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چکیده

The development and prosperity of Guilan education
during Pahlavi era was deeply connected with the
educational structure and historical destiny of Shahpour
School in Rasht.Therefore, the study of the historical
situation of Guilan education requires knowledge of the
prevailing conditions of this school, as an educational
paradigm for other schools in Guilan. The establishment
of this school is one of the obvious manifestations of
modern education in this region. Investigating the
different angles of Shahpour School in terms of physical
space and the structure and regulations governing its
educational system shows that the founders and
administrators of this school always tried to maintain the
necessary standards. Secondly, the above situation guide
and direct to the development of quantitative and
qualitative education in Rasht and Guilan in general. The
authors of the article, while examining the factors
affecting the prosperity of Shahpour School, seek to find
an answer based on abstract and physical factors to the
following fundamental question. How and to what extent
did the Guilan Education, and especially the city of
culture and literature of Rasht, benefit from the
educational traditions of this school, which has nurtured
many elders and elites? The findings of this study, which
has been done using descriptive documents and
historical sources in a descriptive and statistical analysis,
reveal the position and effectiveness of Shahpour School
in Guilan education.
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.آموزشی و سرنوشت تاریخی مدرسه شاهپور رشت پیوند عمیقی داشت
از این روب ررسی وضعیت تاریخی آموزش و پرورش گیالن مسر وم
 هعنوان یک پارادایم آموزشی راب،شنا ت از شرایط حاکم این مدرسه
 تأسیس این مدرسه از مظراهر رارز آمروزش.سایر مدارس گیالن است
 ررسی زوایاب مخ وف مدرسه شاهپور از نظر.نوین در این منطقه است
فضاب کالبدب و سا ار و مقررات حاکم رر نظرا آموزشری آن ن ران
میدهد که پایهگذاران و گردانندگان این مدرسه همرواره سرعی داشر ند
اس انداردهاب الز را حفظ کنند که وضرعیت فروم مو رد هردایت و
راهبرب توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش رشت و ره طرور کوری
 نگارندگان مقاله ضمن ررسی عوامل مؤثر ر رونق مدرسه.گیالن گردید
 درصدد یاف ن پاسخی مب نی ر شواهد عینی و ادله ذهنی ه سؤال،شاهپور
 آموزش و پرورش گیالن و هویژه شرلر فرهنرو و.نیادین ذیل هس ند
، چگونه و تا چه اندازه از سنتهاب آموزشی این مدرسه،ادبپرور رشت
 لرره منرد،که مرگان و نخبگان سیارب را در دامان ود پرورانده است
 شواهد و منرا،گردید؟ یاف ههاب این پژوهش که ا لره گیرب از اسناد
 ایگاه و،تاریخی ه شیوه توصیفی و تحویل آمارب صورت گرف ه است
تاثیرگذارب مدرسه شاهپور را در آموزش و پررورش گریالن ره رو ی
.آشکار میکند
. عصر پلووب،شاهپور رشت
 رفعت اله شریفی طاسکوه:* نویسنده مسئول
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 .1مقدمه

اهمیت ویژهاب دارد .در این ین مدرسره دارالفنرون

در لان امروز را طه آموزش و پرورش را امعره

در تلررران و مدرسرره شرراهپور سررا ق در گرریالن از

در لت پاسخگویی ه نیازهراب م نروو و پیدیرده

اهمیت اصی ر وردار است.

آن ،اهمیت عومی مضاعف و روزافمون یاف ه است.

از نظر روش کار ،تسرمت آمروزش و پررورش

ا تو ه ه فرایند لانی شدن و ترأثیراتی کره ایرن

گیالن ا تأکید ر عصر پلووب مطالعه میشود؛ ولی

فراینررد ررر سررا ارهاب ا مرراعی دارد ،مطالعرره و

صرفا در همین خش ،از لحرا مطالعره پسرینی و

ررسی نظا هاب آموزشی از اولویرت هراب ملرم و

پی ینی یک تا دوسال تبرل و عرد ایرن دوره را در

اساسی هر امعهاب هشمار میآید.

رمیگیرد.

شنا ت تاریخ آموزش و پررورش ،را رویکررد
عومی و آسریدشرنا ی ،در توسرعه هرر منطقره و
ک ور تاثیرگذار است.
گیالن یکی از ملمتررین پایگراههراب فرهنگری،

در این تحقیق تالش ر آن است که ه سؤاالت
ذیل پاسخ داده شود:
 1آموزش و پرورش گیالن ا تأکید رر عصرر
پلووب چه تغییراتی داش ه است؟

اد رری و تمرردنی ایررران ررهشررمار مرریرود ،نررا راین

 2مدرسه شاهپور رشت تعصرر پلوروب چره

شررنا ت پی ررینه آمرروزش و پرررورش ایررن منطقرره

ایگرراهی در آمرروزش و پرررورش گرریالن داشرر ه

اهمیت هسمایی دارد.
مقالة حاضر ا تو ه ه ضررورتهراب زمران و
تحوالت ا ماعی ،سیاسری ،ات صرادب و فرهنگری

است؟
 3عوامل موثر ر رونق مدرسه شراهپور رشرت
تعصر پلووب کدا است؟

گیالن ،نگارندگان را رر آن داشرت کره تمرکرم رر
ترراریخ تحرروالت فرهنگرری و آموزشرری اسرر ان را

 .2مباحث نظری

سرلوحة کرار تررار داده و ره مطالعره و راز وانی

نظررا نرروین مدرسرره در ایررران ،پررس از اترردامات

سا قه آموزشی و پرورشی مدارس ،ه ویژه مدرسره

عبرراس میرررزا و توسررط مسرریونرهاب فرانسرروب و

شاهپور سا ق رشت ،پردازند.

آمریکایی تحقق یافت ،اما تاریخدره پیردایش مدرسره

الز ه ذکر است ،در این مقالره فرن مطالعره و

نو در ایران مرا

سیار دارد .ا اینحال ،تحول نظرا

ررسی ک اب هاب نگارش یاف ه ،ر ی از و الگها،

نرروین هنرروز در حرروزی مدرنیماسرریون اسررت .مسررئوه

سایت ها ،سالنامهها ،آمارنامره هرا تتحویرل آمرارب ،

اساسی آن است که نباید ایجاد چند مدرسه مردرن در

مجالت عومی ،مصاحبهها و ...درنلایت م نردب

شمال ایران را معادل نظا تعویم و تر یت نو ا تحرول

آنلا مورد اس فاده ترارگرف ه است.

فکرب ،آموزشری و تر ی ری در ایرران در نظرر گرفرت

تغییر و ح ی تحوالت آموزش و پرورش ایرران

تهودش یان. 67 :1331 ،

و گیالن هویژه در عصر پلووب و شنا ت مردارس

ا تو ه ه دیدگاه مدرنی ه و مدرنیسم و تفاوتی

موفق که هم تأثیرپرذیر و هرم تأثیرگرذار رودهانرد،

که این مفاهیم راهم دارنرد .درواتر رراب روشرن
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شدن حر

تعوریم و تر یرت نروین و پیونردآن را

مدرنیسررم رره تفرراوت دووانه مدرنی رره و مدرنیسررم
اشاره میکنیم.

اص این دوره است.
ر اساس نظریه دانرش لرانی چیونرو چنرو
گس رش فناوربهاب اطالعاتی و ارتبراطی در تررن

مدرنیسم گررایش ره زنردگی مردرن اسرت و

ا یر منجر ه الور دانش لرانی شرده اسرت .در

مدرنیماسیون مجموعه تحروالتی اسرت کره در امرر

این زمینه مو دالنا موک و یرن چیونرو چنرو در

رو نایی امعه در ات صاد و نظرا ادارب و سیاسری

سررال  1113چررارچو ی را مطرررد کرررده کرره در آن

در ک ورهاب غیر غر ی صرورت مریگیررد تهمران:

دانش ه پنج حوزه تقسیم شرده اسرت .وب دانرش
لانی مر وط ه هر یک از این حوزهها را در ایرن

. 67
اما مدرنی ه یک رویداد عمقی اسرت و در ذهرن

چارچوب ارائه داده که عبارتند از :فنی ،ات صرادب،

و فکر اتفام میاف د و فرهنو آن ایجاد میشرود و

انسانی ،ا ماعی ،سیاسی ،فرهنگی و آموزشری .در

در نلایررت امررور مرردرن را نلادینرره مرریکنررد؛ ولرری

حوزی فنی و ات صادب نیازهراب دانرش لرانی ره

مدرنیسم امور و نبههراب اراهرب و تا رل لمرس

رتا ت لانی مثبت ،م رارکت ات صرادب ،تجرارت

اسررت .مدرنی رره مدرنیسررم نیسررت ،اگررر مدرنیسررم

لانی و حفاات از محیط زیسرت منجرر واهرد

نمودهاب کم و یش یرونری تمردن دیرد غررب
است در مقا رل مدرنی ره عناصرر درونری ،فکررب،
فوسفی و فرهنگی است تهمان. 103 :

شد تکانل. 677 :1373 ،

نا راین ا تو ه ه مطالد فوم اید گفرت کره
دانش لانی تنلا خ ری از فرآینرد لرانی شردن

نا راین پیدایش مدرسه نو سیار زودتر از دیگر

است .آموزش و پرورش لانی اید توانمندبهاب

تحوالت در ایران صورت گرفرت ،آمروزش مردرن

شلروند لانی را افمایش دهد .یعنی شلروندب که

ه شکوی وارداتری و مکرانیکی وارد شرد ،آمروزش

داراب هوشررمندب فنرری و ات صررادب ،انسررانی و

مدرن در ایران محصرول یرک تحرول همره انبره

ا ماعی ،فرهنگی و آموزشی و درگیر شبکه رود

ان قادب و فرهنگی نبود ،این تحول سیار آرا ترر از

یادگیرب رویش اسرت و نقرش ملمری در دنیراب

مدرنیماسیون در سا مان ادارب ،نظامی و ات صادب

توسعهیاف ة دید ایفا میکنرد ت سروشراهی: 2002 ،

ک ور عمل کرد .ایجاد چند مدرسه دید پدیدارب

. 32-30

یک تر یت نو و نفروذ یرک مدرنی ره اسرت تهمران:

 .3پیشینه پژوهش

. 101
در دوری پلووب در ایران و گیالن را یرک نروو

پیرامررون ترراریخ آمرروزش و پرررورش گرریالن و

مدرنیسم موا ه هسر یم کره ره مدرنیسرم پلوروب

مدرسه شاهپور رشت پژوهش هراب چنردب انجرا

م لور است .تقوید از ک رورهاب غر ری صوصرا

شده که ی ر آنلا در سایتهرا و نیرم ره صرورت

در دوره پلووب دو و عد تحروالت نر

و عرد

توسرعه همره انبره از موره در خرش آمرروزش،

ک اب نوش ه شده است .ایرن پرژوهشهرا ره رغرم
اینکه اطالعات مناسبی در ا یار تررار مری دهنرد،
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ولی فاتد ویژگی مورد ان ظار و روش هاب منسرجم

سال  1317ک ور،گیالن از توا اس ان شمالی ود.

پژوه یاند .ملمترین آنلا ک اب تاریخده آمروزش

در صورت ضمیمه آن شلرس انهاب گیالن شامل

و پرورش گیالن ،تألیف عفر مرامی زاده اسرت.

مناطق ذیل ود:

این ک اب اطالعات مفیردب در ا یرار نگارنردگان

 .1حومه فومنات – صومعه سرا – ل ت
ن اء – کوچصفلان  -رشت

ترار داده است ،ولی انسجا عومی ندارد .سؤال یرا
سؤاالتی طرد نکرده و تحویرل آمرارب آن منسرجم

 .2پلووب -چلار فریضه – ما  -گسکر.

نیست .پژوهش دیگر ک اب گیالن اسرت کره یرک

 .3رحمت آ اد – رود ار – سیاهکل -
دیومان – چلارلو

فصل از آن در اری تاریخ آموزش و پرورش گریالن
است .این ک اب ا مدیریت ا راهیم اصالد عر رانی

 .2الهیجان – رانکو -ده ال

نوش ه شده است.

 .7گرگانرود – اسالم – طوالش تاصالد،

سالنامههاب د یرس ان شاهپور رشت اثر دیگررب
است که یوسفدهی آن را م آورب و ه صرورت

. 33 :1330
هر کدا

از این شلرس انها خشها و

یک ک اب در آورده است .این تألیف هم اطالعرات

دهس انهایی داش ه است .الب ه تا پایان عصر پلووب

الز در صوص مدرسه شاهپور عصر پلووب دو

تعدادب از خشهاب شلرس انهاب گیالن تبدیل

را ندارد .سالنامه د یرس ان شاهپور رشرت در چنرد

ه شلرس ان مس قل شدند.

ک ا خانرره و مدرسرره شرراهپور مو ررود مرری اشررد.

آموزش و پرورش گیالن تحت تأثیر آموزش و

پژوهشهاب دیگررب هرم در سرایتهرا ،مجرالت،

پرورش ایران و در عین حال م أثر از عوامل

ایگانی مدرسه و مراکم گوناگون و ود دارد؛ اما تا

منطقهاب و محوی وده است.

کنون اثرب ا موضوو مقاله مورد نظر انجرا نیاف ره
است.

در گیالن نیم مانند سایر مناطق ایران ،ا دا
آموزش ه شکل سن ی ود که رکن اصوی آن

در صوص مدرسه شاهپور رشت راطرات و

مک د انههاب تدیمی و اصل آن ر آموزش دینی

مصاحبه هایی ا دانش آمو گان این مدرسه تدیمی

و ا التی ود .ولی کمکم شاهد رواج آموزشهاب

انجررا شررده و ترراکنون چنرردین یررادواره در رشررت

مدرن در ایران و گیالن هس یم.

رگمار گردیده است.

در آموزش و پرورش مدرن گیالن معیتهاب
فرهنگی نقش اصوی را داش ند؛ از موه:

 .4نگاهی به تاریخ آموزش و پرورش گیالن
در اوایل عصر پلووب و حدود سال 1302

الف:

معیت امید ترتی که در سال 1213

تأسیس شد و کار این

معیت تر مه

هجرب شمسی،ک ور ایران داراب  3ایالت ود ،که

نمایشنامههاب اروپایی و ا راب آن

یکی از آنلا گیالن ود ت یات . 132:1376 ،در

ت مامیزاده. 123 :1332 ،

تصوید نامه شماره  12677از مجموعه توانین

ب:

ود

معیت ر اء آدمیت که همزمان ا
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معیت امید ترتی ود و خ ی از فعالیتهاب این

در گیالن نیم این تغییر ،لحا شد .رضا شاه در

معیت ا راب نمایشهاب ا التی ود تهمان:

سفرب که ه ترکیه داشت ا تغییرات دید آن ک ور

. 122

آشنا شد و سعی نمود رنامههاب آن ک ور صوصاً

ج :معیت فرهنو که در سال  1217ت کیل

از حی

پوشش زنان و مردان رادر ایران ا را کند .از

شد و مجوهاب ه نا فرهنو من ر میکرد .فعالیت

این رو پس از ازگ ت در روز  16دبماه 1312

معیت تأسیس ترائت انه ،ک اب انه و

طرحی را ه ا را گذاشت که ر مبناب آن زنان در

این

کالسهاب شبانه ود تهمان ا .

محافل عمومی ،مجالس و یا انها از پوشیدن چادر

د :معیت پیک نسوان که ا ت ریک مساعی
انوان روشنفکر ت کیل شد.

و نقاب من شدند .آموزش و پرورش گیالن هم
نمیتوانست

در سالهاب  1303و  1302ریاست معار
گیالن ا طائر ود.وب تغییراتی در معار

دا از این تضیه

ه صورت تمراسم
و

گس رش فرهنو گیالن انجا داد.

اشد .این تغییر

ن دب انجا شد ،و اولین تد

در ا راب این امر تغییر لباس و پوشش ود.
آموزش و پرورش

دید ایران و گیالن از

تعداد مدارس گیالن در سال  1211ه  27اب

ک ورهاب اروپایی و سایر مول لان تأثیر پذیر ود.

میرسید که  2اب از آن مدارس ار ی ودند تاصالد

نظا آموزش و پرورش که در سال  1327از نظر

. 237 :1362

مقاط تحصیوی تغییر پیدا نمود تا سال  1360ا را شد.

طائرطی پی نلاداتی از وزارت معار

تقاضا کرد

که اتداماتی در لت موارد ذیل صورت گیرد:

آموزش و پرورش دانشآموزان اس ثنایی هرم از
تغییرات آمروزش و پررورش رود .در سرال 1326

 .1تبدیل کویه مک د انهها ه مدرسه؛ .2

دف ر رنامه ریمب آموزشی کودکان و دانرش آمروزان

تأسیس ک ا خانه؛  .3اعما معومین شایس ه از مرکم؛

اس ثنایی در وزارت آموزش و پرورش ت کیل شد.

گیالن؛.7

عالوه ر این آموزش کودکس انی ،آموزش

تأسیس مدارس تجارت و فالح ی ت مامیزاده،

ا دایی ،راهنمایی و م وسطه رشد چ مگیر داش ه

. 172-173 :1332

و در آس انه انقالب تقویت شد.

 .2ناب سا مان

از نظر مقاط

لت اداره معار

تحصیوی در سال 1327

مدارس تیمهوشان هم ه و ود آمد .از دیگر مراکم

تحصیالت تبل از دان گاه از دو مقط ا دایی و

آموزشی آموزش فنیحرفهاب ود که در سال

م وسطه ه سه مقط ا دایی ،راهنمایی و م وسطه

 1321-1320در گیالن تأسیس و شامل  3هنرس ان

تغییر یافت.

شد.

ه عوت اینکه نو وانان از نظر سمی و روانی

در مجموو ا تغییر اهدا

آموزش و پررورش در

ه راهنمایی و مراتبتهاب اصی نیاز داش ند،الز

ایران و ا مدرن شردن روشهراب آموزشری و تغییرر

ودمقط تحصیویشان دا از دانشآموزان ا دایی

نظا آموزشی که از سال  1327در ک رور ا ررا شرد،

اشد تشکوهی. 72 :1331 ،

دورههاب آموزشی ره سره دوره ا ردایی پرنج سراله،
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راهنمایی ،سه ساله و د یرس ان چلار ساله تقسیم شد.

ک یده شد  .در شلرها نیم تعداد مردارس م وسرطه

ا ا بارب شدن تحصیل و گس رش ارتباط ایرران

فمونی گرفت و تعدادافراد ا سواد هم سال ه سال

ا سایر ک رورها ،افرمایش انرواو دورههراب آمروزش

افمایش یافت .رف ه رف ره کرار تأسریس مردارس در

م وسطه مانند هنرسر انهرا ،ایجراد رشر ههراب م نروو

سطود مخ وف سررعت ی ر رب پیردا کررد .آمرار

تجر ی ،انسانی ،ریاضری و  ...و همدنرین را ت رکیل

دول چنین افمای ی را در فاصوة سالهراب 1317

دورههاب آموزش و پرورش اس ثنایی ،تو ه مررد ره
سمت عومآموزب ود شد.

تا  1327ن ان میدهد.
ا تغییرات اهدا

آموزش و پرورش و

تحوالت لانی در کنار افمایش گرایش زنران ره

تحوالت سازمانی آموزش و پرورش که در سال

آموزش ،مو د شد آموزش و پرورش دچار تحرول

 1327وزارت آموزش و پرورش از آموزش عالی

گردد.

تفکیک شد .وزارت آموزش و پرورش در سطح

در گیالن آموزش و پرورش سن ی تغییرر نمرود و
شکل دید گرفت.

ک ور در کنار سایر وزارتخانهها عمل نموده و هر
اس ان یک اداره کل آموزش و پرورش و هر

خ ی از آمارهاب مر وطه در این پژوهش در سره

شلرس ان یک ادارهآموزش و پرورش را دارا شده

م غیررر تعررداد دانررشآمرروز ،تعررداد مرردارس ،و تعررداد

است .در مجموو تغییر تاریخی اهدا

آموزش و

کارکنان ررسی شرد .ایرن تغییررات رهویرژه از سرال

پرورش در افمایش کمی آموزش و پرورش

 1370تا  11370مرورد ررسری تررار گرف ره کره ایرن
افمایش کمی در موارد فوم ر اسراس تغییرر تراریخی
اهدا

آموزش و پرورش انجا گردید.

صوصاً از سال  1370ه عد انجا شد.
توسعه همه انبه آموزش و پرورش نداش هایم.
فقط تعداد اندکی مدارس مدرن شدند .اکثر مدارس

در سال  1300گیالن  3316نفر دانش آمروز177 ،

سا ار تدیمی داش ند .آموزش و پرورش

نفر معوم و تعداد  30اب مدرسه داشرت ت مرامیزاده،

شلرس انها از نظر کیفی پی رف ی نداش ه .عضی

. 176 :1332

دانش آموزان ه ناچار ه رشت عمیمت مینمودند.

در سال  1307روند حرکت و نبش در عوض

در این تسمت از سه شا ص تعداد

کردن سیماب فرهنگی و روش گذش ه آن ا شر ا ی

دانشآموزان ،تعداد مدارس و تعداد کارکنان

تنررد آغرراز گردیررد و کوشررشهررایی در ررایگمین

اس فاده شده است.

سا ن مدارس دید م راهده شرد .کرار تأسریس

سال  1371-1370گیالن  331102نفر دانش

مردارس ا ردایی از شررلرها ره روسر اهاب گرریالن

آموز و سال  1370-1371تعداد  271277نفر
دانش آموز رسید.

 . 1چون آمار شروو عصرر پلوروب ره تفکیرک هرر سرال مو رود

سال  1371-1370تعداد  1620مدرسه و سال

نیست ،لت هماهنگی ،آمار ان لاب عصر پلووب و عرد از آن نیرم

 1370-1371تعداد  2172مدرسه رسید ت ا اس فاده

ه تفکیک هر سال نمی اشد.

از آمارنامه سازمان مدیریت و رنامهریمب گیالن .

رفعت اله شریفی طاسکوه و دیگران :مطالعات تاریخی آموزش وپرورش گیالن باتأکید بروضعیت تاریخی مدرسه 016 ...

آمار فوم ن ان میدهد تعداد مردارس در سرال

نوین گیالن میشویم.

 1370نسبت ه  1370افمایش چ رمگیر داشرت و

ایرانیان در تأسیس مدارس تا حدودب تحت

حدوداً االتر از  1/7را ر ود،الب ره رونرد افمای ری

تأثیر اروپائیان و مسافرت حاکمان و پادشاهان

چ مگیر مدارس ه عوت تنوو مردارس و مقراط

ایرانی ه مناطق دیگر لان ودند .مبوغان مذهبی

ه سبک هاب گوناگون و افرمایش اتبرال مررد ره
تحصیل وده است.
سال  1370-1371آموزش وض مناسدترب
داش ه ،یعنی هر  173دانشآموز یک آموزشگاه
داشت.

ار ی وسیوهاب راب پی برد اهدا

تدرتهاب

اس عمارگر ودند .در ایران در زمان شاهان صفوب
مبوغان مذکور فعالیت فرهنگی و مذهبی ود را
آغاز کردند تدرانی. 122 :1313 ،
در گمارش دونست آرومان آمده است در

سال  1371-1370نسبت دانش آموز ه

مدارس فرانسوب اصل تحصیل رایگان اعمال

آموزشگاه  116نفر ود ،که در سال 1370-1371

میشد ،دانشآموزان شبانهروزب در مدرسه ساکن

این نسبت ه  173نفر رسید.

ودهاند و از امکانات همینه تحصیوی اس فاده

سال  1371-1370آموزش و پرورش گیالن
 11272نفر کارمند داش ه سال  1370-1371این
کارمندان ه  27137نفر رسید تهمان ا .

میکردند تهمان. 127 :
در دوران عبرراسمیرررزا ،یکرری از اترردا هررا،
تراردادب ود که ین عباس میرزا و ننرال گراردن و

آمار فوم ن ان میدهد تعرداد کارکنران آمروزش و

هیئت فرانسوب منعقد شد و در آن مقررر شرد کره

پرورش گیالن از سال  1370در مقایسه را  1370سریر

همه ساله معی از وانان ک ور ه منظرور تعوریم

صعودب داش ه و تقریباً  2/7را ر زیادتر ود ،یک دلیرل

عوو و فنون دید ه فرانسه اعما شروند تمینرویی،

دیگر افمایش رشد معیت وده است

. 133 :1332

در مجموو تحویرل آمرارب فروم در شرروو عصرر
پلورروب و پایرران عصررر پلورروب ن رران دهنررده افررمایش
شا صهاب آموزش کمی در اوا ر پلووب دو ود.

اولررین مؤسسرران مرردارس غر رری در ایررران
فرانسویان ودند

).(Szyliowicz, 1971.121

یکی از افرادب که ه سربک اروپرائی در ایرران
مدرسه تأسیس نمرود حراج میررزا حسرن رشردیه

 .5مدارس ملی و استانی باا تکییاد بار مدرساه

است ،رشدیه چندین ار در تبریم و م لد اتدا ره

شاهپور رشت (عوامل تکثیرگذار در ایجاد مادارس

تأسیس مدرسه کرد که هر ار ا مخالفان رو رو شد

نوین یشور به خصوص مدرسه شاهپور رشت)

و مدرسه وب را ویرران کردنرد تتاسرمیپویرا:1371 ،

از آنجایی که آموزش و پرورش در ایران

. 220

م مرکم و نقاط گوناگون در ایران نیم تحت تأثیر

در سررال 1317م انجمنرری رره منظررور تأسرریس

هم ودند ،لذا ا دا از مدارس نوینی که در ایران

حمایت از مدارس دید در تلران ت رکیل شرد و

پی گا ودند اشارهاب میگردد و عد وارد مدارس

انجمن تأسیس مکاترد مویره ایرران نرا گرفرت و

010
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عدها ه اسم انجمن معار

م لور گردید تصافی،

. 67 :1337
روند تأسیس مدارس ه سبک نوین در ایرران دوره

در تأسیس دارالفنون ی ر شکل مدارس فنی ،نظامی،
طبی و صنع ی ود .در ا دا اکثر معومین دروس
نظامی را تدریس میکردند .نظا  ،توپخانه ،سوارهنظا

حاکمیت مظفرالدین شاه هم شر اب فماینردهاب یافرت.

و عدها دروس هندسه ،پمشکی ،داروسازب و معدن

یکرری از ویژگرریهرراب ایررن دوره گس ر رش چ ررمگیر

نیم اضافه شد .دارالفنون در سال 1273م1230 /ش

مرردارس یریرره رره سرربک دیررد توسررط تجررار و

تأسیس شد تاتبال آش یانی. 177 :1377 ،

شخصیتهاب فرهنگری اسرت تعوریصروفی ر دهنروب،

. 162 :1310

این نخس ین ار ود که دولت مرکمب ایران
اتدا ه تأسیس چنین مدرسهاب در سطح م وسطه

در کل غر یها در تأسیس مدارس دید ایرران

و عا نموده ود .طی گذشت نیم ترن از اف اد

تأثیرگرذار ودنررد .از تعویمررات نظررامی تررا تأسرریس

دارالفنون ترید ه  1700افرادب که اغود از

دارالفنررون در تلررران ،هیئررتهرراب فرانسرروب و

فرزندان

امعه ودند از

انگویسی ،نخس ین گا در لت آموزش ره شریوه

این مدرسه فارغال حصیل شدند.

غرب در ک ور رداش ه شد تمر انی. 72 :1360 ،
از افراد تأثیرگذار در آموزش و پرورش دید
ایران ،امیرکبیر ود ،میرزا تقی ان امیرکبیر که از ا داب

انوادههاب صاحدنا

دارالفنون ایران یست سال پیش از دارالفنون
توکیو و سه سال عد از دارالفنون اس انبول تأسیس
شد تآدمیت. 137 :1377 ،

دمت تا رسیدن ه مقا صدارت شاهد و ناار

در کل دارالفنرون یرک نروو حرکرت مردرن در

حوادثی ود که در اثر عد کفایت فنی و نظامی ک ور

ایررران ررود  .رره نرروعی در یررک ک ررور سررن ی و

رخ داده ود ،از تکرار تجر ه تائممقا و حا ی میرزا

ترردیمی ررا روش تعورریم و تر یررت سررن ی ،یررک

آتاسی در مورد اعما محصل ه ارج صر نظر کرد

تحررول مرردرن در آمرروزش و پرررورش ایجرراد شررد

و در صدد رآمد کانونی در دا ل مموکت ایجاد کند

و آن تأسیس دارالفنون ود.

تروشنی زعفرانلو 137 :1372 ،و . 136

محصرروین دارالفنررون شرراهمادگان و فرزنرردان

در حقیقت امیرکبیر پس از مسافرت ره روسریه

امررراء و ر ررال عوررم دوسررت ودنررد ،هررر کررس

و دیدن مدارس فنی و صنع ی و نظامی آنجا ه این

نمرریتوانسررت در ایررن مدرسرره تحصرریل کنررد.

فکر اف اده ود که یک مدرسه دید در ایران ایجراد

معومان مدرسره در ا ردا اروپرایی ودنرد .در سرال

کنرد ،آن مدرسرره دارالفنررون در تلررران ررود .عامررل

1322م  37معورررم ایرررران نیرررم در آن مدرسررره

دیگرب که در تصمیمگیرب امیرکبیر در تأسیس این

تدریس میکردند تحسنی. 177 :1333 ،

مدرسه عالی مؤثر رود ایجراد دارالفنرون در ک رور
عثمانی ود تدرانی. 272 :1313 ،
از عوامل مؤثر دیگر در ایجاد مدرسه دارالفنون
تر مه ک د و روزنامههاب فرهنگی ود.نظر امیرکبیر

گرریالن نیررم م ررأثر از عوامررل فرروم و مرردارس
ترراریخی مورری چررون دارالفنررون در تلررران ررود و
مرردارس دیرردب چررون مدرسرره شرراهپوردر آن
تأسیس شد.

رفعت اله شریفی طاسکوه و دیگران :مطالعات تاریخی آموزش وپرورش گیالن باتأکید بروضعیت تاریخی مدرسه 012 ...

رررین مدرسررره دارالفنرررون ومررردارس مررردرن
دیگرارتباط و ودداشت.
درمواردب گمارش هایی ازان قال دانرش آمروزان
دارالفنون تلران ه مدرسره شاهپوررشرت دردسرت
داریم تساکما. 297/26096:1313،

انه هاب وب و ا وسایوی که از ممالک پی ررف ه
اروپا ا ذ شده ود ه کار تعوریم و تر یرت اشر غال
ورزیدند تصدیق. 16 :1372،
نبش م روطیت در گریالن فرصرت مغ نمری
ود تا ر ی از مرد روشنفکر و آزادیخواه تمرامی

انقالب م روطیت از عوامرل دیگرر زمینرهسراز

کوشش ود را در راه دمت ه مرد هکرار رنرد

ایجاد مدرسه شاهپور در رشت رود .در اصرل 11

و ا آشنا سا ن آنلا ه اصول فرهنرو ا مراعی،

م مم م روطیت آمده است که تأسریس مردارس و

در سست کردن ری ههاب نقاط ضعف امعره نیرم

مکاتد اید تحت نظارت عالیره و مراتبرت وزارت

ه آنلا کمک کنند ،راب کسد موفقیت در این امرر

عوو و معار

ترار گیرد تحسنی. 173 :1333 ،

اولررین مجوررس شرروراب مورری عررد از انقررالب
م روطیت ت کیل شد .در این میان پس از ریران
ان خا ات ،در دوره اول مجورس ،م رروطه واهران

و ارائه چنین دم ی دست ه ت کیل معیتهایی
زدند تاصالد. 236 :1362 ،
از عوامل مؤثر دیگر زمینه ساز مدرسه شراهپور،
نلضت نگل گیالن ود.

گیالن اتداماتی را در گیالن ه و رود آوردنرد و در

در دوران نلضت نگل گیالن از نظر فرهنگری

تعیررین سرنوشررت ررویش م ررارکت س ر ند« .از

و آموزشی هم دچار تغییراتری شرد .از نظرر میررزا

دس اوردهاب ملم عد از م روطه در گریالن ت رکیل و

کوچک،عوت عقد مانردگی گریالن ری ره در فقرر

راه اندازب ادارات و نلادهایی نظیر ودیه تشلردارب و

فرهنگی داشت و ه همین سبد مصمم ود تا آنجا

چند اب مدرسه ملم ه سبک نروین ،همدنرین ان رار

که توان دارد نسبت ه پی رفت و گسر رش سرطح

راید و روزنامههایی مانند یرالکال انجمنهاب موری
و والی ی گیالن ،سراحل نجرات ،نسریم شرمال و حبرل
الم ین راب ارتقاب سطح آگاهی و هوشیارب مرد این

مرز و و ود» تپندب. 11 :1312 ،
در این میان روزنامره یرر الکرال در تحریرک
احساسات و ود تو ه اهالی گیالنی ره نلضرت
م روطه و تنویر افکار آنان نقش مؤثرترب داشرت.
م روطیت نوعی نگرش دید در زمینره شرنا ت
کودکان و نیازهاب آنلا فراهم نمود .در سرال 1213
تعدادب از مالکین رشت ه دولت پی نلاد دادنرد از
درآمررد صررادرات رررنج رره ررارج ک رررور و
سایرشلرهاب ایران ا حقوم مکفی ل رین افرراد را
در اداره معرار

گریالن اسر خدا نماینرد .آنلررا در

آموزش و فرهنو عمومی تالش کند.
در ایرررن دوره تعررردادب مدرسررره در فرررومن،
صومعهسرا و شفت تأسیس شد .عالوه رآن ان رار
روزنامررره نگرررل ،تأسررریس چاپخانررره پخرررش
اعالمیررههررایی لررت آگرراهی مرررد و رراال ره
شاهنامه وانی از دیگر فعالیتهاب فرهنگی نلضت
نگل ه شمار آمد .طی ماده پنجم مرامنامه نلضت
نگل ،آمروزش ا ردایی را رراب تمرامی کودکران
مجرررانی و ا برررارب اعرررال نمررروده و در مرررورد
تحصیالت م وسطه و ح ی عالی نیم ادامه تحصریل
را راب افراد ا اسر عداد مجرانی و ح مری وانرده
ودند تاصالد. 231:1362 ،
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از عوامل زمینه ساز دیگر ایجاد مدرسه شراهپور

 .6بررسی مدرسه شاهپور رشت

رشت ،اتدامات دوره رضاشاه ود .رضاه شراه پرس

مدرسه شاهپور از مدارس ملرم و تنلرا مدرسره

از انقررراض سوسرروه تا اریرره و تقویررت حکومررت

ماندگار اس ان گیالن است که تاریخ سریار تردیمی

مرکمب شروو ه اتدامات گونراگون در زمینرههراب

دارد .این مدرسه ه سال  ،1213زمرانی کره عیسری

مخ وف از موه آموزش و پررورش نمرود .ایجراد

صدیق ریاست معار

گیالن را ره علرده داشرت،

آموزش و پرورش همگانی ا برارب و توسرعه آن،

مدرسة م وسرطه نمرره « »1در محوره سربمه میردان

تمرکم آمروزش عرالی در تالرد دان رگاه تلرران و

رشت در محوی که پیش از این زمان اب مدرسرة

ایجاد مراکم تر یرت معورم رراب مرردان و زنران از

احمدب ود ،دایر شد ت مامیزاده. 107 :1332 ،

ملمترین اتدامات او در زمینره آمروزش و پررورش
ود ت مامیزاده. 133 :1332،

تا این زمان مدرسه م وسطه ایی در رشت و ود
نداشت.

در ایرن دوره از نظررر کیفری آمرروزش وضررعیت

در سال  ،1307محمردعوی تر یرت ره ریاسرت

مناسبی نداشت .شلرسر ان هراب گریالن ضرعیف و

معار

گیالن ان خاب شد .در زمان ریاست تر یت،

فقط در رشت تعدادب مدارس توب و ود داشرت.

مدیریت مدرسه ا صادتی نرژاد رود .در ایرن سرال

توسعه ناموزون و آموزش نرا را ر در دوری پلوروب

کالس دهم یعنی چلار م وسرطه نیرم در مدرسره

دو هم ادامه داشت.

دایر شرد و کرالسهراب اول ترا چلرار ا ردایی آن

مرررد گرریالن رره دلیررل آنکرره سرررزمین محررل

منحل اعال گردید .در همین سالهرا رود کره نرا

سکونتشان محل تجارت و رفتوآمرد فرنگیران و

مدرسه از مدرسه م وسطه نمره «یرک» ره مدرسرة

فرنو رف گان ود ،از نخس ین ایرانیرانی ودنرد کره

م وسطه شراهپور تبردیل گردیرد ت مرامیزاده:1332،

مقارن ا عصر ناصرب و مظفرب ا مبانی و مفراهیم

. 103

دنیاب مدرن و نقش آموزش و پرورش در پی رفت
ک ورها آشنا شدند.

محمدعوی تر یت ه دانش و فرهنرو اهمیرت
زیادب می داد و ود از نیانگذاران ک ا خانره موری

شلر رشت از نخس ین شلرهاب ایرران رود کره

رشت ود .در سال  1306تعداد محصروین مدرسره

در آن مرردارس دیررد و چاپخانرره ،سررالن تئرراتر،

شاهپور ه  271نفر رسید و در سال  1310ره 322

ک ا خانه ،مریض انه ،ی یم انه و نلادهاب مردنی و

نفر ارتقا یافت تسالنامه د یرس ان شاهپور. 72 :1317 ،

سیاسی دایر شد.

سال هراب  1313ترا  1312ح رمت ا دهرش

اهالی گیالن از طریق مدارس دید و ان ار روزنامه ا

مدیر مدرسه رود و لبراس دانرش آمروزان مدرسره

مفاهیم حقوم شلروندب ،حقوم ر و را رب انسانها

م حدال کل گردید .وت یعوی اصرغر حکمرت رراب

و  ...ی ر آشنا شدند تیوسفدهی. 1 :1313 ،

سرپرس ی معار

ایران از اروپا ره ایرران آمرد ،در

سال  1312و در ریان عبور از گیالن رئیس وتت
معار

گیالن فرصت را مغ نم شمرد و وزیر دید

رفعت اله شریفی طاسکوه و دیگران :مطالعات تاریخی آموزش وپرورش گیالن باتأکید بروضعیت تاریخی مدرسه 012 ...

را در ریان وضعیت نامناسرد مدرسره تررار داد.

انجمن هاب گوناگون مدرسه از ن انه هاب رونق

کمی عد ،حکمت دس ور تلیه زمین مناسربی رراب

مدرسه شاهپور ود .یکی از این انجمن ها انجمرن

احداث مدرسه صادر میکنرد .یکسرال عرد در 13

نکوئی ود .سیارب از دانش آموزان این مدرسره از

تیرماه حکمت دو اره ه گیالن می آید و زمینری ره

عمارلو ،اشکورات ،رامسرر ،آسر ارا و ارد یرل و در

راب مدرسره ریردارب

لانی از فاصوههراب  120ترا 200

وسعت  13همار م ر مر

مینماید تمک وب مدرسه شاهپور. 23 :1317 ،

زمان نو دو

کیووم رب ه رشت میآمدند .تأمین کرایه مسرکن و

در سال  1313زمینی وسری در صرحراب ناصرریه

مخررارج غررذا و همینررههرراب پمشررکی ررراب ایررن

رشت ه سا ت عمارت دید راب مدرسه م وسرطه

دانررشآمرروزان دشرروار ررود و انجمررن نکرروئی ررا

نمره یک ا صاص داده شد .سا ت ایرن مدرسره در

رگمارب نمایش ها و تئاترها ه این دانرش آمروزان

سال  1312ه اتما رسید .عمرارت مرنظم و اشرکوه

کمک مالی میکرد.

این د یرس ان ه شرکل حرر  Tانگویسری را نمراب
زیباب سیمان رب شده سا ه شد.
ایررن مدرسرره داراب کررالسهرراب م عرردد ررمرگ

آصف 1از دانشآمو گان مدرسره شراهپور کره
آن زمان رئیس انجمن نکوئی مدرسه رود موضروو
فوم را تأئید مینماید 2تآصف. 20 :1333 ،

نورگیر ،دفاتر ادارب ،آزمای گاه ،ک ا خانه ،آمفیتئراتر و

ک ا خانه مدرسه شاهپور از ک ا خانههراب سریار

راهروهاب وسی ود .سازندی ایرن عمرارت ،ملنردس

فعال ود و دو ک اب راارزش دسرت نرویس انروار

شول م آلمانی ود .راب این مدرسه زمینهراب م عردد

سلیوی و کیمیاب سعادت ،ا تردمت  170سراله ،در

ازب و فضاب سبم دیده شده ود .از این تاریخ پردران

آن و ود داشت .در این ک ا خانه اکثر مجالت اد ی

و مادران گیالنی ه امید آینده ل رر فرزنردان رود را

آ ونه ود تمک وب مدرسره شراهپور27 :1317 ،؛ شمیسرا،

ه این مدرسه فرس ادند .این د یرس ان نمونه تما عیار

. 33 :1333

فضاب مطووب راب آموزش و پرورش وانان رود و

مدرسه شاهپور داراب آزمای رگاه هراب م عردد

تاعدتاً پس از این تراریخ الگروب سرا ت مدرسره در

ود .آزمای گاه فیمیک ،شیمی و طبیعی شامل یرک

گیالن شد تیوسفدهی. 10 :1313 ،

اطام رمرگ در لرت شررتی ،یرک تراالر ،اطرام

این مدرسه داراب تعردادب انجمرن رود .ایرن

مرگ دیگر و یک اطام کوچکتر در لت غر ری

انجمنها عبرارت ودنرد از .1 :انجمرن نکرویی.2 ،

راهرو د یرس ان است .در هر آزمایش دانشآمروزان

انجمن نطق و منااره .3 ،انجمن تدرت .2 ،انجمرن

ه دس ه هاب دو تا چلار نفرب تقسیم شردند و هرر

ک ا خانه .7 ،انجمرن تحقیقرات طبیعری .7 ،انجمرن
سالنامه و تألیفات که از موه فعالیتهاب آن چاپ

 .1پمشک م خصص تود.

ک اب تاریخ گیالن ،اثر عبدالف اد فومنی ،ا کوشش

 .2آصف از رپایی یک نمای ی ه نا «شر

و تالش انجمن سالنامه و تألیفات این مدرسه رود.
ت مامیزاده. 122 :1332 ،

یان کار» در مدرسره

بر داد که را فرروش وریط ایرن نمرایش توانسرت یرک هرمار و
چلارصد و یست تومان پول فراهم و ه دانشآموزان ری ضراعت
کمک کند
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دس ه ه کار میپردا ند .کار هر دس ه را د یر معین
میکرد تسالنامههاب د یرس ان شاهپور. 127 :1322،
ن فرهنگی در سرالن سرخنرانی د یرسر ان

درمواردب گمارش هایی داریم که فعالیت حمب
توده و سایر ریانات سیاسی در این مدرسه مقبرول
نبوده است تساکما. 310/39933:1322،

شاهپور رگمار می شد و معموال از اس اندار،رؤساب

در ایررن مدرسرره دانررش آمرروزان ترروب درس

ادارات ،مدارس و کارکنان فرهنرو در آن حضرور

می واندنرد .خ ری از دانرش آمو گران مدرسره

داش ند تهمان. 123 :

شاهپور تا سال  1320عبارتاند از :اسدا آل ویره

در سالهاب اولیه دهه  ،1320ا حضرور ارترش

اس ر اد ریاضرری و مکانیررک دان ررگاه تلررران ،ترردیر

اشررغالگر م فقررین در گرریالن ،د یرسرر ان از ایررن

ی ه ان نویسنده و مدیر روزنامه گیالنزمین ،عوری

ریانات یتأثیر نبود و در تود حوادث روز تررار

زرگرب عضو پیوسر ه فرهنگسر ان عورو پمشرکی،

داشت .هیئ ی هنرب ه نا تئاترآل هر هف ه معهها

عبدالعوی طراع ی شراعر و اسر اد دان رگاه تلرران،

در سالن آمفی تئاتر د یرس ان ه ا راب رنامه هنرب

یوسف صمدزاده نماینده رشت در مجوس شروراب

میپردا ت و این موضوو ه پویایی فضاب هنررب

موی.

د یرس ان و ح ی شلر میافمود .تمرو ی. 12:1333 ،
در این مدرسه

احمد سمیعی ،پدر ویراس ارب ایرران ،فریردون

رن فراغرت از تحصریل نیرم

نعیمرری اکبررر حقررومدان و نماینررده نرردرانملی در

رن ،را

مجوس شوراب موی ،عفر عادلی پمشک و نماینده

سخنرانی کوتاه و یر مقد گویی مردیر د یرسر ان

الهیجان در مجوس شروراب موری ،نصررا مق ردر

آغاز می شد و مسئولین د یرس ان در تلیره وسرایل،

مژدهرری وزیررر لرردارب و لمیسرر ی تسررالنامههرراب

تجویل ،تمئین سالن و تنظیم رنامه د ال ی نداشر ند

د یرس ان شاهپور. 33-63 :1317 ،

تیوسفدهی. 126 :1313 ،

خرررش دیگررررب از دانرررش آمررروزان و مفرررا ر

رگمار مریگردیرد .رنامرههراب م نروو

ن ها و رنامرههراب

فارغال حصیل مدرسره شراهپور عبارتنرد از :محمرد

تصاویر ر اب مانده از

ا راب موسیقی در مدرسه شاهپور تا ل تو ه است

معرررین ،اسرر اد ز ررران فارسررری ،محمرررود لرررماد

تساکما. 297/24241:1332،

زیستشناس ایرانری ،فضرل ا رضرا سرفیر سرا ق

مدیر د یرسر ان در شروراب فرهنرو شلرسر ان

ایران در یونسکو ،مجید سرمیعی پمشرک و رراد

رشت شرکت مری کررد ،ایرن شرورا شرامل رئریس

مغم و اعصاب ،محمد اتر نو خرت معراون وترت

فرهنو رشت ه عنوان رئیس شورا ،مردیر یکری از

رئیس ملور و همدنین محمرد شرریعت مردارب

دان سراهاب مقدماتی ،یک نفر از د یران در ه اول

معاون رئیس ملور.

و یک نفر از کارمندان شلردارب که سال  1320ره
عد ت کیل میشد تیوسفدهی. 173 :1313 ،
فعالیررت سیاسرری درمدرسرره شرراهپور توسررط
حکومت ممنوو ود.

الب ه غیر از شخصیت هاب ملم فوم افراد نامدار
زیرراد دیگرررب نیررم از ایررن مدرسرره فررارغال حصرریل
شده اند .مدرسه شاهپور که ه دارالفنون گیالن لقد
گرف ه ود ،تعداد زیرادب از دانرش آمو گران ایرن

رفعت اله شریفی طاسکوه و دیگران :مطالعات تاریخی آموزش وپرورش گیالن باتأکید بروضعیت تاریخی مدرسه 011 ...

مدرسه در تنلا دان گاه ایران ،یعنی دان گاه تلرران،

تئاتر ،سالن راب نصرد نرورافکن و نمرایش فریوم

پذیرف رره شرردند  .سرریارب از دان ررجویان طررد از

ررود ،نمرراب سررا مان سرریار زیبررا سررا ه شررد و

فارغ ال حصیالن مدرسه شراهپور رشرت ودنرد ،ره

تسمت االب آن ا یت:

نحوب که گویی دانش آمو گان د یرس ان شراهپور

توانررا ررود هررر کرره دانررا ررود

رشت خرش ملرم دان رجویان پمشرکی تلرران را

ز دانررش دل پیررر رنررا ررود

فراهم میکرد  .تعرداد زیرادب از فرارغ ال حصریالن

زینت یاف ه است .در زیر آن نیم ساعت نصد شرده

دان کده حقوم دان گاه تلران و تضات ر س ه از

است تمک وب مدرسه شاهپور. 30 :1317 ،

دانش آمو گان مدرسه شاهپور رشت رود تآصرف،

. 20 :1333

از سرروب نلادهرراب فرهنگرری ،مدرسرره شرراهپور
مورد تو ه ویژه ود .در این زمینه اسنادب دردست

حسررینزاده ،از د یررران دهرره پنجرراه د یرس ر ان

داریم که راب مدرسه ال راتواردر واسرت شرده و

شاهپور ،ایگاه واهمیت مدرسه را این گونره یران

در نلایت مدرسه ه آن تجلیم شرده اسرت تسراکما،

مرریکنررد .راهیررا ی هررر سرراله دههررا دانررشآمو رره

. 297/29889:1310

د یرس ان شاهپور ه دان گاه ها ثمره ایرن مجموعره

د یرس ان شاهپور را اید اولرین نلراد آموزشری

هماهنو ود ،امروز شاهد مردانی مرگ در سطود

مدرن پس از انقالب م روطیت شلر رشت دانست

مرررردیری ی ،ا رایرررری و دان ررررگاهی از ایررررن

که پایه و نیان نظا آموزشی دید نا نلاد .در این

دانشآمو گان هس یم که عضیها تا سطح وزارت

مدرسه کم و یش را تحروالت م رروطه و عردها

و معاونت پیش رف هانرد و گروهری در مع برتررین

پلووب اول درآمیخ ه شد .اگرچه سنو نراب آن از

دان گاههاب دا ل و ارج ه تدریس م غولاند.

 ،1213یعنی  7سرال پریش از تا گرذارب رضاشراه

حسین زاده ادامه می دهرد کرم نیسر ند پمشرکان
م خصص و فوم تخصص و عمیمان دیگرب که در

گذاش ه شد تموحد میرزانژاد. 1 :1311 ،
یکی از دانشآمو گان مدرسه شاهپور ه نرا

گس ره وسیعی از اک ایران ،در پستهاب کویردب

اصغرنیا 1در سال  1333می گوید که تصاویر مدیران

عومی و ا رایی ه دمت م رغولانرد تحسرینزاده،

مدرسه از ا دا تاکنون ر روب دیوار مدرسه نصرد

. 33 :1333

شده است .وب همدنین یادآورب کررده کره اولرین

از نظر معمارب نیم ،مدرسه شراهپور در گریالن
ویژه ود.
ناب مدرسه یوی اشرکوه و تقریبراً در وسرط
این زمین مرگ سا ه شد .مدرسه طورب طراحی
شد که ه م کالسهاب درس ،آزمای گاه شریمی،

تیم ورزشی اس ان در سرال  1312ره ایرن مدرسره
تعوق داشت.
اصغرنیا در مورد تألیفات دانش آمو گران ایرن
مدرسه چنین گفت:
اگر آثرار ایرن نویسرنده هرا را مر کننرد ،تمرا

آزمای ررگاه طبیعرری و ...را نیررم دارا ررود .از دیگررر
دارایی هاب مدرسه تراالر نقاشری ،سرالن وسرات،

.1اس اندار سا ق سمنان.
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ک ا خانررههرراب اسرر ان را پررر مرریکنررد .وب از

تجر هاب طی شده ود تموحد میرزانژاد. 2 :1311 ،

نویسندگان مرگری چرون محمرود لرماد رر پردر

در سال  1312وت ی محمد اتر نو خت،1

زیستشناسی ایران ر یا اس اد عفرر مرامی زاده

دانشآمو ه مدرسه شاهپور راب نوا ن زنو

که م ر م ک اب هاب را ینو اسرت یراد مریکنرد و
عقیده دارد ل رین ک ا خانهها و آزمای رگاههرا در
آنجا وده است.
همی ه ل رین تئاتر اس ان گیالن در سالن
مدرسه رگمار میشد .در زمان ما شاگردان را
گمینش میکردند .فارغال حصیالن این مدرسه در
هر گوشهاب از دنیا حضور دارند .الد این است

مدرسه ه گیالن آمده ود ،االار داشت دروس
تدریس شده در این مدرسه سیار فراتر از مباحثی
ود که در ک ابهاب درسی مطرد میشد .ه همین
دلیل معومان همه از مباح

ارج از ک اب ام حان

میگرف ند .رویهاب که اع

شد کم ر دانشآموزب

نمره کامل گیرد تنو خت. 1312 ،

که مدرسه چقدر محکم وده که عد از  10سال

از نظر پوشش و لباس دانشآموزان مدرسه

ح ی در زمان زلمله گیالن تکان نخورده است

شاهپور وضعیت ویژهاب در گیالن داشت .این

تروزنامه ا رار شماره 7112،17ملر  ،1333ص . 7

وضعیت دچار تغییراتی شد .در سال  1313لباس

یکی از و وه م مایم مدرسه شاهپور شبکه

دانشآموزان مدرسه م حدال کل و نمونه کاله راب

تکمیوی و مدرنی از خشها و موحقاتی ود که ه

دانشآموزان ان خاب شد .ن ان مدرسه رگ زی ون

نلاد آموزشی معنا می خ ید .پیش از آن تا سال

ود و در یک سمت یقة لباس دانشآموزان

 1312که مدرسه شاهپور اف اد شد ،مدارس

د یرس ان و سمت دیگر شماری دانشآموز نوش ه

تدیمی رونق داش ند که تنلا تمرکم آنلا ه سالن

میشد.

درس و مح واب ک د درسی و مح واب آن عمدتاً

طبق خ نامهاب که در سال  1317از سوب

منا مذهبی و سن ی ود .اگرچه الزمة همان زمان

وزارت فرهنو رسید ،دانشآموزان عالوه ر کاله

ود .اما نسل دید را راب نوآوربها و پدیدههاب

کاسکت که در روزهاب رسمی ر سر نلادند

دید

امعه آماده نمیسا ت .مدارس

ام

توانس ند از کاله دیگرب ه نا

BERET BESQUE

مس وفی مرگ و کوچک ،مرحو حا ی مج لد،

نیم اس فاده نمایند .این کاله از ماهوت سورمهاب

حاج سمی که در چلارچوب مسا د مرگ و

درست شده است که در آن نا د یرس ان شاهپور

م لور ودند سا ت و مکنونات نظا تدیم در آنلا

در وسط دو کومه دانایی و توانایی نقش شده ود.

معنا مییافت .شکل و معمارب د یرس ان شاهپور

این ن ان در طر

چپ سینة االیی ید کوچک

نیم سا ت و س ر دیدب فراهم میکرد که پس

زده میشد ت مامیزاده. 122 :1332 ،

از آن مء مدارس و دان سراهاب عالیه تلران از

وتوعی 2از دانشآمو گان سال تحصیوی

موه دارالفنون ،البرز و دان گاه تلران چنین
 .1معاون رئیس ملور.
.2مدیر انجمن نجو گیالن.
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 1326-1327رش ه ریاضی د یرس ان شاهپور رشت

شاهپور و ود داشت ،مدیر اشاره شده د یران را

است.

گمینش مینمود ،ل رین را ان خاب نموده و اگر

وتوعی وضعیت این مدرسه تاریخی در زمان

د یر و ی در گیالن و ود داشت مدیر تما سعی

ود را اینگونه شرد داد« :ما در

ود را در ذب آن د یر ه کار می ست .این مدیر

کالسهاب درس معومانی داش یم یا ح ی دانشآموزانی

تشمیسا ه ز ان فرانسه ،انگویسی ،ترکی تسوط و

دانشآموزب
که از

اب دیگر میآمدند ،پ ت درب کالس

میماندند که از توضیحات د یران اس فاده کنند»

توتوعی. 2 :1200 ،

ه عر ی و روسی آشنایی داشت.
د یران مدرسه شاهپور در رونق این مدرسه
تاریخی نقش داش ند ،تا

ایی که عضی از

وتوعی عوت رونق مدرسه شاهپور را ه

فارغال حصیالن این مدرسه د یران این مدرسه را

الصه شرد میدهد .سیس م آموزشی

چیمب کم ر از اساتید دان گاههاب امروزب

مدرسه سیار توب ود.مدرسه شاهپور محل

نمیدانند .ر ی د یران مدرک دک رب داش ند

تصمیمگیرب مسئولین اس انی وده و همی ه افراد

تشمیسا33 :1333 ،؛ وتوعی. 2 :1200 ،

صورت

شا ص و گروههاب ملم در این مدرسه وسه

شمیسا ،1از دانش آمو گان سال  1327مدرسه

میگذاش ند .فرزندان افراد صاحد نفوذ گیالن در

شاهپور ،عنوان مینماید« :یکی از د یران معرو

این مدرسه درس می واندند و هم ه مدرسه

اد یات ،محمد روشنی ،مصحح تاریخ وعمی و سیارب

کمک مالی مینمودند .مدرسه شاهپور آن زمان ا

دیگر از م ون تراز اول اد یات فارسی ،از تبیل

مدرسه البرز تلران رتا ت میکرد .د یران مدرسه

مرز اننامه و روضهالعقول ود .د یر عدب آتاب

فومالعاده اسواد ودند و تدریس آنلا چنان ود که

فرهوشی ود ،که عدها در تلران ر ی از رنامههاب

شلره شلر ودند توتوعی. 1 :1200 ،

اد ی توویمیون را اداره میکرد» تشمیسا. 33:1333 ،

یکی از عوامل رونق مدرسه زمین وسی مدرسه

ان ار سالنامه مدرسه شاهپور نیم تا ل تو ه

ود .حیات وسیعی داشت که مسا قات سک بال ر

می اشد .در سال  1311آتاب ملدب کسروب ه

فوتبال ر والیبال در آنجا رگمار میشد و زمین

ریاست فرهنو گیالن منصوب شد .در زمان ریاست

ود که در گیالن ینظیر و در ک ور

او آتاب ملدب گرامی که همدنان مدیر د یرس ان ود،

کمنظیر ود تنو خت1 :1312 ،؛ اصغرنیا 7 :1333؛ وتوعی،

در سال  1322اتدا ه تلیه و ان ار دومین سالنامه

. 1 :1200

د یرس ان شاهپور نمود تسالنامه د یرس ان شاهپور:1322 ،

آنقدر وسی

مدرسه شاهپور مدیران ویژهاب داشت .معموال
مدیر در رنامههاب گوناگون شلر حضور داش ه و
در تصمیمگیربها شرکت مینمود.
ا یارات مدیر نیم وسی

. 132
اید تو ه داشت که این سالنامه در شرایط پس از
شلریور  20و اشغال ایران تلیه شد .و مر وط ه دوره

ود .طور مثال یکی

از مدیران این مدرسه از سال  ،1320آتاب احمد
شمیسا ود .دوره شمیسا نظم اصی در مدرسه

 .1عضو هیئت عومی.
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پلووب دو ود .در این سالنامه شرد مفصوی از

در آمرروزش و پرررورش عصررر پلورروب داشرر ه و

تاریخده و فعالیتهاب د یرس ان و فلرست اسامی

نمونرررهاب از مررردارس منطقرررهاب و فرامنطقرررهاب

د یران و دانشآموزان در سال تحصیوی 1321و 1322

مری اشررد .ایررن مدرسره تعررداد زیررادب از نخبگرران

آمده است .ا مرور اسامی این دانشآموزان ه نا هاب

گیالنی ،ک ورب و ح ی لانی را در ود پرورش

مرگان گیالن و ایران رمی وریم تیوسفدهی. 11 :1313 ،

داده است .سا ار آموزش توب ،معمارب منحصرر

در تاریخ آذر مراه  1377را شرماره  1716ایرن

ه فرد ،ارتباط و تأثیرگذارب در رشرت و گریالن از

مدرسه در میراث فرهنگری ک رور ره ثبرت رسرید
تمک وب مدرسه شاهپور. 23:1317،

ن انههاب اهمیت این مدرسه می اشد.
 .7ا تو ه ه شروو تحوالت مردرن در آمروزش و

هم اکنون این مدرسه تنلا مدرسه ماندگار اس ان

پرورش ایران نقطه ب اصوی آن تاسریس دارالفنرون ره

گیالن و یکی از مردارس مانردگار ک رور شرنا ه

وسیوه امیر کبیر در تلران و ره تبر آن ایجراد مردارس

شده است.

نوین در گیالن همدون مدرسه شاهپور در رشرت کره
داراب ا عرراد پی رررف ه از نظررر آموزشرری و معمررارب و

 .7نتیجه
ایررن تحقیررق فراینرردب اسررت کرره رآینررد آن
هصورت الصه شامل:

پرورش افراد تأثیرگذار فارغ ال حصیل وده است.
 .7از سال  1320ترا  1376و عرد از آن ،تنروو
مدارس ه سبکهراب گونراگونی در اسر ان گریالن

 .1گرریالن آمرروزش و پرررورش سررن ی داشر ه و

ایجاد شده است .در کنار وضرعیت رونرق مدرسره

داراب مک د انه وده که عدها آموزش و پرورش

شاهپور این نقد و نظر ه آموزش و پرورش گیالن

مدرن را شاهد ودهایم .در این زمینه معیرتهراب

عصر پلووب نیم وارد است که این تحوالت تحرت

فرهنگی در کنار عوامل دیگر نقرش داشر هانرد و از

تررأثیر شرررایط لررانی و مدرنیسررم رروده و ن ررانه

طرفرری مرردارس مورری مثررل دارالفنررون در تلررران و

مدرنیسم پلووب می اشد .توسعه همه انبه زمرانی

صوصاًًَ مدرسه شاهپور در رشت نقش داش ند.

است که ین مناطق کم ر وردار گریالن و رشرت

 .2در دوری تبررل از پلورروب ،نرراب اولیرره مدرسرره

تناسد و ودداش ه اشد .رونق یک یا چند مدرسه

شاهپورشروو شد و ن ان یک تحول مردرن آموزشری

در منطقه ااهمیت گیالن و فقدان پی رفت مدارس

در گیالن ود .عوامل زمینهساز ایجاد مدرسره شراهپور

دیگر آن توسعه موزون را ن ان نمیدهد.

انقالب م روطه ،دارالفنرون تلرران ،نلضرت نگرل،
توسعه مدرسه در عصر پلووب می اشد.
 .3از سررال  1370آمرروزش و پرررورش گرریالن
ازحی

کمّی رشد ی رب داش ه وتعرداد مردارس،

کارکنان ،دانشآموزان افمایش یاف ه است
 .2مدرسه شاهپور رشت ایگراه سریار ملمری
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