


راهى طوالنى را پشت سرگذاشته ايم. گاه دلِى دلِى كنان خراميده و زمانى 
با سر دويده ايم. آن چنان در اين مسير مجذوب علوم تازه و مشغول وقايع روز 
شده ايم كه نگاهى به چند قدم پشت سر و «اى، يادش به خير!» گفتن هم از 
خاطرمان رفته است. چند نفر از ما معلم ها وقتى مشغول تايپ سى دى كردن 
سؤال هاى امتحانى مان هستيم ياد برگه ها و قلم استنسيل قديم مى افتيم؟ با 
آنكه زمان زيادى از آن روزگار نگذشته است. فردا چطور؟ آنچه امروز داريم در 
فرداى نزديك چقدر تغيير مى كند؟ اين تغييرات چقدر مهم و ارزشمند هستند 

و چه تأثيرى در محصول هر سال آموزش وپرورش ما دارند؟
ــار از آن هاست. بدون شناخت  «اميدها» و «امكان»هايى كه آينده سرش
ــته هاى  ــروز داريم- و آگاهى از ثروت و داش ــق از وضعيت حال -آنچه ام دقي
گذشته، قابل دسترسى نيست. اگر تجربه ها و دستاوردهايمان را در طول يك 
ــم نداشته باشيم، امكان  قرن ونيم تجربه در زمينة آموزش وپرورش پيش چش
تكميل و توسعة آن در آينده وجود ندارد. يا در آن ُكنديم و در جا مى زنيم يا 

دور خودمان مى چرخيم و هر بار مى خواهيم شيوه اى نوين را بيازماييم.
ــيس «موزة  ــتان ها براى تأس ــا يكى از انگيزه هاى فرهنگياِن اس اين تنه
آموزش وپرورش» بوده است. ثبت افتخارات علمى و فرهنگى سابقة تعليم وتربيت 
در هر استان نيز ماية غرور ملى است، اما تنها دليل چنين اقدام بزرگى نيست.

ــان» در فضاى خانة  ــرورش اصفه ــوزة آموزش وپ ــاعتى را در «م بايد س
عطاءالملك َدِهش، نفس بكشى؛ از راهروى خاطرات «گنجينة شهركرد» عبور 
ــالخورده ايم.  ــن كنى1 تا دريابى چقدر س كنى؛ به «آگيراى كرمان» ديده روش
ببينى كه به اندازة 150 سال خاطره داريم؛ قدمت و سابقه داريم؛ ريشه داريم؛ 

آيا امروز ثمر و توان شايستة اين ريشه و اصالت را داريم؟ 

ــاى آموزش وپرورش -بلكه  ــر مى خواهى از كاربردها و فوايد گنجينه ه اگ
ــوى، بايد دست كم نيمروزى را پاى  ــتان- آگاه ش ضرورت وجود آن در هر اس
صحبت خانم روح االمينـى (پايه گذار موزة آگيراى كرمان)، قصه هاى آقاى 
ــهركرد)، خاطرات خانم محمدى (مسئول موزة  زمانى پور (مدير گنجينة ش
ــناس راهنماى موزة آگيرا)  ــرح و توصيف خانم نظافت (كارش اصفهان) و ش
ــينى؛ و اگر مثل من خوش شانس باشى، مى توانى در حياط موزة اصفهان  بنش
مالقات كوتاهى با آقاى دهكردى (مدير مجلة پيام فرهنگيان و از مسئوالن 
ــى تا در اندك زمانى سبدت را پر كند از توشة تلخ و  ــابق موزه) داشته باش س
شيرين آگاهى (از داشته هايى كه قدر نمى دانيم و كمبودهايى كه در پى تكميل 

آن نيستيم).
ــال هايى كه در مدير مدرسه بودم، تجربيات زيادى  خانم محمدى: در س
ــال ها به اندازة يك سالى كه اينجا بودم چيزهاى  ــب كردم، اما تمام آن س كس

عجيب و جالب نديدم.
ــال ها دبير تاريخ بود): اين كار را هم  آقاى زمانى پور (كه پيش از اين، س
تدريس مى دانم. اگر در گنجينه، آموزش وجود نداشته باشد، كارى ايستاست... 
كسانى كه از اينجا خارج مى شوند، اذعان مى كنند كه روحيه اى متفاوت با زمان 

ورودشان دارند؛ حسى كه در بازديد از موزه هاى ديگر نيست.
آقاى دهكردى: موزه مى تواند خيلى بيشتر از كتاب و مدرسه و معلم بر 
ــتقيم فوق العاده است؛ نيم ساعت  دانش آموز تأثير بگذارد؛ يك آموزش غيرمس
ــه در زندگى خودش و جامعه اش مؤثر  ــگاه كند، مى تواند تصميمى بگيرد ك ن

باشد.
ــا خاطراتى دارم كه  ــناد و كتاب ه خانم روح االمينى: در جمع آورى اس

فاطمه رضايى

گزارش



هرگز فراموش نمى شوند... هريك از كتاب هاى ارزشمندى كه در موزه نگهدارى 
مى شود، مى تواند منبع پژوهش ده كتاب و رساله باشد.

خانة عطاءالملك دهش، از مرداِن خوش ناِم اواخر قاجار، بعد از آنكه سال ها 
با عنوان مدرسه، مهد خاطرات بچه هاى اصفهان بود، خردادماه 1379 به همت 
فرهنگيان و سازمان آموزش وپرورش اصفهان، درياى عظيمى شد كه گنجينة 

130 سالة آموزش نوين اين استان را در خود جاى داد.

ــان، چهارمحال و بختيارى بود كه  ــتان هم جوار اصفه بعد از آن نوبت اس
همت كردند و با حمايت هاى همه جانبة مسئوالن سازمان توانستند ظرف چهار 
ماه، در بهمن 1382، در فضاى قديمى دبستان سميه، اسناد و مدارك و اشيايى 
ــينيان براى بهره مندى آيندگان به كار  فراهم كنند كه «چونان گنجى ز پيش
آيد2». البته اين موزه در سال 1385 به فضاى بزرگ و جديد در مجاورت تاالر 

فرهنگ ادارة كل سازمان انتقال يافت.
در همة اين سال ها -و شايد بهتر باشد بگوييم پيش از آن، از سال 1376- 
ــرى فرهيخته، محقق و عالقه مند به تاريخ كرمان، با انگيزة «تدوين تاريخ  دبي
ــناد، مدارك، تصاوير و  ــتان زادگاهش، به جمع آورى اس آموزش وپرورش» اس

كتاب هاى باارزش مشغول بود. در اين تالش به گنجينة عظيمى دست يافت 
ــاس كرد وظيفه دارد آن را در اختيار پژوهشگران، محققان، اساتيد و  كه احس
معلمان، دانش آموزان و همة دست اندركاران آموزش وپرورش قرار دهد. اين گونه 
بود كه خانم روح االمينى با همراهى رئيس وقت سازمان در سال 1384 موزة 
آگيرا (= فروزنده) را در قسمت بيرونى دبيرستان كهن سال مرسلين (دبيرستان 

امام كنونى) تأسيس كرد.

ــت ماه 1388 با هدف  ــزى نيز در ارديبهش ــتان مرك آموزش وپرورش اس
ــتان، اقدام به  ــتاوردهاى فرهنگى و آموزشى اس ــينة تاريخى و دس ارائة پيش
راه اندازى گنجينة آموزش وپرورش در شهر اراك كرد تا آينه اى از گذشته براى 

دانش آموزان امروز باشد و مركزى براى پژوهش و تحقيق عالقه مندان.
گرچه همة اين گنجينه ها با اهداف تقريباً مشتركى شكل گرفته اند، اما با 
ورود به هريك از آن ها شاهد دنيايى متفاوت هستيم. هريك به گونه اى روايتگر 
ــت تعليم وتربيت و قهرمانان عرصة فرهنگ سازى و آموزش در ايران  سرگذش
ــتند. در اين تنوع، عالوه بر تفاوت فرهنگ ها  ــتان خود هس و به طور خاص، اس
ــوم و... استان ها، سليقة شخصى مديران موزه و  ــه و رس و نحوة زندگى، انديش
ــازمان و امكانات و توانايى هاى مادى، معنوى و انسانِى هر استان مؤثر بوده  س

است.
ــراى نمونه، گنجينة كرمان از نظر يافتن و ضبط اسـناد و مدارك  ب
پيشـرو اسـت. اصفهان با توجه به فضـاى محدودترى كـه دارد، در 
گزينـش، طبقه بندى و ثبت و معرفى آثـار، همچنين جذب بزرگان و 
مشـاهير زنده و حفظ و ضبط آثارشـان توفيق بيشترى داشته است. 
تحرك و پويايى گنجينة شهركرد، رشد و تغييرات مداومش قابل توجه 
ــازى با ابزار و لوازم تحرير  اسـت. نوعى روايت پردازى با چينش اشيا تاريخ س
امروز، مخاطِب بازديدكننده را به تأمل و خاطره بازى وامى دارد. همچنين اولين 
كتابخانة عمومى كتاب هاى درسى ايران از كهن ترين تا سال تحصيلى جديد، 

زيرمجموعة اين گنجينه است.
ــفانه امكان بازديد از گنجينة آموزش وپرورش استان مركزى دست  متأس
نداد و اميدواريم در مجالى ديگر تنها به گزارش اين مجموعه بپردازيم. ره آورد 
ــه گنج ديگر، واگويى شمه اى است از آنچه ديده و درددل هايى  سفرمان از س
ــئوالن را توجه  ــتياق ديدار و مس ــنيده ايم، به اين اميد كه همگان را اش كه ش
ــئوالن ما از  ــد، زيرا به گفتة آقاى دهكردى: اگر بزرگان و مديران و مس افزاي
نقش و تأثير موزه هاى آموزش وپرورش آگاه باشند، هر روز بايد اينجا مثل النة  گنجينة آموزش وپرورش - شهركرد

 آگيرا - كرمان

خانة عطاءالملك دهش - اصفهان

137



زنبور عسل باشد، بچه ها، معلمان و... بيايند، ببينند، فرا بگيرند و آموخته ها و 
تجربياتشان را باز همين جا براى ديگران بگذارند.

جالب اين بود كه جمله هاى صميمى و صادقانة آقاى دهكردى در اصفهان 
ــگاه دائمى اختراعات و  ــته بود كه در كرمان در بخش نمايش به خاطرم نشس
نوآورى هاى موزة آگيرا، ديدم پايه هاى آثار و اختراعات بچه ها و معلمانشان به 

بخش را دارند. در آگيرا ميزى كنار اين تصاوير ايستاده است، نه با خشونت و 
بى مهرى كه بگويد به كسى وفا نكرده ام، بلكه مهربانانه دست خط هايى از اين 
ــته تا يادآورى كند با چهارده مديركل  مديران را بر فرق خود به نمايش گذاش

نشسته است.

مشاهير و بزرگان هر استان فقط ماية مباهات و افتخار نيستند. اينان 
الگوها و سرمشق هاى ما هستند.

آقاى مظفرى (مسئول مركز تحقيقات اصفهان): معرفى افراد بزرگى 
كه از نظر فرهنگى، هنرى، صنعتى يا اقتصادى شاخص بوده اند، افراد و مسئوالن 
را به انجام كارهاى خوب و ماندگار تشويق مى كند. عطاءالملك دهش (مالك 
خانه يا موزة فعلى) فردى شاخص و كارآفرين بود، صنعت نساجى را به اصفهان 

آورد (فوت 1338).
خانم محمدى: آقاى گلبيد اولين مؤسس مدارس ناشنوايان در اصفهان 
بود كه با يك شاگرد كارش را شروع مى كند. روزى كه مى بيند دانش آموزش 
به مدرسه نمى آيد، به خانه اش مى رود و هر روز با دوچرخه اش او را به مدرسه 
مى آورد و شيوه هاى مختلف را براى آموزش او به كار مى گيرد يا ابداع مى كند. 
او مى تواند الگوى همة معلمان ما باشد. يا مرحوم گلبهار پايه گذار نه مدرسه در 
اصفهان بود. مدارس ايتام كه بچه هاى فقير را تحت پوشش قرار مى داده و عالوه 

بر تحصيل مجانى برايشان لباس و خوراك تهيه مى كرده اند.
امروز چه تعداد از اين مردان وجود دارند؟

ــى عكس كودكِى  ــوزى كه اينجا مى آيد وقت آقـاى دهكردى: دانش آم
ــع دانش آموزان مى بيند،  ــه و در جم ــتادان و هنرمندان بزرگ را در مدرس اس
ــل، وزير، دكتر يا هنرمندى  ــال، وكي مى گوييم اين را ببينيد، بعد از چهل س
معروف شده است. اين امر انگيزه اى فوق العاده براى تالش در او ايجاد مى كند. 
ــته و ايرانى بودنشان، خود به اين نتيجه مى رسند كه:  عالوه بر افتخار به گذش
گذشتگان چقدر براى دانستن تالش مى كردند و ما آن اندازه كه توقع موفقيت 

داريم تالش نمى كنيم.

 از وسايل كمك آموزشى ابداع آقاى گلبيد اولين مؤسس مدارس ناشنوايان اصفهان

ــده اند. اينكه بخش اعظم كتاب ها و اشياى هر سه  شكل النة زنبور ساخته ش
موزه اهدايى فرهنگيان است، خود مصداق ديگرى از اين شباهت خواهد بود.

از بخش هاى مشتركى كه هر سه موزه به گونه اى به آن پرداخته اند:
معرفى مديران كل آموزش وپرورش هر استان با تصويرشان: در تاالر 
ــاى فرهنگ و مديران كل از سال 1298 تاكنون  مديران اصفهان، تصاوير رؤس
در معرض ديد عالقه مندان است. گنجينة شهركرد و آگيراى كرمان نيز همين 
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موزة اصفهان، همچنين براى شخصيت هاى برجستة معاصر، كه خداوند 
عمر باعزتشان را فزون كند، غرفه هايى ترتيب داده و افتخارات و تأليفاتشان را 
ارج نهاده است؛ همان طور كه گنجينة شهركرد و آگيراى كرمان بخشى را براى 

معرفى كتاب ها و آثار معلمان مؤلف و مبتكر اختصاص داده اند.
بعد از ديدن تصوير افراد سرشناسى مثل مرحوم دكترجالل الدين همايى 
يا تصوير كودكى آيت اهللا شهيدبهشتى در جمع دانش آموزان مدرسة سعدى، 
عكس شهيدرجايى و... در اصفهان، با ورود به آگيراى كرمان و گنجينة شهركرد، 
ــتاق ديدن تصاوير بزرگانى كه از آن ديار مى شناختم، بودم؛ افرادى چون  مش
مرحوم على اكبر صنعتى، باستانى پاريزى، هوشنگ مرادى كرمانى، شهيدباهنر 
ــن بروجنى و... در  ــتاد بهم ــان يا اديب فرهمند، آيت اهللا دهكردى، اس دركرم

خانم محمدى: پيش از ورود بچه ها از آنان مى پرسم تصورشان از مدارس 
هفتاد سال پيش چيست؟ هيچ يك لباس هاى متحدالشكل و مرتب و كالسى 
ــى را براى آن زمان باور ندارند. آن ها با لباس و  ــايل و تجهيزات آموزش با وس
ــور هم آشنا مى شوند. بازديدكننده اى كه خود از  فرهنگ مناطق مختلف كش
ايل بختيارى بود، اطالعاتى دربارة لباس و دليل تفاوت كاله بچه ها، حتى نحوة 

سرگذاشتن آن ها به من داد.
تصاوير مدارسى كه امروز نابود شده اند، مثل مدرسة چهارسوق اصفهان با 

معمارى زيبا كه تنها عكس هاى آن باقى مانده، از تصاوير ديدنى است.
ــالمى در  ــة كم نظير عكس هاى انقالب اس ــهركرد با مجموع گنجينة ش
ــوزان و فرهنگيان در  ــن، روايتى تصويرى از حضور دانش آم ــهركرد و بروج ش
روزهاى انقالب درست كرده است. تعداد عكس هاى ارزشمند در هر سه موزه 
بيش از ظرفيت آن هاست. براى نمونه هشتاد آلبوم فقط از مدرسة «صارميه» 
براى موزة اصفهان رسيده است كه براى حفظ آن ها بايد همه را اسكن كنند و 

به صورت فيلم و سى دى درآورند.
ــى همة موزه هاى آموزش وپرورش است.  اسـناد و مدارك بخش اساس
ــان، برنامه هاى  ــاى ادارى با ويژگِى كوتاه، صريح و مختصر بودنش نامه نگارى ه

شهركرد و ديگر چهره هاى فرهيخته، خّير و مدرسه ساز اين استان ها.
ــش مبتكرانه و ارزشمند خانم روح االمينى بى نظير  در موزة كرمان كوش
است: جمع كردن افراد برجسته اى كه از دانش سراى مقدماتى فارغ التحصيل 
ــش خانم دبير  ــر تصويرى از ش ــال؛ مثًال در زي ــد بعد از هفتاد س ــده بودن ش
«دبيرستان اتحاد دوشيزگان» در سال 1319 عكس پنج نفر از همين بزرگان 

در سال 1384 قرار دارد.
ــتن پاى تعريف بزرگ ترها و شنيدن خاطرات كودكى و  براى بچه ها نشس
مدرسه هايشان بسيار لذت بخش و جذاب است حاال اگر اين تعاريف با تصاويرى 

قديمى همراه شود، بسيار جذاب تر و شيرين تر خواهد بود.
ــرورش از جذاب ترين بخش ها  ــش عكس هاى گنجينه هاى آموزش وپ بخ

براى بازديدكنندگان به خصوص دانش آموزان است.

درسى و امتحانى، نمونة كارنامه هاى دانش آموزى، اساسنامة مدراس غيرمجانى، 
طرح تكريم ارباب رجوع در دستور وزير هفتاد سال پيش و... اسناد و مدارك اين 

بخش را تشكيل مى دهند.
ــم مى گويند: «درس  ــا با ديدن اين بخش به ه آقـاى زمانى پور: بچه ه
بخوانيم كه پس فردا كارنامة ما را هم اينجا مى گذارند!» همان طور كه يكى از 
دانش آموزان ابتدايى در دفتر يادمان موزه، براى نوه اش نوشته است: «نوة عزيزم 

من ايمان هستم كه اينجا آمدم.»
ــرورش مى تواند موضوع  ــناد و مدارك موجود در موزه هاى آموزش وپ اس
تحقيق صدها رساله و كتاب و راهگشاى بسيارى از برنامه هاى آموزشى امروز 
و آيندة ما باشد؛ اسناد و مداركى چون: عنوان درس «لكتور» يا فن سخنورى 

گنجينة 
آموزش وپرورش، 

كتاب مصور 
تعليم وتربيت 
است. جايى 

است كه حس 
مى كنى زندگى 
جريان دارد؛ 

جايى كه متعلق 
به توست و 

قسمتى از عمر 
و خاطرات تو. 
حتى بچه ها در 
اين عبور حس 
مى كنند روزى 
خاطرات و رد 
پايشان را در 
اينجا مى بينند

خانم محمدى مسئول موزة اصفهان

آقاى زمانى پور مدير گنجينة شهركرد
 خانم روح االمينى
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ــى؛ تفاوت حقوق معلمان، كادر ادارى و  ــتان هاى سال 1313 شمس در دبيرس
مديران مدارس (كه به دليل سختى كار از حقوق باالترى برخوردار بودند)؛ انواع 
مدارك پرسنلى؛ حكم ابالغ و شكوائيه (براى مثال شكوائية والدين از مديرى 
كه از نظر اخالقى مشكل داشته است)؛ عملكرد مدارس كه به صورت سالنامه 
صحافى و نگهدارى مى شد، از طرح درس ها و برنامه هاى معلم گرفته تا نظرها و 

ــت در موزه به نمايش گذاشته  ــمندى كه قرار اس اما تكليف كتاب هاى ارزش
شوند، چيست؟ هر سه گنجينه داراى بخش كتب هاى درسى، كمك آموزشى، 

كتاب هاى نفيس و كمياب و نشريات قديمى هستند:
بخش كتاب هاى درسى و نشريات: گنجينة شهركرد كتابخانه اى ترتيب 
ــت شامل كتاب هاى درسى از گذشته تاكنون؛ موزة اصفهان بخشى از  داده اس
ــيو موزه يا كتابخانة  ــت و بقيه در آرش ــته اس اين كتاب ها را به نمايش گذاش
ــكده نگهدارى مى شوند. در آگيراى كرمان هم عالوه بر نمايش برخى  پژوهش
كتاب هاى قديمى، تمامى آن ها اسكن شده و در سايتى براى مراجعان كرمانى 
قابل استفاده است. حفظ اين كتاب هاى نياز به مهارت و هزينه دارد. براى مثال 
در اصفهان كتاب «تاريخ جهان اسالم تا مغول» متعلق به سال 1212 از مؤلفى 
ــناس با خطى خوانا و منظم و دورنگ جوهر، اهدايى ارزشمندى است كه  ناش

محتواى 
كتاب هاى 
درسى و 

كتاب هاى 
آموزشى 

غيردرسى 
موجود در 

گنجينه ها كه 
دانش آموزان 

آن زمان 
مطالعه 

مى كردند، 
متأسفانه 

امروز براى 
دانشجويان ما 
سنگين است!

نكته ديدهاى ظريف دانش آموزان در مورد معلمان و كالس؛ برنامة انجمن هاى 
مدارس مثل انجمن ادبى، انجمن موسيقى، انجمن تأتر و انجمن هاى مذهبى...

ــن وزارتخانه بود.  ــرورش بزرگ تري ــان آموزش وپ خانـم نظافت: آن زم
ــك براى داير كردن مطب بايد از  ــندى موجود است كه طبق آن يك پزش س

آموزش وپرورش گواهى مى گرفت (در موزة آگيرا).
آقاى زمانى پور: آموزش وپرورش يا وزارت معارف آن زمان (كه بايد دوباره 
ــش دادن همة امورى كه  لقب «جليله» را براى آن احيا كنيم)، عالوه بر پوش
مربوط به نظام تعليم وتربيت مى شده، سند ازدواج هم مى نوشته است (سندهاى 

عقد و طالق نامه در گنجينة شهركرد).
ــناد و عكس هايى كه از مدارس به جا مانده، با انواع مدارس  در ميان اس
كه با القاب و نام هاى شايسته مثل علّيه، مباركه و امثال آن خوانده مى شده اند، 
ــويم. آيين نامه هاى اين مدارس و طريقة ادارة آن ها، نقش خيرين،  آشنا مى ش
ــانى كه در اين زمينه تالش كرده اند، همه حاوى تجربه هايى  ــان و كس مؤسس

مفيد و در خور توجه بسيارند.
مدرسة ايمانى با تعليمات نظامى در سال 1329 از جملة اين مدارس است. 
وجود هنرستان هايى مجهز، مفيد و كارآمد از زمان قاجار و قديمى ترين مدارس 
ــتان  ــهركرد، كرمان و اصفهان، مثل «دبيرس ــتان هاى دختران در ش و دبيرس
بهشت آيين» كه هنوز با همين نام ادامة حيات مى دهد البته نه با آن وسعت! 
كه از 7000 متر زمينى كه در سند آن آمده، بعد از تخريب و بازسازى نيمى 
ــس، «ميس  ــت. تصوير مديران آن، از اولين مدير و مؤس از آن باقى مانده اس
آيدين» از پدر ايرانى و مادر ايرلندى تا مديران بعدى، به ترتيب در موزه كنار 
ــتگان، از بين آنان خانم ربانى را  هم قرار دارند كه معلمان قديمى تر و بازنشس

مى شناسند.
گواهى نامة چهار دسته مدرسه در كرمان معروف بود: 1. مدارس ملى كه 
ــعادت؛ 2. مدارس  ــيس مى كرده اند، مانند نصرتيه و س افراد خّير آن ها را تأس
ــهر يا  ــتى با نام هاى ايران ش ــة احمديه؛ 3. مدارس زرتش ــى، مثل مدرس دولت
كيخسرو شاهرخ، شهريارى، كاويانى؛ 4. مدارس خارجى، كه پسرانه هاى آن با 

نام مرسلين و دخترانه ها با نام اتحادية دوشيزگان شناخته مى شوند.
اين اسناد همگى نياز به سم زدايى و نگهدارى دارند. آگيراى كرمان آن ها 
ــكن، براى حفظ و نگهدارى به سازمان اسناد و مدارك مى فرستد.  را بعد از اس

گفته اند مرمت و حفظ آن نياز به ميليون ها تومان هزينه دارد.

خانم محمدى: محتواى كتاب هاى درسى و كتاب هاى آموزشى غيردرسى 
ــفانه  ــود در گنجينه ها كه دانش آموزان آن زمان مطالعه مى كردند، متأس موج

امروز براى دانشجويان ما سنگين است!
در اتاق نشريات موزة اصفهان، صفحة اخبار داخلى از روزنامة صحافى شدة 
ــيوة نوين  ــه» به ش ــگ اصفهان» باز بود، با خبر «افتتاح اولين مدرس «فرهن
ــلطان) در كاخ هشت بهشت (1298 هجرى  ــت حاكم اصفهان (ظلّ الس به دس
قمرى/ 1259 شمسى): اين مدرسة همايونى 50 شاگرد دارد كه قرار است تا 

بخش كتاب هاى درسى موزه
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150 نفر برسند. مواد درسى كه قرار بوده است در مدرسه تدريس شوند نيز از 
مطالب جالب اين خبر است. نقاشى هاى خبرى روزنامة روسى تقديم شده به 
ظل السلطان نيز جالب توجه است. همان طور كه دانش آموزان موزه با ديدن نام 

وسايل سمعى بصرى و كمك آموزشى: با يك فراخوان هركه هرچه در 
انبار مدرسه داشت، آورد: ترازو، آمپرسنج، ميكروسكوپ، پروژكتور، آمپلى فاير، 
ــى، انواع  ــه و انگليس انواع گرامافون و صفحه هاى علمى آن با زبان هاى فرانس
ــگاهى و ديگر تجهيزاتى كه در مدارس وجود داشته و به قول  ــايل آزمايش وس
آقاى زمانى پور خيلى از آن ها شامل قانون «حيفه!» شده و نو و دست نخورده 
در انبارها مانده بودند. خيلى از اين وسايل از انبار ادارات استان ها به گنجينه ها 
انتقال يافتند. خيلى از وسايل هم اهدايى افراد مختلف به موزه ها هستند، مثل 
دوربين هاى عكاسى قديمى در گنجينة شهركرد يا سكه هاى اهدايى خانوادة 

«جناب» به موزة اصفهان.
اين بخش از موزه، عالوه بر اينكه قصه گوى حكايت هاى گوناگون از روزگار، 
ــهرها و مدرسه هاى مختلف است، از منابع ارزشمند و مورد توجه محققانى  ش
ــى دوره اى خاص يا ابزارى به خصوص مطالعه  ــت كه دربارة وسايل آموزش اس

مى كنند.
ــا و ادارات بيرون  ــان وقتى از عزلِت انبارخانه ه ــياى به ظاهر بى ج اين اش
ــكوى موزه ها مى نشينند، روايتگر حقايقى مى شوند كه هر  مى آيند و روى س
مورخى تشنة دريافت آن هاست؛ از ميز چهارده مديركل و ميز و صندلى ساخت 
ــتان ايرانشهر (كرمان) در شصت سال پيش گرفته  كارگاه دانش آموزى دبيرس
ــهيد احمدى (در شهركرد) كه دوران انقالب با آن در  تا دستگاه استنسيل ش

«خليج فارس» در نقشة فرانسوى صد سال پيش شاد مى شوند.
ــهركرد اولين موزة قرآنى در بخش جنوب غربى ايران را نيز در  گنجينة ش

دل خود دارد.

ــت سال دفاع مقدس و  بخش شـهدا: هر سه گنجينه بخشى را به هش
ــهداى فرهنگى و دانش آموزى جنگ تحميلى اختصاص داده اند. قلك هاى  ش
كمك به جبهه را همگى به ياد داريم؛ زمانى را كه جبهه تبديل به كالس درس 
ــود: تصوير درس خواندن و امتحان دادن دانش آموزان در جبهه؛ وسايل  مى ش
شخصى بعضى از شهدا كنار عكس آن ها. در نمودارى كه موزة اصفهان از اعزام 
ــهدا تنظيم كرده است،  ــتان به جبهه ها و تعداد ش معلمان و دانش آموزان اس

نجف آباد بيشترين دانش آموز شهيد را دارد.
بخش تربيت بدنى و ورزش: آنچه با افتخار در گنجينه هاى آموزش وپرورش 
استان ها در بين اشياى ديگر اهدا شده حضور دارند و به بازديدكنندگان لبخند 
مى زنند، كاپ ها و مدال هاى تيم هاى دانش آموزى و فرهنگى است. عكس اولين 
ــة دولتى  ــتة تربيت بدنى، تصاويرى مثل تيم فوتبال مدرس فارغ التحصيالن رش
ــعدى با لباس هاى يكدست و منظم (سال 1306)، اولين معلم ورزش استان  س
اصفهان «رجب على ژيمناست» كه او را كلى احترام و منت از دارالفنون دعوت 

كرده بودند و... از جمله ديدنى هاى بخش تربيت بدنى هستند.

بخش شهداى موزه
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ــتگاه در خانة يكى از دوستان در  زيرزمين خانه اش اعالميه تكثير مى كرد. دس
امان ماند و صاحب و سازندة آن در دوران دفاع مقدس شهيد شد.

ــايل را دسته بندى و شناسنامه دار مى كنند و  مسئوالن گنجينه همة وس
تصاوير و مشخصات آن ها را از طريق سايت در اختيار محققان قرار مى دهند.

از ديگر اشياى گنجينه هاى آموزش وپرورش، ابزار كار هنرستان ها و آثارى 
است كه از سال هاى دور (دهة سى و چهل) به جا مانده اند.

ــايل هنر خوش نويسى و  ــه، قلمدان، وس لوازم تحرير، كيف فلزى مدرس
ــان هاى پيشاهنگى و... از اشياى ديگر موزه ها هستند.  نمونه هايى از فرم و نش
ــهركرد) به نوشت افزار و كارت تبريك و مهر  آقاى زمانى پور (مدير گنجينة ش
آفرين و... امروز هم مثل اشياى ديروز نگاه مى كند و قفسه هايى را به خاطرات 
كناردست ما اختصاص داده كه آنچه براى بچه هاى امروز جالب است براى فردا 

خاطره اى دوست داشتنى است.
اينكه در موزه هاى آموزش وپرورش چه چيزهايى هست و چه دارند، يك 
ــت و اينكه موزه ها به ما چه مى دهند، حقيقت ديگر. تا زمانى كه  حقيقت اس
ــيديم و خاصيتش را نمى دانيم، شايد ذوق و  چيزى نديديم، طعم آن را نچش
تالشى براى به دست آوردنش نداشته باشيم. اما همين كه لذت برخوردارى از 
كشف يا اختراعى تازه را دريافتيم، آن را براى ادامة حيات فردى يا اجتماعى مان 
ضرورى مى دانيم. گنجينه ها ما را با مواريث گذشتة آموزش وپرورش شما پيوند 
مى دهد. بدون مطالعة گذشته نمى توانيم آينده را بسازيم. مثل انسانى كه اگر با 
گذشته اش پيوند نداشته باشد، بى هويت است؛ به ويژه گنجينة آموزش وپرورش 

كه با موزه هاى ديگر تفاوت دارد. به گفتة آقاى زمانى پور:
گنجينة آموزش وپرورش، كتاب مصور تعليم وتربيت است. جايى است كه 
حس مى كنى زندگى جريان دارد؛ جايى كه متعلق به توست و قسمتى از عمر 
ــس مى كنند روزى خاطرات و رد  ــرات تو. حتى بچه ها در اين عبور ح و خاط

پايشان را در اينجا مى بينند.
و خانم محمدى از روز اول مهر و بازگشايى مدارس مى گفت:

ــال  ــه در اولين س ــه موزه آمده بودم و دلتنگ از نبودنم در مدرس ــازه ب ت
ــال با چهره اى شاد و  ــايى مدارس. همان آغاز روز خانم و آقايى ميان س بازگش
دوست داشتنى وارد موزه شدند. غرفه به غرفه را با حوصلة تمام تماشا كردند. 

نياز به راهنما نداشتند كه كنار هر 
غرفه كلى نقِل خاطرات آشنا بود... 
و آخر كار دفتر يابود را امضا كردند 
و براى من توضيح دادند كه ما زوج 
اول  هرسال  فرهنگى،  ــتة  بازنشس
ــا مى آييم و ياد خاطرات  مهر اينج
محصلى و سال هاى تدريس را زنده 

مى كنيم.
نه فقط براى اين خانم و آقاى 
ــته كه براى مِن معلم هم  بازنشس
قديم  همكاران  فعاليت هاى  ديدن 
ــتگى تازه  كه چطور بعد از بازنشس
ــى و  ــر علم ــاى ديگ وارد عرصه ه
ــه آثارى به جا  ــده اند و چ هنرى ش
گذاشته اند، اميدواركننده، آموزنده 
ــس چرا  ــت. پ ــادى آفرين اس و ش
ــروع و با  كارى كه با اين هيجان ش
اين استقبال همكاران مواجه شد و 
ــقانه  با يك صال و دعوت عام، عاش
ــان ارزش مادى  ثروتى را كه برايش
ــت به موزه ها هديه  و معنوى داش
ــيده  ــون به اينجا رس ــد، اكن كردن

است؟!
ــتم تا آخر عمرم افتخارى در آگيرا كار  ــت داش خانم روح االمينى: دوس
مى كردم. دوازده سال از عمرم را براى جمع آورى سندها گذاشتم. هنوز در آگيرا 
خيلى كارها مى توان انجام داد. خيلى طرح ها دادم، ديدم اجرا نمى كنند. انتظار 
ــيدم... طرح هايى مثل درست كردن فيلم و  ــرفت داشتم اما به ركود رس پيش
اساليد، درست كردن نمونه لباس ها و فرم هاى مدرسه در دوره هاى مختلف و... 
كارهايى كه اگر اجرا مى شد، منبع درآمدى براى موزه بود... مسئوالن انگيزه ها 
را از بين بردند... پيش كسوتان ما گنجينه هاى ما هستند، اگر اينان نبودند ما 
هيچ براى گفتن نداشتيم. يكى از كارهاى من در آگيرا پيدا كردن اين بزرگان و 

گفت وگو با آنان بود. اكنون در مركز اسناد، همين كار را ادامه مى دهم3.
خانم نظافت: (كارشناس راهنماى آگيراى كرمان): كارشناس راهنماى 
ــكن،  ــد، آن ها را از هم جدا كند. اس ــناد را مطالعه كن ــه دارد اس ــوزه وظيف م
نمونه بردارى و... كارهاى زيادى بايد انجام شود، ولى فعًال بالتكليف هستيم. از 

سال 85 اينجا هستم، ولى نيروى قراردادى ام.
ــناس نداريم. از  ــئول موزة اصفهان): ما اينجا كارش خانم محمدى (مس
ــتة موزه دارى كه براى كارورزى اينجا مى آيند، حداكثر استفاده  بچه هاى رش
ــاى مظفرى گفتند به يك مدير  ــت. آق را مى كنيم. تحصيالت من تاريخ نيس
ــتر نياز دارند. در آموزش وپرورش كسى را نداريم  و نيروى اجرايى كارآمد بيش
ــتة تحصيلى و تخصصش موزه دارى باشد. من به عالقة شخصى خودم  كه رش
ــوزه دارى را در كالس هاى ميراث فرهنگى گذراندم و در بازديد از  دوره هاى م
ــيس  ــب كردم... در اين موزه، هنگام تأس موزه هاى مختلف تجربة فراوان كس
حدود بيست نفر در زمينه هاى مختلف فعاليت مى كردند. اين گروه هاى كارى 
ــت! طرح هاى زيادى در سر دارم،  اكنون به يك نفر (من) تقليل پيدا كرده اس

ولى دست تنها و بدون حمايت امكان اجراى آن ها نيست.
ــوزه، مدارس  ــهركرد): مديريت م ــر گنجينة ش آقـاى زمانى پور (مدي
چندپايه اى قديمى را تداعى مى كند كه گاه مدير و معلم و سرايدار يك نفر بود! 
كار موزه نياز به يك تيم دارد. اسناد بايد تفكيك شوند، نسخة الكترونيكى تهيه 
شود و... اما متأسفانه بعد از اين سال ها ساختارى براى موزه ها در آموزش وپرورش 
تعريف نشده است. من امروز با سمت «كارشناس امور جوانان» مسئوليت موزه 

  تصوير ميزى كه چهارده مديركل پشت آن نشسته اند؛ (موزة آگيرا)
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را هم بر عهده دارم. دبير عالقه مندى كه بخواهد در موزه همكارى كند، اول از 
همه ارتقاى شغلى خود را از دست مى دهد!

آقاى مهندس مظفرى (رئيس مركز تحقيقات معلمان استان اصفهان): 
ــته و ضرورتى كه احساس مى شده  در اصفهان به خاطر عالقه اى كه وجود داش
است با ترفندهايى قانونمند و مبتكرانه نيروها را از جاهاى ديگر به شكلى تأمين 
ــازمان» يا به تازگى از سمت  ــت «روابط عمومى س كرده ايم. براى مثال از پس
ــى و  ــتفاده كرده ايم. ما از بودجة كالس هاى آموزش ــگاه مركزى» اس «آزمايش
فوق برنامه براى نگهدارى موزه هزينه مى كنيم، ولى اين يك تصميم و سليقة 
ــود نخواهد از اين  ــت فردا فرد ديگرى كه مسئول ش ــت. ممكن اس فردى اس
ــاختار و بودجة  ــتفاده كند. موزه يك س بودجه براى موزة آموزش وپرورش اس

مستمر  مى خواهد.
آقاى زمانى پور: دارالفنون در قلب تهران و نزديك وزارتخانه دارد از بين 
ــت كه به عنوان گنجينة اسناد آموزش وپرورش معرفى شده،  مى رود! سال هاس
ولى هيچ اتفاقى نيفتاده است. اين موضوع را در زمان وزارت آقاى على احمدى 
ــد! گفتيم: با توجه  و هم در زمان آقاى حاجى بابايى گفتيم و هيچ اقدامى  نش
ــالن اجتماعات ندارد، مدرسة دارالفنون در  به اينكه وزارت آموزش وپرورش س
همسايگى آن مى تواند به جاى سالن حجاب و نياوران و... استفاده شود. كافى 
است سالن اجتماعات دارالفنون را احيا كنيم، در كنار آن آموزش وپرورش هم 

منتفع مى شود و حياط و ساختمان بازسازى خواهد شد... بايد اميدوار باشيم!
خانم محمدى: ميزان مراجعان ما زياد است. عالوه بر دانش آموزان شهر  
ــهرهاى  ــه به طور جمعى براى بازديد مى آيند، از ش اصفهان كه از طرف مدرس
اطراف و استان هاى ديگر نيز بازديدكننده داريم. همچنين چون موزه در قلب 
مركز پژوهش است، هر روزه معلمان و دانشجويان پژوهشگاه نيز اينجا مى آيند 
ــه براى تجديد  ــرژى مى گيرند. دانش آموزان قديم اين مدرس ــى الگو و ان و كل

خاطره مى آيند.
(از جمله آقاى فيروزى، عكاسى كه عكس هاى اصفهان را كنار اين مطالب 

از او مى بينيد: من دانش آموز كالس پنجم اين مدرسه بودم.)
روزى خانم مسنى اينجا آمد و گفت كه دختر آشپز اين خانه (عطاءالملك) 

بوده و از بخش هاى مختلف خانه و خاطراتش تعريف كرد.
محققانى كه در مورد مسائل مختلف مثل وسايل كمك آموزشى دوره اى 

خاص تحقيق مى كنند، به اينجا مى آيند.
ــه مرمت، تعمير و  ــاختمان خانه نياز ب ــر نيازهاى موزه، خود س ــالوه ب ع

ــيدگى دارد و در حال تخريب است. بارها به سازمان ميراث فرهنگى نامه  رس
نوشتيم و مراجعه كرده ايم، اما در نوبت است. آن ها مى گويند بودجه اى محدود 

دارند و مكان هايى مثل مسجد امام و سى وسه پل و... در اولويت اند.
ــازمان ميراث فرهنگى  آقـاى دهكردى: و همه بايد حمايت كنند، از س
ــت فرزندش را بگيرد و به  ــه تا هر پدرى كه بايد دس ــرورش گرفت و آموزش وپ
اينجا بياورد... . نگهدارى موزه بودجه نمى خواهد، عالقه و مديريت مى خواهد. 
ــكه ها و مدال هاى خود را به موزه تقديم  ــمند، س معلمانى كه كتاب هاى ارزش
كرده اند، با يك دعوت و گفت وگوى ساده با ما همراه شدند. بازنشسته هايى كه 
ــاعت هايى از روزشان را در پارك مى گذرانند، مى توانند سرمايه هاى انسانى  س
ــاعتى از روزشان را اينجا  ــند. بسيارى از آن ها حاضرند با عالقه س موزه ها باش
ــوتان، نويسندگان و  به موزه كمك كنند و خود رابط و عامل دعوت پيش كس
هنرمندان عالقه مند ديگر و نيز افراد خّير و فرهنگ دوست باشند. ما اين را در 

سال هاى آغاز به كار موزه تجربه كرديم.
تالش فرهنگيان، همكارى اى كه پيش كسوتان تعليم وتربيت و بازنشستگان 
با موزه ها داشتند، اسناد و عكس ها و اشياى باارزشى كه به موزه بخشيدند و در 
كل بناى موزه با همكارى ايشان نهاده شده است، نشان مى دهد كه از اهميت و 
نقش اين گنجينه ها نيك آگاه اند. شايد زمان آن رسيده است كه ساختار نظام 
ــز ضرورت و لزوم وجود اين مكان را درك كند و تمهيدى  آموزش وپرورش ني

بينديشد كه گنجينه ها را نيز در خود جاى دهد.
ــه پايان مى بريم.  ــپيدكردگان اين راه ب ــخن را با كالم يكى از موى س س
ــد كه اين بزرگان را قدر بدانيم و براى سربلندى و پيشرفت فرهنگمان از  باش

وجودشان بهره مند شويم.
ــود. چند  ــانى ش خانم روح االمينى: بايد دربارة اين گنجينه ها اطالع رس
نيروى خبره در موزه ها به كار مشغول شوند كه اطالعات درون سيستم نخوابد. 
ــجويان تربيت معلم طرح هاى پژوهشى خود  ــود. دانش ــان باز ش معلم ها راهش
ــتفاده از اين منابع  ــتفاده كنند. با اس ــام دهند و از اين منابع اس ــا انج را اينج

پى نوشت
1. آگيرا، يعنى فروزنده و روشنايى بخش

2. عبارتى از برگة راهنماى گنجينة آموزش وپرورش شهركرد
3. از جمله آثار خانم روح االمينى، كتاب دانش سراى مقدماتى پسران و دختران است كه 

مركز كرمان شناسى با مشاركت سازمان اسناد و كتابخانة ملى، آن را چاپ كرده است.
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ــة تاريخى  ــدار از مدرس دي
منوچهر  ــه  ك جايى  سـعادت 
ــى، صادق چوبك و رسول  آتش
پرويزى درس خوانده اند. چنان 
اشتياقى در من ايجاد كرده بود 
كه از مدت ها قبل براى اين اتفاق 
روزشمارى مى كردم. جمله هايى 
از تنگسـير و ابياتى از آتشى 
ــده  عجيب ترجيع بند ذهنم ش
ــه روز موعود  ــورى ك بود، به ط
ــه وارد  وقتى از در جديد مدرس
ــاز دبيرستان شديم،  فضاى نوس
ــدة  ــال پيوند ابيات گمش به دنب
ــاط  ــتم. در حي ــم مى گش ذهن
ــاختمان آجرى  كوچكى كه س
ــيده  بلندى گرداگردش قد كش
ــته  بود، كنار كتاب بزرگ نانوش
(مجسمه اى كه به نسبت حياط، 
عظيم مى نمود) نوجوانان پرتكاپو 
ــئوالن مدرسه به  را ديدم و مس
اشتياق  اما  آمدند،  استقبال مان 
ــياى  ــاى كهنه و اش ــدن بن دي
قديمى مدرسه، مانع از توقف و 

گفت وگويم با آن ها شد.
ــد از موزه نيز  هنگام بازدي
ــد  ش ــالن  س وارد  دانش آموزى 
كه: «مى شه بياييم ببينيم؟» و 
آقاى «دست نشان»  مخالفت  با 
(سرايدار) از سالن خارج شد. من 
آن لحظه هم ندانستم بچه هاى 
امروز سعادت كم از دانش آموزان 
ديروز آن نيستند، اگر به همان 
ــود و  ــدازه به آن ها بها داده ش ان
ــوزش آن ها  ــراى پرورش و آم ب
مثل گذشته حساب شده تالش 

به عمل آيد.

در اجراى طرح «مدارس ماندگار» يا «موزه مدرسه»
مدرسة سعادت در بوشهر

فاطمه رضايى
عكس: عبدالخالق عيسيوندى

 سردر قديمى مدرسه سعادت كه اكنون در موزه نگهدارى مى شود

گزارش



ــمان و لبخند پيروزمندانة آقاى عيسوندى عكاس  راستى اگر برق چش
ــگاهى كه دانش آموز اين  ــال پيش دانش كه «باألخره موزه را ديدم! در يك س
ــت اينجا ببينم و نتوانستم» نبود و يا شيطنت و  ــه بودم، دلم مى خواس مدرس
ــتانش مرا به شنيدن حرف هايش تشويق نمى كرد،  ــروصداى دانيال و دوس س
چگونه مى توانستم از در و ديوارِ در حصار و اشياى صدسال پيش، شعر و قصة 

امروزِ آتشى و چوبك را بشنوم؟
وقتى دانيال در جواب پرسش من كه «چه تعداد از افراد بزرگى را كه در 
ــه درس خوانده اند مى شناسى؟» پاسخ داد: «براى من آقاى باوفا و  اين مدرس
ــتند...» يا آنجا كه  ــه) هم از مردانى بزرگ هس آقاى نريمانى (معاونان مدرس
ــة سعادت درس  ــدم، مى گويم در مدرس ــك معروفى ش گفت: «... وقتى پزش
خواندم» دانستم: بايد بيش از آن قدر كه در پى نشان دادن بزرگى هاى گذشته 
ــيدن و كارآمد و پربار ساختن مدارس امروز  ــتيم، بايد براى عظمت بخش هس
تالش كنيم و در اين راه آگاهى از شيوة كار بزرگان در گذشته، الگو و راهنمايى 

بى مانند است.
ــمه اى از تاريخچة  ــه ديديم، الزم است ش ــرح آنچه در مدرس پيش از ش
ــت دانش آموزانش گفته  ــوة ادارة آن و چگونگى آموزش و تربي ــيس و نح تأس
ــود. قبل از ديدار مدرسه، ساعتى را در ادارة آموزش وپرورش بوشهر، مهمان  ش
ــئول روابط عمومى  ــال 1378 مس آقاى عباس قلى پور بوديم. وى كه در س
ــال تأسيس مدرسة سعادت بود،  آموزش وپرورش و دبير كنگرة يك صدمين س

برايمان از سابقه و اهميت اين مدرسه چنين گفت1:
ــال 1278 احمدخان دريابيگى، حاكم وقت بندر بوشهر و بنادر و  در س
جزاير خليج فارس كه از تربيت شدگان دارالفنون تهران در رشتة مهندسى و فن 
نظام بود، درصدد تأسيس مدرسه اى در بوشهر براى تربيت جوانان برآمد. اولين 
ــة آموزشى كه پيش از آن در اين شهر درس غيرمكتب خانه اى مى داد،  مؤسس

مدرسة احمديه.
ــال (1278) در گذشته بود و محمدباقر  ــس آن شيخ احمد، همان س مؤس
منشى تجارت خانة ملك التجار به جاى او نشسته بود. احمدخان دريابيگى با ايجاد 
ــة احمديه، مسئوليت آنجا را شخصاً بر عهده گرفت. مدرسه  تغييراتى در مدرس

كارش را با بيست دانش آموز تهى دست از اهالى دشتى و تنگستان شروع كرد.
دو ماه از آغاز كار مدرسه مى گذشت و هنوز يك نفر از مردم شهر، فرزند 
ــتاده بود. احمدخان دريابيگى نامه اى به انجمن  ــه نفرس خود را به اين مدرس
معارف تهران فرستاد و درخواست كرد معلمى آشنا با طرز جديد تعليم وتربيت 
به بوشهر اعزام كنند. مفتاح الملك، وزير علوم، آقاشيخ محمدحسين سعادت را 
كه در مدرسة افتتاحية تهران ادبيات فارسى تعليم مى داد، به سمت مديرى و 
آموزش به بوشهر فرستاد. شيخ محمدحسين نيز برادر خود، آقاشيخ عبدالكريم 
ــيراز) به يادگيرى علوم و ادبيات  ــين (در ش ــة عالءالدين حس را كه در مدرس
ــهر آورد. اين دو فرزندان مرحوم  ــغول بود، براى كمك و همراهى به بوش مش
حجت االسالم شيخ محمدعلى مجتهدكازرونى بودند؛ روحانى سرشناسى كه 
ــال ها عالم و پيشواى دينى مردم و  ــناختند، زيرا س مردم او و پدرش را مى ش
در مسجد دهدشتى امام جماعت بود. پس به مدرسه ايمان آوردند و به آيندة 

فرزندانشان اميدوار شدند.
ــعادت در بدو ورود براى همان بيست نفر دانش آموز به تناسب  برادران س
سن و معلومات، سه كالس (ابتدايى، اول و دوم) تعيين كردند و با روش جديد و 
كتاب هاى تازه، مثل آموزش الفبا و حساب و نماز و حكاياتى از انوار سهيلى، كار 
را آغاز كردند. براى كالس ميز و نيمكت و تخته تهيه كردند... مدرسه به سرعت 
ــرفت مى كرد. برادران سعادت، محمدحسين و عبدالكريم افراد فرهيخته  پيش
ــتند. آن ها بهترين معلم ها و  و روحانيونى بودند كه تحصيالت آكادميك داش

اساتيد را براى آموزش دانش آموزان به كار مى گرفتند.
ــين به همراه خود قريب  ــيخ محمدحس «در ابتدا از تهران، مرحوم آقاش
ــت الى سيصد جلد كتاب ابتدايى فارسى، تأليف مرحوم مفتاح الملك و  دويس
چند جلد كتاب حساب مرسوم به حساب عليخان و چند جلد جغرافى ابتدايى 

ــاگردان بر حسب مراتب كالس و  ــه آورد و به تدريج در ميان ش و... به مدرس
استعداد توزيع كرد... از حيث كتاب، شاگردان در مضيقه بودند... تا اينكه آقاى 
حاج شيخ عبدالكريم سعادت، دامن همت بست و به تدريج با مسئوليت هاى 
ــويق  ــت، به تدريج اين نقيصه را با تش مهم تدريس و نظامت كه بر عهده داش
هيئت مديره مرتفع گردانيد و در مدت سه، چهار سال، پنج جلد كتاب قرائت 
ــاب جديد، سه جلد كتاب  ــوم به ميزان التعليم و يك دوره حس ــى موس فارس
جغرافى و يك دوره شرعيات براى سه سال و يك كتاب صرف عربى تأليف كرد 
كه در بمبئى به بهترين شكل چاپ شده و در دسترس شاگردان قرار گرفت...2»
آقاى قلى پور: چند مدرسه در حوزة خليج فارس، اقمارى مدرسة 
سـعادت بوده اند كه برنامه و كتاب درسى خود را از آن مى گرفتند. از 
جمله در باكوى آذربايجان هنوز مدرسه اى با اين نام داير است. برادران 
سـعادت در تأسـيس و راه اندازى مـدارس زيادى در اهـواز، بهبهان، 
كازرون، لنگه و بندرعباس و حتى كاظمين، نجف و كربال نقش اساسى 

داشته اند.
«كتب مزبور مخصوصاً تا مدت پانزده سال در مدارس بوشهر و عباسى و 
ــهر و مدارس عراق و بحرين و مدارس هندوستان براى ايرانيان  اهواز و خرمش
رايج و مورد استفاده بود و اخيراً در شيراز و كازرون مورد استفاده قرار گرفت3.»

ــران بود و موقعيت تجارى  ــهر از مدرن ترين بنادر اي آقاى قلى پور: بوش
ويژه اى داشت. از كشورهاى ديگر مثل انگلستان، فرانسه و پرتغال براى تجارت 
به اينجا مى آمدند و برخى كشورها در اينجا كنسولگرى داشتند. «مردم با مجوز 
ــانى از اولياى مدرسه خواستند تا در  مراجع زمان مثل مالمحمدكاظم خراس

مدرسه، زبان انگليسى هم تدريس شود4.»
ــرار و راهنمايى آقايان  ــوزان، احمدخان با اص ــا ازدياد جمعيت دانش آم ب
سعادت درصدد احداث ساختمانى بزرگ بيرون حصار شهر برآمد. مردم، تجار 
ــه كمك كردند5. اما  ــاه (مبلغ يك هزار تومان) به مدرس و حتى مظفرالدين ش
ــين او رضاقلى خان نظام السلطنه،  بعد از بركنارى احمدخان دريابيگى، جانش
ــه نشان نداد. مدرسه نياز مالى زياد داشت و  چندان رغبتى به ادامة كار مدرس
رضاقلى خان در پاسخ گفته بود: «ساختمان نيمه تمام را بفروشيد. طلب معلمين 
ــه را منحل كنيد و دانش آموزان را به مكتب خانه  و بدهى ها را بپردازيد. مدرس

بفرستيد6.»
معاون ادارة گمرك، مرحوم ميرزايانس، مردى فرهنگ دوست و تحصيل كرده 
بود. از اوضاع باخبر شد، با كسبه و بازرگانان جلسه ها گذاشت و در آخر تصويب 
شد كه: «از واردات كاال به گمرك بوشهر، عدلى يك شاهى و از كاالهاى صادراتى، 

عدلى نيم شاهى به اسم كمك دائمى به مدرسة سعادت اخذ شود7.»
ــايد يكى از مهم ترين تفاوت هاى ديروز و امروز ما اين باشد كه ديروز  (ش
ــروز اندك فرهنگيانمان  ــتند و ام ــه هاى بزرگ فرهنگى داش تاجران ما انديش

انديشه هاى تجارى بزرگ دارند!)
ــى بوده اند كه پول هاى  ــه تجار باايمان ــهر هميش آقاى قلى پور: در بوش
ــه هاى ما در  ــوم مدرس ــى را وقف و صرف كارهاى نيك كرده اند. دوس هنگفت
ــة دخترانة  ــت كه مدرس ــت. يكى از آن ها معين التجار اس زمين هاى وقفى اس

معينى را راه اندازى كرد كه تا امروز (در ساختمانى جديد) برپاست.
ــيوة ادارة مدرسه به شيوة هيئت امنايى (مركب از تعدادى از معتمدين  ش
شهر، بازرگانان و مسئولين دولت) بود. انجمن وكال جلسات مرتب هفتگى داشت 
و كل برنامه ها مصوب و اجرايى مى شد. هيچ چيز خارج از مصوبات انجام نمى شد. 
ــاركت مردمى، بخش خصوصى (مؤسسات) و دولتى  هزينه ها به صورت مش
تأمين مى شد. از بچه هاى بى بضاعت نه تنها پولى گرفته نمى شد كه خرج خوراك 

و لباس و لوازم تحصيل آن ها را مى دادند. مصداق واقعى مدرسة غيرانتفاعى!
تمام وقايع مدرسه در صورت جلسات هيئت امنا نيز آمده است، به طورى 
ــته بود و همه چيز را مى نوشت. مثًال  ــگر (وقايع نگار) نشس كه انگار يك گزارش
شكايت پدر اسماعيل رائين كه به چه دليل كسى به بچة من شال گردنى هديه 

داده است و چرا مدرسه در جريان نيست؟
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ــه و والدين را نسبت به  ــندهايى است كه ميزان اهميت مدرس اين ها س
ــه 20 نمره، تربيت و  ــان مى دهد. در اين مدرس ــائل تربيتى فرزندان نش مس
ــم. و اين چنين، بزرگانى مثل  ــاير دروس روى ه ــته و 20 نمره س اخالق داش
ــت. تا امروز كه آقاى  ــن نبوى و احمد صالحى تربيت كرده اس سيدمحمدحس

دانايى فر از دانشمندان هسته اى كشور، تربيت شدة اين مدرسه است.
ــتگى ظاهر، فرم (لباس و كاله) مخصوص،  ــه، آراس دانش آموز اين مدرس
شكل حركت و نوع برخورد و صحبت خاص داشت. آمد و رفت آنان به مدرسه 
ــة سعادت بود. كوچك ترين حركت خالف تربيتى در  در خيابان معرف مدرس
اين لباس انجام نمى شد. آداب ويژه اى در مدرسه رعايت مى شد كه امروز، آرزو 

و حسرت بسيارى از ما معلم هاست.
ــه، تقسيم وظايف مى شد و انجمن هاى  ــبرد بهتر اهداف مدرس براى پيش
ــه: انجمن ورزش، انجمن ادب،  ــه فعاليت مى كردند؛ از جمل مختلف در مدرس
ــوراى دانش آموزى و  ــازمان پيشاهنگى، شير و خورشيد، ش انجمن دينى، س

آزمايشگاه ها.
در مدرسه همپاى آموزش جايى براى «كار و عمل» بود. بچه ها در كارگاه 
مدرسه واكس و صابون مى ساختند و توليدات آن ها نه تنها داخل شهر و استان 
به مصرف مى رسيد كه صادر هم مى شد (در صورت جلسات آمده است.) عالوه 
ــدگان مدرسه در جامعه شغلى فراهم  بر آن تالش مى كردند تا براى تربيت ش
كنند (مثل كار در تجارت خانه ها، ادارات، گمرك، تدريس در همان مدرسه و...)

ــش ساعت در دوازده  ــه روزى ش اين ها و موارد ديگر مثل فعاليت مدرس
ماه سال (فقط جمعه ها و مناسبت هاى رسمى و مذهبى تعطيل بود)، تناسب 
مواد درسى با نياز دانش آموزان و آيندة شغلى آن ها و... از جمله «علل ترقيات 

شاگردان مدرسة سعادت8» بود.
ديدار از مدرسه را با بازديد از موزه شروع كرديم كه در طبقة دوم قسمت 
بازسازى شدة مدرسه قرار دارد. دو سرديس برادران، محمدحسين و عبدالكريم 

سعادت در دو سوى سالن با افتخار، اما مظلومانه بر مجموعه نظارت دارند!
سرديس بزرگ و طاليى رنگ مرحوم شيخ محمدحسين سعادت در سمت 
ــالن، نزديك ديوارى است كه تصاويرى از اين عالم، استاد و  ــت ورودى س راس
ــه اش شنيده بوديم و ابهتى كه در  مدير نمونه قرار دارد. اما آنچه از او و مدرس
ــه هاى موزه همخوانى  ــش (در اين تصاوير) مى ديديم هرگز با وضع قفس نگاه
نداشت! مجالت و كتاب هاى قديمى مثل ساير اشياى موزه گردوخاك گرفته 
ــان كه سيزده سال است كار خدمات مدرسه را برعهده  بودند. آقاى دست افش
دارد، توضيح مى داد كه: درز قفسه ها را با چسب پركرديم تا خاك نفوذ نكند، 
ولى شيشه هاى پشت قفسه خراب است. نظافت كتاب ها ممكن است آن ها را 
از بين ببرد. در سيزده سالى كه اينجا بودم يك بار اين ها سم زدايى شده است. 

گرماى شديد تابستان هم به اين ها آسيب مى زند.
دانستم كه چرا بيشتر كتاب هاى ارزشمند تأليف مدرسة سعادت در آرشيو 
و صندوق ادارة آموزش وپرورش است و اينجا نگهدارى نمى شود. نمونة كتاب ها 
ــت، مثل مجله الهالل چاپ مصر، كتاب هاى  و مجالت قديمى كه در موزه اس
ــى، دايرئ المعارف آمريكانا، دومين دايرئ المعارف  ــى به زبان انگليس كمك درس

ــايرين (1315)، كليات سعدى  ــرح كتاب منازل الس جهان ويرايش 1962، ش
(1323ق)، ماهنامة «در  كلنيك چه مى كنند» (سال 1335)، مجلة پيام نوين 
ــت (1331)، كتاب هاى  (1342)، مجلة نيروى دريايى (1350)، مجلة بهداش

راهنماى معلم و آموزش معلمان در سال هاى مختلف (مثالً 1340).
اسناد مدرسه مثل دفتر امور مالى (سال هاى 1300 تا 1329)، دفتر هفتگى 
ــتمر امروز) سل 1305، دفتر صورت جلسة وكالى  دانش آموزان (ارزشيابى مس
ــابدارى مدرسه) كپى  مجلس (1335)، دفتر اخالص و دفتر احصائيه (امور حس

ــده روى ميز وسط سالن ورودى، كنار اصل سنگ بناى مدرسه در  و صحافى ش
اختيار مراجعه كنندگان قرار دارد. روى ميزى كنار آن مى توانيد روزنامة ايران قديم 

و روزنامة وقايع اتفاقيه را (البته كپى و صحافى شده) ورق بزنيد و بخوانيد.
اشياى موزه، حال وروزى بهتر از كتاب ها ندارند. براى مثال يادبود مسابقات 
ــياى قديمى چون مدال هاى  ــال 1370 كنار اش ــهر در س فرهنگى هنرى بوش
ورزشى و كاپ ها و گوى افتخار مسابقات ساليانه زير گردوخاك، هم سن وسال 

آن ها مى نمايد.
در قفسه اى، كاله هاى قديمى در شكل ها و اندازه هاى مختلف قرار دارند. 
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در عكس ها مى بينيم كه دانش آموزان و معلمان هر دوره كاله هاى خاصى بر سر 
دارند. تغيير فرم لباس و كاله ها در طول ساليان در عكس ها به نمايش گذاشته 

شده است، اما كنار كاله ها در قفسه هيچ يادداشت توضيحى نيست.
ــانى چون  ــيدضياءالدين بالدى و مدرس ــل س ــر مديران قديم مث تصوي

محمدتقى فيلسوف با دانش آموزانشان از عكس هاى ديدنى هستند.
وسايل شخصى مرحوم شيخ عبدالكريم سعادت در سن 20 تا 22 سالگى 
در بوشهر مثل بادبزن و جانماز و جالباسى، كنار عكس ها و سرديس او زيبا و 
جالب توجه است. اين دو برادر كه در حافظية شيراز آرميده اند، بهترين يادگار 

خود، يعنى مدرسة سعادت را در بوشهر به يادگار گذاشته اند.

ــال تأسيس مدرسة  ــبت «كنگرة يك صدمين س كتاب هايى كه به مناس
سعادت» چاپ شده و ماهنامة خبرى آموزشى سعادت در همين سال (1378) 
ــه: «بعد از برگزارى  ــى در تو ايجاد مى كند ك ــن افتخار، اندوه و افسوس در عي

يك صدمين سال تولدت، پاك فراموشت كردند!»
آقاى دست نشان: در مدت سيزده سالى كه اينجا بوده ام، دو سه كالس 
ــون موزه متصدى ندارد، بچه ها به  ــان اينجا آمده اند. چ براى بازديد با معلمش
ــت. موزه، تابلو يا اعالنى خارج از  ــته اس تنهايى اجازة ورود ندارند و درِ آن بس
مدرسه هم ندارد. سال 85-86 نيروى انتظامى نمايشگاهى در مدرسه گذاشت. 
بنر تبليغات موزه بيرون مدرسه نصب شد. ساعت 3 تا 7 بازديد براى عموم آزاد 

بود، اما باز هم استقبال نشد!
با آنچه از گنجينه هاى آموزش وپرورش در اصفهان، شهركرد و كرمان ديده 
ــهر خوانده و شنيده بودم، احساس  ــابقة فرهنگى مردم بوش بودم و آنچه از س
ــوار و غيرممكن نيست. با يك فراخوان، خود فرهنگيان  كردم كار چندان دش
ــى، تربيتى و فرهنگ و ادب دوستى دارند، هم  استان كه چنين سابقة آموزش
ــامان دادن موزه اقدام مى كنند و هم برنامه هايى براى بازديد  براى تكميل و س
ــة معينى،  ــابقه و قديمى مثل مدرس ــهر مدارس باس مدارس مى گذارند. بوش
دبستان گلستان و دبستان سعدى، بسيار دارد (آقاى افشارپور رواياتى از سابقه 
ــاى بناهاى قديمى آن  ــيس اين مدارس تعريف كردند و ما را به تماش و تأس
بردند). مى توان اسناد و قصه هاى اين مدارس را در يك مكان مثل موزة سعادت 
جمع كرد و به نمايش گذاشت. متأسفانه مدير محترم دبيرستان آقاى جمالى 
كالس داشتند و ما سعادت مالقات ايشان را نداشتيم تا طرح ها و نظرات ايشان 

را جويا شويم.
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ــمند ديگر موزه، نمونه اى از محصوالت (صابون و واكس)  ــياى ارزش از اش
ــت كه در مدرسه ساخته مى شدند. همچنين ظروف مورد استفادة دبيران  اس
ــان، زنگ قديمى مدرسه (1872  ــه از آفتابه لگن گرفته تا سينى چايش مدرس
ــه، كرة زمين و... از ديگر  ــالدى)، نمونه قفل هاى قديمى كالس هاى مدرس مي

اشياى موزه به شمار مى روند.

با ديدن تصاويرى از ساختمان و كالس هاى قديمى مدرسه، پيش از اقدام 
ــه هاى رنگى و  ــه مرمت، اتاق هايى با درها و پنجره هاى بزرگ چوبى و شيش ب
ــة قديم و جديد، رفتيم تا حال و وضع كنونى  تصاويرى از نماى بيرونى مدرس
ــتى و سالن  ــمت هايى از حياط پش بناى قديمى در حال مرمت را ببينيم. قس
ــازى شده و قسمت هاى جلوى دبيرستان كه  امتحانات، كامًال تخريب و بازس

همان كالس ها بوده در حال مرمت اند.
زمين بازى و حياطى كه مراسم صبحگاه در آن اجرا مى شود، همان فضاى 
قديمى است كه بين ساختمان و در ورودى قديم و ساختمان كالس ها قرار دارد.
پشت سكو (جايگاه مراسم)، ورودى قديمى ساختمان و در چوبى بزرگى 
ــته و به جرم قدمت و كهن سالى در پشت ميله هاى آهنى  ــت كه امروز بس اس
زندانى است؛ جايى كه پر است از آهن و سنگ و چوب و موزائيك، ولى بچه ها 
هر صبح مقابل سلول انفرادى اش برنامة صبحگاهى اجرا مى كنند؛ به اميد روزى 

كه تا از اين مدرسه فارغ التحصيل نشده اند، مرمت و آزادسازى آن را ببينند.
ــارپور (نمايندة  ــعادت» مثل آقاى افش ــى از دانش آموزان ديروزِ «س بعض
مجالت رشد در آموزش وپرورش استان بوشهر) در ساختمان قديمى با همان 
پنجره هاى بزرگ چوبى درس مى خواندند: ... در روزهاى بارانى گاه سقف هاى 
ــنبه كه  ــديدى مى آمد؛ ش ــى كالس ها چكه مى كرد. يك جمعه باران ش چوب
مدرسه آمديم سقف كالس ريخته بود. خدا را شكر كرديم كه مدرسه تعطيل 

بود. بعد از آن، روزهاى ابرى مدرسه را تعطيل مى كردند!
آقاى عيسوندى (عكاس همين گزارش): زمان تحصيل ما، اين ساختمان 
تعطيل بود، اما در و پنجره هاى آن مثل امروز براى مرمت جدا نشده بودند. از 

زنگ قديمى مدرسه
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پشت در، داخل كالس ها را با عالقه نگاه مى كرديم.
اما امروز از اين ساختمان، بنايى عريان، سفيدشده و بدون در و پنجره باقى 
ــت. موزائيك هاى كف را كنده و خرابى هاى آن را ترميم كرده اند، اما  مانده اس
ــيار مانده است. كار ترميم را سازمان ميراث فرهنگى بر عهده  تا اتمام كار، بس

گرفته و آن طور كه مى گويند تا به حال سه پيمانكار عوض كرده است.
دانيال، دانش آموز سال دوم تجربى دبيرستان سعادت: پارسال كه 
ــه آمدم، گفتم مدرسه خرابه است! بعد از آن تازه  براى اولين بار به اين مدرس
ــئوالن مدرسه دربارة تاريخچة مدرسه و افتخارات آن شنيدم.  از خانواده و مس
حتى گاهى به رانندة تاكسى كه مى گويم به مدرسة سعادت مى روم. با افتخار 
مى گويد پدرش يا پدربزرگش دانش آموز اين مدرسه بوده اند! اين مدرسه بزرگان 
بسيارى داشته، از قديم تا زمان انقالب كه اينجا مركز مخالفان و انقالبيون بود و 

دانش آموزانى چون صادق ميگولى نژاد در اينجا شهيد شدند.

ــه، دوباره ابيات آتشى در ذهنم به  ــفيد و عريان مدرس ــاختمان س كنار س
ــدش ز ولولة صحنه هاى گرم/ مى سوزدش به طعنة  جوالن درآمدند: ...مى پرس
خورشيدهاى شرم... ياِد «اسِب سفيِد سركِش» آتشى كه بر ما راكباِن نشسته، ياِل 
خشم گشوده است و جوياى عزِم گمشدة ماست. در تمام مدتى كه زير منحنى 

سقف كالس ها راه مى رفتم در خاطرم مى تاخت: «سعادت»مان را دريابيم!

پى نوشت
1. در تكميل سخنان ايشان از كتاب تاريخ مدرسة سعادت بوشهر در يك صد سال اخير، 
اثر على اكبر قربانى و مدرسة سعادت بوشهر از چند زاويه، گردآورى و تدوين عبدالكريم 

مشايخى نيز بهره بردم.
2. دربارة شيخ عبدالكريم سعادت، از كتاب مدرسة بوشهر از چند زاويه، ص36.

3. همان، ص37.             4. تاريخچة مدرسة سعادت، ص55.
5. همان، ص55.             6. همان، ص57.

7. مدرسة بوشهر از چند زاويه، ص68.    8. همان، ص38، «علل ترقيات شاگردان مدرسة 
سعادت».
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ــر و صداى بچه ها را از درز پنجره  و الى در  باران مى بارد، ريز و تند. باد، س
ــه اتاق مى آورد. پيرمرد يك لحظه ترديد مى كند. بچه ها براى بازديد آمده اند؟  ب
نه، امروز برنامة بازديد نيست. از پشت پنجره، حياط خزان زدة مدرسه را مى بيند 
ــتند، كز كرده و ساكت، اما  ــوى حياط. آن ها هم خالى هس و كالس هاى آن س
ــده، با حس انتظار، منتظر فصلى كه بچه ها براى كالس هاى قرآن يا آموزش  زن
صنايع دستى در آن جمع شوند. آيا تا آن روز مى تواند همچنان قامتش را استوار 
ــال را دارد؟ پيرمرد نگاهى به  ــقف كهنه اش توان برف و باران امس نگه دارد؟ س
ــرش مى اندازد. اين ساختمان هم خسته است و نيازمند دست  ــقف باالى س س
نوازش مرمت گران استاد... صداى بچه ها همچنان به گوشش مى رسد... نگاهش 
ــر مى خورد. كنار در، رو به رويش تصوير مرحوم  ــمت درِ اتاق ُس ــقف به س از س
ابراهيم مهديه به ديوار نصب شده است. كسى كه سال 74 اين مدرسة قديمى 
را براى دانش آموزان به «موزة محيط زيست تاريخ طبيعى» تبديل كرد تا هميشه 
«مدرسه» بماند و خودش در سفرى با كاروان راهيان نور از اين دنيا رفت تا ياد و 

عكسش اينجا بماند... همچنان از الى در، صداى بچه ها مى آيد...
از پشت ميز بلند مى شود، به سمت عكس مى آيد. دستى بر روى شيشه اش 
مى كشد. فاتحه و صلواتى و شروع مى كند به قدم زدن در اتاق، به تماشاى اشيايى 
كه بيشترشان را دوازده سال است هر روز مى بيند؛ همان هايى كه ابراهيم مهديه 

خود جمع آورى كرد و به اينجا آورد. يكى يكى را به دقت با چشمانش احوال پرسى 
مى كند. اين ياران گوياى خموش هميشه اين گونه نيستند. وقتى بچه ها با قلم 
ــت سر معلمشان به اينجا وارد مى شوند، گفتنى ها دارند  و كاغذ، هيجان زده پش
كه معلم ها ترجمان بخشى از آن هايند. با وجود آنكه هر يك از گوشه اى و شايد 
دنيايى متفاوت آمده اند (از سنگ و فسيل هاى كرة خاكى تا سنِگ كليه و صفراى 
آدم خاكى) و در پاى برخى نام صاحبان و اهدا كنندگانشان گذاشته شده است، 
اينجا بى هيچ خودبينى كنار هم زندگى مى كنند... از بيرون صداى هياهو و بازى 

بچه ها مى آيد...
پروانه هاى روى ديوار حال خوشى ندارند. نه براى اينكه درون قاب شيشه اى 
ــيرند، آن ها از آن باال همه چيز را مى بينند، از جنين و مار داخل شيشه هاى  اس
الكل گرفته تا ميز حشرات؛ حتى بر سالن پستانداران كه در انتهاى اين اتاق، موزه 
را به شكل ال درآورده مشرف اند. آن ها مى بينند كه اين خانه مثل قديم نيست. 
ــان را مى فهمد. نگاهشان را تا سينى سنجاقك ها دنبال مى كند.  پيرمرد حالش
بيشترشان نابود شده اند، آن هايى كه سالم مانده اند، چندان دوام نخواهند آورد. 
ــنجاقكى كه مرداد 84 به ناگاه آسمان  بروجن را  تنها بازماندگان ميليون ها س
تاريك كردند. دفتر يادمان موزه كنار سينى سنجاقك هاست. در حقيقت دفتر 
خاطرات پيرمرد با دوستان كوچك و بزرگش، چند سطرى را دوباره مرور مى كند:

در اجراى طرح «مدارس ماندگار» يا «موزه مدرسه» 
مدرسة فرخى در بروجن استان چهارمحال وبختيارى

فاطمه رضايى
عكس: مريم آل مؤمن

گزارش
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- ...بچه هاى چهار و پنج سالة من، انگار كه آمده بودند بهشت. از شوق و لذت 
سر از پا نمى شناختند.

- ما قبالً هم با معلمان آمده بوديم. كاش قسمت حيوانات مثل قبل بود!
ــت مى گويند. حيوانات جالب و قشنگى داشتيم. از  فكر كرد: طفلك ها راس
شهركرد آمدند براى دو هفته امانت بردند و دو سال است كه برنگردانده اند! مگر 

بچه هاى اينجا چقدر جاى ديدنى يا تفريحگاه دارند؟!
...از بيرون صداى همهمة بچه ها با ريزش باران بيشتر شده است...

قدم زنان وارد سالن حيوانات مى شود. منظرة آسمان آبى و طبيعت نقاشى 
شده روى ديوار، ماكت كوه و سنگ و دشت، مثل حيوانات خشك شدة بى روح 
آن، نمى توانند از اندوه ساختمان فرتوت و خزان زده در دل باران بكاهند. شايد اگر 
تابستان بود و بچه ها در حياط قديمى آن، دور درختان كهن سال مى چرخيدند 
و بازى مى كردند، از انعكاس آفتاب، لبخندى روى ديوار نمايان مى شد. اما حاال...

ــايند او را  ــان از حياط، صداى بچه ها مى آيد. حس و نيازى خوش ...همچن
ــت وجو كند. در ميان همهمة  وامى دارد تا در صداى باد، صداى كودكان را جس

جمع كم كم بعضى صداها روشن تر و آشناتر به گوش مى رسند...
به احوال پرسى طوطيا، مرجان و ستاره هاى دريايى در قفسة آبزيان مى رود 
ــة طبيعى استان چهارمحال و بختيارى را  و كنج ديوار، براى چندمين بار، نقش

نگاه مى كند.
...از بيرون صداى بچه هاى آشنا مى آيد، مثل صداى دوستان قديمى...

ــده و حيوانات موزه، تابلوهايى با اخبار و  ــيا، گياهان خشك ش در ميان اش
ــتند. آياتى از سورة نور و طاها مثل هميشه  جمله هايى زيبا و خواندنى هم هس

قلبش را آرام مى كنند.
هنگام خروج از سالن، كنارِ در، سِر خرس سفيد، كار دست بهرام بهرامى را 
مى بيند. با ديدن نام بهرامى، مثل هميشه دنيايى از خاطره با نمود تنها يك لبخند 

به سراغش مى آيد.
ــخيص  ــنا را تش ...در همهمه و صداى بچه ها از بيرون، اين بار صدايى آش

مى دهد. كسى صدا مى زند: «رسولى!»
حاج آقا رسوليان از سالن خارج مى شود و به سرعت به سمت ميز و جايگاهش 
كنار پنجره مى رود. پشت شيشة خيس و بخارگرفتة پنجره، صورت گرد و شاد 
ــر بچه اى را مى بيند كه به او زل زده است. همكالسى دوران ابتدايى اش در  پس

همين مدرسه! بهرام بهرامى!
اين بار بلند مى خندد. به طرف در مى رود. در را باز مى كند. هوا سرد است و 
همچنان مى بارد، ولى آقاى رسوليان احساس سرما نمى كند. بيرون در، زير طاق 

ايوان مى ايستد. شانه هايش را عقب مى دهد و سينه اش را پر مى كند از هواى تازة 
ــتانش را باالى سرش مى برد و با صورتى آرام و خندان قد  باران خورده. بعد دس

مى كشد.
به شمعى (ستون چوبى ايوان) نگاه مى كند. نمى داند چند بار با دوستانش 
كنار اين ستون فلك شده است! آقاى بهرامى كه امروز مجسمه سازى سرشناس 
در استان چهارمحال و بختيارى است، اين ستون و فلك شدن دانش آموزان كنار 

آن را ساخته است كه در موزة مردم شناسى بروجن نگهدارى مى شود. 
ــاله، از خاطراتش در اين مدرسه چيزى نساخته يا  ــوليان، 74 س آقاى رس
ــى ها و همكارانش، آجر به آجر و  ــيار ى از هم كالس ــته است. اما مثل بس ننوش
سنگفرش مدرسه، سطر سطر دفتر خاطرات اوست. بچه هاى ديروز اين مدرسه، 
دكتر و مهندس هاى امروز، گاه و بيگاه براى تجديد خاطره به طور انفرادى از اين 
مدرسه ديدن مى كنند؛ كسانى همچون آقاى فروهى، دانش آموز و بعدها معلم 
همين مدرسه، آقاى افضلى، بازنشستة آموزش وپرورش؛ دكتر فرهمند و... بعضى 
ــان، بازديد جمعى از موزه دارند، با لذت براى  از معلم ها هم كه با دانش آموزانش
آن ها توضيح مى دهند كه اينجا كالس ما بوده يا در اين حياط بازى مى كرديم...

مدرسة فرخى كه از نظر سازه جزء قديمى ترين بناهاى بروجن به حساب 
مى آيد، از اولين مدارس اين شهر نيز بوده است. اين ساختمان در قلب بازار سنتى 
شهر، ارزش هاى معمارى و فرهنگى بسيار دارد. روى آجرى كنار سردرى كه از 
كوچة نيكخواه باز مى شود، تاريخ 1328 نوشته شده است، اما از گفته هاى آقاى 

رسوليان چنين برمى آيد كه قدمت مدرسه به پيش از اين تاريخ برسد. 
ــاره به ستون بيرونى  ــد در بروجن) با اش آقاى صابرى (نمايندة مجالت رش
ساختمان كه دهان باز كرده بود، مى گفت: تابلوى مدرسه با بچه هاى آن به جاى 
ــاختمان استحكام كافى ندارد و شايد به جاى  ــدند، چون اين س ديگر منتقل ش

مرمت بايد كامالً نوسازى شود.
هر چه هست با اجراى طرح «موزة مدرسه» روى فضاى فعلى، امروز اينجا 
زير نظر آموزش وپرورش و سازمان محيط زيست و همدلى و حمايت فرهنگيان 
اداره مى شود. استقبال دانش آموزان و معلمان ابتدايى و راهنمايى هم خوب بوده، 
ــوليان تنها در نيمة اول سال 91 حداقل  ــت آقاى رس به طورى كه طبق يادداش

2700 نفر بازديد كننده داشته است. 
آقاى زمانى پور، مدير گنجينة آموزش وپرورش شهركرد، در اهميت فرهنگى، 

تاريخى و آموزشى بروجن برايمان توضيح مى داد كه:
بروجن داراى سابقة درخشان بازگو نشده است. عالوه بر پزشكان سرشناس، 
استادانى بنام در زمينة موسيقى، نقاشى و تئاتر دارد، مثل استادان نقاش بهمن 
بروجنى و هادى پور و استاد ملك مسعودى بروجنى موسيقى دان. اديب فرهمند از 
روزنامه نگاران و شاعران سرشناس دورة قاجار و فرخى كه نام او بر مدرسه گذاشته 
شده است، از شاعران و مبارزان بزرگ بروجن بوده اند. علماى بزرگى چون آيت اهللا 

بروجنى و آيت اهللا حائرى نيز از علماى تأثيرگذار آن عصر، از اين ديار بوده اند.
ــده اى در ايجاد ارتباط تجارى بين  ــرمايه داران بروجنى نقش عم تجار و س
ــتان و فالت مركزى ايران از جادة بختيارى داشتند. تكيه و كاروان سراى  خوزس

بروجنى ها در اصفهان، يادگار اين دوره است و...
و باألخره مرحوم ابراهيم مهديه پايه گذار موزة تاريخ طبيعى، معلم 
بازنشسـته و هنرمند خوش فكرى كه طراح پوسترهاى زيبا با رويكرد 
دفاع مقدس بود. مهديه مدرسة فرخى را مدرسه اى ماندگار ساخت تا 

براى نسل ها همچنان محل آموزش و يادگيرى باشد.
ــت آورده ايم، هيچ كس غير خود ما دلسوز  براى آنچه ما طى سال ها به دس
ــة ما، خاطرات ما و گذشته و  ــت. هيچ نهادى جز من و تو، مدرس و نگهبان نيس
هويت فرهنگى ما را قدر نمى داند. هم كالس ديروز و يار امروز من، خانه مان 

را حفظ كنيم. 

مدرسة فرخى 
كه از نظر 
سازه جزء 

قديمى ترين 
بناهاى بروجن 

به حساب 
مى آيد، از 

اولين مدارس 
اين شهر نيز 
بوده است. 

اين ساختمان 
در قلب بازار 
سنتى شهر، 
ارزش هاى 
معمارى و 

فرهنگى بسيار 
دارد. روى 
آجرى كنار 

سردرى كه از 
كوچة نيكخواه 

باز مى شود، 
تاريخ 1328 
نوشته شده 
است، اما از 

گفته هاى آقاى 
رسوليان چنين 

برمى آيد كه 
قدمت مدرسه 
به پيش از اين 
تاريخ برسد

پى نوشت
تيتر اين گزارش از شعر قصر امين پور وام گرفته شده است: 

اين پنجره ها/ اين خاطره ها را/ نفروشيد
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ــر افتادند كه مجموعة  ــال پيش، فرهنگيان اصفهان به اين فك دوازده س
ــياي آموزش وپرورش قديم و جديد استانشان را در يك  ــناد، مدارك و اش اس
ــاختمان عهد قاجار) جمع كنند و موزة آموزش وپرورش بنا  فضاي تاريخي (س
كنند. پس از آن، سه استان ديگر چهارمحال و بختياري، كرمان و مركزي هم 
ــيس اين موزه ها گردآوري آثار و اسناد و  اقدام به اين كار كردند. هدف از تأس
ــياي تاريخي و فرهنگي، مستندسازي وقايع و برنامه هاي آموزش وپرورش،  اش
احياي مفاخر و موفقيت هاي تعليم وتربيت در زمان هاي مختلف و فراهم كردن 

شرايط پژوهش و تحقيق در زمينه هاي گوناگون آموزشي بوده است.
ــت شدند تا همچون يك «متن تاريخي»  موزه هاي آموزش وپرورش درس
گوياي سابقه و وقايع آموزش وپرورش در حدود صدوپنجاه سال اخير باشند، اما 
مثل همة متون تاريخي از ايدئولوژي و سوگيري خالي نيستند. آن ها به بازنمايي 

باورها و ايده هاي حاكم بر نظام آموزش وپرورش در اين سال ها مي پردازند.
ــدم مي زنيد و از آن بازديد مي كنيد، فضاي  ــام مدتي كه در موزه ق در تم
حاكم بر نظام آموزش وپرورِش «كنوني» را احساس مي كنيد. با وجود تصاوير 
ــيايي كه متعلق به پنجاه يا شصت سال پيش هستند، شما آني  قديمي و اش
ــتيد. براي نمونه، تصاوير  فراموش نمي كنيد كه در آموزش وپرورِش امروز هس
زنان خيلي كم و محدودند و آن هايي بزرگ و در معرض ديدند كه با حجاب اند.

ــتان و بايد و نبايدهاي محلي نيز در موزه ها احساس  تأثير فرهنگ هر اس
ــود. براي مثال، موزة آموزش وپرورش اصفهان گرچه اتاقي را به مدارس  مي ش
ــي از مردانه جدا  ــه اختصاص داده و حريم زنانه را مثل مجالِس عروس دختران
كرده است، اما در آن اتاق، عكس هاي دختران دانش آموز و دانشجويان دختِر 
ــراهاي قديم و مديران و معلمان زن به نمايش گذاشته شده اند. حال  دانش س
آنكه در موزة شهركرد، شما اين تصاوير را يا اصًال نمي بينيد يا اگر براي نمونه 
عكسي هست كه مي خواستند در آن لباس پيشاهنگي زنانه و مردانه را نشان 
دهند، حداقل نيم متر باالي سر شما، باالي قفسه ها و دور از ديد مستقيم قرار 
ــتند،  ــت. از طرفي در موزة كرمان و اصفهان كه مدير موزة زنان هس گرفته اس

حضور زنان مشخص تر از موزة شهركرد است كه مدير مرد دارد.
مدير موزة شهركرد، با چيدن اشيا در كنار هم و بازسازِي خاطراِت مشترِك 
ــيا بار عاطفي داده و با آن ها  ــه رفته ها، چونان يك روايتگر، به اش همة مدرس
قصه ساخته است. برخي از اين اشيا خيلي قديمي اند، مانند دستگاه استنسيل، 
ــده با كتابي شصت ساله درون آن و حتي  اولين گرامافون ها، كيف فلزي بازش
ــوزي كه متعلق به دورة قاجار است. برخي وسايل جديدترند، مانند لولة  پيه س
خودكار و ماش كه ابزار شيطنت بچه هاي سركالس تا يكي دو دهه پيش بوده 

يا تيله و منچ و... . بر همة اين داستان پردازي ها و حكايت هاي تاريخي 
از فرهنگ و گذشتة آموزش وپرورش يك الگوي مسلط يا ابر روايت حاكم 
ــت و مي توان گفت: اين «انباشت خاطره» براي توليد يك سري پيام هاي  اس

جديد است.
ــاختگي و  ــي از مجموعه اي از رمزگان هاي تصنعي و س اين متن فرهنگ
ايدئولوژيك ساخته شده است كه سعي مي شود كامًال طبيعي جلوه داده شود. 
ــدة دوسانتي از يك آقاي دكتر، با روايتي كه از آن  براي مثال، مداد تراشيده ش
تعريف مي كنند و مي گويند براي تمام كردن مداد از پدرش كتك خورده است، 
مي خواهد اين پيام را برساند كه گذشتگان ما براي درس خواندن مشقت هايي 
ــته  را تحمل مي كردند و بچه هاي امروز با همة امكانات موجود چنانكه شايس
ــت تالش نمي كنند. تمام اشياي موجود در موزه به همين ترتيب، عالوه بر  اس
شيء بودن يا ارجاع صريح خود به آنچه هستند، يك معناي ضمني و غيرصريح 
دارند؛ همان هايي كه در آموزش وپرورش با آن ها اسطوره سازي مي كنند. موزة 
ــهركرد بيشتر از دو موزة ديگر، سعي در اين اسطوره سازي ها دارد. از در كه  ش
وارد مي شوي در انتهاي سالن، روبه رويت تختة سياه را مي بيني كه روي آن با 
گچ به خط خوش حروف الفبا نوشته شده است: «تختة سياه يك اسطوره 
است.» اين تخته متعلق به پنجاه يا حتي بيست سال گذشته نيست و كامًال 
ــت، اما اسطوره اي در آموزش  ــت و اصًال براي موزه ساخته شده اس جديد اس
سنتي و قديم به حساب مي آمده، به طوري كه به گفتة مدير موزه، بعضي معلم ها 

امروز وايت برد را نيز تخته سياه مي نامند!
يا اسطورة شهادت طلبي  كه هر چهار موزه بخشي را به دفاع مقدس و 

شهداي فرهنگي و دانش آموز اختصاص داده اند.
اسنادي كه در موزه ها به نمايش گذاشته  شده اند، منتخب و گزينش  
ــه آموزش وپرورش  ــال پيش ب شـده اند. براي نمونه، نامة يك معلم چهل س
ــه اضافه حقوقي كه مرحمت فرموده ايد  ــان) كه در آن آمده «من ب (در اصفه
ــه بدهيد كه عائله مند است و درآمد ديگر  ــرايدار مدرس نياز ندارم، آن را به س
ــناِد مدارِس بزرگ قديمي كه  ــته شده است. البته اس ندارد» به نمايش گذاش
امروزه قطعه قطعه  شده و به دست بعضى ارگان ها افتاده اند، در بايگاني نگهداري 

مي شوند!
ــياري از اسناد، اشيا و مدارك ديگر در موزه هاي آموزش وپرورش  جاي بس

خالي است.

 فاطمه رضايي

يادداشت
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