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چکیده
دارالفنون اولین کانون آموزشهای نوین است که نظاممند و هدفدار به آموزش
علوم و فنون جدید نظامی پرداخت .آموزش علمی و عملی به شاگردان مدرسه
و نیز افواج و صاحبمنصبان نظام ،تألیف و ترجمۀ کتاب در حوزۀ نظامی،
امتحانها و مشقهای منظم و تربیت نسلی از شاگردان در حوزۀ علوم و فنون
جدید نظامی و گسترش آموزشهای مربوط به آن ،از جملۀ دستاوردهای
ارزشمند این مدرسه به شمار میآید .گفتنی است که اوج موفقیت و تأثیرگذاری
دارالفنون مربوط به چند سال نخست پس از تأسیس آن (1276-1268ق)
است و پس از آن بهتدریج دچار رکود گردید .در این مقاله ،سعی بر آن است
که روند آموزش علوم و فنون جدید نظامی در دارالفنون عصر ناصری بررسی
گردد .چگونگی و روش آموزش ،عملکرد معلمان ،رشتههای آموزشی،
شاگردان و تألیف ،ترجمه و چاپ کتابهای نظامی ،مهمترین مباحث بررسی
شده در این پژوهش است.
کلیدواژهها :دارالفنون ،علم توپخانه ،علم پیاده نظام ،علم سواره نظام،
ناصرالدین شاه
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آموزش علوم و فنون جدید نظامی در عصر قاجار پیش از تأسیس دارالفنون
اقدامها و کوششهای عباسمیرزا

پیش از ورود به موضوع اصلی مقاله ،به صورت گذرا ،چگونگی آموزش علوم و فنون
جدید نظامی را پیش از تأسیس مدرسۀ دارالفنون تشریح میکنیم .نخستین پایهگذار
آموزش دانش و فنون جدید نظامی در دورۀ قاجار عباسمیرزا است .وی به دلیل
فرماندهی جنگ با ارتش روسیه تزاری ،پیش از دیگر دولتمردان قاجار به ضعف
قشون آگاه گردید و برای رفع این کاستی به چارهاندیشی پرداخت .با امضای معاهدۀ

فینکنشتاین میان حکومت قاجار و دولت فرانسه و ورود هیئت فرانسوی به سرپرستی
ژنرال گاردان به ایران ،عباسمیرزا از فرصت استفاده کرد و درصدد برآمد از دانش و
مهارت آنها برای آموزش و مجهز ساختن قشون به سالحهای نوین بهره گیرد .وی

شخصاً ،به تیراندازی با تفنگ و اجرای مواد نظامنامۀ پیاده نظام ارتش فرانسه
پرداخت و با کمک افسران فرانسوی نزدیک دو سال از وقت خود را صرف مطالعه و
مانور پیاده نظام و توپخانه کرد .وی به این نتیجه رسید که نظر باید همراه عمل باشد
(دروویل ،ص .)198افزون بر این ،عباسمیرزا شماری از امیرزادگان را به تعلیم

مهندسی به شیوۀ فرنگ مأمور کرد .آنها مدتی چند نزد «المی» فرانسوی که مهندسی
زیرک و صاحب دانش بود ،مهارت کامل کسب کردند و در علم هندسه ،دانستن آداب
مساحت« ،شناختن مکامن طعن و ضرب ،ترتیب مقام اردو ،ضابطۀ گستردن خیام به

نظام و ساختن قلعه به طرز و اسلوب فرنگ» ،صاحب فن شدند (همو ،ص.)135

عباسمیرزا همچنین دستور داد رسالههایی در علوم نظامی ترجمه شود (رینگر،
صص .)116-114کتابهای نظامی گیبرت و همچنین آئین نامۀ مانور پیاده نظام از
آن جمله است (دروویل ،ص.)198

با خیانت ناپلئون به ایران در جریان معاهدۀ تیلسیت و خروج ژنرال گاردان و

همراهان از ایران ،انگلستان که منتظر بر قراری روابط با ایران بود ،هیئتی را به
سرپرستی سر جان ملکم به ایران فرستاد .آن هیئت مستشارانی برای تعلیم سپاه ایران به
همراه داشت که در میان آنان افسرانی همچون ،لیندسه 1افسر توپخانه ،کریستی 2افسر

1. Lindsa
2. Christie
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پیاده نظام و مونیت 1و پوتینجر 2بودند .آنان بالفاصله برای تعلیم دستههای سپاه به
خدمت اردوی عباسمیرزا فرستاده شدند (شمیم ،ص.)78
روابط و کمک دولت انگلستان به ایران در طی جنگهای ایران و روس تابع منافع

استعماری آن کشور بود .با وجود این ،عباسمیرزا کوشید تا از این فرصت نیز استفاده
کند و با بهرهگیری از توان آنها ضمن تجهیز قشون ،به راهبرد بومیسازی علوم نظامی
نیز ادامه دهد .عباسمیرزا ،در این راستا ،به لیندسه که در امور توپخانه متخصص بود
دستور داد به آموزش جوانان ایرانی بپردازد .در مجموع ،با کوشش و جدیت

عباسمیرزا و با کمک افسران انگلیسی ،کورۀ توپریزی و چرخ سوراخکن توپ به
شیوۀ فرنگی ساخته شد و استادان ایرانی نیز به ساختن توپ پرداختند .این تشکیالت
هزار نفر عمله ،یا کارگر ،داشت (دنبلی ،صص134-133؛ دوکوتزبوئه ،ص .)171بی
گمان ساخت توپ بدون داشتن باروت و گلولۀ خوب ناقص بود .یکی از نقاط ضعف

صنایع نظامی ایران کیفیت پائین باروت ساخت داخل بود .بنا بر این ،به دستور
عباسمیرزا ،باروتخانهای ،با سبک و شیوۀ کارخانههای فرنگ ،ساخته شد که روزی
سه خروار باروت تولید می کرد (دنبلی،ص.)133

از دیگر اقدامهای اساسی عباسمیرزا برای بومیسازی دانش و فنون جدید نظامی،

اعزام محصل به فرنگ بود .برای اجرای این برنامه ،قائم مقام فراهانی به میرزا صالح
شیرازی دستور داد که افراد مستعد و شایسته را انتخاب و میزان خرج گروه را برآورد
کند .سرانجام پس از رایزنی و مشورتهایی ،عالوه بر خود میرزا صالح که برای

تحصیل زبان و مترجمی و آموختن طبیعیات برگزیده شد ،چهار نفر دیگر از

امیرزادگان برای این سفر انتخاب شدند (همو ،ص ،)142که از میان آنها دو نفر جهت
فراگیری علوم نظامی در نظر گرفته شده بودند :یکی میرزا رضا صوبهدار توپخانه برای
تحصیل توپخانه و مهندسی و دیگر میرزا محمد علی چخماقساز (شیرازی ،ص.)46

عباسمیرزا نیز هر سال مواجب ایشان را از ایالت آذربایجان به لندن میفرستاد و

این دانشجویان بر اساس برنامۀ سفر به کسب دانشهایی همچون مهندسی ،طبابت،
ساختن توپ ،تفنگ ،چخماق و صنایع ،پرداختند .آنها پس از بازگشت به میهن به
تبریز نزد عباسمیرزا رفتند .عباسمیرزا نیز با دیدن توانایی آنان ،برای هریک انعام و

مواجبی تعیین کرد و ایشان را مورد لطف خود قرار داد .از طرف دیگر ،صنعتگران
1. Mantieth
2. Pottinger
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انگلیسی حاضر در ایران نیز قابلیتها و تواناییها آنان را تأیید کردند .پس از این
مراحل ،عباسمیرزا در صدد استفاده از دانش و توانایی و مهارت آنها بر آمد .بنا بر
این دستور داد که چند نفر از بچههای بزرگان درگاه را برای شاگردی و تعلیم نزد
ایشان بفرستند تا به آموختن لغت و زبان و صناعت بپردازند (دنبلی ،ص.)142

همچنان که اشاره شد دونفر از این محصالن برای فراگیری علوم و فنون نظامی
انتخاب شده بودند که در بخش  1-3به ایشان خواهیم پرداخت .بنا بر این با کوشش
دولتمردان قاجاری ،بهویژه عباسمیرزا ،زیرساختهایی برای توسعۀ علوم و فنون
نظامی بنیان نهاده شد.

اقدامها و کوششهای محمدشاه

اقدامهای عباسمیرزا در عصر محمدشاه نیز کم و بیش دنبال شد .با لشکرکشی ایران
به هرات و طوالنی شدن محاصرۀ آن شهر ،آگاهی محمدشاه از شکاف فناورانه بین

ارتشهای ایران و اروپا بیشتر گردید .در این میان ،برخورد نظامی و دیپلماتیک با
انگلستان ،محمدشاه را به سمت فرانسه کشاند .در سفر میرزا حسینخان آجودانباشی

به فرانسه ،آن کشور پذیرفت برای آموزش قشون ایران ،هیئتی یازده نفره از افسران
ارتش را به ایران فرستد .اما این گروه هیچ بهبود اساسی در قشون ایران پدید نیاوردند
(رینگر ،صص62-60؛ هوشنگ مهدوی ،ص.)255
از دیگر اقدامهای دولت ایران برای اعزام دانشجو میتوان به کوشش برای

فرستادن دانشجو به مدرسۀ آموزش نظامی قاهره -که به همت محمدعلی پاشا تأسیس
شده بود -اشاره کرد که با مخالفت انگلستان و عثمانی روبهرو و متوقف شد (آدمیت،
ص.)164
گفتنی است که در دورۀ صدارت حاجمیرزا آقاسی ،هنگامی که محمدعلیخان به

سفارت پاریس رفت؛ صدراعظم ،فهرستی از کتابهای علمی ،فنی و فرهنگی سفارش
داد که سفیر در بازگشت به ایران آورد .فهرست را «ریشارخان» فرانسوی ،تنظیم کرده
بود؛ محمدعلیخان آن فهرست را به وزیر خارجه فرانسه تحویل داد .از میان آثار یاد
شده کتابهای «اطلس نظامی فرانسه» و «جملۀ مدوّنات نظامی» ،مربوط به علوم و
فنون نظامی بودند )میرهادی ،صص.)61-62
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اعزام محصل به فرنگ برای فراگیری علوم و فنون نظامی

نخستین گروه محصالن در زمان فتحعلیشاه به لندن اعزام شدند و مأمور به تحصیل

طب و نقاشی بودند .گروه دوم نیز در عصر آن پادشاه و به همت عباسمیرزا برگزیده

شد .آنها پنج نفر بودند (دنبلی ،ص )142که از میانشان استاد محمدعلیخان
چخماقساز ،از استادکاران کارخانۀ اسلحهسازی تبریز ،برای فراگیری صنعت ،میرزا
جعفر برای مهندسی و میرزا رضا یا محمدرضا به منظور تحصیل توپخانه و مهندسی

مأمور بودند (شیرازی ،صص.)45-41

محمدعلی خان ،در کارخانۀ «ویلکینس» ،واقع در «پال مال» ،صنعت تفنگسازی
فرا گرفت و در فن و رشتۀ تحصیلی خود نهایت خالقیت و استعداد را بروز داد.
مهارت و استادی وی در ساختن تفنگ به میزانی رسید که تشویق پادشاه انگلستان را
به دنبال داشت .محمدعلی یک لولۀ تفنگ پیچدار به سبک فوالدهای زیبای دمشق
ساخت که مورد پسند خاطر جرج چهارم پادشاه انگلیس ،قرار گرفت .پادشاه
چهارصد و بیست لیره برای این لولۀ تفنگ به او جایزه داد (مینوی ،ص .)351وی

پس از بازگشت ،پس از چندی مقلب به لقب خانی شد و جز نجبای ایران گردید و در
زمان محمدشاه ،به ریاست قورخانۀ تهران رسید.
میرزا جعفر نزدیک سه سال و نیم در انگلستان به تحصیل فنون هندسه و صنایع
مربوط از قبیل ،قلعهسازی و توپخانه پرداخت .پس از بازگشت از طرف عباسمیرزا به

شغلی که متناسب با تحصیالتش بود گماشته شد .میرزا جعفر به تعلیم فنون ریاضی

مشغول گردید («شرح حال میرزا سید جعفر ،»...ص )43و پس از چندی به دلیل
حسن خدمت ،عباسمیرزا به او لقب «مهندس باشی» داد و یکی از روستاهای
آذربایجان را به عنوان تیول به او بخشید .در فرمانی که در این خصوص میرزا
ابوالقاسم قائم مقام ثانی به دستور نایب السلطنه برای وی صادر کرد دانش و مهارت

وی را این گونه بر شمرده است:
 ...میرزا جعفر مهندس که در بدایت جوانی حسب االشاره به تحصیل علوم
هندسی و ریاضی و تکمیل آداب نظام به مملکت انگلیس مأمور شد پس از
مدتی که حصول علم مأمور به را حائز و به حضور باهرالنور فائز گشت او را
در علم و عمل بر وجه اتم و اکمل آزمودیم فی الحقیقه در حساب و هندسه و
فنون ریاضی و تعیین قلعه و سنگر و ترتیب لشکر و معسکر کامل و ماهر
بود( ...قائم مقام فراهانی ،صص.)130-129
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میرزا رضا نیز که برای تحصیل در رشتۀ توپخانه و فن قلعهسازی و استحکامات
برگزیده شد ،به هنگام اعزام ،سلطان توپخانه ،و یا به اصطالح معمول در ارتش هند
آن روز صوبهدار توپخانه ،بود (کریمیان،ص .)45وی پس از بازگشت به ایران ،در

توپخانۀ لشگر آذربایجان مشغول به خدمت شد (همو ،ص )50و پس از چندی ملقب
به «مهندسباشی» گردید .وی در سال 1253ق .در لشکر کشی محمدشاه به هرات،
شرکت داشت و برای ارتش ایران ،قلعه و سنگرهائی ،ساخت (بامداد ،ج،1
صص.)96-95

هنگامی که امیرکبیر در صدد ساختن مدرسۀ دارالفنون برآمد میرزا رضا طرح و

نقشۀ آن را ریخت (اعتماد السلطنه ،تاریخ ،...ج ،3ص .)1719وی سالها در
سرحدات ایران همچون ،آذربایجان ،گیالن ،گرگان و عراق عرب و عجم مشغول
خدمت بود و به تعیین حدود ،نقشهکشی ،قلعهسازی و امور مربوط به نظام پرداخت

(کریمیان ،صص .)53 ،44در سال 1298ق .هنگامی که ناصرالدین شاه از دارالفنون

بازدید کرد کتابها و نقشههایی که به چاپ رسیده بود از نظر شاه گذارنده شد که از
همه مهمتر میتوان به نقشههای جغرافیایی که میرزا رضا ترسیم کرده بود ،اشاره کرد
(اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج2و ،3ص)1119

از میرزا رضا مهندسباشی نوشتههای زیادی بر جای مانده است که از میان آنها
کتابهای صواعق النظام و «رسالهای در فشنگ» ،مربوط به علوم و فنون نظامی
است .کتاب صواعق النظام در زمینۀ مهندسی نظامی میباشد .در این رساله ،از

ساختمان توپ ،خمپاره ،ترتیب گلوله و عراده و سایر آالت و ادوات جنگی ،بحث

شده است .اصل آن ،یادداشتهایی بوده که در زمان محاصرۀ هرات به روزگار محمد
شاه قاجار ،تهیه شده است .نویسنده پس از آن برگزیدهای از آن یادداشتها ترتیب
داده و با مقایسۀ آن با کتابهای فرنگی ،آن را در یک مقدمه ،شش فصل و سی باب،
به رشتۀ تحریر در آورده است .میرزا رضا در کتابش ،از تاریخ ساختن توپ و استعمال

آن و آراستن میدان جنگ به وسیلۀ توپ و انواع فشنگها و خمپارهها سخن گفته
است .اثر دیگر وی ،یعنی «رسالهای در فشنگ» ,در زمان صدرات حاجی میرزا آقاسی
برای اصالح سالح و قورخانۀ ایران ،تهیه گردیده است.

سومین گروه محصالن شامل هفده نفر بود که در سال 1254ق .در دورۀ محمدشاه

به سرپرستی حسن خان نظامالدوله معروف به آجودانباشی به فرانسه اعزام شدند.
هدف اصلی از این سفر در واقع انجام یک مأموریت سیاسی برای حل اختالفات با

دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون53/ ...

دولتهای انگلستان و فرانسه و نیز استخدام معلم از فرانسه برای قشون و تشویق
کاردانان برای کار در ایران بود .از این میان میرزا عبدالرحیم ،عزیز خان و محمد
حسن خان ،برای فراگیری علوم نظامی برگزیده شده بودند .محمد حسن خان و

عبدالرحیم بیگ بعد از بازگشت از فرانسه به دریافت درجۀ یاوری نائل گشتند
(هاشمیان ،ص.)49-45
همچنین در دورۀ محمدشاه چهارمین گروه که شامل  5نفر بود به فرنگ اعزام
گردید .از میان آنان میرزا زکی برای «مهندسی توپخانه» و حسینقلیخان برای «پیاده
نظام و توپخانه» مأمور بودند (همو ،صص  ،)53-51اما آنها به دلیل وقوع

شورشهای منجر به جمهوری دوم در فرانسه و نیز مرگ محمدشاه در فراگیری علوم و
فنون مد نظر توفیق چندانی نیافتند .فقط حسینقلیخان در میان آنان به موفقیت نسبی

دست یافت (همو ،ص  .)53وی در سال 1263ق (1844م) از مدرسه سن سیر 1فارغ
التحصیل شد (همانجا) .میرزا زکی نیز بعدها مترجم درس علم توپخانۀ مسیو

کرشیش شد و در ترجمه و چاپ کتابهای علم توپخانه کوشش بسیار کرد.
آموزش علوم و فنون جدید نظامی در دارالفنون
تأسیس مدرسۀ دارالفنون

تأسیس دارالفنون نقطۀ عطفی در تاریخ تحوالت علمی جامعۀ ایران به شمار میآید.
امیر کبیر ترتیب زندگی و معارف جدید را در مدت اقامت کوتاه خود در روسیه و

مأموریت طوالنی خویش در کشور عثمانی دیده و ،در جریان کارهای اداری ،نیاز
ایران را به افراد کاردانی که از معارف جدید آ گاه باشند دریافته بود .وی ،نیک
میدانست که مستشاران خارجی کاری برای ایران انجام نمیدهند و نباید خیلی به آنها
امید داشت .محصالن اعزامی به فرنگ نیز در فنونی که تحصیل کرده بودند ،آن چنان
مهارت نیافته بودند که همۀ نیازمندیهای کشور را برطرف سازند و شمار آنها هم آن

قدر نبود که در همه جا به کار آیند .این مالحظات به امیر آموخته بود که برای رفع
احتیاج ایران باید در پایتخت ،مرکزی برای تربیت و تعلیم جوانان ایرانی آماده ساخت
که حتی االمکان پیش آمدها و عوارض خارجی نتواند رشتۀ تحصیل یا کار و خدمت

ایشان را بگسلد (محبوبی اردکانی ،ص .)254از طرفی آموزش محصالن در داخل
کشور بهمراتب ارزانتر و کمتر از فرستادن آنها به فرنگ برای دولت هزینه داشت .بنا

1. Saint-Cyr
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بر این ،امیرکبیر با توجه به تجارب گذشته ،بر این نکته کامالً آگاه بود که استخدام
مستشار از کشورهای خارجی که تابع منافع کشورهایشان عمل میکنند تالشی مقطعی،
زودگذر ،سطحی و بیفایده است .وی به این باور رسید که تا موضوع آموزش به
صورت هدفمند ،پیوسته و در قالب یک مرکز آموزشی و آن هم به وسیلۀ معلمانی از

یک کشور بیطرف ،ساماندهی نشود ،انتقال و بومی سازی علوم و فنون جدید میسر
نخواهد شد.
مشکل امیرکبیر در این که چگونه یک مؤسسۀ آموزشی به سبک غربی تأسیس کند

و در عین حال نفوذ دیپلماتیک ایشان را به حداقل برساند ،با تصمیم او به استخدام
معلمان اتریشی برای آموزش در دارالفنون تا حدی بر طرف شد .معلمان اتریشی به دو
دلیل انتخاب شدند .نخست ،اتریش در آن زمان به لحاظ سیاسی در ایران دستی
نداشت .بدین ترتیب امیرکبیر پیچیدگیهای دیپلماتیک بالقوهای را که از انتخاب

مربیان فرانسوی ،روسی یا بریتانیایی میتوانست ناشی شود با موفقیت به حداقل
رساند .دوم ،اتریش به خاطر دستاوردهای علمی و نظامیاش بلند آوازه بود .البته به
هنگام کار معلمان اتریشی یک مشکل بود .آنها فارسی نمیدانستند ،و مترجمانی هم

که زبان آلمانی بدانند به اندازۀ کافی در دسترس نبود .در نتیجه فرانسه به عنوان زبان
آموزشی در دارالفنون پذیرفته شد (رینگر ،صص.)90 ،86-85
رشتههای تحصیلی دارالفنون علومی همچون ،پیاده نظام ،سواره نظام ،هندسه،
معادن و طب و جراحی و مدت آموزش هشت سال بود اما بعدها چهارسال شد .اگر

چه دانش آموزان اغلب چهار سال دیگر در مدرسه میماندند تا در امر آموزش کمک
کنند .زبان آموزش فرانسوی و معلم آن «ریشارخان» بود (رینگر ،صص .)91-89در
واقع رشتههای تحصیلی در دارلفنون بازتاب تخصصهای نخستین گروه معلمان
اتریشی و ایتالیایی بود و عمدتاً ماهیت نظامی داشت.

در آغاز کار مدرسه ،چون معلمان اروپایی که در دارالفنون تدریس می کردند و سر

و کارشان طبق معمول با وزیر امورخارجه بود ،سرپرستی مدرسه بر عهدۀ میرزا
محمدعلی خان شیرازی« ،وزیر دول خارجه» ،سپرده شد چنان که در روز افتتاح
مدرسه ،وی طرف خطاب شاه و مأمور معرفی اشخاص بود .پس از درگذشت میرزا

محمدعلی خان شیرازی در  18ربیع الثانی  ،1268و به دلیل اینکه جنبۀ نظامی مدرسه
بر دیگر جنبههای آن برتری داشت ،سرپرستی آن را به عزیز خان مکری آجودانباشی
کل نظام واگذار کردند و عبدالحسین خان فرزند علینقی خان آجودان از جانب او در

دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون55/ ...

ادارۀ مدرسه نیابت داشت .بعد از عزیز خان ،میرزا محمد امیر تومان به ریاست مدرسه
منصوب شد (محبوبی اردکانی ،ص .)264این واقعیت که ریاست دارالفنون ،به جز
تصدی یک ماهۀ شیرازی ،برای شش سال در دست افسران نظامی بود ،بهیقین نشانۀ
اهمیتی است که در سالهای نخست برای آموزش نظامی قائل بودند (رینگر ،ص.)92

سن دانش آموزان هنگام ورود به مدرسه بین چهارده تا شانزده سال بود و بعضی که
در دستگاه سیاسی نفوذ داشتند با سن بیشتر نیز در مدرسه پذیرفته میشدند .گفتنی
است که اغلب پذیرفتهشدگان از خانوادههای اعیان ،اشراف و درباریان بودند
(همان) .از شاگردان سالی سه مرتبه امتحان گرفته میشد و اغلب آنها در حضور

ناصرالدینشاه بود (اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج2و،3ص )1147و شاه به
شاگردان موفق انعام اعطا میکرد .شاگردان پس از فارغ التحصیلی حقوق دیوانی
میگرفتند و به خدمات دولتی گماشته میشدند .گفتنی است که شاگردان نظامی به
هنگام پایان تحصیل منصب دریافت میکردند (هدایت ،ص.)61

همچنان که اشاره شد یکی از اهداف امیرکبیر از تأسیس دارالفنون رهایی از
وابستگی به دولتهای استعمارگر بود .از این رو ،گروه نخست معلمان دارالفنون از

کشور اتریش انتخاب شدند .در جریان دیدار مسیو جان داود ،مترجم اول دولت ایران

از اتریش و مالقاتش با امپراتور آن کشور ،به درخواست وی چند نفر از معلمان

اتریشی برای آموزش علوم نوین به ایران آمدند .کرشیش 1،معلم علم توپخانه ،هندسه،
حساب و علم جغرافیا؛ گمنز 2،معلم پیاده نظام؛ زطی 3،معلم علم هندسه؛ نمیرو،

4

معلم سواره نظام ،چرنطای 5،معلم علم معادن؛ پوالک 6،معلم طب و جراحی و فوکه

تی 7،معلم علم طبیعی و داروسازی؛ از جمله اولین معلمان مدرسه به شمار میآیند .بعد
از مدتی نیز معلمانی همچون ،میرزا ملکمخان ،متراتسو 8،بهلر 9،نمبرگ 10،فلمر 11و

دیگرانی به آنها اضافه شدند یا جایگزین آنها شدند.
1. Krziz
2. Gumones
3. Zattie
4. Nemiro
5. Carnotta
6. Polak
7. Fochettie
8. Matrazzo
9. Buhler
10. Nemberg
11. Flemmer
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به دلیل اینکه معلمان اتریشی و ایتالیایی زبان فارسی نمیدانستند برای آنها
مترجمانی تعیین شد .میرزا آقا ،میرزا جعفر ،محمدحسین خان قاجار ،میرزا رضا،
میرزا زکی خان و حاجی شیخ محسنخان از جملۀ نخستین مترجمان مدرسه به شمار

میآیند.

در منابع تاریخی آمده است که دارالفنون پس از مرگ امیرکبیر در سال 1268ق.
افتتاح گردید .اما به استناد نامههای امیرکبیر به ناصرالدینشاه ،شعبۀ نظام مدرسه در
زمان صدارت وی و هشت ماه پیش از افتتاح رسمی مدرسه آغار به کار کرد و بارون

گمنز معلم علم پیاده نظام و نمیرو معلم علم سواره نظام ،مشغول آموزش شاگردان و

صاحبمنصبان نظامی بودهاند (ساسانی ،ج ،1ص .)43برای تعلیم افسران نیز کتاب
نظام ناصری نگارش بهرام میرزا معزالدوله در سال 1267ق .چاپ شد .بهرام میرزا
پسر عباسمیرزا بود که نزد معلمان انگلیسی درس خوانده و مدتی ریاست قورخانۀ

آذربایجان را داشت (آدمیت ،ص .)292این کتاب هشت باب و یک خاتمه دارد.
باب اول ،در اصطالحات دستهبندی ،قوانین و فرمانهای متعلق به تعلیم و دستۀ
سرباز .باب دوم ،در آداب و قواعد و حرکات و فرامین مشق تفنگ و تیراندازی .باب
سوم ،در آداب و قواعد مشق قراول .باب چهارم ،در آداب حاضرباش و دورۀ مرچ.1

باب پنجم ،در حرکات افواج .باب ششم ،در بیان قواعد بعضی حرکات و فرامین
مختصره .باب هفتم ،در بیان حرکت پنج فوج .باب هشتم ،در آداب و قواعد
کوچیدن و افتادن اردو .و در خاتمه قواعد مختصر نظام به طریق اجمال و اختصار
(دهقان ،ص.)3

بنا بر این آموزشهای دارالفنون با علوم و فنون نظامی آغاز گردید .رشتههای
تحصیلی مدرسه بازتاب تخصصهای نخستین گروه معلمان اتریشی و ایتالیایی بود و
بیشتر خصلت نظامی داشت .علوم توپخانه ،سواره نظام و پیاده نظام رشتههای نظام

مدرسه بود .از آنجا که از میان علوم و فنون نظامی یاد شده ،آموزش علم توپخانه از

اهمیت ویژهای برخوردار بود نخست به چگونگی آموزش آن پرداخته میشود.
علم توپخانه

در آن زمان اولین شعبۀ جنگ و نظام ،توپخانه بود و از دیگر قسمتهای آن مهمتر و

عامل اصلی فتح و پیروزی در جنگ محسوب میشد .از این رو ،آموزش علم توپخانه
1. march

دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون57/ ...

بسیار مورد توجه دولتمردان و حاکمان بود و آموزش آن به صورت عملی و نظری
انجام میشد .محصالن ضمن یادگیری علوم عملی مشق توپ و حرکات دسته،
میبایست علومی همچون علم توپخانه ،حساب ،جبر و مقابله ،هندسه ،مثلثات،
مسّاحی ،قلعهگیری ،قلعهسازی ،جغرافیا ،نقاشی ،اسبابسازی ،تاریخ جنگ و
حکمت طبیعی (شیمی-فیزیک) را فرا میگرفتند.
الف) معلمان علم توپخانه

اولین معلم علم توپخانه مسیو کرشیش و مترجمش میرزا زکی و تعداد شاگردان بیست
و شش نفر بود .آموزش علم توپخانه ،باعث آشنایی شاگردان با پیشرفتهای جدید
علم ریاضی در اروپا گشت .کرشیش طی مدت اقامت هشت سالۀ خود در ایران
شاگردان خود را به صورت ریاضیدانانی جدی تربیت کرد و با تمامی اصول علمی این

رشته آشنا ساخت (پوالک ،صص .)218-217در گزارشی آموزشها و میزان
پیشرفت شاگردان توپخانه این چنین آمده است:
...شاگردان توپخانه مراتب حساب را به پایان رساندهاند و در جبر و مقابله تا
تساوی درجه دوم چند مجهول دیدهاند و علم توپخانه را از مقامات جنگ با
توپ در قلعهگیری و قلعهداری و جنگ در صحرا و شاختن توپهایی که در
صحرا و قلعه به کار میرود از توپ سواره و پیاده و مشق پا و مشق توپ و
حرکت دادن توپها بهجهت دعوا و علم جغرافیای مهندسی را تمام کردهاند...
(روزنامۀ وقایع اتفاقیه ،ج.)590/99 ،1

شاگردان علم توپخانه در کنار آموزشهای یاد شده به همراه توپچیان «توپخانۀ
مبارکه» و گاهی نیز جداگانه در حضور ناصرالدینشاه با توپ تیراندازی میکردند ،و
در صورت توانایی و مهارت در زدن نشانها ،از شاه انعام دریافت میکردند( .همان،
ج409/71 ،1؛ ج )1344/211 ،2گاهی اوقات نیز شاگردان علم توپخانه را به
حضور ناصرالدین شاه برده و در آنجا از آنها امتحان علمی و عملی میگرفتند.

امتحانها در زمینۀ قواعد و قوانین نظامی علم توپخانه همچون ،مشق تیراندازی،
انداختن خمپاره ،علم هندسه و جغرافیا بود و شاگردان در صورت موفقیت ،تشویق
میشدند (همان ،ج.)981/155 ،2

کرشیش در کنار آموزش شاگردان دارالفنون ،به دستور ناصرالدینشاه -که توجه

زیادی به انتظام و سامان دادن امور «توپخانۀ مبارکه» داشت (همان ،ج،2
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 -)1111/173مأمور به مشق توپچیان آن مرکز گشت .وی در این راستا از توانایی و
کمک شاگردان اول علم توپخانه بهره گرفت .کرشیش ،توپچیها را به چند دسته
تقسیم کرد و بر هر دسته یک نفر از شاگردان خوب خود را گماشت تا آنها را آموزش
دهند (همان ،ج.)590/98 ،1

با تالش کرشیش و شاگردانش ،توپچیان «توپخانۀ مبارکه» در مشق ،حرکت و
تیراندازی پیشرفت خوبی کردند (همان ،ج .)1111/173 ،2ناصرالدین شاه نیز به
دلیل اهمیت کار ،بر سر مشق توپچیان حاضر میشد و تیراندازی آنها را از نزدیک

مشاهده میکرد و در صورت عملکرد خوب و زدن نشانها ،به آنها انعام میداد
(همان ،ج.)409/71 ،1
گفتنی است که در برخی مواقع نیز صاحبمنصبان توپخانه ،شاگردان علم توپخانه
و سواره نظام با هم و در حضور شاه به تیراندازی و تمرین می پرداختند:
...بر حسب حکم همایون بیست عراده توپ با صاحبمنصبان توپخانه مبارکه
و متعلمین دارالفنون که به تعلیم توپخانه اشتغال دارند با سواره نظام در
صحرای نزدیک داودیه توپچیان در حضور شاه در کمال جالدت و مهارت
به تیراندازی قیام و سواره نظام نیز بیورش و تاخت سمت توپخانه اقدام کردند
(همان ،ج.)1219/190 ،2

مسیو کرشیش به دلیل عملکرد و خدمات خوبش از ناصرالدین شاه یک قطعه
نشان سرهنگ دومی و یک طاقه شال ترمه دریافت کرد .کرشیش ضمن عمل به
تعهدات خود در آموختن علم و عمل توپخانه به شاگردان دارالفنون و توپچیان

توپخانه ،دو اقدام اساسی دیگر را نیز متعهد شد :یکی نگارش کتابهایی در زمینۀ
علم توپخانه .وی در این راستا متعهد گردید درسهای علم توپخانه را همچون،

حساب ،هندسه ،مثلثات ،تسطیح و جراثقال ،جغرافیای هندسی ،علم توپخانه و علم
جنگ توپخانه نوشته و میرزا زکی یاور توپخانه آنها را ترجمه و چاپ کند (همان،

ج)1728/270 ،3؛ دیگر آنکه متعهد گردید به مدت یک سال مباحثی در علم
حکمت طبیعی همچون ،نور ،حرارت ،چرخ الماس ،مغناطیس ،علم مناظر و مرایا را
هم به شاگردان دورۀ اول ،بیاموزد (همانجا).

کرشیش به تألیف کتابهای درسی با جدولهای الزم دست زد و آنها را به
صورت چاپ سنگی منتشر ساخت و همچنان که اشاره گردید در این کار از کمکها

دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون59/ ...

و یاری میرزا زکیخان که در پاریس درس خوانده بود ،بسیار سود جست .اقدامات
وی در زمینۀ وارد کردن دانش جدید به ایران باعث گردید شاه به وی لقب و نشان
سرتیپی ،اهدا کند (پوالک ،صص .)218-217برخی از آثار تألیفی کرشیش در زمینۀ
علوم و فنون نظامی به شرح زیر است:

 .1علم توپخانه :که به صورت سؤال و جواب تألیف شده ،و شامل هفت باب
است .باب اول ،شامل صد و بیست و چهار سؤال همراه با جواب دربارۀ توپخانه؛
باب دوم ،در رسالۀ عملی در انداختن گلولۀ خمپاره ،چه در محاصره کردن قلعه و چه

در محصور بودن در قلعه؛ باب سوم ،در قلعه و اصطالحات متداول آن؛ باب چهارم،
در علم جنگ توپخانه (علم تاکتیک)؛ باب پنجم ،تاریخ جنگ؛ باب ششم ،در
ساختن سنگر؛ و باب هفتم ،در جزء شیمیایی علم توپخانه که آن را دستگاه شیمیایی
توپخانه مینامند ،در این باب مباحثی دربارۀ باروت آمده است.

 .2دیگر اثر کرشیش رسالۀ علم مشق توپ است .وی در مقدمه دربارۀ دالیل

تألیف آن چنین آورده است:
از آنجا که گذشته از تعلیم متعلمین دارالفنون نشر این علم در تمام بالد ایران
الزم بود این چاکر ارادتکیش موسوم بکرشیش بمواظبت و ترجمانی میرزا
محمد زکی یاور توپخانه رساله در علم مشق توپ نگاشته و مشارالیه به فارسی
متداول ترجمه کرده که نسخههای آن متعدد و به توپچیان قاهرۀ مأمور اطراف
و اکناف مملکت ایران فرستاده شود که مزید علم و بصیرت آنان گردیده
باشد.

دیگر معلم علم توپخانه دارالفنون مسیو فلمر بود( .اعتمادالسلطنه ،تاریخ ،...ج،3

ص.)2130وی پروسی بود و در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه استخدام شد (محبوبی
اردکانی ،ج ،1ص .)275مترجم فلمر ،یحییخان بود .وی به شاگردان علم توپخانه
درسهایی همچون علم اسلحه ،قلعهسازی ،تاکتیک (علمی و عملی) ،تاریخ،
حکمت طبیعی ،مشق و ژیمناستیک و طراحی و نقشهکشی میآموخت .فلمر به خاطر
خدماتش به منصب سرتیپ دومی نائل شد (اعتمادالسلطنه ،المآثر و اآلثار ،ص.)41

همچنانکه اشاره گردید یکی از درسهایی که شاگردان علم توپخانه می آموختند
نقشهکشی نظامی بود .از دیگر معلمانی که در زمینه تدریس نقشۀ نظامی به آموزش
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شاگردان دارالفنون پرداخت قراچای 1صاحبمنصب و مهندس اتریشی بود که پیشینۀ
خدمت در قشون آن دولت را داشت .قراچای در سال 1269ق به ایران آمد و معلم
دارالفنون شد و نوزده نفر از شاگردان قابل با ذهن و ذکاوت به وی سپردند تا به آنها

نقشهکشی بیاموزد .شاگردان در طی مدت کوتاهی در کشیدن نقشه نظامی از روی
نقشه و هم از روی هر زمین و محلی که به نظر می آورند توانا و ماهر شدند (روزنامۀ

وقایع اتفاقیه ،ج .)1111/173 ،2دیگر معلم علم توپخانه دارالفنون آدولف اگوست
ژان باتیست نیکوال 2فرانسوی است .وی در مدرسۀ پلی تکنیک پاریس درس خواند و

دو سال بعد به عضویت لشکر توپخانۀ آن کشور پیوست .وی به موجب قرارداد منعقدۀ
فرخ خان امینالدوله با دولت فرانسه به همراه چهارده نظامی به ایران آمد و در مدرسۀ
دارالفنون به تدریس پرداخت (هاشمیان ،صص.)225-224
ب) دانش آموختگان علم توپخانه

از میان دانش آموختگان علم توپخانه برخی در مناصب دیوانی و لشگری مشغول
خدمت شدند .چند نفری نیز برای ادامه تحصیل به اروپا رفتند و پس از بازگشت به

سمت معلمی رسیدند .گفتنی است که برخی شاگردان به هنگام درس خواندن در کار
آموزش نیز همکاری می کردند .از آن میان میتوان ،به میرزا فضل اللّه اشاره کرد .وی
از شاگردان نخست توپخانه بود ،و به دلیل تعلیم شاگردان جدید از ناصرالدین شاه
انعام گرفت (روزنامۀ وقایع اتفاقیه ،ج .)1591/252 ،2افزون بر این میباید به علی
خان اشاره کرد .وی در فنون علم هندسه متبحر و چندی نیز در فرنگ به تکمیل

تحصیل پرداخت و به معلمی توپخانه رسید (اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج2و،3
ص .)1086علی خان در سال 1297ق پس از امتحانات دارالفنون از دست
ناصرالدین شاه منصب سرهنگی خارج از فوج و صد تومان اضافه مواجب گرفت

(همو ،تاریخ ،...ج ،3ص .)2007همچنین از دیگر شاگردان توانای علم توپخانه

میباید از مصطفیقلی خان نام برد .مصطفیقلی خان گروهی از توپچیان توپخانه را
علمی و عملی آموزش میداد و کتاب توپخانۀ صحرائی ،نوشتۀ مسیو نیکوال ،معلم
«توپخانۀ مبارکه» را از فرانسوی به فارسی ترجمه کرد .دیگر شاگرد مدرسه ،میرزا فتح
اللّه خان سرهنگ بود که در سال 1288ق به معلمی کل افواج توپخانه رسید

1. Karaczay
2. Adolphe Auguste Jean Baptiste Nicolas

دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون61/ ...

(اعتمادالسلطنه ،تاریخ ...ج ،3ص .)1926افزون بر این ،میرزا عباس خان فرزند
میرزا رضای مهندس پس از تحصیل در دارالفنون به مدت هشت سال در مدرسه پلی
تکنیک پاریس در علم ریاضی درس خواند و بعد از بازگشت به برخی خدمات

سرحدی مأمور و به منصب سرتیپ دومی رسید و ملقب به «مهندس حضور» شد .میرزا
محمود نیز با به پایان رساندن تحصیل به فرنگ رفت و در رشتۀ نجوم ادامۀ تحصیل
داد و پس از بازگشت به لقب خانی و منصب سرهنگی رسید و در تلگرافخانه مشغول
خدمت شد .برخی نیز همچون محمد تقی خان پس از تکمیل تحصیل در پاریس و

بازگشت به منصب سرهنگی رسیده و در قورخانه مشغول به کار شدند (اعتماد
السلطنه ،مرآت البلدان ،ج2و ،3صص1087و.)1092
از دیگر شاگردان موفق ،میتوان به ذوالفقار خان محالتی اشاره کرد که به منصب
سرهنگی رسید و مدتها مأمورخدمت در سیستان و بلوچستان بود .وی جزو مهندسان
و در دیوان خدمت میکرد (همان ،ص .)1093گفتنی است در سال 1283ق به
دستور اعتضادالسلطنه وزیر علوم ،یکصد و پنجاه نفر سرباز از مالیر گرفتند و
ذوالفقار خان سرهنگ مهندس ،به مشاقی و تعلیم و فنون جدید آنها پرداخت و پس از
چندی در علوم وفنونی همچون ،قلعهسازی ،نقابی ،قلعه فوری و غیره به خصوص در

ساختن فکاز (خمپاره زمینی) و آتش زدن آن به نیروی الکتریسته توانا و ماهر شدند.
با پایان یافتن آموزش آنها ،دوباره دستور داده شده صد سرباز دیگر از مالیر گرفته
شود تا مشغول آموزش و فراگیری فنون و تعلیمات یاد شده گردند (همان،
صص.)1521-1520

علم پیاده نظام

شاگردان علم پیاده نظام ضمن آموختن مشق پیاده نظام ،در علوم و فنونی همچون،
علم جنگ ،مشق افواج ،خدمات اردو ،علم محاصره و مدافعه ،تحصن فوری و علم

استراتژیک تحصیل میکردند (روزنامۀ وقایع اتفاقیه ،ج.)1728/270 ،3
الف) معلمان علم پیاده نظام

اولین معلم علم پیاده نظام دارالفنون سروان گوموان یا گمنز بود( .پوالک ،ص)206
وی دو سال تعهد خدمت داشت اما پیش از به پایان رسیدن آن مدت و در حالی که
پانزده ماه بیشتر از حضورش در مدرسۀ دارالفنون نمیگذشت اجازۀ مرخصی گرفت و
ایران را ترک کرد (همان ،ص217؛ روزنامۀ وقایع اتفاقیه ،ج.)642/107 ،1
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پس از گمنز به توصیۀ انگلیسیها سرهنگ متراتسو ایتالیایی جایگرین وی شد.
متراتسو در اصل از اهالی یونان بود .وی به سبب فشار دولت انگلیس به دستگاه
حاکمۀ ایران ،برای تدریس در مدرسۀ دارالفنون استخدام شد .انتخاب متراتسو باعث
رنجش و استعفای بارون گمنز شد (پوالک ،ص .)217ظاهراً همین شخص است که

به نام «قولونل ایتالیایی» برای استخدام او بین امیرکبیر و کلنل شیل ،سفیر انگلیس،
گفتگویی رخ داده و امیر حاضر به استخدام وی نبوده است (محبوبی اردکانی ،ج،1
صص.)274-273

متراتسو در رمضان 1268ق به ایران آمد و به سِمَت مربی سپاه ایران و معلم پیاده

نظام و فن جنگ (تاکتیک) در دارالفنون انتخاب شد و عالوه بر آموزش شاگردان
مدرسه ،شماری از صاحبمنصبان و امرای لشکر را نیز آموزش میداد (اعتماد
السلطنه ،مرآت البلدان ،ج2و ،3صص )1094-1087مترجم متراتسو ،محسنخان

معینالملک بود و بعد از او عبدالحسین خان پسر اعتماد السلطنه ،مترجمش گردید و
پس از متراتسو معلم پیاده نظام شد( .کیانفر ،صص .)86-85متراتسو به هنگام آمدن
به ایران پنج تن افسر انگلیسی را به همراه داشت که از میان آنها میتوان به مارکف،

1

آندرهنی 2و پشه یا پشین 3اشاره کرد (هاشمیان ،ص.)223

متراتسو معلم علم پیاده نظام تمام شاگردان مدرسه بود که سی نفر بودند (روزنامۀ
وقایع اتفاقیه ،ج582/98 ،1؛ ج .)1728/270 ،3در این میان ناصرالدین شاه نیز که
در برخی مقاطع برای نظارت و امتحان شاگردان به مدرسه میرفت ،از کالس درس

پیاده نظام نیز بازدید میکرد و متراتسو در حضورش از دانش آموزان درس میپرسید

(همان ،ج .)670/111 ،1کلنل متراتسو چندین شاگرد تربیت کرد که هر یک به
منصب اِطاماژوری (ارکان حربی ،ستادی) رسیدند (همان ،ج .)1111/173 ،2وظیفۀ
مهم دیگری که کلنل متراتسو در کنار آموزش شاگردان دارالفنون بر عهده داشت مشق
افواج و نیز صاحبمنصبان نظام بود .وی معلم کل در میدان مشق بود (اعتمادالسطنه،
المآثر و اآلثار ،ص .)26متراتسو به همراه شاگردان قابل و توانای پیاده نظام
دارالفنون هر روز در میدان مشق واقع در بیرون شهر مشغول مشق افواج بود (روزنامۀ
وقایع اتفاقیه ،ج.)582/98 ،1
1. Markow
2. Andreini
3. Pesce

دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون63/ ...

حسب دستور ناصرالدین شاه قرار شد برای اینکه عموم رؤسای لشگر از آداب و
علوم حرب کمال اطالع و آگاهی را داشته باشند ،امیران پنج ،سرتیپان ،نایبان ،امیر
االمراء العظام ،آجودانباشی و سرهنگان افواج قاهره بعد از فراغ از مشق ،همگی در

مدرسۀ دارالفنون حاضر شوند و درس «علم جنگ» بخوانند (روزنامۀ وقایع اتفاقیه،
619/103؛ اعتمادالسلطنه ،تاریخ ،...ج ،3ص.)1743
از جمله صاحبمنصبان موفق ،سرتیپ علیخان قراگوزلو بود که کتابی در علم
نظام به رشتۀ تحریر در آورد و کلنل متراتسو بر آن صحه گذاشت (همو ،مرآت البلدان،

ج2و ،3ص .)1185محتوای کتاب در سه بخش و یک خاتمه تصنیف شده و به
توضیح پیرامون تقسیمبندی افواج ،طرز ایستادن ،رژه و صفوف مختلف نظامی
میپردازد .طرحهایی هم برای روشنتر شدن توضیحات در مقابل هر تعریف رسم شده
است (سعیدی ،ص .)17علیخان قراگوزلو ،مورد تشویق ناصرالدینشاه قرار گرفت.
وی از شاه اجازه مرخصی خواست و به همدان روانه گردید که سر فوج ابواب جمعی

خود باشد (روزنامۀ وقایع اتفاقیه ،ج .)1147/179 ،2همچنین در راستای گسترش و
سرعت بخشیدن به آموزشها ،قرار شد که از هر یک از افواج دوازده نفر صاحب
منصب جهت مشق در دارالخالفه حاضر شوند و آداب مشق تفنگ و حرکات را

بیاموزند و پس از تکمیل آموزش در فوجهای خود معلم گردند و به جای آنها دوباره
دوازده نفر دیگر به تهران آمده مشغول مشق شوند تا پس از مدتی همگی
صاحبمنصبان و افواج در آداب مشق و اعمال نظامی ماهر شوند (همان ،ج،3
.)1682-1681/263

متراتسو برای افواج قشون که در دیگر بالد مشغول خدمت بودند و امکان آموزش
و تحصیل قواعد نظامی را نداشتند زبده و چکیدۀ مطالب در بارۀ قوانین علم پیاده
نظام را در رسالهای با عنوان قواعد النظامیه در شانزده فصل نوشته و چاپ کرد و برای
بالد مختلف فرستاد « ...تا در مقامات علم و عمل و مراتب جنگ و جدل از مرتبۀ

تقلید بتحقیق و از مقام تکمیل بپایۀ اکمل ارتقا و اعتال جویند».

دیگر معلم علم پیاده نظام مسیو بهلر 1است که معلم هندسه نیز بود .بهلر فرانسوی

و از دیپلمههای پلیتکنیک پاریس بود و در سال 1269ق ،پس از مرگ مسیو زطی،
به تهران آمد .مترجم وی ،محمدحسین خان قاجار بود (کیانفر ،ص .)85بهلر که در
1. Buhler
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مدرسۀ دارالفنون در تعلیم شاگردان موفق عمل کرد به نشان سرتیپی و حمایل رسید
(لسانالملک ،ج ،3ص .)1472وی پس از مدتی تدریس در دارالفنون ،از آنجا
منتقل شد و سالیانی طوالنی با درجۀ سرتیپی در قشون ایران خدمت کرد (محبوبی

اردکانی ،ج ،1ص .)272به هنگام نبرد هرات ،بهلر ،به همراه گروهی از
صاحبمنصبان قورخانه راه هرات در پیش گرفت (لسانالملک ،ج ،3ص )1321و
در جنگ هرات شرکت و به سپاهیان ایران کمک علمی و فنی کرد و بدین جهت
سخت مورد تنفر دولت انگستان بود (محبوبی اردکانی ،ج ،1ص .)272پس از بهلر

نمبرگ 1یا بنزک ،جانشین او شد .مترجمی وی با ذوالفقارخان بود (کیانفر ،ص.)85
از جملۀ اقدامهای مهم مسیو بهلر ،آموزش فوج مهندسان بود .وی خمپارهای زمینی

ساخت و در حضور ناصرالدینشاه آزمایش کرد .شاه به وی و شاگردانش انعام داد و
قرار شد که از این سالح زیاد ساخته و در قورخانه حاضر و آماده داشته باشند

(روزنامۀ وقایع اتفاقیه ،ج .)1415/225 ،2بهلر چند کتاب نوشت که عبدالرسول
خان اصفهانی و جعفر قلیخان هدایت آنها را ترجمه و چاپ کردند (کیانفر،
همانجا) .برخی آثار بهلر به شرح زیر است:

 -حرکت افواج؛ این اثر در دویست صفحه در سال 1283ق چاپ شده است.

بهلر در این اثر ،چگونگی انواع حرکت افواج ،طرز قرار گرفتن فرماندۀ باطالیان2ها

(گردانها) ،چگونگی فرمان دادن به قشون ،ترتیب اردو زدن ،حرکت به هنگام حمله،
حرکت به هنگام عقب نشینی ،چگونگی رژه و تمرین ،چگونگی اردوی یک فوج
لشگر و حفظ خود از حملۀ سواران دشمن و محل آذوقه و توپخانه ،چگونگی

دستگیری دشمن ،ترتیب حرکت سواران پیاده نظام و توپخانه ،ترتیب قشون و حمله
سواران و حفظ آذوقه و قورخانه ،حالتهایی که میتوان به پیروزی رسید ،ترتیبات
قبل جنگ ،طریق شکل قلعه ساختن ،ترتیب قشون موقع حمله ،چگونگی دفاع به
هنگام غافلگیری ،و عقب نشینی به حالت شطرنجی را تشریح کرده است.

 مشق سرباز؛ در سال 1279ق در پنجاه و هشت صفحه به چاپ رسید و موضوعآن قواعد کلی نظامی و شامل دو فصل است و هر فصل چند فقره دارد .فصل اول در
بیان دستهبندی و جای صاحبمنصبان و فصل دوم در بیان تعلیم دادن سرباز .گفتنی

1. Nemberg
2. bataillon

دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون65/ ...

است که کتاب مصور است و تصاویر آموزش حرکات نظامی با تفنگ و مشق آن با
زیرنویس فرانسه آمده است.
از دیگر نگاشتههای بهلر میباید به کتاب علم تحصن یا علم قلعهسازی اشاره کرد

که به همت علی اکبر شیرازی ترجمه و در سال 1275ق چاپ شده است .کتاب
مصور است و شامل طرح ،نقشه و ساختمان قلعهها میباشد .ترسیم آنها به دست
مترجم صورت گرفته است (کیانفر ،ص.)90
اثر دیگر بهلر کتاب اعمال محاصره و ملزومات آن است که به کوشش

جعفرقلیخان ترجمه شده و دارای بیست و پنج نقشه و شکل نظامی است (همانجا).

دیگر معلم پیاده نظام دارالفنون پشه یا پشین است .وی ایتالیایی االصل بود و از
جانب دولت انگلستان حمایت میشد .پشه در سال 1268ق به استخدام دولت ایران
در آمد و برای تدریس در رشتۀ پیاده نظام و فنون نظامی در دارالفنون در نظر گرفته

شد .گفتنی است که وی مدتی هم در کرمانشاه به تعلیم قشون پرداخت (هاشمیان،
ص .)228معلم دیگر پیاده نظام مسیو وت بود (اعتمادالسلطنه ،تاریخ ...ج،3
ص .)2130وی در دورۀ ریاست علیقلی خان هدایت (مخبر الدوله) بر دارالفنون،
معلم علم پیاده نظام گردید (همان ،ص .)1277در این مقطع ،مهدی قلی خان پسر
مخبرالدوله معلم زبان آلمانی و مترجم علوم پیاده نظام بود (همان ،ص .)1276دیگر
معلم علم پیاده نظام دارالفنون ،مسیو آندرهنی بود که به شاگردان علم تاکتیک و بعد
از کالس به آنها مشق پا و تفنگ میآموخت .افزون بر این ،مسؤولیت آموزش افواج را
نیز بر عهده داشت( .آرشیو ملی ایران ،سند شمارۀ  )295-2028و معلم کل در میدان
مشق بود ( اعتمادالسلطنه ،المآثر و اآلثار ،ص.)26
ب) دانش آموختگان پیاده نظام

از میان شاگردان پیاده نظام که خیلی زود به امر آموزش مأمور گشت میباید به میرزا
رضیخان ،پسر میرزا هدایة اللّه ،وزیر کردستان ،اشاره کرد که از مرتبۀ تعلم به مقام
تعلیم ارتقا یافت و به سال 1269ق به قندهار رفت تا از مردم توانای آنجا فوجی
برگزیند و راه و رسم جنگ و نظام به آنها بیاموزد (لسانالملک ،ج ،3ص.)1206

همچنین میتوان از محمدحسن میرزا ،فرزند شاهزاده شیردل میرزا ،نام برد که پس از
فراغت از تحصیل به خلیفگی معلمی شاگردان پیاده نظام مدرسه رسید
(اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج2و ،3ص .)1099یکی دیگر از شاگردان موفق علم
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پیاده نظام ،عبدالحسنخان ،فرزند حاجی علی خان اعتمادالسلطنه ،بود که بعد از
مدتی تحصیل ،مترجم متراتسو شد .وی بعد از متراتسو ،معلم علم پیاده نظام گردید.
همچنین ،وی در میدان مشق معلم کل افواج بود (اعتمادالسلطنه ،المآثر و اآلثار،

ص6؛ همو ،مرآت البلدان ،ج2و ،3ص .)1100افزون بر این ،میباید به غفارخان
فرزند اسداللّه خان اشاره کرد که به منصب یاوری و معلمی پیاده نظام مدرسۀ تبریز
رسید (همان ،ص.)1104

گفتنی است برخی شاگردان اول و توانای مدرسه مأمور مشق افواج میشدند

و در امر آموزش معلمان را یاری میدادند .از آن میان میتوان به مرتضیقلی

خان اشاره کرد که صاحبمنصبان افواج زیر نظر وی مشغول فراگیری و آموزش

قواعد نظامی بودند (روزنامۀ وقایع اتفاقیه ،ج)1682-1681/263 ،3

همچنین شاگردانی همچون ،حسینقلی آقا ،میرزا علی اکبر و غالمحسین خان،

در میدان مشق نیز مشاق بودند (اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج2و،3

صص .)1104-1102عالوه بر این باید افزود که مشاقهای افواج همه از فارغ
التحصیالن شعبۀ مدرسۀ نظام درالفنون بودند .این عوامل باعث گردید پیر

سرتیپها و سایر رجال نظر به اهمیتی که شغل نظامی پیدا کرده بود فرزندان

خود را به شعبۀ نظام دارالفنون بفرستند (مستوفی ،ج ،1ص.)145

برخی از شاگردان نیز برای تکمیل دانش خود به فرنگ رفتند .از آن میان ،محمود
آقا جهت تکمیل دانش به فرنگ رفت و پس از بازگشت معلم علم پیاده نظام
دارالفنون شد و پس از دو سال به سرهنگی فوج خلج رسید (اعتمادالسلطنه ،مرآت

البلدان ،ج2و ،3ص .)1101محمود آقا به شاگردان دارالفنون ،مشق حرکت افواج،
مشق باطلیان و مخبران (آرشیوملی ایران ،سند شمارۀ  )295-1113و نیز مباحثی
همچون خدمات داخله ،خدمات سفر ،حمل و نقل قورخانه و آذوقه ،نقشه کشی و
اطالعات جنگی میآموخت (همان ،سند شمارۀ  .)295-3344افزون بر این ،امر
مشق افواج قاهره را بر عهده داشت (همان ،سند شمارۀ  .)295-1113وی در زمان

ریاست اعتضادالسلطنه بر دارالفنون کتابهایی در زمینۀ علوم و فنون نظامی به رشتۀ
تحریر در آورد .آثاری همچون ،مشق سرباز و مخبران ،مشق باطالیان (گردان) ،کتاب
تیراندازی ،کتاب تکالیف سفر جنگ ،کتاب قراول ،کتاب خدمات داخله ،کتاب
جغرافی (اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج2و ،3ص.)1565

دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون67/ ...

از دیگر شاگردانی که به سمت معلمی رسید میباید از علیآقا نام برد .وی
تحصیالت خود را در فرانسه تکمیل کرد و بعد از بازگشت به ایران به مدت دو سال
معلم علم پیاده نظام دارالفنون بود .آن گاه به منصب سرهنگی رسید و مأموریت نظامی
در خلج قم به وی سپرده شد و در همین مأموریت درگذشت (هاشمیان ،ص.)397
افزون بر شاگردان یاد شده میباید به محمد کریم فیروزکوهی اشاره کرد که در مدرسۀ
«سن سیر» پاریس ادامۀ تحصیل داد .وی در سال 1299ق کتابی با عنوان علم جنگ
ترجمه کرد که شامل آخرین مباحث علم جنگ آن زمان بود .محمد کریم این ترجمه را
بهترین رهاورد سفر خود به فرانسه میداند .گفتنی است که برخی از شاگردان نیز به

سمتهای نظامی رسیدند و مأمور خدمت در افواج شدند .از آن میان ،میتوان به
علیقلی خان ماکوئی اشاره کرد که به سرهنگی فوج فریدن رسید (اعتمادالسلطنه،
تاریخ، ...ج ،3ص.)1824
علم سواره نظام

1

دیگر رشتۀ نظامی مدرسۀ دارالفنون علم سواره نظام و معلم آن مسیو نمیرو و مترجم
وی آندره -خیاط نمساوی -بود و پنج شاگرد داشت .افزون بر این ،نمیرو بیست نفر
از شاگردان مدرسه را مشق شمشیر میداد (روزنامۀ وقایع اتفاقیه ،ج.)582/98 ،1
به نظر می رسد آموزش علم سواره نظام چندان سخت نبوده است ،چرا که سواران
قشون ایران در سوار کاری خوب و مشهور و ورزیده و اسبهایشان نیز به فراست و

تعلیم مشهور بودند (همان ،ج .)1111/173 ،2هرچند اعتماد به نفس بیش از حد و

اینکه ایرانیان سوارکاران توانایی بودند خود نیز میتوانست یک مانع مهم در کار
آموزش باشد (پوالک ،ص .)218آسانی فراگیری علم و عمل سواره نظام باعث
میشد که برخی شاگردان علوم دیگر همچون علم هندسه و توپخانه را که پیشرفت
نداشتند جزو شاگردان سواره نظام کنند (روزنامۀ وقایع اتفاقیه ،ج.)1738/271 ،3

با وجود این زمینهها و استعداد سواران قشون ایران و نیز اسبهای خوب آنها و نیز
کوشش و زحمات نمیرو ،ایجاد یک سواره نظام منظم ،نیازمند یک دسته عوامل و
زمینهها بود و فقط با صرف آموزش ایجاد نمیشده است .پوالک در خاطرات خود به

فراست این مهم را تشخیص و تشریح کرده است:

1. Nemiro
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 ...اصوالً چگونه میتوان سواره نظام منظمی ایجاد کرد در صورتی که مزد به
صورت نامنظم پرداخت میشود و سرباز برای تعلیف اسب خود ناگزیر از گرو
گذاشتن سالح وزین و برگ خود است؟! (پوالک ،ص)218

همچنانکه اشاره شد دستۀ نخست شاگردان نمیرو پنج نفر بودند .افزون بر این،

سیصد سوار برای وی معین شد که با صاحبمنصبان سواره نظام هر روزه در بیرون
دروازۀ شهر مشق کنند .همچنین ،قرار شد که نمیرو بعد از مشق ،صاحبمنصبان
سواره نظام را به دارالفنون آورده و با شاگردان خاص خود علم سواره نظام بیاموزد
(روزنامۀ وقایع اتفاقیه ،ج .)582/98 ،1سوارانی که نمیرو آموزش میداد نخست در

قالب دستههای سیصد نفری بود که بعدها بر شمار آنها افزوده گشت و هر دسته پانصد
سوار را شامل میشد (اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج2و ،3ص1153؛ روزنامۀ
وقایع اتفاقیه ،ج .)659/109 ،1سواره نظام همه روزه و پیوسته در میدان خارج
دروازۀ دولت ،مشغول مشق بودند (همان ،ج )1029/161 ،2و گاهی اوقات

ناصرالدین شاه به مشاهدۀ مشق آنها میرفت و از نزدیک پیشرفت و عملکرد آنها را

میدید (همان ،ج .)392/69 ،1آنها گاهی وقتها نیز همراه با دیگر اجزای قشون،
مشق میکردند و ناصرالدین شاه بر سر تمرینشان حاضر میشد و در صورت توفیق در
کار مشق تشویق میشدند (همان ،ج.)1034/162 ،2

مسیو نمیرو در تعلیم شاگردان علم سواره نظام و شاگردان مشق شمشیر مدرسۀ
سواره نظام کوشش زیادی به خرج داد و شاگردان در موقع امتحان خوب عمل کردند.
از جمله اقدامهایی که وی متعهد به انجام آن شده بود ترجمۀ کتاب «علم سواره نظام»

بود (روزنامۀ وقایع اتفاقیه ،ج.)1728/271 ،3

آن طور که در مباحث فوق مشخص است ناصرالدین شاه حمایت و عالقۀ ویژهای
به دارالفنون نشان میداد و در چند سال نخست فعالیت آن ،بارها در مدرسه حضور
مییافت و از نزدیک شیوۀ آموزش و امتحان دانش آموزان را مشاهده و آنها را تشویق
می کرد .اما در تاریخ  19جمادی االول 1276ق بیانیهای طوالنی در شمارۀ 456
روزنامۀ وقایع اتفاقیه از طرف دولت منتشر گردید که نشان از اعمال محدویت برای
مدرسه و آغاز دوران کم رونقی آن بود .بیانیهای که در راه تحصیل و ورود به مدرسه
ایجاد اشکال کرد و در میان محصالن تبعیض قائل گردید و باعث دلسردی آنها شد.
در این بیانیه اعالم گردید وجود شاگردان فعلی و آنها که فارغ التحصیل شدهاند برای

دولت کافی است .در واقع بیان داشت که مدرسه برای تربیت خدمتگزار دولت است.

دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون69/ ...

بدتر از همه اینکه دولت بهروشنی وعده داده بود که در والیات هر جا ده نفر داوطلب
پیدا شد معلم فرستاده و مدرسه تأسیس شود؛ در صورتی که دولت معلم و وسایل کافی
در اختیار نداشت .در نتیجه دارالفنونی که در آغار موفق به تربیت شاگردان برجستهای

شد در آخر به روزی افتاد که اغلب ناظم و اعضایش میباید وقت خود را به دفاع از
حملههای کودکانه عزیز السلطان (ملیجک) و همبازیهایش صرف میکردند
(محبوبی اردکانی ،صص316-315؛ روزنامۀ وقایع اتفاقیه ،ج-2989/456 ،4

.)2991

بدین ترتیب ،بهتدریج تشویق و حمایت اولیۀ ناصرالدین شاه از دارالفنون جای

خود را به بدگمانی و بیتوجهی سپرد .این تغییر نگرش شاه از همپیوند دانستن مدرسه
با عقاید سیاسی خطرناک اروپایی ناشی میشد که در جریان رخداد مربوط به
فراموشخانۀ میرزا ملکم خان  -ارمنی زادۀ مسلمان شدهای که در فرانسه تحصیل کرده
بود و معلم دارالفنون شده بود  -به اوج رسید .شاگردان و معلمان دارالفنون بیشترین

اعضای این تشکیالت سرّی را تشکیل میدادند .در نتیجه ناصرالدین شاه دستور
تعطیل شدن فراموشخانه و تبعید ملکم را صادر کرد .همچنین برای جلوگیری بیشتر از

ورود اندیشههای سیاسی اروپایی به ایران ،هر گونه مسافرت به خارج را ممنوع کرد.
اما ،شاه از مزایای دارالفنون آگاه بود چرا که بسیاری از دانش آموختگان مدرسه در
مشاغل مهم دولتی خدمت میکردند .افزون بر این ،ناصرالدین شاه به خاطر حفظ
سلطنت خود ،نسبت به بستن مدرسه در تردید و دودلی ماند .با این وجود از بستن آن

خودداری کرد .ولی اطمینان پیدا کرد که مهار مدرسه میباید به طور کامل در دست
دولت باشد (رینگر ،صص113-111؛ هدایت ،ص.)53
گفتنی است که ،در چند سال بعد در سال 1291ق به همت میرزا حسینخان
سپهساالر مدرسۀ اِتاماژوری تأسیس گردید .در این مدرسه علم هندسه ،جنگ و علوم
متعلق به آن از هرقبیل تدریس میشد و پنجاه نفر شاگرد داشت (روزنامۀ ایران ،ج،2

 .)1276/318ریاست آن مدرسه به میرزا عباسخان سرتیپ و مهندس واگذار شد
(اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج2و ،3ص .)1764تأسیس آن مدرسه نشانۀ کمرنگ
شدن نقش دارالفنون در زمینۀ آموزش علوم و فنون نظامی بود .این روند چند سال بعد

نیز ادامه یافت .در سال 1300ق مدرسۀ نظامی اصفهان به نام مدرسۀ «همایونی»

تأسیس شد و دو سال بعد در 1302ق مدرسۀ نظام ناصری افتتاح شد (محبوبی
اردکانی ،ص .)367این مدرسه به دستور ناصرالدین شاه و توجه نایب السلطنه
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امیرکبیر وزیر جنگ ،بنیان نهاده شد و میرزا کریم خان سرتیپ فیروزکوهی ،که از
شاگردان دارالفنون و از دانش آموختگان فرنگ بود و  35سال در قشون قاجار
خدمت کرده بود ،کتابچۀ دستور العمل و قانون افتتاح مدرسه و شیوۀ تعلم و تحصیل

در آن را نوشت (روزنامۀ ایران ،ج .)2301/571 ،4آن مدرسه جزو دستگاه وزارت
جنگ بود و معلمان و تحصیل کردههای دارالفنون را به معلمی آن گماشتند (محبوبی

اردکانی ،ص .)367افزون بر این ،در بحث آموزش قشون نیز نقش معلمان و
شاگردان دارالفنون کمرنگ شد و ناصرالدینشاه به ایجاد و گسترش سبک اتریشی در

قشون گرایش یافت .از این رو ،به سال 1297ق یک گروه صاحب منصب اتریشی
برای تعلیم و ریاست قسمتی از فوجها استخدام کردند .همچنین ،در همان سال
دستهای از قشون سوارۀ ایران را به وضع سوارۀ قزاق روس و به ریاست و معلمی کلنل
«دمنت ویچ» صاحب منصب روسی ترتیب و برقرار کردند ( شیبانی ،ص.)212
نتیجه
•

با تأسیس مدرسۀ دارالفنون ،آموزش علوم و فنون نوین نظامی به صورت

نظاممند ،هدفدار و پیوسته پایهگذاری شد و این آموزشها ،پیش از گشایش رسمی

دارالفنون ،در زمان امیرکبیر به همت مسیو گمنز و مسیو نمیرو ،آغاز گردید.
•

ناصرالدینشاه در سال نخست تأسیس دارالفنون ( )1268برای آموزش علوم

و فنون جدید نظامی شاگردان دارالفنون و افواج و صاحبمنصبان نظام ،اهمیت
ویژهای قائل بود و در امتحانهای علمی و عملی شاگردان حضور مییافت و از
نزدیک بر میزان پیشرفت آنها نظارت میکرد.
•

نخستین معلمان علومنظامی دارالفنون از کشور اتریش و ایتالیا بودند و

اهتمام ویژهای در فرایند آموزش داشتند .ناصرالدین شاه نیز میکوشید با دادن انعام و
منصب آنها را تشویق و دلگرم نماید.
•

به هنگام آموزش رشتههای نظام ،به ویژه علم توپخانه ،علومی همچون

حساب ،جبر و مقابله ،هندسه ،مثلثات ،مسّاحی ،قلعهگیری ،قلعهسازی ،جغرافیا،
نقاشی ،اسباب سازی ،تاریخ جنگ ،حکمت طبیعی (شیمی و فیزیک) و نقشهکشی
نیز تدریس میشد.
•

تألیف ،ترجمه و چاپ کتاب در حوزۀ علوم و فنون جدید نظامی از جمله

تعهدات معلمان مدرسه بود و در این زمینه آثار ارزشمندی به چاپ رسید.

دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون71/ ...

•

علوم و فنون جدید نظامی به صورت علمی و عملی تدریس میشد.

•

معلمان مدرسه موظف بودند در کنار آموزش شاگردان ،در زمینۀ آموزش و

مشق افواج و صاحبمنصبان نظام فعالیت کنند.
•

شاگردان اول و توانای رشتههای نظام ،در امر آموزش افواج نقش مؤثری

داشتند و در مشق آنها میکوشیدند.
•

شاگردان نظام مدرسه ،افواج ،سواران و توپچیان در حضور ناصرالدینشاه

مشق میکردند و شاه به افراد موفق انعام میداد.
•

برخی شاگردان نظام دارالفنون برای تکمیل دانش خود به فرنگ رفتند و

پس از بازگشت به سمت معلمی دارالفنون رسیدند و ضمن تدریس به تألیف و ترجمۀ
کتاب نیز پرداختند.
•

برخی شاگردان علم توپخانه به دلیل خواندن دروس هندسه و ریاضی در

تلگرافخانه دولتی  -که از نیازهای ضروری آن زمان بود  -استخدام شدند .همچنین،
شماری نیز به مناصب نظامی و حکومتی رسیدند.
•

با آموزش صاحبمنصبان و افواج و نیز تألیف ،ترجمه و چاپ کتاب و

ارسال آنها به دیگر مناطق کشور ،آموزش قواعد نظامی در میان فوجهای دیگر مناطق
کشور نیز رواج و گسترش یافت.
•

با رواج افکار سیاسی در دارالفنون توسط میرزا ملکم توجه ناصرالدین شاه به

مدرسه کم و شاه نسبت به آن بدگمان شد و در مراحل بعد مدارس نظام دیگری
همچون مدرسۀ اتاماژوری و مدرسۀ نظام ناصری تأسیس شدند و از نقش مدرسۀ

دارالفنون کاسته شد .افزون بر این ،با ایجاد و رواج سبک اتریشی در میان قشون و نیز
تشکیل نیروی قزاق ،بیش از پیش نقش دارالفنون در آموزش علوم و فنون نظامی
کمرنگ شد.
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