
 ایرانهای محلی پژوهشنامه تاریخ

 (151-111)صفحات   11پیاپی  -شماره اول -سال ششم

Biannual Research Journal of  

Iran Local Histories 

 

 * Corresponding Author: rdehgani@tabrizu.ac.ir  نویسندة مسئول *
alireza_karimi_46@yahoo.com  

hosseinrasouli57@yahoo.com 

سازی باعث جایگاه و ظرفیت باالی نهاد آموزش رسمی در پروژة ملّی
داشته  ای به توسعة معارفشد تا در دوران رضاشاه، دولت نگاه ویژه

های اصلی این نهاد تقویت و گسترش از آنجا که یکی از رسالت باشد،
گرایی و تحکیم وحدت ارکان اساسی ملّیزبان فارسی به عنوان یکی از 

ملّی بود، گسترش و تأسیس مؤسسات معارفی در مناطق عشایری و 
هدف این پژوهش آگاهی از چرایی  .نشین اهمیّت دو چندانی داشتقوم

و چگونگی واکنش اهالی کردستان نسبت به گسترش مدارس دولتی 
ـ تحلیلی و  است و در این راستا تالش شده است تا به روش توصیفی

بر اساس اسناد و مدارک آرشیوی به این سؤاالت پاسخ داده شود: در 
های آموزشی در کردستان با چه کیفیتی به اجرا دوران رضاشاه سیاست

معارف در  و توسعة در آمد؟ فرماندهان نظامی در تأسیس مدارس
های مردمی چگونه از مدارس جدید کردستان چه نقشی داشتند؟ گروه

 ال کردند و نگاه مردم به مدارس مذکور چگونه بوده است؟استقب
اصلی پژوهش این است که باورهای مذهبی و بافت سنّتی  فرضیة

استقبال مردم از مدارس جدید جامعه و استفاده از زور و اجبار به عدم 
دهد عوامل دیگری نیز چون های پژوهش نشان مییافته منجر شده است.

یربومی و لزوم تدریس دروس به زبان فارسی، استفاده از معلّمان غ
وضعیّت پریشان معیشتی و اقتصادی اهالی، عدم همخوانی مطالب کتب 

 اند.درسی با نیازهای جامعه و... نیز در این زمینه نقش داشته
 

 . کردستان، رضاشاه، ارتش، مدارس جدید، زبان فارسی ها: کلیدواژه

 

The high position and capacity of the official education in 

nationalization project led the Reza Shah’s government to 

have a special look at developing education.Since one of 

the major purposes of this institute was improving and 

spreading Persian language as a salient factor in 

nationalism and strengthening of national unity, the 

spread and establishment of educational institutes had a 

cardinal importance in tribal and minority districts. The 

purpose of this study is to know the reasons and the 

response of local people of Kurdistan to the development 

of public schools. In this regard, it has been attempted to 

answer the following questions with descriptive-analytical 

method and by exploring archival documents: What was 

the quality of administering the Pahlavi government’s 

educational policies? What role did military commanders 

play in the establishment of schools and the development 

of education in Kurdistan? How did common groups 

welcome new schools and what was the opinion of people 

towards the aforementioned schools? The chief hypothesis 

of this study is that the religious beliefs and traditional 

context of society, and the use of force and coercion led to 

the lack of welcoming new schools by people. Findings of 

the research also show that some other factors such as the 

appointment of non-native teachers, and the need for 

teaching lessons in Persian, the awful economic and 

livelihood condition of the residents, lack of consistency 

between the school textbooks and needs of society  and 

etc. also have contributed to these events.  
 

Keywords: Kurdistan, Reza Shah, the army, new 
schools, Persian language.  
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 مقدمه. 1

تمرکز بر نهاد تعلیم و تربیت و به انحصار درآوردن 

ترین های درسی، یکی از مهمتألیف و چاپ کتاب

سازی و های دولت رضاشاه، در راستای ملّتاهرم

ایران بود. چندقومیّتی  سازی فرهنگی جامعةیکسان

، از دیدگاه این دولت و روشنفکران آن وجود زبان

پوشش، آداب و رسوم مختلف اقوام ایرانی، خطری 

شد؛ از بستگی ملّی تلقّی میبالقوه برای امنیّت و هم

بایست برای از میان بردنِ رو، از نظر آنان میاین

ویژه در زمینه زبان و های اقوام ایرانی بهتفاوت

هیچ اقدامی دریغ نکرد. در این میان، از پوشش از 

آنجا که نظام آموزشی و توسعه مدارس دولتی یکی 

سازی فرهنگی و ترین راهکارهای یکساناز مهم

ایدئولوژی طبقة حاکم بود، دولت، به گسترش  اشاعة

نشین توجّه ویژه در مناطق عشایری و قوممدارس به

شاه، خاصّی داشت،  بنابراین در طول حکومت رضا

سازی و توسعة ای برای مدرسههای گستردهتالش

 معارف، از جمله در کردستان، صورت گرفت.

برای  " کردستان"در جستار حاضر، واژة  

غربی که شهرهای کردنشین جنوب استان آذربایجان

در دوران رضاشاه، جزو قصّبات شهرستان ساوجبالغ 

-، به)مهاباد( و شهرهای کنونیِ استان کردستانمکری 

انضمام برخی از شهرهای استان کرمانشاه، همچون 

پاوه، جوانرود و روانسر، که در تقسیمات آن روز 

 اند،شدهجزو قصّبات شهرستان سنندج محسوب می

کار رفته است. برای به انجام رساندن پژوهش، در به

مجموع، اسناد مربوط به شهرهای مهاباد، سنندج و 

ا در دورة رضاشاه، مورد بیجار به همراه قصّبات آنه

  بررسی قرار گرفته است.

دربارة تاریخچة آموزش نوین در کردستان در 

این دوره، آثار تحقیقی چندانی وجود ندارد؛ هرچند 

برخی از تواریخ محلّی، ضمن پرداختن به تاریخ 

شهرها و مناطق مختلف کردستان، اشاراتی مختصر 

اده از اسناد و استفاند؛ امّا عدمبه این موضوع داشته

ها، از ارزش تحقیقی این آثار کاسته اکتفا به شنیده

های است؛ حال آنکه اسناد فراوانی در زمینة سیاست

فرهنگی دولت رضاشاه و تأثیر آن بر آموزش و 

پرورش کردستان، در مراکزی چون مرکز اسناد ملّی 

ایران در تهران و همدان وجود دارد که تاکنون کمتر 

ه پژوهشگران قرار گرفته است. در این مورد استفاد

، آموزش و پرورش کردستان پیشینهمیان، کتاب 

 تألیف عبدالحمید حیرت سجادی اگرچه از ارائة

آموزش و پرورش  تصویر کاملی از تاریخچة

کردستان در دوران رضاشاه ناتوان است امّا 

آوری و بازخوانی تعدادی از اسناد مربوطه که جمع

را ارزشمند ز اسناد وجود ندارد، آن در سایر مراک

 ساخته است. 

توان گفت موضوع جستار حاضر رو، میاز این

تازگی دارد و تالش شده است تا با بررسی و تحلیل 

اسنادی که تاکنون کمتر مورد توجه و استفاده 

اند، قسمت کوچکی از خأل محققان قرار گرفته

قی نظیر پژوهش مبتنی بر اسناد در زمینة تاریخ مناط

 پر شود.  کردستان در دوران رضاشاه

 

نگاهی گذرا به سیر گسترش آموزش نوین در . 2

 کردستان

قبل از تأسیس مدارس جدید در کردستان، آموزش 

گرفت. اوّلین های سنّتی انجام میخانهبیشتر در مکتب

مدارس به سبک جدید توسط جامعة مسیحی و 

ش، 1721و1721های کلدانی در سنندج، در سال

اصلی آنها، تعلیم فرزندان این  تأسیس شد. وظیفة

داران مسلمان شهر نیز جامعه بود امّا اشراف و سرمایه
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فرزندان خود را در یکی از این دو مدرسه به 

 (. 71: 1831داشتند )حیرت سجّادی، تحصیل وامی

اکبر صادق در سنندج ش علی1723در سال 

گ وی در همان سال ای بنا نهاد که با مرمدرسه

ش سیّدمحمدباقر 1721تعطیل شد؛ سپس در 

تأسیس « سعادت»ای به نام سجّادی، مدرسهحیرت

کرد که پس از مدّتی، برای کاهش مخالفت 

تغیر یافت و « محمّدیه»روحانیان، نام مدرسه به 

ش به مناسبت حکومت احمدشاه 1711سرانجام در 

(. 111: 1811سجّادی، بدل شد )حیرت« احمدیّه»به 

« احمدیه» بر مدرسةش در سنندج، افزون1811در 

وجود داشت؛ « اتّحاد»مدرسة دولتی دیگری نیز با نام 

دولتی و در شهر  همچنین در شهر بیجار، یک مدرسة

سقز یک مدرسة ملّی که از دولت مقداری اعانه 

 (.73128/712: 1811گرفت، دایر بود )ساکما، می

ی وزارت معارف، در احمد مقبل، مأمور ارسال

گزارش خود از وضعیّت معارف کردستان در 

دولتی،  رغم وجود دو مدرسهنویسد: بهش می1811

تربیّت و تعلیم اطفال خود را « عموم اعیان و خوانین»

سپرند، همچنین داران میبه معلّمان خانگی و مکتب

آلیانس »و « کلدانیان» افزاید که در مدرسهمی

ج، ابداً پروگرام )برنامه( وزارت سنند« اسرائیلیت

جداً از قبول آن هم استنکاف »معارف عملی نشده و 

 (.72111/712: 1811)ساکما، « دارند

توجّه، استقبال کم اهالی یکی از نکات قابل

دولتی شهر است، مثالً در  سنندج از دو مدرسة

آموزان این ش مجموع دانش1817که در سال حالی

نفر بود )ساکما:  181دو مدرسه کمتر از 

آموز در نفر دانش 7111(، حدود 11111/712

های سنندج مشغول تحصیل بودند خانهمکتب

 (. 83121/712: 1811)ساکما، 

پس از روی کار آمدن رضاشاه، دولت در راستای 

نهادینه ساختن ایدئولوژی مورد نظر خود و ترویج زبان 

فارسی، به تأسیس مدارس و گسترش معارف در 

ای کرد. کفیل وزارت اطق مرزی و قومی توجّه ویژهمن

ش خواستار افزایش قابل توجّه بودجه 1811معارف در 

وزارت معارف برای توسعة مدارس در مناطقی چون 

، تعلیم و تربیتکردستان و آذربایجان شده بود )مجلّه 

 ش بودجة1811(. در 71: 1811، 1دورة اوّل، ش

زار تومان بود که به ه11معارف استان کردستان حدود 

ش بیش از سه برابر افزایش 1818نسبت بودجه سال 

 (. 71111/712: 1811داشت )ساکما، 

های آغازین حکومت رضاشاه، بنابراین در سال 

تالش گستردة دولت برای تأسیس مدارس دولتی در 

شهرها و قصبات مناطق کردنشین مشهود است؛ 

ر که از گزارش بازرس وزارت معارف دچنان

بر سنندج و آید، در این سال، افزون ش برمی1812

قصبه و روستای دیگر کردستان، مدارس  18سقز، در 

: 1812تأسیس وجود داشته است )ساکما، تازه

دفتر »(. همچنین در سال یادشده، 78117/712

ای به وزارت معارف در نامه« مخصوص شاهنشاهی

و اوقاف دستور تأسیس دو باب مدرسه در 

کند و الغ مکری )مهاباد کنونی( صادر میساوجب

فوراً این امر به رئیس معارف آذربایجان »بایست می

« ابالغ شود تا در اسرع وقت در این زمینه اقدام شود

 (.82321/712: 1812)ساکما، 

های صورت گرفته، اهالی از علیرغم تالش

تأسیس مدارس جدید استقبال چندانی نکردند. تعداد 

دولتی  مدرسة 11استان کردستان در آموزان دانش

: 1812نفر بود )ساکما،  211ش تنها 1812ابتدایی در 

( که بسیاری از آنها نیز به زور به این 78117/712

مدارس آورده شده بودند و پس از مدّت کوتاهی از 
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 کردند. مدرسه فرار می

عدم استقبال از مدارس جدید باعث شد که در 

وجود ای بهمدارس وقفهروند تأسیس و گسترش 

ش در 1811-1811که در سال تحصیلی آید، چنان

ابتدایی  مدرسه 77تنها معارفی استان کردستان  حوزه

آموز در آنها نفر دانش 7111وجود داشت که کمتر از 

(؛ 71111/712: 1811مشغول به تحصیل بودند )ساکما، 

های پایانی حال باز دولت، حتّی در سالاما با این

حکومت رضاشاه نیز از تأسیس مدارس ابتدایی در 

مناطق مرزی و عشایرنشین کردستان دست برنداشت؛ 

ش در شش روستای قصبة 1813برای نمونه، در سال 

زمان تنها دارای یک مدرسه بود، سردشت، که تا آن

کرد )ساکما، همدان، « نوبنیاد»اقدام به تأسیس مدارس 

در روستاهای  (. تأسیس مدرسه113/712/11: 1871

هم در شرایطی که ای چون سردشت آنقصبة دورافتاده

حتی اهالی شهرها و قصبات نیز چندان تمایلی برای 

حضور در مدارس دولتی نداشتند، نشانگر آن است که 

دولتمردان به خوبی از اهمیت و جایگاه گسترش 

ها و اشاعة آموزش رسمی در نهادینه ساختن ارزش

در مناطق مرزی و عشایرنشین  زبان فارسی مخصوصاً

بایست ضمن تأسیس مدارس آگاه بودند. در نتیجه می

دولتی، مردم را به هر نحو ممکن، از تشویق گرفته تا 

  .تهدید، وادار به فرستادن فرزندان خود به مدارس نمایند

در سال پایانی حکومت رضاشاه تعداد مدارس 

اب و ب 12ابتدایی دولتی حوزة معارفی کردستان به 

نفر افزایش یافت. تعداد  8781آموزان به تعداد دانش

آموزان این حوزه، پس از سقوط رضاشاه، در دانش

با کاهشی در حدود پنجاه  1871-71سال تحصیلی 

نفر کاهش یافت )سالنامه و آمار  1132درصدی به 

-81: 1871-1877و  1871-1871و  1871-1811

که اهالی  (. این امر به خوبی نشانگر آن است81

کردستان رغبت چندانی به فرستادن فرزندان خود به 

اند و افزایش نسبی تعداد مدارس دولتی نداشته

های پایانی حکومت آموزان آن حوزه در سالدانش

های نهادهای دولتی و رضاشاه بیشتر ناشی از تالش

 زور و اجبار نهادهای حکومتی بوده است.

ارس دخترانه اهالی کردستان نسبت به تأسیس مد

نیز چندان روی خوشی نشان ندادند. اولین مدرسة 

های خانم مریم اردالنی دخترانه در سنندج با تالش

 1811تأسیس شد. او در سال  1811در سال 

درخواست تأسیس مدرسة دخترانه در شهر سنندج را 

تسلیم ادارة معارف سنندج و سپس وزارت معارف 

(. یکی از نکات 1111/712: 1811کرده بود )ساکما، 

قابل توجّه این درخواست این بود که سه تن از 

روحانیان برجستة سنندج، از جمله امام جمعة این 

شهر، شایستگی خانم اردالنی را برای تأسیس مدرسه 

تصدیق نموده و تعلیم دختران را منافی دین و شرع 

توان چنین ندانسته بودند )همان(. از این مسئله می

ه عامة مردم، با توجّه به عرف رایج برداشت کرد ک

، چندان موافقتی با تحصیل دختران در مدارس جامعه

ای آن را مغایر با مذهب جدید نداشتند و حتّی به گونه

 .دانستندو اعتقادات دینی خود می

بررسی اسناد نشانگر نوعی اختالف در دیدگاه و  

 رفتار اهالی سنندج در مواجه با تأسیس اولین مدرسة

که گروهی دخترانه و مخصوصاً مؤسس است؛ در حالی

تأسیس این مدرسه را مغایر با مذهب و مؤسس آن را 

کردند )ساکما، به ارمنی و المذهب بودن متهم می

(، تعدادی دیگر از اهالی این شهر 71171/712: 1811

از تأسیس این مدرسه استقبال نموده و اطمینان کاملی 

: 1812النی داشتند )ساکما، به عفت و دیانت خانم ارد

87232/712.) 

وجود مشکالت فراوان باعث شد تا خانم  
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سال، از ریاست مدرسه استعفا  8اردالنی، پس از 

دهد. هرچند این اقدام به تعطیلی مدرسه منجر نشد 

امّا از آنجا که تأسیس اولین مدرسة دخترانه در 

سنندج بیش از آنکه ناشی از خواست عمومی مردم 

های خانم اردالنی ، از تالش و کوششباشد

گونه تالشی در سرچشمه گرفته بود، پس از آن هیچ

راستای تأسیس مدارس دخترانة دیگر در این شهر و 

در سایر شهرها و قصبات کردستان صورت نگرفت 

و حتی عدم استقبال اهالی سقز از تأسیس مدرسة 

 1812نسوان باعث شد تا وزارت معارف در سال 

ختصاص داده شده به این امر را به تأسیس بودجه ا

مدارس ابتدایی پسرانه در اورامان اختصاص دهد 

 (.78117/712: 1812)ساکما، 

در حوزة معارفی  1818-1817در سال تحصیلی 

دبستان پسرانه تنها یک  78کردستان، در مقابل 

مدرسة دخترانه وجود داشت )سالنامه و احصائیه 

(، در حالی که 21: 1811-1811و  1817-1818

نفر بالغ  1112آموزان پسر به بیش از تعداد دانش

آموز دختر وجود دانش 711شده بود تنها حدود 

 (.11داشت )همان: 

هر چند تالش دولت برای تأسیس و گسترش  

مدارس دخترانه و مختلط برای ترویج و پیشبرد 

سیاست کشف حجاب به افزایش نسبی آمار مدارس 

های پایانی حکومت ختر در سالآموزان دو دانش

رضاشاه انجامید اما با سقوط رضاشاه در شهریور 

آموزان دختر روند رو به افزایش تعداد دانش 1871

نفر در  138در کردستان متوقف شد و تعداد آنها از 

 1871-1871نفر در سال  171به  1871-1811سال 

-1871و  1871-1811کاهش یافت )سالنامه و آمار 

(.  همچنین  بسیاری 81-81: 1877-1871 و 1871

از مدارس دخترانه و مختلط در نقاط مختلف کشور 

 و از جمله کردستان بسته شد. 

بیست و پنج  نفر از روحانیان و  1878در سال 

ای خطاب به اشراف و بازاریان معتبر سنندج،  در نامه

فرماندار، وجود مدارس مختلط را مغایر با شعایر 

گونه مدارس خواهند تا اینته و از وی میاسالمی دانس

آموزان پسر و دختر از یکدیگر جدا تعطیل و دانش

 (.23/ 7: 1837شوند )حیرت سجادی، 
 

 . نقش ارتش در گسترش مدارس جدید 3

بر تأمین امنیّت و در دوران رضاشاه، ارتش افزون 

های فرهنگی و ها در اجرای برنامهسرکوب شورش

اساسی را برعهده داشت. در پی  اقتصادی دولت نقش

آموزان آوری دانشعدم استقبال از مدارس، وظیفة جمع

و وادار ساختن والدین برای فرستادن فرزندان به مدارس 

 به ارتشیان و نظامیان واگذار شد. 

بازرس وزارت معارف در گزارش خود، در سال 

 آموزان حوزةش، با اشاره به آمار پایین دانش1812

کردستان نسبت به مدارس موجود، ضمن معارفی 

پیشنهاد اجباری ساختنِ تحصیالت در کردستان و توابع 

باید با جبر و زور اطفال آنجا را به »کند که تأکید می

مدرسه جلب نماید و الّا سوای تضییع مالی دولت اثری 

 (.78117/712: 1812)ساکما، « مترتّب نخواهد شد

ستناد به در همین سال وزارت معارف با ا 

یک از ش که طبق آن، آمار هیچ1811سال  احصائیة

نفر نبوده  81های مدارس سنندج بالغ بر کالس

است، با پیشنهاد حکومت کردستان برای تأسیس 

استعداد و »مدرسه در سنندج مخالفت کرده و 

« استحقاق شهر سنندج برای تأسیس مدارس جدید

(. 11181/712: 1812را کافی ندانسته است )ساکما، 
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البته حاکم کردستان نیز در گزارش بازدید خود از 

ش به این مسئله اشاره کرده 1812مدارس سنندج در 

اهالی این والیت هنوز به مدارس دولتی مأنوس »که 

« نمایندهای قدیمی اظهار رغبت مینشده و به مکتب

 (. 81137/712: 1812)ساکما، 

وزارت معارف در سال یادشده ضمن ابراز 

رغم صرف آموزان، بهگرانی از تعداد اندک دانشن

معارف کردستان، توضیح  بودجة فراوان، از ادارة

خواسته است. رئیس معارف کردستان نیز در پاسخ، 

 نویسد:کند و میبه مطالب مهمی اشاره می

این بنده از بدو تصدّی خود تا حال به کرّات از 

ام به ودهادارات حکومتی و قشونی و امنیّه تقاضا نم

آوری اطفال شعبات خود امر و دستور دهند در جمع

مدارس اطراف شهر سنندج مساعدت و معاضدت 

در این نامه آمده است که معلّمان و کارکنان «. نمایند

وسیله به« اورامان»و « مریوان»، «جوانرود»مدارس 

قشونی به آن  همراهی ادارههای نظامی و بهپست

برای اینکه اهالی از تأسیس اند و محل اعزام شده

مدرسه وحشت و اضطراب ننمایند به اشخاص 

مربوطه دستورات الزم داده شده، که ابتدا اشخاص 

آوری نموده و ها را جمعزادهسرشناس منطقه و بیگ

نتایج تعلیم و تربیت را به آنان گوشزد نمایند، 

تمایل  همچنین رئیس معارف ضمن اشاره به عدم

به تأسیس « دیواندره»و « خورخوره»، «هوباتو»اهالی 

باالخره این بنده با مساعدت »نگارد  مدرسه می

مساعدت جمعی  قشونی و حکومت محلّی و با حسن

از آقایان علمای محلّی با زحمات زیاد وسایل 

 تأسیس مدارس مزبور را فراهم ساخته و در نتیجه

منصبان نظامی در هر مدرسه به طور همراهی صاحب

آوری نفر محصّل جمع 81، 81، 71تا حال  مختلف

  اند.شده مشغول تحصیل

 نویسد: و در پایان می

جهالت از روانه  با توجه به اینکه اهالی به واسطه

نمودن اطفال خود به مدرسه کراهت دارند چگونه 

نفر  1111باید انتظار داشت احصاییه محصّلین بیش از 

 باشد.

ا مساعدت قشونی تا چند کند که بو اظهار امیدواری می

محصّلین مدارس دو برابر شود )ساکما،  ماه دیگر عدّه

 (. این سند به خوبی نشانگر عدم78117/712: 1812

عالقه و تنفر اهالی از مدارس جدید و نقش پررنگ 

اداره قشونی در تأسیس مدارس و اجبار اهالی به 

فرستادن فرزندان خود به این مدارس و همراهی 

 معلّمان و تأمین امنیّت جانی آنها است.

اسناد فراوان دیگری، به نقش گستردة ارتش و 

ین فرماندهان نظامی در توسعه معارف در مناطق کردنش

اشاره دارد، از جمله در گزارش اداره معارف کردستان 

آوری اطفال مدارس به وزارت معارف در قضیّة جمع

به این موضوع اشاره شده « خورخوره»و « هوباتو»

مطابق راپورت واصله یک نفر نایب دوم در »است: 

« آوری اطفال استمدارس مزبوره مشغول جمع

نمایندة معارف (. همچنین 77111/712 1812)ساکما، 

های فراوان سرهنگ کردستان، با اشاره به تالش

محمّدخان، رئیس تیپ کردستان در پیشرفت امور 

مدارس مناطق عشایرنشین کردستان، از وزارت معارف 

مراتب را به وزارت جلیلة جنگ مستحضر »خواهد می

الیه تقاضا فرمایند که موجبات و ضمناً از وزارت معزّی

)ساکما، « امر مزبور را فراهم آورند تشویق ایشان در

1812 :88111/712.) 

در بسیاری از موارد، فرماندهان نظامی لزوم تأسیس 

ویژه در مناطق عشایرنشین، را به وزارت مدارس، به

کردند و خواستار داخله یا وزارت معارف گوشزد می

ش 1812که وزارت داخله در اقدام عاجل بودند؛ چنان

رت معارف به لزوم تأسیس مدرسه در در مکاتبه با وزا

 کند: اشاره می« اورامان»
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با رعایت االهم فاالهم از بودجه مدارسی که در نقاط 

غیرالزم تأسیس شده و محصّل ندارد تقلیل شود و در 

نظر ضرورت و اورمان که از هر نقطه عوض آن مدرسه

: 1812اهمیّت کامل دارد تأسیس گردد )ساکما، 

11111/712.) 

کتة جالب اینکه قبل از تأسیس مدرسه از ن 

اهالی، برای فرستادن اطفال به مدارس، قول 

اند. ساختهگونه آنها را ملتزم میاند و بدینگرفتهمی

 11/8/1811مورخه قشونی کردستان در نامة ادارة

معارف با اشاره به لزوم افتتاح یک باب  به ادارة

، «تواوآهنگ»و یا « افراسیاب» مدرسه در قریه

ملتزم »نوشته است که رؤسای عشایر گلباغی 

« نفر شاگرد هم به مدرسه بدهند 21اند شده

 (.77113/712: 1811)ساکما، 

ش 1811دخالت ارتش همچنان ادامه دارد: در 

دفتر »ای بهفرمانده تیپ مستقل خوزستان در نامه

، خواستار تأسیس مدارس در «مخصوص شاهنشاهی

برای ترویج زبان فارسی شده مناطق عشایرنشین 

ای محرمانه به وزارت معارف است. دفتر نیز در نامه

تکثیر عدة دبستان در خوزستان و کردستان یعنی »

را از جمله کارهای الزم و « کلّیه مناطق کردنشین

بایست آن وزارت انجام دهد داند که میفوری می

 (. 88122/712: 1811)ساکما، 

ای به وزارت معارف در سرلشکر معینی، در نامه

مرزی سردشت،  ش با اشاره به اینکه در قصبه1812

کالسه وجود دارد، فقط یک دبستان مختلط شش

تنها در قصبه، های جدید نهخواستار ایجاد دبستان

بلکه در روستاهای مختلف آن شده بود، پس از این 

درخواست، در شش روستا مدارس جدید ایجاد 

(. 1113/712/11: 1812ن، شود )ساکما، همدامی

نمایندة فرهنگ سردشت نیز در تلگراف خود به 

اشاره  1812معارف کردستان، در تاریخ هفتم مهرماه 

کند که شهربانی با نهایت جدیّت مشغول می

آموزان سوادان شده و آمار فعلی دانشآوری بیجمع

 نفر است )همان(. 171اوّل تا ششم مجموعاً پایة

دیگر به اداره فرهنگ سنندج در تاریخ  ایاو در نامه 

ضمن اشاره به زحمات و  1871ماه سوم اردیبهشت

های فراوان خود برای راضی کردن اهالی جهت تالش

فرستادن فرزندان خود به مدارس نوشته است به محض 

آوری ای که با هزار زحمت جمععدّه»تعطیلی مدارس 

ل پیشنهاد شوند، به همین دلیمی« کلّی متفرقشده به

در طول تابستان باز باشند تا « نوبنیاد»های کند دبستانمی

آموزان فرصت فرار از مدرسه را نداشته باشند دانش

 (.1111/712/11: 1871)ساکما، همدان، 

توان گفت در دوران رضاشاه در مجموع می

دولتمردان و فرماندهان نظامی وجود مدارس در 

العبور را نمادی از قدرت نقاط مرزی و صعب

دانستند و معتقد بودند تأسیس حکومت مرکزی می

های عشایر مدارس نه تنها از خودسری و آشوب

های ایجاد خواهد کاست؛ بلکه به نحوی زمینه

ت را نیز فراهم خواهد ساخت، به آرامش و امنی

دهد، در این که اسناد نشان میهمین دلیل همچنان

دوران بر تأسیس مدرسه در مناطقی چون اورامان 

و سردشت که حکومت مرکزی در تأمین امنیت و 

تثبیت قدرت خود در آن مناطق با مشکالت زیادی 

مواجه بود، تأکید بیشتری شده است. بررسی 

طق مذکور حاکی از آن است که اوضاع سیاسی منا

های بسیار توانسته حکومت تنها با صرف هزینه

های گاه و بیگاه عشایر ساکن آنجا را است  قیام

ای را در آن سرکوب و آرامش نسبی و شکننده

 مناطق برقرار کند. 
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استقبال اهالی کردستان از . عوامل مؤثر بر عدم4

 مدارس جدید

 مذهبی . جامعه سنّتی و باورهای1-4

ترین عوامل مخالفت با باورهای مذهبی یکی از مهم

مدارس جدید بود. گسترش و تأسیس مدارس جدید 

قاجار، در بسیاری از نقاط ایران با مخالفت  در دورة

به مخالفت با دین اسالم  علما روبرو شد و بانیان آن

 (. 713: 1817و بابیگری متّهم شدند )صدیق، 

اوّلین مدارس جدید با در کردستان نیز تأسیس 

مخالفت شدید علمای مذهبی روبرو شد و گروهی که 

گرفتند، تشکیل مدارس هر نوع تجدّد را به باد انتقاد می

و تحصیل علوم جدید را خالف دین و شریعت قلمداد 

: 1811سجادی، دانستند )حیرتنموده و کفر محض می

 (. تأسیس اوّلین مدرسه به سبک جدید در سقز نیز111

با مخالفت طلّاب و علما روبرو شد، آنها این امر را 

دینی دانسته، سرانجام مدرسه را به تعطیلی بدعت و بی

 (.112-111: 1812کشاندند )ضیایی، 

اهالی قصبة اشنویه نیز استقبال چندانی از اولین  

تأسیس شده بود،  1811مدرسة دولتی که در سال 

نکرده و از فرستادن فرزندان خود به این مدرسه 

کردند زیرا معتقد بودند کسانی که از خودداری می

دین و کافر شوند، بیالتحصیل میاین مدارس فارغ

ی آنجا پس از هاخواهند شد، حتّی یکی از روحانی

های درسی مقطع ابتدایی، کتاب دیدن یکی از کتاب

ها هر کس که این کتاب»را دور انداخته و گفته بود: 

: 1811لدیانی، )جه« ایمان خواهد شدرا بخواند بی

(. یکی از اهالی روستای نودشه اورامان نیز به 18-11

ماموستای ده هرچه که »معلم تازه وارد گفته بود: 

های ما شد از قرآن و آداب دینی به بچهالزم با

« آموزد دیگر نیازی به شما و مدرسه دولتی نداریممی

 (. 811/ 8: 1837)حیرت سجادی، 

از سوی دیگر، مؤسسان و معلّمان مدارس 

کوشیدند به عامّه بفهمانند که جدید نیز همواره می

تنها منافی عقاید دینی نیست دروس ِاین مدارس نه

های مذهبی و شرعی قای آگاهیبلکه به ارت

کند؛ برای نمونه، در آموزان نیز کمک میدانش

ش و در 1817سنندج در « اتّحاد» جشن مدرسة

آموز کالس پنجم این نطقی که توسط دو دانش

مدرسه ایراد شد، دربارة مسائل مذهبی چون 

تعالی، ایمان به خداوند و غیره گفتگو صفات باری

آموزان را به ینی دانششد تا معلومات باالی د

حاضران در جلسه نشان دهند و از بدبینی آنها 

 (.11111/712: 1817بکاهند )ساکما، 

ای به تاریخ مدیر دبستان دولتی اورامان نیز در نامه

، به ادارة معارف کردستان، 1811بیست و دوم آذرماه 

ها تزریق شده است که به بچه»با اشاره به اینکه: 

شود کند نه قرآن خوانده میدین مییمدرسه شما را ب

یکی از کارهای اصلی « شودو نه شرعیات تدریس می

ها ذکر کرده خود را رفع این اشکاالت و سوء تفاهم

 (.   813 / 8: 1837است )حیرت سجادی، 

هرچند با گذشت زمان از مخالفت علنی علما 

کاسته شد؛ امّا گسترش مدارس جدید، که از 

مند بود، به و معنوی دولت بهرههای مادّی حمایت

ها ایجاد خانههایی که برای مکتبدلیل محدودیت

داران را که به کسب و کار آنان بود، مکتبکرده

ضربه وارد شده بود، برانگیخت تا از هر فرصتی 

اگرچه پنهانی برای تبلیغ برضدّ مدارس استفاده 

ن داران، روحانیانمایند و از آنجا که بیشتر این مکتب

 ای بودند که از نفوذ زیادی در جامعهو علمای دینی

سنّتی و مذهبی آن زمان کردستان برخوردار بودند، 

توانست تأثیر زیادی بر بدبینی و عدم این امر می

 استقبال اهالی از مدارس جدید بگذارد.



 414      واکنش اهالی کردستان به گسترش آموزش نوین در دورة رضاشاه رضا دهقانی و همکاران:

 

 

. مخالفت رؤسای عشایر، آغا و مالکان با مدارس 2-4

 جدید

اطق کردنشین زیر سلطه و در دوران رضاشاه بیشتر من

نفوذ رؤسای عشایر و همچنین آغاها و مالکان بود. 

این افراد که خود بهرة چندانی از سواد نداشتند، 

را چندان به نفع خویش  تحصیل فرزندان رعیت

دیدند و تأسیس مدارس دولتی در مناطق تحت نمی

تسلط خود را باعث افزایش نفوذ حکومت و کاهش 

دند، به همین دلیل چندان روی دیقدرت خویش می

 دادند. خوشی به تأسیس مدارس دولتی نشان نمی

ها از اینکه مدرسه به روستاهای بیشتر مالکان آبادی

آنها راه یابد، ابا داشتند زیرا معتقد بودند روستایی وقتی 

باسواد شود از پرداخت حقوق مالکانه و تمکین در 

برابر ارباب خودداری خواهد کرد )حیرت سجادی، 

: مقدمه ج(. یکی از سالخوردگان در 7: ج1837

ریخ شفاهی آموزش و تامصاحبه با مؤلف کتاب 
سوادی عامة مردم یکی از دالیل بی پرورش اشنویه

مناطق کردنشین در دورة رضاشاه را مخالفت آغاها و 

ممانعت آنها از باسوادی افراد تحت سلطه خویش 

 (. 18: 1811لدیانی، جهدانسته است )

ای در محمد مردوخ کردستانی که نقش برجسته

ان در دوران تحوالت سیاسی و فرهنگی کردست

مشروطه و همچنین دوران پهلوی داشته به روشنی 

 به این مسئله اشاره کرده و نوشته است: 

وضع معارف کردستان قدری محل توجه است، زیرا 

اند اشخاص طبقه اول که در رأس جامعه قرار گرفته

و زمام مقدرات کردستان فعال در دست آنها است 

علمی و ادبی سواد و عاری از هرگونه مزایای بی

هستند. به این جهت مخالف با ترقی و تعالی معارف 

هستند. اشخاص مذکور میل ندارند که پسران  عامه 

جامعه بر آنها و پسرانشان مزیت حاصل نمایند. 

بنابراین همواره دانش و معرفت را مخالف با دیانت 

کنند و به عناوین مختلف در و اسالمیت معرّفی می

کنند و مارها ف خارها ایجاد میمقابل پیشرفت معار

  (.732: 1821اندازند )مردوخ، سر راه می

توان گفت با توجّه به اینکه در مجموع می

رؤسای عشایر و مالکان روستاها از این مسئله بیم 

داشتند که فرزندان تحصیل کرده رعیت، پس از 

شدن در ادارات دولتی، التحصیلی و استخدامفارغ

که ن را به چالش کشند؛ تا جایینفوذ اجتماعی آنا

توانستند از مدرسه رفتن فرزندان افراد تحت می

 کردند.  سلطة خویش جلوگیری می

 

. لزوم تدریس به زبان فارسی و استفاده از معلّمان 3-4

 غیربومی 

رضاشاه برای تثبیت بنیادهای حکومت خود و کسب 

مشروعیّت در جامعه، به ترویج ناسیونالیسم و 

رایی پرداخت. از آنجاکه زبان فارسی یکی از گملّی

ارکان مهم ناسیونالیسم دوران رضاشاه بود، دولت 

های ایرانی را در سایة زبان تالش کرد تا تمامی قوم

فارسی به وحدت برساند و یک ملّت واحد با زبان 

مشترک ایجاد نماید. مدارس جدید در این عصر برای 

ایران تأسیس گردید  پیشبرد این مهم در مناطق گوناگون

و در سایة سوادآموزی اجباری تدریس زبان فارسی به 

صورت هدفمند پیگیری شد. بنابراین برای استفاده از 

هایی در های محلّی محدودیّتها و گویشزبان

 کردستان و سایر مناطق ایران وضع شد.

ش در دستورالعملی 1812رئیس ادارة معارف در 

 ه:شود کبه مدارس متذکّر می

اند در قسمت رواج عموم کارکنان مدارس موظف

زبان فارسی مراقبت و مواظبت به عمل آوردند که در 

مدرسه، اعم از معلّم و متعلّم، منحصراً به زبان فارسی 
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  (.81137/712: 1812تکلّم نمایند )ساکما، 

شد در مدارس مناطقی چون کردستان تالش می

هیچ آشنایی و  االمکان از معلّمان غیربومی کهحتّی

تعصبّی در استفاده از زبان کردی نداشتند، استفاده 

ای محرمانه به وزارت شود. حاکم کردستان در نامه

، پیشنهاد 1811داخله، در تاریخ هفتم اسفندماه 

 کند: می

برای اینکه در آتیه تمام اهالی مجبور به تکلّم به زبان 

شهر  فارسی بشوند ایجاد مدارس متعدّد در بلوکات و

 و فرستادن معلّم از مرکز ضروری است که در نتیجه

وجه آشنا به زبان کردی تربیت اساسی بعداّ به هیچ

، شماره 2218/711: 1811خود نباشند )ساکما، 

 (.2218/1/17بازیابی

های تدریس دروس به زبان فارسی، حتّی در سال

آغازین ورود به مدرسه، نه تنها در امر آموزش 

کرد؛ بلکه از فراگیری دروس را دشوار میاختالل و 

از  "هیمن"کاست. آموزان به مدارس میاشتیاق دانش

روشنفکران و شاعران کُرد که نقش مهمّی در 

مهاباد تحواّلت سیاسی پس از سقوط رضاشاه در 

ترین عنوان تلخبهداشته است، از اوّلین روز مدرسه 

با  معلّمشروز زندگی خود یاد کرده است. روزی که 

مورد خطاب  او راعصبانیّت و به فارسی و با کلماتی 

تا مدّتی »او می نویسد: که هیچ نفهمیده است.  هقرار داد

کردم و ها زیر پتو از ترس رفتن به مدرسه گریه میشب

« رفتمروزها از روی ناچاری و با زور به مدرسه می

 (.1تا: )هیمن، بی

وزارت معارف گروس به  در گزارش ادارة

خوبی به ، به1811معارف، در تاریخ پانزدهم تیرماه 

تأثیر مستقیم استفاده از معلّم غیربومی بر کاهش 

آموزان اشاره شده است. در این گزارش، تعداد دانش

ای مذهب و کُردزبان در منطقهاستفاده از معلّم سنّی

ترین علّت عنوان اصلیزبان، بهمذهب و ترکشیعه

 "یاسوکند"آموزان دبستان داد دانشپایین بودن تع

 ذکر شده است؛ 

روی همین اختالف، هر قدر مدیر دبستان جدّی 

استقبال  باشد اهالی نسبت به این دبستان حسن

واسطة اختالف زبان کردی و نمایند و از طرفی بهنمی

ترکی که معلّم کُرد و متعلّم ترک است، در قسمت 

سختی و کندی پیش تحصیالت نوآموزان هم خیلی به

 (.78117/712: 1812رود )ساکما، می

های رسد این امر یکی از نتایج سیاستنظر میبه 

ان به مناطق دولت، در انتقال معلّمان کُردزب

کارگیری معلّمان غیربومی در غیرکردنشین و به

 کردستان بوده است. 

 

 . اجبار در پوشیدن کاله و لباس متحدالشکل 4-4

پس از تصویب قانون پوشیدن اجباری کاله و لباس 

ش، حکومت تمام تالش خود 1812متحدالشکل در 

 را برای اجرای آن در سرتاسر ایران به کار گرفت. 

کردستان باعث شد  نّتی و مذهبی جامعةبافت س

ویژه در روستاها و مناطق تا اهالی این منطقه، به

عشایرنشین، از اجرای این قانون سرباز زنند و نسبت 

به آن واکنش نشان دهند. لزوم پوشیدن کاله و لباس 

آموزان مدارس بر تنه توسط کارکنان و دانشنیم

زود و بر آمار بدبینی مردم نسبت به مدارس دولتی اف

 آموزان تأثیر منفی گذاشت. دانش

مهرماه  71معارف کردستان به تاریخ  در نامة ادارة

 به وزارت معارف آمده است که: 1812

االمر وزارت جلیله متبوعه کلّیه محصّلین حسب

شهر سنندج را وادار نموده که عموماً  مدارس جدیده

و با  با کاله پهلوی در مدارس مشغول تحصیل شوند

 زحمات زیاد به اجرای آن موفقیّت حاصل شد. 

 اگرچه در پایان نیز یادآور شده است 

تأنّی  که در بعضی از مدارس باید در قسمت تغییر کاله به



 411      واکنش اهالی کردستان به گسترش آموزش نوین در دورة رضاشاه رضا دهقانی و همکاران:

 

 

اقدام نمود زیرا مدارسی که بین ایالت و عشایر دایر 

اطّالعی اطفال است اولیای اطفال از فرط جهالت و بی

: 1812)ساکما، « واهند نمودخود را از مدارس خارج خ

78117/712.) 

نیز در راپورت  "هوباتو"کفیل دبستان دولتی  

ش، ضمن 1811)گزارش( دوماهه بهمن و اسفندماه 

خواهی در آن منطقه، و وطن اشاره به عدم حس معارف

توانند در یک مدّت در حالی که اهالی می»افزاید: می

امّا « دارندنفر محصّل باین دبستان اعزام  111کمی 

آموز دارد. در دانش 12چهارکالسه آنجا تنها  مدرسه

طور آزادانه با به»پایان با اشاره به اینکه اهالی آنجا 

براین نکته نیز تأکید « کنندهای محلّی زندگی میلباس

اولیای محصّلین مانع تغییر البسة اطفال خود »کند که می

 (.87217/712: 1811)ساکما،« هستند

 

 کمبود مدارس متوسّطه و نبود دانشسرا .1-1

که گفته شد یکی از اهداف اصلی دولت از چنان

توسعة معارف و گسترش مدارس در نقاط مختلف 

کردستان در دوران رضاشاه ترویج زبان فارسی بود. 

رو بیشتر به توسعة مدارس ابتدایی توجّه از این

شد و در بسیاری از شهرها و قصّبات مدارس می

 طه وجود نداشت. متوسّ

سالة ابتدایی شش آموزان پس از پایان دورةدانش

الدوله، حاکم شدند. شهابمجبور به ترک تحصیل می

ش 1817ای به وزارت معارف در کردستان، در نامه

مدرسة متوسّطه زحمات »نویسد با توجه به نبود می

ساله ابتدایی را با موفّقیّت شش آموزانی که دورهدانش

رود و شایسته است که رفع این ده به هدر میطی کر

)ساکما، « نقیصه بزرگ از معارف کردستان بشود

1817 :82118/712 .) 

ای از اهالی بیجار در ش عده1811در سال 

ای به وزارت معارف نوشته بودند که بیش از نامه

نامة آموزان شهر، دارای تصدیقصد نفر از دانش

به علّت نبودِ مدرسة سالة ابتدایی هستند امّا شش

اند. این روند بر متوسطه از ادامة تحصیل بازمانده

وجه از هیچولگردهای شهری افزوده و به»تعداد 

: 1811)ساکما، « اندزحمات خود نتیجه نگرفته

11181/712 .) 

سیاست کلّی دولت در عدم استخدام معلّمان 

بومی و استفاده از معلّمان غیربومی برای مناطقی 

کردستان باعث شده بود تا تالش چندانی برای  نظیر

تأسیس دانشسرا و افزایش مدارس متوسطه در مناطق 

کردنشین صورت نگیرد. مجموع این عوامل، باعث 

شد که از نظر شغلی، آینده چندانی برای می

 التحصیالن مدارس متصوّر نباشد.فارغ

 

 . وضعیت پریشان معیشتی و اقتصادی6-4

آن زمان از نظر اقتصادی از وضعیت  اهالی کردستان در

معارف کردستان در  خوبی برخوردار نبودند. اداره

ای به وزارت معارف ضمن اشاره به اوضاع پریشان نامه

اقتصادی اهالی روستاها و قصبات کردستان توصیه 

نظر تشویق، کتاب و لوازم تحریر از از نقطه»کند: می

رحدّی طرف دولت مخصوصاّ به محصلین مدارس س

 (.88833/712: 1817)ساکما، « داده شود

با توجه به اینکه شغل اکثریّت اهالی کشاورزی  

یا دامداری بود، قسمتی هرچند کوچک از 

های اقتصادی خانواده بر دوش پسران و فعالیّت

توانست فرزندان بود و فرستادن آنها به مدارس می

همین بر درآمد ناچیز خانواده تأثیر منفی بگذارد. به 

دلیل اهالی مناطق مختلف کردستان و از جمله شهر 

بیجار که پسران خود را به کشاورزی و دکانداری و 

بافی بافی و گلیم و جاجیمدختران خود را به فرش
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داشتند، کمتر فرزندان خود را به مدرسه وامی

 (.31/ 7: 1837فرستادند )حیرت سجادیمی

اری در شهر بافی و نجّدر زمینة مشاغلی چون قالی

سنندج نیز، که گویا از وضعیت نسبی بهتری برخوردار 

رغم اینکه مأمور ارسالی وزارت معارف بوده است، به

ش در گزارش خود بر لزوم اهمیّت تأسیس 1812در 

کالس صنعتی نجّاری در مدارس سنندج تأکید کرده 

( اقدام چندانی در 78117/712بود )ساکما، شناسه سند: 

دستی منطقه، که به رونق  صنایع راستای توسعة

انجامید، صورت نگرفت. در نتیجه بین اقتصادی می

مطالب تدریس شده در مدارس و نیازهای جامعه 

 همخوانی زیادی وجود نداشت. 

 

 آموزان در مدارس. ثبت نام اجباری دانش7-4

اهمیّت توسعة مؤسّسات معارفی در مناطق کردنشین 

اهالی از این امر از سو و عدم استقبال از یک

دیگر باعث شد تا دولت از نیروهای نظامی سوی

 آموزان کمک گیرد.آوری دانشبرای جمع

مدّت و استفاده از زور و اجبار شاید در کوتاه 

توانست افزایش دهندة نسبی آمار طور موقّت میبه

رغبتی شدیدتر مردم به باشد امّا سرانجام به بی

. آنها تعلیم و تربیّت را شدمدارس دولتی منجر می

کردند که هیچ سودی برای خواست دولتی تلقّی می

 (.111: 1833آنها ندارد )واعظ، 

 معارف ناحیة در راپورت )گزارش( رئیس ادارة 

ش با اشاره به 1813غرب به وزارت معارف در 

حالیِ مدارس بلوکات کردستان، بر نظمی و پریشانبی

طرز جلب »ه است که این نکتة مهم نیز تأکید شد

محصّلین هم به مدارس دولتی طوری بوده که تنفّر 

« اهالی را نسبت به معارف کامالً جلب نموده است

 (. 78131/712: 1812)ساکما، 

در واقع اهالی که از روی ترس و اجبار حاضر 

شده بودند فرزندان خود را به مدارس دولتی 

فرزندان  کردند تابفرستند، از هر فرصتی استفاده می

خود را از این مدارس خارج کنند. اوضاع نابسامان 

معارف و تعطیلی بسیاری از مدارس دولتی، پس از 

 خوبی نشانگر این موضوع است. سقوط رضاشاه، به

ای به ادارة معارف وزارت فرهنگ در نامه

طبق گزارش »نویسد: ش می1871کردستان در 

سردشت واصله از لشکر چهار کردستان در بانه و 

وضعیّت فرهنگ خوب نیست و اصوالً دبستان وجود 

تنها به همین دلیل خواستار تأسیس دبستان، نه« ندارد

در بانه و سردشت بلکه در تمام مناطق کردستان شده 

آنکه، حال (.333/712/11: 1871بود )ساکما، همدان، 

 شش مدرسه 1811-1813دولت در سال تحصیلی 

اف قصبه سردشت تأسیس ابتدایی در روستاهای اطر

آید، گونه که از سند یادشده برمیکرده بود و همان

های پرآشوب پس از پایان این مدارس در سال

 اند.حکومت رضاشاه تعطیل شده

 

 گیری. نتیجه5

حکومت رضاشاه، در راستای کسب مشروعیّت و 

ایجاد یک جامعة مدرن و متحد، اقدام به 

چندقومیّتی ایران و  سازی فرهنگی جامعةیکسان

های موردنظر خود نمود. از ساختن ارزشنهادینه

آنجا که ترویج زبان فارسی و گسترش آموزش 

رسمی یکی از راهکارهای اساسی برای ایجاد ملّتی 

واحد و رسیدن به وحدت ملّی بود، سعی و اهتمام 

ای به تأسیس مدارس جدید در مناطق مختلف ویژه

ن، شد. در تمام دوران ایران، از جمله کردستا

های گستردة دولت برای حکومت رضاشاه تالش

ویژه در تأسیس مدارس در نقاط مختلف کردستان، به



 415      واکنش اهالی کردستان به گسترش آموزش نوین در دورة رضاشاه رضا دهقانی و همکاران:

 

 

 شود. مناطق مرزی و عشایرنشین، مشاهده می

استقبال اهالی از مدارس دولتی معلول عدم

عواملی چون تفکّرات مذهبی و بافت سنّتی جامعه، 

ن روستاها با تأسیس مخالفت رؤسای عشایر و مالکا

مدارس دولتی، استفاده از زبان فارسی در تدریس و 

آموزان به به کارگیری معلّمان غیربومی، اجبار دانش

پوشیدن لباس متّحدالشکل، وضعیّت پریشان معیشتی 

اهالی و عدم همخوانی مطالب درسی با نیازهای 

جامعه بود و باعث شد تا دولت تمام توان خود را 

ساختن اهالی به فرستادن فرزندان خود به  برای وادار

 کار گیرد.مدارس دولتی به

در همین راستا، ارتش و فرماندهان نظامی نه  

ای در تأسیس مدارس و تهدید و تنها نقش گسترده

ساختن اهالی برای فرستادن فرزندان به  مجبور

گیری و تعیین مدارس داشتند بلکه در تصمیم

ز نقش اساسی ایفا مشی فرهنگی آن دوره نیخط

کردند، تا آنجا که وزارت معارف در این دوران 

 بیشتر نقش مجری را برعهده داشت. 

هرچند استفاده از زور و اجبار باعث شد در 

آموزان مدارس افزوده شود امّا مدّت بر آمار دانشکوتاه

رغبتی اهالی از مدارس دولتی افزود. در سرانجام بر بی

ومت رضاشاه در آمار نتیجه، پس از سقوط حک

آموزان مناطق مختلف کردستان کاهش محسوسی دانش

 .رخ نمود و بسیاری از مدارس دولتی تعطیل شدند

 

 منابع

می میژووی زارکی سیسته(. 1811لدیانی، موحسین )جه
. )تاریخ شفاهی 1811تا  1811ة شنو ساالنی ردروهپه

-جنگل. تهران: (1811-1811آموزش و پرورش اشنویه 

 جاودانه.

پیشینة آموزش و (. 1831سجادی، عبدالحمید )حیرت 

 . تهران: عابد. پرورش کردستان

پیشینة آموزش و  (.1837سجادی، عبدالحمید )حیرت 
 ـ کردستان. . سنندجپرورش کردستان

(. علما و دانشمندان 1811)سجادی، عبدالحمید حیرت 
 . سنندج: آراسسال اخیر.  711کردستان در 

 اد ازقتان(. 1811سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( ) 
 تهج ازرسب زاماع ایاضقوت انتردسک ارفعم تیعوض
 71171/712شناسه سند:  .وعوضم هب یدگیرس

برگزاری  (.1817سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
. تحصیلی مدارس کردستان جشن امتحانات پایان سال

 .11111/712شناسه سند: 

 هودجب .(1811سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
 هریهذ شاخ لحد از مدیج دارسط مسو ب ارفعم هعوست

 .71111/712. شناسه سند: اتریمتسو م

 (.1811سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )

 دارسم سیسأو ت هعوست تهج یالار مبتاع صیصخت
 .73128/712. شناسه سند: هانز و بقدر س یتدول

 ایاضقت (.1811سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
. طهوستم اول السک سیاسأر تب ینبم روسگ یالاه

 .11181/712شناسه سند: 

 ایاضقت (.1812سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
ر تدف خاسپ و انجایآذرب الغباوجدرس هدرسم سیسأت
 .82321/712. شناسه سند: یاهشناهش وصصخم

 ایاضقت (.1811سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
 در یاردالن ورهتسم هرانتدخ انتسدب سیسأاز تیتدور امص
 .1111/712. شناسه سند: دجننس

تقدیر از (. 1812سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
. رئیس تیپ کردستان دربارة توسعه مدارس عشایری

 .88111/712شناسه سند: 

 هیوصت (.1811کما( )سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )سا
 دارسم داثاح و انتردسک هب زرکم از نیملعم زاماع
. 2218/711. شناسه سند: یارسف انزب جرویظور تنمهب

 .2218/1/17شناسه بازیابی: 

 (.1812سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
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ر هدر ش یدائبتا هدرسم اببکی سیسأت تواسدرخ
 .11181/712. شناسه سند: دجننس

 تایکش (.1811سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
 ایدهط عوست انتردسک ارفعم اداره انامسابن تیعاز وض

 .83121/712. شناسه سند: وزانآم شدان از

 زارشگ (.1812ه ملی ایران )ساکما( )سازمان اسناد و کتابخان
.... شناسه سند:  دجننس رانتدخ یتدول هدرسم تیعاز وض

87232/712. 

 زارشگ (.1811سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
. شناسه یتدول دارسم راندیو م افو اوق ارفعم اداره

 .87217/712سند: 

 زارشگ (.1812اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( ) سازمان
.... شناسه سند :  نیلصح. مدارسم تیعاز وض

78117/712. 

گزارش (. 1812سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
آوری اطفال مدارس واقع در روستاهای سقز و جمع

 .77111/712. شناسه سند: مساعدت با مدرسه مذکور

 زارشگ(. 1811سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
.... و انتردسک افو اوق ارفعم اعاوض وصصخ در

 .72111/712شناسه سند: 

 زارشگ (.1811سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
شناسه سند:  ... . انتردسک انتاس یگنرهف تیعوضهب عراج

71111/712 

 زارشگ (.1812سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
 81137/712.... شناسه سند:  انتردسک ارفعم سیرئ

 زارشگ (.1811سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
در  دارسم سیسأت زومر لب ینبم انتوزسخ پیت دهانرمف
 88122/712. شناسه سند: انتوزسو خ انتردسک اطقنم

 زارشگ (.1817سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
.... شناسه سند:  انتردسک دیرحس دارسم تیعوض

88833/712 

(. 1812سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )

.... شناسه سند: عارف استان کردستان هایی از مگزارش

78131/712  

 

 یاتباتکم (.1811سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
.... شناسه سند:  هودجب. هدرسم سیسأوص: تصدرخ

77113/712 

 هباتکم (.1812سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
 سیسأت زومل وصصدرخ ارفعم ا وزارتب هلداخ وزارت

 11111/712. شناسه سند: اندر اورام هدرسم

 ةامن (.1817سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما( )
 هدرسم ودنبن وصصدرخ انتردسک ماکح هدولالابهش
 82118/712.... شناسه سند:  طهوستم

 ایران )ساکما(. شعبه همدان.  اسناد و کتابخانه ملی سازمان

ایران )ساکما(. شعبه همدان   سازمان اسناد و کتابخانه ملی

آموزان تابعه آمار سالیانه و اسامی دانش (.71-1811)

 333/712/11 . شناسه سند:حوزه فرهنگ کردستان

ایران )ساکما(. شعبه همدان   سازمان اسناد و کتابخانه ملی

های استان اطالعات عمومی و امور دبستان (.11-1871)
 113/712/11. شناسه سند: کردستان

ایران )ساکما(. شعبه همدان   سازمان اسناد و کتابخانه ملی

های حوزه فرهنگ گزارشات ماهیانه دبستان (.71-1811)
 .1111/712/11. شناسه سند: سردشت

ایران )ساکما(. شعبه همدان   کتابخانه ملی سازمان اسناد و

های جاری دبستان مکاتبات و گزارشات فعالیت (.1812)
 .1113/712/11: شناسه سند. منوچهری سردشت

. تهران: 1811-1811و  1818-1817 سالنامه و احصائیه

 وزارت معارف و اوقاف.

.  1871-1877و  1871-1871و  1811-1871 سالنامه و آمار

 وزارت فرهنگ.تهران: 

 . تهران: دهخدا.چهل گفتار(. 1817صدیق، عیسی، )

هایی از کردستان. به یاداشت(. 1812ضیایی، شیخ رئوف، )
 الدین ایوبی.. ارومیه: صالحکوشش عمر فاروقی

 .1811. 1. دوره اوّل. شتعلیم و تربیّتمجلّه 

. تاریک و روونتا(. االسالمی( )بیهیمن )محمدامین شیخ

 سیدیان. مهاباد:

. سیاست عشایری دولت پهلوی اوّل(. 1833واعظ، نفیسه ) 

 تهران: نشر تاریخ ایران.

 


