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 چکیده
های رویارویی فرهنگیِ تمدن اسالمی با تمدن جدید غرب،  ترین عرصه یکی از مهم

لب های اسالمی در قا حوزه آموزش و نظام آموزشی بود که در بیشتر سرزمین
مثابه مجتمع  دارالفنون عثمانی که به. گیری و تأسیس مدارس جدید بروز کرد شکل

م تأسیس شد، عمال به الگویی مناسب برای بسیاری از ١٨٦٢/ ١٢٧٨آموزشی جامع در 
سرزمین . ممالک اسالمی، به ویژه ایاالت و والیات عثمانی در این دوره تبدیل شده بود

دهم هجری تحت الحمایه عثمانی قرار  /دهم میالدی شانزۀافریقیه که از اواخر سد
سبب نزدیکی سرزمینی و جغرافیایی در  گرفته بود، از جمله اولین ایاالتی بود که به

 هجدهم ۀرو، از اواخر سد این از. های مدرنیته قرار گرفت معرض مفاهیم و آموزه
های  و دغدغهدوازدهم هجری مسأله اصالح نظام آموزشی به یکی از مسائل  /میالدی

طلب افریقیه تبدیل شد و در نتیجه مدرسه عالی صادقیه با  حاکمان و عناصر اصالح
این مدرسه با برنامه دقیق و سطوح . الگو گرفتن از دارالفنون استانبول تأسیس شد

التحصیالنی را به جامعه افریقیه ارائه کرد که نقش مهمی در  مدون آموزشی، فارغ
رو، یکی  از این.  نوزدهم و بیستم میالدی ایفا کردندۀه در سدتحوالت اجتماعی افریقی

ق ١٢٩٨/ م١٨٨١های اصلی استعمار فرانسه پس از سلطه بر تونس از سال  از دغدغه
رهبران و پیشگامان جنبش استقالل . تضعیف یا به تعطیلی کشاندن این مدرسه بود

ق گردید، ١٣٧٥/ م١٩٥٦ طلبی در تونس، که منجر به استقالل این کشور از فرانسه در
 . از دانش آموختگان مدرسه عالی صادقیه بودند
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 مقدمه
 تمدن  طور جدي با پدیده دوازدهم هجری به/ هجدهم میالديۀجهان اسالم از آغاز سد
این مواجهه در تمام سرحدات دنیاي اسالم با دنیاي غرب، عالوه جدید غرب روبرو شد، 

اي در  بر بعد نظامی، رنگ و بوي فرهنگی نیز به خود گرفت و سرآغاز تحوالت گسترده
تمدنی جهان اسالم با ـ  های مهم مواجهه فرهنگی یکی از عرصه. این سرزمین ها گردید

های اسالمی  ه در بیشتر سرزمینتمدن جدید غرب، حوزه آموزش و نظام آموزشی بود ک
ای که فصل مشترک اهتمام  در قالب تأسیس مدارس جدید تبلور یافت؛ حوزه

 البته با  ـهای غربی از یکسو و مصلحان مسلمان از سوی دیگر استعمارگران و دولت
عنوان مجتمع آموزشی جامع در  دارالفنون عثمانی که به.  بود ـاهدافی متفاوت

مثابه الگویی برای بسیاری از ممالک اسالمی،  زودی به س شد، بهق تأسی١٢٧٨/م١٨٦٢
 شانزدهم ۀسرزمین افریقیه که از اواخر سد. به ویژه ایاالت و والیات عثمانی درآمد

دهم هجری تحت الحمایه عثمانی قرار گرفته بود، از اولین ایاالتی بود که /میالدی
هاي  در دهه. های مدرنیته آشنا شد وزهسبب نزدیکی مرزهای جغرافیایی با مفاهیم و آم به

رو بود که دولت عثماني و مصر با آنها   نوزده افریقیه با همان مشکالتي روبهۀنخست سد
در این زمان افریقیه پیش از سیطره استعمار، با مظاهر . کردند دست و پنجه نرم مي

الش میان مدرنیته و تجدد آشنا شده بود و عرصه فرهنگي آن از همین زمان صحنه چ
اما فرهنگ کشور دچار . البته تأثیر این چالش در متن جامعه کم بود. سنت و تجدد بود

توان به شکاف میان مناطق ساحلي و  ها و شکافهاي جدي شد که از آن جمله می تناقض
 ).٢٨تیمومی، ( مناطق داخلي و روستاها اشاره کرد
 یکی از  الح نظام آموزشی بهدوازدهم هجری مسأله اص /از اواخر قرن هجدهم میالدی

طلب این سرزمین تبدیل شد که طی آن  های حاکمان و عناصر اصالح مسائل و دغدغه
های نظامی نوین به نیروهای  ق با هدف آموزش١٢٥٣/م١٨٣٨مدرسه نظامی باردو در 

تأسیس مدرسه عالی صادقیه با الگو گرفتن از . مسلح و تقویت ارتش تأسیس شد
انبول و جامعیت آن در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و نیز دو زبانه دارالفنون در است

این مدرسه که دارای برنامه دقیق و سطوح مدون . بودن آن، تکمیل همین فرایند بود
آموزشی بود تأثیرات فراوانی بر تحوالت اجتماعی افریقیه در قرن نوزدهم گذارد به 

 از سلطه بر تونس از عمار فرانسه پسهای اصلی است ای که به یکی از دغدغه گونه
ق به بعد تبدیل شد و تضعیف یا به تعطیلی کشاندن این مدرسه، در ١٢٩٨/ م١٨٨١
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با این حال، تأثیرگذاری این مدرسه در سطوح سیاسی . دستور کار فرانسویان قرار گرفت
و اجتماعی تونس استمرار یافت تا جایی که بسیاری از رهبران و پیشگامان جنبش 

 ق ١٣٧٥/ م١٩٥٦طلبی در تونس، که منجر به استقالل این کشور از فرانسه در  ستقاللا
 .شد، از دانش آموختگان مدرسه عالی صادقیه بودند

 
 مثابه یکی از ایاالت عثمانی افریقیه به

دهم هجری / شانزدهم میالدیۀکشاکش مستمر عثمانی و اسپانیا در مدیترانه در سد
وحفص، آخرین دولت بربر منطقه مغرب، در اواخر همین قرن سرانجام به سقوط دولت بن

 بنوحفص، افریقیه و ۀدر اواخر سلط. ها بر افریقیه تسلط یافتند منتهی شد و عثماني
 خود ها سلطه ای داشتند؛ چرا که عثمانی کشورهای اروپایی، روی هم رفته روابط حسنه

، تنها راهی که بر روی تجار فرنگی بنابراین. را بر شرق دریای مدیترانه گسترانده بودند
 افریقیه بود و آنها مجبور بودند قراردادهای تجاری خود با دولت بنی باز بود دروازه

های  درگیریهای دریایی میان ناوگان). ٣/١٨٨اندری جولیان، ( حفص را تجدید کنند
های   گروههای ایتالیا، سیسیل و پادشاهی آراگون با ویژه جمهوری دولتهای اروپایی به

کردند، در این دوره  های ضعیف منطقه عمل می دریانورد مسلمان، که مستقل از دولت
در نتیجه کشورهای مسیحی به بهانه . ها قرار داد شرایط جدیدی را در برابر حفصی

حمایت از ناوگان تجاری خود، طرابلس و بجایه دو بندر مهم و راهبردی شمال آفریقا را 
تزلزل  ).٣٩ـ٢/٣٨وزان الفاسی، ( م اشغال کردند١٥٠٩ و ١٥٠٨/  ق٩١٥ و ٩١٤در 

ای که تا نخستین حضور  حکومت بنوحفص در این دوره نیز مزید بر علت شد به گونه
ترکها به فرماندهی خیرالدین بارباروسا سردار عثمانی، حدود چهار سلطان حفصی از 

های مکرر  قوع طاعونای که با و م حکومت کردند؛ دوره١٥٣٤ تا ١٤٨٨/ ق٩٤١ تا ٨٩٣
بعد از مرگ سلطان عثمان، آخرین سلطان مقتدر حفصی ). ١٤١زرکشی، ( نیز همراه بود

م، عمالً دوره اقتدار حفصیان به پایان رسید و افریقیه و همراه آن ١٤٩٥/  ق٩٠٠در 
دولت حفصی که . ای طوالنی از آشوب و هرج و مرج شد سراسر مغرب میانه، وارد دوره

ایی توان مقابله با این شرایط را نداشت، در پی شورش اعراب مهاجر، که خود به تنه
ها و حمایت شارل پنجم  دولت حفصی را تا آستانه سقوط پیش برد، با یاری اروپایی

در پی این رخداد، قدرت و ). ٢/٤٤٤؛  مؤنس، ١٣٨همان، ( توانست بر اوضاع مسلط شود
 .یافتنفوذ اروپاییان در افریقیه آشکارا افزایش 
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ها افتاد، نظامیان عثمانی به   دهم هجری که مصر به دست عثمانیۀدر نیمه سد
افریقیه که به واسطۀ موقعیت . ها درگیر شدند شمال آفریقا آمدند و با اسپانیولی

جغرافیایی مهم و  قرار گرفتن در ساحل مدیترانه، از اهمیت زیادی برخوردار بود و در 
ها شده  داخلی به شدت ضعیف و محل جوالن اسپانیاییسبب درگیریهای  این دوره به

خیرالدین بارباروسا با استفاده از این . بود، مورد توجه سرداران نظامی عثمانی قرار گرفت
حفص، شمال آفریقا ضمیمه  اوضاع، به این منطقه یورش برد و با برافتادن دولت بنی

  ها چري چهار هزار نفر از ینيدر نتیجه ). ١٠١ناصری طاهری، ( عثمان گردید قلمرو آل
به همراه تازه مسلماناني از ایتالیا، اسپانیا و برخی دیگر از ممالک اروپایی، در شهر تونس 

چري، فرماندار سلطان در  ق یکي از فرماندهان یني٩٩٩/ م١٥٩١در . مستقر شدند
 اما جانشین وي شد؛» دایی«افریقیه را از تخت حکومت پایین کشید و خود به عنوان 

در منطقه حاضر » باي«سایر نواحی در اختیار مأمور اخذ مالیات عثماني بود که با لقب 
درگیري میان این دو گروه، در نهایت با پیروزی باي و فرزندش به پایان رسید و . بود

ها شکل گرفت که تا حدود دو قرن بعد به نام عثمانی در منطقه حکومت   بايۀسلسله
 افریقیه ظاهراً تابع دولت عثماني بود و سالیانه سفیري به همراه در این دوران،. کردند

و از آنجا که دولت عثماني به ) ٥٦١ـ٥٦٢الپیدوس، ( رسید هدایا به حضور سلطان مي
 .تدریج در مسیر افول گام می نهاد، به همین اطاعت ظاهري قانع بود

ز مناطق های مسیحی ا از قرن هفدهم به بعد گرچه خطر حضور مستقیم دولت
تر و  شمال، به برکت عثمانی تا حدودي فروکش کرده بود، اما به تدریج خطر بزرگ

جایگزین آن گردید؛ خطري که به زودي جریان سنتي » مدرنیسم«تری به نام  عمیق
سیاسي و دیني در منطقه را مستأصل کرد و معادالت سیاسي، فرهنگي و اجتماعي را به 

 اگرچه هنوز در آن  ـ در قرن هجدهم جامعه افریقیهبدین ترتیب،. کلي دگرگون نمود
 جدي ۀ با گون ـزد های اسالمي حرف اول را در مناسبات اجتماعي مي ها و آموزه اندیشه

از این زمان . هاي ناشي از آن روبرو شد اي از بحران فرهنگ اسالمي و واکنش و گسترده
ر این بحران از طریق جبران ترین ابزار براي غلبه ب نخبگان تونسی در جستجوي مناسب

آنان تمدن اروپا را هم چون تمدني برابر با خود . وضع نابرابر خود با تمدن اروپایي بودند
 ضرورت ۀرو با اندیش نگریستند که اینک پیش افتاده و مسلّط شده است، از این مي

 دولت تونس دولتي کامالً). ١٢٧جعیط، ( دادند اصالحات همه جانبه، واکنش نشان 
ای از تمایل به  هاي بیروني و ظاهري مدرن آن، هیچ نشانه سنتي بود و جز برخي جلوه
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 تبار و  ، که در اصل ترک»های الحسیني بای«خاندان حاکم . داد اصالحات نشان نمی
در این خاندان . کردند غیربومي بودند، به روش استبداد سنتي و موروثي حکومت مي

عمالً قدرت » باي«شد و  ر عائله دست به دست ميحکومتگر، حکومت میان عناصر ذکو
کوشید نظام سیاسي را از  بنابراین، هر اقدام اصالحي که می.  را در اختیار داشت مطلق

سلطنت استبدادي به سلطنت قانوني و مشروطه تبدیل کند، با ناکامی و شکست روبرو 
را به مرجعیت دیني و به لحاظ اجتماعي نیز توده مردم، اولویت ). ١٣تیمومی، ( شد می

شان به اسالم، نگاه سنتي مبتني بر قضا و قدر، تقلید و  دادند و نگاه عربی مي فرهنگ 
عالوه مذهب رسمي مالکي، که مذهب اکثریت  به. هاي دیني بود ایمان به اولیا و طریقت

های اصلي صوفی رایج در کشور نیز  طریقت. گیر بود مردم است، مذهبي جدي و سخت
ای داشتند و شیوخ صوفی از نفوذ معنوي  طه سازمان منظم، جایگاه تثبیت شدهبه واس

ها ثروت فراواني  شیوخ این طریقت. فراواني در میان اکثریت مردم برخوردار بودند
کرد، اکثراً از  که نظام سیاسی موجود منافع آنها را تضمین می داشتند و با توجه به این

 ).٢٧ـ٢٨همان، ( کردند آن حمایت می
 

 های فرهنگی و آموزشی رویارویی افریقیه با مدرنیته در زمینه
رو بود که دولت عثماني و   نوزده، افریقیه با همان مشکالتی روبهۀهاي نخست سد در دهه

کردند؛ اصالحات عثماني به دست  مصر عهد محمد علی پاشا با آنها دست و پنجه نرم مي
ر چندانی از پیش نبرده بود و بر مشکالت سلطان محمود دوم و عبدالمجید اول نیز کا

در این دوره، عرصه فرهنگي تونس نیز صحنه چالش میان . داخلی این دولت افزوده بود
اي که وحدت فرهنگي و زبانی به واسطه ورود افکار متجددانه  قدیم و جدید بود به گونه

 جدي شده هاي غرب در میان برخي از نخبگان آسیب دیده و فرهنگ کشور دچار شکاف
بود؛ از آن جمله شکاف میان مناطق ساحلي و مناطق داخلي و مناطق شهری و 

ها را  شکاف نگران کننده مذکور، حکومت و برخی از باي ).٢٨ابوالنصر، ( روستایی بود
اي را در   ق احمدباي مدرسه١٢٥٣/ م١٨٣٨در . ناگزیر به حرکت به سوي اصالحات کرد

پائیان براي تشکیل سپاه پیاده نظام مدرن در این منطقه شهر تونس تاسیس کرد و از ارو
ق قانون جدیدي تهیه شد که بر اساس آن مجلس سنا ١٢٧٧/ م١٨٦١در . دعوت نمود

 ق محمدباي با تدوین قانون اساسي که در نوع خود تا ١٢٩٢/ م١٨٧٥تشکیل شد و در 
ساوات در پرداخت سابقه بود، بر تأمین امنیت، برقراري م این زمان در جهان عرب بي



 ١٣٩٥بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ نهم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٤٦

محمدباي اولین کسي بود که ). ٩٦٨الپیدوس، ( ها و آزادي دیني تاکید کرد مالیات
با این حال اصالح نظام آموزشي  ).١٤٢عبدالوهاب، (صنعت چاپ را وارد افریقیه کرد 

ترین محور در مسیر اصالحات در افریقیه بود که بخش مهمی از آن در  ترین و اصلي مهم
، دیوان ساالر اصالح )ق١٢٣٧ـ١٣٠٧/م١٨٢٢ـ١٨٩٠( 1ی خیرالدین پاشازمان صدراعظم

هایی که در  از حسن تصادف بود که بای. طلب تونس و با اهتمام ویژه او به وقوع پیوست
زمان خیرالدین قدرت را در دست داشتند، متمایل به تحول و ایجاد اصالحات بودند؛ 

ق ١٢٥٥/ م١٨٤٠ آوردن خیرالدین در بویژه احمد و محمدبای، کهحتی قبل از روی کار
سبب اوضاع خاص افریقیه در این زمان،  البته به. ای را انجام داده بودند اقدامات اولیه

رو،  از این. خیرالدین در انجام اصالحات گسترده خود، شدیداً به حمایت علما متکي بود
. المي ارائه کندهاي اصالحي خود را در قالب اصطالحات و مفاهیم اس شید برنامه.ک می

که مساجد و مشاغل قضاوت و معلمي را در اختیار داشتند، از  سبب این علماي افریقیه به
اي که تا پیش از تأسیس مدارس  گونه جایگاه مهمي در سطح جامعه برخوردار بودند، به
دهندگان افکار عمومي در این منطقه  جدید و ورود روزنامه به افریقیه، علما تنها شکل

رغم این جایگاه مهم و نفوذ باال، از دخالت  شدند؛ هرچند علماي این منطقه به ب ميمحسو
با این حال . )٩٦٩ـ٩٧الپیدوس، ( کردند در امور سیاسي و مبارزه براي قدرت خودداري مي

ای سنتی مانند افریقیه، بدون حمایت علما و به  دانست که در جامعه خیرالدین می
از . طلبانه وی به جایی نخواهد رسید های اصالح ، کوشش»هزیتون«دار  خصوص نهاد ریشه

های اجتماعی  رو، او تصمیم گرفت برخی علمای زیتونه را با خود همراه کند تا واکنش این
در زمان خیرالدین علماي نوگراي زیادي ظهور کردند که از آن . از طریق آنها کنترل شود

م و عالمه احمد بن الخوجه و قاضي طاهر االسالم محمد بیرم چهار توان از شیخ جمله مي
خیرالدین اصالحات خود را با اقدامات بنیادینی چون ایجاد صنعت . بن عاشور، یاد کرد

چاپ را وی اولین کسی بود که در زمان محمدبای، صنعت . چاپ و تدوین قانون آغاز کرد
الدین پاشا تأسیس ترین اقدام اصالحی خیر اما مهم ).، همانجاعبدالوهاب(وارد تونس کرد 

ق تأسیس کرد تا ١٢٩٢/م١٨٧٥خیرالدین این مؤسسه را در بود، » مدرسه عالی صادقیه«
هاي خارجي در کنار زبان  هایي که بر اساس علوم جدید و آموزش زبان با توجه به برنامه

  .عربي طراحي شده بود، ستون نهضت نوسازي تونس باشد

                                                                                                                                            
 . و باالخص در مقدمه مبسوط آن گنجانیده شده استاقوم المسالکچارچوبهاي تفکر وی در کتاب . ١
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 تارها و ساخ تأسیس مدرسه صادقیه، برنامه
خیرالدین نسبت به ارتقاء سطح آموزشی اهتمام نمود و فرمانداران را به بهبود شرایط 

ای را برای  ق کمیته١٨٧٤/١٢٩١وی در ژوئیه . رشان امر کردآموزشی در مناطق تحت ام
تنظیم و اصالح برنامه آموزشی در دانشگاه زیتونه معین کرد که شیخ احمد بن الخوجه، 

او ). ، پانوشت١٣شنوفی ( نیز از اعضاء آن بود) ق١٣١٤/ ١٨٩٦ تا( شیخ االسالم تونس
داد تا در ژوئیه  در طول بیش از یک سال هر روز زمانی را برای این کمیته اختصاص می

اما این . سال بعد قانون مزبور آماده و ابالغ شد و وزیر آموزش نیز مأمور اجرای آن گردید
و محتوای دروس در زیتونه، کافی نبود، های آموزش  سبب محدودیت روش اصالحات به

چرا که اعضاء کمیته اصالحات آموزشی معتقد بودند، تونس برای تحول، نیازمند آموزش 
همین اندیشه بود که منجر به طراحی ). ٢/٣٠٥، تونس عبر التاریخ(علوم جدیده است 

 .تجلی یافت» مدرسه عالی صادقیه«ای اساسی شد که در تأسیس  برنامه
 حاکم وقت، فرمان تأسیس مدرسه ١٢٩١ ذی الحجه ٥ برابر با ١٨٧٥ژانویه  ١٣در 

مسؤولیت اولیه و ). ٢٠٦، کریکن(شد  صادقیه را صادر کرد که به سه شعبه تقسیم می
 اصلی آن، تعلیم و تربیت مأموران و کارگزاران دولت برای ایجاد اصالحات تعریف شد

 آموزشي به سبک ۀالي که اولین مؤسس عۀشعبه اول این مدرس ).٩٦٨ـ٩٦٩الپیدوس، (
شعبه دوم متولی آموزش علوم . جدید در افریقیه بود، به آموزش ابتدایی اختصاص داشت

های خارجی و علوم جدید، به شرطی  دیني و زبان عربی و شعبه سوم برای آموزش زبان
). ٢/٣٠٦، تونس عبر التاریخ؛ ٢٠٧کریکن، ( که معارض شریعت نباشند، اختصاص یافت

 فصل تنظیم کرد که در آن به توضیح ٨٢ای مشتمل بر   تأسیس مدرسه اساسنامهۀکمیت
 نظام آموزشی بود ۀ دربار٢٨ تا ١فصول .  مدرسه پرداخته شده بودۀ آموزش و ادارۀشیو

انجامید و در سال   سال به طول می٤و به موجب آن تحصیل در شعبه نخست مدرسه 
ان مطالعه دروس سال نخست در شعبه دوم را آغاز پایانی، دانش آموز حق داشت همزم

آموزان بر اساس  در شعبه دوم که چهار مرحله بود؛ طی سه مرحله نخست دانش. کند
معدل سالیانه و طی مرحله چهارم براساس معدل کل دو سال و یا پنج سال اخیر، 

را ظرف شدند و بدین ترتیب دانش آموز می توانست مراحل دو شعبه نخست  ارزیابی می
پایان برساند و پس از آن مختار بود که در زیتونه که مدرسه دینی  هفت یا هشت سال به

های  سنتی بود ادامه تحصیل دهد یا در شعبه سوم مدرسه صادقیه مشغول آموختن زبان
هاي  در شعبه سوم مدرسه صادقیه، زبان). ٢٠٧کریکن، ( خارجی و علوم جدید شود
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ي و نیز علوم جدید شامل ریاضیات، شیمی، فیزیک، علوم ترکي، ایتالیایي و فرانسو
؛ ٦٢حجّي، (شد  طبیعی، پزشکی، علم کشاورزی و جانورشناسی آموزش داده می

 اساسنامه به نظام داخلی و ساختار ٨٢ تا ٢٩فصول ). ٢٠٧؛ کریکن، ١٤٥عبدالوهاب، 
 تا ده در این اساسنامه، سن ورود به مدرسه بین شش. مدرسه عالی اختصاص داشت

سال تعیین شده بود؛ اگرچه تا زمان راه اندازی مدرسه این سن تا پانزده سال نیز 
آموزی در  شد، اگر کارنامه دانش در هرسال امتحانات عمومی برگزار می. افزایش یافت

توانست همزمان با ارتقاء  برخی مواد درسی مطلوب و در برخی دیگر ضعیف بود، وی می
 ).٢٠٧کریکن، ( سی ضعیف را دوباره بگذراندبه مرحله بعد، مواد در

 که مدرسه در اطالعیه ای که از طرف خیرالدین پاشا صادر شد به مردم اعالم گردید
شود و   قمری افتتاح می١٢٩٢ محرم ٢٠ برابر با ١٨٧٥ فوریه ٢٦عالی صادقیه در تاریخ 

و پنجاه نفر از یکصد نفر از پایتخت .  دانش آموز است١٥٠در این مرحله آماده پذیرش 
توانستند در خوابگاه اقامت داشته  عالوه پنجاه نفر از پذیرفته شدگان می به. ها شهرستان

ها و حکومت کلیه امکانات آموزشی  باشند، سی نفر از پایتخت و بیست نفر از شهرستان
مدرسه ). ٢٠٨همان، ( کرد؛ مهلت ثبت نام نیز یک ماه تعیین شد آنان را تامین می

ها   دانش آموز افتتاح شد، اما در گام نخست در جلب اهالی شهرستان١٥٠با صادقیه 
 نفر از سوی والیان بالد ٢١ای که تا پایان مهلت ثبت نام فقط اسامی  گونه موفق نبود، به

با وجود این، مدرسه، عملکرد موفقی داشت و تعداد زیادی از دانش آموزان . اعالم شد
آمار . های بیگانه و علوم جدید شدند ول آموزش زبانپس از طی مراحل اول و دوم مشغ

دهد که شعبه سوم مدرسه صادقیه که هدف اصلی از تأسیس این  موجود نشان می
). ٢٠٩ـ٢٠٨همان، ( رفت، در جذب دانش آموزان کامالً موفق بود مدرسه به شمار می

خیرالدین به منظور تأمین کادر آموزشی مورد نیاز این مدرسه، از فرانسه، ایتالیا و 
در میان استادان مدعو دو ). ١٤٥؛ عبدالوهاب، ٦٢، حجّي( کرد عثماني مدرسانی دعوت 

بودند که قبالً در مدرسه نظامی باردو تدریس » سویی«و » ایمون«های  نفر فرانسوی به نام
مدیریت شعبه . یتالیایی به نام کلیمون که تازه به تونس آمده بودمی کردند و یک نفر ا

. معلم خصوصی فرزندان خیرالدین، بود» روکا«سوم نیز برعهده یک فرانسوی به نام 
مدرسه همچنین دوازده معلم برای شعبه نخست و نه نفر برای شعبه دوم داشت که 

ود که زبان فرانسه تدریس در شعبه سوم فقط یک استاد تونسی ب. همگی تونسی بودند
ریاست مدرسه عالی نیز برعهده محمدالعربی زروق . می کرد و فارغ التحصیل الجزائر بود

 ).٢٠٩کریکن، ( یکی از اعضاء کمیته اصالح نظام آموزشی گذاشته شده بود
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شد و تنها تنظیم دروس زبان  در مدرسه صادقیه برنامه همه دروس منظم ارائه می
 اولین استاد این درس که از استانبول آمده بود، در تابستان .ترکی مشکل داشت

 ق از ١٢٩٦/ ١٨٧٩جانشین وی نیز که در بهار .  ق تونس را ترک کرد١٢٩٥/ م١٨٧٨
. البته همه دانش آموزان قادر به ادامه تحصیل نبودند. مصرآمد، بیشتر از  یک سال نماند

 نفر مجبور به ترک مدرسه ٤٨، ) قمری١٢٩٦ تا ١٢٩٣ (١٨٧٩ تا ١٨٧٦در فاصله 
های غیرموجه و برخی نیز  سبب غیبت سبب ناتوانی در آموزش، برخی به برخی به. شدند

 گاه نیز والدین فرزندانشان را از مرکز بیرون می آوردند. دلیل مشکالت اخالقی به
های مهم کشور از  شد و شخصیت امتحانات معموالً در قصر بای برگزار می). همانجا(

این امتحانات که بسیار جدی . یافتند اعضاء مجلس در پایتخت، در آن حضور میجمله 
نخستین دوره امتحانات را در اواخر . انجامید شد حداقل ده روز به طول می برگزار می

ق، خیرالدین شخصاً برگزار کرد و در مراسمی به برترین دانش آموزان، ١٢٩٢/ ١٨٧٥
در ). ٢١٠همان، ( ی از سوی بای، تقدیم شدهای اهدای جوائز نفیسی از جمله ساعت

تعدادی از دانش آموختگان نسل اول صادقیه برای )  قمری١٢٩٨ و ١٢٩٧ (٨١ و ١٨٨٠
 ).همانجا( ادامه تحصیل به فرانسه و نیز دانشکده گاالتا سرای استانبول اعزام شدند

 آن خیرالدین برای تأمین مستمر بودجه مورد نیاز این مدرسه، اوقاف کافي به
 ٢برابر با  (١٨٧٥ مارس ١٠این اوقاف در ). ١٤٥؛ عبدالوهاب، ٦٢حجّي، ( تخصیص داد

 مورد موقوفه از زمین کوچک ٢٣١به صادقیه اختصاص داده شد و )  قمری١٢٩٢صفر 
شد و درآمد ساالنه آن در  های متعدد را شامل می کشاورزی تا مزارع بزرگ و دکان

 ١٥٠٠ تا ١٥٠حقوق کلیه کارکنان نیز از . ل بود ریا١٦٦٨٥٢ ق بالغ بر ١٢٩٤/م١٨٧٧
های خوراک و پوشاک دانشجویان ساکن  هزینه. ریال بر اساس جایگاه فرد در نوسان بود

ساختمان اختصاص یافته ). ٢١١کریکن، ( شد خوابگاه از محل همین درآمدها تأمین می
 درمانگاه، های کافی برای کالس درس، سالن غذاخوری، به مدرسه عالوه بر سالن

هاي درسي  احداث چاپخانه براي چاپ کتاب). همانجا( خوابگاه، کتابخانه و مسجد داشت
نیت اصلی  ).٩٦٨ـ٩٦٩الپیدوس، (  صادقیه بودۀاز دیگر امکانات اختصاصی مدرس

بنیانگذاران این مدرسه و شخص خیرالدین این بود که مشکل بزرگ افریقیه یعنی نحوه 
خواست نشان دهد که نه تنها  صادقیه می. را مرتفع سازندتعامل میان سنت و تجدد 

تناقضی میان اسالم و علوم جدید نیست بلکه این دو قابل جمع هستند، چنانکه علما 
 ).٢١٢ـ٢١١کریکن، ( کردند یی همزمان در این مدرسه تدریس میزیتونه و استادان اروپا
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 فراز و فرود مدرسه صادقیه در دوره استعمار
اشا هم همچون بسیاری از فعاالن سیاسی و اجتماعی نظیر خود در آن خیرالدین پ

خارجی شد و در تاریخ روزگار جهان اسالم، قربانی همکاری استبداد داخلی و استعمار 
پس از سقوط خیرالدین زمان زیادي نگذشت که استعمار . ق برکنار شد١٢٩٦/ م١٨٧٩

خود قرار داد و به مدت بیش از نیم فرانسه سر رسید و تونس را به آسانی تحت الحمایه 
ماجرا از این قرار بود که در زمان محمدباي با . قرن بر مقدرات این سرزمین حاکم شد

 ٢٨آورد، در نوبت نخست  توجه به بحران شدید مالي، وي رو به استقراض خارجي 
ا دو ها ر  میلیون فرانک استقراض کرد و میزان مالیات٣٥میلیون فرانک و در نوبت دوم 

ها موجب شورش عمومي علیه حکومت شد و در نهایت  افزایش میزان مالیات. برابر کرد
عبدالوهاب، ( ها را به نرخ قبل بازگرداند و شورش فروکش کرد حکومت، ناچار مالیات

ق دستگاه مالي دولت به دلیل ناتواني ١٢٨٥/ ١٨٦٩از . ، اما بحران مالي ادامه یافت)١٤٤
خارجي تحت نظارت دول خارجي درآمد و بخش اعظم اقتدار خود هاي  از پرداخت بدهي
تونس که در آستانه ورشکستگي کامل بود، مجبور به ). ١٥تیمومي، ( را از دست داد

المللي مرکب از بریتانیا، فرانسه و ایتالیا شد که بر کلیه  پذیرش کمیسیون مالي بین
، این گام بلندي در مسیر از )٧٩، ماتیل( اقتصاد و امور بازرگاني افریقیه نظارت نماید

ق فرانسه توانست رقباي اصلي ١٢٩٨/ ١٨٨١ل بود و به تدریج تا دست رفتن استقال
تر خود در مصر بود، از میدان به در کند و  خود بویژه انگلستان را که مشغول  لقمه چرب

م در این الحمایه فرانسه قرار گرفت و دوره استعمار مستقی از این سال تونس رسماً تحت
ها باقي ماند اما آنها دست نشانده دولت فرانسه  گرچه حکومت باي. کشور آغاز گشت

 .گیري در اختیار وزیر مختار فرانسه در تونس بود بودند و قدرت تصمیم
سازی برای تسلط خود، ابتدا به سراغ نظام آموزشی تونس رفتند  فرانسویان در زمینه

 تونس توسعه و گسترش دادند و کوشیدند نظام و نظام آموزش مدرن فرانسوی را در
ق بر آن شدند تا اصالحاتي ١٣١٥/ م١٨٩٨ها در  آن. آموزشي اسالمي را محدود نمایند

 ۀ دانشکدۀ موقوفات و ادارۀهای آموزشي و نیز ادار ویژه در شیوه  زیتونه بهۀرا در مدرس
محدودیت مدرسه استعمار فرانسه براي ). ٩٧٠ـ٩٧١ثعالبي، ( صادقیه اعمال کنند

صادقیه که یادگار خیرالدین پاشا بود و کاهش بودجه و امکانات آن اقداماتی کرد تا به 
 آن دور و تبدیل به مرکز تربیت مترجم و نیرو براي ادارات  تدریج آن را از هدف اصلي

ها، صادقیه را تا سطح یک دبیرستان دو زبانه که زبان  فرانسوی). ٨٠ـ٨٣محجوبي، ( کرد
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با این حال، تا زمان جنگ . سه زبان اصلي و زبان عربي زبان دوم آن بود، تنزل دادندفران
هاي معتبر و قدیمي تونس باقي  جهاني اول این مؤسسه محل آموزش فرزندان خاندان

آموختگان آن بود؛  آموزش دو زبانه در این مرکز به مثابه سالحي در دستان دانش. ماند
ا به آفاق علوم جدید و مشاغل مختلف بود و زبان عربي زبان فرانسه واسطه ورود آنه

شان و حفظ ارتباط با توده مردم محسوب  وسیلۀ ارتباط آنان با کیان و هویت فرهنگي
 ).٥٣ـ٥٤تیمومي، ( شد می

 مدرسه که تا پایان جنگ جهاني اول در سراسر تونس وجود داشت، ٢٩٠از حدود 
هاي عمومي  ق مدرسه١٨٨٩/١٣٠٦در . ها متعلق بود  مدرسه به تونسي٦٠کمتر از 

آموز اروپایي داشت، حال آن که   دانش٧٠٣٧آموز تونسي و در مقابل   دانش١٧٦٥حدود 
مدارس بهره % ٢٥جمعیت کل تونس بودند اما از حدود % ٩٧ساکنان تونس حدود 

 نفر افزایش یافت و تا پایان جنگ ٣٢٨٩ق به ١٣٢٤/ م١٩٠٦این عدد تا . بردند مي
 نفر رسید، در حالی که غیرمسلمانان ساکن تونس بیش از ٩٠٠٠ول به حدود جهاني ا

هاي متوسطه این وضع بسیار  البته در آموزش.  کودك در مدارس تونس داشتند٠٠٠/٣٠
موز فقط  آ  دانش٩٠٠اي که در تنها دبیرستان فرانسوي از حدود  تر بود به گونه اسفناك

 و از پانزده هزار جوان تونسي که به خدمت )٨٠ـ٨٣محجوبي، ( چهل نفر مسلمان بودند
توانستند به خوبي به زبان عربي یا فرانسه   نفر مي٥٢سربازي فرا خوانده شده بودند، تنها 

پرداختند  ها مي هاي آموزش عمومي را تونسي بخوانند و بنویسند؛ حال آنکه تمام هزینه
 ).٧٤ثعالبی، ( وردند آ يولي کمتر از یک چهارم حقشان را از آموزش عمومي به دست م

 
 دانش آموختگان و دستاوردهای صادقیه

 دانش آموختگان این ۀدر بررسی دستاوردهای مدرسه صادقیه جدید باید نقش برجست
مدرسه را، که در نبرد ضد استعمار فرانسه نقش اساسي داشتند، به شکل جدی در مدنظر 

 صفر، خیرهللا مصطفي، علي داشت؛ دانش آموختگاني همچون علي باش حانبه، البشیر
ق ١٣٠٥/ م١٨٨٨در ). ٥٣ـ٥٤تیمومي، ( البلهوان و حبیب بورقیبه از آن جمله بودند

 مسایل ۀدانش آموختگان زیتونه و صادقیه با هدف تحلیل حوادث جهان و بحث در زمین
را به زبان عربی منتشر کردند و انتشار » الحاضره«سیاسي، اقتصادي و ادبي، هفته نامه 

 ق ادامه یافت١٣٢٩/ م١٩١١انقطاع تا رثان فکري و فرزندان صادقیه، بال توسط واآن
این گروه همچنین با توجه به تنزل جایگاه آموزشی مدرسه صادقیه ). ١٢٨محجوبي، (
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را تأسیس کردند تا »  خلدونیهۀمدرس«ق مرکز و ١٣١٣/ م١٨٩٦در اثر فشار فرانسه در 
متولیان این مرکز ). ١٦١، عبدالوهاب؛ ٩٧١دوس، الپی( به آموزش علوم جدید بپردازند

دنبال سامان دادن دروس و مباحث جدید در تاریخ، جغرافیا، ریاضیات، فیزیک و  به
شیمي به زبان عربی بودند تا عموم مردم بتوانند از آن استفاده نمایند، چنانکه 

 .اندازي کردند  راههای عربي و فرانسه نیز براي استفاده عمومي ای غنی به زبان کتابخانه
جمعیت دانش آموزان قدیمي «این مجموعه مدتي بعد در قالب تشکلي با نام 

جمعیت . تر پیگیری نمایند ساماندهی شد تا برنامه های نوسازی خود را منسجم» صادقیه
به ریاست خیرهللا مصطفي )  ق١٣٢٣ شوال ٢٥برابر با ( ١٩٠٥ دسامبر ٢٣مزبور در 

 تولید شده در صادقیه و باال بردن ۀا نشر افکار تجدد خواهانتأسیس شد و هدف خود ر
دست  سطح فکري ملت تونس و توجه دادن به لزوم حرکت سریع به سمت پیشرفت و به

تر از همه ایجاد تعامل و ارتباط میان علماي زیتونه و مدرسان  آوردن افکار جدید و مهم
جمعیت دانش «هاي  فعالیت). ١٦٢، عبدالوهاب؛ ١٣٢محجوبي، ( ها قرار دادند دانشگاه

همزمان با تحرکات شیخ مبارز زیتونه عبدالعزیز ثعالبي جریان » آموختگان صادقیه
کردند، شاید تنها تفاوت در این بود که اهالي  داشت و هر دو، هدف واحدی را دنبال مي

 و تر تر و شیخ ثعالبي و یاران او در زیتونه سنتي تر و متجددانه صادقیه کمي مدرن
گراتر بودند، اما هر دو جریان با هدف احیاي هویت تونس و جلوگیري از مستحیل  اسالم

 . کوشیدند شدن آن در فرهنگ استعماری فرانسه می
ق ١٣٣٩/ م١٩٢٠طور منظم تا  روند مبارزات مطبوعاتي و فرهنگی این جمعیت به

فرایندی طلب زیتونه و دانش آموختگان صادقیه در  ادامه داشت و شیوخ اصالح
در این ). ٤٠ـ٣٢زیدی، ( پرداختند هاي ضد استعماري  ناپذیر به ترویج اندیشه خستگي

که ابزارهاي مبارزه، مدرن بود، دانش آموختگان صادقیه که با  مدت طبعاً با توجه به این
هاي نخست قرن بیستم  رو، از دهه تر بودند، ازاین تر و پرتالش مدرنیته آشناتر بودند فعال

رت تدریجی رهبري مبارزات به رهبران متجددی منتقل شد که خاستگاه آنها به صو
و عضو » الحاضره«بشیر الصفر عضو تحریریه .  نهادهایی مانند زیتونه یا صادقیه بود

مؤسس جمعیت دانش آموزان قدیم صادقیه که در این زمان، ریاست اوقاف را در تونس 
در حضور )  ق١٣٢٤ محرم ٢٨رابر با ب (١٩٠٦ مارس ٢٤برعهده داشت، در جشن روز 

وزیر مختار فرانسه سخنراني نسبتاً تندي ایراد کرد که در آن حکومت را به اتخاذ 
تدابیري براي کاهش آثار بحران اقتصادي بر ملت تونس و تشویق صنایع، حمایت از 
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اندکي . هاي عمومي فرا خواند کشاورزي، حمایت از کارگران تونسي و گسترش آموزش
 بشیر از مسؤولیت اوقاف عزل و به بهانه مأموریت به شهر سوسه اعزام شد تا از بعد

ق با همراهي ١٣٢٥/م١٩٠٧همچنین، او در ). ١٦١عبدالوهاب،  (پایتخت دور باشد
این جمعیت . را ایجاد کردند »هاي جوان تونسي«جمعیت » باش حانبه علي«و » ثعالبي«

یونالیسم عرب در خاور نزدیک که اکنون در جدید بیش از گذشته تحت تأثیر افکار ناس
 ).٦١بالتا، ( در ترکیه قرار داشت» ترکان جوان«اوج بود و نیز الگوي عملکرد 

را منتشر کردند که » ها تونسي«ق نشریه ١٩٠٧/١٣٢٥هاي جوان در اواخر  تونسي
ق گرایانه در آن بسیار پررنگ بود و رسالت اصلي خود را دفاع از حقو هاي ملي آرمان

). ١٣٩محجوبي، ( دانست مردم و طرح مشکالت سیاسي، اجتماعي و اقتصادي آنها می
شد تا صداي مبارزان تونسي به گوش مقامات  نشریه مزبور به زبان فرانسه منتشر مي

آموختگان  هاي نخست قرن بیستم نیز جمعي از دانش در دهه .فرانسوي نیز رسانده شود
با استراتژي آزادسازي تونس کردند که مطالبه » تورحزب الدس«صادقیه اقدام به تأسیس 

در تأسیس حزب الدستور نیز جمع . اش تدوین قانون اساسي و تأسیس پارلمان بود اصلي
التحصیالن مدرسه صادقیه نقش داشتند که احمدالصافي، صوفه عیاشي،  کثیري از فارغ

 بن حسین و صالح بلعجوزه، الطیب الجمیل، مصطفي الکعّاك، محمد شفیق، محمد
های بعد نیز،  در تأسیس حزب دستور جدید در سال.  صادق الزمرلي از آن جمله بودند

از جمله از میان اعضاء منتخب نخستین دفتر . ها مشارکت داشتند کثیري از صادقي
التحصیل صادقیه بودند که یکی از آنها حبیب بورقیبه  سیاسي حزب، پنج نفرشان فارغ

انتخاب شد نیز شش نفر از ) ق١٣٥٦(م ١٩٣٧دوم که در اکتبر بود و در دفتر سیاسي 
حبیب بورقیبه بعدها رهبر اصلی ). ٣٩٦ساحلی، ( التحصیالن صادقیه حضور داشتند فارغ

 . جنبش استقالل و سپس نخستین رییس جمهور تونس مستقل شد
 
 گیری نتیجه

  جدید غرب درهای رویارویی فرهنگیِ تمدن اسالمی با تمدن یکی از مهمترین عرصه
گیری و تأسیس مدارس جدید بروز  حوزه آموزش و نظام آموزشی بود که در قالب شکل

های غربی از یکسو و  ای که فصل مشترک اهتمام استعمارگران و دولت  حوزه.کرد
استعمارگران، سلطه .  بود ـ البته با اهداف متفاوت ـمصلحان دنیای اسالم ازسوی دیگر

های خود و استحاله هویتی آنان  یت نسل جدید، متناسب با آموزهبر نظام آموزشی و ترب
رو، همواره مدارس  دانستند و از این را ضامن پایداری و استمرار حضور نامشروع خود می
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برای آنها اولویت داشت و مصلحان نیز علت عقب ماندگی و ناکارآمدی را در نظام 
دیدند و به دنبال نوسازی آموزش  یآموزشی سنت زده و غیر پاسخگو به نیازهای زمان م

و محتوای تعلیم و تربیت بودند تا نسلی تربیت شود که هم دل در گرو سنت و هویت 
تواند سرزمین خود را از این گذرگاه  خود دارد و هم به علوم جدید مسلط است و می

 . مهیب مواجهه با مدرنیته به سالمت عبور دهد
ق ١٢٧٨/ م١٨٦٢  مجتمع آموزشی جامع دردارالفنون عثمانی که به مثابه یک 

های اسالمی و ایاالت و والیات  تأسیس شد الگویی مناسب برای بسیاری از سرزمین
 شانزدهم میالدی ۀسرزمین افریقیه که از اواخر سد. عثمانی در این دوره بود

در الحمایه عثمانی شد از اولین ایاالتی بود که به دلیل نزدیکی مرزهای جغرافیایی  تحت
های مدرن قرارگرفت و از اواخر قرن هجدهم میالدی مسأله  معرض مفاهیم و آموزه

های حاکمان و عناصر اصالح طلب  اصالح نظام آموزشی به یکی از موضوعات و دغدغه
تأسیس مدرسه عالی صادقیه با الگو گرفتن از دارالفنون در . این سرزمین تبدیل شد

این مدرسه که دارای برنامه دقیق و سطوح مدون . استانبول، برای تحقق این هدف بود
آموز پس از حدود هشت سال تحصیل  ای طراحی شده بود که دانش آموزشی بود به گونه

های خارجی و علوم جدید از طب و  مستمر، آماده ورود به مرحله نهایی و آموزش زبان
و بنیانگذار طلب  خیرالدین پاشا صدراعظم اصالح. شد شیمی تا فیزیک و کشاورزی می

مدرسه صادقیه عالوه بر حمایت و نظارت، موقوفات وسیعی را در اختیار صادقیه قرار داد 
اگرچه بعدها با ورود استعمار . تا محصالن آن جز آموزش، دغدغه دیگری نداشته باشند

فرانسه به تونس، استعمارگران کوشیدند اوقاف مدرسه را مصادره کرده و آن را به 
وزی صرف تنزل دهند، اما تربیت شدگان آن تأثیرات فراوانی برتحوالت  زبان آمۀمدرس

اما دانش آموختگان آن که به . اجتماعی تونس در قرون نوزدهم و بیستم گذاشتند
هویت خود آشنا بودند و به ابزار زبان و علوم جدید نیز مجهز بودند، به عرصه مبارزات 

ای که بسیاری از رهبران و پیشگامان جنبش  هگون طلبانه وارد شدند، به اجتماعی و استقال
ق ١٣٧٥/ م١٩٥٦طلبی در تونس که منجر به استقالل این کشور از فرانسه در  استقالل

 بنابراین مدرسه مزبور در واقع به .گردید، از دانش آموختگان مدرسه عالی صادقیه بودند
 .فریقیه ایفا کرداهداف تأسیس خود دست یافت و نقش مهمی در تحوالت دو قرن اخیر ا
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