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به  شروع  اینکه  از  قبل  نجار، 
ساختن چيزي كند، باید نقشه 
او  بکشد.  را  چيز  همه  دقيق 
صندلي  یك  اینکه  از  پيش 
نتيجه  مي داند  دقيقا  بسازد، 
كارش چه خواهد شد و اگر به 
تجربه  و  مهارت  كافي  اندازه 
رخ  هيچ خطایي  باشد،  داشته 

نخواهد داد.
اما باغبان چطور؟ او هم همه 
جزئي  به  مي كند،  را  تالشش 
دارد  توجه  ها  نشانه  ترین 
براي  را  شرایط  بهترین  و 
فراهم  گياهانش  و  گلها  رشد 
این،  وجود  با  اما  مي كند. 
نمي تواند تعيين كند كه درختي 
كه كاشته، یا گلي كه پرورش 
شد.  خواهند  شکلي  چه  داده، 
باغبان، برخالف نجار، هميشه 
بيني  پيش  چيزهاي  منتظر 
از  نشده است. یك روز صبح 
خواب بيدار مي شود و مي بيند 
درخت ها زودتر از چيزي كه 
انتظار داشت شکوفه كرده اند. 
سرسبزي  گلدان  مي بيند  یا 

ناگهان پژمرده شده است.
مادرها  و  پدر  از  بعضي 
شان  بچه  براي  مي خواهند 
كودكي  همان  از  باشند.  نجار 
پيش  را  او  موفقيت  راه  نقشه 
پسرم  كشيده اند.  خودشان 
دخترم  شود،  دانشمند  باید 
باید پزشك شود و بعد لحظه 
را  كودكشان  زندگي  لحظه 
و  كش  خط  با  نجارها  مثل 
پرگار و گونيا اندازه مي گيرند. 
ساعت  دو  بازي،  دقيقه   40
و  تلویزیون  دقيقه   20 درس، 

همين طور تا آخر. 
آنها تحت هيچ شرایطي اجازه 
هم  به  برنامه  این  دهند  نمي 
را  بزرگي  نکته  اما  بریزد، 

با  نجارها  اند:  كرده  فراموش 
مي كنند،  كار  بي جان  چوب 
ولي بچه ها نهال هاي زنده اند.

باغبان  باید  بچه ها  براي 
آنها توجه كنيم،   به  باید  بود. 
بالندگي شان  و  رشد  شرایط 
بدانيم  اما  كنيم،   فراهم  را 
را  خودشان  راه  باید  آنها  كه 
بروند. با بازي،  زندگي كردن 
و  شلختگي  با  و  بياموزند  را 
و  نظم  بهم ریختگي،  اهميت 
برنامه ریزي را درك كنند. و 
یادمان نرود كه مرغوب ترین 
هيچ  هم  ها  صندلي  و  ميز 
داد.  نخواهند  شکوفه  وقت 
)برگرفته از كتاب عليه تربيت 

فرزند(

براي فرزندانمان باغبان باشيم

سخن اول
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ویژه نامه یار دبستاني من 1

با  دفتر  فرق 
دفتر

کاظمي  مليحه 
نژاد  

مسئول دفتر مدیریت 
برنامه ریزي

دبستان  اول  روز 
با مادرم و خواهرم 
كه سه سال از من 

بزرگتر و كالس چهارم بود به مدرسه رفتيم بعد 
از دو ساعت معطلي كه كالس بندي انجام شود،  

وارد كالس شدیم. 
معلم كالس اولم خانم تهراني قدي بسيار كوتاه 
و هيکلي چاق داشت و من بار اول كه دیدمش 
خودش  اینکه  از  بعد  مي ترسيدم.  ازش  خيلي 
زل  مظلومانه  خيلي  كه  من  به  كرد  معرفي  را 
پاكن  یك  دفتر  از  برو  گفت  بهش،  بودم  زده 
بگير.  من هم سریع از تو جامدادیم پاكنم را در 
آوردم و گفتم من پاكن دارم. بعد خندید و گفت 
منظورم تخته پاكنه. منم كه نمي دونستم دفتر 
كجاست رفتم تمام كالسه را گشتم تا خواهرم 
را پيدا كنم. در كالسشان نيمه باز بود از الي 
بياد  اشاره كردم كه  دیدم بهش  را  در خواهرم 
تخته  گفتم  شده  چي  گفت  اومد  اونم  بيرون. 
پاكن مي خوام. بعد اون راهنمایيم كرد و با هم 
رفتيم از  دفتر تخته پاكن گرفتيم. زنگ تفریح 
كه خورد من كيفم را برداشتم و رفتم دم كالس 
بيا  حاال  خورد  زنگ  خب  كه  گفتم  و  خواهرم 
زنگ  این  كه  گفت  بهم  خواهرم  و  خونه  بریم 
باید به حياط برویم و دوباره به  تفریح است و 
كالس برگردیم. خالصه كلي طول كشيد تا با 

قوانين مدرسه آشنا شدم. 

مدرسه از فراز چرخ فلك
عليرضا اميري 

كارمند خدمات عمومي
سال 58 سالي بود كه باید مي رفتم كالس اول 
منم  مي خواست  دلم  بودند  مداح  پدرم  چون  و 
مثل  بتونم  تا  بگيرم  یاد  نوشتن  و  زودترخواندن 
پدرم بخونم. به خاطرهمين عالقه اي كه داشتم 
یه هفته قبل از شروع مدرسه هر روز سوار چرخ 
كه  شدم  مي  بود  مدرسه  بروي  رو  كه  فلکي  و 
بتونم داخل مدرسه رو ببينم. روز اول مدرسه از 
خوشحالي تو حياط اونجا ميدویدم تا ناظم اومد 
بهم گفت چرا انقدر ميدوي؟ گفتم آخه اینجا خيلي 

بزرگه....

شعر نانوشته
بشرا ملك نيا 

مسئول دفتر آي تي 
اول دبستان كه رفتم 
معلممون  مدرسه 
شعر  بلده  كي  گفت 
اینکه  با  بخونه.من 
نبودم  بلد  شعري 
و  باال  گرفتم  دستمو 

رفتم جلوي كالس.10 دقيقه از خودم شعر خوندم 
تا معلمم گفت ممنون دخترم برو بشين. 

دغدغه هاي کيف مدرسه
مبينا ماهي آبادي 

مسئول دفتر روابط كار، مددكاري و امور ایثارگران
كالس اول كه رفتم به دليل اینکه مادرم بسيار 
تا  نکنم  گم  رو  وسایلم  كه  بود  كرده  سفارش 

كيفمو  تفریح  هاي  زنگ  مدرسه  اول  روز   10
با خودم مي بردم داخل حياط. و اینکه فقط روز 
به  بعد  به  اون  از  و  رفتم مدرسه  مادرم  با  اول 
تنهایي راه مدرسه رو مي رفتم و مي اومدم و 
بهم  بودم  اینکه خيلي كوچيك  با  این موضوع 

حس استقالل مي داد.

امان از جدایي
یاسمن سادات غفوري

كارمند روابط عمومي
روز اول كالس اول دبستان رفتم سر كالس وقتي 
زنگ تفریح خورد اولين نفر از كالس اومدم بيرون 
مدرسه  تو  دیدم  وقتي  مامانم مي گشتم  دنبال  و 

نيست ترسيدم و زدم 
زیر گریه و ناظممون 
مجبور شد زنگ بزنه 
مامانم كه بياد مدرسه. 
بود  نرسيده  وقتي  تا 
منم سر كالس نرفتم 
كردم.  مي  گریه  و 
مادرم اون روز مجبور 
شدن  تعطيل  تا  شد 

مدرسه اونجا بمونه.

گلوله برفي و دفتر مشق 
محمدابراهيم تقوي

 مسئول انتقاالت و ترفيعات
در دوران مدرسه عادت به مشق نوشتن در خانه 
نداشتم و معلممون هم خيلي مشق مي داد. هميشه 
مشق هامو كنار یه دكه تو خيابون مي نوشتم. یه 
روز یه گوله برف خورد تو دفتر مشقم خورد و خيس 

شد. بعد كه رفتم مدرسه معلم خيلي دعوام كرد.

مليحه كاظمي نژاد  

بشرا ملك نيا
یاسمن غفوري

خاطره روز اول مهر من
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دبستان و پيش دبستان شهيد ملك

مدرسه شهيد ملك در شهرك مسکوني باغملك 
مارون-  لوله  خط   3 شماره  نفت  انتقال  )مركز 
مدیر  موسوی  آقای  ؛  است  شده  واقع  اصفهان( 
آموزگار مدرسه و معلم پایه های اول تا سوم و 
خانم ملك صيدالی مربی بچه های پيش دبستانی 

است.
بچه هایی كه از منازل سازمانی شركت، شهرك 
صنعتی، روستای گالل كمپ و منازل سازمانی 
مدرسه  به  را  خود  فراوان  اشتياق  با  فرهنگيان 
رسانده و در صفوف مختلفی از پایه های تحصيلی 
به صف شده اند: دو دختر و سه پسر پيش دبستانی 
،  دو دختر و یك پسر كالس اول ، یك دختر و 
پسر  ، چهار دختر و یك  یك پسر كالس دوم 

كالس سوم هستند. 

مدرسه طالي سياه
مجتمع آموزشی قدس شركت نفت منطقه لرستان

لرستان  منطقه  مركز  در  آموزشی  مجتمع  این 
قرار دارد و عالوه بر فرزندان كاركنان ساكن 
روستاهای  آموزان  دانش  منطقه،  مركز  در 
امکانات  از  توانند  با مركز منطقه می  همجوار 

آن بهره مند شوند.
در  آموز  دانش   240 از  بيش  حاضر  حال  در 
این  در  دوم  و  اول  متوسطه  و  ابتدایی  مقاطع 
آموزشگاه مشغول تحصيل هستند. 170 دانش 
آموز دختر و پسر در مقطع ابتدایی حضور دارند 
دانش   70 دوم  و  اول  متوسطه  مقاطع  در  و   ،

آموز دختر تحصيل می كنند.
منطقه  مركز  همسایگی  در  روستا   15 حدود 
وجود  عدم  دليل  به  كه  دارند  قرار  لرستان 
در  روستاها  آموزان  دانش  آموزشی،  مراكز 
تحصيل  مشغول  نفت  شركت  قدس  مدرسه 

هستند.
افتتاح   1340 سال  در  آموزشی  مجتمع  این 
شده و در آغاز با عنوان مدرسه »طالی سياه« 

فعاليت می كرده است.

مرکز انتقال نفت شهيد زنگنه )سبزآب(
 

دارای یك مدرسه به نام مدرسه شهيده محبوبه 
عسگری است كه دارای 7 دانش آموز مي باشد. 
یك نفر پایه دوم،  چهار نفر پایه سوم و دو نفر پایه 

ششم هستند.

اول مهر در مدارس خانه هاي سازماني 
صنعت انتقال نفت ايران
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ويژه نامه يار دبستاني من 1

در  ایران،  قدیمی  مدرسه های 
فرهنگ و  علم  گذرگاه 

از گذشته به  ایران زمين كه  در دل دیار كهن 
عنوان مهد علم و فرهنگ و هنر شناخته شده 
كه  دارد  وجود  زیادی  تاریخی  است،مدارس 
این  در  آموزی  دانش  و  دانش  قدمت  از  نشان 

سرزمين پهناور دارد.

مدرسه فخریه ، مرکز آموزشی با 
قدمتی بيش از هزار سال

از  یکی  را  سبزوار  شهر  در  فخریه  مدرسه 
می دانند.  دنيا  آموزشی  مراكز  قدیمی ترین 
است.  سالم  هنوز  زمان  گذر  وجود  با  آن  بنای 
مدرسه فخریه امروزه نيز كاربری آموزشی دارد 
و از مهم ترین حوزه های علميه  شهر به حساب 

می آید.
سال  هزار  از  بيش  قدمتی  با  فخریه  مدرسه 
در  كه  بوده  ایران  مدارس  قدیمی ترین  جزء 
قرار  سبزوار  شهر  مركزی  خيابان های  از  یکی 
گرفته است. این مدرسه در قرن چهارم هجری 

حاكمان  از  )یکی  دیلمی  فخرالدوله  زمان  در 
شيعه ایران( تأسيس شد. در حال حاضر پس از 
بازسازی های متعددی كه در این مدرسه صورت 
گرفته، از بنای قدیمی و اصلی این مدرسه دو 

حجره و یك راهرو باقی مانده است. 

یادگار   ، خرگرد  غياثيه  مدرسه 
تيموریان

 در جنوب شرقی خواف و در مسير رسيدن به 
قرار  شکوه  با  معماری  با  بنایی  حيدریه  تربت 
ساخته  تيموری  شاه  شاهرخ  توسط  كه  گرفته 
با  حجره   32 ایوان،  چهار  با  غياثيه  بنای  شد. 
پوششی از كاشی كاری های معرق و ستون های 

زیبا از قدیمی ترین مدارس ایران است.
تاریخی  مدرسه  این  در  كه  كتيبه ای  براساس 
هجری   89۶ سال  در  مدرسه  این  دارد،  وجود 
احمد  پير  غياث الدین  خواجه  دستور  به  قمری 
تيموری  بهادر  شاهرخ  سلطان  وزیر  خوافی، 
گرفت.  نام  »غياثيه«  دليل  همين  به  شد،  بنا 
معماری  نماد  تنهایی  به  خود  غياثيه  مدرسه 
زمان تيموریان به شمار می رود و از كامل ترین 
مدارس ایران در زمينه دقت و تنوع در كار به 

حساب می آید.
برخوردار  هنری  اهميت  چنان  از  مدرسه  این 
همچون  غربی  معروف  پژوهشگران  كه  است 
اوكين در  برنارد  ساكليس، هرتسفلد، گرابای و 
مورد آن به تحقيق پرداخته و از كتيبه های آن 

نسخه برداری كرده اند. 

مدرسه چهارباغ اصفهان

مدرسه چهارباغ اصفهان تجلی معماری و هنر 
ایرانی است كه در سال 112۶ هجری قمری 
به منظور تدریس علوم دینی به طالب تأسيس 
مدرسه  نام  به  گذشته  در  مدرسه  این  شد. 
از  و  داشت  مادرشاه شهرت  مدرسه  و  سلطانی 
یادگارهای فاخر دوران صفویه به شمار می رود.

بی نظير  معماری  بر  عالوه  باشکوه  بنای  این 
با  دارای دیدنی هایی همچون درب مجللی كه 
منبر  باشکوه،  تزیين شده، محراب  نقره  و  طال 
مرمرین، حجره  مخصوص شاه سلطان حسين، 
مدرسه،  مدخل  منحصربه فرد  كاشی كاری های 
چوبی  پنجره های  و  كتيبه ها  نستعليق  خطوط 

مشبك است.

قديمی ترين مدارس ايران
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مدرسه چهارباغ را می توان به سبب كاشی كاری های 
فوق العاده زیبایش،  كلکسيونی از كاشی های ایرانی 
در نظر گرفت. ویژگی های مذكور، این مدرسه را به 

قطب گردشگری اصفهان تبدیل كرده است. 

 مدرسه دارالفنون

مدرسه دارالفنون در زمان قاجار به دستور ميرزا 
تقی خان اميركبير ساخته شد. این مدرسه كه از 
شمرده  ایران  در  نوین  عالی  مدارس  نخستين 
می شود، محل تدریس علوم مختلفی نظير پياده 
نظام، سواره نظام، توپخانه، مهندسی، پزشکی و 
جراحی، داروسازی و كانی شناسی، زبان فرانسه، 
زبان  جغرافيا،  و  تاریخ  ریاضی،  طبيعی،  علوم 

انگليسی، روسی، نقاشی و موسيقی بود.

یك  به  تبدیل  مدرسه  این  پهلوی  دوران  در 
و  علم  بزرگان  از  بسياری  كه  شد  دبيرستان 

فرهنگ و سياست در آن درس خواندند. 
 

مدرسه خان شيراز 

مدرسه خان، مشهورترین و بزرگ ترین مدرسه 
مدرسه  این  است.  شيراز  شهر  در  دینی  علوم 
توسط اهلل وردیخان گرجی، حاكم مشهور فارس 
قلی خان ساخته  امام  فرزند و جانشين اش،  و 
شد. اهلل وردیخان همان كسی است كه سی و 
نيز،  امامقلی فرزندش  و  را ساخته  پل اصفهان 
مردی است كه جزیره هرمز را از پرتغالی ها پس 
گرفت و آنها را از خليج فارس بيرون كرد. نکته 
جالب در معماری مدرسه خان، استفاده نمادین 
از اعداد است. مثال تعداد اتاق های مدرسه 110 
تاست كه معادل نام حضرت علی)ع( به حروف 

ابجد است و به همراه بخش های خدماتی بالغ 
تعداد سوره های  با  كه  فضا می شود  بر 114 
َمدَرس  پنج  برابر است. همچنين مدرسه  قرآن 
پنج  به  دارد كه  )محل تشکيل جلسات درس( 

تن آل عبا اشاره دارد. 
برای  اصل  در  خان  مدرسه  كه  می شود  گفته 
صدرالمتألهين  وعظ  و  درس  جلسات  تشکيل 
ساخته  معروف  مالصدرای  همان  یا  شيرازی 
و  مدارس  شيوه  به  خان  مدرسه  است.  شده 
و  مركزی  صحن  یك  ایران،  تاریخی  مساجد 
چهار ایوان دارد و حجره هایی به دور آن است 
و از نظر هنر و معماری از شاهکارهای معماری 

عصر صفوی در شيراز محسوب می شود.
 

مدرسه خان یزد

مدرسه خان یزد، جزئی از یك مجموعه بزرگتر در 
شهر یزد است كه بناهایی چون بازار و حمام را نيز 
در برمی گيرد. این مدرسه از ساخته ها و موقوفات 
بزرگ  خان  به  معروف  بافقی،  خان  تقی  محمد 
در دوره  و  است  یزد(  )سرسلسله خاندان خوانين 

زندیه ساخته شده.
 محمدتقی خان همان كسی است كه باغ دولت 
آباد یزد از كارهای اوست. او، مدرسه خان را خارج 

از حصار شهر یزد ایجاد كرد. این بنا مركب از دو 
مدرسه بزرگ و كوچك است. مدرسه كوچك را 
محمد تقی خان و مدرسه بزرگ را كه از طرف 
پسر  خان  علينقی  است،  اولی  به  متصل  غرب 
یزد  خان  مدرسه  است.  كرده  بنا  محمدتقی خان 
مدرسه  طرف  به  زیرزمينی  راه  یك  همچنين 
خان  مدرسه  كه  این  باوجود  دارد.  یزد  مصالی 
جایگاه تحصيل طالب علوم دینی است اما گشاده 
رویی و سهل گيری هميشگی یزدی ها بازدید از آن 

را نسبتا ساده كرده است. 

مدرسه عمادیه

یکی از قدیمی ترین مدارس كه با همان سبك و 
معماری زیبا و قدیمی در گرگان باقی مانده مدرسه 
شاه  دوره  به  متعلق  مدرسه  این  است.  عمادیه 
سليمان صفوی می باشد. مدرسه عمادیه بسيار زیبا 
و حياط آن حدود 1000 متر مربع و با سنگ های 

رودخانه اي مفروش گردیده شده است. 
دانش  حجره های  آن  ضلع  چهار  و  درحاشيه 
پژوهان واقع گردیده بر سر دربزرگ ورودی این 
مدرسه ،گل دسته بسيار قدیمی آن هنوز جلوه 
ای شکوهمند به این نهاد آموزشی داده است. 

شيوه آموزش و تعليم آن تا دوران قاجار سبك 
و شيوه معمول و رایج قرون گذشته ایران بود. 
كه  داشت  فراوانی  موقوفات  و  متولی  مدرسه، 

هزینه دانش پژوهان را تامين می نمود.

قديمی ترين مدارس ايران
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دارالفنون، یادگار صدر اعظم محبوب ایران

از مردان مشهور  فراهانی یکی  تقی خان  ميرزا 
صدر  این  دارد.  عام  محبوبيت  كه  است  تاریخ 
اعظم بلند پرواز همه  روزهای صدارتش را وقف 
بررسی نيازهای زمان و اولویت های مردم ایران 
كرد. در این بررسی ها و به خصوص بعد از سفر 
به روسيه متوجه شد كه تنها ميراث ماندگار برای 
نسل های بعدی زمين و جاه و جالل نيست. بلکه 
دوست  ایران  می تواند  كه  است  علم  و  آگاهی 
بهترین  اصال  و  بدهد  نجات  را  داشتنی اش 

یادگاری برای نسل های بعد نيز همين بود.
این رویا باعث شد تا دست به كار ساخت یکی از 
مراكز علمی مدرن در كشور شود. دی ماه 1230 
خورشيدی روز آغاز به كار مدرسه بود. با وجود 
اینکه جشن افتتاح دارالفنون یکی از روزهای مهم 
اما بدون حضور  به حساب می آمد،  ایران  تاریخ 
بانی آن یعنی ميرزا تقی خان برگزار شد. زیرا او دو 
روز پيش از مراسم تبعيد شده بود، حدود سيزده 
روز بعد به قتل رسيد و در نهایت نتوانست نتيجه  
زحمت های خود را در به ثمر نشستن دارالفنون 

از نزدیك ببيند.

 و اما دارالفنون
تهران  مدارس  ترین  قدیمی  از  یکی  دارالفنون 
مدرن  آموزشی  مجتمع  اولين  را  آن  كه  است 
نيز می دانند. 50 اتاق كامال هم اندازه و مربعی 
بسياری  بود.  كالس ها  برگزاری  محل  شکل، 
ایران راه  بار در  اولين  امکانات مدرسه، برای  از 
اندازی شده بود. آزمایشگاه های شيمی و فيزیك، 
عمومی  امکانات  غذاخوری  سالن  و  كتابخانه 

از  آموز  هردانش  و  می آمد  حساب  به  مدرسه 
اما  كند.  استفاده  آن  از  رشته ای می توانست  هر 
بخش های شگفت انگيزتری هم وجود داشت كه 
به رشته های خاصی مربوط می شد. اتاق اسکلت 
برای رشته های پزشکی و آمفی تئاتر برای تمرین 
دانش آموختگان هنر از جمله ی این بخش ها بود.

شناسی،  معدن  نظام،  پياده  طب،  مهندسی، 
رشته هایی  جمله  از  نظام  سواره  و  داروسازی 
البته  می شد.  تدریس  مدرسه  این  در  كه  بودند 
مدتی بعد موسيقی و هنرهای نمایشی نيز به آن 
اضافه شد. دانش آموزان 14 تا 1۶ ساله هر روز 
8 صبح به این بنای آجری مهم وارد می شدند 
و در طول دوره ای كه ابتدا 7 ساله بود و سپس 
به 4 سال كاهش پيدا كرد به یکی از نيروهای 
آگاه و تحصيل كرده  ایران تبدیل می شدند. این 
سرآغاز علوم نوین دنيا در ایران بود. محمد علی 
از جمله  معين  و محمد  فروغی، صادق هدایت 
هستند.  دارالفنون  سرشناس  آموختگان  دانش 
دارالفنون در خيابان ناصر خسرو قرار دارد. این بنا 
امروزه مدرسه نيست، اما می توانيد در آن بگردید 
و تاریخ را در آجرهای این بنای پر از روح ببينيد.

دبيرستان البرز ، نخستين کالج ایران
دارم  فرزند  هزارها  زیرا  هستم؛  ميليونر  »من 
كه هر كدام برای من، برای ایران و برای دنيا 

ميليونها ارزش دارند.«
نه  كه  است  شخصی  خاطرات  از  جمله  این 
آمده.  دنيا  به  ایران  در  نه  و  دارد  ایرانی  مليت 
دوم  را وطن  ایران  مارتين جردن كه  ساموئل 
خود می داند، بانی و مدیر دبيرستان البرز است. 

دبيرستانی كه با ورود به چهاراه قدیمی كالج و 
از ورای درختان سر برآورده و علت نام گذاری 
در  زیرا  زمينه  آن می دانند.  را تصویر پس  آن 
البرز را بدون دود و  گذشته می شد رشته كوه 

برج و ساختمان، در زیباترین حالت خود دید.
عنوان  به  را  مدرسه  این  دارالفنون،  از  بعد 
می دانند.  ایران  آموزشی  مركز  مهم ترین 
آمریکایی ها  كالج  نام  با  را  بنا  این  ابتدا  در 
كه  بود  مدرسه ای  حقيقت  در  و  می شناختند 
مهاجران اروپایی و آمریکایی با بهترین اساتيد 
از چند سال  بعد  اما  آموزش می دیدند.  آن  در 
شد.  باز  نيز  مدرسه  این  به  ایرانيان  ورود  راه 
و  كشيده  حجم  با  مدرسه  اصلی  ساختمان 
البته متقارن خود از سال 1303 پذیرای دانش 

آموزان رشته های مختلف بود. 
به دليل این اهميت تاریخی در سال 1385 نام 
دادند  تغيير  البرز  ماندگار  دبيرستان  به  را  آن 
مدارس  ترین  قدیمی  شمار  در  همچنان  تا 
دكتر  دهد.  ادامه  خود  فعاليت  به  تهران 
نحوه ی  و  دبيرستان  قوانين  از  بخشی  جردن 
كرد  یادداشت  خود  خاطرات  در  را  مدیریتش 
شکراهلل  قلم  به  كتابی  قالب  در  بعدها  كه 

ناصر به چاپ رسيد.

قديمی ترين مدارس تهران



1111

امروزه ورود به دبيرستان البرز با شرط معدل 
و به صورت محدود امکان پذیر است. صادق 
چمران،  مصطفی  مشایخی،  جمشيد  چوبك، 
عادل  و  خرم  همایون  یداللهی،  افشين 
معروف  آموختگان  دانش  از  پور  فردوسی 

هستند. پایتخت  ماندگار  دبيرستان 

مدرسه فيروز بهرام، یکی از صد اثربرتر 
معماری

كه  است  تهران  مدارس  قدیمی ترین  از  یکی 
و  تهران  جمهوری  خيابان  در   1311 سال  در 
خان ساخته شد.  ميرزا كوچك  معروف  خيابان 
زرتشتيان  مخصوص  بهرام  فيروز  دبيرستان 
بود و »رادمنش بهرامجی بيکاجی« برای زنده 
آن  فيروز  ناكامش  فرزند  نام  و  یاد  داشتن  نگه 
در  انگيز  بنای شگفت  این  به  ورود  ساخت.  را 
ابتدا شما را با سنگ مرمری مواجه می كند. كه 

نوشته روي آن به شرح زیر است: 
نوشته ورودی مدرسه : 

بهرام جی  رادمنش  دهش  از  كه  دبيرستان  این 
بيکاجی به یادگاِر فرزند روانشادش فيروز كه در 
آغاز شهریور 1274 خورشيدی برابر 22 آگست 
1895 ميالدی در بمبئی زایيده شده و در هشتم 
دی ماه 1294 برابر با 29 دسامبر 1915 جهان را 
بدرود گفته است، بنام دبيرستان فيروز بهرام در 
18 اردیبهشت 1311 خورشيدی بر روی زمين 
انجمن زرتشتيان پایه گذارده شده. به سرپرستی 

به  و  ساخته  كيامنش  اردشير  اندیش  نيك 
و  انجام  و  آغاز  بنده  این  دستياری  و  رهنمونی 
در دوم دی ماه 1311 خورشيدی گشایش یافته  
پایندگی  و  پاس  و  نونهاالن  برخورداری  برای 
جاویدانی به انجمن زرتشتيان تهران واگذار شد.

سالگی   87 جشن   1397 سال  در  مدرسه  این 
ایران  سرزمين  امروز  آموزان  دانش  با  را  خود 
و  شاملو  احمد  حبيبی،  می گيرد. سروش  جشن 
محمد نوری از فارغ التحصيالن این مدرسه  زیبا 

هستند.

دبيرستان انوشيروان دادگر، جایی برای 
تحصيل دختران

و  قدیمی  عمارت های  مهد  انقالب  خيابان 
است.  تهران  در  داشتنی  دوست  خيابان های 
به  وليعصر  خيابان  و  حافظ  خيابان  فاصل  حد 
كوچه ای به نام سعيد برمی خورید. كوچه  سعيد 
به  كه  است  آموزشی  بنایی  قرارگرفتن  محل 
رسيده  ملی  ثبت  به  بی نظيرش  معماری  خاطر 

است. 
به  بهرام  فيروز  پسرانه   مدرسه   اینکه  از  بعد 
بهره برداری رسيد، جای خالی دبيرستان دخترانه 
در ميان بانوان ایرانی ببشتر از هميشه احساس 
مدارس  قدیمی ترین  از  كه  بنا  این  بانی  شد. 
از  و  نيکوكار  بانوی  می آید،  حساب  به  تهران 

موبدان هندی بود كه جی تاتا نام داشت. 
در  با ستون های هخامنشی  دبيرستان  معماری 
و  شد  دولتی  مدارس  همه   سرآمد  زمان  همان 
دليل  به  البته  دارد.  مهمی  جایگاه  هم  امروزه 
ساخت و سازهایی كه در اطراف مدرسه وجود 
دارد این ساختمان در معرض تخریب قرار گرفته 

است.
مدرسه  در  مختلف  ادیان  آموزان  دانش  امروزه 
ترین  قدیمی  از  یکی  كه  دادگر  انوشيروان 
مدارس تهران است تحصيل می كنند. مهرانگيز 

دولتشاهی، آلنوش طریان و گلی ترقی از بانوان 
مدرسه  این  در  كه  هستند  ایرانی  سرشناس 

تحصيل كرده اند.

مدرسه علوی، آموزش مردان سياست
موسسه فرهنگی علوی را علی اصغر كرباسچيان 
سال 1335  در  همفکرانش  از  عده ای  همراه  به 
ساخت های  زیر  با  انسانی  نيروهای  تا  ساخت 
اعتقادی اسالمی تربيت كند. زیرا در آن نقطه از 
تاریخ جامعه به تفکرات ضد دینی تمایل پيدا كرده 
بود و حضور در این مدرسه می توانست زمينه ای 
باشد. غالمعلی حداد  برای ترویج تفکر اسالمی 
عادل، علی اكبر والیتی و محمد جواد ظریف افراد 

سرشناس مدرسه  علوی هستند.

مدارس روش نو، مدرسه خالق یار مهربان
نام عباس یمينی شریف حتما برای متولدین دهه ی 
50 تا 70 بسيار آشناست. اولين شعری كه پس از 
شنيدن نام او به یاد می آوریم، سروده ی من یار 
مهربانم اوست. مدرسه روش نو از قدیمی ترین 
مدارس تهران و یادگار اوست. تفاوت در سيستم 
آموزشی و خالقيت این مدرسه در تدریس باعث 
شد به مدرسه ای محبوب تبدیل شود و تا امروز به 

همت همسر و فرزند او پابرجا بماند.

قديمی ترين مدارس تهران
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آقاي رحيمي- ستاد

آقاي نجفلویی - ستاد

آقاي حيدري- ستاد

آقاي مستقيمي نائيني- منطقه جنوبشرق

من و فرزندم اول مهر
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خانم ماهي آبادي -ستاد

خانم احمدي- ستاد

آقاي سلطان محمدي - منطقه جنوبشرق

آقاي شاهرخي- ستاد
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خانم خلج اسعدي - ستاد

آقاي موسوي نظري - منطقه خليج فارس

آقاي سعادتي- ستاد

آقاي رضایي- منطقه خليج فارس
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آقاي شاهي جاني- منطقه خليج فارس

خانم فوالدي- ستاد

خانم حسيني پور- ستاد

آقاي فرهادیان فرد- منطقه جنوبشرق
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آقاي شهردار - منطقه خليج فارس

آقاي متشابهي - منطقه خليج فارس

آقاي شهریاري - منطقه خليج فارس

آقاي عابدی- منطقه جنوبشرق
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خانم رستمخاني - منطقه شمالغرب

آقاي رحمانيان- منطقه خليج فارس

آقاي صالحي پور - منطقه جنوبشرق

روزگارتان از مهر خداوند لبریز
سرشار نعمت  از  دستانتان 
و چشمانتان از نور، روشن باد.

آقاي عاليفرد- منطقه خليج فارس

آقاي افتخاری- منطقه جنوبشرق




