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 چکیده

آغاز شده بود در دورۀ  قاجاری ۀاز دور که روند تأسیس مدارس نوین در ایران
ن ای اصلی آفرینعنوان نقشادامه داشت. در این مقطع، رضا شاه به پهلوی اول 

 به تأسیس ۀ خویش،ظاهر تجددگرایانعرصه، بنا به تفکرات و اقدامات به
روند نوسازی  آنکه . باوجوداقدام کردمدارس نوین در نقاط مختلف ایران 

ۀ ردستان از جملک، اما گذاشتاثر میبر اوضاع فرهنگی کردستان مدارس آرام 
قرار  شاهین طیف از افکار تجددگرایانه رضا تحت تأثیر امناطقی است که 
 در این مقالهبود. خود  ۀنخستین مدارس نوین در جامع برپاییگرفت و شاهد 

اماکن  ای ازتحلیلی ابتدا پیشینه-شود با استفاده از روش توصیفیسعی می
ز وقوع این تغییر و تحوالت ها در کردستان تا قبل اآموزشی و وضعیت آن

تو شرایط نوظهور، ارائه گردد و سپس در ادامه به بررسی مدارس نوین در پر
 1320تا  1299های ردستان بین سالها در کجدید و وضعیت آموزشی آن

 پرداخته شود.

 .اصالحات فرهنگی، رضا شاه، کردستان، مدارس نوین ها:کلید واژه
  

mailto:mbeheshtiseresht@yahoo.com


 1394، بهار و تابستان 1، شمارۀ 13، دورۀ تاریخ علم/ 32

 مقدمه
 ۀمدارس ملی که در دورقاجار و  ۀتوان به دورجدید در ایران را میگذاری مدارس پایه

شدیه، میرزا حسن ر آننسبت داد، البته پیش از  ،شاه تأسیس شدند سلطنت مظفرالدین
زمان با تحوالت قاجار هم ۀه بود. چون دوراولین مدارس نوین را در تبریز ایجاد کرد

ن ایران مجذوب این دستاورد شدند و نوزدهم کشورهای غربی بود، لذا روشنفکرا ۀسد
 از مشروطه، تا پیشوان گفت تهایی کردند. اما میماندگی کشور تالشبرای جبران عقب

تحوالت سیاسی شرایط نامساعدی را برای رواج آموزش جدید ایجاد کرده بود. از 
های افراد شدند و لذا کوششسرعت برکنار میطلب نیز بهطرفی افراد اصالح

ری های بسیابا مخالفتآمد برمینیز که از متن جامعه  ،نظیر رشدیه ،شماریانگشت
شد و پیشرفت چندانی نداشت. خود حکومت قاجار نیز با ساختار ایلی سنتی مواجه 

(. 349آبادی، ص)دولت شدقدم نمیغالبی که داشت، برای گسترش آموزش جدید پیش
ها( با روشنگران طرفدار مدارس نوین مکتب) اما در اثر رویارویی نظام آموزشی کهن

این سیستم قدیمی به تدریج در هم ریخت و جای خود را به نظام آموزشی جدید داد. 
های بعدها با وجود تغییر حکومت به مشروطه و تأسیس مجلس، اغتشاشات و نابسامانی

 اشتهگامی جدی در این زمان برای رشد نهادهای آموزشی بردکه داخلی، مانع از آن شد 
 شود.

های مختلف انجام بسیاری در زمینهۀ شاه، اقدامات متجددان رضا گرفتن با قدرت
ترین کار، ترین و مهمفرهنگی اصلی ۀآنها اقدامات فرهنگی بود. در زمین ۀشد؛ که از جمل

ایجاد تحوالت آموزشی و گسترش مدارس نوین در سراسر ایران بود. بدین ترتیب مدارس 
 ۀدر سراسر نقاط کشور برای رسیدن به این هدف ساخته شد و استوارترین پای بسیاری

ور همان ط لبته. اتجددگرایی را در مدارس ایران و ذهن کودکان و جوانان کشور گذشت
مختص به حکومت پهلوی  ایرانسراسر در مدارس این  یریگروند شکلکه اشاره شد 

یز نشاه  احمد ۀدر دور ه بود،طه آغاز شدپیش از مشرو نبود، بلکه روندی بطیء داشت و
و  یافت رواج کاملپهلوی اول  ۀدوردر  که تا اینبگیرد.  افتهیتوانست شکلی سازمان

دولتی گرفت. از این پس بود که در مناطق مختلف کشور صورت  ،آموزش ابتدایی
ه مسائلی ب شوددر این پژوهش سعی می. دولتی تأسیس گشت ۀمدارس ابتدایی و متوسط

دارس ترین مگیری مدارس نوین در کردستان اردالن و معرفی مهمشکل ۀنظیر آغاز و نحو
به این پرسش  پرداخته شود و 1320تا  1299ای هاین منطقه در سال ۀپسرانه و دختران
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فته پاسخ گ حول فرهنگی )مدارس نوین( پیش رفتپای این تکه کردستان تا چه حد هم
 شود.

رت صومطالبی به عمدتاًگیری مدارس نوین در کردستان، آثار موجود در مورد شکل
رورش و پآموزش  ۀپیشیناند. تنها اثر جامع در این زمینه، کتاب آوردهپراکنده و گذرا 

تألیف عبدالحمید حیرت سجادی است که صرفاً متکی بر اسناد است. می کردستان
ن پژوهش دارند، اما در ای ر اسناد تکیهمنابع پیشین در بهترین حالت، تنها ب توان گفت

عنوان بخشی از منابع رجوع شود و مطبوعات و آثار معتبر سعی شده است به اسناد به
 .بررسی شونداین دوره نیز 

 پهلوی اول( ۀمدارس نوین در ایران )از مشروطه تا پایان دور ۀپیشین
ای سیاسی، اجتماعی و ایران با جهانی مواجه شد که از فض ۀمشروطه، جامع ۀدر دور

حول در ت ضرورت بهاین روشنفکران این دوره  بر زیادی داشت. بنا ۀفرهنگی آن فاصل
های یئتههای سیاسی، اعزام محصل به خارج، آمدن یئتهخود پی بردند. تبادل  ۀجامع

 ،پرورش و آموزش ۀیژه در زمینوبه را، اصالحات انجاممذهبی و انتشار روزنامه، 
برای  (.253آمد )صدیق، صالزم میو به دنبال آن تأسیس مدارس نوین ضروری کرد 
ا یس کردند و بعد از مدتی اینهتأسمدارسی آمدند های مذهبی که به ایران مینمونه هیئت

به همین منظور پس از تشکیل اولین مجلس شورای ملی ، تبدیل به مدارس دولتی شدند
تحصیل علم و معرفت و فنون و صنعت، قانون اساسی،  19و  18مشروطه در دو ماده 

)کشاورزی،  در صورت عدم مغایرت با قوانین شرع برای عموم آزاد اعالم شد
های اولیه، به دلیل تنگناهای مالی، دولت مشروطه (. اما باوجود این تالش206ص

ها را افزایش دهد. از طرفی کند و یا تعداد آنمدارس دولتی را تأمین  ۀنتوانست بودج
ها، مانع از پیش برد آموزش های آنمیان مدارس جدید و درگیریالت سیاسی حااشتغا

ها تماماً ینا»شد اما شد. البته در برخی موارد، جلساتی به این منظور تشکیل میجدید می
 واسطۀشد... مدارس دولتی بهه نمیقدم برای ترقی مدارس برداشتدر حد حرف بود و یک

دی، آبا)دولت« وجه به آنها، همه مقروض و پریشان بودنددولت و نرسیدن  ضیق مالیه و
های مهمی در زمینۀ قانون 1288. اگرچه در مجلس دوم به سال (208-206ص ،2ج

 تحصیالت ابتدایی مجانی اجباریتصویب نمایندگان گذشت که از آن جمله از آموزش 
 .رفترف قرار گرسیدگی به امور آموزشی کشور بر عهده وزارت معا ۀوظیفاینکه و بود 

شده بود، به فرزندان اعیان و یستأسدر مرکز والیات  اکثراً اما این مدارس اندک که 
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عملی  صورتبهاشراف و ثروتمندان کشور تعلق داشت و اجباری بودن تعلیمات عمومی 
( و لذا اکثریت جامعه نیز که تمکن مالی نداشتند، 218، صزادهملک) وجود نداشت
علما برخی از دلیل تبلیغات  بهره بودند. از طرفی بهعلم و دانش بیرسه و از داشتن مد

بل از تا ق شده بود.بدگمانی نسبت به مدارس جدید در فرهنگ عمومی کشور منعکس
ضعیت چندان مطلوبی حیث آموزش و فضاهای آموزشی از و از، ایران 1299کودتای 

و  محصل 34طب با  ۀمدرسز دارالفنون و نی ۀمقارن این دوره مدرسبرخوردار نبود. 
که تحت نظارت  یدالتأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات و برخی از مدارسجد ۀمدرس

(. 1محبوبی اردکانی، ج:  نک) شدند کماکان مشغول به کار بودندیماداره  هاوزارتخانه
نخبگانی بعضاً هایی شده بود و باعث واکنش یس مدارس نوین در جامعهتأسچون اما 

ته مانعی در برابر مدارس جدید قرار گرف عنوانبه ،توانستند عامل تغییر باشندود میکه خ
 .رونق آنها تا دورۀ پهلوی اول به تعویق افتادبودند، 

مشروطه، به دلیل نداشتن استقالل،  نهادهای آموزشی جدید کشور در دورۀپیشرفت 
شد.  روضعف درونی و ساختار سیاسی استبدادی کشور تا حدودی با شکست روبه

های بعد از مشروطه نیز سبب شد تجدد خواهان بیشتر به انسجام ملی در ومرجهرج
دن رسی یدا کنند و همین موجب شد کهریزی مدرنیزاسیون و اجرای آن تمایل پبرنامه
بعد از آرامش نسبی  1300/1921ل به قدرت به فال نیک بگیرند. در سارا  خان رضا

موجب به وکه در کشور برقرار شده بود، شورای عالی معارف به تصویب مجلس رسید 
 معارف واگذار شد. ۀآن امور اجرایی مدارس به ادار

مایت از حفرما شده بود نظر سیاسی بر کشور حکم به دلیل امنیتی که از زماندر این 
ه طوری کشتر شد. بهمدارس و نهادهای آموزشی نوین از سوی تجددگرایان و دولت بی

موجب قانونی وزارت مالیه را واداشت تا کسری بودجه مدارس به مجلس 1302در سال 
تهران را به وزارت معارف بپردازد. با شروع حکومت پهلوی اول، یکی از  ۀحوم

برد تعلیم و تربیت بود. تحصیالت ابتدایی پیش اقدامات مهم این دوره، اصالح و
نامه آموزشی بر ۀمتوسطه بر پای ۀساله و شش سال دور اجباری برای کودکان شش تا سیزده

تعداد  1308و 1304های یزی شد. بین سالرطور جدی طرحکشور فرانسه، به ۀتاز
ر یسی دختران دنوو نام ندمدارس متوسطه شش برابر شد مدارس ابتدایی چهار برابر و

 (.419-418صسطه تقریباً ده برابر شد )غنی، مدارس ابتدایی و متو
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 ،که بر گرد او بودند یو نخبگان تجددخواه رضا شاهها از سوی این تالش ۀاما هم
جویی با نهادهای سنتی همراه بود. لذا چون تأسیس ی آمرانه و اجباری و ستیزههاروشبا 

ر اجباری لباس، کشف حجاب و حذف تعلیمات دینی این مدارس تغییراتی چون تغیی
داشته حاکمیت پنتلقین افکار ای برای وسیلهدر مدارس را به دنبال داشت، این مدارس 

پذیری مدارس جدید در ایران سازی و جامعه. همین موجب شد که روند فرهنگشدمی
بودن دولت، عامل حامی ن قاجار ۀدر دوراگر توان گفت با اختالل همراه باشد. لذا می

رونق نیافتن مدارس بود، در این دوره حکومت با اقدامات نسنجیده و افراطی خود 
قدام ای که برای این اها و بودجهطوری که باوجود تالشموجب بدگمانی بسیاری شد. به

اقشار جامعه  ۀسوادی در میان همکن شدن بیصرف شد اما همچنان نتوانست به ریشه
 کمک کند.

 پیش از تأسیس مدارس نوین() آموزشی در کردستان وضعیت
ها نیز خانهرو نخستین مکتبنخستین جایگاه آموزشی در اسالم مسجدها بودند، ازاین

 سر ها درخانهقاجار عالوه بر مسجدها بیشتر مکتب ۀشد. در دوردر مساجد تشکیل می
ها را در که رایگان آن های کسانییا خانه های شخصی آخوندها وها، خانهگذرها، دکان

در (. 45صقاسمی پویا، ) شدگذاشتند تشکیل میدارها می اختیار آخوندها و یا مکتب
یکی از  هاخانهمکتبها وجود داشت که محل این کردستان نیز مکاتبی برای تعلیم بچه

 نمازپیش معموالً ها را و تدریس به بچه آموزش دادن های مسجد هر محل بود.اتاق
 .کردندمیاستاد( خطاب ) ماموستا راگرفت که این شخص )آخوند( مسجد به عهده می

پرداختند، اشخاصی هم بودند که در منزل خود و یا محل دیگری به تعلیم اطفالشان می
قاسمی ) که خاص طبقات باالی جامعه بود شدیمی خصوصی هاخانهمکتباین شامل 
های زرنگ و این شکل بود که یکی از بچه تدریس ماموستا به ۀ(. شیو45پویا، ص 

بخشی از  تا در غیاب او مکتب را اداره کند وکرد می تعیین« خلیفه» را به نام  اقتیبال
 سامان و سرکلی خلیفه در  طوربهها درس بدهد، استاد را بر دوش بگیرد و به بچه ۀفیوظ

ها او بچه کهیورطبه( 62ص ،)همو دار شرکت فعال داشتدادن کار مکتب و مکتب
 .(45گفتند )حیرت سجادی، صهم می« مال»را 

شد تا به ی کوچک آغاز میهاسورهها با حروف، تدریس قرآن از بعد از آشنایی بچه
 بدان« )روله بزانه»باید رساله  هابچهانجامید. در کنار فراگیری قرآن، ختم قرآن می

روله »کردند. در کردستان دو نوع میکه حاوی مطالبی اعتقادی بود، حفظ را  (فرزندم
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به شعر  «ه مفتیعبداللْ  مال»و دیگری را « باریخضر رود مال»، یکی را موجود بود« بزانی
نصاب ، بوستانو  گلستان آن از پسبودند.  درآورده هابچهاورامی در حد فهم و یادگیری 

عبید زاکانی  ۀموش و گربی عبدالرحمن جامی و نان و حلواو  اعتقادنامه، الصبیان
 آموختندی در مکتب میسالگدوازدهشد. اینها مقدماتی بود که اطفال تا سن تدریس می

(. در این مکاتب حتی ریاضیات را نیز به زبان عربی درس می45)حیرت سجادی، ص
گاهی مردم کردستان از زبان و ادبیات فارسی در حد پایینی بود. همچون سایر  دادند و آ

که  لیواابر علوم دینی و اخالقی بود و علوم  هاخانهمکتبنواحی ایران، بیشترین توجه 
ینمتدریس  هامکانکاربردی برای پیشرفت کشور داشته باشد در این  ۀجنب توانستیم

 به همین دلیل آموزش در این برهه دچار رکود شده بود. گفت توانیملذا  و شد

(، مکتب 1284) مکتب انصاری توان ازدر سنندج می شدهشناختهاز مکاتب 
 (، مکتب شهابی1295) (، مکتب مهاجر1292) (، مکتب ذبیحی1289) اختری

( نام برد. مکاتبی نیز در شهرهایی چون سقز و مریوان 1300) ( و مکتب مفلح1298)
( در 1297) ( و مکتب سید حکیم1295) محمدصادقاوه بود از جمله مکتب مال و پ

بعدها با عنوان مدارس  از این مدارس(. 46ص حیرت سجادی،) توان نام بردسقز را می
 نُهچنان از دایر بودن هم 1313شد، اسنادی مربوط به سال قدیمه یا مکتب نام برده می

آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، ) دهندباب از این مکاتب در این زمان خبر می
15/7/1313.) 

 مشروطه( ۀی مدارس نوین در کردستان )دورریگلشک
شد و چون  سیتأسمشروطه  ۀبرای اولین بار مدارس نوین در کردستان اردالن در دور

ای ین دوره نیز اشاره، لذا به ااستزمان به پژوهش حاضر  نیترکینزداین برهه 
 این مدارس سیتأسگذر زمانی از  باوجودشود. در بررسی منابع این دوره، مختصری می
شود که در اکثر نواحی کردستان حتی یک دبستان نبود، از طرفی بودجه پایین مشاهده می

همین اداره آنها را با مشکل و  ،مدارس موجود هم کافی نبود ۀفرهنگ برای ادار ۀادار
به نحوی تعدادی از آنها منحل  هرسالی افزایش مدارس جابه کهینحوبه کردیماجه مو
ضعف دولت  ۀمشروطه در نتیج ۀدور(. بدین ترتیب در 48ص )آزموده اردالن، شدمی

فقر اجتماعی، اوضاع معارف و مدارس در کردستان نیز  مخصوصاً و ناامنی کشور و 
پیشرفتی نداشت و مدارس موجود هم بیشتر در شهر سنندج و مختص به طبقات باالی 

 .جامعه بود



 37وضعیت مدارس نوین در کردستان ایران... /

ی مذهبی در هاتیاقلمدارس به سبک جدید که برای اولین بار توسط  از جملۀ
ردستان نوین ک ۀن مدرسکلدانیان که اولی ۀمدرس شدند از این قرارند: سیتأسکردستان 

 ۀدر محل 1274دیت کشیش ابوالواحد در سال پرماکدو و با ج دستبهبود. این مدرسه 
دایر  1275در سال « آلیانس» دیگری نیز با نام ۀشد. مدرس سیتأسمسیحیان سنندج 

فارش س های دیگر آن در شهرهای دیگر ایران نیز دایر شدند، بهشد. این مدرسه، که شعبه
 هایمیکل ۀمسیو ترگانو در خیابان سیروس سنندج در محل دستبهآلیانس فرانسه  ۀسسؤم

ر نام بعدها که تغییه که به غیر مسلمانان اختصاص داشتند شد. این دو مدرس سیتأس
شهر نیز  دارانهیسرمااز حمایت وزارت معارف برخوردار شدند و اشراف و  ندداد

اوژن اوبن فرستادند. ه برای تحصیل مییکی از این دو مدرس بهفرزندان خود را 
 نویسد: ( می345)ص

در کرسی ایالت )یعنی سنندج( ساکن هستند و از راه  عموماًهای اردالن کلدانی
. پرماکدو در سنندج یک باب مدرسه اندافتهیدستتجارت به ثروت کالنی 

 التکرده، در این مدرسه پسران آغاهای کرد ای سیتأسشاگرد  140فرانسوی با 
 .انداسم نوشته

ترسیدند که مبادا تبلیغات مذهبی مسیحیان در عقایدشان رسوخ کند چون می البته
کرده و از لحاظ اخالقی مورد  االسالم که جوانی تحصیلرکن محمدباقر دیساز مرحوم 

را در این مدارس به عهده های مسلمان قبول مردم بود دعوت کردند تا سرپرستی بچه
با توجه به اهمیت این دو  ،معارف ۀ(. با نظارت ادار24سجادی، صبگیرد )حیرت 

شد و تدریس می 1302-1301زارت معارف در سال ۀ وهایی طبق مصوبکتاب ،مدرسه
 ۀو اسنادی برای ادار هاهیاحصائ صورتبهاین مدارس، النیالتحصفارغنمرات امتحانی 

 شناسۀ، 24479-297ۀ ، پروندآرشیو سازمان اسناد ملی ایران) شدمعارف فرستاده می
ها و تغییر نام تدریجی این دو مدرسه نشان (. وجود احصاییه3259 ۀنمر 30976سند 

لتی بود، لذا به مدارسی دو ،برای مسیحیت ها از شکل تبلیغ دینیاز تغییر یافتن هدف این
  را از مدارس نوین این دوره تفکیک کرد.دو مدرسه  توان ایننمی

 گونهنیا سیتأسبرخی از اشراف و تجار و افراد روحانی نیز مشتاق  رسدبه نظر می
 ۀ فعالیت مدارس پرداختهایی از سوی آنها برای اداممدارس بودند و حتی کمک هزینه

شدند، از حکومت مرکزی درخواست شد اما در مواردی نیز که با عسرت مواجه میمی
اشاره کرد که در آن  1300ط به سال توان به سندی مربوبرای نمونه می. کردندکمک می
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درخواست برای تداوم دو مدرسه و دخانیات  ۀادار سیتأس ه منظوراهالی کردستان ب
 شفق سرخ ۀ(. روزنام281-280یی، صشهرضا)آذری اند کمک هزینۀ دولتی کرده

مدارس در نواحی  سیتأسنیز در جهت تشویق حکومت برای این امر، اهمیت ( 3)ص
 کندیم دیتأکهمانند اهمیت تشکیالت گمرکی در این نواحی دانسته و مرزی ایران را 

 .استزبان فارسی در این مناطق  ۀاشاعکه این عامل گام مثبتی در جهت 

دوست کردستان در پیگیری اهالی و نخبگان فرهنگ ۀجیدرنتمدارسی که  ۀاز جمل
(، 464-461زیر اشاره کرد )قاسمی پویا، ص به مدارس توانیمشد  سیتأساین ناحیه 

 هااحمدی ۀ(، مدرس1287) هایساالر ۀ(، مدرس1286) معرفت ۀسنندج: مدرس در
( و دبستان 1302) (، آموزشگاه مستوره1297) اتحاد ۀ(، مدرس1293)

: در قروه ؛(1300( و دبستان سقز )1296) دبستان احمدیه :در سقز ؛(1303پهلوی)
دبستان پهلوی  :در بانه و (1300: دبستان پهلوی )در بیجار ؛(1303)دبستان انتصاریه 

(1303 ). 

 واکنش علما و مردم کردستان در برابر تأسیس مدارس نوین

برخورد علما و مردم در کردستان با مدارس نوین همانند مناطق دیگر است هم از نوع 
رفت مدارس به نام مدرسۀ معمقابله است هم از نوع استقبال. برای مثال وقتی یکی از این 

ای به مجلس آموزان در نامهق بسته شد، دو تن از دانش1329در دهم جمادی االولی
آدم ۀکارخان»شورای ملی خواستار بازگشایی آن شدند. ایشان در نامۀ خود مدرسه را 

-91)آذری شهرضایی، ص «علمی استتنزل ما از بی»اند که اند و نوشتهنامیده« سازی
مدارس صورت رسمی به خود در گروه مقابل نیز کسانی هستند که وقتی دیدند . (93

 ۀوسیلگرفته است به تحریک مالهای متعصب و نیز به گرفته و تحت حمایت دولت قرار
زدند. این افراد هر نوع گروهی از طالب علوم دینی، هر شب دستبردی به مدرسه می

و تحصیل علوم جدید را خالف دین و و تشکیل مدارس کردند نقد میرا  خواهیتجدد
سبب در مواردی بانیان مدارس دانستند. به همین شریعت قلمداد کرده و کفر محض می
کن عنوان مثال ر، بهدادند تا مردم را جذب کنندنام مدرسه را به اسامی اسالمی تغییر می

به مناسبت ها فریدالدوله تغییر داد و بعد سعادت را به محمدیه ۀاالسالم نام مدرس
چنان با طعنه از حکومت احمدشاه قاجار نام آن را به احمدیه تغییر داد. اما مالها هم

ای؟ مگر در کلیسا زنگ نام کردهپسرت را در کدام کلیسا ثبت»پرسیدند اشخاص می
 ۀبه دستور این مالها تابلوی مدرسمثالً  «نشینند؟زنند؟ و مردم روی صندلی نمینمی
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 دیدنهای شهر گردانن آورده و در گردن االغی آویزان کرده و در کوچهاحمدیه را پایی
 (. 29ص )حیرت سجادی،

اشخاص طبقات باالی کردستان که زمام حکومت  تاریخ مردوخبنا بر اظهار نظر 
سواد بودند به همین دلیل مخالف پیشرفت علمی بودند کردستان را داشتند افرادی بی

عرفت این همواره دانش و م بر ها باشند. بناستشان برتر از آنواستند که افراد زیردخو نمی
 مختلف در مقابل پیشرفت معارف،دیانت و اسالمیت دانسته و به عناوین  را مخالف با

نیز  (. دیدگاه مردم عامی کردستان287)مردوخ کردستانی، ص کردندموانعی ایجاد می
 نویسد:ی در خاطرات خود میبیشتر بدبینانه بوده است. احمد محمدمدارس  بارۀدر 

خواند او را کافر و سرسری در آن زمان اگر کسی از شش کالس بیشتر درس می
 گفتند اگر کسی کاله و دستمال بر سر نداشته باشد کافر استپنداشته و می

 (.72)تقی، ص

 پهلوی اول ۀمدارس نوین کردستان در دور
را آغاز ود خ ۀانیتجددگرا ۀبرنامبعد از موفقیتش در رسیدن به سلطنت، اجرای  رضا شاه

متوجه رکن زیربنایی کشور یعنی توجه به فرهنگ  اشیدربارکرد. وی به کمک نخبگان 
اقدامات فرهنگی،  نیترمهمی اجرایی خود قرار داد. از جمله هابرنامهشد و این امر را در 

مدارس نوین،  سیتأسی خود قرار داد. با هابرنامه رأسا در آن ر رضا شاهآموزش بود که 
 اصغریعلهای این سیاست به سرپرستی تقویم معارف نیز برای نشان دادن پیشرفت

از این مدارس توسط اداره معارف و اوقاف هایی احصائیهحکمت ایجاد شد و هر سال 
آموزان هر ا و تعداد دانشمدارس قدیم و جدید و محل آنهدر آنها سیاهۀ شد که تهیه می
 (.1303آرشیو سازمان اسناد ملی ایران،  )شد درج میمقطع را 

ملی  ۀمدرس پنجدولتی و  ۀمدرس سهبه  اطالعات ۀروزنام 1304ۀ سال در احصائی
شده است. در همین سند نقل شده است که تا آن زمان ابتدایی در کردستان اشاره  ۀپسران
شهریورماه  16، اطالعات) شده است سیتأسباب مدرسه در سراسر ایران  648 جمعاً
 ۀمدرس چهاردولتی و  ۀمدرسدو اما طبق تقویم معارف کردستان در این سال  (.1305
و مدارس خصوصی و خارجی که پیش از این توسط در کردستان بوده است ملی 

ه قدیمه در این سال دایر بود ۀمدرس 26اما اند ، دیگر دایر نبودهشداروپاییان ساخته می
این اختالف آمار، آن هم به نقل (. 57، ص1305تقویم معارف سال )حکمت، است 

 از یک روزنامۀ دولتی، جای تأمل دارد!
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ه ب شد وبندی میتقسیممعارف همدان  ۀادار ۀمعارف کردستان ابتدا در حوزادارۀ 
شد اگر معلمی به کردستان اعزام میی که طوربهمعارف غرب کشور مشهور بود،  ۀحوز

ه و هموار شدانجام میی کندبهبود. بدین ترتیب کارها ادارۀ معارف همدان تحت نظر 
ها و نرسیدن معلم در تشکیل کالس ریتأخ بابتمعارف این استان حوزۀ هایی در نگرانی

تقاضای  به 1311شد تا این که در سال ایی میهو این موجب بروز اعتراضوجود داشت 
و  سازمان پژوهش)شد معارفی این استان تفکیک  ۀکردستان حوز مسؤوالن سیاسی

همچنین نخستین  (.7/1311/ 24و  19/6/1311سنجش اسناد ریاست جمهوری، 
خستین مدرسۀ دخترانه در ای دخترانه در کردستان در این دوره تأسیس شدند. نهمدرسه
تنها یک هم چنان  ، تا آن زمان1314 ۀ سالآمارنامطبق  شد اما سیتأس 1305سال 

بر اساس آمارهای (. 15-3، صمارآ ه وسالنامکالس در آن مدرسه دایر بوده است )
یک دبیرستان دخترانۀ دیگر و سه دبیرستان پسرانه در آن  1320-1319های سال
 ،1320-1319های ها در کردستان آغاز به کار کردند. بر اساس آمارها در سالسال
 191 ،1321-1320های پسر و در سال 203دختر و  35آموز شامل دانش 238
کردند )همان، پسر در مدارس کردستان تحصیل می 165دختر و  26شامل آموز دانش
 (.11-6ص

. شدانجام میمدارس  سیتأس برایاقداماتی  نیزها در روستاها و قصبات استان
ای از محل بودجهتخصیص  به( 2)ص 1306در شمارۀ دوم آذر ماه اطالعات  ۀروزنام

دستور . بر اساس این خبر از محل این بودجه کندیممالیات ارضی برای این امر اشاره 
سهم کردستان سه باب و ابتدایی در سطح کشور داده شد که  ۀباب مدرس 140 سیتأس

ن که ا. نگارنده در بارۀ تأثیر این مدارس با برخی روستاییباب لحاظ شده بود سه گروس
شخصی به نام اند مصاحبه کرده است. از جملۀ این روستاییان آن دوره را درک کرده

انگشت تعداد، بسیارکه با وجود تبلیغات گوید میدر خاطرات خود است. او کاک ایاز 
کردند. حتی در میان عشایر تخته قاپو نام میشماری از مردم روستانشین در مدارس ثبت

 ۀبنی به دلیل ضعفبیشتر ی به باسواد شدن وجود نداشت و این شده نیز تمایل چندان
تا به ت گذاشنمی مالی و اشتغال مردم به کشاورزی بود که وقت چندانی برایشان باقی

از جملۀ مسائلی که شاید موجب ناراحتی مردم از این مدارس شده  تحصیل بپردازند.
 کردی مجاز نبود و بر سر در تمامآموزش و سخن گفتن در مدارس به زبان بود آن بود که 

(. 191ص)توکلی،  به فارسی سخن بگوییدکه خورد ها این شعار به چشم میکالس
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کری ظهور چنین تف ۀنیزمضرورت ایجاد وحدت ملی و مقابله با تشتت اجتماعی شاید 
 را فراهم آورده بود. 

 توسعه و پراکندگی مدارس نوین در کردستان
ارف از مدارس یک منطقه عامل اصلی توسعۀ مدارس بوده بازرسی مفتشان ادارۀ مع

 ، در سالاست. برای نمونه با ورود آقای حائری، رئیس تفتیش سیار وزارت معارف
مدرسۀ جدیدی داده شد و مدرسۀ قدیمی سقز که  سیتأسبه شهر سقز، دستور  1313

زنامۀ ه شد )روای دخترانه در این ناحیه در نظر گرفتپسرانه بود، برای افتتاح مدرسه
 17شنبه ، پنجاطالعات؛ روزنامۀ 3، ص1313ماه ، دوشنبه هفدهم اردیبهشتاطالعات
ان های اقلیمی منطقۀ کردستبه سبب ویژگیها بعضاً (. این بازرسی2، ص1313آبان ماه 

ماند. برای مثال آقای حائری در همان سال های آن مغفول میو صعب العبور بودن راه
، اطالعات) کندها اشاره مینگرانیش از وضعیت جوی و مسدود شدن راهبه در گزارشی 

ها موجب این دشواری(.3، ص1313ماه اردیبهشت12و  3، ص1313ماه فروردین 18
 .شد که روند توسعۀ مدارس در کردستان آهنگ مناسبی نداشته باشدمی

 ترین مدارس کردستان:مهم
 مدارس سنندج:

نامش به  1307ان کلدانی بود که در تاریخ همان دبست که دبستان پهلوی -1
 -3 ؛داشت کالس ششکه  دبستان اتحاد -2 دبستان پهلوی تغییر کرد؛

 کالس شش که دبستان هدایت -4؛ داشت کالس پنج که دبستان احمدیه
 که توسط مریم اردالنی آموزشگاه مستوره یا دبیرستان شاهدخت -5 داشت؛

دبستان  -7؛ داشت کالس ششکه  ستان بدردب -6 تأسیس شد؛ 1302در 
دبستان  -8؛ داشت چهار کالسو  تأسیس شد 1314که در  دی 17مختلط 

دبستان  -9؛ داشت چهار کالسو  تأسیس شد 1314که در  مختلط دانش
 دبیرستان معقول و منقول سنندج -10شد؛  سیتأس 1315که در  بهمن 15

جوان نسوان  ۀمدرس -11در مسجد داراالحسان تأسیس شد؛  1315که در 
سالنامۀ معارف ) تأسیس شد 1305که به همت مریم اردالنی در  سنندج

 .(24، صکردستان
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 مدارس سقز:
کالس  شش تأسیس شده بود و 1300که در سال  دبیرستان شاهپور -1

 1314که در سال  دبستان حکمت -2 یک کالس متوسطه داشت؛ ابتدایی و
 1315 که در سال دبستان نوبهار -3؛ داشت چهار کالسو  تأسیس شد
دو کالس و  تأسیس شد 1315که در سال دبستان مختلط  -4تأسیس شد؛ 

 (.28، صمعارف کردستان ۀسالنام)داشت 

 مدارس نواحی دیگر:
شد  سیتأستوسط حسین اردالن  1303ستان پهلوی بانه که در سال دب -1

دبستان مختلط بانه  -2 شش کالس داشت؛و شد دولتی  1305سال و در 
که در  دبستان حافظ قروه -3داشت؛  کالستأسیس شد و دو  1315که در 
 دبستان منوچهری سردشت -4داشت؛  کالستأسیس شد و چهار  1303

 داشت؛ کالس که پنج دبستان فرخی مریوان -5 1که شش کالس داشت؛
 دبستان رودکی رزآب -7 داشت؛ کالسهار که چدبستان مولوی دزلی  -6

تأسیس شد  1314که در  دبستان الفت نودشه -8 داشت؛ کالسکه چهار 
 که چهار کالس داشت؛ دبستان غزالی نوسود -9و چهار کالس داشت؛ 

دبستان فردوسی  -11که چهار کالس داشت؛  دبستان سعدی پاوه -10
که چهار  جوانرود دبستان رونق -12 که چهار کالس داشت؛ دیواندره

دبستان  -14 که چهار کالس داشت؛ دبستان بیساران -13 کالس داشت؛
تأسیس  1315که در  دبستان هانی گرمله -15 که دو کالس داشت؛ روانسر

تأسیس  1315که در دبستان سنایی اوباتو  -16. شد و دو کالس داشت؛
ر کالس که چها آباددبستان خاقانی سریش -17شد و چهار کالس داشت؛ 

دبستان عنصری  -19 که دو کالس داشت؛ آباددبستان حسین -18 داشت؛
که چهار کالس  دبستان انوری رمشت -20 که چهار کالس داشت؛ دزج

معارف  ۀسالنامکه چهار کالس داشت ) دبستان صلوات آباد -21 داشت؛
 بلوکاتبرخی برای روستاهای نیز (. مدارس دیگری 29-28، صکردستان

، قحط سراب ۀطای، مدرس ۀمدرستوان به ۀ آنها میازجملکه شد  سیتأس

                                              
و مدارس این ناحیه تحت نظر کردستان شد معارفی ایالت غربی آذربایجان مجزا  ۀاز حوز 1313در سردشت  .1

 .(7/1/1313آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، ) شداداره می
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مردوخ )اشاره کرد  کامیاران ۀمدرسو  رزاو ۀدهگالن، مدرس ۀمدرس
 (.287کردستانی،ص

 1312توان گفت که از میمربوط به این دوره  ی موجودِهاسالنامهاین اسناد و ر طبق ب
نرخ رشد بهتری داشته است. این مطلب را در بارۀ در کردستان نوین تأسیس مدارس 

توان گفت. ، می1312آموزان نیز در همین دورۀ زمانی، یعنی پس از سال تعداد دانش
و در  آموزدانش 1736، 1313، در آموزدانش 1399، 1312نگاه آماری در در یک 
 مان ايشانکردند و تعداد معلآموز در مدارس کردستان تحصیل میدانش 1952، 1314

ند س ۀآرشیو سازمان اسناد ملی ایران، شناس) است نفر بوده 118بر پایۀ آمارهای موجود 
 -297پرونده  ۀ، شمار30967سند  ۀشناس ؛21441-297پرونده  ۀ، شمار30971
، 30969سند  ۀشناس ؛21441 -297ۀ پرونده ، شمار30968سند  ۀشناس ؛21441
 (. 21441 -297پرونده  ۀ، شمار30970 سند ۀشناس ؛21441 -297ۀ پرونده شمار

از  شد کهبر آموزش کودکان به آموزش بزرگساالن نیز توجه می، عالوه در این زمان
مار سوادی به شکن کردن بیریشهتالش برای جملۀ اصالحات فرهنگی و اجتماعی در 

یی تحت عنوان کالس اکابر جهت هاکالسدر مدارس روزانه  همین سببآمد. به می
 سیتأس (.4، ص1315تیر ماه  24 ،اطالعاتروزنامۀ ) تشکیل شد ساالنبزرگآموزش 

در همین زمان آغاز شد و در مهر ماه همان سال خبر آن مدارس اکابر در کردستان نیز 
 21معارف کردستان  ۀادار (.4، ص1315مهرماه  5، اطالعاتروزنامۀ )اعالم شد 

 پایه در سنندج در محلدانش پنجکه  کرد سیتأساکابر در نقاط مختلف استان  ۀپایدانش
روزنامۀ )شدند شاهپور، هدایت، پانزدهم بهمن، پهلوی و بدر تشکیل  هایدبستان

تعداد  1315سال  آذرماه(. طبق آماری مربوط به 3، ص1315مهرماه  27، اطالعات
آذرماه  24، اطالعاتروزنامۀ ) ر بودنف 618ی اکابر در کردستان هاشاگردان آموزشگاه

، 1315ماه دی 22، اطالعاتروزنامۀ ) رسید نفر1062به  ماهیدو در  (4، ص1315
باسواد شدن است. البته ارقام بیشتر مربوط به شهرها  نشانۀ گرایش مردم به( که 3ص

 هستند و تأیید آنها آسان نیست.

 پهلوی اول()دورۀ  آموزشی در مدارس نوین کردستان ۀبرنام
 شدند عبارت بودندهایی که تا پیش از آغاز سلطنت پهلوی در مدارس تدریس میسدر
دوم جغرافی، فرانسه،  ۀالتصاریف، حساب اعشاری، دورمدارج القرائت، شمساز: 

همسان سازی پهلوی  ۀاما در دور (92)آذری شهرضایی، ص سیالبروبه و تاریخ عمومی
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ادبیات و دستور، رۀ ابتدایی از این قرار تعیین شدند: دروس آغاز شد و مواد درسی دو
ن، آرشیو سازمان اسناد ملی ایرامشق، ریاضیات و ورزش )رعیات، سیاهقرآن، ش

شد های جغرافیایی و علوم طبیعی تدریس می( و نیز در مواردی نقشه15/3/1310
این گذراندن یک مقطع الزم بود امتحان بدهند و . دانش آموزان برای ()همان سند

در زمان برگزاری ، در هر مدرسه .شدبه دو صورت کتبی و شفاهی برگزار می امتحان
برای نظارت بر برگزاری از طرف وزارت معارف کشور بازرسی  ،امتحانات نهایی

حۀ ر صفشد )برای نمونه دفرستاده میعملکرد دانش آموزان بررسی و نیز امتحانات و 
به شخصی به نام تقی تقوی اشاره شده است  1319اول تیر ماه  اطالعاتهشت روزنامۀ 

فات گذشت از شدت این تشریهرچه میکه برای این منظور به کردستان آمده بود(، البته 
نامۀ روزمناطق ایران و ازجمله کردستان نیز در  ۀشد. زمان شروع امتحانات همکاسته می
ماه  خرداد 11و  3، ص1314ماه  خرداد12برای نمونه شمارۀ )د شدرج می اطالعات
د امتحانات کتبی شامل، امال، انشا، حساب و هندسه )ریاضیات(، (. موا4، ص1315

تعلیمات دینی و مدنی، تاریخ و جغرافیا، بهداشت و علم االشیاء بود. این آزمون نهایی 
آمد. به عنوان مثال در آماری از یبه عمل مماه هرسال  آموزان مناطق در خرداداز دانش

نفر در امتحانات کتبی قبول و موفق به ورود به مقطع  61نفر شاگردان پسر مدارس  85
 ،اطالعاتنفر شاگردان دختر این استان همه قبول شدند )روزنامۀ  14بعدی شدند و از 

 (.4، ص1315خرداد ماه  31؛ 4، ص1315خرداد ماه  21

یمانجام  هااستاناقدام آموزشی دیگری که در مدارس توسط وزارت معارف در 
و به کسانی  ندامروزی بود ۀها معادل کارنامنامهنامه بود. این گواهیدادن گواهی گرفت
گذاشتند و به کالس باالتر میسر که امتحانات نهایی را با موفقیت پشت  شدندداده می

، البته این اصطالح بیشتر در مورد شاگردانی که کالس ششم ابتدایی را به ندافتیمی راه
رسید ها میبه استان شدگانقبول. زمانی که اسامی رفتبه کار میپایان رسانده بودند 

شد، زیرا گرفتن این تصدیقبر پا میبرای قبول شدگان هایی به این مناسبت جشنمعموالً 
شدن از حقوق اجتماعی  برخورداراستخدام در ادارات دولتی و  ۀمنزلبهنامه نامه یا گواهی

 بود. بهتر

آموزان و رعایت بهداشت توسط آنان از جمله توجه به وضعیت سالمت دانش
، پزشکی را برای های درسدر مهرماه هرسال با شروع کالس اقدامات دیگر مدارس بود.

و مبتالیان فرستادند میمدارس آموزان به معاینه و بررسی وضعیت سالمت جسمانی دانش
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بیماریشیوع گیری از در مواردی برای پیش کردند وبه امراض مختلف را معالجه می
 کردندها دارو توزیع میآموزان دبستان و دبیرستانماالریا بین دانشواگیردار مانند هایی 

(. 11، ص1317ماه  اسفند؛ همان، اول 2، ص1316مهرماه  23، اطالعاتروزنامۀ )
آموزان، کارهای خارج از ها با هدف ورزیدگی و باسواد شدن و کاردانی دانشدبیرستان

. بروز کردهای مستقل به عنوان انجمن 1314گرفتند که نتیجۀ آنها از در نظر می برنامه
ه ای پرداختی بودند که حسب عالقه و استعداد به زمینهآموزاناز دانشها اعضای انجمن
انجمن  -2انجمن ادبی  -1شدند: به سه شعبه تقسیم می هااین انجمنبودند. عمدۀ 

انجمن ادبی دبیرستان شاهپور  1316انجمن نیرو )ورزش(. در سال  -3صنایع مستظرفه 
 45عضو و انجمن نیرو )ورزش(  19نفر عضو، انجمن صنایع مستظرفه  47سنندج 

توان تأسیس اقدامات میبه این  (.52-50، صمعارف کردستان ۀسالنام)ند عضو داشت
 درهای مختلف های نمایشی، برگزاری جشنهای موسیقی، ترویج فعالیتکالس
زود. های پیشاهنگی را افکاری و تأسیس گروهدرخت های گوناگون مانند هفتۀمناسبت

تهذیب اخالق اجتماعی، ترویج حس  ۀمایهایی را بعضاً انجام چنین فعالیت
، معارف کردستان ۀسالنام) دانستندپرستی میویت روحیه شاهدوستی و در نهایت تقمیهن
 (. 58ص

 گیرینتیجه
انجام اصالحات در جامعۀ ایرانی از دیدگاه دورۀ تاریخی مهمی  ،رضا شاهاقتدار  ۀدور

ترین این اصالحات نوسازی مدارس و تنظیم و تصویب آید. یکی از مهمبه حساب می
تر و از دورۀ قاجار . هرچند چنین تالشی پیشقوانین مربوط به آموزش اجباری است

ها و مشکالت فراوانی همراه قاجار با فراز و نشیبۀ اما اصالحات دورآغاز شده بود 
ر ، امورضا شاهدر نتیجه امکان ایجاد تحول اساسی در این زمینه پدید نیامد. و بود 

کامالً تحت نظر دیگر امور حکومت چون  را هم پرورش و آموزشمربوط به مدارس و 
قاله نتایج این م .بودآمرانه و  انهیتجددگرااین اصالحات،  ۀسبک و شیوقرار داد،  دولت

دهند هر چند به نظر سیر آن در کردستان تأثیر این اقدام را در کردستان نیز نشان می
انۀ رضا توان سیاسات آمرتری داشته است. البته مینسبت به دیگر نقاط ایران آهنگ آرام

شاه را در این باره نقد کرد. از اشکاالت دیگری که این نهضت نوین آموزشی داشت، 
ی تاریخی و اجتماعی و بومی مردم ایران بود. گسست و بیگانگی هانهیشیپی به توجهیب

عوامل  ۀجمل ازی سنتی با مدارس و مراکز آموزشی جدید هاحوزهمیان مکاتب و 
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ش نوین است و از اسباب کند شدن روند پذیرش بیگانگی قشرهای سنتی جامعه با آموز
ۀ خود مانع گسترش عمیق آموزش جدید در ایاالتی چون نوببهها در جامعه که این آموزش

 کردستان شد.

 منابع
 گزیدۀ اسنادی از وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاهانش(. 1385آذری شهرضایی، رضا. )

مه و مقدمه به انگلیسی از سید عبدالقادر هاشمی. )آرشیو کتابخانه مجلس شورای ملی(. ترج
 تهران: نشر کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

نامه برای دریافت پایان .اوضاع اجتماعی و اقتصادی کردستان ش(.1333ه. )آزموده اردالن، یداللّ
 درجۀ کارشناسی ارشد.

 ی زوار.فروشکتابسعیدی. تهران:  اصغریعل. ترجمۀ ایران امروزش(. 1326اوبن، اوژن. )
 آموزان سالجهت دانش .ی راجع به جغرافیای نظامی ایرانامقدمه ش(1317-1316احتسابیان. )

 ارتش. ۀچاپخان. تهران: 14افسری، سخنرانی شمارۀ  ۀستوانی، دانشکد دومافسری و سال  اول
 شمسی. 1305سال  تقویم معارف .اصغریعلحکمت، 
 تهران: چاپخانۀ اقبال. (.1316 -1315. سال تحصیلی ) معارف کردستان سالنامۀ. ــــ ــــــــــــ

ی احهصفخلق کرد علیه استعمار انگلیس در خاطرات احمد تقی یا  ۀمبارز ش(.1379تقی، جالل. )
 نشر مترجم. . ترجمۀ احمد محمدی. سنندج:از انقالب شیخ محمود حفیدزاده برزنجی

 .مؤلفنشر . چاپ دوم. تهران: جغرافیا و تاریخ بانه ش(.1363)توکلی، محمد رئوف. 
فاروق زیر نظر  .کردستان پرورش و آموزش ۀپیشین ش(.1380حیرت سجادی، عبدالحمید. )

 نشر عابد. . تهران:داوودپور
 تهران: نشر مدبر. .کردستان ش(.1370. )اصغریعلشمیم، 
 نشر عطار.تهران:  .حیات یحیی ش(1371آبادی، یحیی. )دولت

 .1319 ماهبهمنسال دهم، دی و ، 10و 9، شمارۀ وپرورشروزنامۀ آموزش
 (.1345صفر 30؛ 1305شهریورماه  16، )22، سال اول، شمارۀ روزنامۀ اطالعات

 االولیجماد 29مطابق  1306 آذرماه 2 شنبهپنج، ) عصر 365ــــــــــــــــ ، سال دوم، شمارۀ 
1346.) 
 .535(، شمارۀ 1307تیرماه  25، سال سوم، )ــــــــــــــــ 

 (.1313 ماهنیفرورد 18، ) شنبه 2157ــــــــــــــــ ، سال هشتم، شمارۀ 
 (.1313 ماهبهشتیارد، ) چهارشنبه دوازدهم 2176ــــــــــــــــ ، سال هشتم ، شمارۀ 
 (.1313 ماهبهشتیارد، ) دوشنبه هفدهم 2180ــــــــــــــــ ، سال هشتم ، شمارۀ 
 (.1313هفدهم مهرماه  شنبهسه، ) 2309ــــــــــــــــ ، سال نهم، شمارۀ 
 (.1313، ) چهارشنبه هجدهم مهرماه 2310ــــــــــــــــ ، سال نهم ، شمارۀ 
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 (.1313آبان ماه  17 شنبهپنج، ) 2334ــــــــــــــــ ، سال نهم ، شمارۀ 
 (.1314 ماهنیفرورد، ) یکشنبه دهم 2449ارۀ ــــــــــــــــ ، سال نهم ، شم

 (.1314 ماهبهشتیاردبیست و پنجم  شنبهپنج، )2480ــــــــــــــــ ، سال نهم ، شمارۀ 
 (.1314 خردادماه 12، ) دوشنبه 2499ــــــــــــــــ ، سال نهم ، شمارۀ 
 (.1315خردادماه 11، ) دوشنبه 2801ــــــــــــــــ ، سال دهم، شمارۀ 
 (.1315 خردادماه 21 شنبهپنج، ) 2810ــــــــــــــــ ، سال دهم ، شمارۀ 
 (.1315 خردادماه، ) یکشنبه سی و یکم 2820ــــــــــــــــ ، سال دهم ، شمارۀ 

 (.1315، ) شنبه بیستم تیرماه 2840ــــــــــــــــ ، سال یازدهم، شمارۀ 
 (.1315، ) دوشنبه بیست و دوم تیرماه 2842شمارۀ ــــــــــــــــ ، سال یازدهم ، 

 (.1315/ 4/ 24، )2844ــــــــــــــــ ، سال یازدهم ، شمارۀ 
 (.1315، ) یکشنبه پنجم مهرماه 2918ــــــــــــــــ ، سال یازدهم ، شمارۀ 
 (.1315مهرماه  27، ) دوشنبه 2939ــــــــــــــــ ، سال یازدهم ، شمارۀ 

 (. 1315آبان ماه  21 شنبهپنج، ) 2962ـــــــ ، سال یازدهم ، شمارۀ ـــــــــ
 (.1315 آذرماه 24 شنبهسه، ) 3992ــــــــــــــــ ، سال یازدهم ، شمارۀ 
 (.1315 ماهید 22، ) شنبه 3019ــــــــــــــــ ، سال یازدهم ، شمارۀ 
 (.1315 اسفندماهه دوم ، ) یکشنب3059ــــــــــــــــ ، سال یازدهم ، شمارۀ 
 (.1316 ماهبهشتیارد 14 شنبهسه، ) عصر 3123ــــــــــــــــ ، سال یازدهم ، شمارۀ 
 (.1316مهرماه  23، ) صبح 158ــــــــــــــــ ، سال دوازدهم، شمارۀ 

 (.1316 آذرماه 21، ) صبح یکشنبه، 202ــــــــــــــــ ، ، سال دوازدهم ، شمارۀ 
 (.1317 ماهنیفرورد، )عصر چهارشنبه هفدهم 3441ــــــ ، ، سال دوازدهم ، شمارۀ ــــــــــ

 (.1317، ) دوشنبه دوم آبان ماه 3640ــــــــــــــــ ، سال سیزدهم، شمارۀ 
 (.1317 اسفندماه، ) دوشنبه اول 3756ــــــــــــــــ ، سال سیزدهم ، شمارۀ 
 (. 1318 خردادماه 25، ) جمعه 38 65ــــــــــــــــ ، سال سیزدهم ، شمارۀ 
 (.1319، ) شنبه اول تیرماه 4223ــــــــــــــــ ، سال پانزدهم، شمارۀ 
 (.1319تیرماه  27 شنبهپنج، ) 4249ــــــــــــــــ ، سال پانزدهم ، شمارۀ 
 (.1320 خردادماه، ) شنبه هفدهم 4557ــــــــــــــــ ، سال پانزدهم ، شمارۀ 

 (.شمسی1307سال  مردادماه )اول ،1013شمارۀ سال هفتم، ، روزنامۀ شفق سرخ
. چاپخانۀ فردوسی وزارت 1322-1321و 1321 -1320و 1320 -1319 سالنامه و آمار سال

 فرهنگ، ادارۀ کل نگارش دایرۀ آمار.
ۀ آمار، وزارت معارف و اوقاف و صنایع ریدا، ادارۀ کل انطباعات، 1315 -1314 سالنامه و آمار

 مستظرفه، دولت شاهنشاهی ایران.
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نشر دانشگاه، تهران:  )از آغاز تا زمان حاضر(. تاریخ فرهنگ ایران ش(.1336صدیق، عیسی. )
 تهران.

ن ۀ حسترجم .هاایران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ش(.1385غنی، سیروس. )
 .لوفرین نشرن: تهرا کامشاد.

سازمان  ش(. ج اول.1385)شهرستان سنندج(. ) های استان کردستانفرهنگ جغرافیایی آبادی
 .سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران:جغرافیایی نیروهای مسلح، 

 ان:، ویراستارقاجاریه: بانیان و پیشروان ۀمدارس جدید در دور ش(.1377قاسمی پویا، اقبال. )
 نشر دانشگاهی. رجوادی. تهران:هاشم بناپور و رضا پو

 روزبهان.تهران:  .ایران وپرورشآموزشتاریخ  ش(.1365. )یمحمدعلکشاورزی، 
ان: . تهرابراهیم یونسی ۀترجم .کردها و کردستان مختصر تاریخ کرد ش(.1372کینان، درک. )
 نشر نگاه.

نشر دانشگاه ج اول. تهران:  .دید در ایرانتمدنی ج مؤسسات ش(.1370محبوبی اردکانی، حسین. )
 تهران.

 نشر کارنگ.تهران:  .تاریخ مردوخ ش(.1379مردوخ کردستانی، محمد. )
. تهران: به کوشش محمد دبیر سیاقی .نزهه القلوب ش(.1336ه بن ابی بکر. )مستوفی، حمداللّ

 طهوری. ۀکتابخان
 .یعلم نشر . تهران:4. جایرانتاریخ انقالب مشروطیت  ش(.1363زاده، مهدی. )ملک

 .فروشی فروغیچاپ شرق، کتابتهران:  .تاریخ معاصر ایران ش(.1345نفیسی، سعید. )
نشر  ۀ ابراهیم یونسی. تهران:ترجم .ی مردم کردشناسجامعه ش(.1379وان برویین سن، مارتین. )

 پانیذ.

 اسناد آرشیوی
 .3259نمرۀ  30976، شناسۀ سند 24479-297آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، شمارۀ پرونده 

 .1303، 1365، نمرۀ 30974، شناسۀ سند 24479 -297ــــــــــــــــ، شمارۀ پرونده 
ـ ، شناسۀ سند   ش.28/10/1308، 29549، نمرۀ 32787 -297، شمارۀ پرونده 3098ـــــــــــــــ
 .21441-297، شمارۀ پرونده 30971ــــــــــــــــ ، شناسۀ سند 
 .21441 -297، شمارۀ پرونده 30967ــــــــــــــــ ، شناسۀ سند 
 .21441 -297، شمارۀ پرونده 30968ــــــــــــــــ ، شناسۀ سند 
 .21441 -297، شمارۀ پرونده 30969ــــــــــــــــ ، شناسۀ سند 
 .21441 -297، شمارۀ پرونده 30970ــــــــــــــــ ، شناسۀ سند 

 .15/3/1310، 11006 -297، شمارۀ پرونده 30947ــــــــ شناسۀ سند ــــــــ
 .1310، 11006 -297، شمارۀ پرونده 30946ــــــــــــــــ ، شناسۀ سند 
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 .15/7/1313، 25867، نمرۀ 28591 -297، شمارۀ پرونده 30872ــــــــــــــــ ، شناسۀ سند 
 .7/1/1313، 120، نمرۀ 28591 -297رونده ، شمارۀ پ30867ــــــــــــــــ ، شناسۀ سند 

 .14/11/1314، 7292، نمرۀ  30865، شناسۀ سند 26631 -297ــــــــــــــــ ، شمارۀ پرونده 
 . 19/6/1311، 2242سازمان پژوهش و سنجش اسناد ریاست جمهوری، نمرۀ 

 .21/6/1311، 2279ــــــــــــــــ ، نمرۀ 
 .7/1311/ 24، 4682/14630ــــــــــــــــ ، نمرۀ 
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