
  

  

  

  

  

   سعادت بوشهرةساختار مديريت و نظام آموزش و پرورش در مدرس

  )جملة نخستين مدارس كشور از(

  

  دكتر سيد احمد حسيني كازروني

   بوشهرآزاد اسالميدانشگاه  گروه زبان و ادبيات فارسي رايدانش

  

  

  داري و بنيان نخستين مدرسه در بندر بوشهر پيشينة مكتب

 مكتبخانة احمديه، نخستين آيد، در دوران قاجار برمي بوشهر شهروري پر آنچه كه از سوابق معارف

رآن بضاعت و پرورش آنها، ق هاي بي اي است كه ضمن نگهداري از بچه يافتة مدرسه شكل تحول

يخ احمد نامي، باني اين ش. دادند ميخانه را به آنان آموزش كريم و ساير دروس مخصوص مكتب

 و اين وضع تا سال اشتروزي را بر عهده د اين مكتب شبانهيخ مرتضي، معلمي  و شمكتب بود

  احمدخان دريابيگي،ق١٣١٧در سال . نه ادامه يافته استگو بدين)  سال پيش١٠٨(ق ١٣١٧

كردگان دارالفنون تهران بود با عنايت  فارس كه خود از تحصيل حكمران بندر بوشهر و بنادر خليج

 و جهت تحقق ر بوشهر برآمداي جديد در بند شيوهاي به  أسيس مدرسهبه نشر علوم، درصدد ت

 دانشمند و آشنا به فنون آموزش و ياست اعزام مديرن امر از انجمن معارف تهران درخواي

  .نمودپرورش جديد را 
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 كه گويا  رادحسين سعادتستور وزير علوم وقت، شادروان محمانجمن معارف به د  

 و در آن هنگام، معلمي ادبيات ند اهالي كازرون بود ديگر ازعبارتنياكانش از حومة بوشهر يا به 

 با اصرار و ابرام طي حكمي به مديري و معلمي در بوشهر ،مدرسة افتتاحية تهران را برعهده داشت

رود و برادر خود، آقا شيخ عبدالكريم  ميوي پس از عزيمت از تهران به شيراز . نمايد ميمنصوب 

به تحصيل ) هاي معتبر شيراز يكي از زيارتگاه(ءالدين حسين سعادت كه در آستانة مباركة سيد عال

  .)ق١٣١٧ سال ةحج ذي(آورد  مي همراه خود به بوشهر  راعلوم و ادبيات اشتغال داشت

كند و از هرگونه  مي آغاز مكتبخانهدريابيگي بنيان مدرسة موردنظر را از تغييراتي در همين   

  .رزدو ميحمايت مادي و معنوي نسبت بدان دريغ ن

كه تحت ) نزديك حسينية كازروني(خانة حاج محمد حسين آل صفر در محلة شنبدي   

نسبتاً بزرگ و داراي ده اتاق بود و تعداد بيست كودك اجارة اين مركز فرهنگي قرار داشت، 

دست از اهالي دشتي و تنگستان در دو اتاق مفروش به زيلو و گليم تحت سرپرست و تنگ بي

و معلمي ميرزا آقا دالل شيرازي قرار ) متخلص به معتقد(فاضل اهرمي سرپرستي ميرزاحسين 

 با آنان مكتبخانههم در ادارة ) تجار بوشهريال  ملكةمنشي تجارتخان(شادروان باقر بهبهاني . داشتند

  .همكاري نزديك داشته است

 معلمان و آموزان گرفته تا حقوق  نگهداري دانشةاالجاره و هزين  از مالمكتبخانهي ها ههزين  

  تا آن زمان با وجودي. گرديد مي  مخارج متفرقة ديگر به تمامي از كيسة پرفتوت دريابيگي پرداخت

يك از مردم بوشهر براي فرستادن  هيچكه دو ماه از آغاز مديريت جديد مدرسه گذشته بود ولي 

  .فرزندانشان به مدرسه رغبتي نشان نداده بودند

ر آغاز، آنها د. ي جاري مدرسه حاصل گرديدها هراتي در برنامبا ورود برادران سعادت، تغيي  

 به چند ي امروزروشآموز را از جهت سن و سال و معلومات جزئي به  همان بيست نفر دانش

.  را براي آنان ترتيب دادندو اول و دوم) مقدماتي(درجه تقسيم كردند و سه كالس ابتدايي 

هاي  كرده و بنياد كار خود را با كتابته سياه تجهيز ها را به ميز و نيمكت و صندلي و تخ كالس

بردارندة الفبا و كلمات آسان و هاي جديد ابتدايي در كتاب. هاي تازه شروع كردند جديد و درس

همچنين از . هاي شيرين ويژة كودكان بود ن، مقداري حساب، اندرزها و حكايتي رواها هجمل
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. كردند مي   جهت آموزش كودكان استفادهافيامختصر جغر و كتاب مختصر انوار سهيليكتاب 

 با توجه به مواد درسي ق١٣١٧ها و معلمين آنها در اواخر سال  بندي كالس نخستين نمونة تقسيم

  :به شرح زير بوده است

شيخ عبدالكريم سعادت، معلم ؛ شيخ محمد حسين سعات، معلم كالس اول و مدير مدرسه

معلم ابتدايي ، ميرزا علي دشتي؛ ها ، معلم فارسي كالسميميرزا حسين اهر؛ رياضي و ناظم مدرسه

  .دفتردار مدرسه، محمد باقر بهبهاني؛ )مقدماتي(

از جمله . تأسيس مدرسه به سبك جديد در بندر بوشهر به عوامل متعددي بستگي داشت  

 ايران به طبقة تحصيلكرده و باسواد براي رفعسيس، نياز مبرم جامعة اين بندر مهم أاسباب ت

دليل تجارت با بنادر آسيايي، اروپايي،  بازرگانان به.  و اداري بوده استهاي تجاري نيازمندي

كرده داشتند و دان و حسابداران تحصيل ز شديد به كارمندان، منشيان زبانآفريقايي و عربي، نيا

ري فراگيبسياري از بازرگانان براي رونق كارشان، برخي از بستگان و كارمندان خود را براي 

  .فرستادند مي   از جمله انگليسي به هند و انگليس،هاي خارجي زبان

مردم بوشهر پس از خبردار شدن از ورود برادران سعادت و با سابقة آشنايي نسبت به تقوا و   

 .ديانت خانوادگي آنها در مورد فرستادن كودكان خود بدين مدرسه بر يكديگر سبقت گرفتند

الن مدرسه، علما و اعيان و بازرگانان و مأموران كشوري ه، مسئوش ماه پس از شروع كار مدرسش

سن و لشكري شهر را جهت نظارت بر امتحانات به مدرسه دعوت نمودند، آنان با مشاهدة ح

آموزان در دروس فارسي، عربي، ديني، حساب، جغرافيا و ساير  جريانات و ميزان معلومات دانش

هاي مالي، وسايل تشويق اولياي مدرسه را فراهم  مكبه شگفت آمده و با اعطاي كعلوم ديگر 

  .ساخته و مراتب تحسين خود را در مجلس علم و معرفت ابراز نمودند

فارس  لك، كارپرداز بنادر و جزاير خليجالم ن مراسم امتحان و مجلس جشن، واثقپس از پايا  

مد حسين سعادت و بحر عمان، پس از ايراد نطقي غرا به نيابت مردم شهر، بر دست شيخ مح

كند و سرانجام مردم  ميگونه از مقام واالي معلمان مدرسه قدرشناسي  زند و بدين ميبوسه 

دوست بوشهر را براي فرستادن همة فرزندان شهر به مدرسه بيش از پيش تشويق  فرهنگ
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  سال ازتر از يكو تعداد شاگردان مدرسه در طول كمرسد  ميها به نتيجه  شور و شوق. نمايد مي

  .گردد ميآموز بالغ   دانش٣٥٠بيست نفر به 

ان تشنة علم و معرفت آموز دانش منزل حاج محمد حسين صفر گنجايش خيل ديگر  

دريابيگي متوسل  پرور وقت يعني شادروان اولياي مدرسه به حاكم فرهنگ. نداشتبوشهري را 

 بوشهر دمساز پرور معرفت شهر دانش كه با شرافت اي بزرگ ن مدرسهد ساختصدشدند تا در

  .هاي تشنة علم و دانش را سيراب نمايد  و دلباشد برآيد

شد، محدودة داخلي  ميفارس محسوب  ن پيش كه بوشهر مرواريد صدف خليجدر يك قر  

محالت معروف دروني شهر، شامل . شهر از دروازة فعلي تا ساحل شمالي دريا بيشتر نبود

 با هاي سنتي شهر  و ساختمانها همعابر و كوچ. دي كوتي، شنبدي، دهدشتي و بهبهاني بوها همحل

ف و مرتب، دكاكين و بازارهاي مسق. يافت  جلوه اي ديگر ميبافت خاص تجاري و بازرگاني

ها در ايران ي شهرها ه قديم، شب هنگام دروازدرهمچون . گرفت ميبرقسمت داخلي شهر را در

 بارها يا بارگيري كاال، شب را ةظار تخليي شهر در انتها هشد و كاروانيان در پشت درواز ميبسته 

 و پل انبار بازرگانان مملو از كاالهاي تجاري بود و بندر بوشهر تنها بندر مهم. درسانيدن ميبه صبح 

چشم و اين شهر . آمد مي به حساب يي و آفريقايي و آسياييارتباط دريايي ايران با بنادر مهم اروپا

ريا و پيدة سحري، همهمه و غوغاي كارگران و جاشوان دبا س. چراغ ميهن اسالمي ايران بود

دوران اين دوران، . كرد ميها مردم را از خواب شبانگاهي بيدار  غرش هواپيماها و سوت كشتي

  . عمران و آبادي در هر گوشة شهر نمايان بود بود وبيداري بندر و خوشبختي مردم شهر

زميني به مساحت دو هكتار از   به توصية احمدخان دريابيگي، قطعهق١٣١٨در سال   

التجار بوشهري قرار گرفته بود و در آن زمان، خارج  التجار كه در اختيار حاج معين هاي ملك زمين

  .از دروازة شهر قرار داشت براي بناي ساختمان مدرسه اختصاص يافت

اساس مدرسة سعادت مظفري بوشهر در همان سال در جنوب شهر و در محل فعلي   

شش كالس بزرگ و چند اتاق مورد لزوم و يك سالن و چهار ايوان سراسري با مشتمل بر 

دريافت حوالة تلگرافي مظفرالدين شاه به مبلغ يك هزار تومان و اعانة دويست توماني امير تومان 
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طور   و خارجي بهدوستان داخلي ومان كمك بازرگانان و ساير فرهنگدريابيگي و حدود سيصد ت

  .گذاري شد  ميان شور و نشاط مردم شهر بنيان موزيك درباشكوه و با نواختن

 تخليه و به ،خانة شهري محل مدرسه) بيش از يكصد سال پيش( قمري ١٣١٩از اواخر سال   

تمام خارج از حصار شهر  ان به ساختمان نيمهآموز دانشصاحب آن تحويل داده شد و معلمان و 

مان سال با نواختن سرود ملي  هةحج ماه ذي ٢٩اعت مانده به غروب روز دو س. منتقل گرديدند

 ميان جماعت بزرگ  پربركت سعادت درةي موزيك دريايي و زميني، مدرسها هط دستتوس

 شيرازي، مادة ةالدول فرصت. مدخان دريابيگي گشايش يافتاح حاكم شهر يعنيدست  بهين، مدعو

  .سيس اين مدرسه را طي سه بيت به نيكويي سروده استأتاريخ ت

حجة   ذي٢٩(عادت در بوشهر قرار دادند سيس مدرسة سأ ورود به محل جديد را روز تروز  

و روزنامة مظفري بوشهر در شمارة دوم خود، شرح اين مجلس ضيافت را به تفصيل ) ق١٢١٩

 .آورده است

طول انجاميد و در   يش از پنج سال بهتمكن مالي، ب دليل عدم ساختمان مدرسة سعادت به  

احمدخان دريابيگي براي بار دوم به فرمان محمدعلي شاه، حكمران بنادر شد و  كه ق١٣٢٥سال 

 .هاي شاياني نمود از طرف خود و همراهي ديگران، كمكبه بوشهر آمد براي اتمام ساختمان 

جانشين (خان مافي  طنه، ساالر رضا قليالسل طور جدي در زمان نظام مدرسة سعادت، يك بار به

 .يد به تعطيل شدتهد) احمدخان دريابيگي

اي  و مطالبات معوقة معلمان و پاره مدرسه ،دليل عدم بضاعت مالي السلطنه به نظام  

هاي مترجم  دهد، اما مساعي و فداكاري ميهاي ديگر، دستور انحالل و فروش مدرسه را  بدهكاري

 دليل نقص بودجه ون او كه از عدم توجه حكمران بهفارس و معا بنادر خليجمدير گمركات 

دند، از اين امر ممانعت و به ياري برخاستند و مدرسه را از تعطيلي محتوم نجات شمستحضر 

  .بخشيدند
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   سعادتةگذاران ديرين و نگهداران راستين مدرس پايه

گذار مكتبي كه سرانجام در يكصد و چند سال پيش منجر به تأسيس مدرسة سعادت بوشهر  بنيان

نام دريابيگي كه گويا نام آن مكتب بنا به . گي بوددريابيگرديد، طبق قراين موجود، احمدخان 

 نام ، شخصي بهمكتبخانههرچند كه برخي معتقدند مؤسس اين (شد  مياحمد بود، احمديه ناميده 

روزي اداره و كلية مخارج آن توسط احمدخان  صورت شبانه آن مكتب به.) شيخ احمد بوده است

  .گرديد ميرس تأمين و پرداخت فا يابيگي، حاكم بنادر و جزاير خليجدر

ساليان ديرين در تأسيس و جاودانگي اين مكتب و مدرسه، غيرت و حميت به افرادي كه   

پرور، با كياست و هوشياري جلوگيري  اموشي چراغ دانش در اين شهر عالمخرج داده و از خ

  .در زير اشاره خواهد شد اند نموده

ي تربيتي و آموزشي و نظم و نسق اصول كار ها هنگذاري و تحول و تأمين هزي در بعد پايه  

توان از  مياند،  بب خير در امر تأسيس مدرسه بودهترين مس ير از دريابيگي كه در حقيقت بزرگغ

يل تشويق اولياي فارس به جهت فراهم نمودن وسا ير خليجالملك، كارپرداز بنادر و جزا واثق

به امر تعليم و تربيت به شيوة نوين و تقدير هاي پرشور براي ترغيب مردم  مدرسه و سخنراني

خواه،  دوست معارف سلطنه، وطنال ي، عبدالحميدخان متنديگر.  نام بردمداوم از اولياي مدرسه

، )خواه ارمني معارف(و ميرزا يانس ) فارس خليجمدير گمركات بنادر (مترجم مسيو سميم بلژيكي 

قاي مدرسه و پيشنهاد و تصويب خيرية مدرسه معاون رئيس گمرك به خاطر انتظام بودجه براي ب

 )از محل واردات اجناس به گمرك به قرار عدلي يك شاهي و صادرات اجناس، عدلي نيم شاهي(

  .هستند

اضمحالل و تعطيلي شدن اين پيشنهاد، مدرسة سعادت از  الزم به ذكر است كه با عملي  

  .حتمي نجات يافت

آوري  مشيت امور و پايداري مدرسه و جمع در تسزايي وكالي منتخب مدرسه هم، نقش به  

جماعت اين . اند ه در مديريت داشتهاعانه و سرپرستي و تبادل افكار براي تثبيت كارها و مشاور

اند عبارت  تالش و سعي بليغ روا داشته سال براي پيشرفت امور مدرسه، ١٤وكال كه در طول 

  :بودند از
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رضا كازروني، حاج ميرزا لرضا طبيب، حاج سيد محمدد عبداتجار، سيال حاج عبدالرسول رئيس

و )  وقت در بوشهرةخانرئيس پست(ملك ال  باباحاجي، سروشغالمحسين كازروني، حاج يحيي

  .ميرزا يانس ارمني

يرزا آقا دالل در جهت ارتقاي كيفيت تعليم و تربيت، پس از بذل مساعي و سرپرستي م  

ت ديرين ئ هينفر ٢٦ن مكتب تربيتي احمديه بود بايد از كنندگا شيرازي كه عضو هيئت اولية اداره

پرور كه از آغاز فعاليت  و معلمان شريف و ارجمندان معارفاولية مديران، ناظمان، دفترداران 

  :خوبي ياد كرد اند به شرح زير به جام وظيفه بودهمدرسه، با كرامت تمام مشغول ان

   سال ٢٠به مدت     )تيمقدما(معلم پاية ابتدايي       آقا ميرزا علي -١

  )در مكتب احمديه و در مدرسه(              

   سال١٦    معلم عربي و مدير مدرسه   آقا شيخ محمد حسين سعات -٢

  )از آغاز تأسيس مدرسه(              

   سال١٦    دفتردار، ناظم، مدير      آقا محمد باقر بهبهاني -٣

  )از دفترداري در مكتب احمديه(              

   سال١٦      معلم فارسي   كازروني اهللا   آقا ميرزا لطف-٤

   سال١٦      معلم مشق خط  اكبر سراري اهرمي  آقا ميرزا علي-٥

   سال١٦      معلم فارسي     آقا سيد محمود سعادت -٦

  معلم عربي، فارسي، رياضي، جغرافي، دفترداري و نظامت   حاج شيخ عبدالكريم سعادت-٧

   سال١٣                  

   سال١٢به مدت        ...معلم دروس     آقا محمود دواني -٨

   سال٨      ...معلم دروس     سيد احمد سعادت-٩

   سال٦    معلم فارسي  )خسرو مؤدب( ميرزا حاجي آقاكازروني-١٠

   سال٦     معلم فارسي و مدير       آقا عبدالمجيد-١١

   سال٤      معلم رياضي     آقا محمد كريم نواب-١٢

   سال٤      معلم فارسي   آقا شيخ عبدالعلي آل عصفور -١٣
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كار در  شروع(چندسال معلم فارسي و مدير             عارفآقا ميرزا علي دشتي م -١٤

  )مكتب احمديه

شروع كار در ( سال ٢   معلم فارسي و شرعيات        آقا ميرزا حسين معتقد اهرمي-١٥

  )مكتب احمديه

   سال٢  معلم فارسي و عربي و شرعيات  م جمعه وجماعتاما آقا شيخ محمدعلي -١٦

   سال٢      معلم انگليسي    لي منشي محمد ع-١٧

   سال٢      معلم انگليسي     آقا ميرزا محمد-١٨

   سال٢      معلم انگليسي   شيخ عبدالحسين آل مذكور-١٩

   سال٢      معلم انگليسي     آقا سيد غالمحسين-٢٠

   سال٢    معلم انگليسي و مدير     ميرزا محمود پيشداد-٢١

  ال س١      معلم فارسي   آقا سيد محمد طاهر دشتي-٢٢

با دريافت ( ماه ٦          معلم انگليسي و رياضي          اسداهللا ميرزا-٢٣

  )ماهيانه يكصد تومان

   ماه٦    معلم انگليسي و مدير     سيد فخرالدين سراري-٢٤

  ؟      معلم رياضي     آقا سيد محمد علي-٢٥

  ؟      معلم رياضي   آقا محمد كريم آل شريف-٢٦

  :گردد ميت مدرسه، نكات زير حاصل ت تعليم و تربيئبا عنايت به جدول هي

اند كه بيشترين   مديريت مدرسه انجام وظيفه نموده در طول اين مدت، شش نفر در سمت-١

و بقية به تناسب خدمت )  سال١٦(مدت مديريت مربوط به آقا شيخ محمد حسين سعادت 

نظامت بوده  سال كه چند سال آن در سمت دفترداري و ١٦(مربوط است به محمد باقر بهبهاني 

 سال و ٢ سال، ميرزا علي دشتي معارف چند سال، ميرزا محمود پيشداد ٦، آقا عبدالمجيد )است

  . ماه٦سيد فخرالدين سراري 
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مت و هاي دفترداري، نظا ترتيب، سمت  سال به١٦در مدت )  باقر بهبهانيآقا محمد( يك نفر -٢

تجار بوده و پس از ال ارتخانة ملكهمين شخص، قبالً منشي تج(عهده داشته است مديريت را بر

  ).فراغت خدمت از مدرسة سعادت بوشهر، مدير مدارس اهواز و مسجد سليمان شد

ت مديرة داخلي گونه كه مشهود است جز آقا محمد باقر بهبهاني بقية اعضا كه در كار هيئ  آن-٣

 چيزي دريافت  و از بابت آن،پرداختند مياند عالوه بر سمت خود به تدريس هم  همدرسه بود

  .ندكرد مين

  .ند و بعضي چندين درسداد مي برخي از معلمين، يك درس آموزش -٤

ند، همين امر در ترداري را نيز خود برعهده داشت برخي از مديران عالوه بر تدريس، امور دف-٥

  .مورد برخي از ناظمان مدرسه هم صادق است

  .وسان بوده است سال در ن٢٠ ماه تا ٦ذكر از ال  خدمات افراد فوق-٦

ند، نظير امام جمعه و جماعت،  كه مشاغلي غير از معلمي داشتند در ميان آنان، كساني بود-٧

   .... مترجم بانك خارجي، منشي تجارتخانه و

در مدرسه از مجتهدان ) انسهانگليسي و فر( براي تدريس بعضي از دروس، نظير زبان خارجه -٨

 آخوند مالمحمد كاظم -١:  ازاين مجتهدان عبارت بودند. شد ميپرور زمان كسب تكليف  معارف

 آقا -٥ ، آقا سيد محمد كاظم يزدي-٤ ، حاج ميرزا خليل-٣ ، حاج ميرزا حسين-٢ ،خراساني

همة اين بزرگواران تدريس درس زبان خارجه را در مدرسه بالمانع . شيخ عبداهللا مازندراني

  .دانستند مي

  .ندبود.. . بوشهر، دشتي، اهرم، كازرون، بهبهان، دوان، بحرين و معلمان اين مدرسه، بيشتر اهل -٩

، رياضي ) نفر٧(، زبان انگليسي ) نفر١٠(ترتيب در گروه ادبيات فارسي   بيشتر اين معلمان به-١٠

 ١(ي  پاية ابتداي و) نفر١(، جغرافي ) نفر١(، مشق خط ) نفر٢(، شرعيات ) نفر٣(، عربي ) نفر٥(

  .ندل داشتبه تدريس اشتغا) نفر

  .ند اين مدرسه به كار اشتغال داشتدر) سعادت( نفره، چهار نفر با شهرت ٢٦ از ميان جماعت -١١
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  مباحثي پيرامون معلمان مدرسه

صي نداشتند و طول غيبت آنان در سال عطيالت رسمي، مرخ معلمين در طول سال به غير از ت-١

  .كرد ميمجموعاً از يك هفته تجاوز ن

گونه  ها بدين گونه كه در دفاتر موجود است غيبت آن. شد ميعلمين دقيقاً كنترل  مدت غيبت م-٢

 دقيقه، ٢٠ دقيقه، ١٦ دقيقه، ١٥ دقيقه، ١١ دقيقه، ١٠:  نام معلمين غايب قيد گرديده استيدر جلو

  . دقيقه، تمام روز٣١ دقيقه، ٢٨ دقيقه، ٢٥

 تومان صرف پرداخت حقوق ١٥٠دود  از قراين پيداست كه در آغاز كار مدرسه، ماهانه در ح-٣

  .شد ميمعلمان و خريد لوازم مدرسه و نوشت افزار عمومي شاگردان مدرسه 

 متعلق به شاهزاده اسداهللا ميرزا، معلم رياضي و قوقي كه به معلمان پرداخت گرديد باالترين ح-٤

الذكر  س دروس فوقران به بوشهر جهت تدريزبان فرانسه و انگليسي بود كه به امر دريابيگي از ته

  .آمده بودبه استخدام مدرسة سعادت بوشهر درفراخوانده شد و با حقوق ماهيانه يكصد تومان 

ول آب ئ نفر و يك نفر هم مس١٣)  سال پيش١٠٠( قمري ١٣٢٥ مدرسه در سال ةكادر اولي -٥

  .شرب مدرسه بوده است

 ريال در نوسان بوده ٤٥٠ تا  ريال١٠٠ ريال و بعدها از ٣٠٠ ريال تا ٩٠ حقوق معلمان از -٦

  .است

 ريال بوده ١٢٠ ريال و خادم مدرسه ٨٠ ريال، جاروكش ٥٠ حقوق ماهيانة دفتردار مدرسه -٧

  .است

  .  نفر بود٢٠  قمري با احتساب سه خدمتكار بالغ بر١٣٤٠ كادر مدرسه در سال -٨

اند، آقا، آقاميرزا و در  د نبوده جلو نام معلمان اگر سيآيد ميگونه كه از دفاتر ديرين مدرسه بر  آن-٩

مة ميرزا پس از نام شخص ذكر در يك مورد هم، كل. افزودند ميصورت معمم بودن، آقا شيخ 

  .اند، اسداهللا ميرزا كرده

 و معلم درس رياضي به مانند ميرزا علي ابتدايي: بودندبه ابتدايي مشهور  معلم دروس ابتدايي -١٠

ميرزا (و معلم مشق به مشاق آقا علي نقاش (قاشي به نقاش ، ن)سيد محمد علي رياضي(رياضي 

  ).اكبر مشاق علي
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 از جمله برادران سعادت ،ماندند مينصيب  خي از معلمين از حقوق ماهانه بي گاهي اوقات، بر-١١

سلطنه كه مدرسه ال در زمان حكومت نظام) دفتردار مدرسه(و آقا محمد باقر بهبهاني ) مدير و ناظم(

حدود چند ماه از  و اين بزرگواران براي ابقاي مدرسه، ر بحران و مضيقة مالي گرديد دچاشديداً

  .نظر كردند دريافت حقوق صرف

 برخي از اين معلمان پس از فراغت از كار در مدرسة سعادت، صاحب مقاماتي گرديدند، -١٢

گي مجلس مثالً شيخ محمد حسين سعادت كه از طرف مردم الرستان در دورة چهارم به نمايند

كريم سعادت كه بنا به درخواست يا حاج عبدال.  مجلس شدةشوراي اسالمي انتخاب و روان

ت علمية نجف اشرف روانة عراق شد و ضمن داشتن مديريت و تدريس رياضي در مدرسة هيئ

 و مدرسة اخوت كاظمين را نيز برعهده علوي نجف اشرف، سرپرستي مدرسة حسيني كربال

  .)ق١٣٢٩سال (داشت 

آقا شيخ محمد .  مدير مدرسة سعادت، اولين رئيس فرهنگ بنادر جنوب گرديدني نخست-١٣

  .نمود ميحسين سعادت، به مدت دو سال در اين سمت انجام وظيفه 

ها توسط برخي از معلمين، منجر به استعفاي مدير  ها و مخالفت بندي  گاهي اوقات جناح-١٤

 مدرسه به ةت مديرمد تقي فيلسوف كه از طرف هيئخ محگونه بود كه آقا شي بدين. شد ميمدرسه 

ومت مجبور به استعفا سرپرستي و مديريت و معلمي مدرسه منصوب شده بود پس از مدتي مقا

  .)ق١٣٤٠(گرديد 

 جمله در زيا مؤسس مدارسي در بعضي شهرها ادار مديريت   برخي از همين معلمان، عهده-١٥

و مسجد ) مدير،  اهواز آقا محمد باقر بهبهاني،)خسرو مؤدب، مدير مدرسة خزعليه(شهر خرم

 نظير ،اي ديگر كار معملي را در مدارس ديگر ادامه دادند مان و بحرين گرديدند و بعدها عدهسلي

محمد حسين سعادت كه قبل از نمايندگي مجلس در مدرسة رحمت و شفاعية شيراز به معلمي 

ادر تا پايان عمر در دبستان شاپور شيراز به پرداخت و پس از پايان نمايندگي و رياست فرهنگ بن

  .معلمي اشتغال داشت

 عبدالمحمد، معلم  مثالً ميرزا،معلم انگليسي بيش از ساير معلمان بوده  معموالً حقوق-١٦

كه حداكثر حقوق در آن  داشت در حالي مي ريال دريافت ٤٥٠ ماهانه ق١٣٤٣ سال در انگليسي
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البته بيشترين حقوق مديريت را فيلسوف . ريال بوده است ٣٠٠مبلغ ) حتي مدير مدرسه(زمان 

  .)ق١٣٤٠ ريال در سال ٩٠٠مبلغ  (كرد ميدريافت 

كه ند، نظير آقاميرزا يوسف پرداخت ميالتدريسي به انجام وظيفه  صورت حق  برخي معلمان به-١٧

  .كرد ميل ماهانه دريافت  ريا٦٠ ساعت تدريس روزانه، مبلغ در برابر دو

  .مند بودند  مانند امروز گله، حقوقپايين بودن ميزانمعلمان از  اغلب -١٨

  .شدند ميمند   داشتن بودجه از وام اعطايي بهرهيد وكالي مدرسه وأي معلمان در صورت ت-١٩

)  سال پيش٩٠ (ق١٣٣٥اي از جدول پرداخت حقوق معلمين مربوط به ماه رجب سال   نمونه-٢٠

  :استرديده، به شرح زير كه از دفاتر قديمي مدرسه استخراج گ

  محل امضا                

   قران٣٥٠     جناب آقا ميرزا علي دشتي -١

   قران٣٢٥       جناب آقا ميرزا ابوالقاسم-٢

   قران٢٠٠     جناب آقا ميرزا علي اكبر مشاق-٣

   قران٢٠٠     جناب آقا ميرزا علي خراساني-٤

   قران٢٠٠     جناب آقا ميرزا محمود دشتي -٥

   قران٢٠٠     عليحمدم جناب آقا سيد -٦

   قران١٣٠       اهللا  جناب آقا سيد فرج-٧

   قران١٠٠       جناب آقا سيد حيدر-٨

   قران٧٥     كاظممحمد جناب آقا ميرزا -٩

   قران٥٠         دفتردار-١٠

   قران٦٠         علي خادم-١١

   قران٥٠         عباس خادم-١٢

   ريال٢٠٦٠           جمع

  .ندا مگي افراد در برابر نام خود امضا نمودهه
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 سال بعد در جداول ١٥نكتة قابل توجه اينكه، افزايش دستمزدها از بدو تأسيس مدرسه تا   

  . مگر اينكه افزايش سنواتي در كار باشد،حقوق پرداختي مشهود نيست

ها تعيين  راساس سابقة كار و تدريس در كالس، حقوق معلمان بش١٣١٢ در فروردين ماه -٢١

  :ين قضيه استجدول زير نمايانگر ا. گرديد مي

  حقوق ماهانه                

   ريال٦٢٠    هشتم ) كالس (ة آقاي شفيق شهرياري معلم درج-١

   ريال٣٠٠      هفتم ) كالس (ة آقاي كاوياني معلم درج-٢

   ريال١٥٠      پنجم ) كالس (ة آقاي گلزار معلم درج-٣

   ريال١٢٠      چهارم ) كالس (ةشناس معلم درج  آقاي حق-٤

   ريال١٢٠      اول) كالس(ة درج آقاي مهاجري معلم -٥

   ريال١٨٠          دار محاسب و دفتر-٦

 ،)ش١٣١٢ تا ١٢٧٨از سال ( سالة حقوق معلمين مدرسه ٣٠با ديدي دقيق در جداول   

 معكوس هم  روندشود كه نرخ اقالم حقوق نه تنها براي برخي رو به تزايد نرفته بلكه ميمشاهده 

 قران به ١٠٠٠رزا در ابتداي كار مدرسه كه ماهانه مبلغ حقوق پرداختي به اسداهللا مي(داشته است 

ها حقوق دفتردار تن.)  مقايسه كنيدبا حقوق سي سال بعد ديگرانرا گرديد  ميمشاراليه پرداخت 

 ريال بالغ گرديده ١٨٠ان به مبلغ آموز دانشدليل محاسب بودن و احياناً افزايش  مدرسه است كه به

  .است

ها جهت استخدام در مدرسه مدتي  آيد كه بعضي ميي مدرسه، چنين بر با بررسي دفاتر قديم-٢٢

 و پس از آن در صورت تصويب وكال و انجمن ندنمود مي آزمايشي خدمت طور طور رايگان به به

توان از آقا ميرزا محمد خليل نام برد كه  ميدر اين مورد . (ندآمد ميمدرسه به استخدام مدرسه در 

 به سمت ق١٣٢٩االولي سال  رم به تاريخ چهارم جماديهل و چهاطبق صورت مجلس چ

  .)شود ميمعاونت مدرسه پذيرفته 
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مثالً كسر ماليات يا . (ها وجود نداشته است ور كه مشهود است كسوري در پرداختط  آن-٢٣

و بدين جهت در صورت عدم انجام كار، حق و حقوقي براي كسي وجود ) بازنشستگي و غيره

  .نداشت

  

  ان آنآموز دانش مدرسة سعادت و سخني پيرامون

 بازي، اي شنبة ناراضي، پاها كنم ميچهارشنبه كنم فكري، پنجشنبه كنم شادي، جمعه «

ين رشديه در كتاب الد شمس(اين جمالت را » ).د(آلو  خونهاي آلبالو، پاهاي  اندازي، چوب فلك

ه در ساليان  هرچند كها ياد نموده، عنوان زبان حال كودكان گريزپاي مكتب به) سوانحج عمر

كرده  مي را از مدرسه بيزار ها هها اين امر جاري بوده و بچ تانها و دبس ديرين، در اغلب مكتب

  .است

دليل   تربيتي در مدرسة سعادت بوشهر بهگونه روش دهد اين ميتا آنجا كه سوابق نشان   

طور كلي در  ده يا بهاجراي امور، كمتر روي دااشراف وكالي مدرسه و نظارت مستقيم آنان بر 

آنچه كه از سوابق مدرسه . اي از زمان براي برخي، اين گونه اعمال اصالً وجود نداشته است برهه

  :هاي آن را به شرح زير نمايان ساخت توان ويژگي ميآيد،  ميان قديم آن برآموز دانشو 

  . ماه سال غير از تعطيالت رسمي كشوري مفتوح بوده است١٢ مدرسه در طول -١

تمام ) چهار ساعت در صبح و دو ساعت در بعدازظهر( برنامة درسي روزانه در شش ساعت -٢

  .شد مي دقيقه استراحت داده ٣٠ دقيقه تدريس، ٦٠تنظيم و پس از هر 

علت عدم بضاعت مالي و نداشتن   ها و به دليل مسقف نبودن كالس  در آغاز فعاليت مدرسه به-٣

سه كه با سنگ و گچ ساخته شده و با زيلو و حصير مفروش  در راهروهاي مدرها هبودجه، بچ

  .خواندند ميبود، درس 

الغ گرديد، حدود  نفر ب٤٥٠تعداد شاگردان مدرسه به ) ق١٣١٩(پنج سال پيش  و  در يكصد-٤

ة تجار مستقر در وسيل ندند و از امكانات گوناگون كه بهخوا ميطور رايگان درس   نفر آنان به٢٥٠

  .شدند ميمند  گرديد بهره ميفراهم )  شادروان حاج سيد محمدرضا كازرونيويژه به(بوشهر 
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اين نكته را بايد يادآور شد كه مدرسة سعادت در طول تاريخ تأسيس خود به داليل   

گوناگون از جمله ضعف بودجه، عدم كمك مالي به موقع، حوادث غير مترقبه، درماندگي اغلب 

دليل فقر مالي از پرداخت  ان بهآموز دانشكه بيش از نيمي از  آنان و از همه مهمترآموز دانشاولياي 

كرد،  ميجاي جاذبه، دافعه را تشديد   ها كه به بعضي اوقات سوء مديريتودند و يا شهريه معاف ب

 در مدرسه آموز دانشجهت جذب  بهشد كه نوسانات شديدي در برخي از ساليان ديرين  ميسبب 

تعداد )  سال گذشته٨٢ (ش١٣٠٠ دفاتر ديرين موجود، در سال مثالً طبق آمار. وجود آيد به

 سال ٢٣در ( نفر ٣٠٨مربوط به يكصد و پنج سال پيش به ) ش١٢٧٨سال ( نفر ٤٥٠شاگردان از 

ها به تفكيك آورده  ان مشغول به تحصيل در كالسآموز دانشدر زير آمار . يابد ميكاهش ) بعد

  :شود مي

   نفر٨١    ان ابتدايي آموز دانش جمع -١

   نفر٨٢    ان كالس اول آموز دانش جمع -٢

   نفر٤٩    ان كالس دوم آموز دانش جمع -٣

   نفر٥٠    ان كالس سوم آموز دانش جمع -٤

   نفر٢٤    ان كالس چهارم آموز دانش جمع -٥

   نفر١١    ان كالس پنجمآموز دانش جمع -٦

   نفر١١    ان كالس ششمآموز دانش جمع -٧

  )ش١٣٠٠ه سال مربوط ب( نفر ٣٠٨           جمع

هاي  شود كه در كالس ميها، به خوبي مشخص  ان كالسآموز دانشبا نگاهي به تعداد   

شويم و  ميرو  ه روبآموز دانشهاي باالتر با كاهش   و در كالسآموز دانشدرجات پايين، با تراكم 

زار كار ان را روانة باآموز دانشرساند كه سختي دروس و عدم تمكن مالي، عدة زيادي از  مياين 

  .كرده است مي

در (اند  م يا مكال و ملبس به قبا بوده همة معلمين و محصلين مدرسه بدون استثنا يا معم-٥

 حدود يكصد ق١٣١٨ان مدرسة سعادت مربوط به سال آموز دانشاولين تصويري كه از معلمين و 
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% ٩٠ بيش از  است، تمامي معلمان ملبس به قبا و عبا و عمامه ومانده باقيو پنج سال پيش 

  .)شوند ميان هم ملبس به قبا و عمامه و بقيه با قبا و كاله مشاهده آموز دانش

ن جهت آموزش در اين مدرسه در اآموز دانش شرايط سني براي معلمان جهت تدريس و براي -٦

 سالگي در نوسان ١٩ان از هفت تا آموز دانشمعموالً سن . هاي ديرين وجود نداشته است سال

الس اول ثبت نام نموده، در  ساله در ك١٣ي آموز دانش كه مشاهده شد تحقيق در اين امر بوده و با

  .خوانده است ميخوريم كه در كالس هفتم درس  مي سالة ديگري بر١٣ آموز دانشكه به  حالي

 در مدرسه ش١٣١٣ و كالس نهم در سال ش١٣٠٤هاي هفتم و هشتم در سال   ظاهراً كالس-٧

  .گشايش يافته است

جلسة هفتم، ( به خاطر حرمت ماه مبارك رمضان و براساس صورت مجلس وكالي مدرسه -٨

  .مدرسه تا ظهر باز بوده است) ق١٣٣٢منعقده در شعبان 

د از ش مي انجام كلية امور مدرسه در شورايي كه مركب از پنج نفر از وكالي مدرسه تشكيل -٩

. گرديد ميظر تصميم مقتضي اتخاذ  مطرح و پس از بحث و تبادل ن،ت مديرة مدرسهئطرف هي

شده  مي برگزار ها هاغلب اين مجالس در منازل تجار شهر يا وكالي مدرسه در بعدازظهر چهارشنب

  .اند گيري در تمامي موارد بوده  شوراي وكال باالترين مرجع تصميم.است

وانده از مدرسه خ مان و درس نفر از جوانان فعال و با اي٣٠ در ساليان نخست، هر سال تعداد -١٠

انشاي توانايي در همة آنها داراي خطي زيبا و در امال و . شدند ميالتحصيل و جذب بازار كار  فارغ

  .كردند مينوشتند و صحبت  ميدانستند و  ميخوبي  زبان انگليسي را به. فارسي بودند

ج از هاي جز، مدارس داخل و خار ارات گمرك، ادارات دارايي، حكومت، ادها هتجارتخان  

برخي از اين شاگردان جهت تدريس در مدارس عراق . كشور نياز فراوان به وجود آنها داشتند

نظير سيد محمد علي رياضي كه مدت سه سال در مدرسة اخوت كاظمين و . (شدند ميدعوت 

  ).ي پرداختر مدرسة مرتضوي نجف اشرف به معلمچهار سال د

جبات تأسيس مدارس ديگري را در داخل التحصيالن اين مدرسه، خود مو بعضي از فارغ  

هند، بحرين، (و خارج از كشور ..) . شهر، مسجد سليمان وندرعباس، بندر لنگه، اهواز، خرمب(

  .فراهم آوردند..) . عراق و
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زاده، اهرم، يشتر اهل منطقه يعني بوشهر، امامان دوران اولية مدرسه و پدران آنها بآموز دانش -١١

همچنين .. . تاه، دير، انگالي، گورك، خوشاب، شبانكاره، برازجان، كبگان ودشتي، تنگستان، چاه كو

خارج از منطقة استان، مثل كازرون، دوان، دشت برم، فهليان، بهبهان، فيروزآباد، شيراز، اصفهان، 

و طبق مدارك . اند  عراق، بحرين، زنگبار و هند بودهتهران، شوشتر و يا خارج از كشور مانند

 آموز دانشها از نظر كثرت  ها و بهبهاني ان منطقه، كازرونيآموز دانشانده، پس از م شواهد باقي

  .اند ترتيب در درجات بعدي قرار داشته به

، در صورت آموز دانش مدرسه، قبل از ذكر نام پدر ازموجود پيشين نام   معموالً در دفاتر ثبت-١٢

سه، القابي همچون زاير، مشهدي، كرباليي، حاجي، حاج يا آقا ميرزا و در زيارت اماكن مقد

مانند كرباليي علي، مشهدي عبدالرحيم، حاج . (كردند ميصورت سيد بودن كلمة سيد اضافه 

و گاهي شغل ..) . حسين و ابوالقاسم، زاير محمد، حاجي عبدالكريم، آقا ميرزا ابراهيم، سيد غالم

). اسم تاجرسيد ابوالق(و زماني پس از ذكر نام ) محمد ناخدا(كردند  ميكر پدر را پيش از نامش ذ

جاي نام پدر، كلمة   بهش١٣٠٣ان پيشين مدرسه مربوط به سال آموز دانشنام  با عنايت به دفتر ثبت

نوشته شده و در جدول مربوطه، پس از ذكر نام، شغل و شهر محل تولدشان را ) ابا(عربي 

  :جدول زير نمايانگر اين مطلب است. نوشتند يمبالفاصله پشت سرهم 

  ابا  آموز دانشنام 

  سيد باشي تاجر اصفهاني   سيد علي

  كرباليي بهروز بقال كازروني    علي نقي

  اكبر تاجر شيرازي علي  عبدالرسول

  محمد حسين تاجر دواني  عبدالكريم

  .)براي تحصيل به هندوستان رفته(زروني مشهدي كاظم نداف كا    عبدالعلي

  .)مستخدم تجارتخانه شده است(  كرباليي ماندني كازروني  مد جعفرمح

اند و در يك بررسي همه جانبه كه از دفتر آمار  ان، مشاغل گوناگوني داشتهآموز دانشپدران   

و مأموم و  شغل از خادم تا مخدوم، آمر و مأمور و امام ٨٠ به عمل آمده بيش از ش١٣٠٤سال 
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.. . وري و لشكري تا مدير و مدبر و حكمران و منصور ديوان وور و كش كارمند و كارگر و پيشه

  :گونه مشاغل، بعضاً بدون نظم و ترتيب به قرار زير بوده است اين. مشخص شده است

 - مجتهد- حمامي- نجار- قاري- خياط- قناد- بقال- مالح- بزاز- تاجر- حمال- صياد-انباردار

 -تانيپا ك- خباز-باشي  حمال-كيل و- خادم مسجد- صاحب كشتي- نقيب- دباش-منشي

 -فروش  نمال- مكاري- ناخدا-چي  درشكه- عضو عدليه- معمار- پيشخدمت- بيطار-پليس

 منصور - حداد-ور يله پ- معاون رئيس بلديه- فراش- گچي- محاسب گازر-فروش  ميوه-زارع

 -فروش قالي - گماشتة بلديه-فروش  گالب- تحويلدار مدرسه- سلماني- ضابط- كارگزار-ديوان

 - عالف-گر  معامله-)دفتر تجارتخانه(دار   افيس- عكاس- دالل-كش  سنگ- كدخدا-پيلوت

 مدير -چي  قهوه- تفنگچي- منشي گمرك- مستخدم جهاز- عالم- سراج- سودافروش-مترجم

 - عطار- طبيب- عامل- نقاش- دكاندار- واعظ-)ميرزا يوسف فيلسوف شيرازي(سعادت  ةمدرس

   ....  عضو ماليه و- دالك- حكمران-دير گمرك م- صراف-مسگر

ان مدرسه از جهت آموز دانشبا دقت نظر در اين موضوع، كامالً آشكار است كه همة   

. اند الً با هم مساوي بودهنات مدرسه كامتربيت و نظم و انضباط و رعايت شئومقررات تعليم و 

كشتي، تفنگچي و مدير پسران عالف و حكمران، دالل و دالك، مستخدم جهاز و صاحب 

ارگر و كارگزار، كاپيتان كش، صراف و مسگر، ك م جمعه و خادم مسجد، سراج و سنگگمرك، اما

همه با هم يكسان و در زير يك سقف از تعليم و تربيت مساوي برخوردار .. . چي و و درشكه

 نپرداختن دليل عدم بضاعت مالي و يا نداشتن و  وكال و اولياي مدرسه، كسي را به.شدند مي

يري در شهر بودند كه افراد خ. ندشد ميشهريه از مدرسه اخراج نكرده و يا مانع درس خواندن او ن

 تا ندپرداخت ميبضاعت را بدون منت بدانها  ان بيآموز دانشافزار و كتاب و غذاي  هزينة نوشت

صدا و . (شده است ميشان هم مساعدت  مقرري ماهانه اعطا و به خانوادهآنجا كه به بعضي از آنها 

، فيلمي از تجارتخانة شادروان حاج سيد محمدرضا قبلسيماي جمهوري اسالمي ايران ساليان 

افزار   و تحويل نوشتها هكازروني در اين ارتباط در بوشهر تهيه نموده و در آن كيفيت اعطاي اعان

  .)خته است نمايان سا رارسيده ميهاي نقدي و مالي كه توسط آن مرحوم به انجام  و كمك
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كشي شده خوردگي و خدشه در دفاتر خط ان با دقت و بدون خطآموز دانشنمرات امتحاني   

تا آنجا كه مشهود . رسيده است ميبندي كامل ثبت و ضبط و به امضاي مدير مدرسه  با جدولو 

اي تغيير نيافته و مشاغل و مناصب   تغيير بوده و در هيچ موردي نمرهاست نمرات ثبت شده بدون

 فرزند  نمرة درس انشاءكه چنان. (ن نداشته استثيري در نمرات يا دگرگوني آأپدران هم ت

 شش تمام قيد گرديده و شخص آقاي فيلسوف ق،١٣٤٠مدير مدرسة سعادت در سال ، فيلسوف

  .) كرده استزير نمرات، كارنامه را امضاهم در 

  

  وضعيت امتحانات و كيفيت نمرات

صورت خصوصي و  شود، امتحانات مدرسه به ميمدرسه استنباط  گونه كه از دفاتر قديمي آن

امتحانات خصوصي، توسط معلم هر كالس در هر ماه يك بار و امتحانات . شد ميعمومي برگزار 

طور ساليانه و در حضور اولياي مدرسه و  به)  وكال و شوراي مدرسهتئهي(عمومي توسط مدرسه 

ها  و جماعت بازرگانان و جنرال قونسللشكري ان و با شركت بزرگان كشوري و آموز دانش

  .گرديد ميبرگزار ) ... انگليس، آلمان، فرانسه، روسيه و(

 ةنخستين صورت مجلس ديرينة موجود در مورد برگزاري امتحانات عمومي ساليان  

 ق١٣٢٤مرجب سال ال ان مدرسه، مربوط به تاريخ چهارشنبه بيست و نهم شهر رجبآموز دانش

 ، توسط وكال و شوراي مدرسهاست كه تاريخ امتحانات عمومي آن سال) ل قبل سا١٠٠حدود (

پس از اتمام مراسم . تعيين و اعالم شده است) ق١٣٢٤سال (معظم ال روز شنبه هفدهم شهر شعبان

كردند و با شربت و شيريني از مدعوين و  ميامتحانات ساالنه، مجلس جشن و شادي بر پا 

  .آوردند ميل ان پذيرايي به عمآموز دانش

الزم به تذكر . كردند ميماه هر سال برگزار  ، امتحانات عمومي ساالنه را ديش١٣٠٤از سال   

 و تالش بيشتري در ارتقاي دانش داشتاست كه در زمان برادران سعادت، مدرسه كيفيت بااليي 

ز نمرات توان با مشاهدة دفاتر امتحاني و ري مي اين موضوع را .محصلين مشهود و نمايان بود

هاي  ان يا داراي غيبتآموز دانش، اغلب ش١٣٠٤در امتحانات سال . خوبي دريافت ان بهآموز دانش

غالب . اند ، آنها بسيار ناتوان و ضعيف بودهشود ميطوالني يا نمراتي در حد صفر و يك، مشاهده 
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ر وجود يك رقمي، بسياالخط، نمرات   در درس رونويسي و رسمي تمام و حت١٠ها در حد  معدل

از هم پاشيده شدن كانون وكال و شوراي مديريت مدرسه، از،  دارد كه پس مي و اين معلوم دارد

تا آنجا كه تعداد .  استنهادهكارها نابسامان گشته و بساط تعليم و تربيت در مدرسه رو به ضعف 

% ٢٥) ش١٣٠٢تا سال ( سال حيات خود ٢٥محصالن مدرسه از جهت تعداد در طول تقريبي 

  .كاهش يافته است) مطابق آمار( نفر ٣٠٨ نفر به ٤٥٠ان از آموز دانشفت پيدا كرده و تعداد ا

  :ها به شرح زير بوده است  در كالسش١٣٠٤شدگان در سال  فرايند آمار تقريبي قبول  

  ؛%٦٠و در دروس شفاهي حدود % ٧٠شدگان در دروس كتبي حدود  جمع قبول:  كالس دوم-١

  ؛%٥٠و در دروس شفاهي حدود % ٦٠شدگان در دروس كتبي حدود  لجمع قبو : كالس سوم-٢

  ؛%٥٠و در دروس شفاهي حدود % ٦٠ شدگان دردروس كتبي حدود جمع قبول :كالس چهارم -٣

  ؛%٦٠و در دروس شفاهي حدود % ٦٠ دروس كتبي حدود شدگان در جمع قبول : كالس پنجم-٤

  ؛%٣٥و در دروس شفاهي حدود % ٢٠ دروس كتبي حدود شدگان در  جمع قبول: كالس ششم-٥

و در دروس شفاهي % ٦٥ دروس كتبي حدود شدگان در  جمع قبول): نفر٩(كالس هفتم  -٦

  .%٦٦حدود 

  

  ايز و هداياجو

مدرسه، پس از پايان ) معموالً نفرات اول و دوم و سوم(مرسوم بود كه به شاگردان ممتاز 

ها بعد  تا سالاين شيوه . مدرسه اعطاء شودامتحانات جوايزي از طرف مقامات محلي يا اولياي 

ان برجستة آموز دانششد و هر سال پس از برگزاري امتحانات عمومي، طي مراسمي،  ميانجام 

 مورد اين نوع با پژوهشي كه در. دادند ميعلمي را با اعطاي جوايز مورد تقدير و تشويق قرار 

  : زير بوده است انواع جوايز اعطايي مدرسه به شرحجوايز انجام گرفته

، كيف  پرگار، دفتر بغلي، دفتر بزرگةكن، چاقوي راجرز، مداد رنگ، جعب فتر، پنتل، دوات، پاكد

گونه كه در ستون مالحظات برخي از دفاتر قديمي مدرسه ثبت  تراش، پنسل كه همان بزرگ، قلم

ر، رئيس قشون بنادر دار بهاد از طرف سرر كه در آن زمان بيشتندشده، اين لوازم، جمله اقالمي بود

در بخشي از صورت . ان ممتاز اهداء گرديده استآموز دانشبه ) ش١٣٠٤در سال (فارس  خليج
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 قران بابت خريد چند ١٥١ قران از بابت خريد كتاب و ٢٥١هزينة مدرسة سعادت بوشهر مبلغ 

ها از  السان نفرات اول تا سوم كآموز دانشجهت هديه دادن به ) بدون ذكر نام اشياء(قلم شيء 

التحصيلي در سال  در جشن فارغ)  شوراي وكالي مدرسهبه تصويب( مديرة مدرسه تئهيطرف 

 غاز هم قيمت پرداختي كتبي بوده كه در ٢٥ قران و ٢٨ضمناً مبلغ . ، پرداخت شده استش١٣٠٤

نام  ة ثبتدر جايي از گوشة يك دفتر ديرين. همان ماه به ايتام مدرسه اعطا گرديده است

مشهود است كه نوشته شده از حضرت اجل حكمران ) ش١٣٠٤سال (ان مدرسه آموز دانش

هاي  هدايا و كمك. درسه گرفته شده استبوشهر، كفش و ملبوس، جهت چهار نفر طفل يتيم م

ان اين مدرسه خود داستاني ديگر است و در جاي آموز دانشتاجران و بازرگانان مقيم بوشهر به 

  . شده استهديگر بدان اشار

  

  هزينه و تأمين درآمد و بودجة مدرسه

تأمين بودجة مدرسة سعادت بوشهر، پس از طي شدن نخستين دورة حكمراني احمدخان 

ي مدرسه پيش آورد، ها هدريابيگي در بوشهر كه خلل و شكاف عميقي در توازن درآمدها و هزين

يرزا يانس ارمني و م) خواه دوست معارف وطن(سلطنه، ال عبدالحميدخان متنبراساس پيشنهاد 

د ار محل دريافت عدلي يك شاهي براي يو توافق تجار شهر، مقرر گرد) خواه ارمني معارف(

عنوان خيريه و كمك به مدرسة  ات بهواردات و هر عدل كاال به مقدار نيم شاهي براي صادر

 يكصد تا يكصد و پنجاه تومان از اين محل، ماهانه بالغ بر. سعادت بوشهر اختصاص يابد

االختيار مدرسه براي پرداخت حقوق معلمان و خريد لوازم و  آوري و در اختيار وكالي تام جمع

ان آموز دانشمبلغ يكصد تومان ديگر هم از بابت دريافت شهرية . شد ميمخارج مدرسه قرار داده 

ا هاي اول ت ان براي كالسآموز دانش شهرية. (گرديد ميبا بضاعت مدرسه بود كه هر ماهه دريافت 

 ها هگاهي اوقات، شهري.  ريال در ماه در نوسان بود١٠ ريال تا ٧ ريال و ٥آخر ابتدايي و هفتم از 

ي مبلغ يك ريال از بابت آموز دانش كه ولي ر يكي از اين دفاتر مالحظه گرديدشد و د ميتقسيط 

  ازش١٢٨٠ تنها درآمد اصلي مدرسه در سال  .)شهرية شش روز فرزندش پرداخت نموده است

 قران حاصل ٢٥٠٠ حدود ر ماهانه د،طور نسبي گرديد كه در مجموع به ميهمين دو منبع تأمين 
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 ١٥٠طور تقريبي در همان سال، ماهيانه در حدود   به،)هاي اتفاقي ديگر غير از كمك(شده است  مي

 يه نيز بابت خريد و تعمير در و پنجره وقوق معلمان و خريد متفرقه و بقتومان صرف پرداخت ح

در خريدها و پرداخت دستمزد كارگران براي كار در . شد صرف ميلوازم ساختماني مدرسه 

. داشتند مينوعي خدمت به مدرسه منظور  شدند و آن را ميمدرسه، تخفيف مخصوص قائل 

مري  ق١٣٢٧ -١٣٢٦ چندين سالة مدرسة سعادت بوشهر در سال ةاولين بيالن درآمد و هزين

يكي از (اي چاپ و منتشر شد كه خبر آن در روزنامة ايران نو  الهطي رس)  سال پيش٩٨حدود (

  .درج گرديد) ي ملي آن زمانها هبهترين روزنام

 سال ٩٠ (ق١٣٣٥ مربوط به ماه رجب سال ةي مدرسها هاي از مخارج و هزين در زير پاره  

  :شود ميعيناً براي نمونه ذكر ) قبل

  غاز     قران              

  ٠٠٠/١٥٠  ) مربوط به كتاب عربي( جلد صرف ٤٩٠اجرت طبع 

  ٣٠    اجرت طبع رقعة دعوت و كاغذ و پاكت 

  ٥٠/١٢       مسطر و مشقي كاغذ-نقشة عالم

  ٧/-  دو دفتر براي حضور و غياب متعلمين و مرجوعين

  ٧٠/٨       عدد، جاروب، چسب٧آفتابه 

  ٢٥/٢١     قياس٦ مركب قرمز و آبي دو شيشه و سياه 

  ٩٠/٤٤   لم يك در جن قوطي، سرق١٣) گچ تحرير(چاك 

  ٢٠/٨    چندل و ميخ و پوسك براي ژيمناستيك

  ٣/-      اجرت عمله براي ساختن ژيمناستيك

  ٨  اجرت نجار جهت تعمير ميز و كرسي و ژيمناستيك

  ٤٠/٥        آب، قند و چاي، زغال

  ٤    چهار قاب به جهت فهرست دروس معلمين

  ٣٠/٣          پوشاك با حمالي

   قران٢٥/٣٠٦             جمع
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   قران٢٠٦٠) = جمع( يك دفتردار و دو خادم  قلم پرداخت حقوق معلمان و١٣ختي طي پردا

  ٧٠                آب مشروب

   قران٢١٣٠  جمع                

   قران٢٥/٤٣٦/٢         غاز    ∗)ق( ١٣٣٥ل مخارج و حقوق در ماه رجب جمع ك

  ) سال پيش٩٠مربوط به (              

  

  منابع
هاي آغازين مدرسة  ل تدارك ديده شده، از آرشيو سالين مقاله كه از منابع دست اومكتوب ا) نامهكتاب(ذ منابع و مآخ
  :شود ميطور اجمال از آنها نام برده  وار به شرح زير و به ست كه فهراست بوشهر -سعادت

  ؛ت وكال و شوراي مدرسهئدفاتر هي -۱
 ؛دفاتر شوراي معلمين مدرسه -۲
 ؛مدرسهي ها هدفاتر بيالن و درآمدها و هزين -۳
 ؛ان مدرسهآموز دانشنام   دفاتر ثبت-۴
 ؛دفاتر حضور و غياب معلمين مدرسه -۵
 ؛دفاتر حضور و غياب محصلين مدرسه -۶
 ؛ي مدرسهها هدفاتر صورت هزين -۷
 ؛دفاتر شهرية محصلين مدرسه -۸
 ؛ها به معلمين و كاركنان مدرسه  دفاتر حقوق و پرداختي-۹
 ؛ محصلين مدرسه دفاتر كارنامه و ريز نمرات-۱۰
 ؛ دفاتر امتحاني مدرسه-۱۱
 ؛ دفاتر كتابخانه و آزمايشگاه و تجهيزات مدرسه-۱۲
 ؛هاي چاپ شدة درسي، مربوط به ساليان اولية مدرسه  كتاب-۱۳
 ؛ اوراق پراكنده و متفرقة موجود در مدرسه يا در دست اشخاص مربوط به مدرسه-۱۴

                                              
مانـدة بايگـاني شـده در آرشـيو پراكنـدة مدرسـة سـعادت بوشـهر و                 مقاله، جملة اسـناد و مـدارك بـاقي         منابع و مآخذ اين   . ∗

سـوي  از . انـد  آموختگان ديرينـة ايـن مدرسـه بـوده       ام كه از دانش     ت كه از معمران و افراد خانواده      اطالعات و جستارهايي اس   

ام و بـه جهـت    التحصيل شده ش از همين مدرسه فارغ    ۱۳۳۹سه بوده و در سال      آموختة اين مدر    ديگر، نظر به اينكه خود دانش     

آوري و در مـدت مديـدي بـه نگـارش      هاي بسيار، مطالب را جمـع  ام بعد از كنكاش بندي به محيط، توانسته مندي و پاي  عالقه

 .اين مقالة تحقيقي بپردازم



 

  

59   )از جملة نخستين مدارس كشور( ساختار مديريت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر

  

توجهي و   اخير، به علت بياص مدرسه در طول يك صد سالخ توضيح ديگر اينكه برخي از مدارك و اسناد
هاي اشخاص و علل ديگر از بين رفته و  نگهداري، وجود موريانه و يا سرقتانگاري و عدم توجه به شيوة  سهل

  .منهدم شده است

  

  ها پيوست

  ها ينة برنامة درسي و كيفيت كتاب پيش-1

هايي به شرح زير براي تدريس در  ، كتابعادت هنگام عزيمت از تهرانآقا شيخ محمد حسين س

  :آورد مي به همراه با خود مدرسة سعادت بوشهر

  ؛الملك أليف مفتاح مجلد كتاب ابتدايي فارسي ت٣٠٠ تا ٢٠٠ حدود -١

  ؛ تعدادي كتاب جغرافياي ابتدايي-٢

  لي؛ چند مجلد شرعيات موسوم به كتاب ع-٣

  .صرف عربيال ةص چند مجلد خال-٤

بضاعت مدرسه براساس فهم و درك   اختيار شاگردان بي تحتطور مجاني بهها  اين كتاب  

 شاگردان از ة جهت استفادها كه چندين بار براساس تقاضا، كتاب با وجودي. شد گذاشته ميآنان 

هاي پنجم و  در كالس. اين لحاظ پيوسته در مضيقه بودندرسيد باز شاگردان از  ميتهران به بوشهر 

  .شد مي گلستان سعدي و كليله و دمنه تدريس ،دبياتهاي ا ششم در ساعت

 ها هحاج شيخ عبدالكريم سعادت در طول چند سال براي رفع نقيصة تدريس، در برخي زمين  

  :نمايد ميهايي به شرح زير  به تأليف كتابمبادرت 

  ؛)هاي اول تا پنجم براي كالس(تعليم ال وم به ميزان پنج مجلد كتاب قرائت فارسي موس-١

  ؛لهئهزار مس  ترجمه و تأليف يك كتاب حساب، مشتمل بر چهار جلد حاوي شش-٢

  ؛ كتاب جغرافيا و يك دورة شرعيات براي سه سال دبستانه سه دور-٣

  . يك كتاب صرف عربي-٤

ها با اجازة وكالي انجمن سعادت تأليف و به اهتمام آقا ميرزا علي نقي، صاحب  اين كتاب  

 تا ق١٣٢٧هاي  ة مظفري بمبئي هندوستان در سالي در چاپخانتاجر شيرازي، مشهور به چين

 كشور  استقبال مدارس داخل و خارجدليل برخي از اين آثار به.  به چاپ رسيده استق١٣٣٠
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، شيراز، عراق، بحرين و عباس، بندر لنگه، خرمشهر، اهواز، مسجد سليمان، كازرونمدارس بندر(

 تهيه و در اختيار ، سال به بهترين شكل١٥تا مدت  و به چاپ دوم و سوم هم رسيد) هندوستان

  .گرفت ان مدارس قرار آموز دانش

  :شد ميترتيب درجات زير خالصه  در مدرسة سعادت بوشهر، اهميت دروس به

 دقت در حسن خط و فرا گرفتن تعاليم ديني و اخالق -٢ ، تكميل زبان فارسي و ادبيات عربي-١

 جغرافي، حساب، سياق و دفترداري كه الزمة كار ،تاريخ دروس -٣ ،و حساب و زبان انگليسي

  . در بوشهر و ساير نقاط كشور بودها هتجارتخان

دادند و در فراگيري درس حساب و  مياز كالس سوم به شاگردان، زبان انگليسي درس   

سواد به مدرسه سال در چندين نوبت، بازرگانان باهر . نمودند ميسياق، كمال دقت را مبذول 

 ةاين شاگردان به محض خاتم. آوردند ميعمل   پرسش و امتحان بهها هفتند و در كالس از بچر مي

 ها هبه استخدام تجارتخان) بعدها به تدريج هفت و هشت ساله يا نه ساله( مدرسه ةدورة شش سال

التحصيالن با هزينة  گروهي از اين فارغ. آمدند ميهاي اروپايي در هاي تجارتي دولت و نمايندگي

شدند و به مدارج بااليي از تخصص و آگاهي  ميها روانة خارج از كشور  ها و بازرگاني شركت

كردة مدارس   كه خود تحصيل-براي نمونه، پسران ميرزا محمد جعفر بانك. (يافتند ميدست 

عنوان مترجم و منشي در بانك انگليس مستقر در بوشهر به كار اشتغال داشت  بمبئي هند بود و به

 كه براي -مديريت مدرسة سعادت را به عهده داشت دو سال با ميرزا محمود پيشداد،و مدت 

  ).دنرو مي )احمد ( و ايتاليا)محسن( انگليس ،)علي(تحصيل به آلمان 

و صرف و نحو عربي ) ةئقراال مدارج(در كالس سوم، عالوه بر دروس فارسي، قرائت عربي   

و ) امال و انشا قرائت،(ارسي و عربي و انگليسي و دروس انگليسي، سعي كافي در تكميل زبان ف

تكميل حساب و هندسه و تاريخ ايران و تاريخ عمومي و جغرافياي سياسي و اقتصادي جهان 

  .گرديد مي

در ساليان ديرين كه مدرسة سعادت، داراي هفت كالس بود در پنج كالس آن دروس   

  .شد ميطه تدريس تدايي و در دو كالس آن دروس متوساب
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ان پيشين مدرسه مربوط به سال تحصيلي آموز دانشبا پژوهشي كه در دفاتر دروس   

بندي  ان به كتبي و شفاهي تقسيمآموز دانشعمل آمد، از كالس اول تا هفتم، دروس  ه بش١٣٠٤

  :شده كه جدول زير نمودار آنهاست

  ؛) درس٢(سي و حساب كتبي بوده است در پاية اول دو درس رونوي:  كالس اول-١

 ٦(ه، شرعيات، اخالق، تكلم، ورزش صحال شياء و حفظاال شامل فارسي، علم روس شفاهي،د

  .)درس

 كه چهار  بوده درس١٢مجموع دروس مورد تدريس در كالس دوم، مشتمل بر :  كالس دوم-٢

  ، درس آن شفاهي بوده است٨درس آن كتبي و 

الخط   رسم، رونويسي،)ويسين انگليسي(سي نوي نويسي، خارج شامل حساب، فارسي : دروس كتبي

  ؛) درس٤(

 ، حساب، هندسه، جغرافيا، تاريخ،صحهال شياء و حفظاال  قرآن، علم،فارسي: دروس شفاهي

  .) درس٨( ورزش ، اخالق،شرعيات

صورت   درس آن به٥شده كه  مي درس تدريس ١٥در كالس سوم، مجموعاً :  كالس سوم-٣

   است،يدهطور شفاهي برگزار گرد  درس آن به١٠كتبي و 

  ؛) درس٥( انشاء، حساب، سياق ،خطال ديكته، رسم: دروس كتبي

 تاريخ، ، حساب، هندسه، جغرافيا،صحهال شياء و حفظاال فارسي، قرآن، علم : دروس شفاهي

  .) درس١٠( شرعيات، اخالق، ورزش

  ، درس شفاهي١٠ درس كتبي و ٦ درس، شامل ١٦ ،مجموع دروس:  كالس چهارم-٤

  ؛) درس٦(خط ال  رسم،ته، انشاء، حساب و هندسه، سياق، رسمديك : دروس كتبي

صحه، جغرافيا، شرعيات، ال شياء و حفظاال فارسي، قرآن، حساب، هندسه، علم: شفاهي دروس

  .) درس١٠(تاريخ، اخالق، ورزش 

 درس آن شفاهي بوده ١٢ درس آن كتبي و ٦ درس كه ١٨در كالس پنجم،  : كالس پنجم-٥

  ،است

  ؛) درس٦(خط ال يكته، انشاء، حساب و هندسه، سياق، رسمد : دروس كتبي
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صحه، حساب، جغرافيا، ال شياء و حفظاال فارسي، دستور زبان فارسي، علم: دروس شفاهي

  .) درس١٢(شرعيات، عربي، قرآن، هندسه، اخالق، ورزش، تعليمات مدنيه 

 درس آن ١٣ درس آن كتبي و ٦كه بوده  درس ١٩مجموع دروس مشتمل بر :  كالس ششم-٦

  ،شفاهي بوده است

  ؛) درس٦(خط ال  رسم،ديكته، انشاء، حساب و هندسه، سياق، رسم: دروس كتبي

 حساب، هندسه، ،صحهال حفظو شياء اال  مدنيه، علمفارسي، عربي، تعلميات:  شفاهيدروس

  .) درس١٣(جغرافيا، تاريخ، شرعيات، قرآن، دستور، اخالق، ورزش 

 ٩ درس آن كتبي و ٤كه شده  تدريس مي درس ١٣م، مجموعاً در كالس هفت:  كالس هفتم-٧

  ،گرديده است ميدرس آن شفاهي برگزار 

  ؛) درس٤(حساب، رسم، نقاشي، مشق خط : دروس كتبي

 ٩(شناسي، فقه، ورزش  وانفارسي، عربي، انگليسي، تاريخ، جغرافيا، حساب، حي: دروس شفاهي

  .)درس

  :شود مياصل با توجه به مندرجات باال نتايج زير ح

ترتيب به  هاي اول تا هفتم مدرسه به بي و شفاهي و مجموع آنها در كالس تعداد دروس كت-الف

  :شرح زير بوده است

  نمرات دروس       دروس شفاهي      تعداد دروس كتبي       پايه

  ٨    ٦      ٢    كالس اول

  ١٢    ٨      ٤    كالس دوم

  ١٥    ١٠      ٥    كالس سوم

  ١٦    ١٠      ٦    كالس چهارم

  ١٨    ١٢      ٦     پنجمكالس

  ١٩    ١٣      ٦    كالس ششم

  ١٣    ٩      ٤    كالس هفتم
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اما در كالس هفتم )  درس١٩ تا ٨( برنامة دروس از كالس اول تا ششم، روند صعودي داشته -

  .يابد مي درس تقليل ١٣تعداد دروس به 

نويسي، رونويسي،  نويس، خارج  كالس دوم به انجام تكاليف فارسيانآموز دانش الزام -

  . قابل دقت و تأمل است،خطال  رسم

خط اجباري و جزو دروس كتبي محسوب ال ي كالس دوم تا هفتم درس رسمها ه در تمامي برنام-

خط، ال جاي درس رسم در كالس هفتم به. (آمده است ميعمل  آن بهشده و امتحان جداگانه از  مي

  .)مشق خط منظور شده است

شده و نمرة جداگانه  مي جزو دروس كتبي محسوب هاي چهارم تا هفتم  درس رسم در كالس-

  . داشته است

 بوده و در كالس ها جزو دروس كتبي كلية كالس) هداشتب(صحه ال شياء و حفظاال  درس علم-

  .شناسي، جانشين اين درس گرديده است هفتم، درس حيوان

 كتبي ق كه جزو گروه دروسهاي سوم تا ششم، عالوه بر درس حساب، درس سيا  در كالس-

  .شده است ميطور مستقل تدريس  بوده به

تا سوم و همچنين در كالس هفتم هاي اول  كالس درس حساب از گروه دروس كتبي، در -

  .شده است مي با هندسه همراه بوده و يك درس منظور ها هصورت جداگانه و در ساير پاي به

  .گرديده است ميريس هاي دوم تا ششم تد فاهي و در كالس قرآن از جمله دروس گروه ش-

ي تحصيلي از دوم تا هفتم و درس تاريخ ها ه درس جغرافيا از گروه دروس شفاهي در همة پاي-

ي اول تا ششم و فقه ها هاز كالس سوم تا هفتم و اخالق و ورزش از اول تا هفتم، شرعيات در پاي

اً در كالس ، فقط رسمش١٣٠٤در كالس هفتم و درس انگليسي بالعكس سنوات ديرين در سال 

 .شده است ميهفتم تدريس 

درس فارسي در تمامي  .گرديده است ميي پنجم و ششم و هفتم تدريس ها ه درس عربي در پاي-

هاي پنجم و ششم جزو گروه   فقط در كالس، از اول تا هفتم ولي دستور زبان فارسيها هپاي

  .دروس شفاهي بوده است
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كدام درسي مستقل ي سوم تا هفتم بوده و هر ها ه پاي ديكته و انشاء فارسي از گروه دروس كتبي-

  .اي جداگانه داشته است و نمره

  .هاي مورد نظر در مدرسه عبارت بود از فوتبال، كريكت و مشق نظام ش ورز-

تعليم داده ) ظهرها از معموالً در بعد( يكي از افسران لشكري و همراه با موزيك توسطمشق نظام، 

  . از اول تا هفتم وجود داشته استها هنامة كلية پايدروس ورزش در بر. شد مي

  .مقابله، دفترداري، فيزيك و شيمي به مجموع دروس افزوده شد  بعدها دروس جبر و-

  :شد ميبندي  ترتيب زير تقسيم ي درسي فارسي، عربي و انگليسي بهها ه گرو-

  ؛) درس٥(خط ال شامل قرائت، انشاء، امالء، رسم:  گروه فارسي-١

  ؛) درس٥(صرف، نحو، قرآن، فقه  ، شامل قرائت :روه عربي گ-٢

  .) درس٤( گرامر ،شامل قرائت، ترجمه، ديكته:  گروه انگليسي-٣

  .شده است مياكبر مشاق بازديد  ان هر روز، در زمان ميرزا عليآموز دانشهاي   مشق-

 به چاپ رسيده  در ايران يا خارج از كشورش١٣٠٦ -١٣٠٥هاي   نام برخي از كتبي كه در سال-

  :شود ميشده به شرح زير ذكر  ميو در مدرسة سعادت بوشهر و مدارس ديگر كشور تدريس 

شياي سال اال  سوم، علمةنحويال  الدروس، سومةدب دوراال  آللي،جغرافي فرهنگ دوم و سوم  

ششم، فقه فارسي سوم و چهارم، تاريخ اميد دورة سوم، انشاي جديد دبير خاقان قسمت سوم، 

الملك، وم، تاريخ مختصر پنجم و ششم ذكاءدسة ابتدايي پنجم و ششم، مهندسي دورة سهن

صحه، حساب مترجم همايون سال اول، جغرافي مهندسي سوم و ال حساب دورة اول، حفظ

 جغرافي فنون، اخالق اسالمي، تاريخ مختصر عالم ،چهارم، جغرافي رهنما، تاريخ بيداري ايران

سال پنجم و ششم، فيزيك شياي تدين سال اول، حساب دورة سوم الا اقبال پنجم و ششم، علم

ك و شيمي مقدماتي انگليسي، هندسه، ائداالدب، جبر و مقابلة انگليسي، فيزيو ف،طهدورة متوس

شناسي انگليسي، حساب عالي انگليسي، تاريخ انگليسي جلد سوم،  انگليسي يك و دو، حيوان

  واي تجارتي انگليسي، ريدر دوم، ريدر سوم، ريدر چهارمتاريخ انگليسي جلد چهارم، گرامر، انش

مبتكرة چهارم، ال ةيق دوم، كينگ پريمر، جغرافي مقدماتي انگليسي، الطر وريدر پنجم، پريمر اول
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نبات، اخالق مصور مقدماتي طبع جديد، فيزيك ال ةفجغرافياي فرهنگ سال پنجم و ششم، معر

    ....  اول وةنحويال يد محمد قمي، دروسليف سأملك، شرعيات فقه فارسي تال ذكاء

خ عبدالكريم  مجلد كتاب صرف عربي شي٤٩٠ در يكي از دفاتر قديمي مدرسه براي چاپ -

  . قران منظور و در صورت هزينة مدرسه ثبت شده است١٥٠مبلغ ) ق١٣٣٥در سال (سعادت، 

 كه تاريخ تأسيس آن اي داشته  كتابخانه مدرسة سعادت طبق مفاد صورت مجلس دوازدهم وكال،-

 اين كتابخانه از بدو تأسيس داراي كتب و .است)  سال پيش١٠٠ (ق١٣٢٤مربوط به پيش از سال 

نشريات داخلي و خارجي ارزشمندي بوده كه متأسفانه در طول زمان، اغلب به تاراج رفته يا نابود 

  .اند شده

ي ها ه و كارگاها همايشگا براساس شواهد، مدرسة سعادت بوشهر از بدو فعاليت، داراي آز-

  .بوده است.. . سازي و زي، واكسنسا سازي، شمع صابون

  

  ) سال پيش90(ق 1335در سال :  اجزا و وسايل تعليم و تربيت-2

  ها  وسايل مخصوص كالس-1-2

 پيشينة صد ساله دارد، هاي درس اين مدرسه شاگردان در اتاقوجود ميز و نيمكت مخصوص 

ها از يك نفره تا چهار نفره   به هم چسبيده براساس درجات كالسايه گونه ميز و نيمكت اين

صندلي، ميز و : ه استدر هر اتاق درس، وسايلي به شرح زير وجود داشت. متغير بوده است

جهت نگهداري (دار و بدون دسته، صندوق  با پايه و بدون پايه، نيمكت دسته سياه روميزي، تخته

  .كن، تريبون تخته پاك دفتر حضور و غياب، گچ، ،)وسايل

   موجود در دفتر مدرسهةويژ وسايل -2-2

افزار، ميزهاي كوچك و بزرگ تحرير،  رسه وسايل گوناگوني از جمله نوشت مدقديميدر دفتر 

 ،ها، وسايل موسيقي ها، تمثال سي و انگليسي، انواع كاغذها، قاببه فارجهان ي مختلف ها هنقش

وار  فهرستح زير موجود بوده كه برخي از اقالم آن ورزشي به شروسايل پذيرايي، وسايل 

  :گردد ميذكر ) مطابق دفاتر موجود(
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صندلي، ميز تحرير دو خانه و شش خانه، صندلي لهستاني، ميز تحرير كوچك و بزرگ، پارچه 

روميزي كوچك و بزرگ، تلفن، قلم فلزي، كتاب روميزي، زنگ اعالن روميزي بدون فنر، ماشين 

كاغذ (كش چوبي، منگنه  ، جاي كاغذ و پاكت، خط ماشين تحرير فارسيتحرير انگليسي،

گهي، قاب عكس آ قاب، صندوق ،، دوات فلزي، زنگ اخبار، ساعت ديواري، تمثال)كن سوراخ

مريكاي آمريكاي شمالي، آفريقا، آسيا، اروپا، آ كازيه، نقشة انگليسي، نقشة فارسي ،تاريخي، قفسه

، كرة روسي، گوي نقره، گلدان نقره، گل ميز، )لباس (يرخت ، چوبنوبي، استراليا، صندوق تلفنج

 دفتر كپي مشق، كاغذ ،مركب سياه، مركب چاپ دلوله جهت كپي و دفتر مسوده، قاب اعالن

مشقي، دفتر حضور و غياب معلمين، دفتر حضور و غياب متعلمين، مركب آبي شيشه، مركب 

ن، پاكت و كاغذ، كاغذ مسطر، آ قرةورق كاغذ رقعقرمز، مركب آبي، سرقلم، جامهر با مركب آن، 

، ساعت ديواري، سرويس تحرير، مبل بزرگ آهني، مبل كوچك برنجي، نوار )تمبر پستي(ت يكت

، )برس(، بروش )حوله(فلزي، كاپي بوك، دفتر مسوده قبض و دخل و خرج، صندوق نفتي، توال 

اش، سنجاق، دفتر و مداد براي انعام شاگردان، تر م، كتب ايتام، اشياء انعامي، قلمدفتر انعام، تقوي

نه، پنسل، دوات، جام شيشه، ، آئي)كمد كشودار(، پنتل قرمز، ارمالي )نفتالين(الك، صمغ، كارباليك 

كن، فانوس، حباب، تار، شيپور، سنج برنجي، طبل بزرگ آهني،  كن، خشك الحراره، مداد پاك ميزان

 كوچك برنجي، سيفي ورشو، گيالس بلور، گيالس، ني، ويلون، پالك طبل كوچك برنجي، قره

  .، قفل)گچ تحرير(چاك 

   وسايل و ابزار موجود در مدرسه-3-2

، آفتابه، جاروي )براي نجاري(خانه، كرسي زير خمره، لوح سردر، تخته  آبحصير، خمره و 

پول  دله، بيل، ضرب ،، ميخ، پوسك، ميلة ژيمناستيك، بوريا)تير چوبي(غدف، پوشال، چندل 

جهت صافي، جاروب و ) پارچه(ب حوضي، خمرة ابي، نفت، ململ آشكسته، قليان سرد، دلة 

 چراغ، ميخ لوزي صندوق براي ،) معلم مدرسه،قاميرزا محمد كاظمآبراي (ن، رختخواب آچوب 

، )سيمان(پاش، دلووبند، ديگ، ساروچ،  ، آب)براي اندود كردن بام(شيرين كت خواب، شل 

  ... . چراغ، نردبان، منجنيق، قُالب،طشت مسي، كنتور 
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ن زمان طبق يادداشت موجود در دفاتر به شرح آنرخ اقالم برخي از وسايل و دستمزدها در   

  :زير بوده است

  ؛)ق١٣٣١=  سال پيش ٩٣در ( قران ٥/٨ آب جهت وضو در ماه مبارك رمضان -

  ؛) قران٥/٩٢( روپيه ٤١ ، كتب انگليسي براي مدرسه-

  ؛قران ٥/٣٥  كتب ايتام-

  ؛ قران٦٣ ورق كاغذ رقعه و هزار پاكت ١٣٠٠ قيمت -

  ؛ قران١٧ ها  تعمير لوح-

  ؛ قران٣٠/١٨٣ مخارج ايام امتحان -

  ؛ قران٩٥/٢٢ مخارج روز جايزه -

   قران؛١٤٠) فروش مدرسه دفتردار و كتاب(خان  آقا ميرزا علي ة مواجب ماهان-

   قران؛١٠ب ريختن سقا براي عمله در رمضان آ اجرت -

  ؛ قران٥٠ علي مراد، سقاي مدرسه ة مواجب ماهان-

  ؛ قران٦٠ ميز متصل دو نفري براي شاگردان -

  . قران٢٠ قيمت تابلو سر در دبيرستان -

ي روزانه ثبت ها هنكتة قابل توجه، پرداخت انعام كامالً رايج بوده و در دفاتر در بخش هزين  

چاي و زغال براي پذيرايي از معلمان و مهمانان خريد قند و   از جمله انعام تلگراف و،شده

، تعميرات وسايل، كامالً صورت )خادم مدرسه(همچنين اجرت پيپ كرباليي علي مدرسه 

  .به عهدة مدرسه بوده استگرفته حتي تعمير گوشة سطل چاه مدرسه  مي

. ترسيده اس مي مظفري به چاپ  سال پيش در مطبعة٨٥ي مدرسه در ها هكاغذ و پاكت نام  

ة گذاري مدرس از جمله كساني است كه در پايه) رحكمران بوشهر و بناد(احمدخان دريابيگي 

هاي  گذاري آن و مساعدت ريزي و بنيان اي داشته و ضمن تالش در پي سعادت بوشهر سهم عمده

 پرداخت ،هاي قبلي هاي مدرسه عالوه بر كمك شمار، مبلغ يكصد تومان جهت بناي اتاق بي

 .نمودند


