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Abstract:

purpose: Explains the process of the establishment of the Iranian school and problems and ob-

stacles the founders faced.

Method and Research Design: Findings are based on archival documents available in the Minis-

try of Foreign Affairs and Persian publications in the Ottoman Empire.

Findings and Conclusion: Rapid changes in the style of school education in the western world 

and the initiatives by their governments, the private sector, and the dignitary in setting up modern 

schools, Iranians of Trabzan were encouraged to Set up their own primary school. The curricula, 

assessment procedure, teacher selection, age and gender of students, architecture of these modern 

schools, marked a sharp difference with the traditional maktabs. The school trained a great num-

ber of the children of different sectors of the Iranian community in the city long before modern 

schooling started in Iran.
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چڪیده:

هدف: بررسی نحوۀ تأسیس دبستان ایرانیان در طرابوزان، روند فعالیت، و مشکالت پیِش روی آن.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با تکیه بر روش تحقیق تاریخی و با استفاده از اسناد و مدارک 

آرشیوی و نشریات فارسی منتشرشده در امپراتوری عثمانی انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: تحوالت سریع در تغییر سبک آموزش در مدارس در دنیای غرب و اقدامات 

دولت ها و تجار و بزرگان آن کشورها در ساخت مدارس باعث شد که ایرانیان طرابوزان نیز به پیروی 

از آن ها دبستانی به سبک نوین تأسیس کنند. تفاوت اساسی مواد درسی، سنجش و ارزیابی تحصیلی، 

انتخاب معلمان، سن و جنس دانش آموزان، معماری و فضای مدارس جدید و ازجمله دبستان طرابوزان 

با مکتب خانه های پیش از خود، گسستی تاریخی در حوزۀ تعلیم وتربیت آن دوره ایجاد کرد. این مدرسۀ 

مدرن در دورۀ فعالیت خود با آموزش تعداد زیادی از کودکان اقشار مختلف جامعۀ ایرانی طرابوزان، 

در روزگاری که هنوز نظام نوین آموزش کودکان در ایران شکل نیافته بود، توانست نقشی ارزش مند 

ایفا کند.

کلیدواژه ها: طرابوزان؛ مدارس نوین؛ دبستان ناصری (دبستان احمدیه)؛ عثمانی.
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1. مقدمه
طرابوزان به عنوان یکی از شهرهای عمده در مسیر تجارت ایران با عثمانی و اروپا، همواره 
جایگاهی ویژه برای ایرانیان دورۀ قاجار داشت )اِستادوخ، 1328ق، کارتن 11، پروندۀ 1، 
ص199(؛ ازاین رو، تعدادی از ایرانیان از اقشار گوناگون و به ویژه از تجار معتبر همواره 
در این شهر ساکن بودند )فراهانی، 1362، ص94(. تأسیس مدارس نوین و گسترش آن 
در غرب و نیز در امپراتوری عثمانی باعث شد که میرزاحسین خان مصباح السلطنه کنسول 
ایران در طرابوزان هم، با مساعدت تجار و بزرگان ایرانی آن سامان در سال 1302ق 
مدرسه ای به سبک جدید برای تحصیل کودکان ایرانی در آن شهر بنا کند )اختر، سال 12، 
شمارۀ 58، 24ذی قعدۀ1303، ص459؛ پرورش، سال اول، شمارۀ 25، 18شعبان1318، 
ص14(. دبستان مذکور در طول حیات خود فرازونشیب های فراوانی داشت. هر زمان 
کنسول وقت ایران در طرابوزان به این نهاد اجتماعی توجه کافی داشت، امور دبستان هم 
به سامان بود و هر دوره ای که کنسول ها به امور دبستان بی توجه بودند، دبستان از رونق 
و اعتبار می افتاد. جنگ جهانی اول و تصرف طرابوزان توسط روس ها وقفه ای در روند 
تحصیل در این دبستان ایجاد کرد )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، صص 
10-11(. با فروپاشی امپراتوری عثمانی، بر سر نحوۀ ادارۀ این مدرسه و نیز دریافت مالیات 
از این نهاد، تعارض هایی میان دولت جدید ترکیه با ایران شکل گرفت )اِستادوخ، 1329-

1349ش، کارتن 23، پروندۀ 169، ص132(.
مشکالت این دبستان بیش تر در حوزۀ مالی و ایجاد عایدات ثابت و مداوم برای 
رتق وفتق امور آن بود. در این راه، تجار و ُمکاری های ایرانی گام هایی بزرگ برداشتند و 
سهمی از امتعۀ تجاری ای را که وارد و صادر می کردند به ادارۀ امور این دبستان اختصاص 

دادند.
پژوهش حاضر درپی پاسخگویی به این پرسش ها است:

1. دالیل شکل گیری دبستان ایرانیان در طرابوزان چه بوده است؟
2. مشکالت پیِش روی این نهاد آموزشی در طول حیاتش چه بوده است؟

این پژوهش با تکیه بر روش تحقیق تاریخی و با استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی، 
و نشریات فارسی منتشرشده در امپراتوری عثمانی انجام شده است.

پیشینۀ پژوهش: بررسی ها نشان می دهد که تاکنون پژوهشی دربارۀ ایرانیان مقیم طرابوزان 
و به ویژه دبستان ایرانیان آن دیار انجام نشده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر گام نخست 
و مهمی در راستای شناخت اقدامات ایرانیان در بنیادنهادن دبستان مذکور است. اساس 
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داده های این پژوهش، اسناد موجود در آرشیو وزارت امور خارجه است. نشریات ایرانیان 
در امپراتوری عثمانی نیز اطالعاتی ذی قیمت از اوضاع این دبستان از تأسیس تا انقالب 
مشروطیت در اختیار گذاشتند. کمبود اطالعات و داده ها دربارۀ روند فعالیت دبستان در 
اغلب سال ها، مشکالت فراوانی پیِش روی این پژوهش ایجاد کرد و به ویژه شناخت روند 

فعالیت آموزشی آن را با نقصان روبه رو کرد.

2. ایرانیان مقیم طرابوزان
نام طرابوزان در اسناد و سفرنامه های ایرانی و منابع دورۀ عثمانی به صورت طرابزون، 
طربزون و اطرابزنده نیز نوشته شده است )اِستادوخ، 1328ق، کارتن 11، پروندۀ 1، ص199؛ 
استادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص4؛ استادوخ، 1317–1318ش، کارتن 
72، پروندۀ 1683، ص67؛ فراهانی، 1362، ص92؛ رفعت، 1300ق، ج4، ص232؛ سامی، 
1311ق، ج4، ص3005؛ Sezen, 2006, p493). طرابوزان شهری است در کنار دریای سیاه 
که از سه طرف با کوه محاصره شده است. میرزامحمدحسین فراهانی هنگام بازدید از 
طرابوزان در سال 1302ق جمعیت این شهر را نزدیک به 8 هزار خانوار، برابر با 30 هزار 

نفر، برآورد کرده است )فراهانی، 1362، صص 93-92(.
بعداز  امپراتوری عثمانی  پایان حاکمیت  تا  ناصرالدین شاه  از دورۀ  شهر طرابوزان 
اسالمبول1 همواره جایگاه دوم را در حوزۀ روابط اقتصادی با ایران داشت. تغییر مسیر 
تجارت نیمۀ شمال ایران از اسالمبول به طرابوزان در سال 1830م/1246ق یکی از وقایع 
مهم در تاریخ اقتصادی ایران محسوب می شود. عواملی چند در این تغییر مسیر نقش 
داشتند: تالش انگلستان برای بازگشایی راهی کوتاه تر و ارزان تر برای ارسال امتعۀ انگلیسی 
به ایران؛ برقراری حقوق گمرکی بر کاالهای ترانزیتی از مسیر گرجستان توسط روس ها 
در سال های 1831م/1247ق و 1846م/1262ق؛ برقراری کشتی های بخار بین طرابوزان 
و اسالمبول؛ و نیز افزایش مصائب و مشکالت جادۀ بغداد )عیسوی، 1362، ص139؛ 
آبراهامیان، 1380، صص 182-183(. باتوجه به این اهمیت، همواره جمعی از تجار برجستۀ 
ایرانی در این سامان حضور داشتند که به نوعی در واردات و صادرات کاال به ایران نقشی 
برجسته ایفا می کردند )کتابچۀ کل تجارت، 1288ش، ص153؛ احصائیۀ تجارتی ایران، 
1293ش، ج2، ص76(. پس از تشکیل ترکیۀ نوین و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مسیر 
تجارت از طرابوزان-تبریز به مسیرهای دیگر تغییر کرد؛ درنتیجه جایگاه اقتصادی طرابوزان 
کاهش یافت و تجار ایرانی نیز آن شهر را ترک کردند )اِستادوخ، 1329-1349ش، کارتن 
23، پروندۀ 169، ص132(؛ به همین دلیل دیگر ایرانی زیادی در آن دیار زیست نمی کرد 

1. اسالمبــول یکـــی از قدیمــی تریــن و 
مشهورترین شهرهای جهان است که در دورۀ 
به نام اسالمبول معروف  حاکمیت عثامنی 
بود؛ ولی با فروپاشی این امپراتوری و تأسیس 
1309ش/  سال  در  شهر  این  نوین،  ترکیۀ 
1930م به استانبول تغییر نام داده شد. در 
این مقاله هر جا که نام این شهر در پیش از 
سال مذکور ذکــر شده از واژۀ اسالمبــول 
استفاده شده و اگر پس از آن سال آمده، کلمۀ 

استانبول به کار رفته است.

دبستان ایرانیان در
طرابوزان ...
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و یا اگر افرادی از اقشار فرودست چون کسبه، کارگران و باربران روزمزد هم چنان در آن 
شهر حضور داشته اند، در اسناد بررسی شده نامی از آن ها نیامده است.

فراهانی در سفرنامۀ خویش، تعداد ایرانیان ساکن طرابوزان و توابع آن را در سال 
1302ق حدود 800 نفر برآورد کرده است که از این تعداد حدود 50 نفر از آنان تاجر و 
مابقی کسبه و... بوده اند. او ازمیان تجار ایرانی آن شهر از افرادی چون حاجی سیدعلی آقای 
تاجر، حاجی مالعلی خویی، حاجی علی اصغر خویی، کربالیی کاظم تبریزی و آقامحمود 

سلماسی نام می برد )فراهانی، 1362، ص94(.
میرزامحمدحسین فراهانی تجارت این شهر را به دو بخش تقسیم کرده است: یک بخش 
تجارت امتعۀ داخلی و دیگری تجارت کاالهای خارجی که اغلب شامل شکر، قند و خشکبار 
بود. او بیان می دارد که تجارت ابریشم کاشان در این دیار رونق دارد و منافع خوبی نیز برای 
کارگزاران این حوزه درپی دارد. مال التجاره از اسالمبول به ایران از مسیر طرابوزان و ازطریق 

ُمکاری ها درحدود 24 روز به تبریز رسانده می شود )فراهانی، 1362، ص94(.

3. مدرسۀ ایرانیان در طرابوزان
دبستان ایرانیان در طرابوزان از تأسیس تا انحالل، تاریخی پرفرازونشیب دارد. روند تحصیل 
در این دبستان در دوره هایی دچار وقفه شد و حتی نام آن نیز از ناصری به احمدیه تغییر 

یافت )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص4(.

3. 1. مدرسۀ نارصی
3. 1. 1. تأسیس دبستان

ایرانی  دبستان  سومین  اسالمبول،  و  ازمیر  در  ایرانیان  مدارس  پس از  ناصری  دبستان 
به سبک مدرن در خاک عثمانی به شمار می رود. تأسیس این دبستان به روزگار فعالیت 
میرزاحسین خان مصباح السلطنه، کنسول ایران در طرابوزان برمی گردد. او در سال 1302ق 
با اعانۀ تجارِ ایرانی آن سامان یک باب خانه به مبلغ 251 لیره به مساحت 525 متر برای 
تحصیل کودکان ایرانی خرید. ازآن جاکه خانۀ مذکور مکان خیلی مناسبی برای دبستان 
نبود، حدود 100 لیرۀ دیگر صرف تعمیر و ترمیم آن شد )اختر، سال 12، شمارۀ 58، 

24ذی قعدۀ1303، ص459؛ پرورش، سال اول، شمارۀ 25، 18شعبان1318، ص14(.
پس از عزل مصباح السلطنه، دیگر کنسول ها تا انتصاب میرزااسداهلل معین الوزرا چندان 
توجهی به امور دبستان مذکور نکردند؛ درنتیجه، مکانی که برای دبستان مذکور خریداری 
و وقف شده بود بدون هیچ شاگردی خالی و کهنه شد و جز نامی از آن باقی نماند و اندک 

نظامعلی  دهنوی
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عایدی مختص امورات آن نیز حیف ومیل می شد. در این روزگار، ایرانیان متمول کودکان 
خود را برای تحصیل به دبستان های عثمانی فرستادند. معین الوزرا بعداز تعیین به عنوان 
کنسول ایران در طرابوزان درصدد برآمد تا به امور دبستان مذکور نظم و نسق بدهد. 
ساختمان دبستان در این زمان در اختیار فردی از اهل شریعت و از اهالی طرابوزان بود که 
خروج آن بسیار دشوار می نمود. چندین ماه طول کشید تا کنسول مذکور توانست مقامات 
محلی و سیستم نظارتی معارف عثمانی را قانع کند که ساختمان دبستان مذکور ملک 
موقوفه است و از اموال ایرانیان است و فرد مذکور را بیرون کند و اجازۀ افتتاح مجدد آن 

از ادارۀ معارف محلی اخذ کند )پرورش، سال اول، شمارۀ 25، 18شعبان1318، ص14(.
پس از افتتاح مجدد مدرسه و استخدام چند معلم، امور دبستان نظم و نسقی خاص 
یافت. معلمان زبان های فارسی، عربی و ترکی دبستان از اشخاص برجسته و سرآمد 
انتخاب شدند و امور دبستان بار دیگر سامان یافت. ترقی و پیشرفت دبستان چنان شد 
که برخی از فرزندان اعیان طرابوزان نیز تحصیل در این دبستان را شروع کردند. نام این 
دبستان در روزگار مذکور در فهرست دبستان های شهر طرابوزان ذکر شده است و مدارک 
دانش آموختگان آن نیز در سیستم اداری دولت عثمانی پذیرفته می شد. شاگردان این دبستان 
پس از اتمام مقطع ابتدایی می توانستند در مدارج علمی باالتر در آن کشور وارد شوند 

)پرورش، سال اول، شمارۀ 25، 18شعبان1318، ص14(.

3. 1. 2.  تجدید بنا و تغییر نام دبستان به احمدیه

دبستان ناصری در ایام محرم به عنوان حسینیه برای انجام مراسم مذهبی ایرانیان استفاده 
می شد )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص4(. این دبستان در محرم سال 
1326ق از سمت چای خانۀ آن طعمۀ حریق شد و تخریب شد. این حادثه هم زمان با سال 
به توپ بستن مجلس به فرمان محمدعلی شاه رخ داد. پس از این حادثه، ایرانیان طرابوزان 
این مدرسه را که نقش حسینیه هم داشت، بر خود  بنای  در یک گردهمایی، تجدید 
الزم دانستند. در این تجمع، فهرستی تهیه شد تا هریک از افراد ایرانی طبق توان خویش 
مقداری اعانه برای بازسازی مجدد پرداخت کنند. طبق این فهرست قرار شد که درمجموع 
مبلغی درحدود 500 لیرۀ عثمانی اعانه داده شود. تحوالت درون ایران پس از به توپ بستن 
مجلس و تأثیر آن بر اوضاع اقتصادی ایرانیان باعث شد که شرایط تجار ایرانی طرابوزان 
نیز وخیم شود و درنتیجه کار بازسازی مدرسه تا مدتی مسکوت بماند. سرانجام یکی از 
تجار معارف خواه ایرانی در طرابوزان بانام حاجی جواد شال فروش تبریزی بدون کسب 
مساعدت و کمک از دیگران بنای مدرسه را تجدید کرد. او به دیگر ایرانیان آن سامان 
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توصیه کرد که اگر قصد پرداخت اعانه دارند، مبالغ را صرف خرید »امالک و َعقار1« کنند 
تا به قول ایشان »مجرایی صحیح برای واردات مدرسه« شکل گیرد )اِستادوخ، 1302-

1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص4(.
سرانجام در 15شوال1327 کلنگ تجدید بنای دبستان ازسوی حاجی جواد شال فروش 
با حضور جمعی از بزرگان ایرانی مقیم طرابوزان و نیز شاگردان سابق مدرسۀ مذکور بر 
زمین زده شد. دلیل انتخاب این روز ازنظر ایرانیان آن سامان آن بود که چون تخریب 
دبستان هم زمان با ایام آشوب محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس بوده است، پس تجدید 
بنای آن نیز در ایام افتتاح مجلس مذکور باید باشد )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، 
پروندۀ 5، ص4؛ استادوخ، 1329-1349ش، کارتن 23، پروندۀ 169، ص23؛ چهره نما، 

سال 6، شمارۀ 16، 1ذی حجه1327، ص4(.
ایرانیان مقیم طرابوزان از بازسازی دبستان بسیار شادمان و خوشحال شدند؛ زیرا آنان به قول 
خود »با هزاران حسرت در جرائد فرنگ احساسات و اقدامات خیریۀ معارف پرورانۀ اروپائیان 
و آمریکایی ها را« می دیدند. هم چنین با مطالعۀ نشریاْت آگاه می شدند که غربی ها در راه تشکیل 
مدارس و تعلیم فرزندان مملکت خود »هریک چندین کرور )مبالغه ندارد( از ثروت و دارائی 

خود را« صرف می کنند )چهره نما، سال 6، شمارۀ 16، 1ذی حجۀ1327، صص 5-4(.
مهندسان و متخصصانی که از خرابه های دبستان بازدید کرده بودند به ایرانیان گوشزد 
کردند که بازسازی دبستان به بیش از »هزار و چندصد لیره« نیاز خواهد داشت. البته حاجی 
جواد شال فروش تقبل کرد که مبلغ مذکور را برای بازسازی دبستان بدون مساعدت 
دیگران بپردازد )چهره نما، سال 6، شمارۀ 16، 1ذی حجۀ1327، ص5(. باالخره دبستان 
به  آن  نام  بنا شد و  بتن و هزینۀ کامل شال فروش تجدید  با  به سبک مدرن و  مذکور 
احمدیه تغییر یافت و تا جنگ جهانی اول از مدارس مناسب طرابوزان محسوب می شد. 
در این جنگ طرابوزان تسخیر شد و مدرسۀ مذکور نیز به دست روس ها افتاد و تعطیل 
شد )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، صص 10-11؛ استادوخ، 1329-

1349ش، کارتن 23، پروندۀ 169، ص23(.
ایام تشکیل  اسناد نشان می دهد که پس از خروج روس ها از خاک عثمانی و در 
دولت جدید در ترکیه فعالیت مجدد دبستان احمدیه آغاز شد. سرانجام این دبستان از 
سال 1320ش به علت کاهش تعداد دانش آموزان ایرانی به دلیل خروج بسیاری از ایرانیان 
و به ویژه تجار از طرابوزان، برای همیشه تعطیل شد. در سال 1320ش در ایام جنگ دوم 
جهانی، ادارۀ بسیج عمومی ترکیه ساختمان مذکور را تا سال 1323ش از کنسول گری ایران 
اجاره کرد. از سال 1323 تا 1326ش کنسول گری محافظت بنا را به عهده گرفت و یک 

1. َعقار: امالک و مستغالت و درخت خرما و 
مانند این ها (جعفری لنگرودی، 1378، ج4، 

ص2555).
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نفر نگهبان را بر آن گمارد و به تعمیراتی نیز دست زد. از سال 1326ش ادارۀ انحصارات 
ترکیه بنای مدرسه را برای انبار توتون از کنسول گری اجاره کرد )اِستادوخ، سال 1329-

1349ش، کارتن 23، پروندۀ 169، ص132(.
سفارت ایران در آنکارا طی نامه ای به سرکنسول گری ایران در طرابوزان یادآور شد که 
ملک مدرسه و مسجد ایرانیان در طرابوزان از موقوفات ایرانیان است که با موافقت وزارت 
فرهنگ و وزارت امور خارجه از ابتدای فروردین 1332 تمام امالک موقوفۀ ایرانی در 
ترکیه و ازجمله طرابوزان به انجمن خیریۀ ایرانیان در استانبول واگذار شده است )اِستادوخ، 

سال 1329-1349ش، کارتن 23، پروندۀ 169، ص132(.

3. 1. 3. ساختار مالی دبستان

الف) منابع درآمد: عایدات از تجار و ُمکاری ها

سال های آغازین فعالیت دبستان ناصری و به ویژه در دورۀ کنسول گری مصباح السلطنه 
هزینه های دبستان مذکور ازطریق گردآوری اعانه از تجار و متموالن ایرانی مقیم طرابوزان 
پرداخت می شد. با بی توجهی کنسول های بعدی تا قبل از روزگار کنسول گری میرزااسداهلل 
معین الوزرا، شرایط دبستان به تدریج رو به خرابی نهاد تاجایی که دیگر شاگردی در آن به 
تحصیل مشغول نبود. میرزااسداهلل پس از انتصاب، با برگزاری جلسات متعدد و دعوت از 
تجار ایرانی مقیم طرابوزان، دربارۀ راه اندازی مجدد دبستان و محل و چگونگی دریافت 
هزینه های آن به بحث و گفت وگو پرداخت. سرانجام مقرر شد که از هر بارِ قماِش تجارِ 
ایرانی که وارد طرابوزان می شود و یا از آن خارج می شود مبلغ یک غروش ]قروش[ دریافت 
شود و این رسم به عنوان اعانۀ دبستان، مدام ماندگار باشد )پرورش، سال اول، شمارۀ 25، 

18شعبان1318، ص14(.
عایدات مدرسه برای تداوم فعالیت آن به دریافت حق عبور )ترانزیت( از شترداران 
ایرانی وابسته بود. شترداران ایرانی برای حمل بار ازطریق طرابوزان و ارزروم به ایران 
از پیش از جنگ جهانی اول بابت هر بار مبلغ یک لیره و نیم ترک )معادل پنج قران( به 
کمیسیون چی های ایرانی پرداخت می کردند که از این مبلْغ یک لیره حق کمیسیون و نیم 
لیرۀ دیگر بابت نگهداری و مخارج مدرسۀ احمدیه در طرابوزان و نیز مریض خانۀ ایرانیان 

در اسالمبول بود )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص23(.
در جنگ جهانی اول اوضاع عثمانی نابه سامان شد و جنگ و درگیری به طرابوزان نیز 
کشیده شد. در این شرایط به ناچار دبستان احمدیه تعطیل شد؛ ولی کمیسیون چی ها همانند 
روزگار گذشته مبلغ مذکور را از شترداران دریافت می کردند. اسناد و شواهد نشان می دهد که 
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کمیسیون چی ها از مبالغ دریافتی از شترداران هیچ کمکی به دبستان و مریض خانۀ مذکور نکردند 
و در این آشفتگی تمام آن را حیف ومیل کردند )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 

5، صص 11-10(.
با فروکش کردن آتش جنگ جهانی و بازگشایی مدرسۀ مذکور، کمیسیون چی ها از 
پرداخت معوقات مذکور سر باز زدند و این موضوع به اختالفی شدید میان کنسول گری ایران 
و کمیسیون چی ها تبدیل شد. بررسی اسناد نشان می دهد که باوجودِ دریافت نکردن وجهی 
مشخص از دولت ایران بابت ادارۀ دبستان، به علت دریافت سالیانۀ مبلغ چهار هزار تومان 
عایدات ازطریق ترانزیت کاال برای رتق وفتق امور دبستان مذکور، دانش آموزان به صورت 

مجانی تحصیل می کردند )اِستادوخ، 1329-1349ش، کارتن 23، پروندۀ 169، ص23(.
میرزامسعودخان کنسول ایران در طرابوزان در 12شهریور1304 در مراسله ای به انجمن 
ایرانیان در اسالمبول بیان کرد که بودجۀ مدرسۀ احمدیه نامنظم است و »تأدیۀ آن به میل اشخاص 
منوط« شده است. او بیان می کند که طی جلساتی متعدد درصدد رتق وفتق امور برآمده است؛ ولی 
افرادی که خود را کمیسیون چی می خوانند میل ندارند دیناری پرداخت کنند. کمیسیون چی ها 
معتقدند که به نام مدارس و مریض خانه دیناری اخذ نمی کنند؛ بلکه با عنوان حق الزحمۀ خود 
از شترداران وجوهی مشخص اخذ می کنند )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، 
ص23(. سفارت کبرای ایران در اسالمبول به پرداخت نشدن نیم لیره توسط کمیسیون چی ها 
سخت واکنش نشان داد و طی دستوری به کنسول ایران در طرابوزان خاطرنشان ساخت که 
به اطالع کمیسیون چی ها رسانده شود که درصورت نپرداختن وجه مذکور امور شترداران را 
ازدست آن ها خارج خواهند کرد )اِستادوخ، 1302-1328، کارتن 8، پروندۀ 5، صص 31-30(.
کنسول گری ایران در طرابوزان طی متحدالمآلی1 به دالالن ایرانی در آن شهر اخطار 
کرد که چون حفظ عایدات مؤسسات خیریه زیرنظر مستقیم کنسول گری است باید شروط 

زیر را رعایت کنند:
1. الزم است که از 8خرداد1304 به بعد صورت صحیح و دقیق تعداد شترداران ایرانی ای 

را که به طرابوزان وارد می شوند به این کنسول گری اطالع دهند.
2. الزم است که تعداد جلوداران هر دسته را کتباً به ادارۀ کنسول گری اطالع دهید و 

معرفی کنید.
3. از این تاریخ به بعد بدون اطالع کنسول گری باری به ایران حمل نکنید.

4. صورت قراردادی که بین شترداران و کمسیون چی ها برای حمل مال التجاره بسته 
می شود باید با اطالع کنسول گری باشد.

درنهایت نیز کنسول به آن ها تذکر و اخطار می دهد که هرگاه برخالف تصمیمات  1.  متحداملآل: بخش نامه
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مذکور عمل کنند و یا صورت شترداران را کم وزیاد اعالم کنند به شدت موردسؤال و 
مؤاخذه قرار خواهند گرفت )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص70(.

اعانه های متفرقه توسط ایرانیاِن خارج از طرابوزان

یکی از منابع درآمد دبستان ناصری، اعانۀ ایرانیان خارج از طرابوزان بود که هنگام حضور 
در این شهر می پرداختند. البته به علت مرکزنبودن طرابوزان نمی توان حضور بزرگان ایرانی 
را در آن مانند اسالمبول پررنگ دانست؛ به همین دلیل مبالغی که از این راه کسب می شد 
اندک و غیردائمی بود. مدارس نوین ایرانیان در امپراتوری عثمانی در روزگار ناصری چنان 
جایگاه باالیی داشتند که مقامات ارشد نظام دیپلماسی ایران در عثمانی به تشکیل آن ها فخر 
فراوان می ورزیدند و عملکرد این مدارس زیر ذره بین مقامات مذکور بود و هر زمانی که 
بزرگان ایرانی وارد قلمرو مأموریت این مقامات می شدند، یا از این مدارس بازدید می کردند 
و یا شاگردان آن مدارس به کنسول گری ایران دعوت می شدند که از نزدیک پیشرفت های 
علمی و به ویژه تبحرشان در حوزۀ سخنوری و فصاحت زبان سنجیده شود. برای نمونه، 
در سال 1304ق ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس قاجار - از شاهزادگان توانمند در حوزۀ علم 
و دانش- به طرابوزان رفت و با حاجی میرزارضی، کارپرداز اول ایران مقیم آن والیت 
دیدار کرد. بعداز ورود او شاگردان دبستان ناصری به کنسول گری ایران دعوت شدند و 
در حضور او و مقامات ایرانی چند خطابه قرائت کردند؛ پس ازآن هم شیخ الرئیس سخنرانی 
کرد. در این جلسه مقداری اعانه برای مصارف دبستان جمع شد و حاجی میرزارضی نیز 

ازجملۀ اعانه دهندگان بود )اختر، سال 13، شمارۀ 23، 13جمادی اآلخر1304، ص182(.

ب) مراجع رسیدگی به امور مالی دبستان

1. کنسول ایران در طرابوزان

کنسول های ایرانی از ابتدای تأسیس دبستان ایرانیان در طرابوزان تا تعطیلی دائمی آن، نقشی 
بنیادین در نظم دهی یا آشفتگی امور دبستان و به ویژه در حوزۀ مالی آن ایفا کردند. هریک 
از آنان که احساس عالقۀ بیشتری به امور دبستان داشتند، در دورۀ آن ها امور مدرسه نیز 
بسیار سامان می یافت و هر زمان کنسولی به امور دبستان بی توجه می شد، دبستان دچار 
اضمحالل و ناتوانی می شد. نگاهی مختصر به مباحث پیشین، به نیکی از اهمیت نقش و 
جایگاه کنسول های ایرانی در طرابوزان در سامان دهی یا پریشان حالی امور دبستان مذکور 
نشان دارد. از همان ابتدای تأسیس دبستان با حمایت قاطع کنسول ایران در سال 1302ق، 
وظیفۀ دعوت از تجار، اصناف و بزرگان ایرانی در طرابوزان برای کمک و مساعدت به عهدۀ 
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کنسول وقت بود. تنظیم برنامه ای جامع برای دریافت مداوم مبلغی مشخص از هریک از 
شترداران ایرانی که از طرابوزان عبور می کردند -به عنوان عایدات ثابت دبستان ایرانیان آن 
دیار- و نیز نظارت مداوم بر این عایدات ازجمله اقدامات بسیار مهم کنسول های ایرانی آن 

شهر محسوب می شد )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص23(.
کنسول های ایران پس از بازگشایی دبستان احمدیه -بعداز وقفه و تعطیلی دبستان با 
تصرف آن به دست روس ها در جنگ جهانی اول- در سامان دهی امور مالی آن دخالت 
فراوانی کردند. یکی از کنسول های این دوره که نقشی فراوان در رتق وفتق مالی دبستان و 
نظارت بر عایدات آن ایفا کرد میرزامسعودخان بود. او به محض انتصاب به مسند ریاست 
کنسول گری ایران در طرابوزان، به مسائل مالی دبستان مذکور رسیدگی کرد و به آن نظم 
داد. سرانجام او در بخش نامه ای دالالن ایرانی طرابوزان را ملزم کرد تا مبالغ دریافتی از 
شترداران ایرانی بابت هزینۀ دبستان ایرانیان در طرابوزان را به موقع تحویل دهند )اِستادوخ، 

1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص70(.

2. انجمن دبستان

سامان دهی امور دبستان ایرانیان در طرابوزان بدون نظارت مستقیم ایرانیاِن آن سامان امری 
دشوار بود. در این راستا، میرزامسعودخان، کنسول وقت دولت ایران، تعدادی از ایرانیان 
سرشناس مقیم طرابوزان را در 2شهریور1304 به کنسول گری ایران دعوت کرد. هدف 
اصلی این جلسه، تشکیل انجمن ایرانیان طرابوزان بود که عمدۀ اهداف آن سامان دهی و 
اصالح امور دبستان و عایدات و مخارج آن بود. دستاورد جلسۀ مذکور آن شد که حاضران 
تعدادی از افراد را به عنوان اعضای اصلی و کارگزار انجمن ایرانیان طرابوزان انتخاب 
کردند: حاجی حسن طاهباز، محمدعلی محمودزاده، میرزامحمدحسین صراف زاده، علی آقا 
میرزاده، میرهادی عظیم خان و میرزامحسن )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 

5، ص22(.
در 7 شهریورماه آن سال، جلسه ای با حضور اعضای اصلی انجمن ایرانیان طرابوزان در 
کنسول گری ایران در این شهر برگزار شد و در آن نشست اعضای انجمن دبستان تعیین شدند. 
در این جلسه میرزامسعودخان، کنسول ایران در طرابوزان، به ریاست انجمن انتخاب شد و 
میرزامحسن به سمت منشی انتخاب شد و درصورت غیبت او میرهادی به عنوان جانشین او 
و تحویلدار انجمن تعیین شد و تصمیم گرفته شد که در 28 هرماه صورت محموله های تجار 
ایرانی به هیئت انجمن ارسال شود و سهمیۀ دبستان احمدیه و مریض خانۀ اسالمبول در حضور 
اعضای انجمن مشخص و تعیین شود )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص22(. 
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با تشکیل انجمن دبستان احمدیه در ابتدای سال تحصیلی 1304ش رتق وفتق امور مالی این 
دبستان برعهدۀ این انجمن گذاشته شد.

3. وزارت مالیۀ ایران و دبستان احمدیه

اگرچه میرزامسعودخان )کنسول ایران در طرابوزان(، و تجار و بزرگان ایرانی مقیم آن شهر 
و نیز اعضای انجمن ایرانیان در آن شهر قصد داشتند که انجمن دبستان مسئولیت محاسبات 
و رسیدگی به امور مالی )هزینه ها و عایدات( دبستان را خود به تنهایی انجام دهد، ولی اسناد 
و مدارک نشان می دهد که این رویه با قوانین مالیۀ ایران منطبق نبود و سرانجام با چالش 

روبه رو شد )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، صص 31-30(.
تغییر رویۀ ایران در بحث رسیدگی به امور مالِی مدارس ایرانی خارج از کشور در 
هیئت دولت در سال 1304ش باعث شد که از آن زمان نقش نهایی محاسبات مالی دبستان 
احمدیه برعهدۀ وزارت مالیۀ ایران نهاده شود؛ بنابراین، به موجب تصویب هیئت دولت، و 
حکم وزارت مالیه و دستور سفیرکبیر ایران در ترکیه، ازآن پس کنسول ایران در طرابوزان 
مسئول نظم و ترتیب، ادارۀ مدرسه و وصول عواید و محاسبات آن شناخته شد )اِستادوخ، 
1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، صص 30-31(. طبق حکم مذکور، تکلیف منابع 
مالی، عایدات و... مشخص شد و سفرا، کنسول ها و کارگزاران مؤسسات خیریه حق 
نداشتند در محاسبۀ امور مالی شخصاً اعمالِ نظر کنند. در این راستا، سفیر ایران در ترکیه 
در پاسخ مراسله های کنسول ایران دربارۀ مدرسۀ ایرانیان در طرابوزان و شرایط مالی آن، 
فصل الخطاب مسائل را حکم وزارت مالیه دانست و کنسول را از ابراز و اقدام شخصی 
دراین باره برحذر داشت )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص27(. طبق 
این حکم کنسول ملزم شد که وجوه و عایدات را ضبط کند و پس از تعیین بودجۀ مدرسۀ 
ایرانیان در طرابوزان در انجمن دبستان، صورت آن را به سفارت ایران در اسالمبول ارسال 
کند و اضافۀ عایدی را به صندوق سفارت تحویل دهد؛ مسئول نظارت بر این محاسبات 

نیز وزارت مالیه ایران بود )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص27(.

4. دولت ترکیه و دبستان احمدیه

در روزگار حاکمیت امپراتوری عثمانی، هریک از ملل و ازجمله ایرانیان اگر درپی تأسیس 
مدرسه ای برای آموزش کودکان خویش برمی آمدند، بایستی فرمان و حکم دولت متبوع 
خویش را در اختیار کارگزاران عثمانی قرار می دادند. با فروپاشی امپراتوری مذکور، دولت 
جدید ترکیه نیز در سال 1304ش از مدارس خارجی و ازجمله از مدرسۀ ایرانیان در 
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طرابوزان خواست که برای ادامۀ فعالیت، فرمان دولت متبوع خود را به آن کشور ارائه 
دهند. ازآن جاکه فرمان قبلی در زمان حاکمیت امپراتوری عثمانی و پیش از جنگ جهانی 
اول صادر شده بود، به صدور فرمانی جدید نیاز بود. چون سفارت ایران هنوز به آنکارا 
)پایتخت جدید ترکیه( نقل مکان نکرده بود مشکالتی دراین باره ایجاد شد؛ بنابراین کنسول 
اقدام عملی  تا زمان اجرای  آنان خواست  از  ایران  ادارۀ معارف  به  ایران در مراسله ای 
سفیرکبیر در آنکارا، از مقامات ترکیه خواسته شود تا از ایجاد مانع پیِش روی مدرسۀ ایرانیان 
جلوگیری کنند. سرانجام پیگیری های مداوم کارگزاران ایرانی در ترکیه و ارائۀ مستنداتی از 
گذشته باعث شد که از تعطیلی دبستان ایرانیان جلوگیری شود )اِستادوخ، 1302-1328ش، 

کارتن 8، پروندۀ 5، ص4(.

5. قانون اخذ مالیات از مؤسسات خارجی در ترکیه و ازجمله از دبستان احمدیه

یکی دیگر از عمده نگرانی های مدارس و مؤسسات خیریۀ خارجی در ترکیه و ازجمله 
مدرسۀ ایرانیان در طرابوزان پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل دولت جدید، اخذ 
30 درصد مالیاِت بر عایدات از آن ها بود. وزارت مالیۀ ترکیه طی حکمی دربارۀ نحوۀ مالیات 
مدارس داخلی و خارجی در ابتدای فروردین 1304 دریافت مالیات و معافیت های مدارس را 
مشخص کرد. طبق تبصرۀ 5 از مادۀ 3 قانوِن مالیات، بناهای متعلق به جمعیت هایی که هدف 
آن ها خدمت به فرهنگ و منافع عمومی بود به دو شرط از پرداخت مالیات معاف بودند: 
یکی آن که هدف آن ها کسب درآمد نباشد و دوم آن که استیجاری نباشند. پس برای تشخیص 

معافیت مدارس از پرداخت مالیات بایستی شرایط آن ها به شرح زیر بررسی می شد:
1. مدارسی که ازسوی جمعیت ها و مؤسسه های منسوب به اقلیت های ترکیه اداره 
می شد. از این مدارس آن هایی که استیجاری نبودند و به قصد درآمد تأسیس نشده بودند 

از پرداخت مالیات معاف بودند؛
2. مدارس خصوصی ترکیه؛

3. مدارس خارجیان که جمعیت ها، مؤسسات و روحانیان آن ها را اداره می کردند.
طبق بخشنامۀ مورخ 1301/11/6 مدارس بیگانگان چون به فرهنگ عمومی ترکیه 
خدمت نمی کردند، بایستی تا پایان سال مالی 1303 مالیات بنا می پرداختند؛ ولی درنتیجۀ 
تحقیقات وزارت فرهنگ در سال 1304، معلوم شد که در این مدارس نیز دروسی به زبان 
ترکی تدریس می شود و اوضاع این مدارس با مدارس ملی ترکیه مغایرتی ندارد؛ بنابراین در 
مهر 1304 وزارت فرهنگ این کشور خدمت این گونه مدارس به فرهنگ عمومی ترکیه را 
تصدیق کرد. از بین این مدارس آن هایی که به قصد تحصیل درآمد تأسیس شده بودند مانند 
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سابق به پرداخت مالیات بنا مکلف بودند و مدارسی که مقصود آن ها تحصیل درآمد نبود با 
تصدیق وزارت فرهنگ ترکیه در راستای خدمت آن ها به فرهنگ عمومی از پرداخت مالیات 

معاف بودند )اِستادوخ، 1317–1318ش، کارتن 72، پروندۀ 1683، ص67(.
در این بخش نامه ذکر شده بود که اگر درنتیجۀ تحقیقات مشخص شود که درآمد 
مدرسه از هزینه های آن بیشتر است و مازاد آن میان کاربه دستان و مؤسسان آن توزیع 
می شود و یا به امر دیگری چون تجارت و... اختصاص می یابد، هرچند که مبلغ جزئی 
باشد، نشان از قصد درآمدزایی است و از مالیات معاف نخواهد بود. نکتۀ دیگر آن که اگر 
معلوم شود که درآمد از هزینه کمتر است و کسر هزینه با اعانه های خارجی جبران می شود 
و یا مشخص شود که درآمد از هزینه بیشتر است و اضافه درآمد برای تعمیر، توسیع و 
پیشرفت مدرسه صرف می شود یا به نام مدرسه ذخیره می شود نشان می دهد که آن مدرسه 

قصد درآمدزایی ندارد و اگر استیجاری نباشد از مالیات معاف می شود.
مسئلۀ مهم دیگر این بخش نامه آن بود که شناخت درآمدزایی و عدم درآمدزایی 
مدارس و صحت وسقم آن برپایۀ بررسی عملکرد سه سال قبل آن ها بود )اِستادوخ، سال 

1317–1318ش، کارتن 72، پروندۀ 1683، ص67(.
به هرروی، ژنرال کنسول گری ایران در اسالمبول طی چند مراسله به سفارت ایران در 
آنکارا دربارۀ مراجعۀ متصدیان مالیاتی ترکیه به مدارس و مریض خانۀ ایرانیان برای بررسی 
امور مالی آنان گزارشی ارائه داده است و نگرانی خود را از این بابت به اطالع سفیر ایران 

رسانده است )اِستادوخ، 1308ش، کارتن 9، پروند 232، صص 2 و 5(.

3. 2. اوضاع آموزشی دبستان

بررسی فراوان آرشیو وزارت امور خارجه و نیز مداقه در اسناد بازشناسی شده در سازمان 
اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و هم چنین بررسی روزنامه های متعدد و به ویژه نشریات ایرانی 
در امپراتوری عثمانی، اطالعاتی کامل با جزئیات فراوان، برای رسیدن به درکی جامع از 
شرایط و اوضاع نظام آموزشی دبستان ایرانیان در طرابوزان در اختیار محقق قرار نداد. 
نبود آمار دقیق و جزئِی سالیانه از تعداد معلمان و نیز شاگردان باعث شد که از تعداد 
دانش آموختگان دبستان از ابتدای تأسیس تا تعطیلی دائمی آن و نیز کاهش و افزایش تعداد 

دانش آموزان اطالعی کسب نشود.
شواهد نشان می دهد که پس از افتتاح دبستان ناصری در طرابوزان و استخدام چند 
معلم، امور دبستان نظم و نسقی خاص یافت. معلمان زبان های فارسی، عربی و ترکی دبستان 
از اشخاص برجسته و سرآمد انتخاب شدند و امور دبستان سامان یافت. ترقی و پیشرفت 
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دبستان چنان شد که برخی از فرزندان اعیان طرابوزان نیز در این دبستان شروع به تحصیل 
کردند. امتحانات دبستان نیز اغلب با حضور ناظر معارف محلی، مفتی و قاضی شهر و جمعی 
از بزرگان آن دیار برگزار می شد. نام این دبستان در روزگار مذکور در فهرست دبستان های 
شهر طرابوزان ذکر شده است و مدرک آن نیز موردپذیرش آن کشور بود و شاگردان پس از 
تحصیل در مقطع ابتدایی، با تکیه بر مدرک خود می توانستند در مدارج باالتر در آن کشور 

وارد شوند )پرورش، سال اول، شمارۀ 25، 18شعبان1318، ص14(.
جایگاه مدارس نوین در آن روزگار چنان بود که اجرای امتحانات، توزیع کارنامۀ 
تحصیلی و انتخاب دانش آموزان ممتاز و دادن پاداش به آنان با جالل و شکوهی خاص 
همراه بود؛ چنان که در سال تحصیلی 1317-1318ق هنگامی که امتحانات تمام شد، تاالر 
مدرسه به انواع تزیینات مزین شد و فرش ها و منسوجات ایرانی گسترانده شد و بیرق های 
دو کشور به اهتزاز درآمد و در حضور والی والیت طرابوزان و تمام صاحب منصبان 
لشکری و کشوری، کنسول های دولت های خارجی، اعیان و اشراف آن والیت و بزرگاِن 
تجار ایرانی مراسم پایان امتحانات اجرا شد. در این مراسم، یک دستۀ موزیک نظامی از 
آغاز تا پایان مجلس، »نغمات« ایرانی و عثمانی و سالم حمیدی و مظفری را نواختند. 
تعدادی از شاگردان مدرسه نیز سخنان و خطابه هایی به زبان های فارسی، ترکی و فرانسوی 
ایراد کردند و متن خطابه های آنان به زبان فارسی و ترکی در نشریۀ محلی »طرابزون« درج 

شد )حکمت، سال 8، شمارۀ 11، غرۀ جمادی االول 1317، صص 10-9(.
مدارکی دربارۀ مواد درسی، روش تدریس و فعالیت های فوق برنامۀ دبستان ایرانیان در 
طرابوزان به دست پژوهش گر نیامد. گزارشی ارزش مند از سال 1304ش در دست است که 
طبق آن در سال تحصیلی 1304-1305ش تعداد کالس های دبستان احمدیه به دو کالس 
ختم می شده است. برپایۀ این گزارش، تعداد کل دانش آموزان در دبستان مذکور 16 نفر 
بوده اند که طبق برنامۀ وزارت معارف ایران تحصیل می کرده اند. دانش آموزان این مدرسه 

به صورت مجانی تحصیل می کرده اند و هیچ گونه شهریه ای پرداخت نمی کرده اند.
تعداد معلمان دبستان احمدیه در سال تحصیلی 1304-1305ش دو نفر بود. معلم 
شرعیات دبستان فردی به نام شیخ حسین بود که ماهیانه 60 لیره دریافت می کرد و فردی به نام 
ریاضی نیز مدیر مدرسه و معلم بود که ماهیانه 80 لیره دریافت می کرد. مستخدم مدرسه 
نیز ماهیانه 30 لیره حقوق می گرفت. البته طبق درخواست مدیر مدرسه و کنسول ایران در 
طرابوزان به استخدام یک معلم برای تدریس زبان ترکی نیاز بود که حقوق او نیز حدود 40 

لیره تعیین شده بود )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، صص 11-10(.
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زبان رسمی آموزش در این دبستان فارسی بود و معلمان ملزم بودند که با دانش آموزان 
به فارسی تکلم کنند )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، صص 11-10(.

نتیجه
دبستان ایرانیان در طرابوزان بعداز دبستان ایرانیان در ازمیر و اسالمبول، سومین دبستان 
به سبک مدرن بود که حدود 13 سال پیش از تأسیس دبستان رشدیه در ایران، به عرصۀ 
فعالیت پا گذاشت. در تأسیس این دبستان غیراز میرزاحسین خان مصباح السلطنه )کنسول 
ایران در طرابوزان(، تجار عالقه مند هم نقشی برجسته در بنیان گذاری مدرسه و ادامۀ 
فعالیت آن ایفا کردند. فعالیت و تشویق فراوان و بی وقفۀ روزنامۀ اختر از ابتدای انتشار در 
سال 1292ق تا تأسیس دبستان در 1302ق نقشی برجسته در جلب توجه ایرانیان آن سامان 
در شکل گیری و توسعۀ آموزش های نوین ایفا کرد. این نشریه به محل تجمع و کانون 
فکری تعدادی از روشن فکران و نویسندگان ایرانی مهاجر در اسالمبول تبدیل شده بود 
و در بسیاری از شماره های آْن مقاالت و اخباری ارزش مند دربارۀ اهمیت مدارس جدید 
و نقش آن در پیشرفت و توسعۀ کشورها چاپ می شد. این افراد اقدامات دولت مردان و 
انجمن های داوطلبانه در کشورهای غربی و به ویژه در دو مملکت روسیه و عثمانی در 

تأسیس مدارس سبک نوین را مدام به اطالع خوانندگان می رساندند.
آموزش  در حوزۀ  را  پارادایمی جدید  مدرن،  به سبک  مدارس جدید  شکل گیری 
شکل داد که به تدریج به پارادایم مسلط تبدیل شد و به آرامی به پارادایم آموزش به سبک 
مکتب خانه ای پایان داد. دبستان ایرانیان در ازمیر، اسالمبول، طرابوزان و ایروان جزء نخستین 
گام ها در این حوزه به شمار می رفتند و الگویی مناسب برای شکل یابی مدارس جدید در 

درون مرزهای ایران شدند که پرداختن به آن خود پژوهشی دیگر را می طلبد.
آموزش به شکل مدرن در مدارسی چون دبستان ایرانیان در طرابوزان فضای آموزشی 
جدیدی را خلق کرد که با پیش از خود گسستی تاریخی داشت. تفاوت اساسی مواد 
درسی، سنجش و ارزیابی تحصیلی، انتخاب معلمان، سن و جنس دانش آموزان، معماری و 
فضای این مدارس و ازجمله دبستان مذکور با مکتب خانه ها، از گسستی اساسی در حوزۀ 
تعلیم وتربیت حکایت دارد. حضور بزرگان سیاسی و اقتصادِی ایرانِی مقیم طرابوزان و 
مشارکت والی آن دیار با سران کشوری و لشکری آن سامان به اتفاق کنسول دولت روسیه 
و بریتانیا در مراسم های این مدرسه نشانۀ جایگاه ویژۀ این دبستان جدید در حوزۀ ترقی و 
توسعه و به ویژه پارادایمی جدید در حوزۀ نظام آموزشی بود. قصد این پژوهش، بررسی 
تطبیقی شیوۀ کهنه و نو آموزش در دبستان موردمطالعه و مکتب خانه ها نبود و اسناد و 
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مدارک پراکنده و ناقص نیز امکان چنین اقدام ارزش مندی را از پژوهشگر سلب کرد؛ 
ولی تحول در حوزۀ معماری و شکل گیری فضای مدرن آموزشی، بررسی راه های کسب 
عایدات ثابت و متغیر و تاحدودی شناخت جریان آموزش در این مدرسه از اهداف این 

پژوهش بود که بررسی و تبیین شد.
مشارکت اجتماعی ایرانیان مقیم طرابوزان در انجام امور خیریه هم چون خرید زمین 
به عنوان قبرستان ایرانیان و احداث دبستانی برای آموزش مجانی فرزندان ایرانیان از اقشار 
مختلف و شکل دهی به انجمن هایی در این حوزه از سرمایۀ اجتماعی و افزایش آن نشان 
دارد. در فعالیت برای تأسیس دبستان ایرانیان در طرابوزان و فعالیت گسترده برای تداوم 
حیات آن می توان به روشنی تعامل دو حوزۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی را مشاهده 
کرد. آموزش نوین در مدرسۀ مذکور و پذیرش مدرک دانش آموختگان آن ازسوی نظام 
برای  فرهنگی  از سرمایه ای  نشانه ای  عثمانی خود  دیوان ساالری حکومت  و  آموزشی 

دانش آموزان این دبستان است.
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