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  های ابتدایی اندازی مدرسه تأسیس دارالفنون و راه

  ١عبدالحسین مصحف

فرهنگی جامعــۀ ایــران و همگــام بــا آن، پــرورش جوانــانی بــا -های علمیدر راستای تأمین توانایی
-خان امیر کبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه، ســازمان فنــیهای نظامی، به همت میرزا تقی کارایی

- ای فنیآموزشی به نام دارالفنون تأسیس شد. در آغاز کار، تنی چند از ایرانیانی که تحصیل در رشته
هــایی از های روز را در کشوری از اروپــا گذرانــده بودنــد، و برگزیــدهای از دانش نظامی یا در رشته

راه  در این سازمان نوپا گمارده شدند و آنگاه که کارهــای آغــازی روبــهمعلمان اروپایی، به تدریس 
ش)، دارالفنون با تشــریفات رســمی در حضــور ناصــرالدین شــاه  ۱۲۳۰ق (=۱۲۶۸ند، به سال شد

بــرد بــه دســتور همــان  گشایش یافت (و در همین سال، امیر کبیر که در کاشان به تبعید بــه ســر می
  الدین شاه کشته شد). ناصر

پخانه دارای هفت دارا لفنون ساختاری همانند یک دانشگاه کوچک را داشت و افزون بر َرستۀ تو
های وابسته به َرستۀ توپخانه سر و کــار زیــاد بــا ریاضــیات رشتۀ تحصیلی بود. از آن رو که آموزش

داشت، این رشته از توجه بیشتر برخوردار بود. معلمان ریاضی آنجا هم بیشترشــان درجــۀ نظــامی 
  یپ) داشتند.(سرت

ای ســنگی بــا عنــوان هایی از رضا قلی خان ناظم سازمان، دارالفنون به چاپخانهبنابر یادداشت
اند کتابت و کردههایی را که نخبگان استادان بیان یا ترجمه میمجهز بود و درس» دارالطباعۀ خاصه«

اند. در ایــن فرآینــد، هآمدهای تحصیلی فراهم میهای درسی رشتهشده و از این راه کتابچاپ می
های به زبان فرانسه یا انگلیسی (که از چــپ بــه راســت ها و فرمولهای فارسی آمیخته به جملهمتن

  اند) برای کاتبان تازگی داشته است.شدهنوشته و خوانده می
الفبای زبان فارسی گرچه برگرفته از الفبای زبان عربی است و از راست به چپ نوشته و خوانده 

زبانان شیوۀ ود اما از آن گاه که عدد نویسی هندی به زبان فارسی راه یافت و به کار رفت فارسیشمی

                                                    
، شمارۀ میراث علمینوشتۀ جعفر ربانی، » شکوه ریاضت«برای اطالع از زندگی و کارهای مرحوم عبدالحسین مصحفی، بنگرید به مقالۀ  .١
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هــای عــددی را داخــل نوشــتن از چــپ بــه راســت رقــم
های نوشته شدۀ از راست به چپ پذیرفتــه و کاتبــان  متن

  هم به آن خو گرفته بودند.
رو بودند؛  روندی از این گونه روبهاکنون هم کاتبان با 

ق)  ۲۳۲محمد پســر موســی خــوارزمی (درگذشــت در 
هــای جبــر و  های وصیت و وراثت قانونبرای حل مسئله

عدد، شئ، مال، «های  ریزی کرد و اصطالحمقابله را پی
را، که در واقع نمادهای ...» کعب، مال مال، مال کعب، 

برگزیــد و آنهــا را هــا بودنــد، های مسئلهجا نگهدار داده
ها روی آنها پیاده شــوند. ابزارهای کار گرفت تا آن قانون

او در کتابی که در این زمینه تألیف کرده شــش مســئله را 
برای نمونه و بیش از صد مسئله را دربارۀ ارث و وصیت 
طرح و حل کرده است. شیوۀ کــار او و مدرســان بعــدی 

بی بوده و ترجمۀ آنها به زبان فارسی نیز به همان گونه بیان های علمی، بیانی و بیشتر به زبان عر حوزه
  شده است.یا کتابت می
ها با دسترسی به جبر و مقابلۀ خوارزمی و با پی بردن به اهمیت آن، نام الخوارزمی را به اروپایی

روزه هم زبان خود الگوریتم تلفظ کردند و آن را شناسۀ هر فرآیند با ساختار از آن گونه دانستند که ام
افزارهای کامپیوتری است (الگوریتم و لگاریتم دو مفهوم ریاضی متفاوتند و نباید پایگاه کارآمد نرم

  با هم اشتباه شوند).
جبر و مقابلۀ خوارزمی در اروپا و در کشورهای دیگر [الجبرا] و در زبان فارســی فقــط جبــر  

های معادل (چنانکه شیء به زبان اسپانیایی ال، و ... نخست به واژههای شئ، منامیده شد. اصطالح

 هایی از گونۀها با معادله، ... تبدیل شدند و مسئلهx، x2 ،x3) سپس به نمادهای حرفی xeïبه 
n nax bx ... mx n-+ + + + =1 0  

 ها هستند.ها، نمادها، عددها و فرمولها، نشانهدوزبانه، از حرفای، گاه نموده شدند که آمیخته
بایست به زبان های درسی ویژۀ دانشجویان دارالفنون، که میدر راستای فراهم آوردن کتاب

(همراه با تصاعدها و  فارسی تألیف یا ترجمه شوند، به پیشنهاد ناظم دارالفنون، کتاب حساب 
کرده، عبدالرسول خان مهندس به فارسی لمی فرانسوی تدریس میلگاریتم) و کتاب جبر را که مع

ق و جبر پس از آن چاپ شده ۱۲۷۴ترجمه و کاتبانی آن ها را کتابت کرده و سرانجام حساب در 
است. این دو کتاب را دارم. کتابت آنها با همکاری سه کاتب انجام گرفته است. متن اصلی با خط 

مدرسۀ دارالفنون دروازۀ ورودی  
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ها و ها، عالمتکار دو کاتب دیگر نگارش یافته اما فرمولنستعلیق خیلی مرتب و مستقِل از 
اند و تازه کار بودن کاتبان آنها را وبرهم کتابت شده ها با الفبای فرانسه با خط بد و درهم حرف

ها معادل فارسی به کار نبرده و آنها را به همان صورت و با تلفظ رساند. مترجم هم برای اصطالح می
هایی که در آغاز ابسامانیفارسی نگاشته است. ن

 آید!برخورد با کار تازه پیش می
های درسی ریاضی کشورهای (در متن کتاب

ها  زبان، نه تنها متن نوشته و عددها بلکه فرمولعرب
ها را نیز با تبدیل به معادل عربی از راست به و نشانه

  برند.)نویسند و به کار میچپ می
ها و دانشکدهالتحصیل بازگشت ایرانیان فارغ

های عالی اروپایی به ایران و پیوستن نخبگانی مدرسه
از اینان و از دانشورانی دیگر به جمع هیأت علمی 

های ای را در روشهای شایستهدارالفنون، دگرگونی
های های درسی و در شیوهترجمه و تألیف کتاب

اصول علم اش  کتابت آنها به همراه داشت. یک نمونه
 تکنیک پاریس است.التحصیل پلیخان فارغ ش) تألیف علی ۱۲۵۸ق (=۱۲۹۷چاپ  حساب

اند. نخبگانی از شاگردان دارالفنون هم پس از فراغ از تحصیل به معلمی در آنجا پذیرفته شده
اند. دو آوردهدرسی آنجا روی می های درسی و کمککسانی از اینان هم به تألیف یا ترجمۀ کتاب

(=۱۳۰۵انگلیسی و چاپ  ترجمه از مقابلۀ آقا خانجبر و اش یکی نمونه ش) و دیگری ۱۲۶۶ق 
هـ ش) است. شگفت اینکه  ۱۲۸۳ق (=۱۳۲۳تألیف محمدرضا مهندس چاپ  المسائل جبر حل

از شاگردان «ها، برای کسب افتخار، در کنار نام مؤلف یا مترجم جملۀ روی جلد این کتاب
  خورد.به چشم می» الدوله نجم

آوازه و از معلمان برجستۀ دارالفنون بوده است. پدرش  ای بلندالدوله دانش پیشهمعبدالغفار نج
آمده و ریاست دو ادارۀ آموزش و علی محمد اصفهانی نامورترین ریاضیدان دورۀ قاجار به شمار می

 مادر هملکالملک منجم ویژۀ های ریاضی دارالفنون با او بوده است. برادرش عبدالوهاب نجمامتحان
های الدوله) منجم ویژۀ ناصرالدین شاه بوده، بر زبان فرانسه تسلط داشته و بر دانشخودش (نجم و

کشی نظری و عملی هیأت و نجوم قدیم و جدید، ریاضیات، جغرافیا، آمارگیری تهران، و نقشه
 های گسترده و شرکت کارآمد داشته است.ها، آگاهیشهرها و جاده

دومین سفر اروپایی خود، کتابی عمومی و مفصل در زمینۀ هیئت  ناصرالدین شاه در بازگشت از
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الدوله خواست آن را به فارسی ترجمه کند، روزانه بخشی از آن و نجوم جدید را همراه آورد و از نجم
الدوله پس از کشته را برایش شرح دهد، و چون پایان یابد دستور خواهد داد آن را چاپ کنند. نجم

مه را دنبال کرد و به پایان رساند اما به چاپ آن توجهی نشد؛ تنها چند تن از شدن شاه هم کار ترج
اش به کتابخانۀ سلطنتی سپرده ای از آن را برای خود به دست آوردند و کتاب و ترجمهدرباریان نسخه

تأسیس را با  های تازهالدوله هم فرصتی پیش آورد تا تدریس در دارالفنون و در مدرسهشدند. نجم
نویس ترجمۀ کتاب نجوم را هم در خور سطح علمی شاگردان یت بیشتر دنبال کند. پیشجد

ش) به چاپ رساند. نه تنها معلمان و ۱۲۸۰ق (=۱۳۱۹در  النجوم ةبدایبازنویسی کرد و با عنوان 
رفت این کتاب را پذیرا شدند. آموزان بلکه دانش دوستانی دیگر هم بیش از آنچه گمان میدانش

های درسی ریاضی را تألیف و چاپ کند. ای کامل از کتابای شد تا دورهالدوله هم انگیزهبرای نجم
، کفایة، بدایةهای های تألیف او برای ابتدایی، متوسطه و فوق متوسطه به ترتیب پیش عنواناین کتاب

سید . عالمۀ فقید الحساب ةنهای، الحساب ةکفای، الحساب ةبدایرا داشتند. از گونۀ:  ةنهایو 
های چاپ ، تألیفتاریخ علوم اسالمیاش در کتاب الدین همایی در تقریرهای گردآوری شده جالل

های درسی تألیف شدۀ پس از او شدۀ او را تا پانزده جلد برشمرده و بر این باور بوده است که کتاب
  د.انالدوله و رویکردهایی از شیوۀ نگارش آنها بودههای نجم هایی از تألیفبرگرفته

تأسیس دورۀ ابتدایی تألیف کرده  های تازهالدوله آن را برای مدرسهرا دارم. نجم النجوم ةبدایمن 
هایی نجومی که هایی که در متن به کار برده و صرف نظر از اندازهپردازی اما، صرف نظر از انشاء

تر از کتاب آموزنده نموده و امروزه عددهایی دقیقتر و در شماره بیشترند، محتوای کتاب مشروحتر و
دادیم؛ در دانشگاه، هیئت آموختیم و در دبیرستان آموزش میدرسی هیئتی است که در دانشگاه می

شد و گذراندیم که به تفصیل آموخته میدرس مقدماتی بود و پس از بازآموزی آن، درس نجوم را می
  در آن با ریاضیات سطح باال سروکار داشتیم.

شناسی و اخترشناسی) دو موضوع متفاوتند، اگرچه بیشتر مترادف به کار هیئت و نجوم (=گیتی
اند. مرحلۀ هایی را پشت سر گذاشتهمرحله پیشرفت به هایند و مرحلهترین دانشروند، از کهنمی

روگردانی از نظریۀ زمین مرکزی و پذیرش نظریۀ خورشید مرکزی را آغازگاه هیئت و نجوم جدید 
های آموزشی کشور ین دوره در ایران، نخست در دارالفنون و پس از آن در برنامهاند. آموزش اشناخته

های بعدی با شتاب افزونتر و گنجانیده شد و مدتی طول کشید تا پذیرفتۀ همگان شد. پیشرفت
گذرانند و شناخت ای از فضا را میاند و امروزه مرحلۀ پیمایش گسترهکارایی بیشتر پیش رفته

  ها را پیگیرند.چاله ها و سیاهست، کهکشانهای دورد ستاره
شناسی و اخترشناسی سرگذشتی خواندنی و آموزنده دارند. باشد تا در نوشتاری جداگانه و گیتی

  به زبان ساده بازگو شود.
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ر   دارالفنون از دیدگاه دی
ردن های جوانان فرهیخته برای دنبال کشده تا نخبهآزمون ورودی آنجا دقت و سختگیری میدر 

های عالی به آنجا راه یابند. به تقلید از این مدرسۀ عالی بود که شبه دانشگاه به نام تحصیل در رشته
دارالفنون در ایران گشایش یافت. جوانانی، بیشترشان درباری زاده، شاگردان آنجا شدند و معلوم نبود 

رای آنجا پرورش نیافته اند و شاگردانی ویژه هم بای و چگونه و کجا تحصیل کردهدر چه زمینه
بودند. معلمان فرانسوی و ایرانیان فرانسه آموخته آموزش آنها را پذیرفته بودند. ناصرالدین شاه هم در 

ها گذشت اش این بود که از آنجا، و تنها از بخش نظامی آنجا، بازدید کند. سال هر فرصت سرگرمی
ایستا ماند. به دنبال کشته شدن  و آن ساختار آموزشی به همان وضع و بدون شاگردان جدید

خواهی، دارالفنون به حالی جانشین او، و رو به شدت نهادن انقالب مشروطهناصرالدین شاه، بی
التحصیالن آن به معلمی گمارده شدند و از آن ای متوسطه تبدیل شد که یکی دو دوره از فارغمدرسه

  جا بوده است. پس یک دبیرستان معمولی شناخته شد و تا کنون نامش بر
افزون بر  :دارالفنون افزون بر اثرهای آموزشی پیامدهایی دیگر هم در جامعۀ ایران داشته است

های زبان فارسی، مانند  های زبان فرانسه بین واژهرواج زبان فرانسه، جا خوش کردن بسیاری از واژه
  کالس، دیپلم، لیسانس، ...، و سرشناس آنها، مرسی.

  های ابتداییاندازی مدرسهراه
فرستادند تا در خانه میهایی نوباوگان خود را به مکتبدر ایران، تا گذشتۀ نه چندان دور، خانواده

 خواندن قرآن را بیاموزند. پس از آن، فرزندان خانواده
ّ

هایی راهِی مکتب (که مدرسه هم آنجا نزد مال
هایی فراتر را شدند تا در آنجا آموختهشد) میگفته می

هایی که  ها و درسگیرند. مدت آموزش در مکتبفرا 
شد به استعداد و ذوق نوآموز، به در آنها داده می

های او، و به میزان خوشایندی خانواده از آموخته
های معلم آنجا بستگی داشت. خواندن دانستنی

هایی از  هایی از فارسی، حفظ کردن گزیده متن
های شاعران، تعلیم و تمرین نوشتن خط سروده

درشت نستعلیق و خط ریز تحریر شکسته، یادگیری 
نصاب چهار عمل اصلی حساب، حفظ کردن 

های عربی و  و پی بردن به معنی و مفهوم واژهالصبیان 
هایی فارسی آن، و افزون بر آنها سیاق، از جمله درس

 ها، و نه در همۀ آنها، آموختهبودند که در مکتب
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ای اطالعات عمومی کتابی در بر دارندۀ شعرهایی عربی فارسی و گونه نصاب الصبیانشدند.  می
 . کردندها فرزندان را به آموختن آن تشویق میبود و گاه پدرها یا پدربزرگ

 نمونۀ دو سطر از آن:
  

  

  

کاره رها  نداشتند؛ درصد باالیی از شاگردانشان درس را نیمهها بازدهی خوبی ها و مکتبخانهمکتب
ای از آنها هم، شهری یا روستایی و از هر کردند. عدهساختند. پسران بیشتر کار پدر را دنبال میمی

ها را پی آوردند و تحصیل در آن زمینههای علوم اسالمی روی میهای دینی و به حوزهای، به مدرسه طبقه
گیرد. مدرس در پیرایه انجام میها شیوۀ آموزش و شیوۀ آزمون به سادگی و بیدر این مدرسهگرفتند.  می

دهند، کند و طلبه (= طالبان علم= دانشجویان) گوش میجمع شاگردان یا باالی منبر درس را بیان می
نند و به کهای خود را مرور میکنند و در وقت آزاد یادداشتدارند، پرسش و بحث مییادداشت برمی

پردازند. آزمون به درخواست شاگرد، با پذیرش استاد و به صورت مطالعۀ کتاب در زمینۀ درس می
پردازد و شود. در پایان مصاحبه، اگر استاد تأیید کند شاگرد به درس باالتر می مصاحبۀ انفرادی برگزار می

  شود.هایی هم به استادان باالتر معرفی میدر مرحله

ست نموده ها با بندهای انگشتان دو در آن رقم ای از نمایش عددها بودحساب انگشتی نمونه
 ند. فردوسی در یک بیت از هجونامۀ سلطان محمود چنین سروده است:شدمی

 ُنه اندر ُنه آمد سه اندر چهار  کشف شاه محمود واال تبار
» دست با انگشتان بسـته«] را با ۹۳[یعنی  ۱۲و  ۸۱در حساب انگشتی، [مجموع] دو عدد 

 دهند. نشان می
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یسی  ای(=حساب جمل) گونهحساب ابجد  که بیشتر برای نمایش تاریخ یک پیشامد و  بودعددنو
رفت. در بارۀ بـوعلی سـینا های نجومی و ریاضی به کار مینزد اهل نجوم و ریاضیات برای محاسبه

 اند:گفته
 آمد از عدم به وجود شعجدر    یناـلی سـق ابو عـحجت الح

 هان بدرودــد با جکر زـتکدر    کسب کرد کل علوم شصادر 
 ۴۲۷=  تکز، ۳۹۱=  شصا، ۳۷۴= شعج

 و حافظ در تاریخ فوت یک قاضی سروده است:
 که زدی کلک زبان آورش از شرع نطق  دین سرور و سلطان قضات اسماعیل مجد

 نظم و نسقکه برون رفت ازین خانۀ بی  الفو  افـکته بد و از ماه رجب ـناف هف
 حق رحمتسال تاریخ وفاتش طلب از   گهــدان وآنزل او ـــق منــمت حـکنف رح

شوند و تـاریخ سـال می ۷۵۶و  ۲۱به حساب ابجد، کاف و الف، رحمت حق، به ترتیب برابر با 
. در موردهایی از گونۀ اشـاره بـه یـک تـاریخ، ارزش ۷۵۶ماه رجب سال  ۲۱شنبه شود: سهفوت می

ها بستگی های آن جمله و به ترتیب حرفهای عددی حرفعددی جمله برابر است با مجموع ارزش
است. اما در  ۷۵۶های رحمت، ترحم، محتر، حمتر، ... برابر با ندارد؛ ارزش عددی هر یک از کلمه

های آنها بستگی دارد و افزون بـر ها به ترتیب حرفهای نجومی ریاضی، ارزش عددی کلمهمحاسبه
اند، مانند کلمـۀ شدهز راست به چپ نوشته میهایشان اهای عددی حرفها به ترتیب ارزشآن،کلمه

اند. عدد رفتهگانی به کار میها در پایۀ شصت. نکتۀ مهم اینکه محاسبه۱۲۸۵به ارزش عددی » غرفه«
 اند.نمودهصحیح را با درجه و کسرها را به ترتیب با دقیقه، ثانیه، ثالثه، رابعه، ... می

شید کاشانی، نسبت محیط دایره به قطر آن را در پایۀ الدین جمغیاث ،ریاضیدان و منجم برجسته
، نـا، لد ،ا، کح، ثانیـهنط، دقیقهیو؛ درجهوگانی تا نه رقم محاسبه و حاصل را تا نه رقم به صورت شصت
 .۲۸۳۱۸۵۳۰۷۱۷۹۵۸۶۵/۶شود: رقم می ۱۶نشان داده است که در پایۀ دهگانی تا  ن، ید، مو

 ].π=۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۵۸۹۷۹۳۲/۳ آید:به دست می ۲و پس از تقسیم بر 
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دولتمردان برای آموزش فرزندان خود معلِم 
گرفتند و آنها را برای دستیابی به شغل خانه میسرِ 

ساختند. های بزرگان خانواده آماده می شایستۀ مقام
فرزندان آمد که یکی از غیر را به جمع کم پیش می

خود و به مجلس درس آنان راه دهند مگر آنکه 
هایی چشمگیر را از خود نشان داده باشد.  شایستگی

برای نمونه: مشهدی قربان در خانۀ قائم مقام آشپز بود 
شیفتۀ  ١و پسری به نام تقی داشت. قائم مقام

های این پسر شد، همردیف با پسران خود شایستگی
سیاست آموخت. تقی ب و او را بپروراند و علم و اد

به مقام هایی یکی پس از دیگری عالیتر دست یافت و 
متناسب با آنها میرزا تقی، میرزا تقی خان، میرزا 
محمدتقی خان، امیر نظام، و امیر کبیر نامیده شد و 

انجام، های بدخواهان شد و سرهمزمان، درگیِر دسیسه
ها برکنار به فرمان ناصرالدین شاه تبعید و از همۀ مقام

شد و در بامداد یک روز، در حمام فین کاشان به 
سراغش رفتند، دستش را رگ زدند و خودش را به 

هایی این چنین به تماشای جان دادنش نشاندند. نمونه
ها به فراوانی در تاریخ همۀ کشورها و در داستان

   اند. ندهیادگار به جا ما
داران را  های خانگی، سهم مکتبدر کنار آموزش

گذاری و در پیشبرد فرهنگ جامعه نباید نادیده در پایه
انگاشت. آنان در تعلیم خوش نویسی و در آشنا 
ساختن نوجوانان و جوانان به ادبیات فارسی بیشترین 

اند. اینکه به تنبیه بدنی (گاه بردهها را به کار میکوشش
اند، جامعۀ آن ها) گرایش داشتهسفارش خانوادهبه 

                                                    
لقب داشت). پدر و  مقامقائم ) دولتمرد و شاعر ایرانی، پسر میرزا عیسی فراهانی (که او نیز ش۱۲۱۴ - ۱۱۵۸میزرا ابوالقاسم فراهانی ( .١

 السلطنه بودند. پسر هر دو وزیر عباس میرزا نایب

 میرزا ابوالقاسم فراهانی (قائم مقام)

 ش)۱۱۵۸-۱۲۱۴(

 میرزا محمدتقی خان فراهانی (امیرکبیر)

 )ش۱۲۳۰ -۱۱۸۶(
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هایی از پذیرفته است؛ چنانکه در گلستان سعدی، در سرودهروزی این فرآیند را اصلی از تربیت می
داران هم از آن های در زمینۀ تربیت، تنبیه نوآموزان مورد تأیید بوده و مکتبشاعرانی دیگر، و در تألیف

  اند.برکنار نبوده
ای آرمانی نبوده و آنان هم زندگی چندان دارها شیوه اهی همه سویه، روش آموزشی مکتباز دیدگ

اند. دوستانی در راستای دستیابی به شیوۀ آموزشی بارورتر در تکاپو بودهاند و فرهنگبهنجار را نداشته
  دار (=معلم) نیز آن را باور داشته باشد و به کار بندد.ای که مکتبشیوه

) روحانی ق۱۳۶۳- ۱۲۶۷میرزا حسن رشدیه (
فکر اهل تبریز و سرشار از شوق و ذوق به روشن

های آموزشی معلمی، در راستای آشنایی با شیوه
چند کشور و گزینش شیوۀ آموزشی برتر از 

داری، با مسافرت به چند کشور همسایه و  مکتب
ایی به شیوۀ ههای آنها، مدرسهبازدید از مدرسه

نوین را که مسیحیان اروپایی مقیم لبنان برای 
ها بنیان گذاشته بودند همساز با خواست زبانعربی

خود یافت و آنگاه پی برد که در بیروت خواستاران 
آموزند و پس از شغل معلمی را نخست معلمی می

[او] مدت دو آن اجازه می دهند که معلم شوند. 
ت به تحصیل علوم سال در دارالمعلمین بیرو

تربیتی پرداخت. پس از آن راهی ایروان شد و 
  نخستین مدرسۀ به شیوۀ جدید (با روش الفبای صوتی) را برای کودکان مسلمان آنجا بنیان گذاشت.

گذشت. رشدیه او را به بازدید از ناصرالدین شاه در بازگشت از سومین سفر اروپایی از ایروان می
شیوۀ آموزشی آن را پسندید، وعدۀ کمک داد و خواست آن مدرسه در تبریز مدرسۀ خود فراخواند. او 

هایش وفا نکرد بلکه دستور داد مدرسه برچیده شود و رشدیه زیر نظر راه افتد. اما نه تنها به وعده
قمری مدرسۀ خود را در آنجا راه انداخت. اما  ۱۳۰۵باشد. رشدیه خود را به تبریز رساند و به سال 

اندازی آن مدرسه را جایز ندانستند و آن را داران، روحانیان تبریز راهسازی یکی از مکتببا زمینه
بستند. رشدیه کوتاه نیامد و مدرسه را در جای دیگر گشود. اما هر بار و در هر کجا آن را راه 

اش بود، بستند. یک شب هم که راهی خانهشدند و آنجا را به رویش میانداخت سّد راهش می می
دوستان، که به حکومت الدوله، از نوگرایان و فرهنگ گلوله به سمتش شلیک کردند. در این بین، امین

اش را بازگشایی کرد. آنگاه هم که تبریز رسیده بود، به حمایت رشدیه برخاست و او مدرسه

 ش)۱۳۲۳ -۱۲۳۰( ن رشدیهمیرزا حس
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آنجا راه  الدوله به تهران منتقل شد رشدیه را راهنمایی کرد تا مقیم تهران شود و مدرسه را در امین
اندیشان او، الدوله و همهای امیناندازد. رشدیه به تهران کوچ کرد، با برخورداری از حمایت

قمری در دروازه قزوین تهران، سپس در خیابان با نام کنونی ناصر خسرو  ۱۳۱۵اش را به سال مدرسه
های اندیشههای آموزشی، با همیاری نوگرایان به پخش راه انداخت. رشدیه همگام با تالش

کرد. او با ها پخش مینوشت و شبخواهان شبنامه میخواهی روی آورد و در کنار مشروطه آزادی
کردند که طرفداران زیاد منتشر می لسان الغیبای مرتب به نام اندیشان شبنامهیاری چند تن از هم

  آورد. داشت. انجمن تنویر افکار را هم راه انداخت که دردسرهایی برایش به همراه
قمری، سال پس از اعالم رسمی مشروطیت، با همکاری چند تن از  ۱۳۲۵به سال 

را در کوچۀ مروی بنیان گذاشت. در آن موقع » حیات جاوید«دوستان، مدرسۀ با نام  فرهنگ
او سه جلد کتاب  مدرسه را  التعلیم ةنهای، و التعلیم ةبدای، التعلیم ةکفایها برنامۀ منظم نداشتند. 

ها را برای نوآموزان دربرداشت. دو روزنامه به ای از درستألیف و چاپ کرد که هر کدام مجموعه
  اندیشان خود منتشر ساخت.را هم با همکاری هم طهرانو  مکتبهای نام

قمری) به استخدام وزارت معارف درآمد، ریاست  ۱۳۳۳خورشیدی ( ۱۲۹۳رشدیه به سال 
هایی راه ریاست معارف گیالن را به عهده داشت و در هر دو جا مدرسهاوقاف قزوین و پس از آن 

خورشیدی در  ۱۳۲۳ساکن قم شد. در سال  ۱۳۰۵خورشیدی بازنشسته و در  ۱۳۰۲انداخت. در 
های سال و به شمارۀ سال ۹۷های قمری نزدیک به برخورد با یک اتومبیل درگذشت. به شمارۀ سال

  ١اند. روانش شاد باد.نامیده» پیر معارف« سال عمر کرد. او را ۹۴خورشیدی 

                                                    
چاپ شده در » رشدیه دلباختۀ مدرسه«های به کار رفته در نوشتۀ باال، مربوط به رشدیه، برگرفته از نوشتار ها و تاریخیادداشت: نام .١

  بوده است. ۱۳۸۶آذر  ۵ اطالعات ]روزنامۀ[




