یادآوری و زنده نگه داشتن یاد ایام،افراد و مکان هایی که باخاطرات ما عجین شده است نه تنها از حالوت خاصی برخوردار است
بلکه پاسداری از آنها و ظیفه ایست که هر کس در حد توانایی خود ملزم به انجام آن است .من در شهر شبستر متولد شده
ام،دوران کودکی ،جوانی و روز های زیبایی از زندگیم رادر آنجا گذرانده ام.خاطراتی که بعضا منحصر به فرد نیز میباشند برای من در
آن ایام شکل گرفته که فرصت را مغتنم شمرده و ضمن بیان مختصر بعضی از آنها به معرفی اجمالی زادگاه عزیزم شبستر نیز می
پردازم.
احمد اشرفی زاده

به نام خدا
دبیرستان گلشن راز شبستر

قسمت اول:
آموزش و پرورش ،در مجموع به سه دوره ابتدایی ،متوسطه وعالی تقسیم می شود .به طور معمول،در همه کشورها ،آموزش ابتدایی،
عمومی و اجباری و تحصییی ت عالی کام ا اختیاری اسییت ،ولی آموزش متوسییطه ،برای دوره ابتدایی ،تکمیلی وانگیزه بوده و برای
دانشییگاه ا پایه می باشیید .با این نگاه ،ارزش تحصییی ت دبیرسییتانی ومحیط های آموزشییی مربوط به آن روشیین می شییود .افزون بر آن
شیرایط سینی دانش آموزان متوسطه ایجاب می کند که مورد توجه بیشتری قرار گیرند ،چون آن ا برای دانش آموزان دبستان ها الگو و
برای دانشجویان دانشگاه ا زمینه می باشند.

تأسیی مدار ابتدایی به سیب جدید در شبستر خیلی قدیمی است .در زمانی که مرحوم فتح هللا فضل الل ی ریاست آموزش وپرورش
شیبسیتر راع ده دار بودند کتابی تحت عنوان «تاریخ فرهنگ بخش شبستر (ارونق وانزاب)» تدوین شده است .درآن کتاب عکسی از
امتحان مدرسیه رشیدیه شیبسیتر به چاپ رسییده و در باالی آن تاریخ سیال دوم مشیروطیت نوشته شده .این عک زیبا ومنظم که در آن
معلمان ،دانش آموزان واولیای آن ا درکنار هم دیده می شیوند نماد امتحان اسیت ،پ تأسیی مدرسه قبل از آن تاریخ یعنی حدود یکصد
سییال پیش می باشیید.الزم به یادآوری اسییت  ،مرحوم فضییل الل ی که کتاب مذکور زیر نظر خودشییان تدوین شییده ی فرهنگی الیق و
توانمند بودند و به گردن فرهنگ منطقه شیبستر حق زیادی دارند .دراین کتاب ،افزون بر مدار ومعلمان آن زمان ،از بنیان گذاران و
خیّرینی که درسییاختن مدار قدم ای مفید و مؤثر برداشییته و زحمات طاقت فرسییایی را تحمل کرده اند بیان شییده اسییت.برای اط ع
خوانندگان عزیز وادای دین نسییبت به بزرگوارانی که آموزش جدید را در شییبسییتر پایه گذاری کرده اند مطالبی را عینا ا از کتاب مذکور
نقل می کنم.

«درسیال  4231هجری قمری ( 4321شیمسیی) عده ای از روشینفکران محل (شیبستر) به فکر تأسی مدرسه به سب جدید می افتند.
آقای میرزامحمدعلی از روحانیون محل ،مرحومین محمد ابراهیم مجاهد ،حاجی یوسییی یعقوبی ،حاجی میرزاابوالحسییین تاجر ،حاجی
میرزاعلی اصی ر واعظ و دیگران به تبریز رفته دو نفر معلم بنام آقایان میرزاصییالح تکمه داشییی ومیرزاتقی رضییایی را اسییتخدام و به
شییبسییتر می آورند .پ ازت یه مقدمات مدرسیییه واسییتخدام معلم ،مدرسییه افتتاح میگردد و مدیریت افتخاری آن موقتا ا به ع ده مرحوم
حاجی یوس شبستری محول می گردد.

درشیعبان 4321(4231شیمسی)بود که سواران عزوخان (همان عزت هللا خان ساالر ماکویی) ج ت سر کوبی مشروطه خواهان تبریز
و کم به سیرداران محمدعلی شیاه از شیبسیتر می گذرند و ضمن دستگیری چندین نفر از آزادی خواهان محل ،سه نفر نامبرده را نیز
به جرم وابسییتگی مدرسییه به تشییکی ت آزادی خواهان مورد تعقیب وآقای میرزاتقی رضییایی دسییتگیر دو نفر دیگر (آقای میرزاص یالح
تکمه داشیی و آقای میرزا محمد زکلوچه ای متواری وپن ان می شیوند)»(.نفر سیوم یعنی آقای زکلوچه ای بعدا ا ج ت تدری به مدرسه
دعوت شده بود) .جریان این وقایع از زبان خود مرحوم تیکمه داشی درکتاب مذکور قید شده و خواندنی است .شرح نام یماتی را که
آن سه معلم عزیز متحمل و مجبور به فرار شده اند از حوصله بحث خارج است.ع قه مندان محترم را به مطالعه کتاب مذکور توصیه
می کنم .جالب اسیت که بعد از آرام شیدن اوضاع با دعوت مجدد ،آن عزیزان به شبستر بر گشته ومدرسه را دوباره به راه انداخته اند.
یکی از آن ا مرحوم تکمه داشییی که بعدها به سییلما (شییاهپور) رفته بود در جریان جلوها  ،جانش را فدای دانش آموزان خود نموده
عدۀ زیادی از آن ا راسییالم به خانواده خودشییان تحویل داد ولی جلوها سییر رسیییده اورا همراه چند تن از دانش آموزان.به قتل رسییاندند.
(روحش شاد).

یادآوری :جریان جلو ها از این قرار بود که آسییوری های مقیم خاک عثمانی درجنگ ج انی اول به ایران پناه آورده دردهات رضییاهیه
(ارومیه ) و شیاهپور(سیلما ) جای داده می شوند بعدها با ارامنه آذربایجان ،نخجوان و وان همدست شده با رهبری مارشیمون به فکر
اسییتق ل می افتند چون تعدادشییان کم بود برای افزایش نیرو بااسییاعیل آقا سییمیتقو ریی کردها قرار م قات می گذارند اسییماعیل آقا با
این موضوع مخالفت میکند وموقع خارج شدن مارشیمون ازجلسه آن را هد گلوله قرار داده می کشد درنتیجه آسوری ها و ارمنی ها
برآشفته و در آن منطقه کشت وکشتار راه می اندازند.ازجمله به مدرسه ای که مرحوم تکمه داشی معلم آن بود یورش می برند.

آموزش متوسیطه( دبیرسیتان) درمنطقه شیبستر برای اولین بار با تأسی دبیرستان گلشن راز شبستر آغاز شد ،که یکی ازمدار خوب
بوده در گسییترش آموزش متوسییطه در منطقه س ی م به سییزایی دارد و با توجه به قدمت وعملکرد آن در گذشییته ،درحد بضییاعت خود
مطالبی درباره این مؤسسه آموزشی ارزشمند می نویسم.

دبیرستان گلشن راز شبستر یکی ازدبیرستان های قدیمی آذربایجان و شاید ایران است .من مدت زیادی از عمر خود(حدود پانزده سال)
را به تحصیییل و تدری در آن گذرانده ام وشییاهد ی محیط آموزشییی سییالم ،پویا و صییمیمی بوده ام لذا خاطراتم را که در عین حال
قسمتی از تاریخ دبیرستان فوق نیز می باشد بیان میکنم.

درم ر ماه سیال  ،4231پ از پایان تحصی ت ابتدایی برای ثبت نام به دبیرستان گلشن راز شبستر مراجعه کردم ،آن موقع چند سالی
ازعمر تأسیی آن می گذشیت .و در ی سیاختمان اسیتیجاری واقع در کوچه حمام باال که روبروی مقبره شیخ محمود شبستری است و
هفتم ،هشییتم و ن م داشییت .آمار دقیق دانش آموزان را به خاطر ندارم
در مل آقای تیمور ب رامی دایر بود .دبیرسییتان فقط سییه ک
ولی به یاد دارم که ظرفیت ک س ا تکمیل بود وریاست دبیرستان را آقای محمد علیایی که فردی منظم و جدی بودند به ع ده داشتند .با
اینکه ک سی ا در دوطبقه و آن م در دو سیمت شیرق وغرب ی حیاط بزرگ قرار داشیتند به همه جای مدرسیه سر میزدند.دبیرستان از
دبیران خیلی خوبی بر خوردار بود .عموم دبیران فارغ التحصیییل دانشییسییرای مقدماتی (تربیت معلم) یا دیپلم بودند و به خوبی از ع ده
تدری درو خود بر می آمدند .درآن سیییال ا زبان خارجی فقط فرانسیییه تدری می شییید.دبیر زبان ما آقای اعظم پناه ،جوانی بلند قد
خوش سیییما وشییی پوش بودند وخوب در می دادند .برخورد و نحوه تدری ایشییان باعث شییده بود که اکثر دانش آموزان از جمله
خود من به زبان فرانسییه ع قه مند بشییویم .درسییال دوم به دلیل تنگی جا و آماده شییدن سییاختمان ی مدرسییه نوسییاز کلیۀ دبیرسییتان به
سیاختمان جدید منتقل شید (محل فعلی دبسیتان خوشییگو) در سییال جدید آقای علیایی وعده ای از دبیران به تبریز منتقل شییدند ولی با جای

گزین شدن آن ا بازهم دبیرستان از کیفیت خوبی برخوردار بود .در همان سال اع م نمودند که در انگیسی هم در برنامه گذاشته شده
و انتخاب زبان خارجی اختیاری اسیت من با برخی از دوسیتان زبان فرانسیه را ادامه دادیم ولی عده ای دیگر زبان انگلیسی را انتخاب
کردند.در سییال تحصیییلی جدید با توجه به فضییای مناسییب آموزشییی و حیاط بزرگ ،فعالیت های ورزشییی هم رونق گرفت به طوری که
هر روز صیبح دو سیاعت قبل از شیروع ک سی ا باعده ای از دوسیتان در تیم والیبال دبیرسیتان حاضر می شدیم ابتدا حدود سه کیلومتر
در در صیی حاضییر می شییدیم.
می دویدیم سییپ چندین نوبت والیبال بازی میکردیم و با نواخته شییدن زنگ برای رفتن به ک
حضیور دو،سیه،نفر دانش آموز شیو طبع و پر جنب وجوش (آقای فیروز حسیین زاده و ).....در مدرسه،موجب می شد که زنگ های
شییلوغ و در عین حال با نشییاط باشیید .از آن ک سی ا خاطره ای به ذهنم رسییید که شییاید برای
تنف و زمان هایی که دبیر نداشییتیم ک
شما هم جالب باشد.

رفته بودیم ،ولی ریی دبیرستان نیامده بودند ،همان ساعت در ادبیات داشتیم که تدری آن را
ی روز صبح اول وقت که به ک
روال همیشییییگی خود غایب بودند معاون
خود آقای فضییییل الل ی ریی آموزش و پرورش به ع ده داشییییتند که ایشییییان هم بر خ
ما آمد وبه میز معلم تکیه
دبیرسییتان (ناظم) بعد از هدایت دانش آموزان ک س ی ای دیگر درحالی که ترکه ای در دسییت داشییت به ک
کرد وایسییتاد اتفاقااًا در همان لحظه اتومبیل آقای دهقان مدیر کل آموزش وپرورش (فرهنگ) آذربایجان دم در دبیرسییتان توق کرد و
ما حیاط ودر ورودی را می دیدند بادیدن این اوضاع و عدم حضور مدیر و معلم
ایشان وارد دبیرستان شدند آقای ناظم از پنجره ک
دویدند و می خواسییتند چوب را در جایی پن ان کنند دو ،سییه مرتبه به نیمکت ها و دیوار زدند تا اینکه
سییراسیییمه به طر در ک
یکی از دانش آموزان پا شییده چوب را گرفت و در کشییو نیمکت خود قایم کرد آقای ناظم به پیشییواز آقای مدیرکل دوید وهمراه ایشییان
ما آمدند دراین فاصله آقای فضل الل ی ومدیر مدرسه ازجریان اط ع پیدا کرده خود را به صحنه رساندند.الزم
برای بازرسی به ک
به یادآوری اسیییت که آقای دهقان از قوی ترین ومنظم ترین مدیران کل کشیییور بودند که این نوع بازرسیییی ها (اول وقت به مدار
ش رستان ها سر زدن) به طور دایم در برنامۀ کارشان بود.

پ از پایان تحصییی ت دوره اول متوسییطه برای ادامه تحصیییل نزد پدرم به کرمانشییاه رفتم (پدرم کارمند اداره کار وتأمین اجتماعی
کرمانشییاه بودند).ایشییان می خواسییتند که من به دانشییسییرای مقدماتی رفته معلم بشییوم ولی من ع قه داشییتم که تحصیییل آزاد نموده رشییته
پزشییکی را انتخاب کنم برای اینکه هم اطاعت امر پدر کنم و هم به خواسییته خود برسییم فکری به ذهنم رسییید تصییمیم گرفتم در کنکور
دانشییسییرا شییرکت کنم ولی به پرسییشی ا جواب ندهم همین کار را هم کردم اما ی اشییتباه من باعث شیید نقشییه من نقش بر آب شییود و آن
اینکه ضییمن مطالعه سییؤال ها ی مسییأله هندسییه نظر مرا به خود جلب کرد ومن آنرا به طور کامل حل کردم (آن زمان سییؤال های
کنکور تشیریحی بود) .مصیححین اوراق ،متوجه شیده وتعجب کرده بودند که چطور شیده مسیأله ای را که کمتر کسیی جواب داده ایشان
کامل حل کرده ولی پرسیش های ساده را بدون جواب گذاشته است .موضوع را با ِریی حوزها امتحانی و با پدرم درمیان گذاشته بودند
و پدرم متوجه وناراحت و عصییبانی شیید ولی باعذر خواهی و توضیییح ع قه ام ،ایشییان متقاعد شییدند وبه ادامه تحصیییل آزادم رضییایت
چ ارم تجربی را به خوبی و بامعدل باال به پایان
چ ارم دبیرسییتاان پ لوی آنجا ثبت نام کردند.همان سییال ک
دادند و مرا در ک
رساندم اما مشک ت زندگی ودوری از خانواده وادارم نمود که در آینده از رفتن به کرمانشاه وتحصیل آزاد منصر شوم.

سال بعد درکنکور ورودی دانشسرای مقدماتی تبریز شرکت نمودم ودربین همشریان خودم بارتبه اول قبول شدم (در دانشسرا برای هر
ی از شی رسیتان ها وبخش های اسیتان سی میه ای در نظر می گرفتند ) ورودی های دانشسرای مقدماتی عموما ا فارغ التحصیل سیکل
چ ارم دبیرستان را به خوبی تمام کرده بودم  ،درو دانشسرا برایم آسان بود.
ن م) بودند.ولی من که ک
اول دبیرستان (ک

دانشییسییرای مقدماتی تبریز ،محیط آموزشییی بسیییار خوب بود .مدیریت قوی ،معلمان باسییواد ،دلسییوز و متع د داشییت بطوریکه می توان
گفت ب ترین های فرهنگ (آموزش وپرورش) آذربایجان در آنجا جمع بودند .ریاسیییت دانشیییسیییرا با آقای محمد خانلو ،معاونت با آقای
بحرینی وسیییییرپرسیییییتی شیییییبانه با آقای علیایی(همان ریی سیییییابق دبیرسیییییتان گشییییینراز شیییییبسیییییتر) بود دبیران محترم ،آقایان ،دکتر
رحیمی(فیزی )،فرهنج( حسییاب اسییتداللی) ،حسییینی (هندسییه) ،فیاض (جبر) ،کارنگ(ادبیات فارسییی) ،شیی رسییتانی (زبان فرانسییه)،
بحرالعلوم (انگلیسییی) ،سییلطان القراء (عربی)  ،ابراهیمی(علوم اجتماعی) ،داوری (شیییمی) شییعاری نژاد(روانشییناسییی) ومنصییوری
(ورزش) بودند که هر ی به نوبۀ خود استاد و سرآمد به شمار می آمدند.

قسمت دوم:
پ از فارغ التحصییل شیدن از دانشیسرای مقدماتی تبریز ج ت انجام تع د خدمت به آموزش وپرورش شبستر معرفی شدم ومحل کارم
در یکی از روسییتاهای دور(سییرکندیزج که در فاصییله  31کیلومتری شییبسییتر قرار دارد ) تعیین شیید .برای اینکه با آنجاآشیینا شییوم روز
جمعه عصییر به روسییتای مذکور مراجعه نموده سییراغ خانۀ مدیر مدرسییه را گرفتم در این لحظه دسییتی را به دوش خود احسییا کردم
وقتی برگشیتم یکی از دوستان دوران تحصیل در شبستر را دیدم معلوم شد که ایشان ازاهالی همان روستا هستند خیلی خوشحال شدم او
علت آمدن مرا به روسییتایشییان پرسییید وقتی متوجه شیید من معلم آن روسییتا شییده ام مرا به خانه خودشییان برد و به پدر ومادرش معرفی
نمود شیییب را در خانه آن ا گذراندیم صیییبح اول وقت خودم را به مدرسیییه فروغ سیییرکندیزج که تن ا مدرسیییه مشیییترک سیییه روسیییتای
مجاور(،سییرکندیزج ،کندرود و گل آباد) بود معرفی نمودم مدیر مدرسییه یکی از اهالی همان روسییتا به نام آقای ترکمانی بود که او را
شییاممد خان (شییاه محمد خان) صییدا میکردند ودوسییتی که آن شییب مرا مورد محبت قرار داد آقای تقی خان حافظی بود،مدت ی سییالی
که درهمان روستا بودم خانواده آقای حافظی با بزرگواری تمام از من مانند فرزند خود پذیرایی نمودند.

پ از ی سیال تدری در دبسیتان فروغ سرکندیزج که همراه با خاطرات تلخ و شیرین بسیاری بود به دلیل شناختی که ِر ًِ ًِ ًِ ًِهی
آموزش وپرورش از سیوابق تحصییلی من داشیت و اظ ار ع قه خودم ،به دبیرسیتان درخشیانی بنی منتقل شیدم .روسیتای بنی درسه
کیلومتری شبستر ودر شمال آن واقع شده به دلیل نزدیکی وکم شیب بودن راه ،این انتقال برایم امتیازی بود.هر روز صبح با دوستان و
با دوچرخه از شبستر راه می افتادیم و در عرض نیم ساعت به مدرسه می رسیدیم و عصر دو باره به شبستر بر می گشتیم.

دوره اول متوسییطه را داشییت و سییاختمان آن در اطاق های مجزا ولی چسییبیده به سییاختمان
دبیرسییتان درخشییانی بنی فقط سییه ک
دبسیتان بود و هر دو با ی مدیریت اداره می شید .مدیر مدرسیه آقای حکم (دشیمن کش) بودند و من ع وه بر تدری فیزی و شیییمی
نظامت مدرسیه را هم ع ده دار شیدم .سیال بعد اهالی بنی به فکر گسیترش دبیرستان و تأسی دوره دوم آن افتادند و با همکاری اداره
و مدیریت مدرسییه و پیگیری زیاد اولیای دانش آموزان ،پ از اعزام دبیر لیسییانسیییه از ت ران که با حمایت مالی مرحوم حاج مس ییّب
ن م از سییرگردانی نجات یافتند و
چ ارم یعنی سییال اول دوره دوم تاسییی گردید و فارغ التحصییی ن ک
درخشییانی انجام شیید ک
چ ارم را تدری می کرد دایر شیید .دلیل توقع
ک س ی ای در با همکاری همان دبیر لیسییانسیییه (آقای ب زاد)که اکثر در های ک
چ ارم دایر وکادر وامکانات
زیاد آموزش وپرورش از بنی برای گسیترش دبیرستان این بود که در دبیرستان گلشن راز شبستر ک
الزم هم فراهم بود لذا نیاز زیادی احسییا نمی شیید ولی امکانات جدید آن م از طر ی شییخ خیر ع قه مند برای اداره هم انگیزه
پنجم و سیال بعد شیشیم نمودند و مرحوم درخشانی اقدام به احداث ساختمان
ای بود  .ازسیال بعد هر دو دبیرسیتان اقدام به تأسیی ک
مستقل برای دبیرستان درخشانی و تج یز آزمایشگاه های آن و همچنین احداث ساختـیمان بـیرای سکونت دبیـران و دانـش آموزان غیـر
بـیییییومی نمـیییییودنـییییید و فوق العاده ای برای دبیران لیسانسیه اعزامی منظور کردند به این ترتیب دبیرستان درخشانی رونق گرفت.اداره
آموزش وپرورش هم برای اسیتفاده ب ینه دبیرسیتان درخشیانی را برای رشیته تجربی و گلشین راز شبستر را برای رشته ریاضی اع م
نمود و با توجه به فاصله کم دو آبادی دانش آموزان درانتخاب رشته و محل تحصیل آزاد و راحت شدند.

در سیال دوم گسیترش دبیرسیتان درخشیانی بنی بدلیل نیاز دبیرسیتان گلشین راز شبستر به دبیر شیمی آموزش وپرورش نص ساعات
کارم را به این دبیرسییتان انتقال داد و ی سییال دبیر مشییترک هر دو دبیرسییتان بودم و از سییال بعد همه سییاعات کار من به گلشیین راز
شیبستر انتقال یافت.و تا انتقال به ت ران در همانجا مش ول انجام وظیفه بودم .با اینکه مدرک تحصیلی من دیپلم بود ولی با مطالعه زیاد
شیشیم ریاضیی شیمی تدری می کردم و هیچ مشکلی نداشتم ،
و با اسیتفاده از منابع معتبر و دانشیگاهی در تمام ک سی ا حتی در ک
دانش آموزان و اولیای آنان و مدیریت دبیرستان هم از کار من رضایت داشتند.

دبیرسییتان گلشیین راز شییبسییتر در آن سییال ا (دهه های چ ل و پنجاه )از ب ترین شییرایط ب ره مند بود .مدیریت و کادر قوی داشییت دانش
آموزان در مجموع فوق العاده در خوان و از لحاظ اخ قی خوب بودند ،ریاسییت دبیرسییتان را آقای آبادی که لیسییان ادبیات فارسییی
داشییتند ع ده دار بودند و مدرسییه به خوبی اداره می شیید .در همان سییال ا تعدادی دبیر لیسییانسیییه هم به منطقه اعزام شییده بود که بین دو
دبیرسیتان یاد شیده تقسیم شدند و رابطه بسیار خوب و صمیبمی با هم داشتند.که همراه با درایت ومدیریت بسیار خوب آقای فضل الل ی
ریی آموزش وپرورش وقت موجب رونق فرهنگ منطقه شده بود.

کادر آموزشییی دبیرسییتان گلشیین راز شییبسییتر در دهه چ ل عبارت بودند از آقایان:صییفر باهمت ( ریاضییی دوره دوم ) ،یزدانی (ادبیات
فارسییی) ،جوانی ( فیزی ) لطی شییبگاهی ( عربی و فقه ) ،اشییرفی زاده ( شیییمی ) ،نیرومند ( علوم اجتماعی ) ،عرفان پرسییت (
ریاضییی دوره اول ) ،صییالح (زبان انگلیسییی) و نظامت دبیرسییتان را آقای علی دنیابین ع ده دار بودند که بعد از انتقال آقای آبادی به
تبریز مسؤلیت اداره مدرسه به ایشان واگذار شد،که ایشان هم در ایجاد علقه بین دبیران و نظم دبیرستان خیلی موفق بودند.
قسمت دوم:
درقسیمت اول اشاره شد که عمل کرد دبیرستان گلشن راز شبستر در دهه چ ل بسیار خوب و بازده آن خیلی باال بود  .ازجمله کارهای
نمونه این بود که اطاق ای مدرسییه برای درو مختل درنظر گرفته شییده بود و وسییایل الزم برای تدری عملی هر در در همان
جمع آوری می شید و دبیران ضیمن تدری از همان وسیایل استفاده میکردند وعم ا مطالب درسی را به خوبی توجیه می نمودند
ک
بدین ترتیب دانش آموزان ساعت های مختل در ک س ای متفات بودند و احسا خستگی نمی کردند.

نمونه دیگری از خوبی های مدرسه این بود برنامه های درسی در دو نوبت سه ساعت صبح و دو ساعت بعد از ظـیییی ر اجـییییرا می شد
در فاصیییله دو نوبت که حدود دو سیییاعت و نیم طول می کشیییید دانش آموزان بومی به منزل خود میرفتند و غیر بومی ها در همانجا
استراحت می نمودند.

.بعد از پایان ک سی ای نوبت عصییر مدرسییه جان تازه ای می گرفت و دانش آموزان در کارگاه ای مختل مشی ول به کار می شییدند ،
گروهی فوتبال یا والیبال بازی میکردند و عده ای در کارگاه نجاری(آقای عرفان پرست اداره می نمودند) عده دیگر در کارگاه عکاسی
(آقای نیرومند اداره می کردند) فعالیت می کردند خود من (اشیرفی زاده) دو کارگاه را سرپرستی می نمودم که یکی آموزش سیم کشی
و دیگری خشییی کردن گیاهان و حیوانات (تاکسیییی درمی) بود درهر حال برنامه های فوق العاده و جنبی ک سییی ا خیلی پر شیییور و
مفرح و اکثر روزها تا غروب آفتاب دایر بودند.

قسمت سوم:
در همان زمان در بعضیی نقاط دیگر شی رستان شبستر مانند خامنه  ،تسوج ،سی و دخترانه شبستر نیز دوره اول دبیرستان دایر شده
بود ولی هیچکدام وسایل آ زمایشگاهی کافی نداشتند در صورتیکه برای گلشن راز وسایل خوب و قابل جا به جایی خریداری شده بود،
با موافقت آقای فضییل الل ی بعضییی از روز های هفته ماشییین اداره و راننده آن (آقا خلیل) در اختیار من قرار می گرفت تا وسیایل فوق
را به مدار مذکوربرده با حضییور وکم دبیر خود ک سی ا درو خوانده شییده را برای دانش آموزان به طور تجربی(عملی) نشییان
دهیم به این وسییییله حد اکثر اسیییتفاده را از امکانات موجود می کردیم.این تجربه همان کاری بود که مرحوم محمد علی پی امی مؤل
کتاب ای فیزی دوره دوم دبیرسییتان در دهه پنجاه با اسییتفاده از وسییایل و تج یزات بسیییار خوب و کامل دانشییسییرای مقدماتی تبریز در
مراکز ش رستان ا از جمله شبستر انجام می داد که خیلی مفید و الگو بود.

