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تاریخ دریافت97/2/8 :

تاریخ پذیرش97/11/17 :

چکیده

شاید بارزترین تمایز عینیِ مدارس نوین با مکاتب قدیم باز شدن پای دخترران بر

آموزش بود .آمروزش دخترران در نمرا سرنتی در خانر م موردمد بر برخری از

خانوادههای خاص بود .در این شیوه زنان باسرواد م عرا م ف رر در خانرة خرواص

امکان پرمرش مییافتند .با ایجاد م گسترش مدارس نوین مودمدیتی بررای ایرن

امر مجود نداشت م دستکم ب صورت نمری راه علمآموزی ب رمی آنها براز

شد .قبل از تأسیس سلسلة پهلوی توسع م گسترش مدارس نوین در کردسرتان م

کرمانشاهان از واظ کمری م کیفری پرایینترر از میراننین کشروری برود .پرس از

تأسیس سلسلة پهلوی م رمند رمب رشد توسعة مدارس در ایرن منرا ،برا مجرود

مخا فتها م م اممت های ام ی پذیرش مدارس نوین ب تدریج جرای گرفرت .برا
 .1شناس دیجیتال (10.22051/hii.2019.20095.1633 :)DOI
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مجودی ک رمند آموزش نوین زنان در این منا ،مسیری پرپیچ م خم ،روننی

م با دشواریها فرامان بود .نتایج پژمهش نشان میدهد مرمد دختران بر مردارس
در این منا ،هم همواره سیر صعودی داشت است.

این پژمهش بر آن است برا رمشری توصریفی ر تولیلری دگرگرونیهرای صرورت
گرفت در حوزة آموزش دخترران کررد را بررسری م سرهم مالحمرات اجتمراعی

اقتصادی فرهننی م سیاسی را تبیین نماید.

واژههای کلیدی :آموزش نوین دختران کردستان کرمانشاهان.

مقدمه
آموزش سنتی در ایران ب س شکل مکتبخان ای حوزههای علمی م تدریس خصوصی در منرازل
مجود داشت .مکتبخان ها بیشتر ب آموزش احکا مذهبی خواندن قرآن م صرر

م نورو عربری

میپرداختند .مدارس دینی مخصوص ،لب های علو دینی بود م تردریس خصوصری م اسرتفاده از

معلم «سرخان » نیز جنبة عمومی نداشرت(مسرتوفی  .)221-220 :1395اقتبراس آمروزش م پررمرش
نوین از ارمپا یکی از دگرگونیهای مهم ایران در نیمة دم قرن سیزدهم هجری بود .از این دمره ب
بعد تالش حاکمان م شماری از دم تمردان ایجاد م توسرعة مردارس نروین در شرهرهای برزر

آن

رمز بود .این رمیداد مهم از نمرِ ظاهری با تأسیس دارا فنون در سال  1852 /1268آغاز شرد .ایرن

مدرس با مجود کارشکنی های فرامان در پیشرفت تعلیم م تربیرت م اخرذ علرو م فنرون در ایرران
مؤثر افتاد م ب گرمه انبوهی از جوانان فرصت داد تا در راه اصالح کشرور قرد بردارنرد .در مردت

کوتاهی یک قشر از ا،با م علمای ریاضی م ،بیعی در تهران پیدا شدند م با ترجم م ترأ ی

بر،ب ِ رمش علمیِ جدید م تربیرت شراگردان فررامان بر آغراز نهضرتی در فرهنر

کردنررد(آرینپررور  .)258 :1357آمرروزش م پرررمرش جدیررد برررخال

کترب

ایرران کمرک

مورردمدیت دامنررة آن

دگرگونی افکار از راه ایجاد تردید نسبت ب علو سنتی م اصول دانشِ مت د بود .ایرن تردیرد کر

هم توصیلکرده های بازگشت از خارج م هم توصیلکرده های دارا فنرون م مردارس دینرر در آن
سهم درخوری داشتند رفت رفت ب میان مرد راه پیدا کرد م ب اصطالح امرمز بخش خصوصری را

ب عرصة تعلیم م تعلم کشاند.

ام ین جرق های آموزش جدید در کشور توسر مسیونهای خارجی زده شد .آنهرا بر هننرا

مرمد ب کشور ب قصد تبلیغ مذهبیْ سعی در ایجاد مدارسی بر سربک ارمپرایی کردنرد کر ام رین

نمون های این مدارس در شهرهای ارممی تبریز اصفهان م تهران تأسریس شرد(موبوبی اردکرانی
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 .)1370:240ب همین د یل توسع مدارس نوین در این شهرها از رشد کمی م کیفی بهتری نسبت ب

سایر ن اط برخوردار بود .از این زمان بر بعرد تأسریس مردارس نروین آموزشری در ایرران صرورت

دینری یافت م در کنار آن تالشهایی برای آموزش دختران آغاز شرد .هرچنرد در آغراز اسرت بال

چندانی ب عمل نیامد با مجود این پیدایی تفکر فرستادن دختران ب مدارس ب خودیخود یک گا
بلند در تاریخ معاصر ایران ب شمار میرمد.

بسیاری از دخترانی ک در نما سنتی آموزش توت تعلیم قرار میگرفتند ب ،ور معمول در نزد

پدر برادر عمو همسر یا موار دینر آموزش می دیدند م از نعمرت خوانردن م نوشرتن بهررهمنرد

میشدند .بدینترتیب زنان باسواد م عا م ف ر در خانة خواص امکان پرمرش مییافتند.

قبل از مشرم ،مدارس نوین دختران در ایران مجود نداشت(رشدی  )1362:148م ی پرس از

پیرمزی مشرم ،ب تدریج در تهران مردارس دخترانر تأسریس شردند(رمزنام ایرران نرو  4شروال

 1327ش 3ص 1م نیررز  11ربی ر ا ثررانی  1329ش .)5:1رمنررد تأسرریس ایررن مرردارس کمررابیش تررا
سال های پس از جن

جهانی امل ادام یافت .پس از جن

بنا ب دستور مزیرر معرار

مدرس دم تی دختران در تهران تأسیس شد (سا نام مزارت معار

م امقرا

مقرت ده

م صرنای مسرتمرف

.1297ش.1336 /ق .)76:تا پایان عصر قاجار تعداد دانشآمروزان دخترر در مردارس ملری م دم تری
تهران رمب افزایش بود(ترابیفارسانی 64 :1378ر.)102

دمرة پس از مشرم ،تا تأسیس سلسل پهلوی دمرهای مهرم بررای آمروزش دخترران در ایرران

است .هرچند ک این مرحل ب ،ور مست یم در رمند آموزشِ نوین دختران ن ش میژهای ایفا نکررد

اما فضاسازی نز برای ایجاد ضرمرت آموزشهرای جدیرد م پررمرش افرراد در جهرت ت ویرت م

حمایت از اینگون آموزشها را فراهم کرد .اما این مرحل برای بیشترِ منا ،غربی ن در فاصلة بین

مشرم ،تا آغاز سلطنت پهلوی بلک دمرة رضاشاه رمی داد؛ تأخیر در تأسیس مدارس ب ،ورکلی

م ب میژه مدارس دختران از عوامل اصلی این امر است .ب ،وریک با گذشرت بریش از نریمقررن از
تأسیس ام ین مدرسة دختران در ایران منا ،کردنشرین فاقرد مدرسرة دخترانر برود م معرار
حدمد هنوز مضعیت مطلوبی نداشت.

ایرن

در آستانة حکومت رضاشاه ب دنبال دگرگونیهای فرهننی صورتگرفت تالشهرای درخرور

توجهی در زمین آمروزش م تأسریس مردارس نروین بر عمرل آمرد م اصرالحات مهمری در برنامرة

تعلیمات مدارس ب انجا رسید ک متناسب با آن مدارس نروینی در سراسرر کشرور ایجراد شرد .در

منا ،کردنشین نیز مانند بسیاری از ن اط کشور ما بین سالهرای(1320-1304ش ).ظهرور مردارس

نوین رمند رمب رشد خود را ،ی کرد .در دهة دم حکومت پهلوی توسع مردارس در ایرن منرا،

تسری شد.
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درباره شکلگیری مدارس نوین در این منا ،در دمرة رضاشاه کار جرام م مسرت لی صرورت

ننرفت است .تراریخ آمروزش م پررمرش نروین کرمانشراه ترأ ی

مومردعلی علرویکیرا م موسرن

رستمی گوران کتابی دم جلدی است کر تورونت آمروزش م پررمش در کرمانشراه را از آغراز ترا

 1357مورد بررسی قرار داده است .این اثر بیشتر بر شرکلگیرری بانیران م موانر توسرع مردارس
میپردازد .کتاب پیشین آموزش م پرمرش در کردسرتان (از سرال  1273ترا  )1320ترأ ی

حیررت

سجادی تاریخچ فعا یتهرای آمروزش م پررمرش اسرتان کردسرتان را از سرال  1273ترا 1320ش

بازگو می کند .در ایرن اثرر نیرز بر پیشرنامان تأسریس مردارس م مضرعیت آمروزش م پررمرش در
کردستان م اسامی م مشخصات مدارس پرداخت است.

م ا ة ماکنش اها ی کردستان بر گسرترش آمروزش نروین در دمرة رضاشراه پرژمهش حسرین

رسو ی رضا ده انی علیرضا کریمی بیشتر بر موان م دنیل عد است بال اها ی از مدارس نروین م
ن ش ارتش در این حوزه پرداخت است.
این پژمهش ها معطو

ب مسائل کلریتررِ مردارس نروین در ایرن منرا ،مریباشرد م در مرورد

آموزش دختران ف ر اشارههایی کلی دارند اما چنین بوث جزئی در این پژمهشها مرورد بررسری

قرار ننرفت است.

وضعیت معارف مناطق غربی ایران قبل از سلطنت رضاشاه
امضاع معارفی غرب ایرران در ابتردای قررن چهراردهم از وراظ کمری م کیفری صرورت مطلروبی

نداشت .در سال  1300ایا ت کردستان در مجموع دارای پنج براب مدرسر برود کر چهرار براب از

آنها در سنندج جای داشتند .مدرسة اتواد م مدرسر احمدیر دم تری م زیرر نمرر مزارت معرار

بودند م مدرس آ یانسِ اسرائیل م مدرس مربوط ب کلردانیان ملری م مربروط بر اقلیرتهرای دینری
بودند .در سایر ن اط ایا ت هیچ مدرس دینری دائر نبود اما در این سال تالشهای موف یتآمیرزی

برای تأسیس مدرس در بیجار م س ز در جریان بود ک ب دنبال آن در بیجار هم یرک براب مدرسر

دائر شد(ساکما پرمنده 28973ررر 297گرزارش پیشرکار ما یر بر مزارت ما یر مرور  28جروزای

 )1300م پس از ت اضای شهابا دم حکمران کردستان م گرمس از مزارت معار
سال (ساکما پرمنده  -297 -28973نام شهابا دم حکمران ب مزارت معرار

 1301)1301م در نتیج تالشهای مستمر صدرا علماء نمایندة معار

م امقا

در

 27بررج جردی

س ز مدرسر احمدیر نیرز در

این شهر تأسیس شد(ساکما پرمنده  -297 -28973گزارش صدرا علماء نمایندة ادارة معار

سز

ب حکومت کردستان س جدی  .) 1301با تأسریس مردارس احمدیر سر ز م آ یرانس بیجرار تعرداد
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مرردارس کردسررتان در سررال  1302ب ر هفررت برراب رسررید (سرراکما پرمنررده شررماره -297 -24479
احصائی م ا،العات معارفی کردستان  – 1304همان -گزارش نماینده حوزه معار

ثور .)1302

گرمس 17

جدمل شماره ( )1مدارس م دانشآموزان کردستان در سال 1302

نا مدرس

مول

اتواد

سنندج

احمدی

بیجار

احمدی
احمدی

آ یانس

کلدانیان
آ یانس

دم تی /ملی

سنندج

دم تی

سز

دم تی

دم تی
دم تی

سنندج

ملی

بیجار

ملی

سنندج

ملی

دختران

پسران

-



-



48

-



80

-



120

-



15

-



70
60

-



تعداد دانشآموزان

35

کرمانشرراهان در سررال  1301دارای یررازده مدرسرر بررود کرر غا ررب آنهررا «ملرری» بودنررد در

احصائی های موجود ف ر مدرس احمدی «دم تی» ذکر شده است ک در سالهرای بعرد تعردادی از

آنها «دم تی» شدند .شش باب از این مدارس در شهر کرمانشاه دائرر بودنرد کر دم براب از آنهرا
دختران برود .در سرایر قصربات م شرهره ای ایا رت هرم پرنج مدرسر دائرر برود کر همنری پسرران

بودند(ساکما -297 -010507 -راپورت رئیس معار

م بلوکی کرمانشاهان سن ایت ایل  .)1301جدمل()2

کرمانشاهان مرقة احصائی مدارس شرهری

جدمل شماره( )2آمار مدارس م شاگردان کرمانشاهان در سال 1301

نا مدرس

مول

مومدی

کرمانشاه

احمدی

دم تی /ملی

کرمانشاه

دم تی

نصرت

کرمانشاه

ملی

عضدی

کرمانشاه

احمدی

سن ر

اسالمی

عصمتی

کرمانشاه
کرمانشاه

ملی
ملی

اخوت

کننامر

احتشامی

کرند

ملی

جوادی

صمصامی

قصر

ملی
ملی

-



-



-


-

ملی
ملی

-

154



ملی

ملی

صون

پسران

دختران
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-

259
96

107
150
46
40
70
90
70

100
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مجموع دانشآموزان کردستان در این سال  308نفر م کرمانشاهان هم در سرال  1301دارای 1218

دانشآموز بود درحا یک در سال  1302مجمروع دانرشآمروزان کشرور در حردمد  55هرزار نفرر
بود(ایوان

 ) 86-85 :1357ک بیراننر تفرامت چشرمنیر آن برا میراننین کشروری اسرت م نشران

مرریدهررد ک ر مرردارس ایررن منط ر شرررایر نابسررامانی از جنب ر هررای کم ری م کیفرری داشررتند آمررار

فارغا توصیالن دم مدرسة دم تی احمدی م اتواد سنندج ب خوبی بیاننر این مضعیت است تعرداد
فارغا توصیالن این دم مدرس از سال  1296تا  1302جمعاً  35نفر بود ک  18نفر از مدرسة احمدی

م  17نفر از مدرسة اتواد بودند(ساکما پرمنده شماره  -297 -24479جواب سؤانت متودا مال

مور  14برج ثور  .)1302فارغا توصیالن دم مدرسة احمدی م مومدیة کرمانشاه هم در سالهرای

 1299م  1300ک موف ب دریافت «تصدی نام » ششم ابتدایی شدند  44نفر بود(سراکما-010507 -
 -297ضمیم مرق احصائی سرن ایرت ائیرل  .)1301گرزارشهرای موجرود از «تأسر آمر» برودن
مضعیت معار

مضعیت معار

کردستان حکایت دارد بی ا،العی م بیسوادی معلمین از عمده دنیلی است کر

کردستان چنین خوانده شود(ساکما  -240 -15102گزارش اداره ما ی کردسرتان

ب مزارت ما ی (اداره تفتیش کل) مرور  .)1309/11/12جردای از کمبرود مردارس معرار

منا ،از رقابتها م اختال

مفتش معار
معار

ب مزارت معار

رؤسای معار

ایرن

رنج میبرد (ساکما پرمنده  – 297 -27514گرزارش

 9شوال .)1340

کرمانشاهان هم از «نداشتن معلم دیپلم برای تردریس بعضری از درمس» رنرج مریبررد.

معلمررین برخرری دیررپلم متوسررط م بعضرری هررم دارای معلومررات شررش سررا ابترردیی بودند(سرراکما-

 -297 -010507ضمیم مرق احصائی سن ایت ائیل .)1301

مکاتب قدیم و آموزش دختران
کمبود مدارس نوین در کرمانشاه م کردستان از عواملی بود ک باعث شرد مکتربخانر هرا ترا سرال

 1307رمن خویش را حفظ نمایند .آموزش در مکتبخان ها از مشکالت عدیدهای رنرج مریبررد؛

آنها رمش یکسانی برای آموزش نداشتند م زیر نمارت دم ت فعا یت نمریکردنرد؛ کرالسهرا در
منازل معلمان مساجد تکایا م ...تشکیل میشد م معلمهای آن معلومات م سرواد کرافی نداشرتند م
همان معلومات را با رمشی درست ک سبب ایجاد عالق در بین ،لب ها شود منت ل نمیکردند.

در سال 1307ش کرمانشاه دارای  817موصل بود ک در  38مکترب توصریل مریکردنرد .از

این میان  36مکتب پسران یک مکتب دختران م یک مکتب مختلر بود م در مجمروع دارای 779
،لب پسر م ، 37لب دختر بود .در کردستان ، 423لب در  37مکتب مشغول توصیل بودند ک همر
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پسر بودند .گرمس م تواب نیز دارای ، 87لبة پسر بود ک در چهار مکتب توصیل میکردنرد م 41

،لب دختر ک در س مکترب مشرغول توصریل بودند(سراکما  – 297-10251احصرائی مردارس م

مکاتب م شاگردان حوزه معار

غرب سال  .)1307 -1308آنچ در این سند بیشتر جلرب توجر

می کند میزان مشارکت دختران منا ،کردنشین در مکاتب قدیم است .از این س حروزه دم حروزة

کرمانشاه م گرمس از پیرمان آیین تشی م حوزة کردستان شافعیمذهب بودند ک با توج م اسرتناد

ب این اسناد رمشن میشود در منا ،شافعیمذهب فرستادن دختران ب مکاتب معمول نبوده است با
مجودی ک نسبت ،لب های دختر در منا ،شیع نشین با ،لب های پسر قابل قیاس نیسرت امرا نشران

میدهد ک این مودمدیت در آن نواحی نسبت ب کردستان کمتر بود.

درخواستها برای تأسیس مدارس
در کنار مخا فتهایی ک با مدارس نوین مریشرد گررمه هرا م اشخاصری نیرز بودنرد کر دام،لبانر

مت اضی تأسیس مدارس در نواحی خویش میشدند م حتی حاضر بودند کلِ هزین های مدرسر را

نیز ت بل نمایند .در سالهای آغازین سلطنت رضاشاه درخواستهای مکرری از جانب مررد بررای

تأسیس مدارس ب مرکز مخابره میشد .در سال  1307عشایر حوزه مکریان توسرر آقرای حیردری

نمایندة مهاباد در مجلس خواستار دایر شدن شش مدرسر در منرا ،خرویش شردند .عشرایر حتری

حاضر شدند تما مخارج مدرس م نیز ح وق معلمها را پرداخت نمایند .ت اضای آنها ف ر این بود

ک از تهران شش نفر مدیر ب آنجا اعزا شود(رمزنام کوشش  8مرداد  1307ش  143ص .)1در

همین سال عزیزاهلل خان ماکویی یک ساختمان شخصی را برای تأسیس مدرس هدی کررد م برخری
از خوانین م تجار هم هزینة بازسازی م تعمیر م تهی مسایل آن را ب عهده گرفتند(رمزنام کوشش

 25شررهریور  1307ش  178ص .)1در همررین سررال آق رای اسررفندیاری رئرریس معررار
کردسررتان از مزارت معررار

درخواسررت تأسرریس یررک برراب مدرسرر دم کالسرر در امرامرران

نمود(ساکما پرمنده شماره  -297 -10588راپرت اسفندیاری رئیس معار
مزارت معار

م امقا

م امقررا

م امقا

کردستان بر

مرور  .)1307/ 02/ 25در سرال  1309هرم از جانرب حکومرت بامنردپور

درخواست تأسیس دم باب مدرس برای نواحی گوران م سنجابی شد ک مورد مواف ت قرار گرفت

م قرار شد از سال بعد این امر انجا پذیرد(ساکما  – 297 -10535راپرت حکومت بامنرد پرور بر

مزارت معار

م امقا

 24مررداد  .)1309حراکم کرنرد هرم در همرین سرال درخواسرت تأسریس

کررالس  6م 7برررای مدرسرر احتشررا را تسررلیم نمررود(سرراکما  – 297 -10535سررواد راپرررت
نایبا وکوم کرند ب مزارت معار

م امقا

 8آبان .)1309
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مشکالت دائر نمودن مدارس در نواحی غیرشهری
تأسیس م دائر کردن مدرس در نواحی غیرشهری دشوارتر م با مشکالت عدیدهای دست ب گریبان

بود .از جمل مهمترین آنها تأمین بخشی از هزین این مدارس از جانب مرد مول بود م اگرر ایرن
هزین بنا ب هر د یل تأمین نمیشد م یا استمرار نمییافت ب بست شدن دبستان میانجامید .برای نمون

در سالهای  1315 -1314در رمستای رستمان بخش خورخوره دبستانی تأسیس شد اما از آنجا ک

مخارج این دبستان تأمین نشد در سال  1316دینر این دبستان دائر نشرد م نیرز اهرا ی سرشریو بررای

آنک دبستانی در آنجا دائر گرردد بخشری از هزینر م مخرارج آن را ت برل کردند(سراکما پرمنرده

شررماره  - 91- 280 -634گررزارش سررعید سررمیعی فرمانرردار کردسررتان ب ر اداره معررار

م امقررا

کردستان مور  .)1316/10/02در نواحی ایلی م عشیرهای هم ب دنیلری ازجملر  -1نمرامیبرودن
منط ب میژه در دهة امل سلطنت رضاشاه  -2اجارهایبرودن سراختمان مردارس کر فاقرد هرگونر

ساختار مدرس بود  -3مودمدیت کالسهای مدارس ک بیشتر یرک م دم کالسر بودنرد مردیران

مدارس توان م اجازه جذب دانشآموزان جدید را نداشتند(ساکما پرمنرده شرماره -297 -23089
گزارش اسفندیاری ب مزارت معار

م امقا

مور  23اردیبهشت .)1308

عدم استقبال از مدارس
در ابتدا حتی در مورد فرستادن پسران ب مدارس مخا فتهایی از جانب برخی از ما کان م علما شد

برخی از علما چنین ب مرد ا اء میکردند ک فرستادن فرزندان ب مدارس آنها را کم اعت اد بری

ایمان م حتری کرافر مریسرازد م درمسری را کر در مدرسر تعلریم داده مریشرد آمروزش شریطانی

میخواندند(جلدیانی .)42 :1395

در کل دنیل چندی موجب عد است بال از مدارس نوین در غرب کشور بود؛

 .1مرد ا،الع م دانش چندانی از ماهیت تأسیس این دبستانها نداشتند.

 .2آنهایی ک مابستنی ب ،ری ت های تصو

داشتند شرکت در این کالسها را منوط ب کسرب

اجازه از مرشدان میدانستند ک گاهی این مرشدان در خارج از ایران سکونت داشتند با مجود

این چنین اجازههایی هم کافی نبود م نمایندگان معار

م فرماندهان ساخلوهای ارتش هرم برا

شرکت در جم مررد م مسرجدها نطر هرایی جهرت تشروی م ترغیرب مررد بر شررکت در

کالسها ایراد میکردند.

 .3اگر این موارد هم کافی نبود ارتش رسماً مارد کار میشد م با زمر م تهدیرد آنهرا را مادار بر

شرررکت در کررالسهررا مرریکرد(سرراکما پرمنررده شررماره  -91 -297 -1093گررزارش مرردیر

آموزشناه اکابر شماره  13ب اداره معار

م امقا

کردستان مور  12آذر .)1315
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 .4دینر اینک ب میژه در نواحیِ غیرشهری اعزا م حضور معلمان در مدارس چندان منمم نبرود م
گاهی بیش از یک ماه از شررمع سرال توصریلی هنروز معلمری از جانرب ادارة معرار

بر ایرن

دبستانها اعزا نمیشد م در پرارهای از مواقر سرربازان در نبرود معلرم سررِ کرالسهرا حضرور

مییافتند م همین بینممیها این تصور را نزد مر ایجاد میکرد ک دم ت چندان مُصر ب ادامة

کرار نیست(سراکما پرمنرده شرماره  -91 -297 -1093گرزارش فرمانردهی گرردان سرررحدی

مور  7آبان).

 .5دینر اینک پس از اجرای نما مظیف از تعداد کارگران کاست شد ب میژه در فصرول کرار کر

مرد درگیر کارهای کشامرزی م دامداری بودند ام یاء از فرستادن بچ های خرود بر مردارس

خودداری میکردنرد .در برخری از مردارس بررای ترغیرب ام یراء بر فرسرتادن دانرشآمروزان

مدرس ها را دم شیفت کردند(ساکما پرمنده شرماره-91 -297 -1346گرزارش دبسرتان حرافظ
قرمه بر اداره فرهنر

کدخدای رمستا موظ

سرنندج مرور  10اردیبهشرت  .)1319اگرر ایرن تردبیر مرؤثر نمریشرد
ب دادن اخطار ب افراد بود م در مرحل بعد مرأمورین امنیر مارد عمرل

میشدند(ساکما پرمنده شماره  -91 -297 -1356نام فرمانردار سرنندج بر کدخردای دم تری

قریة صلوات آباد سنندج مور  21فرمردین  .)1317پس از استعفا م خرمج رضاشراه از کشرور
در برخی از نواحی غیرشهری مرد مان رفتنِ بچ های خویش ب مدارس شدند در یک نمونر

در رمستای شاهینی مض ب جایی رسرید کر مردیر م خدمرة مدرسر مجبرور بر تررس رمسرتا

شدند(ساکما پرمنده شماره  -91 -297 -1336گزارش مدیر دبستان شاهینی ب اداره فرهنر

سنندج مور  22آذر .)1320

دختران و مدارس نوین از سلطت رضاشاه تا سال 1310
مجموع دانشآموزان استان کردستان در سال  1302ک در پنج مدرس مشغول توصیل بودنرد 313

نفر بود ک هم پسر بودند م هیچ دانشآموز دختری تا این زمان در کردستان نبود(ساکما پرمنرده

شماره  -297 -24479احصائی م ا،العات معارفی سن ایتئیل  1302کردستان) .یکری از عوامرل
اصلی این امر کمبود مدارس ب ،ورکلی م ب میژه مدارس دختران در این منا ،بود .رمند تأسریس

م توسعة مدارس در دمرة قاجار در شهرها م منا ،مختلر

کشرور از آهنر

یکسرانی برخروردار

نبود .در کردستان م کرمانشاهان توسعة مدارس نوین از واظ کمی م کیفری پرایینترر از میراننین
کشوری بود .پس از تأسیس سلسل پهلوی م رمند رمب رشد توسعة مدارس در این منا،

با مجود

مخا فتها م م اممتهای ابتداییْ پرذیرش مردارس نروین بر تردریج جرای گرفرت .هرچنرد رمنرد
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آموزش نوینِ زنان در این منا ،مسیری پرپیچ م خم ،وننی م برا دشرواریهرای فررامان برود امرا
بررسی اسناد م احصائی های مدارس نشان مری دهرد مرمد دخترران بر مردارس در ایرن منرا ،هرم
همواره سیر صعودی داشت است هرچند ک این رشد در منا ،رمستایی م عشایری با منا ،شهری

با تفامتهایی همراه بود.

شاید د یل اصلیِ کمبودن آمار دانشآمروزان دخترر در احصرائی هرای ایرن دمره فرراهمنبرودن

شرایر بود .استانهای غربی در این بره ب شدت با کمبود مدارس رمب رم بودنرد .معردمد مردارس
موجود هم پسران بود، .بیعی است در چنین شرایطی آمار دانشآمروزان پسرر م دخترر در مردارس

این منا ،قابل قیاس با دینر نواحی ایران نباشد .در سال  1307شهر سنندج با مجود جمعیت بیست

م پنج هزار نفری ف ر یک مدرس دختران داشت(رمزنام کوشش  16آبان  1307ش 220ص)1

م از مجموع  20مدرس استان ف ر همین مدرس دختران م ب یة مدارس پسرران بودنرد .تعرداد کرل

دانشآموز کردستان در این سال  903نفر بود ک  816نفر پسر م  87نفر دختر بوند(ساکما پرمنرده

 -297 -10251احصائی مدارس م مکاتب م دانشآموزان م آموزگاران حروزه معرار

کردسرتان

 .)1308گرمس م تواب فاقد مدرس دختران بود درحا ی ک شهر بیجار در سال  1309هفرت هرزار
نفررر جمعیررت داشررت(رمزنامررة کوشررش  18فرررمردین  1309ش  69ص .)3م از مجمرروع 233

دانش آموز این حوزه ف ر چهار نفر دخترر در بخرش حسرن تمرور گررمس بودند(سراکما پرمنرده

 -297 -10251احصائی مدارس م مکاتب م دانش آمروزان م آموزگراران حروزة معرار

گررمس

سال  .)1308عالمه بر عد است بال اها ی از سپردن دخترران م نبرود مردارس دخترانر بریتروجهی
مسئونن هم مزید بر علت بود .با مجودی ک در سال  1309خانم عصمتا سادات ب عنوان معلم از

تهران ب گرمس آمد م تالشهایی برای دائر کردن مدرسة دختران نمود اما در ایرن سرال نتیجر ای

عائد می نشد(رمزنام کوشش  26آبران  1309ش  248ص .)3ایا رت کرمانشراهان دارای 3636

دانشآمروز برود کر بیشرتر آنهرا در شرهر کرمانشراه توصریل مریکردنرد .ایرن شرهر دارای 2587
دانشآموز بود ک  1928نفر از آنها پسر م  659نفر دختر بودنرد .تعرداد دانرشآمروزان شرهرهای

قصر کرند هارمن آباد کننامر صون هرسین م بیسرتون بر ترتیرب بر قررار ذیرل برود(سراکما
پرمنده شماره  -297 -10251احصائی مدارس م مکاتب م شاگردان م آموزگاران حروزه معرار

کرمانشاهان سرال توصریلی  /1307 -1308سراکما پرمنرده  -297 -17755احصرائی شراگردان م
مدارس کرمانشاهان سال توصیلی  .)1307 -8جدمل شماره()3

برای سال توصیلی  1310 -1309بامجودیک بر تعداد مدارس شهر کرمانشاه افزمده نشرد امرا

تعداد دانشآمروزان آن بر  3338نفرر افرزایش یافرت .از ایرن تعرداد  2463نفرر پسرر م  875دخترر
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بودند(ساکما پرمنده  -297 -10830احصائی مدارس م مکاتب م شراگردان م آموزگراران حروزه

معار

کرمانشاهان سال توصیلی  .)1309 -10در این دمره آموزش در دمره متوسط بر ،رورکلی

در سطح مطلوبی نبود م تعداد دانشآموزان متوسط ب میزان قابلتوجهی نسبت ب مدارس ابتردایی

ت لیل داشت ب ،وریک در کرمانشراه  114م در کردسرتان  23نفرر در مردارس متوسرط مشرغول

توصیل بودند(ساکما  – 297-10251احصائی مدارس م مکاتب م شاگردان حوزه معرار

غررب

سال  .)1307 -1308مجموع مدارس متوسطة این منا ،در سال  1309س مدرس بود کر دم براب

از آن ها در کرمانشاه م یک باب در سنندج فعا یت داشت م بیجار فاقد مدرسة متوسط بود ک همة

آن ها پسران بودند .عالمه بر نبودن مدارس حضور دختران در دمره متوسط با مشکالت متعرددی

رمب رم بود م معمونً خانوادهها ترجیح می دادند کر دخترران پرس از اتمرا دمره ابتردایی تشرکیل
زندگی داده م ب خانة بخت برمند از این رم تعرداد دانرشآمروزان دخترر دمرة متوسرط حتری در

سالهای بعد هم بسیار اندس بودند .ب ،وریک بنا بر آمار موجود هیچ دانشآموز دختری در ایرن
سال در دمره متوسط حضور نداشت است.
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در ابتدا هد

توج بر مرر

از فرستادن دختران ب مدارس ب دست آمردن علو عا ی توسر زنان نبود بلک با

م میرر ا،فرال در آن زمران بر دنبرال آن بودنرد دمرهای از تعلیمرات مدرسر ای م

حفظا صوة منزل م سواد مختصر را فراگیرند تا دختران باسواد م خوب تربیت شوند م ازاین،ری

بتوانند ضمن کسب موف یت در زندگی شخصی باعث رشد م ترقی کشور شروند(رمزنامة فرارس

 19ذیا عده  1337ش 46سال سو ص .)6در ماق باید گفت آنچ بر عنروان توصریل زن در

جامع ایرانی ب  ،ورکلی م در منا ،غربی ایران ب صورت میژه مطرح بود ن برای ب دستآمردن
توصیالت عا ی م یا داشتن است الل ما ی بلک برای تربیت فرزندان م زنان خانواده م اداره صرویح

امور خان بود(رمزنام فارس  29رمضان  1337ش 39سال سو ص.)9

آموزش دختران در قصبات و نواحی روستایی
در ده امل سلطنت رضاشاه مدارس دختران منا ،غربی منوصر ب مدارس سنندج م کرمانشاه بود
م در سایر نواحی شهری م رمستایی هیچ مدرس دختران ای مجود نداشت .با مجود ایرن در برخری
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از مدارس پسرانة نواحی شهری م رمستایی تعدادی از دخترران نیرز حضرور داشرتند .هرر چنرد کر
پذیرش دختران در مدارس پسران قانونی نبرود م گراهی از جانرب ادارات م مزارت معرار

بازخواست ماق میشدند(ساکما پرمنده شماره  – 297 -10251گزارش مزارت معار

م صنای مستمرف ب ریاست معار

مرورد

م امقرا

غرب مور  13آبان  .)1308با مجود چنین موردمدیت هرایی

در برخی از احصائی های مدارس رمستایی م نواحی شهری ک مدارس دختران نداشتند تعدادی
از دختران پذیرش شدهاند این دانش آموزان بیشتر فرزنردان نمامیران م معلمران م کارمنردان دم رت

بودند .برای نمون از  30دانش آموز دبستان دم تی تذهیب دز ی ف ر س نفر دختر بودند ک دم نفر

از آنها متو د تهران م نفر سو نیز متو د موال چهاردم ی بود .ب نمر میرسد ایرن سر از فرزنردان
مأمورین دم ت بودند م یا این ک ما دین این اشخاص مدتی را در تهران بوده م ب نوعی با توصیل
دختران کنار آمرده بودند(سراکما پرمنرده شرماره  -91 -297 -1093احصرائی نوآمروزان دبسرتان

دم تی تذهیب مور  20خرداد  .)1315رمند تأسیس دبستانهای دختران در قصبات از سرال 1313
ب تدریج آغاز شد .در این سال ب دنبال بازدید آقای حائری مفتشِ مزارت معار

مدرسر سرن ر

ب دختران اختصاص یافت م قرار شد یک باب مدرسر جدیرد بررای پسرران سراخت شرود(رمزنام

کوشش  18اردیبهشرت  1313ش 90ص .)2در ایرن سرال دبسرتان چهرار کالسر سررپل ذهراب

تأسیس شد .با مجودی ک این مدرس رسماً پسران بود اما از مجمروع  23دانرش آمروز آن در سرال

 1318چهار نفر دختر بودند(ساکما پرمنده شرماره  -297 -24012آمرار شراگردان دبسرتان دم تری

سرپل ذهاب سال توصیلی  .)1318 -19در سال  1314دبستان دختران اشنوی هم دائر شد تا قبل از
آن در این شهر ف ر یک دبستان دم تی مجود داشت(رمزنام کوشش  28آبران  1314ش 262

ص .) 1در سال بعد هم یک باب دبستان دختران در کننامر افتتاح شد .در کننامر نیز تا قبل از آن
ف ر یک دبستان دم تی پسران دائر بود(رمزنام کوشش  6اردیبهشت  1315ش  87ص .)2رمند

تأسیس مدارس دختران ادام یافرت ترا ایرنکر دبسرتان دخترانرة شراهدخت سرن ر در سرال 1315

تأسیس شد .این دبستان ملی م پنج کالس بود ک در مجموع  35نفر در آن توصیل میکردند کر

از این تعدا شش نفر پسر در پایة امل بودند(ساکما پرمنرده شرماره  -297 -24012آمرار شراگردان
دختران ملی شاهدخت سن ر سال توصیلی  .)1317 -18دبستان مخرتلر قصرر شریرین هرم در ایرن

سال دائر شد م در سال توصیلی  1318 -19جمعاً دارای  142دانشآموز بود .از این تعداد  11نفرر

پسر م  131نفر دختر بودند(ساکما پرمنده شرماره  -297 -24012آمرار شراگردان دبسرتان مخرتلر
دم تی قصر شیرین سال توصیلی  .)1318 -19در همین سال دبستان مختلر شراهآبراد تأسریس شرد

ک دارای  37دانش آموز دختر بود(ساکما پرمنده شرماره  -297 -24012آمرار شراگردان دبسرتان
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مختلر شاهآباد سال توصیلی  .) 1318 -19دبستان دم کالس ماهیدشت هرم در ایرن سرال تأسریس
شد م دارای  34دانشآموز بود ک  30نفر از آنها پسر م  4نفر دختر بودند(ساکما پرمنده شرماره

 -297 -24012آمار شراگردان دبسرتان دمکالسرة ماهیدشرت سرال توصریلی  .)1318 -19دبسرتان

دخترانررة صررون در سررال  1316تأسرریس شررد کرر در مجمرروع  33نفررر در آن مشررغول توصرریل
بودند(ساکما پرمنده شماره  -297 -24012آمار شاگردان دبسرتان چهرار کالسر دخرتانر صرون

 .)1317 -18در همین سال دبستان مختلر گیالنغرب هم برا  35دانرشآمروز تأسریس شرد .از ایرن

تعداد  33نفر دختر م ف ر دم نفر پسر بودند(ساکما پرمنده شرماره  -297 -24012آمرار شراگردان
دبستان مختلر گیالنغرب سال توصیلی  .)1318 -19دبستان مختلر خسرم پرمیز هم در سال 1317

تأسیس شد .این دبستان در سال توصیلی  1318 -19دارای  135دانشآموز بود ک  66نفر از آنها

پسر م  69نفر دختر بودند (ساکما پرمنده شماره  -297 -24012شراگردان دبسرتان مخرتلر دم تری

خسرم پرمیز سال توصیلی  .)1318 -19دبستان اخوت کننامر بامجودیکر رسرماً پسرران برود از

 177دانش آموز آن هشت نفر دختر بودند(ساکما پرمنرده شرماره  -297 -24012آمرار شراگردان
دبستان پسران دم تی اخوت کننامر سال توصیلی  .)13189 -19دبستان داریروش بیسرتون هرم در

سررال توصرریلی  1318 -19دارای  24دانررشآمرروز بررود ک ر  18نفررر از آنهررا پسررر م  6نفررر دختررر
بودند(ساکما پرمنده شماره  -297 -24012آمار شاگردان دبستان دم تری داریروش بیسرتون سرال

توصیلی  .)1318 -19این دبستان با مجودی ک یکی از قدیمیترین دبستانهای کرمانشاهان بود م

تا این زمان ک نزدیک ب بیست سال از تأسیس آن میگذشت تغیر چندانی از واظ کمی م کیفی

نکرده بود .دبستان امیریة هرسین در این سال  103دانشآموز داشت ک  27نفر از آنها دختر م 76

نفر پسر بودند(ساکما پرمنده شماره  -297 -24012آمار شراگردان دبسرتان امیریر مخرتلر دم تری

هرسین سال توصیلی  .)1318 -19با مجود مودمدیت های ما ی اجتماعی م فرهننری م ...آمرار م

اسناد موجود حکایت از افزایش تعداد دختران در ایرن دمره دارد م هرچر جلروتر مریآیرد میرزان

شرکت دختران در مدارس بیشتر میشود.

محدودیتها ،مالحظات اقتصادی ،مذهبی و فرهنگی
نزمة مرمد دختران ب مدارس در درج نخست ساخت م تأسیس مدارس دختران بود م ام ین مان

جدی این مهم تأمین بودج بود .بودج معارفی حوزه غرب ن تنها تروان توسرعة کمری مردارس را

نداشت بلک در اداره مض موجرود هرم نراتوان بود(رمزنامر کوشرش  3شرعبان  1343ش .)24:2

تالش هایی برای تأمین بودج از سوی مجلس شورای ملی صرورت گرفرت امرا موضروع «بودجر »
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همچنان ن ش تعیینکنندهای در چنوننی م میزان توسعة مدارس نوین داشت م معمونً مودمدیت
بودج اجازة توسعة مدارس بیشتر را نمیداد(رمزنام کوشش  30مهر  1310ش .)3 :219

در نواحی عشایری م نیم کوچ نشین آموزش هنوز ب ،ری سنتی جریان داشت .سران عشایر م

ما کان ب د یل ضرمرت ارتباط با حاکمان م نمامیان ناچار ب اسرتخدا یرک «میررزا» بودنرد .میررزا

کسی بود ک حداقل چند سا ی در حجره یکی از مدرسان م عا مان دینی درس خوانرده م مختصرر
سواد خواندن م نوشتن داشت .این شخص نام های رئیس ایل م کدخدا را مرینوشرت م نامر هرای

مارده را برای می می خواند م در سفر ب نواحی شهری معمونً همراه می بود .جدای از این کرار م

در همان منزل ب فرزندان پسر می هم آموزش میداد .اما دختران از این نوع آموزش هم ک بسریار
ابترردای بررود مورررم بودنررد(نومری  .)27 -24 :2006نررواحی عشررایری موض ر یکدسررتی در قبررال

آموزش نوین نداشتند درحا یک عدهای خود مت اضری دائرر شردن مردارس بودند(سراکما پرمنرده

شماره  – 91 -297 -705نام مومد مکیلی ب ادارة معار

م امقا

س ز مور  24آذر  .)1316م

حتی تما مخارج مدرس م نیز ح وق معلم هرا را نیرز ت برل مریکردند(رمزنامر کوشرش  8مررداد

 1307ش  .)1 :143بودند رؤ سای عشایر م ما کرانی کر بر دائرر شردن مردارس در نرواحی تورت
ما کیت خویش رضایت نمیدادند(ساکما پرمنده شماره  91 -297 -705گزارش نماینده معار
امقا

س ز ب اداره معار

م امقا

م

کردستان مرور  27آذر  .)1316ترا سرالهرای آخرر سرلطنت

رضاشاه دبستان های دائرشده در نواحی عشایری م رمستایی اسماً پسرران برود امرا در احصرائی هرای

موجود پذیرش دختران هم دیده میشود .هرچند ک از واظ کمی تناسبی بین آمار دانشآمروزان
دختر م پسر نبود(ساکما پرمنده شماره  -91 -297 -8950احصائی مدارس م مکاتب م شراگردان

کردستان در سال  .) 1312 -13اما بررسی اسناد بیاننر آن است س با دائر شدن مردارس بر تردریج
پای دختران هم ب مدارس باز شد.

چنوننی تعامل پیرمان مذهب شافعی رر ک ب نوعی ب ،ری تهای تصو

مابستنی داشتندرر

در قبال آموزش نوین ب ،ورکلی م آموزش دختران ب صورت خاص بر میرزان زیرادی بر موضر

مرشدان آنها بستنی داشت .اما مخا فت سرازمانیافتر ای برا ایرن امرر از جانرب شریو ،ری رت م
رمحانیون نشد(ساکما پرمنده شماره  -91 -297 -1093گزارش مدیر آموزشناه اکابر شماره 13

ب ادارة معار

م امقا

کردستان مور  12آذر  .)1315آشکارترین مخا فت با آمروزش دخترران

در شهر کرمانشاه رمی داد .این شهر بزر ترین م پرجمعیتترین شهر حوزه مرورد مطا عر برود م
رمحانیون در این شهر قدرت بیشتری نسبت ب قصرب هرا م نرواحی عشرایری داشرتند .از شرش براب

مدرس موجود در این شهر در سال 1301دم باب دخترانر بود(سراکما -297 -010507 -راپرورت

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 153 /

رئیس معار

کرمانشاهان(مرق احصائی مدارس شهری م بلوکی کرمانشاهان سن ایت ایل .)1301

در این سال از جانب رمحانیون مخا فتهایی با مدارس دختران ابرراز شرد کر بیشرتر از جانرب دم

رمحانی ب نا های اشر ا واعمین م سیدحسین کربالیی بود م عمده مخا فت آنها هم برا مدرسر

«ناموس» صورت گرفت .آنها در اعتراضشان اظهار میکردند :با دائرر شردن مردارس دخترانر «در
ح ی ت ناموس مسلمان ها را در آنجا ب باد میدهند» اعتراض ب بستنِ مدرس م تهدید ب آتشزدن
آن عملی نشد .اما سید حسن کزازی رئیس معار

کرمانشراه بر توریرک سرید حسرین کربالیری

کشررت شررد(امیراحمدی  )194 -191 :1373امررا بررا ماکررنش سررری حکومررت م اعرردا قاتررل رئرریس

معار

مخا فتها در این شهر هم فرمکش کرد.

تسریع در روند توسعه مدارس
منا ،کردنشین در دهة دم حکومت رضاشاه شاهد تسری در توسعة مدارس نروین برود رمنردی

ک با ظهور سلسلة پهلوی شرمع شد امرا موردمدیتهرای عدیردهای کر بیشرتر مرا ی برود مران از
اجراییشدن کامل آن گردید .ده نخسرت قردرتیرابی رضاشراه بیشرتر صرر

تثبیرت موقعیرت م

سرکوب م از بین بردن نیرمهای گریز از مرکز م قدرتهرای مولری شرد .موضروع ایرن نیرمهرا در

منا ،کردنشین تا حدمد زیادی از سایر ن اط ایران متفامت بود .در سایرِ منا ،ایران بیشتر موضوعِ

قدرت شخصی م قبیل ای مطرح بود اما در منا ،کردنشین این امر با چاشنی هرویتی همرراه برود م
رن

سیاسی ب خرود گرفرت .حرکرت هرای سرمکو سرردار رشرید اردنن م سرال،ین هورامران م

حرکت های کردی در ترکی م عراق ب میژه موضروع شریخ مومرود برزنجری کر بنرا برر سرشرت
،ری تی ،رفداران زیادی در میان کردهای ایران داشت موضوع منا ،کردنشرین م جاینراه آن را

در برنام های دم ت پهلوی م ب میژه برنامة فرهننی بسیار برجست نمود.

از سوی دینر شکلگیری دم ت مدرن در ایررانِ دمره رضاشراه م بورث دم رتسرازیِ مردنمر

دم تمردان پهلوی ب معنای ب حاشی راندن م ب عبارت دینر یککاسر کرردن خرردهفرهنر

هرای

درمن ایران تعبیر شد .در همین راستا یکی از راه های مؤثر مدنمرِ دم تمردان پهلوی توسع مردارس
بود(ساکما اسناد نخستمزیری پرمنده شماره  103011 -21179گزارش مزارت امرور خارجر بر

دفتر مخصوص شاهنشاهی مور  )1316 /03 /24م این سیاست از دهرة دم سرلطنت رضاشراه مرد
نمر قرار گرفت(ساکما  -290 -7763گزارش حکومت کردستان ب مزرات داخل مور  7اسرفند

 .) 1310در ده دم سلطنت رضا شاه مدارس منا ،غربی ب میزان قابل توجهی افرزایش یافتنرد .از

سال  1312هم سا مبلغی اضاف اعتبار ب بودج معار

این منا ،اختصاص یافرت بر ،روریکر
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بودج معار

کردستان از  286750ریال در سال  1312ب  588970در سال  1314رسرید(سراکما

اسناد نخستمزیری پرمنده شرماره  103011 -21179گرزارش مزارت معرار

م امقرا

م صرنای

مستمرف ب هیئت مزراء مور  .)1316 /05 /31استان کردسرتان در سرال  1310دارای  21مدرسر
ابتدایی م یک مدرس متوسط بود .از این تعداد مدرس آ یانسِ اسرائیل متعل ب کلیمیها م مدرس

پهلوی متعل ب کلدانیان بود .مدرس آ یانس مختلر م مدرس پهلوی پسران بود .در این میان ف رر

مدرس شاهدخت دختران بود ک در سنندج قررار داشرت .در مجمروع  1315دانرشآمروز در ایرن
مدارس مشغول توصیل بودند ک  827نفر آنها در مدارس سرنندج م  488نفرر در سرایر مردارس

استان توصیل میکردند .از ایرن تعرداد  177نفرر دخترر م  1138نفرر پسرر بودنرد .مدرسر متوسرطة
شاهپور سنندج ک تنها مدرس متوسط استان بود پسران بود م  50نفرر دانرشآمروز داشت(سراکما
پرمنده شماره  -297 – 11006احصرائی مردارس م مکاترب م شراگردان حروزه معرار

کردسرتان

مور خردداد  .)1310در همین سال نیز توسع مدارس در کرمانشاه رمند صعودی یافرت .در سرال

 1312انجمن بلدی کرمانشاه در راستای توسع مدارس تصویب نمرود کر هشرت درصرد عایردات
کمرک بر توسرعة مردارس ابتردایی جدیرد در اسرتان شرود(رمزنام

سال  1313بلدیة مزبور صر

کوشش  22اسفند  1312ش  .)2 :54اختصاص چنین مبلغی برای توسع مدارس عرالمه برر بودجر
مصوب معارفی استان بود.

در سال توصیلی  1313 -1312چهار مدرس ب مدارس کردستان افزمده شد م تعرداد مردارس

استان ب  25مدرس رسید (جدمل شماره .)4در این میان تعداد دانشآموزان هرم نسربت بر دمسرال
قبل افزایش موسوسی یافت(سراکما  -91 -297 -8950احصرائی مردارس م مکاترب م شراگردان

کردستان در سال .)1312 -13

جدمل شماره ( 4رمند توسعة مدارس م دانشآموزان در فاصل دم سال)
تعداد مدارس

پسر

دختر

مجموع

1310

21

1138

177

1315

1312

25

1532

258

1790

م ایسة آماری در فاصل این دم سال نشاندهنردة رشرد چشرمنیر دانرشآمروزان دارد(.نمرودار

شماره )1

در سال  1314یک دبستان چهار کالسة دختران در نودش تأسریس شرد م یرک دبسرتان چهرار

کالسة دختران ب دبستان های سنندج اضاف گردید .در سال بعد یک کالس ب دبستان چهار کالسة
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سردشت اضاف شد م  7باب دبستان در ن اط مختل

سرحدی دائر شدند .در همین سال دم دبستان

مختلر دم کالس در س ز م بان دائر گردید .م با دائر شدن کرالس ششرم دمرة دبیرسرتان سرنندج
کامل شد م نیز کالس سو متوسط دختران سنندج راهاندازی گردید(ساکما اسناد نخستمزیرری

پرمنده شماره  103011 -21179گزارش مزارت معار
توسع مدارس کردستان در س سا اخیر .بیتا).

م امقا

م صنای مستمرف تورت عنروان

نمودار شماره  (1سیر صعودی مدارس م دانشآموزان در فاصل سالهای  1310تا )1312

تداوم آموزش دختران
عالمه بر رمند رشد مدارس دختران برخی نهادها نیرز در ت ویرت آمروزشهرای نروین زنران مرؤثر

بودند .از این نمون میتوان از «کانون بانوان» نا برد ک در سال 1314ش توسر گرمهری از زنران

فرهننی شکل گرفت .این کانون شعب هایی در چند استان تشکیل داد م عالمه بر تشرکیل مجرا س
سخنرانی تأسیس رمزنام م مجل برای بان بردن سطح آگاهی زنان م گشایشِ پیشاهننیِ دخترران

در مدارس مبادرت ب تشرکیل کرالس هرایی بررای دخترران م همچنرین تأسریس مردارس مخرتلر

کرد .تعداد کل شاگردان دخترِ پای های پنجم م ششم در سال  1313کل کشور  5216نفر بود کر

در این میان  2971نفر در پای پرنجم م  2245نفرر در پایر ششرم توصریل مری کردنرد .سرهم اسرتان

کردستان از این میزان  38نفر در پایة پنجم م  28نفر در پایة ششم بود م سهم استان کرمانشاهان نیز

 72نفر در پایة پنجم م  54نفر در پایة ششم بود م آذربایجان غربی  52نفر در پایة پنجم م  58نفر در
پایة ششم بود ک در مجموع  302نفر بود .در این میان استان تهران با  2096دانشآموز نزدیرک بر

نیمی از دانش آموزان را داشت .پس از تهران ب ترتیب آذربایجان شررقی برا  465گریالن برا 454

خراسان با  324فارس  227اصرفهان برا  226در ردههرای بعردی جرای داشرتند م برمجررد برا 32
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خوزستان با  21خمس با  16دانشآموز در ردههای آخر جای داشتند (نمرودار شرماره( )2سراکما

پرمنده شماره  -297 -14038احصائی شاگردان دبستانهای دختران فرمردین  .)1313هرچند ایرن
آمار حاکی از آن است ک تمامی دختران در مدارس جدید شرکت نمیکردند م یا آن را ب پایران

نمیرساندند م ی ب هر حال نشاندهندة آن است ک این شیوه توانست برود تردام یابرد م مانردگار
شود .ا بت زمانی ،وننی نز بود تا رفتن دختران ب مدرس عملی ناهنجرار تل ری ننرردد .در ابتردا
تأسیس مدارس دختران م امکان ماندگاری آن اهمیت داشت.

نمودار شماره ( 2دانشآموزان دختر کالسهای پنج م شش کشور در سال )1313

نتیجهگیری
نتایج حاصل از پژمهش بیاننر آن است کمبود مدارس در منا ،غربری ایرران م ترأخیر در توسرعة

کمی م کیفی مدارس سهم عمدهای در میزان مشارکت دانشآمروزان م بر میرژه آمروزش دخترران
داشت .نبود مدارس دختران در نرواحی غیرشرهری م شرهرهای کوچرک سربب شرد کر آمروزش

دختران در این نواحی بسیار کمرن

باشد .اما در دم شهر کرمانشاه م سنندج ک تجربة بیش از س

ده تأسیس مدارس نوین را داشتند است بال از فرستادن دختران ب مدرس بیش از میاننین کشوری

بود.

در کنار کمبود مدارس بامرهای مذهبی م عرفی برخری از علمرا م رمحرانیون م بر تبر آنهرا

مرد از دینر موان سرِ راه آموزش دختران بود.

دینر نتایج پژمهش بیاننر آن است کر در نرواحی عشرایری رمسرتاها م قصرب هرا مخا فرت م

م اممت سازمانیافت ای در قبال آموزش نوین دختران رمی نداد .برخال

انتمار تنها مخا فت علنی

با مدارس دختران در نواحی شهری رمی داد م آن هم در بزر ترین م پرجمعیتترین شهر حوزه
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مورد مطا ع د یل این امر قدرت م نفوذ بیشتر رمحانیون در نرواحی شرهری در م ایسر برا نرواحی

عشایری رمستاها م قصب ها بود.

احصائی ها م اسناد موجود نشان مری دهنرد پرس از تأسریس مردارس دخترانر اسرت بال از آنهرا

همواره رشد داشت است .هرچند است بال از آموزش دختران تدریجی بود .در دمرة پهلروی امل دم

شررهر کرمانشرراه م سررنندج ک ر هررر یررک دارای چنرردین مدرسر دختران ر شرردند تعررداد دختررران

آموزش دیده افزایش موسوسی نسبت بر دمرة قبرل داشرت .امرا در نرواحی عشرایری رمسرتایی م

شهری تغییر موسوسی از واظ کمی در این مورد رمی نداد م د یل عمده آن هم کمبود م یا نبرود

مدارس بود .در این نواحی اقدامات دمرة پهلوی امل بیشتر بستر م زمین مرمد دختران بر مردارس
را برای دمرههای بعد فراهم نمود.
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Abstract
Perhaps the most obvious distinction between new school and old school was letting
girls to enter them. Girls' education in the traditional system was at home and
limited to certain families. In this way, literate and enlightened women were only
home-grown. With the creation and expansion of new schools, there was no limit to
this, and at least theoretically, the way of learning was opened to them. Before the
establishment of the Pahlavi dynasty, the development and extension of modern
schools in Kurdistan and Kermanshah was quantitatively and qualitatively lower
than the national average. After the establishment of the Pahlavi dynasty and the
growing trend in the development of schools in these areas, despite the initial
opposition and resistance, the gradual adoption of the school was gradually taking
place. Despite the fact that the training of women in these areas was a long and
difficult path, the results of the research show that the girls' entry to schools in these
areas has always been ascending.
This study is to investigate the changes in Kurdish girls' education and explain the
contribution of social, economic, cultural and political considerations through a
descriptive-analytical method.
Keywords: Modern education, Girls, Kurdistan, Kermanshahan.
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