
مقاله

گزارش

باقر مقصودي

موزة آموزش وپروش 
كرمانشاه

نشــاط و هياهوي آن زمان كجا و فضاي ساكت و بي روح 
ساختمان نيمه متروكه و به حال خود رها شدة كنوني كجا!
غير از بخشي از ساختمان آموزشي و كالس هاي مدرسه 
كه اينك ضميمة محوطة بازســازي شــدة مسجد جامع 
گرديده و نيز ســاختمان اصلي موزه كه توســط سازمان 
ميراث فرهنگي بازســازي شده اســت، بقية بنا تقريبًا به 
همان صورتي است كه چهل سال قبل بود، با اين توضيح 
كه آثار گذر زمان و فرســايش در همه جاي آن محسوس 
است، به ويژه در محوطة بيروني و حياط كه علف هاي هرز 
از شكاف هاي آسفالت بيرون زده و تالش در رويش دوباره 

در آغاز بهار دارند.
موضوعي كه بيش از همه تأسفم را برانگيخت، وضعيت 
سالن آمفي تئاتر بناست؛ سالني بدون هيچ ستوني در زير 
ســقف، كه در 107 سال پيش ساخته شده و همچنان پا 

بر جاست.
در آنجا شنيدم كه اين سالن، هنگام تشكيل موزه مورد 
مرمت قرار نگرفت چــون ادارة كل آموزش وپرورش اعالم 
كرده بود كه بازســازي آن را خود به انجام خواهد رساند. 

اشاره
من طي سال هاي 1354 تا 1358 دانش آموز دبيرستان 
كزازي كرمانشــاه بودم و خاطرات تلخ و شــيرين آن ايام 
همواره در ذهنم زنده اســت. اكنون دبيرســتان كزازي به 
موزة آموزش وپرورش تبديل شده است. در پي درخواست 
مسعود جوادیان همكالســي آن دوران و سردبير رشد 
آموزش تاريخ، مأموريت يافتم تا براي تهية گزارشي از موزة 

فوق به آنجا بروم. اين گزارش، حاصل آن بازديد است.

موزه آموزش وپرورش كرمانشاه
در يكــي از روزهاي بعد از تعطيالت نــوروزي به همراه 
ارزشــمند  كتاب  مؤلفان  از  يكي  محمدعلي علوي كیا 
»تاريــخ آموزش وپــرورش نويــن كرمانشــاه« بــه موزه 
آموزش وپرورش، در خيابان مدرس )ســپه سابق( واقع در 
ضلع شرقي مسجد جامع كرمانشاه، رفتيم. در بدو ورود به 
محوطه موزه غبار خاطرات چهل ساله از ذهنم زدوده شد 
و لحظاتي خود را در ســال هاي نوجواني و جواني، در حال 
و هواي دبيرســتان آن روز احساس كردم. اما دريغ؛ شور و 
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ولي اين امر تاكنون به تعويق 
افتاده است!

دژپسند،دبير بازنشسته اي 
به صورت  و  داوطلبانــه  كــه 
نگهداري  مسئوليت  افتخاري 
از موزه را پذيرفته است، از اين 
كم توجهي نسبت به مجموعه 

گله مند بود.
به هر حال من مي بايست 
فــارغ از احوال شــخصي و 
اظهار تأسف از اين اوضاع به 
مأموريت خود و تهية گزارش 
اقدام كنم. به نظرم بد نيست 

نخست از كتاب »تاريخ آموزش وپرورش نوين كرمانشاه« به بيان 
شّمه اي از گذشتة بنا و چگونگي احداث و باني اصلي آن زنده ياد 

مرحوم سیدحسین كّزازي بپردازم.

سیدحسین كّزازي
تقريبــًا در همان زمان كه مرحوم میزرا حسن رشدیه گام 
در راه پرســنگالخ و دشوار تأسيس مدارس نوين در ايران نهاد 
مردان و زنان فرهنگ دوست و سخت كوش ديگري در شهرها و 
مناطق مختلف نيز در اين مسير گام نهادند و بسي مجاهدت ها 
كردنــد. از اين مردان يكي هم سيدحســين كزازي بود كه نام 
او براي مردم كرمانشــاه نامي آشــنا و افتخارآميز است. مردي 
كه در ايــن عرصه تا آنجا پيش رفت كه جــان عزيز خود را نيز 
تقديم نمود و الحق كه مي توان او را شــهيد راه آموزش وپرورش 
نوين ناميد. سيدحسين كزازي فرزند حجت االسالم سیدحسن 
كّزازي از علما و مجتهدين كرمانشاه بود كه در علم رياضي قديم، 

به خصوص علم اعداد تبحر داشــت. 
سيدحسين كزازي دو دوره از سوي 
مردم كرمانشاه به وكالت و نمايندگي 
مجلس هاي بعــد از كودتاي 1299 
انتخاب شــد. پيش از آن نيز مدتي 

رئيس معارف كرمانشاه بود.
به  كزازي  سيدحســين  انتخاب 
كرمانشــاه  معارف  اداره  رياســت 
)بهمــن 1300( نقطــه عطفي در 
تحوالت فرهنگي ايالت كرمانشــاه 
بــود. وي سياســت مداري اهــل 
فرهنگ  و از معدود روحانيون شهر 
بود كه با معارف جديد و فرهنگ و 
دانش غرب آشــنا بود و به واسطة 
اقامت در آلمان به زبان آلماني هم 

آشــنايي داشت. دوران كوتاه 
رياســت كزازي بــر معارف 
كرمانشاه دستاوردهاي مهمي 

داشت كه از آن جمله است:
ـ احداث ساختمان و افتتاح 
مدرســة احمديه و ســپس 

كزازي؛
ـ تأسيس مدارس جديد؛

ـ آمــوزش ضمــن خدمت 
معلمان؛

ـ تأسيس مدرسه دخترانه و 
فراهم ساختن امكان آموزش 
نســوان؛ و اين كاري بود كه 

منجر به صدور فتواي قتل او شد.

دبیرستان كزازي قدیمي ترین دبیرستان كرمانشاه
دبيرستان كزازي در مقايسه با دبيرستان هاي متعدد ديگري 
كه در فاصلة ســال هاي 1307 تــا 1320 در پايتخت و ديگر 

شهرها احداث شد سرگذشتي متفاوت دارد.
احداث اين مدرســه مربوط به قبل از مدرسه سازي هاي دورة 
پهلوي اول است و به زماني مربوط مي شود كه احداث مدارس 
جديد و گام برداشتن در راه فرهنگ و معارف و به ويژه پيشبرد 
شــيوه هاي نوين آموزشي مبارزه اي ســخت و پيگير را طلب 
مي كرد. بديهي است كه مرحوم كزازي براي تأمين هزينه هاي 
ساخت اين دبيرستان با مشــكالت بي شماري مواجه شد. وي 
براي حل معضالت مالي، تمهيداتي را به كار بست، از آن جمله 
اخذ اعانه از افراد خّيــر و نيز فعاليت هايي از قبيل به كارگيري 
هنرمندان در اجراي نمايش نامه ها و جمع آوري عايدات حاصل 

از آن.
مرحــوم كزازي از بــدو ورود به 
ادارة معارف، شروع به فراهم كردن 
مقدمات بناي مدرســه نمود و در 
نهم جمادي الثاني 1340 شمسي 
معتمدين  از  مركب  كميســيوني 
شهر تشكيل داد و با احمد آقاخان 
اميراحمدي  )ســپهبد  اميرلشكر 
معروف( در ايــن خصوص داخل 
آبان  مذاكره شــد. ســرانجام در 
1301 در منزل اميرلشكر عده اي 
از محترمين دعوت شــدند و پس 
از خطابــة مفصلــي راجع به بناي 
مدرســه، هــر يــك از حاضرين 
پرداخــت مبلغــي را تقبل كردند 
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و در مجموع ســي و چهار هزار و دويســت ريال جمع آوري  
شد. سپس مجدداً كميسيوني به نام كميسيون بّنايي تشكيل 

گرديد و بدين ترتيب كار بّنايي مدرسه شروع شد.
در همين حــال عده اي از فرهنگ دوســتان هم تحت نظر 
كزازي با جديت و فعاليت قابل تقدير از طريق نمايش و اعانه 
و غيره، عايداتي فراهم كردند و طولي نكشيد كه بخش مهم 

بنا ساخته شد.
الزم به ذكر اســت كه مشــكل تهية اعتبار تنها مربوط به 
احداث دبيرستان نبود بلكه كلية هزينه هايي را كه مي بايست 
هر ســال صرف نگهداري دســتگاه فرهنگ و آموزش در آن 
زمان گردد نيز شــامل مي شد. چون به موجب حكمي كه از 

سوي وزارت فرهنگ در آن زمان 
مقرر شده بود، مي بايستي بخشي 
از بودجه ادارات فرهنگ استان ها 
را ادارة دارايي تأمين مي كرد؛ اما 
اداره دارايي به واسطة اينكه اين 
درآمد از مؤديان مالياتي وصول 
نشــده اســت از عهدة پرداخت 

سهم فرهنگ برنمي آمد.
به هر حال دبيرســتان كزازي 
با تحمل مشــقات فراواني كه از 
جانب مرحوم سيدحسين كزازي 
و يارانش صورت گرفت بنا نهاده 
شد و تا سال ها بعد از انقالب هم 
تحت مديريت مديران و معلمان 
از ســوي مسئولين  مجربي كه 
اداره فرهنــگ جهت خدمت در 
اين دبیرستان ماندگار انتخاب 
آموزشي  فعاليت  به  مي شــدند. 

خود ادامه داد.

موزه
چنانكه ذكر شــد فعاليت اين 
مدرسه از ســال 1307 تا چند 

سال بعد از انقالب ادامه داشت تا اينكه در سال 1388، در زمان 
مديريت آقاي جالل امیني مديركل وقت آموزش وپرورش، 
به همت جمعي از فرهنگيان فرهيخته كرمانشــاه و به كمك 
ادارة كل ميراث فرهنگي كرمانشاه بازسازي شد و به تأسيس 

موزة آموزش وپرورش كرمانشاه اختصاص يافت.
موزه از دو بخش اصلي تشكيل شده است:

1. سالن چندمنظوره براي نمايش، سخنراني و امتحانات.
2. بخش اصلي موزه در دو طبقه كه هر طبقه به بخش هاي 
فرعي ديگري تقسيم شده است. طبقه اول که اسناد و تصاوير 
می باشد شــامل: تصاوير هنرمندان فرهنگي، تصاوير خيرين 

مدرسه ســاز، تصاوير شــهداي فرهنگي، تصاوير ورزشكاران، 
دوربين هاي عكاسي، دستگاه هاي تكثير و تايپ، گرامافون هاي 

قديمي و دستگاه هاي صحافي است.
طبقه دوم هم شــامل: نمازخانه، آبدارخانه و سالن تشكيل 

جلسات می باشد.

از آنجا كه موزة آموزش وپرورش كرمانشــاه در يك مدرسة 
قديمي احداث شده است. وقتي به آن وارد مي شويد، صداي 
فريادهــا، بازي هــا، خنده ها و همهمه هــاي دانش آموزان را 
مي توانيد به گوش دل بشــنويد. ابزارهاي به نمايش گذاشته 
نيز بيننده را به گذشــته مي برد و با تاريخ تعليم وتربيت اين 
به همين  آشنا مي ســازد.  ديار 
دليل شايسته و ضروري است كه 
مديران مدارس، چه در كرمانشاه 
و چه در ساير استان هايي كه از 
مــوزه برخوردارند، دانش آموزان 
خود را دســت كم يك بار براي 
مشــاهده به مــوزه ببرند. موزة 
آموزش وپرورش كرمانشاه، البته 
در مقايسه با تاريخ تعليم وتربيت 
و گســتردة استان نســبتًا فقير 
اســت در حالي كه توســعة آن 
ســهل اســت و شــدني؛ چه، 
بسياري از مدارس استان داراي 
فرهنگي  يادگارهــاي  و  ابزارها 
انتقال آن ها  ويژه اي هستند كه 
به موزه مي تواند به توســعه آن 
كمك كند. كتاب هاي درســي 
و  امتحاني  برگه هــاي  قديمي، 
دفاتر مربوط، كاپ هاي ورزشي، 
تصاوير معلمــان و دانش آموزان 

و... از اين جمله است.
به عالوه، بســياري از اشخاص 
حقيقــي و حقوقي اســتان در 
مجموعه هاي شــخصي خود اســناد و مداركي دارند كه در 

صورت فراخوان دادن و تشويق مي توان به موزه اهدا شود.
با رسيدگي بيشتر به موزه مي توان آن را به جايگاه شايسته 

رساند و در پيشبرد فرهنگ گام برداشت.
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