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گفت وگو با »امیربانو کریمی« یکی از 
بازماندگان بنیان گذار مدرسه خیریه 
ایتام در دوره مظفرالدین شاه

ماجرای 
سردار 
فرنگ رفته 
 فیروزکوهی 
و خیریه نوین

ادامه از صفحه 9

جستاری بر شکل گیری امور خیریه نوین در ایران عصر قاجار

رشت بدين ترتيب در س��ال 1246 قمری به شهر 
مردگان بدل شد. بيست سال بعد در عصر ناصرالدين 
شاه، مظالم عيسي خان قاجار قوانلو، فقر و فاقه مردم 
را به باالترين اندازه رساند. مردم گيالن به ويژه رشت 
س��ال ها در فقر، بيچارگي و بيماري به سر مي  بردند. 
با استناد به مشاهدات كارال سرنا بيماري در هفت يا 
هشت ماه بيش از چهل هزار نفر قرباني در شهر رشت و 

دهات پيرامون آن بر جاي گذاشت. 
ترک تازی و س��تمگری حكمرانان قاجار و مالكانی 
بر مردم گيالن به ويژه شهر رشت، در كنار آگاهي های 
سياسي و فكري مردم به آن خطه، موجب شد آن جا 
به صورت مركز قيام و يكي از كانون  هاي اصلي انقالب 
مشروطه درآيد. مردم با گسترش تفكر آزادي خواهي 
و مش��روطه طلبي، در اين راه گام  هايی شتابان و بلند 
برداشتند. انتشار بيش از بيست و پنج روزنامه در تنوير 
افكار مردم اهميت زيادي داشت. روزنامه   نسيم شمال 
به سردبيري سيداشرف   الدين حسيني براي افزايش 
س��طح آگاهي و رش��د عقالنيت مردم تالش زيادي 
مي كرد. پ��س از آن مجامع خيريه و پرورش��گاه  هاي 
اطفال بي سرپرس��ت و دارالعجزه پدي��د آمدند كه با 
همت انجمن های خيري��ه و كمك  هاي مالي مردمي 
تاسيس و اداره مي  شدند. اين مسأله نشان مي  دهد كه 
مردم گيالن خواهان انجام كارهاي عام  المنفعه رفاهي 
بودند. نخستين حركت  هاي مردمي با تشكيل صندوق 
عدالت شروع شد و پس از پانزده سال، با فرمان تأسيس 
عدالت خانه به ثمر نشست. انجمن خيريه كه توسط 
ميرزا مهدي شريعتمدار و محمدعلي خان مفاخرالدوله 
تشكيل شده بود، از ديگر نمودهای اينگونه تالش های 
مردم��ی بود. در آغ��از فعاليت مدرس��ه، كتابخانه و ... 
كه پيشينه استفاده از آنها به شيوه جديد براي مردم 
ناش��ناخته بود، اس��تفاده از خدمات درماني، معاينه 
و بستري ش��دن بيمارس��تان براي مردم بيم و ترس 
ايجاد مي  كرد. ب��ه تدريج اما با آگاه��ي از جنبه  هاي 
مثبت و ارزشمند خدمات درماني، مراجعه كنندگان 
به بيمارس��تان افزايش يافتند. انجمن خيريه در اين 
شرايط و با افزايش تعداد بيماران مراجعه كننده، لزوم 
توسعه يا تغيير بيمارس��تان را دريافت. در اين اوان با 
توجه به تش��كيل انجمن حفظ الصحه نيز به مسأله 
بهداش��ت و درمان رش��ت توجه زيادي شد. ضرورت 
گس��ترش بيمارستان حاج آقاس��يدعلي آقا به دليل 
افزايش بيماران موجب ش��د انجمن خيريه رشت با 
كمك افراد خير و پزش��كان انسان دوس��ت اقداماتی 
انجام دهد. يك��ي از روحانيون ثروتمند، خّير و متنفذ 
ش��هر به نام حاج س��يدعلي آقا فومني، خانه  اي را در 
اختيار انجم��ن خيريه قرار داد تا در آن بيمارس��تاني 
بنيان گذاشته ش��ود كه پس از ساخت به بيمارستان 
خيريه بيستون شهرت يافت. اين بيمارستان، دو طبقه 
و 24 تخت داش��ت كه برای رفاه حال بيماران زن، دو 
تخت اختصاص داده ش��ده بود. بودجه بيمارستان از 
محل درآمده��اي كمك  هاي خيرخواهان��ه و اعانات 
مردم��ي تامين مي  ش��د. بودجه بيمارس��تان پس از 
مدتي، از محل عوارض برن��ج صادراتي افزايش يافت. 
مريضخانه ملي رش��ت در نتيجه بروز آتش سوزي 
مهيب در سال 1329 قمری طعمه حريق و ويران شد. 
انجمن معارف گيالن با درخواس��تی به دولت، تقاضا 
كرد به اين موضوع رس��يدگی و كمك شود. مراجع 
ذي صالح به جاي رس��يدگي به وضع پيش آمده، از 
پذيرش مسئوليت ش��انه خالي مي  كردند. گيالن و 
مركز آن رشت در محدوده اقدامات رفاهي و اجتماعي 
حكام و ادارات دولتي جايي نداشتند و مردم منطقه 
باالجبار براي آسان كردن شرايط زندگي و رويارويی 
با مصايب طبيعي و گرفتاري  ه��اي داخلي و عوامل 
خارجي تصميم گرفتند برای عمران و آبادي شهر و 
بهبود وضع زندگي، اماكن و مجامع عام المنفعه خيريه 
را گس��ترش دهند. اش��اره به موضوع مكاتبات بين 
ادارات خالي از فايده نيس��ت، جايي كه وزارت داخله 
براي شانه خالي كردن از مسئوليت به وزارت اوقاف و 
معارف و فوايد عامه مي  نويسد »سواد مشروحه انجمن 
معارف آن جا كه در اين باب به مقام منيع س��لطنت 
عظمي دامت شوكته عرض نموده فرستاده  اند. چون 
مطلب مربوط به آن وزارت جليله اس��ت سواد آنها را 
لفاً ارسال داش��تم. مقرر فرماييد اطالعات و نظريات 
آن وزارتخانه را در اين موضوع به وزارت داخله اطالع 
بدهند كه به كابينه نيابت سلطنت عظمي جواب داده 
شود«. وزارت معارف سرانجام اعالم داشت چون اين 
وزارتخانه محلي براي اينگونه مصارف در اختيار ندارد 
تا در اين اماكن خيريه و مدارس مليه اقداماتي انجام 
دهد، تنها به خواست شخص نايب السلطنه حاضر به 

انجام كار است.
کمیسیون خیریه  به همت مردم 

در پی بروز قحطي عظي��م همزمان با جنگ يكم 
جهاني، ايران نيز تحت الش��عاع ق��رار گرفت. مردم 
گيالن و رشت ناخواسته با اين مصيبت رويارو شدند. 

اين رويارويي به معناي بروز قحطي و خشكسالي در 
اين منطقه نب��ود كه، چون گيالن به دليل ش��رايط 
جغرافيايي مناسب از اين بليه رسته بود، به پناهگاه 
جمعيت شهرهاي قحطي زده تبديل شد. جمعيتي 
بيش از 30 هزار نفر در مدتی كوتاه به اين منطقه وارد 

شدند. 
مردم نيكوكار و تجار خير رش��ت كه مس��ئوليت 
رس��يدگي به قحط��ي زدگان را بر عهده داش��تند، 
براي نظم بيش��تر در كارهاي خ��ود انجمني به نام 
كميس��يون خيريه راه انداخته، برای دست گيري از 
نيازمندان از هيچ اقدامي فروگذار نكردند. نيكوكاران 
عضو كميس��يون آرام آرام دريافتند كه براي تثبيت 
درآمد الزم و پايداری اين كمك  ه��ا بايد كار خود را 
س��امان دهند. ازاين رو تصميم گرفتن��د از هر پوط 
برنج صادراتي، مبلغ 10 ش��اهي به نفع مستمندان 
اختصاص دهند. هيات اتحاد اسالم وابسته به نهضت 
جنگل، مس��ئوليت تصويب و اجراي آن را بر عهده 
گرفت، مشروط بر آن كه قسمتي از اين كمك  ها به 
كودكان يتيم اختصاص يابد. اي��ن مبلغ بعدها به 5 
شاهي كاهش يافت. مدرسه  اي نيز در همان  سال به 
نام دارااليتام تأسيس شد كه هيأتي از خيران بر امور 

آن نظارت داشت.
انجمني به ن��ام هيأت نظار با همين مس��ئوليت 
در  س��ال 1302 خورشيدی تشكيل ش��د تا عوايد و 
وجوهات مردمي گيالن، مازندران و اردبيل را به نفع 
محرومان و آس��يب ديدگان گ��رد آورد. مردم بدين 
ترتيب در برابر بي توجهي حكومت، خواستار آگاهی 
از چگونگي مصرف پول  هاي خود بودند. مدارس نه از 
سوي دولت و وزارت معارف كمكي دريافت مي  كردند 
نه پاداشي به آنها تعلق مي  گرفت، درآمد مشخصي هم 
نداشتند، صرفا با عوايد به دست آمده از نمايش  هايي 
كه تجددطلبان محلي به نفع مدارس برپا مي  كردند، 
موفق شدند مراكز بهداشتی، رفاهی و آموزشی نوين 

خيريه ايجاد كنند و استمرار ببخشند. 
 بنیان گذاری امور خیریه 

در عصر قاجار؛ راهی که برای آیندگان باز شد
امور خيريه مردمی جديد با دش��واري  هايی زياد 
مانند مش��كالت مال��ي، اختالفات مي��ان اعضاي 
موسس و كارگزاران، مخالفت  هاي اجتماعي و عدم 
امنيت اجتماع��ي روبه رو بودن��د؛ مخالفت  هايي كه 
بعضا حتي به طرد ش��غلي و اجتماعي بنيان گذاران 
امور جديد خيريه منجر مي  ش��د و چه بسا به صدور 
حكم تكفير آنها مي  انجاميد. از اي��ن رو، در رويارويی 
با مشكالت ايستادگی و درواقع به مثابه سدشكنان 
عمل مي  كردند. بدين ترتيب، اين  گونه س��نگ بناي 
دگرگونی های بعدي جامعه ايراني را به س��ختي بنا 
نهادند. اگرچه آن  گونه كه شايسته بود، نتيجه اقدامات 
خود را به نظاره ننشستند اما حركتي را بنيان  گذاردند 
كه زمينه تداوم آن براي آيندگان فراهم آمد و فضاي 
جامعه ايران را براي پذيرش اين رويكرد مناسب كرد. 

انجام كارهاي نيكوكارانه و عام  المنفعه در شرايطي 
در ايران صورت مي  گرفت كه حتي پيش از ورود دين 
مبين اسالم به اين سرزمين در پرتو اديان باستاني اين 
سامان، كمك به تهيدس��تان و اعمال خيرخواهانه با 
اهميت تلقي می شد و مورد تشويق قرار داشت. پس 
از ورود اس��الم به ايران، امور خيريه ابعادی منسجم  تر 
و گسترده  تر يافت. كارهاي عام  المنفعه با استعانت از 
آيات قرآن و احاديث و روايات ائمه اطهار عليهم  السالم 
درباره اثرات وضعي و پاداش اخ��روي آن ادامه يافت. 
اين رويكرد بيشتر در قالب موقوفات انجام گرفت. روند 
حركت اين امور به شكلي كه نهايتا به قرار گرفتن در 
چارچوب مقررات منتهي شد، قانونمند شدن در دوره 
قاجار را رقم زد. جدايي موقوفات از موسسات خيريه 
به مفهوم امروزي آن، ك��ه الزاما با موقوفات هم عرض 
نيس��ت، نكته ای ديگر بود كه در 2 قالب موسس��ات 
خيريه مقطعي و موسسات خيريه پايدار تجلی يافت. 
موسسات خيريه مقطعي در زماني معين و براي كاري 
مشخص تشكيل مي  ش��د. به اين گونه كه گروهی از 
مردم گرد ه��م می آمدند تا با همكاري هم مدرس��ه 
بسازند، پلي را بنا كنند يا به ساختن آب انبار مشغول 
شوند. زماني هم كه اين امور پايان مي  يافت، اين جمع 
خيرانديش پراكنده مي  شدند. اين نوع امور خيريه را 
مي  توان بيش��تر در قالب  هاي سنتي جست وجو كرد. 
موسسات خيريه پايدار كه در نوع جديد فعاليت های 
خيريه قابليت مشاهده و نمود يافتند، اساس نامه، برنامه 
كار و هدف، هيأت امنا و ضوابطي ويژه آن كار را داشتند. 
اين موسس��ات كه داراي انتظامات جديدي بودند، از 
دگرگونی های پس از انقالب مش��روطيت و تأسيس 
مجلس شوراي ملي تاثير پذيرفتند. ضوابطي كه پس 
از تنظيم قوانين و تصويب آن در مجلس شورا به مرحله 

اجرا درمي  آمدند، تا پيش از آن سابقه نداشت.
منابع و مس�تندات گزارش در دفتر روزنامه 

موجود است.

س�رکار خانم کریمی، مدرس�ه خیریه سردار 
مکرم فیروزکوهی، عموی پدربزرگ شما، ازجمله 
نخس�تین نهادهای خیریه و عام المنفعه ایران به 
سبک نوین آموزشی در ایران به شمار می آید. این 

مدرسه خیریه چگونه بنیاد گذارده شد؟
ميرزا سيد كريم خان سردار مكرم فيروزكوهی ملقب به 
منتظم الدوله، عموی پدربزرگ من، بنيان گذار »مدرسه 
خيريه« در ميانه ه��ای دوره قاجار اس��ت. او از رجال عهد 
ناصری و اواي��ل عصر مظفری ب��ود. پ��در منتظم الدوله 
در زمان محمد ش��اه قاج��ار، مغضوب و ام��وال و امالک 
خانوادگی شان مصادره ش��د. منتظم الدوله پس از چنين 
رخ��دادی، تبعيدگونه به فرانس��ه رفت. او در فرانس��ه به 
مدرسه نظامی سن سير رفت و آن جا تحصيل كرد. اقامت 
چندين ساله سردار مكرم فيروزكوهی در فرانسه، موجب 
شد با پيشرفت های جامعه آن روز فرنگستان آشنايی پيدا 
كند. از همين رو هنگامی كه ميرزا حسين خان سپه ساالر، 
صدراعظم ناصرالدين شاه در س��فر دوم به فرنگ، سردار 
مكرم را به شاه قاجار معرفی كرد، شاه از او خواست به ايران 
بازگردد و تجربيات خود را در اختيار جامعه بگذارد. سردار 
مكرم، در ايران ابتدا مدرسه نظام را بنيان گذارد و رياست آن 
را برعهده گرفت. از همانجا بود كه برخی قوانين نظامی را از 
فرانسه و بلژيك برگرفت و متون آنها را به فارسی ترجمه 
كرد. قوانين نظامی م��ا در آن روزگار و نيز دوره های بعد تا 
اندازه ای زياد مديون همان ترجمه ها اس��ت. بخش هايی 
از اين ترجمه ها هنوز در س��ازمان اس��ناد و كتابخانه ملی 
موجود است. من آنها را چند س��ال پيش در آن جا ديدم. 
دومين كار مهم و البته ماندگار سردار مكرم فيروزكوهی 
)منتظم الدوله( ساخت و بنيان گذاری مدرسه خيريه در 
خيابان حاج ش��يخ هادی تهران بود. اساس مدرسه برای 

سرپرستی يتيمان و كودكان فقير و تعليم و تعلم آنها بود.
از دیدگاه ش�ما، بنیان گذاری و ساخت مدرسه 
خیریه آن هم به سبک فرنگی در جامعه سنتی آن 

روز ایران چگونه انجام پذیرفته است؟
به نظر من، انديش��ه ايجاد يك مدرسه به سبك نوين 
در قالب خيريه، به سال ها اقامت او در فرانسه برمی گردد. 
ساختار و شيوه فعاليت مدرسه خيريه نيز می تواند مويد 
اين مسأله باشد. مدرسه خيريه ای كه سردار مكرم برای 
كودكان فقير و يتيم پديد آورد، نس��بت به همه مدرسه 

و نهادهايی كه در آن روزگار وجود داشتند، بسيار مدرن 
و نو بود. در كنار حمايت از كودكان يتيم و فقير، تحصيل 
ش��بانه روزی در مدرس��ه و نيز تأمين مخارج زندگی و 
تحصيل شان، كارگاه های صنعتی برای آموزش نجاری 
و ديگ��ر حرفه ها و فنون در مدرس��ه وجود داش��ت كه 
مهارت های گوناگون را به بچه ها آموزش می دادند تا آنها 
برای زندگی در جامعه مهيا شوند. سردار مكرم، فرزندی 
نداشت و سرپرستی دو برادرزاده خود را پس از مرگ برادر 
برعهده گرفت. او ثروتی فراوان به همراه امالكی گسترده 
در مازندران، تهران، شميران و قم داشت و بخش زيادی 
از آنها را برای مدرس��ه خيريه وقف كرد. او البته درويش 
ظهيرالدول��ه ای نيز ب��ود و از روی اعتق��ادات مذهبی، 

دارايی های خود را برای مخارج مدرسه خيريه وقف كرد.
چنین اقدامی آیا از سوی بافت سنتی جامعه با 

مقاومت و مخالفت روبه رو نشد؟
سردار مكرم در زمره متجددان و روشنفكران ميانه های 
دوره قاجار به شمار می آمد. او برای تداوم حيات مدرسه 
خيريه، به دليل روابط دوس��تانه ای كه با آش��يخ هادی 
نجم آبادی داش��ت، او را در زمره هيأت متوليان مدرسه 
كرد. همين گونه، افرادی از دربار و سياس��ت را همچون 
حكيم المل��ك و ذكاءالملك )پ��در محمدعلی فروغی 

نخس��ت وزير دوران پهلوی( و نيز بازرگان بزرگی چون 
امين الضرب را در اين كار وارد ساخت. اين كارها به نظرم 
از اين رو انجام گرفت كه با وجود نمايندگانی از روحانيت، 
دربار و بازرگانان، زمينه ای ب��رای مخالفت و رويارويی با 
ايجاد مدرسه ای نوين به سبك فرنگی در جامعه سنتی 
آن دوره پدي��د نيايد. لقب منتظم الدول��ه، پس از مرگ 
سردار مكرم فيروزكوهی به عبداهلل خان، برادرزاده او كه 
پدربزرگ من است، رس��يد. به همين ترتيب، اداره امور 

مدرسه خيريه نيز برعهده عبداهلل خان قرار گرفت. 
از تاثیرات مستقیم این اقدام نیکوکارانه سردار 
مکرم فیروزکوهی، آی�ا ش�خصا و در خانواده به 

مواردی برخورده اید؟
ش��يوه های نوين آموزش در مدرس��ه ب��ه كار گرفته 
می شد كه در جامعه و در آينده حتما می توانست تاثير 
به جای بگذارد. حتی برای اين كار كتاب های ويژه درسی 
طراحی شده بود. به ياد دارم كه محمدعلی فروغی برخی 
از كتاب های ويژه درس��ی درباره مس��ائل تاريخی برای 
آموزش به دانش آموزان مدرسه خيريه تاليف كرده بود. 
برخی از آن كتاب ها بعدها در دبيرس��تان های تهران و 
ديگر شهرها تدريس می شد. زنده ياد ابراهيم پورداوود كه 
استاد من در دانش��گاه بود، روزی در يكی از كالس های 

درس، به نيكی از مدرسه خيريه سردار فيروزكوهی ياد 
می كرد. البته من به موضوع نس��بت خانوادگی با سردار 
اش��اره ای نكردم. هنگامی كه به خانه آمدم، اين مسأله 
را ب��رای پدرم تعريف كردم. از من پرس��يد خودت را كه 
معرفی نكردی! گفتم نه و البته خوشحال شد كه اينگونه 
رفتار كردم. همچنين در دبيرستان آموزگاری داشتيم به 
نام سيدمحسن خليق رضوی كه ادبيات درس می داد. او 
نيز چندين بار از مدرسه خيريه سردار و ويژگی های آن، 
هم در سخن هم در تاليفات اش سخن رانده بود. احتمال 
می دهم وی در زمره شاگردان مدرسه خيريه بوده است. 

س�اختار مدرس�ه خیریه در دوره های بعد چه 
وضعیتی پیدا کرد؟

مدرس��ه خيريه در دوره پهل��وی اول پس از پيدايش 
نهاده��ای نوين دولتی ب��ه دگرگونی هايی دچار ش��د. 
مدرس��ه و متعلق��ات و رقب��ات آن به س��ازمان اوقاف 
واگذار ش��د و نامش نيز به مدرس��ه فيروزكوهی تغيير 
كرد. همچنين با س��اخت دو مدرس��ه جدي��د در آنجا، 
مدرس��ه خيريه عم��ال تعطيل ش��د. پس از گذش��ت 
دهه ها ام��ا امروز هن��وز می ت��وان آث��اری از موقوفات 
 س��ردار مكرم فيروزكوه��ی را در خيابان ش��يخ هادی 

ديد. 

مطالعه و بررسي منابع عصر قاجار، از اين واقعيت تاريخی 
حكايت می كند كه در مقايس��ه با ادوار قبل ب��ه ويژه دوره  
صفويه، جمعيت ايران به گونه ای چشمگير كاهش داشته 
است. شيوع بيماري هايی واگير و كشنده چون وبا و طاعون 
ناش��ي از بروز قحطي هاي مداوم، بروز جنگ هاي پرتلفات 
داخلي و حتي خارجي، همچنين ركود اقتصادي متاثر از 
ناامني جاده ها و كمبود سرمايه، در كاهش جمعيت ايران 
عصر قاجار تاثيری بسزا داشت و مش��كالتی فراوان پديد 
آورد. در دوران قاجار تغييرات اقتصادي اقشار جامعه اندک 
بود. شايد پيش از انقالب مش��روطه برخي از رجال كمي 
ثروتمندتر بودن��د اما زندگي عموم��ي جامعه هيچ فرقي 
نكرده بود. تحمل زندگي تنها به دليل دستيابي به وسايل 

و امكاناتی نوين بود كه در عصر قاجار زمينه  استفاده  از آنها 
فراهم آمد. تجارت خارجي نس��بت به س��ال هاي آغازين 
س��لطنت قاجار تا حدودي در پايتخت و شهرهايي چون 
تبريز رش��د يافته بود اما از صنعت نشانه اي وجود نداشت. 
به هر حال در دوران قاجار جمعيت ايران از 10 ميليون نفر 
فراتر نرفت. فقر، گرسنگي، بي توجهي به امر بهداشت، پايين 
بودن سطح آگاهي عمومي، بي س��وادي، برخوردار نبودن 
از حقوق فردي و اجتماعي، ازجمله عوامل موثر مش��كالت 
اجتماعي، فرهنگي، سياس��ي، اقتصادي و ش��يوع امراض 
گوناگون واگيرداري چون آبله، وبا و طاعون بودند. ش��رايط 
حاكم بر جامعه قاجار و نيز كمبودها و نارسايي ها، مهم تر از 
آن بي برنامگي و بی كفايت سياسي پادشاهان قاجار، اوضاع 

داخلي كش��ور را بحراني كرده بود. ايران از س��ويی ديگر به 
دليل قرار گرفتن در يك شرايط ويژه بين المللي، از جهان 
پيرامون چن��ان تأثيراتي پذيرفت كه هر آنچ��ه امروزه در 
اطراف مان وجود دارد، بايد سنگ بناي آغازين اش را همان 
عصر قاجار دانس��ت. عواملی متعدد كه در س��اختن بستر 
الزم تغييرات و اصالحات اجتماعي، بهداش��تي، سياسي 
و ... جامعه  ايراني اهميتی فراوان دارند، ورود انديش��ه هاي 
جديد كه افزون بر انجام اصالحات در نهادهاي حكومتي، 
خواهان تغيير مس��ائل اجتماعي در راستاي بهبود اوضاع 
عمومي بودند، مطالبه امكانات برابر اس��تفاده از تحصيل، 
مراك��ز درماني و بهداش��تي، مح��ل زندگ��ي و ... را در پی 
داشتند. اقداماتي كه از پيش در قالب هاي مذهبي همچون 

خيرات، مب��رات، موقوفات و دس��تگيري از مس��تمندان 
وجود داش��ت، در دوره فتحعلي ش��اه )به دنب��ال جنايات و 
خرابي هاي آقامحمد خان و ش��يوع بيماري هاي گوناگون و 
قحطي هاي چندباره( از س��وي رجال قاجاري به عنوان يك 
ضرورت اجتماعي مورد توجه قرار گرفت و همچنين از دوره 
مظفرالدين شاه همگام با جريان مشروطيت و ورود مفاهيم 
جديدي از زندگي، اجتماع، سياست و اقتصاد، با رويكردي 
قانونمندانه تر و نه صرفا به واسطه ابعاد مذهبي آن و تنها براي 
مصارف عام المنفعه در جامعه ضرورت و موجوديت يافت. از 
آن پس جداي از مقوله وقف، بس��ياري از مراكز عام المنفعه 
چه مردمي و چه دولتي پديد آمدند و با ساختاري نظام مند و 
هدفي مشخص در مكان و زمان معين، براي افرادي مشخص 
)يتيمان، بينوايان، زنان بي سرپرس��ت و ...( تشكيل شدند.

انتش��ار مقاالت متعدد با هدف آگاهي بخشي و روشنگري 
در روزنامه هاي فارس��ي آن روزگار دارای اهميت بس��يار 
بوده اس��ت. مطبوع��ات ازجمل��ه مراجع بس��يار مهمي 
به ش��مار مي رفتند كه درب��اره تاسيس��ات عام المنفعه  
موجود اروپا مطالب بس��ياري مي نوش��تند كه در داخل 
بازتاب هايی مطلوب داش��ت. همچنين گفت��ار ماموران 
دولتي و تحصيلكرده های فرنگ رفت��ه، تجار اروپا ديده و 
روحانيون دنياديده كه در س��فرهاي گوناگون با شرايط 
تمدني، آباداني، عدالت، بهداشت و حقوق انساني موجود 
در اروپا و ديگر دولت ها آش��نا شده و در بازگشت به وطن 
از ديده ها و تجربه های خويش، س��خن راندند، به تدريج 
فايده های دس��تيابي به تمدن اروپايي را در اذهان مردم 
روشن كردند. ديدگاه هاي ش��فاهي و مكتوب روشنفكران 
و انديش��مندان، رج��ال و دولتمردان، فرهنگ دوس��تان، 
روحانيون، تجار، انجمن هاي مردمي، ميسيون هاي مذهبي، 
اس��تقرار نظام مشروطه در كش��ور، ايجاد نهادهاي رسمي 
دولتي و احزاب سياس��ي، ترجمه كتاب ها و س��فرنامه ها و 
اطالعات بسيار درباره امور خيريه كشورهاي ديگر ازجمله 
عوامل تأثيرگذار بر امور خيريه نوين در ايران آن روزگار، به 
شمار مي رفتند. بنيان گذاران امور جديد خيريه و موسسات 
نوين عام المنفع��ه،  از ميان گروه ه��اي گوناگون اجتماعي 
برخاسته بودند و بيش از ديگران نقش داشتند. از آن جمله 
صاحبان حكوم��ت و مالكان بزرگ، همچني��ن گروه هاي 
روشنفكر و انديشمندان متاثر از شنيده ها و ديده هاي خود در 
كشورهای اروپايي در پی بستر مهيايي كه در هنگام استقرار 
نظام مشروطه در كش��ور فراهم آمده بود، از ديگر گروه هاي 
 بنيان گذار امور جديد خيريه در ايران عصر قاجار به ش��مار

 می آمدند.

بنیان گذاران مردمی خیریه نوین در ایران
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|  مهدی یساولی  |   دبیر روایت نو|

جنبش مشروطه سرآغاز فعالیت سازمان یافته بخش زیادی از نهادهای خیریه به ویژه 
در حوزه آموزش به ش�یوه نوین در عصر قاج�ار بود. با رخداد مش�روطیت در ایران، 
زمینه ای مناسب برای آشنایی بیشتر ایرانیان با دگرگونی های جهان آن روزگار پدید 
آمد. جامعه ایران در آن عصر، پس از مش�روطیت، آرام آرام با دنیایی روبه رو ش�د که 
با گذار از دوره س�نت گرایی، روشی دیگر در پیش گرفته بود. پیش از مشروطیت نیز 
اما جامعه س�نتی ایرانی به گونه ای پراکنده با تحوالت دنیای جدید روبه رو شده بود. 
فرس�تادن محصالن به فرنگ در دوران ولیعهدی عباس میرزا و س�پس پادش�اهی 
ناصرالدین شاه برای تحصیل در موسسات دانشگاهی اروپایی، آغاز فعالیت مطبوعات 
در ای�ران از هم�ان دوران، ترجم�ه برخی متون اروپایی به زبان فارس�ی و آش�نایی 
ایرانیان با پیشرفت های آنها و نیز سفرهایی که به مقصد کشورهای فرنگستان انجام 
می گرفت، موجب شده بود بخشی از طبقات جامعه ایران در نیمه نخست حکمرانی 
قاجار، هرچند به گونه ای پراکنده، ضرورت پیروی از الگوهای تمدنی غرب را احساس 

کند. از همین رو بود که تحرکاتی را در حوزه ش�کل گیری نهادهای خیریه به س�بک 
جدید در دوره پیش از جنبش مشروطیت می توانیم ببینیم. 

»مدرسه خیریه« که بعدها به مدرس�ه خیریه ایتام و مدرسه خیریه فیروزکوهی نیز 
شهرت یافت، از نخس�تین تالش های نیکوکارانه در حوزه آموزش به سبک نوین در 
ایران عصر قاجار، همزمان با آغاز پادش�اهی مظفرالدین شاه به شمار می آید؛ زمانی 
که هنوز نسیم جنبش مشروطیت آغازیدن نگرفته بود. آگاهی از چرایی ایجاد چنین 
نهادی در جامعه س�نتی ایرانی می تواند یافته هایی ارزش�مند درباره دگرگونی های 
اجتماع�ی آن روزگار در اختیارم�ان بگ�ذارد. گفت وگو با »امیربانو کریمی« اس�تاد 
دانشگاه و از بازماندگان خاندان سردار مکرم فیروزکوهی »منتظم الدوله« بنیان گذار 
مدرس�ه خیریه بیانگر نکته هایی جذاب دراین باره است. امیربانو کریمی، نخستین 
فرزند کریم امیری فیروزکوهی ش�اعر، همسر مظاهر مصفا شاعر و استاد دانشگاه و 

مادر علی مصفا بازیگر سینما است. 

|  مژگان جعفری  |   روزنامه نگار |


