
  

  

  

  

  

  وضعيت فرهنگي همدان پس از انقالب مشروطيت

  

  ابوالفتح مومن

  

  

  قدمهم

 .اجتماعي و فرهنگي شد ات بنيادين در مسائل اقتصادي،يير باعث تحوالت و تغهنقالب مشروطا
 مشروطه اوضاع فرهنگي همدان چه بحال پرسش بنيادين اين پژوهش آن است كه پس از انقال

ر اين روند چه بوده؟ نقش اقشار مختلف جامعه در ب تاثيرگذار ؟ عواملاستسيري را طي كرده 
در اين گفتار براي روشن  اند؟ يك بيشترين نقش را ايفا كرده اين تحوالت چه اندازه بوده؟ و كدام

مطبوعات همدان  شدن وضعيت فرهنگي همدان در اين مقطع زماني به بررسي مدارس و
  .كنيم را بازگو مي انقالب مشروطيت ازاي كوتاه  اما ابتدا شمه. پردازيم مي
  
  سيس مجلس فوايد عموميأت

سير تحوالت و تغييرات در شهر همدان به نحوي بود كه درواقع  قبل از پيروزي انقالب مشروطه،
راني كمبا انتصاب صفاعلي ظهيرالدوله به ح. وقوع پيوست انقالبي پيش از انقالب مشروطيت به

و در مسير صحيح  دشداري  هر دچار تحوالت عميق و ريشهق اين ش١٣٢٤همدان در آغاز سال 
 راسيس عدالتخانه أ فرمان تاينكه يعني پيش از ؛مداري قرار گرفت ترقي و تعالي و قانون
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، اصول مشروطيت در همدان به اجرا نمودار شود مشروطه امضا كند ومظفرالدين شاه قاجار 
از طرز تفكر سياسي ظهيرالدوله نشأت كه  سيس مجلس فوايد عمومي،أاين مهم با ت .درآمد
منظور اصلي ظهيرالدوله از تشكيل اين مجلس به پشتيباني . شددر همدان عملي  گرفت، مي

اي عليه زورگويان و  طلب خود و ايجاد جبهه خواندن اقشار مختلف مردم از حكومت اصالح
اي  يم به نشر اعالميهصالح سرانجام تصم وي پس از مشورت با اشخاص آگاه و ذي. زرمداران بود

 ،هوالقادر «:دش عگرفت كه در سطح شهر توزي )ق١٣٢٤( االولي  جماديهجدهمدر روز يكشنبه 
سفيد معتبر و مومن براي خود انتخاب كرده نوشته  حكومت جليله مقررات ريش برحسب امر

براي نامه ممهور به مهر نفرات آن صنف به آن شخص بدهند كه در حكومت آرا بدهد و  وكالت
االولي مجال  آنكه اين انتخاب از روي كمال بصيرت و شناسايي باشد از امروز تا پانزدهم جمادي

در دارالحكومه  گردد كه چهار ساعت به غروب مانده روز پانزدهم وكال شود و مقرر مي داده مي
. دنامه حاضر باشند كه بعضي صحبتهاي نافعه به حال اهالي مذاكره شو بدون تخلف با وكالت

  ١.»...ءاشا ن ا
االولي تهيه و براي سي   جماديدوازدهمهايي در روز  دنبال دعوت از اصناف، دعوتنامهبه   

ها از آنان خواسته  در اين دعوتنامه. تن از اعيان و اشراف و چند از شاهزادگان همدان فرستاده شد
االولي   جماديزدهمپانكه در شركت نمايند شده بود كه در مراسم افتتاح مجلس فوايد عمومي 

 پس از ٢.شود  از طرف حكومت در دارالحكومه با حضور نمايندگان اصناف شهر تشكيل مي١٢٣٤
 تجار،  نفر از نمايندگان اصناف،٥٣ آنان ة كه مجموع، شش ماههةانتخاب وكال براي يك دور

كنترل و مجلس مذكور راجع به . در روز مذكور شروع به فعاليت نمود يهوديان و ارامنه بود،
در اين  اقتصادي و سياسي شهر فعاليت داشت، گذاري ارزاق عمومي و اوضاع بهداشتي، قيمت

. ي مصوبات مجلس حاكم همدان بوديبازوي اجرا رساند،  مسائلي را به تصويب مي،خصوص
 كه اطالعيه و ٣داشت »عدل مظفري«نام ه  باي  ارگانية مجلس فوق روزنام،عالوه بر موارد مذكور

 مجلس در مسجد جامع و ةجلسات اولي. رساند ي خود را از آن طريق به اطالع مردم ميخبرها
اعيان و  روحاني، فرهنگي، شد تا اينكه به كمك اقشار مختلف اعم از بازاري،  ميزارميرزا تقي برگ

ظهيرالدوله با اين حركت سياسي توانست . اقليتهاي مذهبي ساختماني براي مجلس ساخته شد



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي1114

ات مردم ينظراز  او براي اطالع بيشتر ،از سوي ديگر رد نظر را در همدان اجرا كند،اصالحات مو
 ظهيرالدوله با نشر افكار آزاديخواهانه ،بدين ترتيب. يك صندوق شكايات و پيشنهادات دائر نمود

ن و خوانين اتوانست در مقابل مستبد دست آوردن حمايت آنان، همداري در بين مردم و ب و قانون
ت پيدا كردند كه ئ از اين زمان به بعد بود كه مردم همدان جر،از طرف ديگر.  مقاومت كندمقتدر

تلگرافهايي را به  آميز در تلگرافخانه، قاد و ضمن تحصن اعتراضنتن حكومتي اااز خوانين و مامور
  . مركز ارسال نمايند

  
  صدور فرمان مشروطيت

له در تب و تاب برپايي مجلس فوايد عمومي در همان ايامي كه مردم همدان به رهبري ظهيرالدو
تخانه و سهيم شدن لسيس عداأكه خواهان ت انداز شده بود ايران طنين جنبشي فراگير در بودند،

 از »غمام«زاده متخلص به  سيدمحمد يوسف) ق١٢٣٤(در سال .  امور كشور بودندةمردم در ادار
، تأسيس داشت سياسي و آزاديخواهانه كه اهدافرا انجمن اتحاد  شعرا و آزاديخواهان همدان،

فاضل و معارف آن   پيرواني پيدا كرد و افراد سرشناس، اعضا وانجمن مذكور رفته رفته. نمود
اهللا  ميرزا لطف )ن فاضليااز روحان(فياض  محمد آزاد، محمدباقر الفت اصفهاني،  عليونزمان همچ
تحاد اولين انجمن سياسي در همدان  انجمن ا ... .موسي نثري و غالمحسين شهشهاني، جمالي،

گاه   انتشار داد، اين دو موسسه در همدان مدت مديدي تكيه»الفت« به نام نيزاي  بود غمام روزنامه
كه به  عقيده بودند، چنان ن نيز با اين نهضت همراه و هما روحاني،از طرف ديگر. ندآزاديخواهان بود

بهاري و  اهللا شيخ محمدباقر مدان ازجمله آيتن هاروحاني ي علما به قم،ادنبال مهاجرت كبر
شيخ محمد باقر بهاري به دور از چشم مستبدان . سيدمحمد طباطبايي همداني عازم آن ديار شدند

 هجدهمشنبه  روز پنج. بهار شد و شبانه از آنجا رهسپار قم شدند شهر همدان عازم زادگاه خود،
دنبال آن، سيد محمد ه ا به هيجان آورد و بشهر همدان ر  خبر عزيمت وي،١٢٣٤الثاني  جمادي

ن ااما قبل از رسيدن آنان به قم، روحاني. طباطبايي همداني تصميم به حركت به سوي قم گرفت
ن همدان از آنان خواستند كه به ااي خطاب به روحاني مهاجر به هدف خود نائل آمدند و در نامه

 :شهر خود مراجعت نمايند
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 خدمت ذي رأفت علماي اعالم و اركان -الثاني  جماديهجدهمشنبه  خ پنجاز قم به همدان به تاري«
بعد از عرض خلوص و تشكر از اقدامات مجدانه در ترويج شريعت  اهللا اقبالهم، اسالم ضاعف

از  شود بحمداهللا تعالي مقاصد اسالميه انجام و اينك دعاگويان در جناح حركت طاهره عرض مي
احقر . تفصيالت به توسط پست عرض خواهد شد. ي خير هستيمنفاس قدسيه آقايان ملتمس دعا

  ٤.»الدين الموسوي صدر العلما  مرتضي آشتياني، جمال محمدحسين طباطبايي، سيدعبداهللا بهبهاني،
اي به  ظهيرالدوله حاكم همدان طي نامه.  همدان از نصف راه برگشتندي علما،بدين ترتيب  

نكرديد كه لوازم سفر شما را   رفتن داشتيد چرا مرا خبراگر بناي«: شيخ محمد باقر بهاري نوشت
ن ااطالعي از اوضاع روحاني به علت بي«:  وي در جواب اعالم داشت».فراهم كنم كه راحت باشيد

رفته و سپس عازم قم شدم تا همهمه و اغتشاش } ده{قم و از كثرت دلتنگي در كمال خفا بهار 
 شيخ محمد صادر كرد مظفرالدين شاه راان مشروطيت فرماينكه  پس از ٥».در شهر ايجاد نشود

 :باقر بهاري تلگرافي مبني بر تشكر از صدور  فرمان مذكور به دربار مخابره نمود
السلطان دام عمره، نثار دربار معدلت آثار  آقاي يمين طهران حضرت نواب اشرف واال«  

سالم ايدهم اهللا فرخنده طايري  رؤساي اةهمايوني ظل ظله گرداند كه بعد از دو روز مالل واقع
 رسيد كه صاحب شرع را اعليحضرت همايوني طفره جنده خورسند ساخته نعم متواخر بر مي

زهي دين مبين را كه مثل . اسالميان بذل فرموده همه را متشكر داعي دولت ابد مدت خود گردانيد
  ٦.»باقر عليحضرت مظفر ناصري دارد بحمداهللا علي آالئه

آقا حسين قاضي، محمدباقر  ن همدان ازجمله حاجيا ديگر روحاني،حمد باقرپس از شيخ م  
اهللا سيد محمد طباطبايي به تهران  ك و تشكر به آيتي مبني بر تبريتلگرافهاي رضوي امام جمعه،

  :مخابره نمودند
 ةحضور مبارك آقايان حج االسالم ادام اهللا اظاللهم از عرض خلوص به عرض تبريك مقاصد ملي«

 اسالميه را حسب وعده ة شرح مهمةميه كه موجب رفاهيت عموم اهالي است متشكر و مژداسال
  .»منتظرم محمد باقر رضوي امام جمعه

س از صدور فرمان مشروطيت ظهيرالدوله حاكم همدان جشني با شركت تمام اقشار پ  
  . الثاني برگزار نمود  جمادي٢٦همدان در باغ صفائيه در روز جمعه 
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  رس نوينگيري مدا شكل

 علميه ةپيش از انقالب مشروطه فعاليتهاي آموزشي در همدان منحصر به چند مكتبخانه و مدرس
با وقوع انقالب مشروطيت سيستم ناموفق و ناپايدار . شد و از ديگر مراكز آموزشي خبري نبود مي

تدريج با  هتري داد و ب تر با ابعاد وسيع ها جاي خود را به سيستمي مدرن آموزشي يعني مكتبخانه
اين مراكز تعليم و تربيت جايگاه  گسترش و رشد مراكز فرهنگي و آموزشي جديد در ايران،

مندان و مشتاقان فرهنگ و  هواقعي خود را در همدان پيدا نمودند و گامهاي وسيعي با همت عالق
امان امر معارف در ايجاد و گسترش آنها برداشته شد و نه تنها در اين زمينه همدان ازجمله پيشگ

 مدارس، ،خواهي و پيروزي مليون آموزش و فرهنگ نوين گرديد بلكه همزمان با مشروطه
خانه و ديگر مراكز علمي و آموزشي نيز در همدان  روزنامه، چاپخانه، مراكز تفريحي، قرائت

  .شدتاسيس 
 شكل راحتي هفرهنگيان و آزاديخواهان همداني هرچند ب  روشنفكران،اين تالشها و اقداماِت  

هاي رشد و ترقي آن به يكباره در منطقه شكل گرفت  اما با وجود مشكالت فراوان زمينه نگرفت،
در همدان . تا جايي كه با استقبال مردم اين مراكز توانست جوابگوي تقاضا و جمعيت منطقه باشد

 مشروطه تا به قدرت رسيدن ة اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه بعد از دوربرعكِس
. اوضاع فرهنگي روندي رو به توسعه و ترقي داشته است.  داشتبه ركود و قهقرا اشاه رورض

مستعد بودن منطقه و   در وجود افراد روشنفكر آزاديخواه و متعهد،يدسبب اين رشد و ترقي را با
شرايط تاريخي و فرهنگي همدان، وجود اقليتهاي مذهبي و خارجيان مقيم همدان  مردم آن،
  .دانست
د در يك مقايسه برتري شان نه تنها ازجمله پيشگامان فعاليتهاي فرهنگي و آموزشي همد  

 فرهنگي و آموزشي نسبت به شهرهاي مجاور خود ةمحسوسي از لحاظ كميت و كيفيت در زمين
  . دست آورد به
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  مدارس

 پس از انقالب مشروطيت با همت برخي از فرهنگيان و روشنفكران ،مدارس نوين همدان
فرهنگ يكي از ) اداره(سازمان  .و جمعي از بيگانگان در اين منطقه شكل گرفتهمداني 

/ ق١٣٢١(تاريخ پيدايش فرهنگ همدان را بايد از سال . سازمانهاي قديمي فرهنگ ايران است
مريكايي و امريكايي و آليانس از طرف ميسيونهاي آ ةدر اين سال دو مدرس. دانست )ش١٢٨٢

: توان به مدارس ذيل اشاره نمود مدارس مياين عالوه بر  ٧.س شدفرانسوي در شهر همدان تاسي
 ةمدرس. نديان ساختيمريكاآ مذهبي هيئت ش١٢٩٨  در سالرامريكايي الزاريست همدان آ ةمدرس

 جهاني ةاز مدارس معروف همدان بود كه اتحادي )ق١٣١٨ /ش١٢٧٩(آليانس اسراييليت پسران 
طبق . داشتآموز   دانشششصد اين مدرسه ق١٣٢٣ -١٣٢٤در سال تحصيلي  .يهود آن را ساخت

اين از آموز داشت كه   دانش٤٧٥ اين مدرسه در سال مذكور ، وزارت معارفش١٣٠٦  سالآمار
  .  آموزگار داشتدوازده و مدرسه در همان سال مشغول بودندرايگان تحصيل  به نفر ١٥٩ميان 
دارس معروف همدان بود كه از م )ق١٣١٨ /ش١٢٧٩( آليانس اسراييليت دختران ةمدرس  
 سيصد ق١٣٢٣ -١٣٢٤اين مدرسه در سال تحصيلي . بودساخته آن را  جهاني يهود ةاتحادي
آموز   نفر دانش٢٥٩ اين مدرسه در سال مذكور داراي ش١٣٠٦ آمار سال بنا بر. داشتآموز  دانش

  ٨.دكردن آموزان اين مدرسه رايگان تحصيل مي  تن از دانش٧٥. هشت آموزگار بود و

هاي مقيم  هاي خارجي آموزان ايراني اين مدارس شامل يهوديان و فرزندان كنسولگري دانش  
مدارس ديگري كه در همدان . در همدان و معموالً طبقات اعيان و اشراف شهر همدان بودند

  . شود  كه در ذيل به آنها اشاره ميبودندسيس شد به دو شكل ملي و دولتي أت
نام اين ) ق١٣٢٥( حاكم همدان خاطرات و اسناد ظهيرالدوله كتاب در : مظفرية فخريةمدرس

اين مدرسه در حوالي  .عنوان اولين مدرسه به سبك جديد در شهر همدان آمده است مدرسه به
  ٩.مدير آن طبق كتاب فوق تقي نراقي بوده است. كار نمود سيس و شروع بهأ تق١٣٢٠سال 

 در روستاي شورين ق١٣٢٣ قراگوزلو در ةزرگان طايف دو تن از برااين مدرسه  : اسالميهةمدرس
الملك  العابدين حسام حسين قليخان ضياءالملك و زين كنندگان مدرسه، سيسأت. كردنداحداث 
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 مدرسه را تامين ةآن دو مشتركاً هزين. بودند كه هر دو آنها با تعليم و تربيت نوين آشنايي داشتند
   ١٠.ودبمدارس ملي اين مدرسه جزو كردند و  مي

اي از  او به كمك عده. كرد بنا ق١٣٢٣  تقي رسولي در سالرااين مدرسه : دبستان اسالمي
مريكايي و آلياس آ تاثير مدارس تحت كه در گسترش فرهنگ جديد نقش داشتند ،تجددخواهان

سيد حسن مجيدزاده،   موسي نثري،در اين ميان از افرادي چون. كردندچند مدرسه در همدان برپا 
  ١١.توان ياد كرد الدين عشقي مي خان صفا و شمس ا حسينميرز

 مذكور ةمدرس. دشسيس أدر همدان ت) ش١٢٨٦/ ق١٣٢٥(اين مدرسه در سال  : اميريهةمدرس
شد كه به همت  سومين مدرسه به سبك جديد در امر تعليم و تربيت در همدان محسوب مي

سيد محمد غمام همداني و برخي از فرهنگيان و شيفتگان خدمات فرهنگي همدان همچون 
د و زير نظر شيخ موسي نثري و ميرزاحسن علي سحاب، ميرزا شموسي نثري و عده ديگري داير 

علي قراگوزلو، سيد حسين مجيدزاده، مال حسين علي طبري و ميرزا محسن طبري اداره  محب
 ةشي مدرسفعاليتهاي آموز. كردند برخي از اين افراد در همين مدرسه نيز تدريس مي. شد مي

  ١٢.پايان رسيدبه  نصرت ةسيس مدرسأ سال تالش با تپنجاميريه پس از 

 هشت ، كالسشش ش١٢٩٦ سيس شد و در سالأتق ١٣٢٦اين مدرسه در سال  : تأييدةمدرس
 سال تعداد آموزگاران ده، يعني در كمتر از ش١٣٠٥در سال  .داشتآموز   دانش٢٨٥آموزگار و 
 سلطنت ةاين مدرسه در دور.  نفر افزايش پيدا كرد٢٣٨ردان به  نفر و عده شاگيازدهمدرسه به 

  ١٣.شد  ابتدايي و متوسطه اداره ميةرضا شاه به صورت مدرس

. شد الفت در همدان تاسيس و داير ة اميريه مدرسةپس از منحل شدن مدرس:  الفتةمدرس
نظر به . ود بق١٣١٣ يآهنگي متوف  ميرزا حسنعلي سحاب كبودرةمديريت اين مدرسه به عهد

خر  پرداخت و تا آ حسن خطي كه وي داشت در اين مدرسه و ديگر مدارس به تعليم خط مي
 الفت به سبب مشكالت مالي و كمبود ة مدرسش١٢٩٠سال  در. عمر به اين شغل اشتغال داشت

  ١٤.شد نصرت ادغام ةبودجه با مدرس

تبديل  شرافت ةها به مدرس علمي همدان بود كه بعدةاين مدرسه اولين مدرس : شريفيهةمدرس
يكي از . محمد شفيع از متموالن و خيرخواهان فرهنگي همدان بود اجحباني و مؤسس آن . شد
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 شرافت ةسيس مدرسأعلي قراگوزلو بود كه تا قبل از ت ن اين مدرسه شيخ ميرزا محبامدرس
   ١٥.عهده داشت همديريت و آموزگاري اين مدرسه را ب

 به مديريت شيخ ميرزا ق١٣٢٧ /ش١٢٨٨لي شرافت در سال  مةمدرس:  ملي شرافتةمدرس
 اين مدرسه در پشت شاهزاده ةمحل اولي. دش كالس رسماً افتتاح ششعلي قراگوزلو در  محب
مردخاي انتقال و استرةسپس به باغ كليميها پشت مقبر و  بود، نزديك بازار قديمي همدان،حسين
عيات، مقدمات، علوم رياضي، هندسه، تاريخ و شر در اين مدرسه عالوه بر علوم مذهبي،. يافت

مؤسس مدرسه براي تدريس زبان فرانسه با وجود . شد جغرافيا و حتي زبان فرانسه نيز تدريس مي
 ةنام مالمنحم در مدرس هن به استخدام معلمي يهودي بامخالفت شديد بعضي از قشريون و معتصب

 ١٦.سي مثل او به زبان فرانسه مسلط نبودچرا كه در بين مسلمانان همدان ك نمود،اقدام خود 

 آن را ،علي قراگوزلو  ميرزا محب، شريفيه بود كه باني آنة همان مدرسة شرافت ادامةمدرس  
سيس اين مدرسه مقابله با أهدف از ت. آغاز به كار كردو با مديريت جديد ناميد  شرافت ةمدرس

تأثير مسلمانان  و بربودند در حال گسترش  كه  بود،مدارس خارجيان و مدارس اقليتهاي مذهبي
علي قراگوزلو ملقب به  شيخ ميرزا محب. رفع كمبود مدارس ملي و دولتي بود  و نيزگذاشتند مي

ن فرهنگي و بنيانگذار مدارس نوين در ايكي از روحاني) ش١٢٥٢ -١٣١٧(پير معارف همدان 
پس از .  هيدجي كسب فيض نموداهللا سال از محضر عالم فقيه آيتده به مدت بود كه همدان 

 تحصيل در نجف اشرف نمود و چون در مسير راه به همدان رسيد و وضع ةمدتي قصد ادام
فرهنگي شهر و فعاليت و تبليغ ديني و فرهنگي يهوديان و ارامنه را ديد تصميم گرفت در اين 

ي را برگزيد و در به همين خاطر شغل معلم. شهر اقامت گزيند و به ترويج دين و فرهنگ بپردازد
 مذهبي خود مدرسه - شريفيه به تدريس پرداخت و به دنبال آن با همان هدف فرهنگيةمدرس

  ١٧.پرداخت مديريت اين مدرسه به تدريس نيز مي بر وي عالوه. شرافت را تاسيس كرد
تعداد شاگردان آن در . التحصيل داشت فارغ  نفرصد بالغ بر ش١٣٠٥ شرافت تا سال ةمدرس  
تعداد آموزگاران مدرسه در . نفر با شهريه بود ٢٥٠نفر مجاني و پنجاه شامل ) ش١٣٠٥(سال 

  ١٨.شد نفر ميده همان سال بالغ بر 
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اين . در همدان تأسيس شدق ١٣٣٣ /ش١٢٩٥ دولتي نصرت در سال ةمدرس : نصرتةمدرس
موسي  ةآمد كه به گفت شمار مي مدرسه از آثار و مؤسسات حزب سوسيال دموكرات همدان به

كرات و ودر تأسيس اين مدرسه افراد دم. شدخواهان همداني داير  نثري به همت جمعي از معارف
موسي نثري، فريدالسلطان و غمام  آزاد، محمد علي ون فريدالدوله گلگون،چطلب همداني هم ترقي
ي براش ١٢٩٣ /ق١٣٣١ بنابر آنچه فريدالدوله خود اشاره نموده از سال .سزايي داشتند هنقش ب

   ١٩.گرفته است كرده و از مردم اعانه مي  نصرت در همدان فعاليت ميةتأسيس مدرس
پس .  سوسيال دموكرات همدان بوديخان از اعضا  ميرزا عطاءاهللا،نخستين مدير اين مدرسه  

فضاي آموزشي مدرسه بعدها . دار اين مقام بودند خان عهده اهللا از او فريدالدوله و بعد از وي شمس
دار گرديد و   عهده»شورويه«ت ئدا كرد و داراي هشت كالس شد و سرپرستي آن را هيگسترش پي

 نصرت به ة نثري از مديريت مدرسش١٣٥٤در سال . سپس نثري به رياست مدرسه برگزيده شد
  اول متوسط نصرت را كامل سازد وةاين زمان او كوشيد دور  در.رياست معارف همدان رسيد
كرد كه فرزندانشان را به آن  ريد و همچنين مردم را تشويق ميساختماني براي آن مدرسه خ

   ٢٠.مدرسه بفرستند
همدان بود كه در آن معارف و مشاهير شهر مهم و قديمي  نصرت يكي از مدارس ةمدرس  

 عظيم معنوي برخوردار بود ةاز پشتوان اين مدرسه .پرداختند و به تعليم و تعلم ميبودند جمع شده 
  .شدوزي  مدارس امرةو پاي

. دكر دولت در همدان تأسيس ق١٣٣٦ /ش١٢٩٧در سال را  اين مدرسه : موهبت دخترانةمدرس
انگليسي،  عربي،  دروس فارسي، ودر اين مدرسه فقط دختران تحت تعليم و آموزش بودند

اين مدرسه از   آليانس،ة دخترانةبعد از مدرس. شد األشياء تدريس مي تاريخ، حساب، جغرافيا و علم
 همدان بود كه تمام آموزگاران آن خانم بود و تحت سرپرستي يك مدير اداره ةرس دخترانمدا
نظمي و  به علت تغيير مدير مدرسه بيش ١٣٠١در سال .  آن شش نفر بودانتعداد معلم. دش مي

االسالم همداني به   رفع اين مشكل ابوالقاسم شيخبراي.  بر فضاي مدرسه حاكم شداي بالتكليفي
 مدير سابق و علت بازگشت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه مكاتبه نمود و خواهان ةوزارتخان

سوادي و عدم مديريت او عنوان   مذكور علت تغيير مدير را بيةوزارتخان. تغيير وي را جويا شد
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 اين معضل برطرف فرستد و خيلي زود به آنجا مي اليق و كاردان يكرد و متذكر شد كه مدير
   ٢١.خواهد شد

 نفر آن مجاني و ٥٦ نفر بوده كه ١٦٧بالغ بر ش ١٣٠٦آموزان مدرسه در سال  تعداد دانش  
  ٢٢. نفر با پرداخت شهريه مشغول تحصيل بودند١١١

.  ازجمله مدارس علوم ديني و اسالمي بود كه تاحدودي متعلق به سادات بود: ساداتةمدرس
آموزان اين مدرسه  ن و دانش از محصالبه سبب اينكه. اكبر قندهاري بودند اج سيد عليحمدير آن 

 ،د، كمبود سرمايه و بودجهش اي دريافت نمي هاي آنها شهريه به علت بضاعت اندك مالي خانواده
 ةجهت ادامبه آموزان   و دانشكشاند تعطيلي به اندكي بعد از تأسيس ةاين مدرسه را در فاصل

  . محمديه رفتندةتحصيل به مدرس
 )ش١٢٧٥ -١٣٤٠(قلم   ميرزامحمد زرينش١٣٠٠در سال را مديه  محة مدرس: محمديهةمدرس

وي . ده بودشقلم به سبب خط خوشي كه داشت به اين نام معروف  زرين. كردسيس أدر همدان ت
تعليمات ديني و خوشنويسي كالسهاي سوم تا ششم  دروس قرآن، بر مديريت اين مدرسه، عالوه

قلم مردي باتقوا و متدين  كه زرين  از آنجاو بود اين مدرسه مخصوص پسران. نمود را تدريس مي
شاگردان اين . بود مردم همدان رغبت زيادي به فرستادن فرزندان خود به اين مدرسه داشتند

هاي مذهبي  مدرسه در قرائت قرآن مجيد و تعليمات ديني و برپا نمودن جشنها و سوگواري
  . مد بودندآسر

ها براي تحصيل فرزندان خود ماهانه  خانواده در آن زمان اين بود كه يروال تحصيل  
پرداختند و از اين وجوه حقوق  كرد، به مدرسه مي ريال تجاوز نميسه  الي دواي كه از  شهريه

 زياد بود و هر آنبه علت استقبال مردم از اين مدرسه تعداد شاگردان . دش مين ميأكاركنان ت
 وجود »كالس تهيه«نام  به) پيش دبستان(گي كالسي نيز براي آماد. داشت شعبه سه الي دوكالس 

علي رسايي كه پيرمردي متقي و پرهيزگار  نام آقا شيخ  معلمي بهةعهد  اين كالس بهةداشت كه ادار
 محمديه پيوستند و ةآموزان آن به مدرس دانش  سادات،ةبا تعطيل شدن مدرس.  محول شده بود،بود

 ٢٣. محمديه ادغام شدة سادات در مدرسةع مدرسآموزان آن دو برابر شد و در واق تعداد دانش
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 و داشتاي   نفر شاگرد شهريه١١٥ نفر شاگرد مجاني و چهار ش١٣٠٦ محمديه در سال ةمدرس
  . شد جزء مدارس ملي محسوب مي

الدين  سيس و به ياد سيد جمالأ تش١٣٠١ اسدآباد در سال ة اين مدرسه در قصب: جماليهةمدرس
اين مدرسه با كمك مالي مردم منطقه ساخته شد و جزء . شداري گذ  نام»جماليه «اسدآبادي

 طهور ةمدرس ،)ش١٣٠٢( تدين ةتوان از مدرس از مدارس ديگر همدان مي ٢٤.بودمدارس دولتي 
  .  تهذيب نام بردةو مدرس) ش١٣٠٢(

 ، كه پس از انقالب مشروطه داير و فعال شد،همدانقديمي و مهم هاي   از چاپخانه:ها چاپخانه
با توجه به اسناد و . اتحاد و چاپخانه گلگون اشاره كرد همدان، صفائيه،  اكباتان،ةتوان به چاپخان مي

 زيرا اين ؛ تأسيس شده در همدان دانستة اكباتان را اولين چاپخانةتوان چاپخان مدارك مي
سواد و خط محمدعلي ) ق١٣٢٧(بود و در سال مشغول به كار چاپ ) ق١٣٢٦(چاپخانه در سال 

 مجلس شوراي ملي با حروف ة يعني دومين دورق١٣٢٧ه قاجار را مبني بر امر انتخابات سال شا
  ٢٥.سربي منتشر كرده است

 با قلم شيخ شريف صالح ق١٣٢٩اي موجود است كه به تاريخ   صفائيه بيانيهةاز چاپخان  
اين مطبعه با . الملك چاپ و منتشر شده است  خراساني به همت مكرمةاهللا آزاد  آيتةافندي ترجم

 اين چاپخانه به مناسبت نام ٢٦.حروف سربي ماشين دستي كوچك مشغول به كار بوده است
  ٢٧.شدگذاري  نام صفائيه نام  بود به»صفا علي شاه«كه ملقب به ) ق١٣٢٤(ظهيرالدوله حاكم همدان 

و  جنگ جهاني اول آلمانها به منظور چاپ و نشر اعالميه طينيز در را  همدان ةچاپخان  
 اما چون قادر به استفاده كردند،هاي روس و انگليس در همدان داير   در مقابل بيانيهخودهاي  بيانيه

  . استفاده ماندبدون  مذكور تا پايان جنگ جهاني اول ةاز آن نبودند چاپخان
 يهوديان همدان با سرمايه و شركت ش١٣٠١در سال را  اتحاد فردوسي ةچاپخان  

كار  و شروع بهشد د تأسيس ن مديريت فرهما فريدوني و يوسف فرهمند و بالياهوامانوئل و نوراهللا
ش با مديريت فريدالدولة گلگون با حروف سرب و ماشين ١٣٦٠گلگون در سال  ةچاپخان. كرد
  ٢٨.برگي در يكي از محالت همدان تأسيس شد نيم
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 تمطبوعا

رشت و تبريز ديرتر  هران،مطبوعات اين ارمغان فرنگ هرچند در شهر همدان به نسبت شهرهاي ت
د تا شخواهان همداني سبب  پا گرفت اما شور و شوق و عالقه در ميان آزاديخواهان و مشروطه
 فرمان يهمزمان با امضا. دشواين شهر ازجمله پيشگامان اين حركت فرهنگي و ارمغان غرب 

گرفت و گسترش  ج مظفرالدين شاه انتشار روزنامه و نشريه نيز در همدان نضبه دستمشروطيت 
  . يافت
اين . دكر داير ق١٣٢٤ ظهيرالدوله در سال آن را بود كه عدل مظفراولين روزنامه در همدان   

 البته در سال ؛روزنامه ارگان مجلس فوايد عمومي همدان بود كه پيشاپيش به آن اشاره رفته است
  ٢٩. با همان مديريت انتشار يافتعدل مظفرجاي   بهاكباتان ة روزنامق١٣٢٥
 الفت ةروزنام

خواهي خود،   يبه منظور پيشبرد مقاصد آزاد زاده غمام همداني،  سيدمحمد يوسفق١٣٢٥در سال 
مديريت روزنامه با خود محمد غمام  . را منتشر نمودالفت ةروزنام پس از تأسيس انجمن اتحاد،

قيمت . ار يافت انتش١٣٢٥االول   ربيع٢٦ به صورت هفتگي در چهار صفحه در الفت ةروزنام. بود
 ة هزينة قران به اضافپانزده روزنامه در همدان يك تومان، در ساير شهرهاي ايران ةاشتراك ساليان
 را منتشر اتحادزاده بعدها   اين روزنامه پس از انحالل انجمن اتحاد تعطيل شد و يوسف.پست بود

  ٣٠.نمود
  بلديه ةروزنام

خان همداني در  ضي موسوي و ميرزا ابوالقاسم به صاحب امتيازي و مديريت مرتبلديه ةروزنام
در اين روزنامه  . شماره بيشتر انتشار نيافتهفده تأسيس و در تهران منتشر شد كه تا ق١٣٢٥سال 

  ٣١.شد اخبار و مسائل همدان آورده مي

 دان همه ةروزنام

 ق١٣٢٥طور هفتگي در شهر همدان به مديريت حاجي حسين همداني در سال  هاين روزنامه ب
فروش  «:نويسد باره مي اين  در١٣٢٧االول   چاپ تهران در جماديبلديه ةروزنام. اتنشار يافت

 مباركه تربيت نزد جناب آقاي ميرزا شريف دفتردار موجود ةتهران در مدرس  دردان همه ةروزنام
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الاقل تا  دان همه ةشود كه روزنام  بلديه معلوم ميةاين شرح روزنام  با».است طالبين رجوع فرمايند
 بايد متذكر شد كه نگارنده هرچه دان  همه ة البته در مورد روزنام؛ منتشر شده استق١٣٢٩سال 

به اين روزنامه و ناياب بودن آن نداشتن با توجه به دسترسي   كمتر موفق گشت،كردبيشتر تالش 
  . ناچار بايد به همين اطالعات مختصر قانع شد هب

 سعادت ةروزنام

 به مديريت محمدتقي نراقي با چاپ سربي ق١٣٢٥  كه در همدان به سال هفتگي استةنشري
وجه .  داشت)٥/١١*٧(اين روزنامه چهار صفحه به قطع يازده و نيم در هفت  .انتشار يافته است

اشتراك ساليانه در همدان يك تومان، در نقاط ديگر ايران پانزده هزار دينار و براي روسيه و قفقاز 
  مطالب روزنامه شامل اخبار همدان،٣٢.انتشار آن ادامه يافتق ١٣٢٦تا سال چهار منات بود كه 

 د كه در استبدايهاي روزنامه از . اعالميه و بيانيه بوده است،هاي مردمي واليات ديگر و عريضه
 درواقع اثر انقالب ةروزنام.  اشاره نمودجماليه و اثر انقالبتوان به  صغير بسيار فعال بودند مي

اهللا شيخ محمدباقر بهاري   فريدالدوله گلگون و آيتآن رامي مجاهدين ملي بود كه ان رسگار
 و داشتكرات همدان در تشكيل اين اردو نقش اصلي وزب سوسيال دمح و كردند ميرهبري 

 ةخوبي از عهد هاين روزنامه ب. عنوان معلم و مربي در اردوگاه مشغول فعاليت بودند اعضاي آن به
 مذكور كه با ة پس از تعطيلي روزنام.آمد غاتي حزب و اردوي ملي برميپوشش خبري و تبلي

 نا به ياد سيدجمال واعظ كه مستبدجماليه ةمديريت محمدحسن اصفهاني فعاليت داشت روزنام
و فعاليت خود را با همان خط مشي شد سيس أ تساندند در همدان و در بروجرد به شهادت راو را

اين .  ارگاني حزب سوسيال دموكرات و مجاهدين ملي بودةن روزنام آغاز نمود و دومياثر انقالب
  .اند دو روزنامه بيشترين فعاليت سياسي را داشته

  اسرار جاللي ةروزنام

اسرار جاللي . ده استش در همدان تأسيس و منتشر ش١٢٩٩طور هفتگي در سال  اين روزنامه به
  . مشخصات آن اطالعي در دست نيستاي به قطع وزيري كه از ديگر  اي بوده هشت صفحه مجله



 

  

1125   وضعيت فرهنگي همدان پس از انقالب مشروطيت

  

 مخزن دانشمجلة 

طور  هدر شهر همدان تأسيس و بش ١٣٠٢ در سال مخزن دانش علمي و تاريخي ، ادبيةمجل
مدير آن سيد . شد  صفحه بوده منتشر مي٢٤در هر ماه يك شماره كه شامل . يافت ماهانه انتشار مي

از  . معارف همدان بودةهمان ادارنيز آن  ر محل انتشاومحمدكاظم بهبهاني رئيس معارف همدان 
  .  اشاره كردالوند  وسينا بوعلي ،طب ةتوان به مجل مجالت ديگر مي

،  ايرانةتاز، افسانه، اتحاد،  عشقيةنام اكباتان، عصر انقالب، اكباتان دومهاي باارزش  روزنامه  
تر مطالب آن راجع به اوضاع شد و بيش  به دليل اينكه در ايام جنگ جهاني اول منتشر ميقرن بيستم

 كه در مبحثي جداگانه است بايسته استسياسي و اجتماعي زمان جنگ و مبارزه عليه بيگانگان 
  .  مورد بررسي قرار گيرد»مطبوعات دوران جنگ«تحت عنوان 

مطبوعات و اوضاع فرهنگي همدان روند رو به تكاملي داشت كه متاسفانه وقوع جنگ   
، كه تبديل به ميدان زورآزمايي دول متخاصم شده را غرب كشور ة منطق اين شهر و،جهاني اول

نمود تا جايي كه قحطي فراگير شد و تالش دچار  اجتماعي و اقتصادي ، نابساماني فرهنگيبهبود، 
  . معيشت و عشق حيات، مردم را از توجه به مسائل فرهنگي بازداشت

  
  ها نوشت  پي
 چاپ دوم، زرين، تهران، به كوشش ايرج افشار، اول، جلد ،ظهيرالدوله سنادا خاطرات و صفاعلي، ظهيرالدوله،. ۱

  .۹۱ص  ،ش۱۳۶۷
  .۳۲ش، ص ۱۳۷۵، ۶ة شمار ،دومسال  ،مجلس فوائد عمومي همدان  هادي،گروسين،. ۲
  .۳۳ص  همان،. ۳
  .۱۲۲ظهيرالدوله، همان، ص . ۴
  .۱۲۳همان، ص . ۵
  .۱۲۴همان، ص . ۶
  .۲۱ ص ، كتابفروشي بوعلي، همدانش،۱۳۳۴ -۱۳۳۵ سال تحصيلي ،دانسالنامه دبيرستان پهلوي هم. ۷
   .۵۴۳ص ش، ۱۳۷۷ ، نشر دانشگاهي، تهران، بانيان و پيشروان، قاجاريهةمدارس جديد در دور ، اقبال،قاسمي پويا. ۸
  .۱۵۴ ص ،همانظهيرالدوله، . ۹
  .۱۵۸ ص ،همان. ۱۰
  .۲۱، همان، ص  دبيرستان پهلوي همدانةسالنام. ۱۱
  .۱۲  صش،۱۳۲۶ ،همدان، )ش۱۳۲۵ -۱۳۲۶سال تحصيلي  (، دبيرستان پهلوي همدانةسالنام. ۱۲
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  .۴۴۹ ص، همان، قاسمي پويا. ۱۳
  .۸ -۱۳، همان، ص  دبيرستان پهلوي همدانةسالنام. ۱۴
  .۳۸۲، ۱۸۰ ص ش،۱۳۷۳ ، تهران، اقبال،هگمتانه تا همدان ،قراگوزلوغالمحسين . ۱۵
  .۱۸۱ ص ،همان. ۱۶
  .۸ -۱۳ ص ،هاي دبيرستان پهلوي همدان مهسالنا. ۱۷
  .۴۴۹ ص ، همان،قاسمي پويا. ۱۸
  .۱ ص ،۳۸ ة شمار، سال اول،گلگون ة روزنام.۱۹
  .۱۵ش، ص ۱۳۷۲، ۲۹ ةشمار، ۳ سال ، هگمتانهةمجل ،»نثري همداني« ، پرويز، اذكايي.۲۰
 سازمان اسناد ملي ، تهران،فارساني به كوشش سهيال ترابي ،اسنادي از مدارس دختران از مشروطيت تا پهلوي. ۲۱
  .۱۵۵ -۱۵۹ص ش، ۱۳۷۸ ،ايران
  .۴۰۵ همان، ص ،ياقاسمي پو. ۲۲
 ،ش۱۳۷۲، ۲۹ ة، شمار۳، سال متانهگه ةمجل ،» محمديهةقلم مؤسس و مدير مدرس محمد زرين«  همان،گروسين،. ۲۳
  .۲۴ -۲۷ص 
  .۶۲۱ -۶۲۷  ص،۱۳۰۵ ماه  دي- آذر،۹ -۱۰ ةار، شم۷ سال ،ارمغان ة مجل،» جماليهةمدرس «،اهللا ، صفاتجمالي. ۲۴
، ۱۳۷۳، ۴۳ ة، شمار۴سال  ،متانهگه ة، مجل»هاي يكصد سال اخير همدان ها و چاپخانه خانه قرائت«  قاسم،برنا،. ۲۵
  .۲۸ -۲۹ص 
  .همان. ۲۶
  .۶ ص ش،۱۳۴۰ اول، ة، شمار۱۲ سال ،اكباتان ةروزنام. ۲۷
 محمد عباسي، تهران، كانون ة، جلد دوم، ترجم مشروطيتةات ايران در دورتاريخ مطبوعات و ادبي  ادوارد،براون،. ۲۸

  .۵۹ ة شمار،۱۳۳۷معرفت، 
 مجالت و ةتاريخچ«،  قاسم برنا؛۲۶۶جلد اول، ص  ،تاريخ جرائد و مجالت ايران، ، محمدصدرهاشمي. ۲۹

  .۲۹ ، ص۳۷ ة، شمارهگمتانه ة، مجل»هاي صد سال اخير همدان روزنامه
  .۱۸ ص ،۳۸ ة، شماررنا، همانب. ۳۰
  .۲۰۷ ة شمار،براون، همان. ۳۱
  .۱۶۹، ص ۱صدرهاشمي، همان، ج . ۳۲
  


