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چکیده :نوشتار پیشرو با هدف معرفی برخی اسناد
و مدارک پیرامون مدرسۀ ادب تهران و نگاهی گذرا به
تاریخچۀ آن مدرسه فراهم شده است .مدرسۀ ادب در
سال 1316ق1277( .ش ).به همت یحیی دولتآبادی در
محلۀ چاله میدان تهران تأسیس شده و در سال 1333ق.
(1294ش ).به وزارت معارف وقت ،واگذار و به صورت مدرسه
دولتی درآمده است .نظام آموزشی مدرسۀ ادب ،معرفی
برخی از معلمین آن ،کتابهای درسی این مدرسه ،شیوۀ
برگزاری امتحانات ،مبالغ شهریه دانشآموزان ،تأثیرگذاری
معلمان آن در نظام آموزشی وقت ،اسامی برخی محالت
قدیمی تهران در اطراف مدرسۀ ادب از جمله موضوعاتی
است که در این نوشتار مورد اشاره قرار گرفته است .پیشنهاد
تغییر خط فارسی به وزارت معارف و مجلس شورای ملی
از سوی یکی از مدیران مدرسۀ ادب از دیگر اسناد معرفی
شده است .طبق اسناد موجود مدرسۀ ادب تهران تا ابتدای
حکومت پهلوی همچنان دایر بوده و از آن پس اطالعاتی
از این مدرسه حاصل نشد .گرچه پیرامون مدارس و نظام
آموزش و پرورش در ایران آثار فاخر و ارزشمندی توسط
اساتید اهل تحقیق صورت نثر یافته است ،اما همچنان
اسناد و مدارک و مخطوطاتی در کتابخانههای مختلف
ایران وجود دارد که معرفی و دسترسی به آنها میتواند فصل
جدیدی در این زمینۀ موضوعی ایجاد کند ،یا گرههای کور را از
پژوهشهای قبلی بگشاید ،یا در تکملۀ پژوهشهای انجام
شده ،قرار گیرد .مأخذ اسناد معرفی شده در این نوشتار
کتابخانه ملی ایران ،کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،و
کتابخانه آیتلاهل العظمی بروجردی (کتابخانه مسجد
اعظم قم) میباشد.
کلیدواژه :مدرسۀ ادب تهران ،مدارس جدید قاجاریه،
آموزش و پرورش در قاجار ،نسخه خطی ،انجمن ملی
معارف ،یحیی دولتآبادی.

A look at the history of Tehran Adab School
Tayyaba Haj Bagherian
Abstract: The present article has been prepared
with the aim of introducing some documents about
the Tehran Adab School and a brief look at the
history of that school. Adab School was established
in 1316 AH. (1277 AH) by Yahya Dolatabadi
in the Chaleh Meydan neighborhood of Tehran
and in 1333 AH. (1294 AD) was handed over to
the Ministry of Education and became a public
school. The educational system of the school, the
introduction of some of its teachers, the textbooks
of this school, the method of holding exams, the
amount of tuition fees of students, the influence of
its teachers in the educational system of the time,
the names of some old neighborhoods of Tehran
around the school are some issues addressed in
this article. The proposal to change the Persian
handwriting to the Ministry of Education and the
Congress by one of the directors of this School is
among the available documents about this school.
According to other documents, the school was still
open until the beginning of the Pahlavi regime,
and no information has been obtained from this
school since then. Although magnificent and
valuable works have been written about schools and
the education system in Iran by researchers, there
are still documents and manuscripts in different
libraries of Iran that introduction and access to
them can lead to new researches in this field and
can slowly solve the problems existing in previous
research, or complement other researches. The
documents introduced in this article are found in
the National Library of Iran, the Library of the
Islamic Consultative Assembly, and the Library of
Grand Ayatollah Boroujerdi (Library of the Grand
Mosque of Qom).
Keywords: Tehran School of Literature, New Qajar
Schools, Education in Qajar, Manuscript, National
Education Association, Yahya Dolatabadi.

نظرة عىل تاريخ مدرسة أدب يف طهران
ّ
طيبة حاج باقر يان
 ّمت تدو يـن هـذا املقـال هبـدف التعر يـف ببعـض الوثائـق:اخلالصـة
نظرة سـر يعة
ٍ  مع،واملسـتندات حـول مدرسـة أدب يف مدينـة طهـران
.عىل تار يخ تلك املدرسة
 ش) مـن قبـل1277(  هــ1316 ّمت تأسـيس مدرسـة أدب يف سـنة
ّ
 ويف سـنة.حييى دولـت آبـادي يفُ حملـة (چاله ميدان) مبدينة طهران
ّ
اإليرانية
 ش) أحلقـت هـذه املدرسـة بوزارة املعارف1294(  هــ1333
ّ
.الرمسية
وصارت إحدى املدارس
ً
ّ كمـا
،يتضمـن املقـال عـددا مـن املواضيـع ذات الصلة هبذه املدرسـة
ّ
 التعر يـف ببعـض معلمـي، النظـام التعليمـي ملدرسـة أدب:وهـي
ّ
ّ
كيفيـة إجـراء
،الدراسـية يف هـذه املدرسـة
 الكتـب،املدرسـة
ّ
ّ
ّ
 تأثيـر معلمهيا، الرسـوم الشـهر ية التي يدفعهـا الطلاب،االمتحانـات
ّ
ّ
الطهرانيـة القر يبة
 وأسـامي بعـض املحالت،يف نظـام التعليم آنـذاك
ً
 إضافة إىل اإلشارة إىل اقتراح أحد مدراء مدرسة،من هذه املدرسة
أدب الذي ّقدمه إىل وزارة املعارف وجملس الشورى الوطين آنذاك
ّ والقايض بتغيير
.اخلط الفاريس
ّ
وتشـير الوثائـق املتوفـرة إىل اسـتمرار وجـود مدرسـة أدب يف طهـران
ّ
ّ ،حتى بدايـة العهـد الهپلـوي
لكـن األخبـار عهنـا انقطعـت بعـد هـذه
.الفترة
ّ
ّ ورغـم وجـوب الكتـب الفاخـرة
والقيمـة التي ألفهـا ونشـرها أسـاتذة
ّ
ّ
حمققـون عـن املـدارس ونظـام التربيـة والتعليم اإليـراين إال أ ّنـه يبقى
هنـاك الكثيـر مـن الوثائـق واملسـتندات واملخطوطـات يف املكتبـات
ّ
اإليرانيـة املختلفـة التي  ميكـن للتعر يـف هبـا ووضعهـا بين أيـدي
ً
الباحثين أن يفتـح فصـوال جديـدة يف هذا الباب أو يسـاهم يف إلقاء
الضـوء على بعـض النقـاط الغامضة اليت اكتنفت البحوث السـابقة
.أو يف تمكلة البحوث املنجزة يف هذا املجال
ّ
التي مت التعر يـف هبـا يف هـذا املقـال هـي تلـك املوجـودة
واملصـادر
ّ
ّ
، ومكتبـة جملـس الشـورى اإلسلامي،يف املكتبـة الوطنيـة اإليرانيـة
.)هّلل العظمى البروجردي (مكتبة املسجد األعظم
ومكتبة آية ا 
ّ
 املـدارس القاجار ّيـة، مدرسـة أدب يف طهـران:األساسـية
املفـردات
ّ
ّ
، النسـخ اخلطيـة، التربيـة والتعليم يف العهـد القاجـاري،اجلديـدة
ّ
ّ
. حيىي دولت آبادي،الوطنية للمعارف
اجلمعية
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مقدمه
ش و پـرورش و تاریخچـه مـدارس ایـران ارتبـاط مسـتقیم دارد.
بخشـی از تار یـخ فرهنگـی مـا بـا تار یـخ آمـوز 
سـبک آمـوزش در مـدارس ایـران در چنـد دوره از تار یـخ دچـار تغییـر و تحـوالت عظیمـی شـد و در پـی هـر
تغییر ،رویکردها و اندیشههای گوناگون بر نظام آموزشی حاکم شد ،اما با تأسیس انجمن معارف در سال
1315ق (1276ش) و پس از آن اسـتقرار حکومت مشـروطه و تأسـیس مدارس جدید ،فصل جدیدی در
ش و پـرورش ایـران بهو یـژه در تهـران آغـاز شـد .بسـیاری از مـدارس قدیـم تهـران تعطیـل یـا دامنه
نظـام آمـوز 
درس و بحـث در آنهـا بسـیار محـدود شـد .تعـدادی از مـدارس در سـالهای 1315-1316ق (-1276
1277ش) یـا بـهعبارتـی سـالهای ّاولیـه تأسـیس انجمـن معـارف و تغییر در نظام آموزشـی ایـران ،زیر نظر
انجمن معارف یا از سـوی شـخصیتهای فرهنگدوسـت در تهران تأسـیس شـدند .تعدادی از مدارس
کـه در سـالهای ّاولیـه شـکلگیری انجمـن معـارف (1317-1315ق) تأسـیس و دایـر بودنـد عبارتنـد از:
مدرسـه رشـدیه کـه در سـال ۱۳۱۶ق ز یـر نظـر حـاج میـرزا محمدحسـین رشـدیه در خانـه سـیفالدوله در
خیابـان اللـهزار تأسـیس شـد .مدیر یـت آن بـا مالمحمدمهـدی تبریـزی و سرپرسـتی آن بـا مخبرالسـلطنه
بـو د و یـک دبیرسـتان بـا چنـدکالس محسـوب میشـد .در ایـن مدرسـه محمدعلیخـان فروغـی معلـم
تار یـخ و میـرزا عبدالعظی مخـان قر یـب معلـم ادبیـات فارسـی و میـرزا عبـداهلل کلیمـی معلـم زبـان فرانسـه
ً
بـود .مدرسـه مظفـری در جمـادی ّ
االول سـال ۱۳۱۶ق تأسـیس شـد و شـاه شـخصا ماهـی  225تومان برای

کمـک بـه بو دجـه ایـن مدرسـه مـیداد .ایـن مدرسـه مشـتمل بـر دبسـتان و دوره ّاول دبیرسـتان و محـل آن

خیابـان چـراغگاز بـود و بـه کـودکان خانوادههـای بیبضاعت اختصاص داشـت .ریاسـت این مدرسـه بر
د نفیسی) بود و نظامت آن را نیز میرزا ابوالفضلخان سرتیپ
عهده علیاکبرخان ناظماالطباء (پدر سعی 
بـر عهـده داشـت .مکتـب مظفر یـه در سـال ۱۳۱۶ق تأسـیس شـد و محـل آن در کوچـه غریبـان واقـع در
بـازار تهـران بـود .مدیر یـت آن بـه عهده شـیخ مهدی شریفکاشـانی یکـی از اعضای انجمـن معارف بود.
انجمن معارف مدرسه اکابر را در سال 1316ق در مرکز خود تأسیس و ریاست آن را به میرزا غیاثالدین
سهـای اکابـر دایـر میشـد .مدرسـه افتتاحیـه در سـال 1316ق
ادیـب کاشـانی وا گـذار کـرد کـه در آن کال 
بـا کوشـش مفتاحالملـک و بـا کمـک حـاج میـرزا یحیـی دولتآبـادی تأسـیس شـد .ایـن مدرسـه دبسـتان
بود .مدرسه شرف در سال ۱۳۱۶ق در خیابان چراغگاز در خانه استیجاری از محمدعلیخان مستوفی
از سـوی انجمـن معـارف تأسـیس و بـا ریاسـت میـرزا علیاکبرخـان ناظماالطبـای کرمانـی اداره میشـد.
مدرسـه کمالیـه در محلـه سـیدنصرالدین و بـا همـکاری یحیـی دولتآبـادی و بـا مدیریـت مرتضیخـان
یخـان آن را اداره میکـرد .بزرگتریـن مدرسـهای کـه
کمالیـه از پیشخدمتـان در بـار تأسـیس شـد و مرتض 
نشـاه در تهران تأسـیس شـد ،مدرسـه علوم سیاسـی بو د که در سـال ۱۳۱۷ق
در زمان سـلطنت مظفرالدی 
موجودیت آن اعالم شد.
این مدرسه ب ه سعی میرزا حسنخان پیرنیا (مشیرالملک ،مشیرالدوله) و میرزا حسینخان مؤتمنالملک
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بـرای تربیـت کادر وزارت امـور خارجـه بـا نطـق افتتاحیـه مظفرالدینشـاه و سـالی چهارهـزار تومـان اعتبـار
از محـل گذرنامـه خراسـان بـه راه افتـاد .معلمـان ایـن مدرسـه از افـرا د واجـد شـرایط انتخـاب شـده بودند،
مانند شـمسالعلماء گرگانی ،محمدحسـین ذکاءالملک ،فاضل خلخالی ،عباسقلیخان قریب ،دکتر
ولـیاهلل نصـر ،محمدعلـی فروغـی ،مؤتمنالملـک پیرنیـا ،صدیق حضـرت مظاهر ،دکتـر محمد مصدق،
ذکاءالسـلطنه شـیبانی ،نظامالسـلطنه مافی ،میرزا عبدالعظیم قریب و میرزا حسـنخان مشـیرالملک .از
د که عبارتند از :علی منصور ،علی سهیلی
فارغالتحصیالن این مدرسه سه نفر به نخستوزیری رسیدن 
و عبدالحسین هژیر .عده زیادی از فارغالتحصیالن این مدرسه مقامات وزارت ،سفارت و استانداری
دهدار شدند .در سال  ۱۳۰۵این مدرسه ضمیمه وزارت معارف و بعد با مدرسه حقوق ادغام شد.
را عه 
مدرسـه خـرد در سـال 1316ق در دروازه قزویـن بـه همـت میـرزا عبدالـرزاق بغایـری تأسـیس شـد .مدرسـه
اقدس ّـیه یا قدس ّـیه در ذیحجه سـال 1316ق منسـوب به اقدسخانم همسـر میرزا اسـماعیل مسـتوفی در
محله سرچشـمه و کوچه شـام بیاتی توسـط آقا میرزا ابراهیم سـعیدالعلماء که از اعضای انجمن معارف
بود و بعدها از آن خارج شد ،بنا نهاده شد .مدرسه سادات در سال 1316ق بههمت یحیی دولتآبادی
تأسـیس شـد .دولتآبادی که عضو انجمن ملی معارف نیز بود ،برای اطفال فقیر سـادات دسـت به این
کار زد .در واقع مدرسه سادات هم مدرسه و هم مؤسسه خیریه بود.
در سـال 1315ق میـرزا کری مخـان سـردار معظـم فیروزکوهی امیرتومان رئیس مدرسـه نظـام و از عالقمندان
به فرهنگ نوین بر آن شد داراالیتامی تأسیس و بخشی از امال ک و دارایی خود را وقف آن مؤسسه کند.
مدرسه اسالمیه در سنگلج دایر شد .مؤسس آن سیدمحمدطباطبایی بود و با مدیریت آقازاده معظمله
یشـد .همچنیـن در پـی اقدام سـیدمحمد طباطبایی به برپایی مدرسـه
میـرزا صـادق طباطبایـی اداره م 
ّ
اسالم ،مدارس دیگری چون :هدایت ،ایمانیه ،قدسیه ،شریعت ،محمدیه و حسنیه از طرف روحانیون
در پایتخت برپا شدند و مدارسی در ایاالت و والیات دیگر چون قم ،مشهد ،قزوین ،کرمانشاه ،اصفهان
 ...نیـز تشـکیل شـدند؛ از جملـه آنهـا :مدرسـه مالآقارضـا عوالدجـان؛ مدرسـه رفعـت در دروازه دوالب،
مؤسس میرزا رفیعخان مشاورالسلطنه؛ مدرسه سعادت در محله عوالدجان ،مؤسس میرزا شکراهللخان
تفرشـی ملقـب بـه مترجمالدولـه؛ مدرسـه تربیـت در دروازه قزویـن ،مؤسـس میـرزا محمدعلـی پزشـک
(آصفالحکمـا)؛ مدرسـه دانـش در سـه راه آبمنـگل واقـع در خیابـان ری فعلـی بـا سـعی مفتاحالملـک
و دولتآبـادی 1.ایـن مـدارس همـه پسـرانه بودنـد .در آن دوره بـا تأسـیس مدارس دخترانـه و تحصیل زنان
هنوز کموبیش مخالفت میشد.
سـیدمحمد طباطبایی در پاسـخ به یکی از زنان ایران که برای آموزش و تربیت نسـوان درخواسـت اجازه
نهـای حکومتگـر ایـران ،ص 148-150؛ حیـات یحیـی ،ج  ،1ص 215-265؛ مـدارس جدیـد در دوره قاجار یـه:
 .1برگرفتـه از :خاندا 
بانیـان و پیشـروان ،ص 190؛ «مـدارس قدیـم تهـران در عصـر قاجـار» ،ش 30؛ «روحانیون و مدارس جدید درایران» ،ص 132؛ ماهنامه
آموزش و پرورش ،دوره چهلوسوم ،سال 1352؛ روزنامه تربیت ،ش .203
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تأسیس مدرسه زنان را کرده بود ،ضمن اینکه به لیاقت زنان در دانستن علم اشاره میکند و محرومیت
آنـان را از ایـن سـعادت روا نمـیدارد ،بـه تربیـت زنـان در وظایـف غیـرت و عصمت و شـریعت برای حفظ
نـام و نامـوس خانـدان از روی بصیـرت و تربیـت اطفال و خانهداری تأ کید دارد و آموختن بعضی از علوم
مقدماتـی و علومـی کـه راجـع بـه اخلاق و معـاش و معاشـرت بـا خانـواده باشـد را الزم میدانـد .دوازده
سـال پس از مشـروطیت در سـال 1336ق بود که وزارت معارف برای نخسـتینبار به تشـکیل ده مدرسـه
ابتدایی دخترانه همت گماشت .البته پیش از آن برخی از روشنگران مدارسی برای تحصیل دختران و
ً
ن بهطورخصوصی راه انداخته بودند .همانطور که قبال بیان شد ،در اینجا فقط به تعدادی از مدارس
زنا 
ّ
2
که در سالهای اولیه شکلگیری انجمن معارف تأسیس شدهاند اشاره شد.
اگرچه درباره مدارس و نظام آموزشوپرورش در ایران آثار فاخر و ارزشـمندی توسـط اسـاتید اهل تحقیق
نشـر یافته اسـت ،همچنان اسـناد و مدارک و مخطوطاتی در کتابخانههای مختلف ایران وجود دارد که
معرفـی و دسترسـی بـه آنهـا میتوانـد فصـل جدیدی در ایـن زمینه موضوعی ایجاد کنـد ،گرههای کور را از
شهـای انجامشـده قـرار گیـرد .بنابراین نوشـتار حاضر برای
پژوهشهـای قبلـی بگشـاید و در تکملـه پژوه 
معرفـی دو کتابچـه خطـی مرتبـط بـا «مدرسـه ادب» تهـران و چندیـن سـند مربـوط بـه ایـن مدرسـه تدویـن
یشـده در ایـن مقالـه در کتابخانـه ملـی ایـران ،کتابخانـه
و تنظیـم شـده اسـت .اسـناد و نسـخههای معرف 
مجلـس و کتابخانـه آیـتاهلل العظمـی بروجـردی (کتابخانـه مسـجد اعظـم قـم) موجـود هسـتند .علاوه بـر
یشـده در ایـن مقالـه ،چندیـن کتابچـ ه خطـی دربـاره تعـدادی از مـدارس قاجـاری از جملـه
اسـناد معرف 
مدرسـه مظفری ،مدرسـه شـرف ،مدرسـه کمالیه در کتابخانه مسـجد اعظم قم موجود است که به همت
اسـتاد سـیدصادق اشـکوری با عنوان برای فردا در سـال 1396به صورت چاپ عکسـی منتشـر شده و در
اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.

مدرسه ادب
در بـاره تاریخچـه مدرسـه ادب کاملتر یـن توضیحات را میتوان در بیـان دولتآبادی مطالعه کرد و آنچه
در ایـن نوشـتار میخوانیـم گوشـهای از توضیحـات دولتآبـادی در کتـاب حیـات یحیـی دربـاره مدرسـه
ادب تهران است.
ِ
یشـود که مدرسـهای در محله چالهمیدان تهران تأسـیس
در آغاز تشـکیل انجمن معارف تصمیم بر آن م 
شـود تـا راه کـودکان آن محـل بـه آموختـن معـارف جدیـد نزدیـک شـود و انجمـن معـارف ایـن پیشـنهاد را
بـه یحیـی دولتآبـادی داد .احتشامالسـلطنه کـه در آن زمـان رئیـس انجمـن معـارف بـود ،آن را مدرسـه
احیائیه نامید و مقرر شد بودجه آن از صندوق انجمن پرداخت شود ،اما پس از چندی تغییر وضعیتی
در انجمـن صـورت گرفـت و صنـدوق انجمـن به دسـت مفتـاح الملک افتاد .به دلیـل اختالفاتی که بین
 .2روزنامه مجلس ،ج  ،1ص  ،4-3س  ،1شماره 1324 ،6ق.
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دولتآبادی و مفتاحالملک پیش آمده بود ،صندوق انجمن معارف پولی به وی نداد و تصمیم تأسیس
مدرسـه بـه تأخیـر افتـاد .دولتآبـادی چـون خود اسـتطاعت مالـی برای تأسـیس و اداره مخارج مدرسـه را
نداشـت ،برای یافتن بانی و مؤسسـی برای مدرسـه اقدام میکند که قدرت مالی و حالی تأسـیس و اداره
مدرسـه را داشـته باشـد .در ذیالحجـه سـال 1316ق میـرزا شـکراهللخان تفرشـی مقلـب بـه مترجمالدولـه
کـه تحصیلکـرده دارالفنـون تهـران بـود ،تقاضـای همـکاری و همراهـی با دولتآبادی در تأسـیس مدرسـه
راپذیرفـت .دولتآبـادی نامـهای از وزارت معـارف صـادر کـرد و نـام مدرسـه را «ادب»نهـاد .آنطـور کـه
دولتآبادی بیان میکند:
مترجمالدوله در ابتدا ادعا کرد برای خرج تأسـیس و ادای کسـر بودجه مدرسـه بیاسـتطاعت
نبـوده و همچنیـن میتوانـد مدیـری مدرسـه و تدریـس زبـان خـارج آن را بـه عهـده گیـرد ،و این
امور توسط دولتآبادی به وی واگذار شد .اما پس از گذشت دو ماه تهیدستی مترجمالدوله
محقق میشود و بهناچار رشته کار از دست او گرفته شده و دولتآبادی ضمن آنکه حقوقی
برای او معین میکند ،خود اداره مدرسه را بر عهده میگیرد.

3

دولتآبادی درباره تأمین مدرسه ادب و دیگر مدارس تحت نظارت انجمن ملی معارف در حدود سال
1320ق مینویسد:
عالوه بر اعانهای که از طرف انجمن معارف به عنوان کمک مالی دولت به مدرسه پرداخت
میشد ،برخی هزینههای مدرسه ادب از کمکهای مالی که از طرف رجال دولتی و بزرگان
بـه مدرسـه میرسـید ،همچنیـن شـهریه کمـی کـه از شـاگردان فراهـم میشـد و مبالغـی کـه
مؤسس و بانیان مدرسه همت گماشته و از خیرین کمک میگرفتند یا از طرف خود صرف
میکردند ،نیز تأمین میشد.

4

سـند نوزدهبرگی درباره مدرسـه ادب مربوط به سـال 1333-1332ق موجود در کتابخانه ملی ایران گواه
بر این مدعاست.

5

دو کتابچـه خطـی مر بـوط بـه سـال 1323ق بـه شـمارههای  3871و  3857 /1در کتابخانـه آیـتاهلل
العظمی بروجردی موجود است که از اسناد دست ّاول مدرسه ادب به شمار میروند و از موقوفات حاج
محمـد رمضانـی بـه ایـن کتابخانـه اسـت .مشـخصات و اطالعات ثبتشـده در این دو کتابچه به شـرح
ذیل است:
نسـخه خطی شـماره « 3857/1صورت اسـامی شـا گردان مدرسه مبارکه ادب در سال 1323ق» است.
 .3حیات یحیی ،ج  ،1ص .220-227
 .4همان ،ص .222-227
« .5مکاتبـات مر بـوط بـه طلـب تجارتخانـه جمشـیدیان از حـاج میرزایحیـی دولتآبادی جهت مدرسـه ادب»(.سـند ،کتابخانه ملی،
)360/10775
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با استناد به این نسخه ،مدرسه ادب در سال 1323ق (1279ش) ،یعنی دو سال بعد از تأسیس تحت
یشـده و در این سـال دارای  183دانشآموز بوده اسـت .در این نسـخه
ریاسـت حاجی میمندی اداره م 
اسـامی بیش از  183دانشآموز مدرسـه ادب که در شـش مقطع تحصیلی در سـال 1323ق به تحصیل
مشـغول بودهانـد ثبـت شـده اسـت کـه ورود آنهـا بـه مدرسـه بیـن سـالهای 1323-1318ق اسـت .ایـن
دانشآموزان از نظر سـنی بین  6تا  18سـال را شـامل میشـوند و شـهریهای که پرداخت میکردهاند ،بین
جهـزار دینـار (نصـف یـک تومـان) تـا یـک تومـان بـوده اسـت .از بیـن  183دانشآمـوز حـدود  20نفـر آنهـا
پن 
مجانی و بدون پرداخت شهریه تحصیل میکردند.
ً
نسـخه خطـی شـمار ه  3871موجـود در کتابخانـه آیـتاهلل العظمـی بروجـردی ظاهـرا مربـوط بـه روز جشـن
امتحان یا آخر سال تحصیلی سال 1323ق مدرسه ادب است .اطالعات ثبتشده در این نسخه شامل:
اسـامی اجـزاء و افـرادی چـون دفتـردار ،معلمیـن ،ناظـم ،به همراه حقوقـی که دریافت میکردهاند و اسـامی
حـدود پنجـاه دانشآمـوز همـراه بـا تار یـخ ورود بـه مدرسـه ،درجـه و مقطع شـاگردان و آدرس آنهاسـت .برگ
آخـر ایـن نسـخه اسـامی مسـتخدمین مدرسـه افرادی چون محصـل وجوه اعانـه ،قهوهچی ،فـراش ،طباخ،
همراه مبالغ حقوق آنها آمده است .تصویر برگ ّاول این نسخ را در ضمیمه مشاهده کنید( .تصویر )6-5
بـر اسـاس اسـناد و مـدارک موجـود ،مدرسـه ادب از جملـه مـدارس تأثیرگـذار در انجمـن معـارف و نظـام
آموزشی وقت بوده است .برخی از کتابهای آموزشی وزارت معارف توسط معلمان این مدرسه تألیف
یشـده و بـرای تدر یـس بـه دیگـر مـدارس تحـت نظارت وزارت معارف ابالغ و ارسـال میشـده اسـت .به
م 
عبارتی معلمان آن ،مدرسـه را به صورت مرکزی برای نشـر افکار نوین فرهنگی تبدیل کرده بودند و سـایر
مـدارس تهـران و والیـات دیگـر از تجربیـات آموزشـی ایـن مدرسـه بهـره میبردنـد 6.دروس و منابع آموزشـی
در هـر یـک از کالس یـا سـطوح شـشگانه مدرسـه ادب بـا اسـتناد بـه دو نسـخه خطی موجـود در کتابخانه
آیتاهلل بروجردی بدین شرح است:

7

ـ ّاول ابتدایی :قرآن ،کتابعلی 8،تعلیم االطفال 9،درس صداها و درسهای ابتدایی
 .6حیات یحیی ،ج  ،1ص .225
 .7کتابچه اسامی شاگردان مدرسه ادب( .نسخه خطی ،کتابخانه مسجد اعظم ،ش )3875/1
 .8کتابعلی از تألیفات یحیی دولتآبادی ّاولین کتاب درسی است که در ایران برای تدریس مدارس جدید نوشته و طبع و نشر شد و
برای دانش آموزان کالسهای ّاول تا سوم ابتدایی تدریس میشد .دولتآبادی درباره این کتاب مینویسد« :من نیز داوطلب انجام
این خدمت شدم و نگارش رسالهای مشتمل بر اصول و فروع و اخالق به فارسی ساده با ادله مختصر بنام شجره طیبه را شروع کردم.
پس از چندی قسـمتی از اصول آن در انجمن خوانده شـد .حاضرین تمجید کردند ،اما افسـوس خوردند که هنوز شـاگردان مکاتب
اسـتعداد خوانـدن چنیـن کتابـی را ندارنـد و بیـان کردند آنچه امروز جهت تدریس حاجت داریم شـرعیاتی اسـت که مبتدیان بتوانند
بخوانند و این کار را بر عهده من گذاشتند و من پذیرفتم .در مدت کم کتابعلی را نوشتم .کتابعلی نهتنها درس شرعیات مکاتب را
منظم نموده ،بلکه به منزله سپری است برای نگاهداری معارف نورس از تیرهای تهمت بیدیانتی که از طرف بیدیانتهای حقیقی
به جانب مؤسسین آن رها میگردد .دولتآبادی به پاس حقوق و زحمات میرزا علیخان امینالدوله این کتاب را کتابعلی نام نهاده
است( .حیات یحیی ،ج  ،1ص )261-260
 .9کتاب تعلیم االطفال تألیف مفتاحالملک و دو سه کتاب دیگر از جمله کتاب کوچکی در جغرافیا به جز منابعی آموزشی مدرسه
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ـ کالس دوم :قرآن ،کتابعلی ،گلستان
ـ کالس سوم :قرآن ،کتابعلی ،گلستان ،تاریخ معجم

10

ـ کالس چهارم :تاریخ معجم ،صرف ،لغت
ـ کالس پنجم :جلد ّاول مدارج و قواعد ،حساب ،فرانسه
11

ـ کالس ششم :فرانسه ،ریاضی ،عربی

12

معلمان برجستهای در مدرسه ادب تدریس میکردند که عالوه بر تدریس ،در نظام آموزشی و تصمیمات
وزارتخانـهای نیـز تأثیرگـذار بودهانـد .میـرزا محمدعلیخـان ذکاءالملـک ،دکتـر ّ
سـیدولیاهللخان نصـر،

علیخـان قجـر 13،س ّـیدیحیی دولتآبـادی ،دکتـر فخرالدیـن شـادمان فرزنـد ّ
سـیدابوطالب ،میرحسـین
سیدمحمدامین الشرع خلخالی (معلم عربی)ّ ،
نقیبالسادات قائممقامی (معلم سیاق)ّ ،
سیدحسین

ّ
میرسـیدمحمد شـمسالکتاب (معلم خط نسـتعلیق) ،میرزا
مجدالسـادات (معلم فارسـی و ابتدایی)،
س ّـیدمحمدتقی ( ...معلـم ریاضـی) ،س ّـیدحبیباهلل طهرانـی از معلمیـن ایـن مدرسـه در سـال 1323ق
بودنـد کـه حقـوق و مواجـب آنـان بیـن  8تـا 15تومـان ثبـت شـده اسـت 14.شـیخ علـی صدرالمتکلمین در
سـال 1335ق در این مدرسـه تدریس داشـت 15.دکتر فخرالدین شـادمان در سال 1345ق دروس تاریخ

ایران و جهان را تدریس میکرد و جزوه درسـی یکی از شـا گردان کالس نهم ایشـان در مدرسـه ادب به نام
احمد بن مشیر السادات اسدی کاشانی که در کالس دکتر شادمان در درس تاریخ ایران و اروپا و تاریخ
طبیعـی تحریـر کـرده اسـت ،در کتابخانـه ملـی ایـران موجـود اسـت 16.سـند موجـود در کتابخانـه مجلـس
حاکی از پیشنهاد برخی از معلمان این مدرسه در تغییر خط فارسی است .جبرائیل ابراهیمزاده خویی
مدیـر مدرسـه ادب در سـال 1305ش طـی دو فقـره نامـه پیشـنهاد تغییـر خـط در آمـوزش مـدارس ایـران را
خطاب به وزیر معارف و وکالی دارالشـورای ملی ارائه کرده اسـت .وی در این نامه راجع به تبدیل الفبا
بـه خـط آسـانتر و ارسـال نمونـهای از خـط جدیـد بـه جـای خـط قبلـی کـه اختراع خـودش بـوده پرداخته و
توضیحاتی درباره کاربردیبودن آن داده است.
ادب بوده است( .یادگار عمر :خاطراتی از سرگذشت دکتر عیسی صدیق ،ج  ،1ص )8
 .10کتاب تاریخ معجم از تألیفات فضلاهلل الحسینی است.
 .11کتاب لغت از تألیفات میرزاعلیاکبرخان ناظماالطباء یکی دیگر از هیئت مؤسس انجمن معارف است .ناظماالطباء در جلسهای
کـه در جمادیالثانـی سـال 1316ق در انجمـن معـارف برگـزار شـد .دیباچـه ایـن کتـاب را در حضـور صدراعظـم قرائـت میکند و مورد
تمجید و تحسین جمع واقع میشود و تأییدیه وی را نیز دریافت میکند( .حیات یحیی ،ج  ،1ص )215
 .12علاوه بـر آن کتـاب خالصـة المنطـق تألیـف یکـی از معلمـان مدرسـه ادب بـوده اسـت کـه بـه همـت چند نفـر از شـاگردان درجه ّاول
ایـن مدرسـه و بـا کتابـت عبدالحسـین شـریف اصفهانـی در چاپخانـه شـرکت مطبوعـات تهـران در سـال 1320ق منتشـر شـده اسـت.
این کتاب در مدرسـه ادب و دیگر مدارس ملی مظفریه تدریس میشـده اسـت( .نسـخهای چاپ سـنگی از آن به شـماره  47540در
کتابخانه آیتاهلل العظمی بروجردی موجود است).
 .13مدارس جدید در دوره قاجاریه :بانیان و پیشروان ،ص .303
 .14اسامی اجزاء مدرسه ادب ،نسخه خطی ،کتابخانه مسجد اعظم ،ش .3871
« .15برقراری اضافه حقوق یکی از معلمان»( .سند ،کتابخانه ملی ،ش )297/3308
 .16تاریخ ایران و اروپا (نسخه خطی ،کتابخانه ملی )170305 ،و تاریخ طبیعی (نسخه خطی ،کتابخانه ملی.)170305 ،
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آغازه متن نامه بدین شرح است:
حضور مبارک وکالی باشرف و وزیر محترم دامت توفیقاتهم .خودتان بهتر میدانید که سبب
عمده بدبختیهای ملت بیچاره ایران بیعلمی و باعث عقبماندن ایشان دشواری خط
آنـان اسـت .امـروز تبدیـل الفبـاء حالیـه ایـران بـه یـک خـط آسـانتری از جمله واجبـات ملی و
خدمت مهم و برجستهایست که ابدالدهر با رحمت و نیکی یاد خواهد شد .هر فردی از افراد
ایران که دارای هوش و ذکاوت باشـد این عرایض خیرخواهانه بنده را تصدیق خواهد نمود.
ایـن خـط جدیداالختـراع بنـام «اعال ئـی» که تقدیم دارالشـورای ملی و وزارت معارف میشـود
اسـهل و اکمـل و بهتر یـن ّ
کلیـه خطـوط ملـل روی زمیـن اسـت .انشـااهلل تعالی بعد از سـاختن
حـروف آن قـول بنـده بـه ثبـوت خواهـد رسـید .آنانیکـه از روی حقیقت در فکر ترقیـات ایران و
آیندگان این آب و خا کاند باید با کمال مردانگی و پیشـرفت این مهم برای سـاختن حروف
آن بـه بنـده همراهـی فرماینـد .از وکالی باشـرف خودمـان اسـتدعا داریـم کـه مخـارج سـاختن
حـروف آن را تصو یـب نماینـد کـه بیشـتر از صد لیره نمیباشـد یـا از وزارت معارف بدهند یا از
کیسـه فتـوت خـود وکالی محتـرم کـه بـه هر فـردی دو تومان هم نمیرسـد و بنده بنام شـرافت
ایشـان حاضـر نمـوده نشـر نمایـم .اگر توجه فـوری فرمائید بنده در عرض یکسـال در تمام ایران
بلکـه در کلیـه عالـم اسلام ایـن خـط را بـا نهایت خوبی میتوانـم رواج بدهم .طریق انتشـارش
را بهتـر میدانـم و غیـر از آن صـد لیـره هیچگونـه مخـارج نـدارد .زندهبـاد وکالی باشـرف و زیـر
معارف پاینده باد حامیان باشرافت اعالئی.


جبرئیل اعالئی

بـه دنبـال ایـن نامـه نمونـهای از خـط پیشـنهادی را ارسـال کـرده اسـت( .تصویـر شـماره  )2در پاسـخ بـه
این درخواسـت ،رونوشـتی از سـوی وزارت معارف و اوقاف به مجلس شـورای ملی صادر شـد و مجلس
شواری ملی در پاسخ آن نامهای مبنی بر اینکه اختراع این خط غیرعملی و این پیشنهاد ممکن نخواهد
بود صادر کرد( .تصویر شماره )3
دو فقره نامه درباره فراش مدرسه ادب از دیگر اسناد موجود در کتابخانه ملی است که محتوای کلی آنها
درباره مستمری کارکنان مدرسه پس از فوت آنهاست .نامه نخست از سوی عیال مرحوم محمدابراهیم
بیـک ،فـراش سـابق ایـن مدرسـه در سـال 1303ش تنظیـم و بـه وزارت معـارف ارسـال شـد .وی در ایـن
نامه از پرداختنشـدن مسـتمری همسـر خود پس از فوت اعالم نارضایتی کرده اسـت .نامه دیگر پاسـخ
وزارت معارف است که پرداخت مستمری ششماهه را به وی را ابالغ کرده است .طبق این سند ّاولین
فراش این مدرسه محمدابراهیم بیک بوده که در سال 1297ش فوت کرده و پس از فوت وی ماهی سه
ت
تومان مستمری به عیال او پرداخت میشده است( .تصویر شماره  )4همچنین سندی دربارهپرداخ 
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ی دولتآبادی از عواید مدرسه ادب مربوط به سال 1297ش است.
جمیرزا یحی 
ق معوق ه عیال حا 
حقو 

مراسـلهای از میـرزا یحیـی دولتآبـادی دربـاره مدرسـه ادب ،قـروض ایـن مدرسـه و قـرارداد سـابق آن بـا
وزارتخانه در ترتیب تأدیه آن اسـت که در سـال 1301ش تنظیم شـده و به دنبال آن پاسـخ وزارت معارف
آمده است.
دولتآبادی در این نامه بیان میکند:
این مدرسه در سال 1333ق (1294ش) با حدود  3000تومان قرض ،تحویل وزارت معارف
شـده و بـا ایـن وزارتخانـه قـرارداد شـد ماهـی بیسـت تومـان در وجـه وی منظور دارنـد .این وجه
یکسال و اندی پرداخت شده و پس قطع گشته است( .تصویرشماره )1
ت مالیه درباره پرداخت
نامههای ریاست وزرا به وزارت معارف درباره ترفیع رتبه دولتآبادی و نیز به وزار 
قروض مدرسهادب ارسال شده است .این سند در کتابخانه ملی موجود است .
سـند دیگـر در بـاره منشـی مدرسـه ادب و مربـوط بـه سـال 1333ق (1294ش) خطاب به مجلس شـورای
ملـی و ریاسـت فرهنـگ اسـت .طـی ایـن نامـه شـخصی بینـام از عبدالرسـول جانمـردی ،نماینده سـابق
فرهنگ قهپایه (کوهپایه اصفهان) و منشـی فعلی مدرسـه ادب ،مبنی بر ایجاد شـرارت و ناامنی و فسـاد
در کوهپایه شکایت کرده است.
مدرسه ادب در سالهای ّاولیه شامل کالسهای ششگانه ابتدایی بود .پس از چندی ّاول متوسطه نیز
ت اتحادیه
دایـر شـد و بعدهـا بـه صـورت مدرسـه متوسـطه دولتـی درآمد .با اسـتناد بر اسـناد موجود ،شـر ک 
فرهنـگ در سـال 1329ق تقاضایـی مبنـی بـر تأسـیس کالسهـای ا کابـر شـبان ه در ایـن مدرسـه تنظیـم و
بـه وزارت معـارف ارسـال کـرد و در سـال 1330ق بـا ایـن تقاضـا موافقـت شـد و کالسهـای اکابـر کـه و یـژه
بزرگسـاالن بـود ،در ایـن مدرسـه نیـز دایـر شـد .قابـل ذکـر اسـت در اصفهـان ،تبریـز و کرمـان مدارسـی به نام
مدرسه ادب دایر بود که امروز سالنامه برخی از آنها باقی است ،اما از لحاظ ساختاری و اداری ارتباطی
بـا یکدیگـر و همچنیـن مدرسـه ادب تهـران نداشـتند .طبـق اسـناد موجـود مدرسـه ادب تهـران تـا ابتـدای
حکومت پهلوی همچنان دایر بوده و از آن پس اطالعاتی از این مدرسه حاصل نشده است.

عناوین دیگر اسناد موجود درباره مدرسه ادب در کتابخانه ملی
ـ اسـت عفای آموزگـاران ،شـهر یه دانشآ مـوزان ،صـورت مخـارج و اجـاره بهـای مدرسـه ادب مربـوط بـه سـال
1331ش
ن مربوط به سال 1303ش ،به شماره ۳۶۷۹۳/۲۹۷
ب تهرا 
ن مدرسه اد 
ـ ان تقال دانشآموزا 
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حیی دولتآبادی ،سال 1297ش ،به شماره۲۴۰/۴۵۷۰
ـ پرداخت حقوق معوقه عیال حاجمیرزا ی 
ی ا کابـر شـبانه در مدرسـه ادب تهـران ،سـال 1290ش ،بـه شـماره
س کالس هـا 
ی بـر تأسـی 
ـ تقاضایـی م بنـ 
۳۰۸۰۶/۲۹۷
حص لین در مدرسه ادب تهران ،سال 1308ش ،به شماره ۱۵۲۹۱/۲۹۷
ت نا م م 
ی ثب 
ـ تقاضا 
ـمکاتبـات مر بـوط بـه طلـب تجارتخانه جمشـیدیان از حاج میرزا یحیی دولتآبادی برای مدرسـه ادب،
سال  1295-1294به شماره ۱۰۷۷۵/۳۶۰
ن از قانون مربوط به مدرسـه عالمه
ن و فرم م تخلفی 
ن و آموزگارا 
ـ قانون اسـتعمال البسـه وطنی ،آمار کارکنا 
ب و حس ینیه ،سال  ،1308به شماره ۱۲۱۰۲/۲۹۷
و مدارس شرف ،سیروس ،انتصار یه ،اد 
ـ گزارشی از وضعیت آموزشی و بهداشتی مدرسه ادب ،سال  ،1306به شماره ۱۵۱۸۷/۲۹۷
ب تهران ،سال  ،1303به شماره ۳۶۸۲۴/۲۹۷
ی مدرسه اد 
ش بازرسی امور مال 
ـ گزار 
ک معالج ،سـال  ،1311به
ب توسـط پزشـ 
ش آموزان مدرسـه اد 
ی (سـالمت و بهداشـت) دان 
صح 
ش 
ـ گزار 
شماره ۳۳۳۱۲/۲۹۷
ـ گزارش وضعیت تحصیلی دانشآموزان مدرسه ادب تهران ،سال  ،1307به شماره ۸۸۳/۲۳۰/۹۹
کیل شـورای معلمین و ،)...
ـ گزارش ه فتگی مدرسـه دولتی ادب (در یافت شـهر یه ،برنا مه کالسـی ،تشـ 
سال  ،1297به شماره ۱۳۳۷۹/۲۹۷
ت مالاالجار ه مدرسه ادب ،سال  ،1301به شماره ۲۶۱۹/۲۹۷
ـلزو م پرداخ 
ن مدرس ه متوسطه ادب ،سال  ،1302به شماره ۳۱۱۷۷/۲۹۷
ـ لزو م مطا لبه شهر ی ه از شا گردا 
ن توسط آموزگار مدرسه دو لتی ادب ،به سال  ،1300به شماره
ـ معافیت گمرکی ورود دستگا ه چاپ از برل 
۱۹۳۲۸/۲۹۷

محالت قدیمی تهران
اما یکی از نکات قابل توجه و تاریخی که از دو کتابچه خطی موجود در کتابخانه آیتاهلل بروجردی قابل
اسـتخراج اسـت ،اسـامی برخی از کوچهها و محالت تهران در سـال 1323ق اسـت .امروز برخی از این
محلات و کوچ ههـا جـزء آثـار باسـتانی و دیدنـی شـهر تهـران بـه شـمار میرونـد .برخـی از آنها با وجـود آنکه
تغییـر نـام داشـتهاند ،همچنـان بـه نـام قدیمی خود مشـهورند .برخی از حمامها و بازارچههـا و تکایا تغییر
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ً
کاربری دادهاند .اسـامی برخی از محالت و اما کن قدیمی تهران که اکثرا در اطراف مدرسـه ادب بودند،
از دو کتابچه مذکور استخراج شدند که همراه نام خانوادگی دانشآموزان آمده است:
حمام قرقانیها ،تکیه زرگرها ،آب منگل ،مسجد صاحب دیوان ،کوچه ّ
سیدعبداهلل ،کوچه
ّ
سیداسـمعیل ،حمام گلشـن ،کوچه ابولقاسـم شیرازی ،کوچه حظیره ،حمام فیروزه ،حمام
قبلـه ،حمـام خانـم ،خانـه آصـف الدولـه ،حمـام اسـمعیل بـزاز ،میـدان کهنـه ،کوچـه دروازه،
بازارچه شهاب الملک ،حیاط شاهی ،سرپولک ،سقاخانه نوروزخان ،چاله میدان ،مسجد
حـوض ،دروازه دوالب ،بینالحرمیـن ،پامنـار ،مسـجد حـاج ابوالفتـح ،بازارچـه یحییخـان،
کوچـه چاپخانـه ،دسـرتخت ،بازارچـه عوالدجـان ،میـدان امینالسـلطان ،کوچـه درویشهـا،
کوچـه غربیـان ،قلعـه کودتـا ،کوچـه قاجاریـه ،کوچـه معتضدالسـلطنه ،سـرقبر آقـا ،مدرسـه
خـان مـروی ،مسـجد مـروی ،کوچـه سـراجالملک ،حمـام حـاج موسـی ،سرچشـمه ،کوچـه
شـهابالدین حیـاط شـاهی ،کوچـه صدیقالدولـه ،تکیـه بربریهـا ،خیابـان مجدالملـک،
کوچـه زنبورکخانـه ،دروازه قزویـن ،سـفارت روس ،خیابـان امیـن ،کوچـه سـرداری ،تکیـه
رضاقلیخان ،عباسآباد ،یوسفیه و . ...

 188آینۀپژوهش
سال سیودوم ،شمـــارۀدوم ،خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

271

هلاــــــــــــــــــقم
نارهط بدا هسردم هچخیرات هب یهاگن

تصویر شماره یک :نامه یحیی دولتآبادی (مؤسس مدرسه ادب)
موجود در آرشیو کتابخانه مجلس شورای مجلس اسالمی

هلاــــــــــــــــــقم
نارهط بدا هسردم هچخیرات هب یهاگن

272

آینۀپژوهش 188
سال سیودوم ،شمـــارۀدوم ،خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

تصویر شماره دو :نمونه خط پیشنهادی از سوی (مدیر مدرسه ادب) برای جایگزینی خط و الفبای فارسی
تصویر شماره سه :پاسخ مجلس شورای ملی در پیشنهاد تغییر خط و الفبای فارسی

 188آینۀپژوهش
سال سیودوم ،شمـــارۀدوم ،خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

273

هلاــــــــــــــــــقم
نارهط بدا هسردم هچخیرات هب یهاگن

تصویر شماره چهار :نامه درخواست پرداخت مستمری فراش مدرسه ادب از طرف همسر وی

هلاــــــــــــــــــقم
نارهط بدا هسردم هچخیرات هب یهاگن

274

آینۀپژوهش 188
سال سیودوم ،شمـــارۀدوم ،خــــــــــــردادوتیــــــــر1400
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