
يادداشت اول 
مدرسه چرا و چگونه متولد شد؟

آمــوزش نظام مند كــودكان در ايران 
پيشينه اي ديرين دارد. دست كم از دوران 
هخامنشــي در آموزشــگاه هاي شاهيـ  
در ميدان مقابل كاخ شــاه ـ به كودكان 
طبقــات برگزيده آمــوزش مي دادند. در 
دوره ساساني نهاد دبســتان كماكان به 
كودكان همين طبقات اختصاص داشت. 
پس از اســالم، حق آمــوزش از انحصار 
طبقات خاص خارج شــد و نهاد مكتب 
مســلمان  براي آموزش تمامي كودكان 
و گاه غير مســلمان شكل گرفت. مكتب 

ساده ترين شــكل يك نهاد آموزشي بود: 
يك كالس، چند دانش آموز، يك معلم؛ و 

چند ماده درسي محدود.

چرا مدرسه متولد شد؟
عصر قاجــار، عصر رنج مردم از ســتم 
حكومت هــاي جائر از يك ســو و تحقير 
دولت و ملت ايران توســط خارجيان از 
ســوي ديگر بود. خارجيان با برتري در 
ســالح و ارتش منظم،  ارادة سياسي شان 
را بــه ما تحميــل و ثروت هاي ملي ما را 
غارت مي كردند. آن گروه از دولت مردان 
غيرتمنــد كه بــا وجود جانفشــاني، در 

رويارويــي نظامي با خارجيان شكســت 
خوردند،  به فكر اصالحات افتادند و با اين 
تصور كه مشكل ما در ضعف ارتش است، 
براي ترميم و بازســازي ارتش از طريق 
آمــوزش تالش كردند. آنان «آموزش» را 
ضروري ترين راه براي اصالح دانستند. اما 

اين به معني تولد مدرسه نبود.
ميرزا  وقتي تالش هاي عباس ميــرزا و 
ابوالقاسم قائم مقام براي آموزش ارتش با 
كاميابي همراه نشــد، نفراتي را به خارج 
اعزام كردند تا آمــوزش ببينند و ارتش 
ايران را سر و سامان دهند. اما اين تجربه 
موفقيت آميز نبــود. باالخره اميركبير در 

دکتر شهین ایروانی

گاهي در آزمون پايان نيم سال درس تاريخ آموزش وپرورش، به عنوان يك سؤال امتحاني، از دانشجويان مي پرسم: با توجه به 
كاستي ها و مشكالت عميقي كه مدرسه هاي ما با آن مواجه اند آيا نبايد گفت كه اي كاش ميرزا حسن رشديه اصًال مدرسه اي 
تأسيس نكرده بود؟! مضمون پاسخ هاي دانشجويان تاكنون عمومًا چنين بوده كه: نه! مدرسه از ابتدا اين گونه نبود و نمي توان 

به دليل مشكالتي كه اينك مدرسه گرفتار آن است، نفس وجود مدرسه را مورد ترديد قرار داد.
انصافًا اين گونه است. مطالعه تاريخ مدارس ايران مؤيد آن است كه مدرسه آنگاه كه آغاز شد، خيلي زود به نماد تالش مردم 
براي خروج از جهل و ناتواني و حركت به سوي رشد تبديل گشت و نهضت گسترده مدرسه سازي با همين باور در اقصا نقاط 
كشورمان نضج گرفت. چنين تالش و باوري بي مبنا نبود. مدرسه با تمام نقدي كه به ماهيت تقليدي آن وارد است، اما فضايي 

را براي آموزش و يادگيري باز كرد كه پيش از آن در مكتب فراهم نشده بود.
اما بر مدرسه چه گذشته است؟ اين كانون اميد رهايي و روشنايي، چرا اين همه رنجور شده كه مدام از سوي هر فرد و مقامي 
مورد اعتراض و نقد است؟! مرور سرگذشت مدرسه شايد بتواند كمك كند تا دريابيم كه مدرسه به عنوان منبع گسترده ترين 

ظرفيت و فرصت يادگيري براي كودكان و نوجوانان جامعه، چرا و چگونه بيمار و ناتوان شده است!
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انتخابــي متفاوت،  به فكر تأســيس يك 
مركــز آموزش تخصصــي در زمينه هاي 
مورد نياز ارتش افتــاد. بدين ترتيب در 
١٧٠ سال پيش دارالفنون به عنوان اولين 
نهاد آموزش مدرن در ايران شكل گرفت. 
امــا دارالفنون نيز نه يك مدرســه، بلكه 

نهادي شبيه دانشگاه بود.
مدرسه، چهل ســال پس از دارالفنون 
و مستقل از آن متولد شد. تولد مدرسه، 
احساس نياز و ارادة عمومي تري را طلب 
مي كرد؛ زيرا مدرسه نهادي عمومي است 
كــه دانش آموزان آن كودكان و نوجوانان 
متعلق به تودة مردم هستند. احساس نياز 

به مدرسه در آن دورة زماني ايجاد شد.
كنــار  در  مــردم  دشــوار  شــرايط 
گزارش هايي كه «يــوروپ» يا «فرنگ» 
را بــه منزلة نمونــه اي از جامعه مطلوب 
معرفي مي كرد، عطشــي روز افزون براي 
تغييــر در ميان مردم ايجــاد كرده بود. 
احســاس نياز به خروج از تاريكي جهل 
و خروج از عقب ماندگــي بيش از پيش 
بروز كــرد. در آن شــرايط مكتب ديگر 
نمي توانست پاسخگوي اين مطالبه باشد 
و مدرسه به عنوان مهم ترين پاسخ به اين 

نياز شناخته شد.

مدرسه چگونه متولد شد؟
مدرسه مولود سخت جاني بود كه هر 
چند بارها خواستند مانع تولد و باليدنش 
شوند، اما به دنيا آمد، رشد كرد و تكثير 
شــد؛ و تمام اين ها بــه همت يك معلم 

انجام شد: «ميرزا حسن رشديه».
تبريزي  طلبه اي  حســن،  ميرزا 

بود كه در كودكي در 
مكتــب درس 

خوانده و 

خود دســتيار مالي مكتب شــده بود. 
پس از اتمــام تحصيالت علــوم ديني 
نزد پدرش، امام جماعت مســجدي در 

حاشيه شهر تبريز شد. 
يك بار در سال ١٢٩٨ قمري هنگامي 
كه روي منبر از ســتم شــاهان سخن 
مي گفــت، مظفرالدين ميرزا وليعهد،  در 
مسير بازگشت از شكار، براي اقامه نماز 
به مسجد وارد شد. ميرزا حسن با ديدن 
وليعهد ترســيد و بالفاصله شــروع به 
مــدح وليعهد كرد. مردم هم بدون هيچ 
واكنشــي به اين تغيير موضع، به گوش 

كردن ادامه دادند.
ميرزا پس از خروج از مسجد بسيار از 
كردة خود، يعني مدح وليعهد، پريشان 
شــد و ديگر منبر نرفــت. اما با موافقت 
پدرش تصميــم گرفت براي تحصيل به 
نجف برود. ولي وقتــي در روزنامه ثريا 
(چاپ اســتانبول) خواند كه در اروپا از 
هر صد نفر يك نفر بي ســواد است و در 
ايران از هر هزار نفر يك نفر ســواد دارد 
و اين به دليل بدي اصول تعليم اســت، 
تصميمش عوض شــد و قصــد بيروت 
كرد كه انگليسي ها و فرانسوي ها در آن 
تعليم  فن  و  كرده  تأسيس  دارالمعلمين 

را آموزش مي دادند.
پدر رشديه پس از مشــورت با ميرزا 
جــواد مجتهد تبريزي بــا اين تصميم 
موافقــت كرد. ميرزا حســن با حمايت 
كامل مالــي ميرزا جواد مجتهد تبريزي 
براي آموزش به بيروت رفت و دو ســال 
در مدارس فرانســوي بيــروت با اصول 
آمــوزش جديد 

آشنا شــد و هنگام بازگشــت به ايران 
از مــدارس جديــد در عثمانــي به نام 

«رشديه» ديدن كرد.

آغاز تالش هاي رشديه 
براي تأسيس مدرسه

اولين مدرسه 
رشديه ابتدا به ايروان رفت و به كمك 
ايرانيان مدرســه اي جديــد براي آن ها 
تأســيس كرد. اين مدرســه كه به اميد 
جلب حمايت، توسط رشديه در معرض 
بازديد ناصرالدين شاه در مسير بازگشت 
از فرنگ قرار گرفته بود، به دستور وي، 
تخريب، اثاثية آن توقيف و دِر مدرســه 
به دستور ســفير ايران مهر و موم شد. 
رشــديه نيز كه چنــد روزي را نيز در 
حبس گذرانده بود، بــه ناچار ايروان را 

ترك كرد و به تبريز بازگشت.

دومين مدرسه 
پس از بازگشت، در سال ١٣٠٥ قمري 
در محلة ششــكالن تبريز مدرســه اش 
را تأســيس كرد و همان سال پيشرفت 
تحصيلــي بچه ها را با برگزاري جلســه 
داد.  نشــان  بزرگان  درحضــور  امتحان 
فرداي آن روز از ســوي رئيس السادات 
مدرسه را بستند و رشديه تكفير شد و به 
مشهد گريخت و شش  ماه در آنجا ماند.

سومين مدرسه 
پس از بازگشت در محلة بازار مدرسه 
را داير كرد و تعداد شاگردانش به باالي 
ســيصد نفر رســيد. باز هم عده اي،  در 
پي انحالل مدرســه بر آمده و تعدادي 
مدرسه را غارت و مدير را تهديد به قتل 
عازم مشهد  كردند. رشــديه مجدداً 
شد و پس از چند ماه به 

تبريز بازگشت.

چهارمين مدرسه 
بعد از بازگشــت 
در محلــه خودش 
چرنداب مدرسه اي 
بچه هــاي  بــراي 
و  بـي بضاعـــت 
كرد  داير  دراويش 
كه ٣٧٠ دانش آموز 
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با ١٢ معلم داشــت. مكتب داران اطراف 
به علما متوســل شدند و به پدر رشديه 
اخطار كردند كه مدرسه را تعطيل كند. 
به خواســت پدر مدرســه تعطيل شد. 
اهالي محالت ديگر خواســتار مدرســه 
شدند، علما حكم تكفير دادند. الزم شد 
كه از تبريز غايب شود؛ به مشهد رفت و 

پس از ٦ ماه بازگشت.

پنجمين مدرسه 
در محله نوبر مدرســه علــم كرد و به 
ســالمت به پايان ســال رســيد. و مورد 
استقبال قرار گرفت، گروهي حكم حرمت 
صادر كردنــد. در حالي كه مــواد عمده 
آموزش در مدرســه، قرآن، ترجمه اذكار 
اذان و اقامه و نماز،  و فقه و بيان متفرعات، 
مسائل شــرعي، كتب اخالقي از گلستان 
و ابواب الجنــان و صــرف و نحو مختصر 
بود. ميان اهل محل و كســاني كه عامل 
تعطيلي بودند نزديك بود درگيري شود؛ 
رشديه وجه المصالحه شد و باز شبانه به 

مشهد رفت و چند ماه بعد بازگشت.

ششمين مدرسه 
اين بار در محلة بازار مدرســه اي داير 
كــرد كه حدود ٤٧٠ شــاگرد داشــت. 
عــده اي ريختند و مدرســه را غارت و 
كودكي را پرت كردند كه كشــته شــد. 
رشــديه را از معركه نجــات دادند و باز 

عازم مشهد شد.

هفتمين مدرسه 
اين بار در مشــهد مدرســه داير كرد. 

افرادي كه جريانات تبريز به گوششــان 
رسيده بود، با جمعيت زيادي به مدرسه 
ريختند و مدرسه به غارت رفت و دست 
رشــديه با ضربه چماق شكست. يكي از 
ديواني ها او را به يك شكسته بند حاذق 
ســپرد و هزينه درمانــش را پرداخت. 

الجرم درمانده به تبريز بازگشت.

هشتمين مدرسه
 در تبريز خواســت مدرسه اي تأسيس 
كند، كســي به او اجازه نمي داد و همه 
مي ترســيدند. ملكي داشت كه از قضاي 
روزگار قيمتــش بــاال رفته بــود. آن را 
فروخت و با مجوز علماي نجف، مدرسه 
طاليي روبــه روي دارالفنون تبريز را كه 
مزبله بود، تعمير كرد و مدرســه اش را 
راه اندازي نمــود. از حمايت مظفرالدين 
ميزرا وليعهد هم برخوردار شد و برنامة 
مدرسه را نيز به امضاي عده اي از علماي 
تبريز رســاند. مدرسه دو سال به دور از 
خطر به خوبي فعاليت  كرد. در جلســه 
امتحان دومين سال پس از پاسخ دادن 
بچه ها به سؤاالت و تحسين ايشان توسط 
حضار، يكي از ايشــان گفــت كه «من 
بقاي اين مدرسه را شرعي نمي دانم زيرا 
اطفال با اين سرعت كه پيش مي روند به 
جايي مي رسند كه نبايد برسند و نبايد 

به آن حدود قدم بگذارند». 
ساعتي نگذشت كه خبر آوردند مردم 
با چوب و چماق مي آيند. به دليل زيادي 
فاصله فرصــت كردند كه اطفــال را از 
معركه بيرون ببرند. معلمين و كارمندان 
هم فرار كردند. رشــديه بــه دارالفنون 

پنــاه برد و از پشــت بام ناظر ماجرا بود. 
مهاجمان بــا بيل و كلنگ به مدرســه 
هجوم آوردند. درها را كندند و نارنجكي 
از زرنيــخ و باروت ســاخته بودند و كار 
گذاشــتند و منفجرش كردند. بخشي از 
ساختمان به آسمان رفت. رشديه قاه قاه 
شــروع به خنديدن كــرد. گفتند: خانه 
خراب به حــال خودت گريه كن! گفت: 
«هر يك از اين آجر پاره ها، يك مدرسه 
خواهد شــد. من بــه آن روز مي خندم. 
كاش باشــم و ببينــم.» مجــدداً از راه 
روسيه به مشهد فرار كرد. و پس از چند 

ماه بازگشت.

نهمين مدرسه
 اين بــار هواداران تحصيــل فرزندان 
در مدرســه، خانه اي عالي اجاره كردند 
و از او خواســتند كه مدرســه تُأسيس 
كنــد. او اقدام كرد. و البته مردم از جان 
بچه هايشان در هراس بودند. وليعهد به 
تبريز بازگشــته بود. ١٥ نفر از فقرا را به 
مدرسه رشديه فرستاد و شهريه آن ها را 
به خط خودش براي رشــديه فرستاد و 
در حضور خودش امتحان اين بچه ها را 
برگزار كرد و رشديه را تشويق كرد. اين 
حمايت باعث شــد كه رشديه در امنيت 
كار كند. و باالخره امين الدوله پيشــكار 
آذربايجان كه خيرخواه و وطن پرســت 

بود، او را تأييد و حمايت كرد.

دهمين مدرسه 
امين الدوله در سال ١٣١٥ قمری براي 
صدارت به تهران احضار شد و از رشديه 
نيز خواســت كه به تهران بيايد. رشديه 
مدرســه را به برادرش سپرد و در سال 
١٣١٥ قمري مدرســه رشديه تهران را 

داير كرد.
به اين ترتيب، مدرســه با سماجت و 
اصرار، پس از هشت بار غارت، تخريب 
اركان  انفجــار  بــار  يك  تعطيلــي،  و 
كودك،  يــك  ساختمان، كشته شــدن 
اثر  در  رشديه  دســت  شكستن  يك بار 
ضربة چماق،  و شش بار فرار به مشهد، 
و مهم تر از همه «ايستادگي و مقاومت 
ميرزا حســن رشــديه»، به دنيا آمد و 
جان گرفت؛ و «اين گونه مدرسه متولد 

شد!»

۹  رشد معلم | دورۀ ٣٥ |  شمارۀ ١ |  مهر ١٣٩٥ |


