت اشکال به زین افراد نیای بانیپشت ،شدي گذارهیپای نینوۀ مدرس کهي انقطه
 بود پول پرداخت روش، نینخست. شد خواهد پرداخته هاروش نیا به شتریب ادامه، در. داشت وجود

 قالب دری برخ وي موردۀ اعان عنوان به پول نیا ازی بخش. شودیم شناخته اعانه عنوان به که
 کی نام به اعانات گاه دهد می نشان شده، ختپرداي هااعانهی بررس. شدیم دادهي استمرارۀ اعان

 بتواند انجمن نیا تا شدیم ارسال معارف انجمن به مواقع شتریب در اما شده داده خاصۀ مدرس
 به که بود شرکت کی سهام سود گاه ها،اعانه نیهمچن. کند نیتأم را نینو مدارسۀ نیهز

 .است آمدهي مورد وي استمراري هااعانه ازي ادهیگز ریز جدول در. افتییم اختصاص مدارس
  
  

  نینو مدارس به دهندگان اعانه از يادهیگز :2 شماره جدول

 زانیم  دهنده اعانه نام  فیرد
  حاتیتوض  اعانه

 20  بوشهر التجارنیمع 1
  تومان

 مدرسه به اعانه
  هیافتتاح

  قند شرکت سهام از  ت 500  مازندران حکمران الدولهعالء 2
    ت 100  کردستانی الو السلطنهاحتشام 3
   ت 30  الممالکسعد 4
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 و هینظم افشار فوج سییر پنجه ریم خان اهللافضل رزایم

 ياستمرار اعانه  ت 10  انهیسالي استمرار احتساب و سیپول وزارت اول بینا

   ت 200  فارسي فرمانفرما الملکنظام 6
   ت200  النیگ و جانیآذربا گمرکات ریمد الملکمعز 7
   ت200  تومان ریامي اریبخت خانی قلی لعی حاج 8
   ت200  بوشهر التجارنیمع 9
   ت150  النیگ حکمران السلطنهنصر 10
   ت100  مازندران حکمران الدولهعالء 11
   ت100  تومان ریام السلطنهدیعم 12
   ت100  تومان ریام الملکسهم 13
   ت50  دارالخالفه حکمران الدولهناظم 14
   ت50  گرلش ریمشی حاج 15
   ت50  الدولهممتحن 16
   ت50  الدولهمشار 17
   ت50  خارجه وزارت اول بینا الدولهمدبر 18
   ت30  زدی حکمران الملکسهام 19

20 
ي کبرا سفارت اولی منش شوکت خان حسن رزایم

   ت30  یعثمان

   ت30  مشارالسلطنه 21
   ت30  ترخانی حاج کارپرداز السلطنهممتحن 22
   ت30  الکالممسعد 23
   ت20  السلطنهمکرم 24
   ت20  الممالکمستشار 25
   ت 10  خارجه وزارت اول بینا الملکمعتصم 26
    ت50  السلطنهمخبر 27
    ت10  الحکماآصف 28
 جمع
  تومان 8750  کل
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 نینو مدارس نهضت ازی بانیپشت در گر،یدي هاوهیش بهي افراد ها،کمک گونهنیا مقابل در
 الدولهارفع از دیبا نیهمچن. شد خواهدی معرف ادامه در کهي ابادکوبه افیتق انندم. کردند عمل
  .بود نینو مدارس نهضت از گر،ید نقاط ساکن انیرانیا تیحما جلب گذارانهیپا از که برد نام

  
  يابادکوبه افیتق. 1
داشته باب نیا در کوتاهی اشارات منابع و ستین دست دری چندان اطالعات او،ی زندگ خصوص در
 ضمن که کرد مشاهده تیتربۀ روزنام در توانیم راي ابادکوبهی زندگ از حاتیتوض نیبهتر. اند

نیز حاج است شده درج هاشماره نیا در کهچنان. دیرس چاپ به شماره چند دری پاورق درج
 نامی تق پدرش. آمد ایدن به م1838/ ق.ه1256 سال به شهر نیا در بادکوبه افیتق نیالعابد
 از بادکوبه دري و پدر. خواندند افیتق نیالعابدنیز را او روس، بالدۀ سکن رسم به و داشت
ی سالگ ده سن در. است آمده سّرالنجاح کتاب در او نام. کردیم معاش کسبي دوزکفش صنعت

 با همزمان .شد شناخته مجرب معمار کی عنوان بهي چند از پس. شد بنا شاگرد خود اصرار به
 جو و گندم انبار چهار افیتق. شد عیشا بادکوبه در بال وی قحط او به ساختمان نینخست دادن
  . کردیم میتقس ازمندانین انیم روزانه و کرد آماده

 نفت زمان، نیا در چون. دیرس سر به ق.ه1291 سال در بادکوبه افیتقی زندگ از دوره نیا
 شد کیشر نفر چند با نخست. افتاد نفت استخراج فکر به زیني و بود شده استخراج بادکوبه در
ي هاکاوش. دیخر را هاآن سهم او. کرد دلسرد راي وي شرکا نفت افتنین زمان، گذشت با اما

 باعث اکتشاف نیا. شد خاراشکاف منطقه دری نفت   چاه کشف موجب سرانجام نیالعابدنیز یحاج
 سومة دور زمان نیا از. شود هیروس در رجال نیثروتمندتر ازی کی به لیتبد سرعت بهي و تا شد

 نیا. کرد بنا تامیاي براي امدرسه نفت، بهی ابیدست از پسي و. شودیم آغاز افیتقی زندگ
 که بود افیتقة عهد بر هاآن مخارجی تمام و بود دادهي جا خود در را تامیا از شاگرد 20 مدرسه
 منات هزار 60 به کینزد شاگردان،ی لیالتحصفارغ زمان تا. شدیم تومان هزار چهار معادلی مبلغ

  . شد خرج تومان هزاری س معادل
. کرد درخواست روس دولت از را سامان آن مدارس از مدرسه چهار بر نظارت نیهمچن او
 او به هامدرسه آن بر نظارت دولت کارگزاران به منات هزار دوی سال پرداخت با تا شد موافقت
 سیتأسي امدرسه ز،ین بود باکو شهری فرسنگ سه که مرکاني روستا در هادام در. شود واگذار
 را فالحت علم ،یروس زبان و سواد و خط بر عالوه شاگردان نیا. داشت شاگرد پنجاه که کرد
 خرج منات هزار سه وی س اف،یتق نفر پنجاه نیا لیتحص اتمام زمان تا. دندیدیم آموزش هم
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 آنجا در دختران لیتحص مدت. کرد افتتاح دخترانهۀ مدرس کی او که بود دوره نیهم در. کرد
 کی و گذشتیم زنانهي هنرها آموزش وی نید دروس خواندن به آن سال سه که بود سال چهار
ي کالیني گذارتاج با دختران،ۀ مدرسي بنا. داشت اختصاصی روس زباني ریگفرا به زین سال
 سیامپراتور نام به را خانهآموزگار نیا نام افیتق جهت نیهم به شد همزمان روس امپراتور دوم

 که کردندیم لیتحص آن در دختر ستیب. نهاد نام سیانگلۀ ملکة نواد 46ودورونایف الکساندر روس
فارغ از پس. پرداخت افیتق که شد منات هزار هشت لیتحص انیپا زمان تا هاآن مخارج
 راه در شاه، نیالدمظفر. شدندیم وارد مدرسه به گرید آموزدانش ستیب تعداد، نیای لیالتحص

  . بود کرده دیبازد مدرسه نیا از فرنگ به خود دوم سفر از بازگشت
 به و فروخت را هاچاه ازی بخش نفت استخراج از مکنت و ثروتي آورجمع از پس افیتق

 موافقت اما شد مواجهی مشکالت با ابتدا در. افتاد نینوة ویش بهی نساجۀ کارخان چند سیتأس فکر
 را هاکارخانه نیا ساخت ق.ه1315 سالي و تا شد موجب افیتق الیخ نیا با روسي امپراتور

 به مشغول آن در کارگر نفر هزار پنجاه ق.ه1322 سال که بودی شکل به هاآن تیفعال. کند آغاز
  .بودند کار

  
  افیتق یفرهنگ يهاتیفعال از گرید یبخش
. شودیم شامل را افیتقی فرهنگي هاتیفعال ازی بخش تنها ها،آن به کمک و مدارس سیتأس
 نیهمچن افیتق. آورد وجود به باکو در هم تئاتر سالن کی دختران، مدارسي اندازراه از پسي و
 او. کرد دایپ ورود هم مطبوعات عالم به منات، هزار 57 متیق بهی کاسب ۀروزنامة ادار دنیخر با
 رزایم کتاب آخوندزاده، فیتأل مسکرات، منعۀ رسال و مقدس خیتاري هارساله و هاکتاب چاپ در
یغن دیمج سلطان ازی کتاب ،یترک وی عرب ،یروس ،یفارس زبان چهار به مکالمه در گ،یب اسیال

 مانینر اثر حت،ینص و موعظه دري اشعار بر مشتملی روانیش میعظ دیس آقا کتاب ر،یتفس در اف
 به کینزد ا،یجغراف و ئتیه در کیب لیاسماع کتاب و افشار نادرشاه حال شرح در افمانینر کیب

ی فرهنگ فعال نیا. فرستاد مدارس و مکاتب به را هاکتاب و کردی مال کمک منات هزار هشت
 رمحمدیم آقا از مّنان ملک کتاب چاپ وی جانیآذربای ترک زبان به قرآنۀ ترجمي برا نیهمچن

 ت،یترب رینظی داخلي هاروزنامه به او. کرد کمک منات زاره 20 حدود در باکوي علما از میکر
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 بر کهچنان 47.کردی فراواني هاکمک هم شدیم منتشر کشور خارج که اختر،یۀ نشر وي مظفر
 کهیدرحال شد اضافه هینشر نیا صفحات تعداد بر صفحه کی ت،یتربۀ روزنام به او کمک اثر
  :سدینویم خصوص نیا دری فروغ. نکردي رییتغ آن متیق

 اقطار در تیتربۀ روزنام انتشار از بعد که امگفته مکرر کنون تا قبل سال دو از بًایتقر«
 و است ریخ کار طالب در طبعًا که اف،یتق نیالعابدنیزی حاج سامان،ی ب اوراق مالحظه و جهان

 الکمم مردم عموم حال به را اقلة بند مسطورات و نگارش دارد، نظر زیچ هر و جا هر به
 بر ورق کی و دینما تیتربة ادار بهی کمک که شد آن بر دانسته، سودمند ران،یا خاصه ،یاسالم

 از کار نیا آنکه شگفت...  دمیطلبیم دعا به خدا از من که بودی حاجت نیا و دیفزایب دهیجر نیا
 جّر و لیتفص و طولی ب گرفت صورت مختصر سطر چند و نوشته کی به و شد اظهار طرف آن
 و انیمشتر بار شدن نیسنگ و متیق فیتضع بدون شد مضاعف تیترب ششم، سال اول از و لیقث

 بها، قلت طرف کی ازی عنی. افتی تازهي ا جلوه و رونق ما، اوراق نیبنابر. دارانیخر کار اشکال
  48».کرد باز مراۀ بستي پا و دست صفحات کثرت گرید طرف از و افزود آني صفا بر

  
  رانیا مدارس و افیتق

 صرف پول نیا سود تا شد قرار. داد پول تومان هزار دو هیرشدۀ مدرس به نخست اف،یتقی حاج
. نبودي وي نقدي هاکمک تنها نیا اما. کرد کمک ساداتۀ مدرس به منات پانصد. شود مدرسه

 صرف هاآن انیب از گونه حمایت ها نیا کثرت به توجه با. کرد کمک زیني گرید مدارس بهي و
 به افیتقي نقد ریغي هاکمک نخست .میکنیم اشارهي نقد ریغي هاکمک به و کرده نظر

. کرد هیته مدرسهي برا لوازمي مقداري و شده، اشاره تومان دوهزار کنار در. بود هیرشدۀ مدرس
 ه،یرشد ریمد تومان، هزار دو نیا کنار در« :است نوشته نیچن کار نیا مورد در تیتربۀ روزنام
  49».بود داشته ارسال را آن برابر دو افیتق که بود کرده درخواست زین را مدرسهة ادار لوازم

 نیا. کردي نقدریغ کمک هیرشدۀ مدرس به گرید بار افیتق خ،یتار نیا از پس سال هفت
 تنها تیتربۀ روزنام 50.فرستاد هیرشدۀ مدرس شاگرداني برا و کرد هیته کاغذ بند شصت او بار

 صندوق ده نیا که نوشت نیچن ابتدا در او. است کرده اشاره مطلب نیا به که استي اهینشر
                                                                                                                  

  .ق.ه 1322، 342-332، شهمان: براي اطالع بیشتر نک .47
  .ق.ه 1322، سلخ رمضان 342، ش7همان، س. 48
  .ق.ه 1315الحجۀ  ذي 23، 104ش، 2س، همان. 49
  .ق.ه 1322رمضان 23، 341، ش7همان، س. 50



   102/ خردنامه
 

 

 خبر، نیا درج. است شده فرستاده هیرشد حسن رزایم فاتیتأل چاپي برا بند، شصت معادل کاغذ
 افتهی رییتغ آن تیریمد زمان، نیا در که چرا. داشتی پ در را هیرشد ۀمدرس نیمسئول واکنش

 نیا که شد آورادی یمکتوب نگارش با 51یکاشانی نیالحس سنح مدرسه سییر نیبنابرا. بود
 میتی و ریفق کودکان استفاده جهت به بلکه استي گرید شخصي برا نه و ریمدي برا نه کاغذها
 دیخر شامل ،يا بادکوبهي نقد ریغي هااعانه ازي گرید بخش 52.است شده ارسالیۀ رشد مدرسه
 جلد چهلي اهدا از معارفۀ روزنام. بود نقاط ریسا و دارالخالفه مدارس انیم آن عیتوز و کتاب
 صندوق کي یابادکوبه خبر، نیا اساس بر. دهد می خبري مظفر مدارس به افیتق توسط کتاب
 اول جزء ات،یادب دیکل به موسوم کتاب جلد 833 شامل که بود کرده ارسال معارفة ادار به کتاب

 ناظر توسط وی فارس زبان به کتاب نیا. شدیم هایدبستاني برا هینظم و هینثر اتیحکا مجموعه
 اسکندریعلی ترک زبان معلم و زادهیغن دیمج سلطان بادکوبه، شهر مسلمان وی روسۀ خانمکتب
 خرج. شد ارسال اتیوال مدارس به شده مشخصۀ بست 21 در هاکتاب. بود شده نوشته زادهجعفر

 جلد، 40 هیابتدائۀ مدرس که بود نیچن زین عیوزت بیترت. بود شده پرداخت اف یتق توسط زین راه
 40 خرد جلد، 40 تیترب جلد، 38 دانش دبستان جلد، 40 هیافتتاح جلد، 40 اسالم جلد، 40 ادب
 40 شرف جلد، 40یاسیس جلد، 38 سادات جلد، 40 هیرشد جلد، 39 دانش جلد، 39 هیریخ جلد،
 زین اتیوال ریسا در. جلد 40 هیمظفر و جلد 40 هیقدس جلد، 40 هیکمال جلد، 40 هیعلم جلد،
 جلد، 40 سعادت  دبستان بوشهر جلد، 40 هیلقمانۀ مدرس زیتبر: بود صورت نیا به میتقس بیترت

 مدارسي برا بیترت به شد قرار که جلد 39 سعادتۀ مدرس خراسان و جلد 40 وطنۀ مدرس رشت
  53.شود ارسال

  
 الدولهارفع. 2

زند حاجی شیخ حسن مهاجر ایروانی و از نوادگان میرزا ابراهیم وزیر الدوله فرمیرزا رضا خان ارفع
او از شش سالگی براي . در محلۀ اندرون شتربان تبریز به دنیا آمد ق.ه1270ایروان در سال 

خانه رفت و پس از پایان این دوره براي ادامۀ تحصیل نزد حاجی مال عبدتحصیل به مکتب
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به ظاهر پس از طی  54.ول، تفسیر و علم رجال پرداختالعظیم رفت و به تحصیل فقه و اص
تحصیالت مقدماتی راهی نجف شد و به تحصیل علوم دینی مبادت ورزید، لیکن پس از مدتی به 

وي بر اثر همین فشار مالی  55.بازگشت او به دلیل مشکالت مالی خانواده بود. وطن بازگشت
سال در این شهر اقامت داشت و در این دو . تبریز را به مقصد استانبول ترك کرد 1290سال 

پس از آن بار دیگر راه تبریز را در . ونانیان آموختیرا در مدرسه  یمدت زبان فرانسه و انگلیس
اي که کی از بستگانش در تفلیس ماندگار شد و در مدرسهیدر میانۀ راه به پیشنهاد . پیش گرفت

ري زبان، تاریخ و جغرافیاي روس مشغول دولت روس براي مسلمانان تأسیس کرده بود به فرا گی
. زاده آشنا شد و در جلسات شبانۀ منزل او شرکت کرددر همین ایام با میرزا فتحعلی آخوند. شد

گرایی و تغییر خط که در آن زمان از سوي آخوندزاده ها با اندیشۀ باستاننشینیوي در این شب
همین زمان رسالۀ الفباي رشدیه را نگاشت  در. مطرح شده بود آشنا شد و تحت تأثیر قرار گرفت

وي در این مدت با . این تحصیالت دو سال به طول انجامید 56.که مورد استقبال قرار گرفت
. گري ایران بودالملک که کارپرداز اول قنسولاز جمله با عالء. ایرانیان بسیاري آمد و رفت داشت

که در سفر دوم ناصرالدین شاه درسال نچنا. این آشنایی موجب ورود او به دنیاي سیاست شد
بود و بعد از این سفر قونسول ژنرال تفلیس  به فرنگستان، او هم جزو ملتزمین رکاب ق.ه1295
هاى حرم ناصرنه اقدس، یکى از سرخانمیکه ژنرال کنسول تفلیس بود، امدر هنگامی 57.گردید

رفت، معینطریشى به وین مىکحال معروف ا ه براى معالجۀ چشم نزد دکتر فوکسالدین شا
جا مواظب خدمت و در شناس، از بادکوبه تا آخر خاك قفقاز همهالوزاره ژنرال کنسول موقع

بوسیلۀ این طرفدار با . مراجعت هم از اول خاك قفقاز تا بادکوبه ملتزم رکاب این سرخانم بود
السلطان و امین نفوذ که روزگار براى او تهیه کرد و بواسطۀ تحف و هدایاى خود براى
الملک از سفارت باالختصاص سابقۀ نردبانى ژنرال کنسول تفلیس براى مقام سفارت، وقتى عالء
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الدوله بسفارت پطرزبورغ الوزاره با لقب ارفعپطرزبورغ به سفارت کبراى اسالمبول رفت، معین
  58.رسید

ى هم عالوه بر شغل نمایندگى دولت ایران در ممالک اسکاندیناوبعد از دو سال مأموریت، 
در . کندعنوان نمایندة اول ایران، در کنفرانس اول صلح الهه شرکت مى، به م1899 در . اوگشت

وى پس از . گیردها قرار مىسراید که مورد توجه سران دولتاین زمان، مثنوى صلح الهه را مى
. شودن در اسالمبول مىاجراى چند مأموریت در دربارهاى روسیه و سوئد و نروژ، سفیر کبیر ایرا

الدین شاه نقشى مؤثر داشته، و در سفر این وى در استقراض ایران از روسیۀ تزارى در دورة مظفر
انتشار مثنوى صلح الهه به پانزده زبان، نشان. در رکاب او بوده است) ق.ه 1317 (پادشاه به اروپا 
آورد و  میاى میرزا رضا به ارمغان متعدد برهاى زیادى از سوى رؤساى کشورهاى ها و تقدیرنامه

ق به .ه 1331پرنس ارفع سال  59.مباهى ساخت» پرنس«انجمن صلح پاریس او را به لقب 
ها در آنجا با آغاز جنگ اول بین الملل، راهی موناکو شد و سال. تهران بازگشت و وزیر عدلیه شد

نشان دریافت به و شد تعیین مللۀ جامع در ایران نمایندگى به ق.ه 1338  سال در. اقامت گزید
ارفع رامونیپ 60.گفت بدرود را جهان شمسى  1315  سال در سرانجام و آمد نایل زیادى هاى
ي رو از هابیتکذ آن نه السلطنهنیعۀ گفت به اما دارد، وجودی متفاوت نظرات او اتیح و الدوله

  61.فیتعر آن نه و است قتیحق
  
  الدولهارفع یفرهنگ ۀکارنام

ي و شد گفته کهچنان. آمدیم شمار به آن انیحام از الدولهارفع ن،ینو مدارس سیتأسي داابت از
 که گرددیم بازی زمان به او اقدام نیا. بود کشور خارج در مدارس جهت اعانه،ي آورجمع گذارهیپا

 معارف، انجمن بهی مکتوب نگارش ضمني و. داشت حضور پطرزبورگسن سفارت در الدولهارفع
 رزایم به را آن اریاخت و کرد باز را اعانهي آورجمع دفتر و کرد اعالم نهضت نیا با را خودی اههمر

 و دولتۀ تبع و نیمأمور بهیی هانامه نگاشتن بای حت او 62.کرد واگذار الملکریمش خان حسن
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 و امداد به دعوت را هاآنی روس و فرانسه ،یفارس زبان سه به هیروس خاك در ساکن انیرانیا
 و دادن اعانه صرافت به کشورها گرید ساکن انیرانیا بیترت نیا به. نمود معارف انجمن اعانت
 از شیب به تینها در که شدي آورجمعي اریبس اعانات مرور، به. افتادند نینو مدارس از تیحما

ی آزوفسکی پطربورغسک بانک و روسی دولت بانک دو در که دیرس منات هزار چهار و صدکی
 قالب در کاپک پنج و پنجاه و منات شش و صدکی و هزار چهار که بیترت نیا به. شد هگذاشت
 و ستیب مبلغ به وجهی مابق وی دولت بانک در مین و چهاري صد قرار بهی دولت اسناد طغرا چهل
ي اریبس افراد مبلغ نیاي آورجمع در. شدي گذارهیسرما گرید بانک در کاپک شش و منات سه

  .است آمده هاآن ازی بخش نام ریز جدول در که کردندی همراه
  
  حاتیضتو  اعانه زانیم  دهنده اعانه نام  فیرد

    منات200  مختار ریوز الدولهارفع 1
    م50  سفارت مستشار السلطنهممتاز 2
    م25  دوم بینا خان حسن رزایم 3
   م20  دوم بینا السلطنهحصن 4
   م15  سوم بینا خان اکبری عل رزایم 5
    م100  مسکو دارالفنونی فارس معلم خان عفرج 6
    م100  ورشو قونسول جنرال 7
    م100  راستوف قنسول سیو 8
   م50  راستوف نیساکن اودف برادران 9
   م28  مسکو ساکنی اصفهان تاجر نیعبدالحس 10
   م25  راستوف نیساکن اتانوف برادران 11
   کاپک 26 و م18  استکهلم در رانیا قونسول جنرال 12
   کاپک 70 و م17  نروژ در رانیا قونسول جنرال 13
   م17  مسکو ساکنی اصفهان تاجر باقر محمد 14
   م10  پطرزبورغ میمقي زیتبر تاجر جباری حاج 15
   م10  راستوف نیساکن روفیام برادران 16
   م10  خانوف آقا قرابت 17
   م10  الزاروف مراد 18
   م10  وفیبای لیواس 19
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   م3  کازاروف 20
   م3  ارماقانوف 21
   م3  انسی یگول مؤسس 22
   م3  همي رو مجهولی شخص و زابوتوف 23
   م370  پطرزبورغ سن در رانیا قنسول جنرال 24
    م100  کیب مراد رزایم 25
    م25  مسکو ساکنی ساوجبالغ کرد تاجر عبداهللا 26
    م25  باطومي قنسولگر سیو ریمد میکر رزایم 27
    م10  مسکو دری سانخرا تاجر ابوطالب 28
    م10  مسکو میمقي سبزوار تاجر نیحس رزایم 29
    م10  مسکو میمقي زیتبر تاجر عبداهللا رزایم 30

31 
 رزایم توسط به مسکو در متوقف رانیا تبعه و تجار از

    م100  جعفرخان

  م63  یاسکی الب میمق ماموری زنجان کیب عبداهللا توسط به 32

 از مبلغ نیا
 20 از شیب

 معج نفر
  .است شده

    م370  مسکو در رانیا قنسول جنرال 33
    م200  ورشو در هیعل دولت قونسول 34
    م100  فیک در رانیا قنسول جنرال 35
    م100  خارکوف در رانیا قونسول جنرال 36
    م50  سیتفل در رانیای باش تاجر التجار معاون 37
    م50  برادرش و اکوفیپال لیساموئ ویمس 38
    م18  بورغی قوط در رانیا نسولقو جنرال 39

40 
 سابق قونسول جنرال الملکریمد خان نیعبدالحس

    م100  سیتفل در رانیا

    م20  سیتفل ساکني زیتبر تاجریی حی رزایم آقا 41
    م100  قونسول سیو خان نیحس رزایم 42

 از مبلغ نیا  کاپک50و م510  داغستان و قفقاز والد قونسول سیو خانیی حی 43
 60 از شیب



 107 /)ق.ه1324ـ ق.ه1314(گزارش مطبوعات از حامیان مدارس مظفري 
 

 

  یمل مدارس به رانیا از خارج دهندگان اعانه یبرخ یاسام: 3 شماره جدول
  

 در هیروس خاكی رانیا اتباع از مختلف طبقات شرکتة دهند نشانی اسام نیا بهی نگاه
ي عاد مردم همی بخش و تجاری بخش افراد نیا انیم در کهچنان. است نینو مدارس از تیحما

 پرنسي هاتیفعالة گستر به نروژ و ورشو استکهلم، قونسول جنرالی اسام وجود نیهمچن. بودند
ي وی اسیسي هاتیمأمور در اعانات نیا چند، هر. دارد اشاره اعانهي آورجمعي راستا در ارفع

 جمع نفر
 شدهي آور

  .است
    م10  يگرقونسول سیو مترجم خان عیرف رزایم 44
    م15  یانیصدق تاجر قاسم محمد 45
    م5  قاسم محمد آقا ولد صادق محمد 46
    م3  یانیصدق تاجری عل حسنیی کربال 47
    م3  ماتوفان ساکن دیسف شیري زیتبر عبدالرزاقي مشهد 48
    م1  قارص ساکني زیتبر بزاز میعظي مشهد 49
    م 50  داده انیسال مامور خان اهللاعبد رزایم 50

51 
 جنرال السلطنهممتحن خان کاظم رزایم توسط به

  کاپک50 و م380  ترخانی حاج قونسول

 از مبلغ نیا
 20 از شیب

 جمع نفر
 شدهي آور

  .است

52 
 قنسول السلطنهبقاء خان اصغری عل رزایم توسط به

  م120  بادکوبه
 10 از شیب

 جمع در نفر
 آني آور
  .داشتند سهم

    م100  الدولهارفع پسر السلطنهارفع خان حسن رزایم 53
    م50  گنجه قونسول سیو الملکمیفخ 54
    م100  کوفیب میابراه خان نیمحمدحس  55
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 نشان مدارس،ي برا هاآن اعانات وی اسیس رجال حضور سو، گرید از 63.است شدهي گردآور
 سیتأس هاآن رسدیم نظر به. است انیرانیا از بخش نیا انیم در هاآن سیتأس تیاهمة دهند

  .نستنددایم رانیاي های ماندگعقب جبراني برای حلراه را، مدارس
 با اما برسد،ی مل مدارسۀ هم مصرف به اعانات نیا بود قرار چه اگر افزود دیبا حیتوض در

 انجمن بهی مکتوب نگارش با الدولهارفع کهچنان. شد متفاوت اوضاع دانش، دبستان سیتأس
. ردیقرارگ استفاده موردی مجانۀ مدرس باب کی افتتاحي برا مزبور وجه حاصل که کرد درخواست

 وجوهات حاصل تا کرد درخواست هیافتتاحۀ مدرس دری مکتب نیچن لیتشک از اطالع از پس يو
 مبلغ ساالنه شد متعهد زین خود چند هر. دیای اختصاص مزبورۀ مدرس به معارف، انجمن اطالع با
جمع اعانات دانش دبستاني اندازراه با بیترت نیا به 64.کند ارسال مدرسهي برا تومان صدکی

 دبستان نیا اسم به شد،یم ارسال همی پول اگر بعد به زمان نیا از و شد آن صرف هشدي آور
  .بود

 از شتریب هاکمک لیقب نیا. بودي نقدریغ هم دانش دبستان بهی ارسالي هاکمک ازی بخش
ي برا گاه ،جهت نیهم به 65.دانستیم صنعتۀ مدرس را دانش دبستاني و. بود الدولهارفعي سو

ي مقررۀ اعان ق.ه 1318 سال جمله، از. فرستاد یم رانیا بهی آالت نیماش آنجا نشاگردا آموزش
 به و دیخری باف جوراب نیماش وی اطیخ چرخ دستگاه دو بود، تومان100 که را دانشۀ سال کی
ي و. بود دانش دبستان به متعلقی اطیخ گارگاه کی افتتاح کار، نیا حاصل 66.فرستاد رانیا

 بهی تلگراف بود، رفته فرنگ مسافرت به رانیا شاه همراه کهی هنگام و زمان نیهم در نیهمچن
 نیا متن. داشت دانش شاگرد دوازدهي برای صنعت لوازم دیخر از نشان که فرستاد روزنامه دفتر

 وارد[:] الملکمفتاح جناب به«: بود نیچن دیرس چاپ به معارفۀ روزنام در نًایع که تلگراف
 آالتی بعض استکهلم در. دیگرد حاصل مسرتی عالجناب قوماتمر دنید از شدم پطرزبورغ

                                                                                                                  
 مطرحي اودع رفعي برا الدولهارفع که گرددیم بازی تیمأمور به استکهلم از شدهي آور جمع مبلغ رسدیم نظر به. 63

 .است داشته شان التجاره مال بازخواست دریی ایتالیا تجار جانب از شده
  .ق.ه 1317 الحجه  يذ اول ،37 ش ،2، سمعارف. 64
  .ق.ه 1318ربیع االول 20، 48، ش2همان، س. 65
  .ق.ه 1318صفر  10، 43، ش2همان، س. 66
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. فرستاد خواهمي زود به نموده اعیابت دانش دبستان شاگردان از نفر دوازدهي براي تجار صنعت
  67»رمضان12 رضا

 اوضاعي نحو به تا دیکوشیم خود تیمأمور هر در ارفع، پرنس گفت توانیم نیبنابرا
 دهد می نشان که شده درجي خبر معارفۀ روزنامة شمار نیواپس رد. دهد ارتقاء را دانشۀ مدرس

 نگارروزنامه خانم کی را آن کاپک 7 و منات 12 که افزوده سابقۀ اعان منات هزار چهار بر او
 بانک سهام طغرا 10 قبل بر شده اضافه مبالغ از استفاده با ارفع پرنس. بود پرداختهی سیسوئ
 دانش به تنها ارفعي ها کمک افزود، دیبا 68.فرستاد انجمن به ار آن سند و دیخر را روسی دولت

  69.کردیمی مال کمک هم اتیوال و االتیا ریسا مدارس به او نداشت اختصاص
  
  نینو مدارس در یمردم يهامشارکت

 در مردم مشارکت وستیپ وقوع به آموزش امر در شاه، نیمظفرالدة دور در کهی تحوالت ازی کی
 نیا اما شدي گذارهیپا دولت توسط ن،ینوۀ مدرس نینخست اگرچه. بود دیجد مدارس گسترش

ي هامشارکت. کردند کمکی اجتماع جنبش نیا اتیحۀ ادام به خودي هاکمک با که بودند مردم
 را آني عاد مردم که »زنجانی ملت« مانند آمدیدرم مدرسه کی ساخت شکل به گاه مردم

ي هایبانیپشت به نینو مدارس نهضت در مردم حضور اما 70.و تحصیل در آن رایگان بود ساختند
 وارد آموزش امر در مًایمستق توانستندینم چه اگر زنان شد ادآوری دیبا. شدیم ختم آن ریغ وی مال

 رییتغ نیا دری سهم خود،ی مالي هاکمک با تا داشتندی سع اما ند،ینما جادیا مدرسه و شوند
 زناني سو از کهی مبالغ اما نبود چندانی کم نظر از هرچند هاآن کمک. باشند داشتهی اجتماع

 هم آن از گاه و زدیم پهلو شاهانهي هابخشش به و بود ادیز اریبس افتییم اختصاص مدارس به
 میابراه خانم نسا کمک همچون. افتییم بازتاب هم مطبوعات دری حت کهچنان بود، شتریب
ارفعي تقاضا به پاسخ در که منات هزار ده مبلغ به خانی علمحمد رزایم مرحومۀ زوج گوفیب

  : است نوشته نیچن معارفۀ روزنام بهي امراسله در ارفع پرنس را آن شرح. گرفت صورت الدوله
 سرکار از....  خودم مقصود رفت شیپ و معارف انجمن تیتقو خصوص در قبلي چند«

 قفقاز والد ساکن االصلی کاشانی رانیا پیسرت خانیعلمحمد رزایم مرحوم الیع خانم، نسا خانم
                                                                                                                  

  .ق.ه 1318رمضان  15، 67، ش3همان، س. 67
  .72 ش ،3سهمان، . 68
 .ق.ه 1318صفر11، 10ش ،1س ،کمال: نک. 69
  .ق.ه 1323رجب 28، 380، ش8، ستربیت: نک. 70
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ۀ مراسل سواد. بودم جسته استعانت است، بالد آن نیمتمول و همت مردانه زنان از که استعانت
 درخواست نیا به خانم نسا پاسخ ادامه، در و» شودیم ارسال لفًا شده نوشته مخلص به که هیجواب
 وطن،ي ابنا جهت به که آنجا از« است درخواست اجابت به مربوط آن بخش نیترمهم که آمده
 به معارف انجمن نام به منات هزار ده مبلغ امکرده قصد هم بنده ستین باالتر نیا ازی خدمت
 ادامه دري و 71».برسانند کنم حواله مدارس از کیهر به را او لیتنز ساله هر که بگذارم بانک
 خواهد تهران راه از سفرش و شود مشرف الرضا مشهد به ندهیآ بهار است قرار که شودیم متذکر

 تالش و کندی مال کمک بداند الزم چه هر کی هر به تا رودیم مدارس دارید به آنجا در و بود
 از دیبازد و او سفر از چه اگر 72.دینما شتریب را مزبور مبلغ گوناگوني هاراه از تا کرد خواهد

 نسا گفتار صدق از نشان بعد، سال ود در تیتربۀ روزنام خبر اما ستین دست دری اطالع مدارس،
 "همت مردانه زن" عنوان با خود 248 شماره در تیتربۀ روزنام ق.ه 1319 سال. دارد خانم
 به خانم نساي سو از تومان 560 معادل منات 1000 ]0[ارسالي ایگو که کرد منتشر راي خبر
 نگاشته زیني شعر زن، نیا اقدام وصف در تیترب. بود مدارس و مکاتب به کمک هدف با دربار
  :است شرح نیبد که

  نیگز به روان روشن مردان چو/ نیچننیای زن بر نیآفر هزار«
  بلند همت به ستوده رتیغ به/ پسند دانش و دانا و خردمند

   73»رخشندگان و سرفرازان سر/ بخشندگان جاه ندهیفزا
ی ط در الدولهارفع که استی زانیم از شتریبي اهیسرماي آورجمعي معنا به نیا ،يرو هر به

 بهي مظفري هابخشش از شتریب سو، گرید از. کندي آور جمع بود توانسته خودي ها تیمأمور
ي هامشارکت دانست دیبا. شد ینم تومان هزار سه تا هزار از شتریب آن مبلغ که بود مدارس

ي ها نمونه توانیم شتر،یب منابعۀ مطالع با و شودینم خالصهیی هانمونه نیچن به تنهای مردم
  . افتی رایی هاتیحما نیچن ازي اریبس

 نهضت بهی رسان کمک وجوه از ـ یجنس وی مال ـ وجه دو تنها شد انیب کنون تا آنچه
 دیجد مدارس ازی تیحماي هاروش انواع ازي گرید وجه بحث نیا بخش انیپا. بود نینو مدارس

 استفاده مورد منابعی بررس با. دارد رانیا در نهیریدي اسابقه که است وقف عمل وجه، نیا. است
                                                                                                                  

  .ق.ه 1317شعبان  15، 26 ش ،2، سمعارف.  71
  .همان.  72
  ق.ه 1319شوال  5، 248، ش 5، ستربیت . 73
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 به واقفي سو از که هستندی موقوفاتي دارا هم نینو مدارس که شد مشخص حاضر پژوهش در
  .اندکرده دایپ اختصاص آموزش امر

  
  نینو مدارس موقوفات

 خود از پس مدارس اتیحۀ ادام ضرورت به هاآن. دادندیم لیتشک انیبان را کنندگانوقف شتریب
 را هامدرسه رشد به رو روندۀ ادام تا کردندیمی سعی امالک وقف با نیبنابرا بودند بردهی پ

ی بان تنها نه مکرم سردار. داشتی موقوفات که بودی مدارس ازی کی هیریخۀ مدرس. کنند نیتضم
 ق.ه 1318 سال او. کرد نیمع مزبورۀ مدرسي برا همی موقوفات بلکه بود، آن گذارانیبن وی اصل
 نیهم در مبلغ، نیا بر عالوهي و 74.کرد هیریخ وقف را خود امالك از تومان هزار صدکی بر بالغ

 به سال کی که کرد شروع را دارالخالفه شمال در واقع آباد حسن در زینی خچالی ساخت سال،
 خچالی نیا. کرد اضافه هیریخۀ مدرس موقوفات جمع به را آن خاتمه از پس و دیانجام طول
 ده و تامیاۀ خانضیمر به خروار ده مدرسه، به خروار ده بیترت به که. دادیم خی خرواری سی سال

 نیا به مربوطۀ ناموقف. افتییم اختصاص محرم ماه هیتعز مجلس به هم ماندهی باق خروار
ي حجار چارك سه عرض و مین و ذرع کی طول به کپارچهی یسنگ بر مکرم، سردار را موقوفات

 ،76بود زین دارالخالفهي علما مهر و امضا به ممهور که نامهوقف نیا از أسفانهمت 75.بود کرده
ی حاج واقف. بود ساداتۀ مدرس داشت موقوفه کهی مدارس گرید از. ستین دست دری اطالع

 سال نیهفتم در ساداتۀ مدرس کهی هنگام ق.ه 1324 سال در او. است تجارت ریوز الدولهفیس
 شعبان 29 روزي آباددولت. کرد مدرسه وقف را خود اطیح باب کی برد،یم سر به خود اتیح

 نیاي برا گریدي اموقوفه هم آن حاصل که کرد برگزار دیجد اطیح در رای جشن سال همان
 سادات نیمتعلم به را خودی شخصۀ کتابخان باب کی تومان ریام الدولهلیجل بارنیا. بود مدرسه
 کمالۀ روزنام دري خبر مطابق که کرد اشاره هم انشدۀ مدرس بهتوان  می نیهمچن 77.دیبخش
 در که بودیی هاتیحما از گریدی نوع هم، وقف بیترت نیا به 78.بود خود خاصۀ موقوفي دارا

                                                                                                                  
  .ق.ه 1318محرم  21، 9، ش1، سکمال. 74
  .ق.ه 1320محرم اول ،254 ش ،5 س ،تیترب. 75
  .همان. 76
  .ق.ه 1324رمضان  11، 37، ش1س ،شاهنشاهی. 77
  .ق.ه 1319، 9، ش2، سکمال. 78
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 ازی بانیپشت جهتي کارکرد ق.ه 1324 تا 1314ي هاسالی عنی پژوهش، نیا بحث موردة دور
  .داشت دیجد مدارس
  
  يریگجهینت
 مدارس نهضت اتیحۀ ادام در انیحام نقش که دهد می نشان ، شده مطرح مباحث مجموع در
 نیا حرکت تدوامی چگونگ بهتر هرچه شناخت منظور به. است برخورداریی باال تیاهم از نینو

 در کهی حرکت نبودند انیحام نیا اگر چه. دارد ضرورت همآن کنندگانتیحما به توجه مدارس،
ي ابتدا در کهچنان. دیرسینم مقصود منزل سر به د،بو شده شروعی اجتماع جنبش کی قالب

 وستهیپ وقوع به قاجارة دور در کهی اجتماعي نوسازي هاحرکت ریسا برخالف شد، انیب مباحث
ي اجزاۀ هم بلکه ،نبودی مشخص قشر ای طبقه کی خاص ن،ینو مدارسی اجتماع جنبش بود،

 زنان رسدیم نظر به. باشند داشته سهم آن دري نحو به تا داشتندی سع مرد و زن از اعم جامعه
ی تیاکثر مشارکت به ها،آن حضور حداقل نیا اما داشتند را حضور زانیم نیکمتر انیم نیا در

 تنها خود،ي هاتیمأمور تمام از مدارس، مهم انیحام از الدولهارفع چنانکه. داشت غلبه مردان
 منات هزار ده ،ییتنها به زن کی اما ،کندي آورجمع اعانه منات هزار چهار از شیبی کم توانست

 اندك چه اگر. دیسنج هم جامعه روز طیشرا با دیبا را حضور قلت نیایی سو از. دیبخش مدارس به
 مشخص ت،یقطع عدم به توجه بای ول دارد، وجود زمان نیا در بانوان مدارس ازیی هانشانه

 در شرکت حق مشروطه، انقالب يروزیپ از شیپ تا و بحث مورد ةدور در زنان که شود یم
 کار ۀادام و نینو مدارس جادیا در سزا بهی سهم خود،ي ها کمک با اما. نداشتند را نینو آموزش

 ما دوره نیا در که ،دهد می نشان پژوهشي هاافتهی نیهمچن. آوردند وجود به خودي برا هاآن
 خود تنها نه مردم. میهست مواجه آموزش امر دری مردم مشارکت عنوان به دیجدة دیپد کی با

 هری اعانات پرداخت با و کردندیم شرکت هم نینو مدارس کار تداوم در بلکه ساختندیم مدرسه
 جادیا مسائل، نیا کنار در. کردندیم فراهم را نینو مدارس تیفعالۀ ادامۀ نیزم اندك، چند

 دهیرس ظهورۀ منص به دوره نیا در که استی موضوع هم دیجد مدارسي برای آموزش موقوفات
 است آن در موقوفات نیا تیاهم. است شده هاآن بهی اشارات منابع در که اندكی موقوفات. است
ة دهند نشان موضوعات، نیاۀ هم بیترت نیا به. بود مدارس تیفعال استمرارة کنند نیتضم که
نهیزم از را آن نتوایم کهي رییتغ. است رانیای آموزش ساختار در رییتغ جادیاي برای مل عزم کی

  .کرد محسوب مشروطه انقالبي ها
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  منابع و ماخذ
  ها کتاب

 .1345 هنر، و فرهنگ وزارت: تهران .ارفع پرنس خاطرات ،روزید رانیا
 .1373 خرم،: قم .2ج .رانیا معاصر ینام سخنوران .باقر محمد ،یبرقع

 .1377 ، ستوده :زیتبر .1ج .جانیآذربا سخنوران .زیعز ،يآباد دولت
 ققنوس،: تهران .قاجار دوران در یفرهنگ اصالح گفتمان و نید آموزش، .کایمون. ام نگر،یر

1381. 
 .5ج سالور، مسعود و افشار رجیا حققبه  .السلطنه نیع خاطرات روزنامه .رزایم قهرمان سالور،

 .1374 ر،یاساط: تهران
 زیتجه و توسعه ،ينوساز سازمان: تهران .رانیا در مدارس تحوالت خیتار .رضایعل آذر، عیسم

 .1376 پژوهش، و قاتیتحق دفتر کشور، مدارس
 کهن روزگار از مکتوب آثار یمعرف( یاسالم یرانیا آثار فرهنگ .گرانید و احمد ،یعیسم

 .1381 سروش،: تهران .1ج .)حاضر عصر تا
 )یماف منظا( هیاتحاد منصوره  کوشش به .روزگار در هیاتفاق واقعات .يمهد محمد ،یکاشان فیشر

 .1362 ،    رانیا خیتار  :تهران .،انیسعدوند  روسیس و
 .ییغمای بیحب کوشش به .افشار رجیا یبازخوان .تیمشروط عصر رجال .ابوالحسن ،يرضو يعلو

 .1385 ر،یاساط: تهران
 .1384 زوار،: تهران .رانیا رجال شرح کتاب خالصه .اهللا حیذب زاده،یعل

: تهران ،2ج .)هیقاجار دوره يادار و یاجتماع خیتار( من یزندگان شرح  .عبداهللا ،یمستوف
 .1384 زوار،

 يدیسع اکبر یعل کوشش به .انیرانیا يداریب خیتار .)رزایم(محمد ،یکرمان االسالم ناظم
 .1356 آگاه، نشر: تهران .یرجانیس

  .1375 زوار،: تهران .خطرات و خاطرات .یقلیمهد ت،یهدا
 

  نشریات
 .ق.ه 1323 شعبان 28 .16 ش .58 س .باهره فهدارالخال رانیانشریه 

 .ق.ه 1323 شعبان 28 .22 ش ،ـــــــــــــ
 .1315 یالثان عیرب 11 ،39ش ،1س .تربیت نشریه

 .ق.ه 1315 الحجۀ يذ 23 ،104ش ،2س .________
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 .ق.ه 1322 شوال 10 ،222ش ،4س. ________
 .ق.ه 1318 رجب ،226 ش ،5س .________
 .ق.ه 1318 الحجه يذ21 ،224 ش ،5س .________
 .ق.ه 1319 صفر4 ،227 ش ،5س .________
 .ق.ه 1319 شوال 5 ،248 ش ،5س .________
 .ق.ه 1320محرم اول ،254 ش ،5س .________
 .ق.ه 1320یالثان يجماد7 ،269ش ،5س .________
 .ق1320رجب6 ،271ش ،5س .________
 .ق1321صفر 2 ،277ش ،6س .________
 .ق.ه 1321 یالثان يجماد 17 ،289ش ،6س .________
 .ق.ه 1322 شعبان7 ،336ش ،7س .________
 .ق.ه 1322 رمضان23 ،341ش ،7س .________
 .ق.ه 1322 رمضان سلخ ،342ش ،7س .________
 .ق.ه 1322 شوال14 ،344ش ،7س .________
 .ق.ه 1323رجب 28 ،380ش ،8س .________
 .ق.ه 1323 شوال 3 ،388ش ،8س .________

 .ق.ه 1324 االخر يجماد 21 ،8ش ،2س .دیحد نشریه
  .ق.ه 1316 یالثان  يجماد 26 ،10 ش الحوادث خالصه نشریه

 .ق.ه 1316 رجب 15 ،20 ش .ــــــــــــــ 
 .ق.ه 1324 رمضان 11 ،37ش ،1س .یشاهنشاه نشریه
 .ق.ه 1318 القعده يذ ،5ش ،1س .کمال نشریه

 .ق.ه 1318 محرم 21 ،9ش ،1س .________
 .ق.ه 1318صفر11 ،10ش ،1س .________
 .ق.ه 1318 االول عیرب غره ،12ش ،1س .________
 .ق.ه 1318 سال رجب 20 ،22ش ،1س  .________
 .ق.ه 1319 ،9ش ،2س .________

 .ق.ه 1316 شعبان 15 ،2ش ،1 س .معارف نشریه
 .ق.ه 1316 رمضان 25 ،5ش ،1س ._________

 .ق.ه  1316 القعده يذ اول ،7 ش ،1س ._________
 .ق.ه 1316 الحجه يذ اول ،9ش ،1س ._________
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 .ق.ه 1316 الحجه يذ15 ،10ش ،1س ._________
 .ق.ه 1317 الحرام محرم غره ،11ش ،1س ._________
 .ق.ه 1317 صفر15 ،14ش ،1س ._________
 .ق.ه 1317الثانی  عیرب غره ،17 ش ،1س ._________
 .ق.ه 1317 یالثان يجماد15 ،22 ش ،1س ._________
 .ق.ه 1317 شعبان15 ،26 ش ،2س ._________
 .ق.ه 1317 شعبان 20 ،27 ش ،2س ._________
 .ق.ه 1317القعده يذ غره ،34 ش ،2س ،_________
 .ق.ه 1317 الحجه  يذ اول ،37 ش ،2س ._________
 .ق.ه 1318صفر10 ،43 ش ،2س ._________
 .ق.ه 1318 الولا عیرب20 ،48 ش ،2س ._________
 .ق.ه 1318 شعبان 10 ،62ش ،3س ._________
 .ق.ه 1318 الحرام الحجه يذ غره ،64ش ،3س ._________
 .ق.ه 1318 رمضان 15 ،67ش ،3س ._________
 .ق.ه 1318 شوال 15 ،71ش ،3س ._________
 .ق.ه 1318 شوال 24 ،72ش ،3س ._________


