
http://do-lc.blogspot.com :   پرسه در مشروطه

مرا در محلي به خاك بسپاريد كه هر روز شاگردان مدارس «

   ».از روي گورم بگذرند و ازين بابت روحم شاد شود
 حسن رشديه ميرزا -

 

 

ي از اولين و. ا حسن تبريزي، معروف به رشديهحاجي ميرز –رشديه 

كساني بوده است كه در حدود پنجاه سال پيش از اين ابتدا در تبريز و 

سپس در اوايل سلطنت مظفرالدين شاه مدرسه ابتدايي به سبك جديد در 

ق، در تهران تاسيس نمود؛ و چون كلمه رشديه در اصطالح .ه 1315سنه 

به اين اسم عثمانيان آن وقت به معني مدرسه ابتدايي بوده است از اين رو 

الدوله  در اواخر سلطنت مظفرالدين شاه، در عهد صدارت عين. معروف شد

. خواهان، قريب يكي دو سال به كالت تبعيد شد اي ديگر از آزادي با عده

ق در قم اقامت گزيد و تا آخر عمر در همانجا متوطن .ه 1345وي از سال 

ش در همان شهر در سن نود و شش سالگي در .ه 1323آذر  19ق مطابق .ه 1396بود و سرانجام در سال 

 . در تبريز بوده است. ق.ه 1267تولد او به سال . گذشت

 

* 

سه روايت ديگر كه از پي آمده، اول از آن . نقل باال روايت اعالم دهخداست در معرفي حسن رشديه

نوشته و  "حيات يحيا، جلد اول"آبادي در  ؛ دويم را يحيا دولت"تاريخ مشروطه"ست در  كسروي

 . االسالم كرماني برداشته شده ناظم "تاريخ بيداري ايرانيان"سيمي از 

ست از ميرزا حسن رشديه به مجلس شوراي ملي كه به كوشش احمد مظفر مقام، در  متن آخر مكتوبي

هجري قمري درج  1333تاريخ اين مكتوب شعبان . بازنشر شده 1388نشريه پيام بهارستان، در بهار 

 . ست خورشيدي 1292رن با شده كه مقا
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 روايت كسروي. يكم
 

 اما حاجي ميرزا حسن، [...] 

ي آموزگاري  بود و در جواني به بيروت رفت و در آنجا دبستانها را ديد و شيوه او يكي از مالزادگان تبريز مي

 1267و در سال  .ه آنها بنياد گزاردويبازگشت بر آن شد كه دبستاني به شآنها را ياد گرفت و چون به تبريز 

داران مسجدي را در شكالن گرفت، و  بدينسان كه به شيوه مكتب. بود كه به اين كار پرداخت) 1305(شمسي 

چيزي كه بود، جلو ايشان پيش تخته نهاد و الفبا را به شيوه . هم به شيوه آنان شاگردان را به روي زمين نشاند

از كتابهاي آسان درس فارسي گفت، و شاگردان را پاكيزه آموخت، و ) اي كه امروز هست شيوه(آسان و نويني 

به روي آن  "مدرسه رشديه"ه گذاشت، و پس از همه يك تابلويي كه نام نگه داشت، و در آمدن و رفتن بر د

 . نوشته شده بود باالي در زد

يز آنكه الفبا ديگر شده نمود، باز ماليان به دستاو آموخت، و پرواي بسيار مي با آنكه چيزي از دانشهاي نوين نمي

چند سال بدينسان از . و يك راه نويني پيش آمده، ناخشنودي نمودند و سرانجام او را از مسجد بيرون كردند

االسالم را كه خود مدرسه  ديد تا حياط مسجد شيخ ها از مردم مي رفت و به هركجا ترشرويي جايي به جايي مي

اي ساخت و آنجا را دبستان گردانيده، نيمكت و تخته سياه و  كيزهكهن بوده گرفت و با پول خود، اطاقهاي پا

ديرگاهي در اينجا بود ولي چون ماليان ناخشنودي . و شاگردان هم گرد آمدند. ديگر افزارها فراهم گردانيد

 . ندها را در هم شكستند و دبستان را به هم زد ها به آنجا ريختند و همه نيمكتها و تخته نمودند، روزي طلبه مي

الدوله به مواليگري  و بود تا امين. پس از اين، حاجي ميرزا حسن در تبريز نماند و به قفقاز و مصر رفت

آذربايجان آمد و چون داستان دبستان و پيشرفتي كه در كار آموزگاري از آن پديدار بوده شنيد، با تلگراف 

در ششكالن بنياد نهاد كه به شاگردان رخت و رشديه را به تبريز خواست و با دست او دوباره دبستان باشكوهي 

كه ) 1314آخرهاي ( 1276و بود تا در سال . پرداخت الدوله مي شد و همه دررفت آن را امين نهار داده مي

آن . الدوله به تهران خواسته شد و او حاجي ميرزا حسن را با خود آورد تا در اينجا هم دبستان بنياد نهد امين

 . ادر بزرگتر رشديه سپرده گرديددبستان تبريز به بر

 ، احمد كسروي"تاريخ مشروطه"برگرفته از         
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 آبادي روايت يحيا دولت. دويم
 

ميرزا حسن نام از مردم آذربايجان، كه سر پرشوري دارد براي آموزگاري كودكان در قفقاز از كتب ابتدايي 

گردد، ميرزا  پروري او بلند مي شده، صيت معارفالدوله والي آذربايجان  معلوماتي به دست آورده، چون امين

حسن هم كاالي خود را به عرض والي معظم رسانيده، مورد توجه واقع و مكتبي به نام رشديه به مديري معلم 

 . گردد مزبور داير مي

اين اصطالح از . خوانند لغت رشديه اصطالح عثمانيان است كه يك صنف از مكاتب خود را به آن نام مي

 . عثماني به قفقاز آمده، از آنجا به تبريز رسيده است

ميرزا . گردد مدير مكتب، به همين نام معروف مي ،شود و ميرزا حسن مكتب ابتدايي تبريز رشديه ناميده مي

نمايان و اشخاص  ه را تاسيس نموده خسارت زياد ديده و به واسطه مخالفت روحانيحسن مكرر مكتب رشدي

 . كار بر هم خورده است پرست محافظه كهنه

پروري و قدرت والي آذربايجان به آرزوي ديرينه خود رسيده، مكتب را داير نموده، كار  اينك در سايه معارف

 . آيد برد و باالخره براي انجام همين مقصد به تهران مي خود را از پيش مي

ين وقت كه الدوله به او سپرده شده است، در ا خان مظفرالملك كه رشديه تبريز از طرف امين حاج ميرزا محسن

 . نويسد فرستد، به نگارنده از روي سفارش مي مدير مزبور را به تهران مي

مدير رشديه مردي . آورد مدير رشديه پس از مالقات از افكار نگارنده آگاه شده، همفكر و همخيالي به دست مي

حدود تعليمات معلوماتش در  ،در كسوت روحانيان ،بلندقامت، با صورت كشيده، محاسن تنگ، ديدگان كبود

 . ابتدايي است

خواند و همه را به همراهي با  الدوله بيداران تهران را در هر لباس كه باشند به مساعدت در نشر معارف مي امين

 [...]. نمايد تاسيس مدارس جديد و تجديد اصول تعليم و تعلم تشويق مي

ديده؛ در  ابتدايي را منحصر به خود مي دوستي و معلومات پروري، مكتب ميرزا حسن رشديه كه در تبريز معارف

كند در تهران هم با توجه مخصوصي كه وزير اعظم به او دارد در دايره معارف  ابتداي ورود به تهران تصور مي

 . جديد مرجعيت خواهد يافت و شخص اول در اين امر خواهد بود

http://do-lc.blogspot.com/


http://do-lc.blogspot.com :   پرسه در مشروطه

ر توسعه معارف از اشخاص مهم كه از پرورانه در اطراف اقدام وزير اعظم در كا  ولي به زور احساسات معارف

فهماند كه در  ارند، به او ميهر جهت مخصوصن در مقامات علمي و در باخبري از اوضاع روزگار بر او تقدم د

تواند از تفرد و انحصار دم زده باشد، ولي چون تدريس الفبا به سبك جديد اختصاص به وي دارد  تهران نمي

 . ر سايه حاجتمندي كه به او دارند، به مقامي كه در نظر دارد رسيده باشدنمايد بلكه د خود را اميدوار مي

 

تا  25آبادي از فصل  يحيا دولت(آبادي  ، ج اول، يحيي دولت"حيات يحيا"برگرفته از 

الدوله  همين مجلد، به تفصيل به وضع مدارس و انجمن معارف در دوره امين 41

 .)نوشته است پرداخته و وقايع مرتبط با آن را به تشريح
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 االسالم كرماني  روايت ناظم. سيم
 

 

  "سبب گرفتاري مدير رشديه"

 

پس از آنكه  ،الدوله صدر اعظم ايران ميرزا حسن آقا مدير رشديه از اشخاص باحرارت و درستكار در زمان امين

در . مدتي در تبريز در تاسيس مدارس و مكاتب زحمات كشيده، به طهران آمد و تاسيس مدرسه رشديه را نمود

در اوايل ورودش، مقدسين و بعض از مردم او را مثل . واقع موسس مكاتب به وضع جديد اين شخص است

گفتند، صداي  ، فتحه را كه تا آن وقت زبر ميالعين ميدانستند، چه كه الف و باء را تغيير داد يك نفر كافر نجس

كسره را كه تا آن وقت زير . گفت ناميدند، صداي وسط مي ضمه را كه تا آن وقت پيش مي. باال نام نهاد

ها كه  خانه خواند و همچنين خط عمودي و خط افقي ياد اطفال داد و كذا در مكتب خواندند، صداي پايين مي مي

ديگر آنكه ! نشستند، چه ضرر داشت كه بايد در مدرسه بيايند پسران و دختران با هم ميدر سر گذرها و بازارها 

 : شيخ سعدي صد سال قبل گفته است. آيند چوب و فلكه در مدرسه نيست، اطفال خودسر بار مي

 استاد معلم كه شود كم آزار 

 خرسك بازند كودكان به بازار

خواهند الفبا  ن نزديك شده است كه جماعتي بابي و المذهب ميفرياد مقدسين در مجالس بلند شد كه آخرالزما

 ديگر آنكه اطفال را زبان خارجه تعليم. ما را تغيير دهند، قرآن از دست اطفال بگيرند و كتاب به آنها ياد بدهند

 ... ،1،2،3،4شمار خطي و اين صورت را ياد اطفال داد ار لفظي و داده است كه به آنها گفته است شم

ليكن پس از دخول آقاي . ن رساله هم از بعض علما تاليف شد در رد مدارس و تكفير اوليا مدارس-مجمل

طباطبايي و تاسيس مدرسه اسالم، مردم كم كم دانستند كه اين مدارس عبارت از همان مكاتب است و اين ارقام 

. تر از آن ست منتها قدري مشكلحساب است نه زبان خارجه و تغييري هم در الفبا داده نشد، همان الفبا قديم ا

حاج ميرزا حسن آقا هم دانست كه اين مردم قابل نيستند؛ خورده خورده از حرارت افتاد و براي ترويج مقصود 

خواست كه در روزنامه مردم را بيدار كند و به ترويج . "مكتب"خود، روزنامه ايجاد كرد موسوم به روزنامه 
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در اين اثنا، كه . ير انطباعات از روزنامه او و ساير جرايد جلوگيري كردندمعارف بكوشد، ليكن وزير علوم و وز

الدوله كه اين شخص را اگر به حال خود گذارده، عالوه بر اينكه الفبا را تغيير خواهد داد و  متهم بود در نزد عين

گاهي هم به  گاه نويسي كمتر از گناه مدرسه تاسيس كردن نيست و نويس هم شده است، گناه روزنامه روزنامه

بعض اوقات هم در خانه و مدرسه بعضي را دور . رود كه اين هم گناهي است كه عفو ندارد كتابخانه ملي مي

نموده  الدوله كه ميرزا حسن مدير رشديه را ديدند كه شبنامه منتشر مي خبر دادند به عين. كند خود جمع مي

هجري در منزل مدير رشديه، انجمني تشكيل  1324اني الث ربيع 21شنبه  باز راپورت رسيد كه عصر سه. است

االسالم كرماني، ميرزا آقا اصفهاني و صداي  يافته است كه اجزا آن از اين قرار است مجداالسالم كرماني، ناظم

براي جرايد قرار دهند؟ چرا بايد روزنامه علي به نظر وزير  "سانسور"مدير رشديه بلند بود كه چرا بايد 

 1324الثاني  ربيع 22الدوله كه مدير رشديه، عصر چهارشنبه  سد؟ و نيز راپورت ديگر رسيد به عينانطباعات بر

الدوله گفتم مواجب  در خانه آقاي طباطبايي مذكور داشته است كه مواجب خود را تقديم دولت كردم و به عين

، دوم عجزه و فقرا، سوم بگير از دولت بر سه قسم است، اول نظام و مستخدمين در ادارات دولتي و حقوق

حقوق دو قسم اول را بدهيد، ولي قسم سوم را چند سالي ندهيد و در عوض قرض دولت را بدهيد . مفتخورها

الدوله،  فرمان مواجب را دادم به عين. كنم و امر ماليه را هم اصالح كنيد و من اول مواجب خود را تقديم مي

به او گفتم من اين مواجب را به تو . پرستي تو از انسانيت و شاهالدوله پس داد و گفت كه من متشكر شدم  عين

الدوله فرمان  عين. من تقديم دولت كردم اين رد خيانتي است به نوع. ندادم كه تو متشكر شوي و به من رد كني

كه  پس از ده روز خبر شدم مواجب مرا درباره سه نفر از بستگان خود برقرار كرده است، اين است. را قبول كرد

امر دولت اصالح نخواهد شد تا اينگونه اشخاص جاهل بي علم در اين مسندها باشند حال ماها اين قسم 

الدوله را ترسانيد و سه نفري كه در آن مجلس بودند كه مجداالسالم و  راپورت اين دو مجلس عين. خواهد بود

 . تگي به آقاي طباطبايي معترض نشدندنگارنده را به واسطه بس. ميرزا آقا و مدير رشديه است، گرفتار شدند

 

 السالم كرماني ، ناظم"تاريخ بيداري ايرانيان"برگرفته از             
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 مكتوب ميرزا حسن رشديه به مجلس شوراي ملي 
 هجري قمري  1333به تاريخ هفتم شعبان 

 

يكي از اعضاي محترم كميسيون بودجه اين : در باالي سند چنين درج شده است(

  ) :اليحه را قرائت نموده و ديگران هم اصغا فرمايند

 

 

پاي گريز  ،از محراب و منبر كه معركه مردآزماي پهلوانان ميدان عقل و جهاد است 1293دوازدهم رمضان 

در ايروان كه مسقط الراس اجداد امي است چندي استيناس با اقربا را  ؛برداشته از راه ارس عازم مشهد شدم

به روزنامه اختر  .اسيس مدرسه براي ايرانيان افتادماوضاع مدارس روس را ديده به فكر ت ؛قصد اقامت كردم

براي من بنويسيد كه تحصيل اصولي تعليم را به آنجا  ،نوشتم كه در هر جا يك دارالمعلمين اسالمي سراغ داريد

كرده، چهار ماه بعد افتتاح  جواب آمد كه انگليسيها در مصر يك دارالمعلمين انگليسي و مسلماني تاسيس. بروم

از تجار تبريز ت مشهد فسخ عزيمت نموده، يك باب حمامي را كه در تبريز داشتم به يكي اراز زي. خواهند كرد

روانه مصر گرديده، به امر خديو مصر سپرده به  ،فروخته] ناخوانا[داشت به چهارصد  كه در ايروان تجارت

ه پس از دو سال و نيم اقامت در آنجا از راه مشهد به ايروان برگشته، مرحوم ضياء پاشا ناظر معارف مصر گرديد

در مدت دو سال و كسري، مكتب را به حدي ترقي و تعالي دادم كه . يي باز كردم اعمال تجار براء مكتب رشديه

رستاد السلطنه را ف ضايي بشود، شجاعامرحوم ناصرالدين شاه در مراجعت از آخرين سفر فرنگ بي آنكه از ما تق

در شد به في كه مقتضي پذيرايي قدوم شاهان به با آن چنان مصار. كه فردا عصري به زيارت مكتب خواهيم آمد

چهارصد نفر متجاوز از بزرگان دولت روس و چند هزار نفر متشخصين مسلمان و غير مسلمان از اهالي شهر و 

اي كه در نظر اولياي دولت روس موقع  رجهروساي طوايف به شيريني ضيافت داده، اهميت مقام مدرسه را به د

 :يكي از خطباي مكتب در طي خطبه چنين معروض داشت كه .يافته بود به عرض رسانيدم
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حضرت شاهنشاهي بزرگتر سوغاتي را كه منتظرند همانا تاسيس مكاتب و مدارس  ملت اسالم از اين سفر اعلي

ترين درجات يتيمي كه  ت پدر تاجدار خود، از ذلت پستجديده است در ايران كه بلكه ايرانيان هم در ظل تربي

 .يتم علم و ادب ست مستخلص شده، مانند ديگر ملل عالم معزز و محترم باشند

كردم، فرمودند كه  جواب ميدر مراجعت از مكتب كه چند قدمي در ركاب همايوني سواالت شاهانه را عرض 

 . نيكتب در آنجا باز كمبايد به تبريز آمد؛ يك چنين 

مرا كه اين آرزو آخرين مرام حاصل زندگاني بود مكتب را به معلمين سپرده، مشيا علي الراس خود را در 

در موقع حركت رييس چپرخانه گفت نيم ساعتي صبر كنيد تا اسب حاضر شده . نخجوان به حضور رسانيدم

اردوي شاه از تبريز به طهران  پس از آنكه شاه روانه شد، رييس گفت مامورم تا. درشكه شما را هم بربنديم

خواستم كه به ايروان برگردم، گفت رييس راه قدغن كرده . داري كنم حركت نكرده است، شما را در اينجا مهمان

ن دوساق شده، شبها در -ن قوناق و رسم-در اولين قدم معاشقه با معارف ايران، سيزده روز اسم. است كه نرويد

سيزدهم حضرت صادق را در خواب ديدم كه اين شعر خواجه را زمزمه  خوابيدم شب پشت بام مجلس كه مي

 : كنند مي

 گر بارد در كوي آن ماه 

 گردن نهاديم الحكم هللا 

 . از خواب كه بيدار شدم، با خداي خود عهد كردم كه تا آخرين نفس از اناره اين شمع شب افروز تقاعد نورزم

هفت مدرسه باز كرده، به يغماي اشرار يا اخيار داده،  1315و سنه  1299وفاي همين عهد شده كه در مابين سنه 

چون در تاسيس الحق رغبت اهالي را نسبت به سابق بيشتر . ام پنج مرتبه شبانه از تبريز به مشهد فرار كرده

شدم و چون يكي از مطهرات غيبت بود، اين بود كه  خسته نمي همين را تشفي خاطر خود قرار دادهديدم،  مي

برگشته در محل غير اولي مكتب  رفتم و پس از چهار و پنجاه همان روز بر هم خوردن مكتب، شبانه از شهر مي

دهند يا از  آخرين دفعه ديدم كه ديگر خانه به جهت مكتب به كرايه نمي. كردم رشديه را بي تغيير اسم باز مي

آخرين محل  ناچار. رفت يا از تحريم مالهاي محل كه مقدمه اجدادم بود خرابي كه باالخره احتمال ميترس 

ريه ساروقمش، به امير بهادر جنگ به دوهزار تومان فروخته با اجازه علماي نجف معاشم را در هشترود، ق

م، مشرف به دارالفنون االسال اشرف و تصويب حاج ميرزا جواد مجتهد مرحوم و مساعدت ميرزا محمود شيخ
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اي را كه مزبله شده بود از نو تجديد كرده يك مكتب بسيار باشكوهي  تبريز از مدارس قديمه طالب، خرابه

 . ساختم

سواد را در سه ماه منتشر  امتحان سال اول متعلمين مكتب را داده، اعالن قبول شاگرد و دعوت تعليم مردان بي

مدرسه ! اي مردم"آقا سيد علي آقاي يزدي، در منبر فرياد زدند كه كرده بودم كه حضرت آيت اهللا آقاي 

اند كه به اين اسم اطفال شما را پورتستاني كند و  پورتستانيها را بستيم؛ و حاال به ميرزا حسن رشديه پول داده

  "!الناس را از دين دربرد، نه خيال كنيد ابجد شما را كشت، اب و جد شما را كشته است عوام

در كرديم، شاكر شده قدر كه طفالن را زنده به  همين. آيند ردند كه مردم از مسجد رو به مكتب ميخبر آو

همين وهله بود كه تلگراف . يه و آنچه را كه داشتم به يغماييان واگذارده، از شهر فرار كردمثاكتابخانه و اث

به تبريز رفته، نهمين مكتب رشديه را  الدوله، حكمران آذربايجان به خراسان آمده، احضاريه از طرف مرحوم امين

نامه  الدوله به سمت صدارت، احضار به طهران گرديده، برحسب يك دعوت ماه نهم نشده بود كه امين. باز كردم

حضرت مظفرالدين شاهي، به طهرانم خواسته  يازده سطري به خط خودشان، محشي به پنج سطر دستخط اعلي

الدوله معزول و من به تفتين نيرالملك، وزير علوم و معارف،  پنجم امينماه . به تاسيس معارف امر فرمودند

اهللا عليه گرديده از  هاي صدراعظم الحق رحمت چين يي شده، مغضوب بادمجان دورقاب الدوله معروف به امين

 . تمام خياالت خود، كه فقط احياي معارف بود، بدين درجه عقب ماندم كه امروز مشهود است

ب از آن مكتوباتي است كه بايد در صندوق ودايع دارالشورا ضبط شود، جمالت ذيل را نيز چون اين مكتو

 . نويسم ن مي-اختصار

هيجده سال قبل كه به طهران آمدم، چون به مقصود باالصاله تكثير مكاتب در ايران بود و مكاتب بي معلمين 

الدوله معزول و انجمن معارف چون فرق عالم و  در ماه پنجم امين. شد، اول دارالمعلمين تاسيس كردم اداره نمي

ديدم، خود را كنار كرده به  دانست بساط مرا برهم زده خود به تاسيس مدارس نقش بر آب مي معلم را نمي

يافت، مرا در پيش صدراعظم به  چون با بودن مكتب من، مكاتب انجمن معارف رونق نمي. مكتب پرداختم

خان ريخته، در  شبانه، اجزاي نظميه به خانه ميزرا محمدعلي. اعدامم بداشتندعداوت ايشان متهم كرده، به صدد 

، معلم از آنجا به خانه شيخ يحيي. داختندكوب كرده، نعشش را به كوچه ان اش را تخماق توي رختخواب كله

آباد  مبارك از آنجا به خانه ميرزا حسن كه عضو مكتب بود رفته، شش ماه در. مدرسه رفته نفي به اردبيلش كردند

مرا در خانه حاج شيخ . از آنجا به منزل مشيرالملك رفته او را نه ماه، در نظميه حبس نمودند. حبسش كردند
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پس از شش . آباد سراغ كرده، محض احترام او دست نزدند، لكن آدم گذاشتند كه هرجا ببينند بگيرند هادي نجم

پس از نه ما . وم شيخ، شبانه به مكه معظمه فرار كردمماه تحصن در آنجا بر حسب سفارش محرمانه شاه به مرح

 . برگشته، مكتب را مانند آسياب از آب افتاده يافته، از نو تجديد كردم

وزير امور خارجه مرحوم مشيرالدوله فرمان و دستخطي به من داد كه سالي هفتصد و پنجاه تومان به طور شهريه 

چون شانزده هزار تومان پول در پيش صراف . پيش من است ات در از وزارت خارجه داريد و وجه پارساله

السلطان از صدارت معزول و  امين. داشتم آن وجه را نگرفته، گفتم كه نگه دارند تا به محلش صرف شود

الدوله حاليه گفت برحسب  الدوله در منفاي لشته نشا متوفا گرديده پسرش امين امين. الدوله منصوب گرديد عين

مدرسه را به طور مستحسني تاسيس كرده، . خواهم كه مكتبي در عمارت شخصي تاسيس كنم وصيت پدرم، مي

ام  گاري فرستاده آنچه داشته. ام كه در اين نزديكي باشد ن كردهاي براي شما ره خواستم خلع يد كنم گفتند خانه

لم فرستادند چون از تبريز آمدي، شبانه آدم به منز. انتقال داده به مدرسه ريختند كه بنايي خانه دو روز بقيه دارد

الدوله  به عين. چيزي همراه نياوردي، آنچه داري از رشديه است و رشديه هم مال ماست، العبد ما في يده لموليه

فردا فراش . متحمل شده به مكتب پرداختم. عارض شدم، فرمود كه اگر چون و چرا گويي، معدوم خواهي شد

دانم كه رشديه به جاي نام شخص تو شده است لكن مجبوري كه  ند كه ميآمده، احضارم كرد در حضور، فرمود

محض بقاي مسما از . الدوله كني و اسم ديگري به مكتب خود بگذاري تابلوي مكتب رشديه را تسليم به عين

اسم صرف نظر كرده، تابلو را تسليم فراش شاهي نمودم و تابلوي مكتب خود را در مواجه دارالفنون فقط 

دوباره احضارم كرده فرمودند كه اسمي به مكتب بگذار تا در مقام پرسش . وشته، به علميات پرداختممكتب ن

 . راضي شدم كه تابلو را بردارم، او راضي نشده تسامح ورزيد. نگويند مكت رشديه

اي نوشتم كه انتخاب دولت شخص شما به صدارت به جهت  صدراعظم شدند، عريضهالدوله  شبي را كه عين

جمله اصالح ماليه، به نظر من اوسع و اسهل حراق قناعت در خرج و استعانت از  ام مهمات معظمه است، منانج

. سوز مملكت كه از استقالل كش روسها داده شود اغنياي ارباب حقوق است كه بلكه عنقريب اين قرض ملت

هزار و پانصد تومان دو ساله قبل بنابراين عقيده اين ملفوفه فرمان و قبض وزارت امور خارجه و حواله پانصدر 

كنم كه كمربند همت در ميان عزيمت  را ايفاد حضور داشته، در اعانه اداي قرض روس تقديم خزانه دولت مي

ن -به خط خود جوابي نوشتند كه اول. محكم بوده، ملت و دولت را از زير بار اين قرض مهلك نجات دهيد

ن فرمان و قبض و حواله شما را -لت با من همراهي خواهند كرد، ثانياين اقدام شما را به فال نيك گرفتم كه م
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ن اين حسن -دهم كه اگر تمام حقوق مقطوع شد، حق شما دستخورد پيدا نكند، ثالث عودت داده، اطمينان مي

دوباره فرمان و قبض و . نيت شما را در خاكپاي همايوني عرض نموده شما را مورد مراحم ملوكانه خواهم كرد

 . له را عودت داده، عريضه نوشتم كه اين تالم خاطر را از شما منتظر نبودم كه بر من وارد كنيدحوا

ست بار  قرضي! ايد كه اين وجه را به شخص شما تقديم كردم كه حق پس دادن داشته باشيد ن گمان كرده-اول

 . گردن ملت و ملت بايد ادا كند و شما وكيل هستيد

العاده متالم شدم از اينكه در اصالح مالي مرتكب افراط و تفريط خواهيد شد، دوبال اين از وبال اين  ن فوق-ثاني

 . قرض بيشتر است

ن مراحم ملوكانه را غير از اين مطرح نظري نداريد -ايد كه مرا مورد مراحم ملوكانه فرماييد، فعل ن فرموده-ثالث

براي اداي ترجماني كه . كنم، زيرا كه استطاعت دارم آلوده اين مالها نميكه معاونت مالي كنيد و من خود را 

، استدعا دارم كه شيخ يحيا دو سال و نيم است در اردبيل هاي خاطر ارادت ذخاير نمايد مرمت شكستگي

 . محبوس است، تلگراف خالصي او را بفرستيد

وشته فقط تلگرافي را مرحمت فرمودند و من حضرت واال شاهزاده فرمان و قبض حواله را قبول كرده، جواب نن

 . ده ايشان را خواستمكصد تومان خرجي، به اردبيل فرستاهم با برات تلگرافي ي

متعقب بر اين امر، نيمه شعبان را به قم رفتم پشت سرم چهار قزاق و يك صاحب منصب به قم آمدند كه مرا 

تا عريضه به شاه عرض كردم كه برحسب  نيامده خبردار شده، از صحن بيرون. گرفته به حبس يزد بفرستند

اند  ام، اگر موكب همايوني با اين اردويي كه حاضر ركاب كرده كه از سيورسات قم به دست آورده اطالعاتي

به رضاي االهي . فرماي شهر قم باشند، دامنه قحطي تا دو سال در قم و حوالي ممتد خواهد شد تشريف

 . آورده، مزيد اجر و ثواب را موفق آيند تر كه با اتومبيل تشريف نزديك

صدراعظم كه در پيچ و تاب تهيه صدهزار تومان خرج راه بوده، از اين تلگراف جان تازه گرفته، به شاه عرض 

فرمايد كه از حاج ميرزا حسن رشديه  شاه مي... كند كه هركس اين عرض را كرده است، دولتخواه بوده است مي

كند؟ جواب بدهيد كه عريضه شما به  قدر توقف مي ب را بي صاحب گذاشته ايناست، ولي او براي چه مكت

به طهران آمده عرض كردم كه كدام تقصير من . ن بياييد و مواظب مكتب باشيد-موقع قبول رسيده، عاجلت

، ن شاه به من فرموده-السلطان تمام سبب حبس و نفي من بوده است؟ فرمودند چون اقدامات تو را در عزل امين

 ...گويم از فعاليت تو در عليه كسي كه با او نيستي به خوبي مسبوقي صراحته مي
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پس از هشت ماه مراجعت كرده، عمليات كاركنان ميرزا . چهار روز مهلت خواسته، دوباره به مكه معظمه رفتم

تسليم روسها  علي اصغرخان را ديده، دانستم كه عنقريب وارد طهران و نايل به صدارت گرديده، باقيمانده را

نويسد كه  بنابر ظاهرسازي، كه در حرم كعبه با هم كرده بوديم، به معاونين طهرانش از برلين مي. خواهد كرد

مرا داخل نموده ارائه دادند كه سفارت روس، دستور داده است كه چون تعهد مسيو . فالني را داخل خود كنيد

 [...]پذيريم  السلطان نمي اگر معزولش كنيد جز امينايم،  نوز را به اداي اقساط طلب دولت روس پذيرفته

ام كه دوازده سال  مدهدارت اقدس واال قريب االنقضا است آالدوله رفتم كه دوازده سال ص شبانه خدمت واال عين

گفتم قباحت دارد كه براي خير شما . ماجرا را گفتم، هيات عامله را از من پرسيد. صدراعظم باشيدن -مستقل

گفتم كه اصالح ماليه . در ابقاي صدارتش طريقه مقصوده مرا پرسيد. ما شر مردم را از من بخواهيدبيايم و ش

اقداماتي . كنم خواست بگويد كه سه سال است به همين مقصد كار مي. يعني قناعت در خرج و تعديل عايدات

ه ود كه هروقت محتاج بناچار يك تغيير مجعولي به خودش بسته، فرم. شان بود نشان دادم كه مخالف دعوي

چون هفتصد و پنجاه هزار تومان وجه فرمان مرا پس از پانزده روز به سه نفر . كنم مشير شدم، شما را خبر مي

تقسيم كرده و فرمان صادر نموده و من به روي خود نياورده بودم، آن شب اعتراض نمودم، ناچار بودند كه 

منظور از ترانه، [ قا سيد محمد مقاله، عزل نوز را مطرح كرده، ترانهاز آنجا برخاسته اول در محضر آ. متغير شوند

چون ازدحام مردم بر ايشان بيشتر شد، خدمت مرحوم سيد رفته، گفتم نزديك است . را تغيير داديم ]شعار است

كه آقاي طباطبايي به جهت تبديل ترانه، حامل خاص لواي افتخار نجات ملت گردن كردند، زمزمه را عوض 

شب را خدمت حضرت واال رفته، گفتم اين ملت . د كه مقصد بهتر حاصل خواهد شد؛ ترانه را عوض كردندكني

باز هيات . دهيم تان ترحم كنيد، ما اوضاع را تغيير مي طاقت حمل اين كلمه را ندارند، بياييد بر خودتان و ملت

ان شب به منزل آمده، نمره اول شبنامه را هم. همان جواب را داده، همان جواب را شنيدم. عامله را از من پرسيد

نمره به چهار نرسيده بود كه نويسندگان همراهي كرده، در شبي دوازده . ها ريختم خانه ها و قهوه نوشته، به كوچه

 . نمره شبنامه توزيع شد

لهجه قلم را  ها مذاكراتي چند به ميان آوردم، كه نويسان را دعوت كرده، در تغيير اوضاع روزنامه روزي روزنامه

اهللا، راپورت مجلس را به حضرت واال داده، همان شب مرا و دو نفر  مرحوم ذكاءالملك و سيد فرج. تغيير دهيم

اي  از حاضرين مجلس به كالت برداشتند، شب كه به خدمت صدراعظم رفتم، فرمودند كه آتشي كه روشن كرده

ور از يك ماده مشتقند، آنچه را كه از دور عرض كردم حضرت واال نار و ن. وقت است كه در توش بسوزي
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شود كه نار  فرمودند كه چون در پاش نشستي، معلومت مي. فرماييد بينيد شايد نور باشد كه به نار تعبير مي مي

اشاره به نايب ديگر فرمودند، كه ببريد نزد نيرالدوله قد كان ماكان ممالست اذكره، پس از فرستادن . است يا نور

از كالت . ن به خانه من بدهد-فرمايد كه در ماهي سي تومان مستمر به عالءالملك وزير علوم ميمن به كالت 

روز بناي دويست هزار تومان استقراض از ملت گذاردم كه  به مشهد آمده براي تاسيس يك مدرسه شبانه

نصف رنجش را  تمسكانم را بانك استقراضي ضمانت نموده، پولم را به صد و هشت تا چهل ساله نگه داشته،

ن به صدي هشت چهل -بانك اول. خرج مكتب و نصف رنج را در استهالك قرض به صاحبان قرض بپردازم

چنانچه خود بانك قبول . ن از تجار سند خواست كه تمسكات مرا به جاي نقد قبول كنند-ساله قبول نكرد، ثاني

امپراطور داشته و سالي پنجاه منات پول قبا از اي كه با پدر اين  به واسطه تلگراف شخصي، به سابقه. خواهد كرد

مصارف ساليانه لباس امپراطوري در ازاي رشديه ايروان داشتيم، اجازه آوردم كه پول حاج ميرزا حسن رشديه به 

الحسنه مرا به  درصدي هشت بپذيرد و تجار هم سند دادند كه اوراق قرضسرمايه مكتب را بانك استقراضي 

يك تلگراف . نك استقراضي اجازه دولت ايران را هم محض مراعات نزاكت مطالبه كردبا. جاي پول بپذيرند

الدوله حاكم خراست و يك تلگراف هم خود بنده به مشيرالدوله صدراعظم  تجار مشهد و يك تلگراف آصف

 . همچنان آب سرد به آبش گرم ريخته ماند. پس از چندي جواب دادند موقوف بداريد. عرض كرديم

خطا گفتم، محض . ان به طهران آمده، اوضاع اوضاع را هرج و مرج ديده، قعر خانه را گرفته نشستماز خراس

اند كه حاج ميرزا  ورود مامور حكومت التزام گرفت تا فردا صبح از شهر بروم زيرا كه آيت اهللا طباطبايي فرموده

هللا صبرت بعد گفته، التزام را في محض ابقاي عظمت حضرت آيت ا. حسن از اشرار است بايد از طهران برود

آمده، مسبوق شدند آفتاب نزده بايد از شهر بيرون روم؛ كه از آن جمله بود شب را جمعي به ديدن . امضا كردم

پس از . آقاي بهجت و حاج سيد آقاي لواساني و آقاي شيخ محمدعلي طهراني و جماعتي از انجمن طالب

 . نامه آورده، پس داد رفتن ايشان، چند ساعتي نگذشت كه مامور حكومت التزام

حاج . دان مسلم مدرسه آمريكايي به مديرشان شوريده از مدرسه خارج شدندنشين بودم كه شاگر چندي خانه

االمر همايوني تاسي نموده، شورشيان آن مدرسه را كه  مخبرالسلطنه وزير معارف مدرسه حيات جاويد را حسب

ون وزير چون آقاي رضاقلي خان، معا. پنجاه نفر بودند به آنجا وارد كرده، مديريت مدرسه را به من واگذار نمود

معارف، از زمان وزارت پدرشان با من سوءالمزاجي داشتند، از اينكه در ماه سيم افتتاح مدرسه، عده متعلم به 

. چهارصد رسيد، اخالل را به حدي رسانيد كه شاگردان مدرسه امريكايي شورش كرده، مدرسه را مختل ساختند
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ه حكومت تبريز رفتند و آقاي معاون اجزا و مخبرالسلطنه ب. من از مديريت مستعفي شدم، مدرسه بسته شد

در ماهي سيصد تومان از دولت معلمين را كه وزارت معارف با حقوق دولتي به مدرسه فرستاده و پول آنها 

محض حفظ آبروي از خود داده، من هم دو هزار . بر سر من ريختند كه مدير مدرسه بايد بدهد. گرفته بود

خواستم كه باز  .ه تمام و كمال از دولت گرفته استخبرالسلطنه را، زيرا كتومان و كسري طلبكارم از شخص م

. سرمايه دكان سرتراشي استيك مدرسه خصوصي باز كنم، ديدم كه ديگر ديناري سرمايه ندارم و مكتب بدون 

ناچار براي اعاشه عياالت و تعميم خدمت به عموم مدارس به حكم معارف مديريت مدارس ذكور و اناث است 

وقت درصدد اينگونه افتخارات نبوده فقط كارم با  قاي معاون مفتشم ناميده اعتباري نگذاشت، چون هيچآ

آقاي معاون . عملياتم بوده است، به مفتشي شاكر شدم؛ زيرا رفع نواقص از مفتش بهتر ساخته است تا ديگري

اختاللي در داخلي امورم ايراد كرده گرديد راپورتهاي مرا به موقع اجرا و اعتنا نياورده به جاي خود خواستند 

سال دويم كه بودجه معارف از مجلس برگشت . باشند كه هرگز حال اين پيدا نكنم كه قلمي روي كاغذ بگذارم

معاون تبري . اطالعي كرده به عهده معاون گذارد وزير معارف اظهار بي. شهريه من از هفتاد به پنجاه نازل شد

ن -و ابد "مفتش سه نفر يكصد و پنجاه تومان"صورتي كه نوشته شده است  در. جسته به عهده مجلس گذارد

كنم  امسال هم كه موقع تعديل بودجه است، به هيات محترم كميسيون عرض مي. اسمي از من در بودجه نيست

نفر  19حال كه در ازاي . ام ام، در راه معارف هزارها خرج كرده، ديناري از دولت نگرفته كه تا استطاعت داشته

خواهم كه  النفقه و در خدمت به معارف منحصر به فردم، در ماهي يكصد تومان وجه معاش مي عياالت واجب

اداره تفتيش معارف را از تمام مخارج و اجزا مستغني كرده به قدر همه آن اعضا كه هستند كار بكنم، زيراكه 

در وقيح است كه در اين چنين روز فقر، چه ق. يك نفر كاردان كاركن بيشتر الزم ندارداداره تفتيش معارف 

ماهي از هفت هزار تومان بودجه معارف، هزار و پانصد تومان به طور افراط و تفريط به مدارس بدهيم و پنج 

 هزار و پانصد تومان در پشت ميزها عبث خرج كنيم؛ 

 در خانه اگر كس است 

 . يك حرف بس است

رشديه، موسس مدارس نوين، به اسنادي از مكاتبات ميرزا حسن "برگرفته از 

، 1، س2د / پيام بهارستان"، احمد مظفر مقام، منتشر در "مجلس شوراي ملي

  "1388بهار / 3شماره 
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