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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،جستارهاي تاريخي
  118 ـ 95، صص 1389پاييز و زمستان شمارة دوم، سال اول، 

  هاي فرهنگي دورة رضاشاه در وضعيت  نقش سياست
  آموزش و پرورش تبريز

  * جليل نائبيان

 ** زاده محرم قلي

  چكيده
اي ايجاد  هاي گسترده گونيدر عرصة آموزش و پرورش تبريز در دورة رضاشاه دگر

و بخش ديگر ) آموزان امور عمراني و تعداد دانش(شد كه بخشي از آن به بعد كمي 
هاي  سياست. شد مربوط مي) ها برنامه هاي آموزشي و فوق متن(به بعد محتوايي 

فرهنگي حكومت وقت بيشترين تأثير را بر هر دو بعد كمي و كيفي آموزش و 
هاي فرهنگي حكومت  گذاري بازشناسي سياست. گذاشتپرورش تبريز بر جاي 

رضاشاه و تأثير آن بر جريان آموزش و پرورش در تبريز محور مطالعه در تحقيق 
  .تحليلي است  ـ  دين و روش آن توصيفياين تحقيق از نوع بنيا. حاضر است

  هاي فرهنگي تبريز، آموزش و پرورش، دورة رضاشاه، سياست :ها واژه كليد

  مقدمه
هاي جديد و نيز فرستادن دختران به اين نهادها در اين راه پيشـگام   م تبريز با ايجاد آموزشگاهمرد

هاي آموزش و پرورش نوين در تبريز را تا پيش از آغـاز سـلطنت رضاشـاه محكـم      بودند و پايه
هرچند شيوة آموزشي جديد هـواداران زيـادي داشـت، نبـود نظـارت دولـت و وزارت       . كردند

هـاي   در اين دوره موجب ناهماهنگي محتواي مـتن ) ، اوقاف و صنايع مستظرفهمعارف(فرهنگ 
در پي انتقال سلطنت ايران از . تامين نكردن بودجة عمراني بود درسي، برنامه، شيوة تدريس و نيز

دولـت در دورة  . ، فرهنگ به سوي دولتي و رسمي شدن رفت)1304ماه  آبان(قاجاريه به پهلوي 
                                                                                                 

 jnayebian@gmail.com گروه تاريخ دانشگاه تبريزهيئت علمي عضو  *
   golizademt@gmail.com  نويسندة مسئول ،تاريخارشد  كارشناس **

 03/02/90: ، تاريخ پذيرش04/12/89: تاريخ دريافت
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يم و تربيت تسلط كامل داشت و استخدام نيروهـاي اداري و آموزشـي در   رضاشاه بر عرصة تعل
روي كار آمدن حكومتي كه با ديكتـاتوري در پـي تغييـر    . دست حكومت و وزارت فرهنگ بود
. اي محتوايي و كمي آموزش و پرورش تبريز تأثير گذاشـت ه چهرة فرهنگي جامعه بود، بر مؤلفه

هاي رسمي دورة پهلوي اول بر آموزش و پـرورش   سياستشود تا تأثير  در اين تحقيق تالش مي
  :طرح كرد توان  به اين منظور دو پرسش اصلي را مي. تبريز بازشناخته شود

 در آموزش و پـرورش  وقت هاي فرهنگي حكومت اريذگ محورهاي اصلي سياست .الف
  شد؟ شامل چه مواردي مي

هـاي   سياسـت تـأثير   زيـر  چگونـه  تبريـز  در تربيت تعليم و كمي و محتوايي وضعيت .ب
  ؟گرفترضاشاه قرار  ةفرهنگي دور

در پيشينة اندكي كه دربارة وضعيت تعليم و تربيت در تبريز دورة رضاشـاه بـه دسـت آمـد،     
 كـه  مجزاست كتاب دو عنوان مشابه تاريخ فرهنگ آذربايجان. هاي ارزشمندي وجود دارد آگاهي
پردازد  نگاري دربارة آن مي ف موضوع و وقايعجنبة تحليلي و تحقيقي به توصي به پرداختن بدون

بعد (با توجه به اينكه در دورة آزادي » تاريخچة مدارس تبريز«در ). 1332؛ اميد، 1329صفوت، (
بـه نظـر   ). 1377زيني،(هاي جالبي وجود دارد  نوشته شده است، افشاگري) از خفقان رضاشاهي

تحقيق علمي و دانشـگاهي دربـارة موضـوع در    تنها » مدارس دخترانة تبريز«رسد مقالة كوتاه  مي
هاي دخترانه در تبريز، روند هاي اخير باشد كه ضمن پرداختن به پيدايش و گسترش مدرسه سال

  ).1385آبادي،  اورجي نيك(آموزش دختران اين شهر را در دورة رضاشاه مرور كرده است 
  

 اوضاع آموزش و پرورش در تبريز پيش از دورة پهلوي
به تعليم بالفاصله رخ نمود و  تدريج به يهقاجار ةدور هاي ميانهاز  تجددسنت و  رويارويي در ايران
حسن رشديه، به ميان برخي از قشرهاي  نظام آموزشي نو با پايمردي ميرزا. كشيده شد نيز و تربيت

، نخستين مدرسة جديـد  )ه1311(حسن اندكي پيش از انقالب مشروطه  ميرزا. جامعه راه پيدا كرد
. در تبريـز بنـا نهـاد    –هاي رشدية عثماني بود گرفته از مدرسه كه نامي وام –را با نام مدرسة رشديه
رو و تبريز  هاي مرتجع روبه هاي جديد، بعد از آنكه رشديه با مخالفت گروه جريان دفاع از مدرسه

  ).150  ـ  112: 1386؛ حكيمي، 45  ـ  35: 1370رشديه،(را ترك كرد به سستي گراييد 
پيروزي انقالب مشروطه عرصه براي تاخت و تاز هواداران نظام آموزشي نـو در تبريـز    با

دولتـي در   هاي بخش غيـر   فعاليت. هاي جديد افزايش يافتتدريج تعداد مدرسه بازتر شد و به
ش بنـا  1300رسيدن به اين موفقيت درخور توجه بود و حدود سي مدرسة ملي در تبريـز تـا   
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بخش دولتي در حوزة آموزش و پرورش چنـدان چشـمگير نبـود، تـا     در مقابل، عملكرد . شد
هـاي دولتـي بـه پـنج بـاب       كه در آغاز قرن چهاردهم خورشيدي هنوز تعـداد مدرسـه   جايي 
هاي گذشت تعداد مدرسه هرچه از انقالب مشروطه مي). 24  ـ  1/17ج: 1332اميد، (رسيد  نمي

ن مشـروطيت، تشـريك مسـاعي روشـنفكران     ذكر در اوا  از وقايع قابل«: يافت ملي افزايش مي
دوسـتان   يعني در هر محله، جمعي از فرهنگ. محالت در برقراري و ايجاد مدارس تبريز است

كـه  ] دادند[هايي تشكيل  و هيئت] شده[پژوهان از صاحبان نفوذ و وجوه اهالي جمع  و معارف
ايـن واقعيـت   ). 1/153ج: 1332اميـد،  (» مدارس را در برابر فشارهاي خارجي حفـظ نماينـد  

دهد بـا نگـاهي بـه     تاريخي كه استقبال عمومي مردم شهر از شيوة آموزشي جديد را نشان مي
  .شود تر مي وضعيت تحصيل دختران در دورة قبل از رضاشاه روشن

در تبريز تا پيش از روي كار آمدن رضاشاه، توجه و عالقة زيـادي بـه گسـترش آمـوزش     
اي كه پيش از پايـان عصـر قاجـار و تـا      مدرسة ملي دخترانهتعداد ده باب . زنان وجود داشت

   1.كند ش در تبريز ايجاد شده بود، اين ادعا را ثابت مي1300سال 
، ديـ الحد ةروزنامـ (از تحصيل بانوان خبر داد  روزنامة الحديداحتمال، نخستين بار در تبريز  به

  : ه در تبريز آورده استهاي ملي دختران كسروي دربارة گسترش آموزشگاه). 4: 1324رجب 
 كه بود هنگام نيا از و آوردند، رو شتريب مردم دبستانها به« تيمشروط انقالب وقوع از پس
 در... افتـاد  زبانهـا  بـه  زين آنها يبرا دبستانها شدن باز و دختران خواندن درس از گو و گفت
 ايـ با خود به كه اكوششه از يكي يآزاد سران و برخاسته ياريبس شور هم، باره نيدرا زيتبر
 و شناختگان از تن دوازده اي ده ها،يكو شتريب در... بود مي دبستانها گزاردن دايبن شماردند يم

 يدبسـتان  و آورده گرد گرانيد از و خودشان از يا هيسرما و دادند يم هم به دست توانگران
 گونه نيا از... رداختندپ يم را هادررفت گريد و آموزگاران ماهانه كه نهادند، يم اديبن آن يبرا

  ). 19: 1351 ،يكسرو( آمدند گرد فراوان شاگردان يكي هر در و افتي اديبن اريبس دبستانها
تـوان   هاي دخترانه بودند مـي  هاي معروف تبريز كه پيشگام تأسيس مدرسه از جمله شخصيت

ـتان د  ) ش129(علويه پيران، مؤسس دبستان دخترانة عفت  خترانـة  و فاطمه فرهنگ، مؤسـس دبس
  ).357  ـ  356: 1377؛ قاسمي پويا، 2/110ج: 1332اميد، ( 2را برشمرد) ش1292(فرهنگ 

  
  رضاشاه دولت يفرهنگ يها استيس

مشـي اصـلي يعنـي تجـدد،      هاي آموزشي دولت در دورة رضاشاه بر سه خـط  اساس سياست
در ايـران دورة  درواقع تعليم و تربيت ). 186: 1387ماتي،(گرايي استوار بود  مركزگرايي و ملي

بـه يكـي از ابزارهـاي    ) 25: 1384زريـري،  (رضاشاه، كه برگرفته از نظام آموزشي فرانسه بود 
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» سازي ملي و تغيير مميـزة ايرانيـت   هويت«تحقق طرحي تبديل شد كه ديلمي از آن با عبارت 
هـاي   سازي ملـي بخشـي از دگرگـوني    البته هويت). 22: 1386ديلمي معزي، (ياد كرده است 

رفت كـه رضاشـاه در پـي عملـي      تماعي و خواستة روشنفكران دورة مشروطه به شمار مياج
اين روشنفكران معتقد بودند كه نخستين وظيفة حكومت متجـدد تربيـت ملـت    . كردن آن بود

تـرين   گرايي در آن زمان از مهـم  طور ترويج ملي  همين). 26  ـ  25: 1386ديلمي معزي، (است 
از جمله حذف شاخصـة مـذهب و پـر    (هاي مليتي ايرانيان اخصههاي ايجاد تغيير در ش روش

  ).203  ـ  201: 1387ماتي، (شد  شمرده مي) رنگ كردن پيوندهاي باستاني
گرايـي،   بـر باسـتان   گرايي مورد نظـر حكومـت پهلـوي اول كـه مبتنـي      مليبه اين ترتيب، 

هـاي   گـذاري  اسـت يكي از محورهاي اساسي سي 3پرستي بود، ستيزي و شاه محوري، اسالم قوم
كـه در چهـارچوب طـرح    (گرايي، ترويج زبـان رسـمي    گذشته از ملي. فرهنگي آن دوره شد

گرايـي بـه    كه از مظاهر مهم تجدد و غـرب (حجابي  و نهادينه كردن بي) گنجيد مركزگرايي مي
برخـي پژوهشـگران از   . داد هاي فرهنگي اين دوره را شكل مي ، ديگر سياست)رفت شمار مي
هاي آموزشي در دورة رضاشاه را بيشـتر   ، دگرگوني)David Menashri(د مناشري جمله ديوي

  ).Menashri, 1992: 5(اند گرايي دانسته ناشي از تمايل حكومت وقت به تجدد و غرب
  

  هاي فرهنگي بر وضعيت آموزش و پرورش تبريز تأثير سياست
هاي ت فرهنگ با اعمال سياستدهد كه در دورة رضاشاه، دولت و وزار هاي جديد نشان مي بررسي

در بخش محتوايي بـه  . گوناگون بر دو جنبة محتوايي و كمي آموزش و پرورش تبريز تاثير گذاشتند
ها بيشتر توجه شد و در بعد كمـي نيـز، گذشـته از توجـه ويـژه بـه        هاي درسي و فوق برنامهكتاب

هاي د به سواد آموزي جزو برنامهسوا آموزان دختر و پسر، جذب بزرگساالن بيافزايش تعداد دانش
  .هاي پاياني حكومت رضاشاه بوداصلي ادارة فرهنگ تبريز در سال

  
  تأثير بر محتوا. 1

  هاي درسي محتواي كتاب 1.1
محتوايي و آموزشي در عرصة آموزش و پرورش دورة رضاشاه، شـامل  هاي  دگرگونيبخشي از 
به بيـان  . شدة دولت براي آذربايجان بود راحيهاي ط شد اما بخش ديگر، سياستها مي تمام استان

تر، تالش دولت براي تمركز سياسي و از ميان بـردن نيروهـاي مركزگريـز از يـك سـو و      روشن
از ) آمد كه تهديدي براي تمركز به شمار مي(وضعيت قومي خاص ايالت آذربايجان و شهر تبريز 
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ناپـذير   اي ايـن منطقـه اجتنـاب   هاي فرهنگي را بـر  سوي ديگر، طراحي و اجراي برخي سياست
هاي فرهنگـي، محتـواي    ترين ابزارهاي حكومت براي نهادينه كردن سياست يكي از مهم. كرد مي
هـاي  توانسـت پاسـخي بـه نظريـه     در اين ميان، توجه به درس تـاريخ مـي   4.هاي درسي بود متن

وغـي كـه از   حسـين فر  علـي و محمـد   براي نمونه، محمـد . گرايي باشد حكومت براي تبليغ ملي
آموزش و تدوين تاريخ را در شـكل دادن بـه افكـار يـك     «هاي درسي تاريخ بودند  مؤلفان كتاب

» دانسـتند  ملت و تربيت آنها، مهم تلقي كـرده و حتـي تـأثير تـاريخ را برتـر از سـاير علـوم مـي        
گـذاران فرهنگـي آن    همچنين عيسي صديق، از سياسـت ). 190: 1388دوست و ديگران،  وطن(

خـواهي   عتقاد داشت كه آموزش تاريخ بايد روحية شاگرد را تقويت و در او حـس وطـن  دوره ا
هاي درسي تاريخ از فضاي سياسي، اجتمـاعي   كه كتاب از آنجا ). 130: 1307صديق، (ايجاد كند 

افتخار و ايجاد هـويتي برآمـده    اي پر و فكري زمانه تأثيرپذير بودند و نيز در اين دوره، ارائة پيشينه
پـذير بـود،    هاي درسي تـاريخ امكـان   ويژه كتاب هاي تاريخي و بهذشتة باستاني، از راه كتاباز گ

هـاي پايـاني    توجه دولت رضاشاه به درس تاريخ تا سـال ) 191: 1388دوست و ديگران،  وطن(
هـاي درسـي تـاريخ كـه در      توان با بررسـي كتـاب   بنابراين مي 5.سلطنتش رو به افزايش گذاشت

هـاي   شـدند، بـه ابعـاد سياسـت     هاي تبريز تدريس مـي شاه در مدرسهنت رضاشانزده سال سلط
  6.برد هاي درسي تاريخ پي  دهي به محتواي متن حكومت در شكل
توان دريافت كه از رويـدادهاي تـاريخي ايـران     شده مي بحث هاي درسي  با بررسي متن

تشويق و تقويت : ازاند  برداري شده است كه عبارت پيرامون چند محور و هدف اصلي بهره
 زيـ آم مبالغـه  سـتايش  و يپرسـت شـاه  جيتـرو  8گرايي افراطـي،  تبليغ باستان 7گرايي،حس ملي

   ١٠.يينژادگرا جيترو و ييستا ايآرو  9حكومت رضاشاه

ـاي   در كالس –آموزان ايرانيمانند ديگر دانش –آموز تبريزي شود، دانش كه مالحظه مي گونه همان ه
  .شد پرستي پذيرا ميگرايي و شاه اي را براي نهادينه شدن مليتردهدرس تاريخ، تبليغات گس

درسـي   هـاي درسـي و كمـك    فرهنگيان تبريز با وجود فعاليت گسـترده در تـأليف كتـاب   
هـايي   آنهـا كتـاب   11.هاي درسي تاريخ نداشتند هاي مختلف هيچ نقشي در نگارش كتاب رشته

هـاي فنـي، تجربـي و    ن مـواد درسـي شـاخه   براي امال، انشا، قرائت فارسي، اخالق و همچني
امـا تمـام    12رياضي براي تدريس در نهادهاي رسمي آموزش و پرورش تأليف كـرده بودنـد،  

بنـابراين  . هاي درسي تاريخ، حاصل قلم چند تن از نويسندگان و نخبگان مركزنشين بـود  متن
عتمـد حكومـت،   هاي درسي تاريخ بـه نخبگـان م   توان احتمال داد كه انحصار نگارش متن مي

  . هاي فرهنگي رژيم رضاشاه بوده است بخش ديگري از سياست
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 ها   برنامه محتواي فوق 2.1

تـوان آنهـا را در چهـارچوب     هاي تبريز كه مـي  هاي مدرسه بخش ديگري از مجموعه برنامه
برنامه بود كه در قالب جشن به  هاي فوقبررسي كرد، فعاليت هاي حكومت رضاشاه  سياست
در . شـد گنجانـده مـي   14آموزان و دادن كارنامهپايان امتحان دانش 13أسيس مدرسه،مناسبت ت

هاي  هاي مشابه كه در مدرسهو همايش هاي ايرادشده در اين مراسممحتواي شعرها و خطابه
شد، گذشته از هدف تقويـت  برگزار مي) هاي تحصيلي مختلف براي دوره(دخترانه و پسرانه 
هـا را بـا مـرور     ماهيـت ايـن هـدف   . ، آماج ديگري نيز وجود داشتآموزانفن خطابة دانش
اي از برتـري نـژاد آريـن    براي نمونه در مقاله. بررسي كرد توان  ها و شعرها ميمحتواي مقاله

اي ديگر از قتل و غـارت سـربازان مغـول،    و در خطابه )3: 1315خرداد  17، زيتبر ةروزنام(
و لزوم زنده كردن زبان فارسي در اين ايالت سخن رفته  تحميل زبان تركي به مردم آذربايجان

آموزي نيز با تشبيه ايران به گل سرخ و رضاشاه دانش ).2: 1316اسفند  2، زيتبر ةروزنام(بود 
بعـد از ايـن اميـدوار    «: دادگونه نويد مـي  آموزان شنونده اين به باغبان صالح اين گل، به دانش

قـدم  ] ايران[يقي، يعني اعليحضرت همايون پهلوي، باش كه درنتيجه مجاهدت سرپرست حق
پيام تا پايان  مضمون اين). 4: 1307تير  21، زيتبر ةروزنام(» ...بقدم بطرف ترقي خواهد رفت

   15.ها حفظ كرده بودبرنامه سلطنت رضاشاه همچنان جايگاه خود را در محتواي فوق
جشـن  . ها بود ن در مدرسهسالروز كشف حجاب نيز بهانة ديگري براي ترتيب دادن جش

ويژه در دبيرستان دخترانة  شد، بهماه از آن ياد مي سالگرد اين واقعه كه با نام جشن هفدهم دي
كه در  1315ماه سال  در گزارش برگزاري جشن هفدهم دي. توجه بود ايراندخت تبريز مورد 

حجـاب،   درج شده است، پس از نطق رئيس معـارف دربـارة اهميـت كشـف     تبريز ةروزنام
 :آموزان سرودي خواندند كه چند بيت آن به اين شرح است دانش

ــو« ــهيپهلـ ــاشاهنشـ جـوان  بخت و فكرموجد رانيـ
»را انيرانيا فرمودزنده رابـــانوانيآزادديبخشـــ

  )3: 1315دي  24، زيتبر ةروزنام(
رانيـان در ايـن سـرود    در اينجا بايد اشاره كرد برابر قرار دادن آزادي بانوان با زنده شدن اي

هاي حكومت دربارة مسئلة آزادي  هاي آشكار براي موجه جلوه دادن سياست اي از تبليغنمونه
  .زن ايراني است

شـهري   هـاي آمـوزش و پـرورش تبريـز شـامل گـردش درون      برنامـه  بخش ديگـر فـوق  
ي   فتراحتي پيشر اي بود كه بهاين برنامه ترفند جالب و نوآورانه. شدآموزان مي دانش هاي كمـ
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 روزنامة تبريـز برداشت گزارشگر . كشيدو صوري در عرصة تعليم و تربيت را به رخ مردم مي
ها ايستاده بودند و با شگفتي پديدة  تعميم داد كه دورتادور خيابان توان به ديدگاه جمعيتي را مي
صـفوف   مالحظـه «: هـاي خـود نوشـته اسـت     او در يادداشـت . كردند اي را نظاره ميسابقه بي

چيـز بسـيار جالـب و    ... كـرد شاگردان، يك حس و شعف مخصوصي در اهـالي ايجـاد مـي   
قسمتي از ]... بودند[آور، اتحاد شكل بود كه تمام ايشان با لباس وطني و يكرنگ ملبس  حيرت

  :نمودند توجه مي  محصلين مدارس نيز با خواندن سرودهاي وطني جلب
ـاهم؛پرچم زن شو،يرانينشان ا يا« شـاد  مملكـت  مـردم  همه خاطرشد بـدبات

»رانيا شاهنشه ونعهديهما ونعهد،يهما روانياز نوع شروع گشته آن عهد انوش ييگو
   )3: 1310ارديبهشت  2،  زيتبر ةروزنام( 

هـاي رژه بـه چهـار هـزار نفـر       آموزان حاضر در صـف بنا به گفتة همان منبع، تعداد دانش
  ).3: 1310ارديبهشت  2، زيتبر ةروزنام(كردند اهپيمايي ميصورت مختلط ر رسيد كه به مي

هـا،  هـاي ايرادشـده در ايـن برنامـه    شود كه محتواي سرودها، شعرها و خطابهمالحظه مي
هـا و عملكـرد    گرايي و نيز توجيه سياست پرستي، ملي صورت عمده براي نهادينه كردن شاه به

دهـد كـه    هـا نشـان مـي   برنامـه  حتـواي فـوق  درواقع، توجه به م. رژيم حاكم طراحي شده بود
هـاي   كارگزاران فرهنگي حكومت در تبريز از بيشترين تـوان موجـود بـراي اجـراي سياسـت     

تر شدن  هاي تبريز به روشنها در مدرسه بررسي سخنراني. كردندفرهنگي حكومت استفاده مي
  .ندك موضوع كمك مي

هـا از آغـاز روي كـار آمـدن     درسههاي سخنراني و اجراي نمايش در مترتيب دادن جلسه
هـا،   هـا و نمـايش  البته محتواي سخنراني. رضاشاه مورد توجه مسئوالن ادارة فرهنگ تبريز بود

همچنين موضوع و  16.تر شدتر و هدفمندويژه بعد از تأسيس سازمان پرورش افكار، گسترده به
كه در چهارچوب  ـ  ها سههاي ويژة مدر احتمال سخنراني بهو  ـ  هاي عمومي محتواي سخنراني

هـا تفـاوت    هاي مشابه در ديگـر شهرسـتان   شد، با سخنرانيپرورش افكار در تهران برگزار مي
اي از نامـه ). 167، 138، 125: 1319؛ سـازمان پـرورش افكـار،    73: الف1375دلفاني، (داشت 
موضـوع بـراي    226ش در دسـت اسـت كـه در آن    1319وزير وقت، مربوط به سال  نخست
هـاي   مـورد بـه موضـوع    114ها ابالغ شده اسـت كـه از ايـن تعـداد،      اني در شهرستانسخنر

 13، هاي حقوقي و اقتصـادي  مورد دربارة بحث 21مورد دربارة تعليم و تربيت،  47اجتماعي، 
شناسي ايران  هاي تاريخي و باستان مورد به موضوع 31هاي اخالقي تنظيم و  مورد دربارة بحث

  ).38: ب1375دلفاني، (د اختصاص داده شده بو
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هايي ارائـه  شده در تبريز آگاهي هاي انجام تعداد سندها و شواهدي كه از محتواي سخنراني
هاي بزرگ شهر يا سالن هاي عمومي در مدرسه احتمال، تمام سخنراني به. كند، بسيار كم است

ها دعـوت   سههمة مردم شهر نيز براي شركت در اين جل. شدنمايش شير و خورشيد بر پا مي
هاي جـالبي دربـر   پاية وقت در دست است كه آگاهي هاي بلند نامة ديگري از مقام 17.شدندمي
در اين نامه، بـه دليـل ناآشـنايي بيشـتر     ) وزير كشور وقت(بر اساس ادعاي علي سهيلي . دارد

از  با زبان فارسي، اسـتقبال چنـداني  ) آذربايجان شرقي و غربي(هاي سوم و چهارم  مردم استان
البتـه  . )166: ب1375دلفـاني،  (شـد   نمـي  هاي هفتگي سازمان پرورش افكـار تبريـز   سخنراني

رمق مردم وجـود داشـت زيـرا    برخالف تصور سهيلي، گويا دليل ديگري نيز براي استقبال بي
هـاي  ها، شركت كارمندان را در جلسه هنگامي كه وزير با فرستادن بخشنامه به تمام فرمانداري

تمـام كارمنـدان منظـور او كـه      ،)129: ب1375، دلفاني(ورش افكار اجباري كرد سخنراني پر
همـين وضـعيت دربـارة    . اي به اجابت اين دستور نداشتند، با زبان فارسـي آشـنا بودنـد   عالقه

هـاي   كرد كه ذوقي، رئيس فرهنگ استان سـوم در سـال   هاي تبريز صدق مي مديران آموزشگاه
سازمان اسـناد  (هاي سخنراني گله كرده بود  نها در جلسهش از شركت نكردن آ1320  ـ  1318
  ). 003000282پاكت شمارة : الف1317غرب،  شمال 

هـاي   هـا و برنامـه   تر شدن ميزان استقبال مـردم و فرهنگيـان تبريـز از سـخنراني     براي روشن
اسـاس  بـر   .هاي آماري مفيد خواهد بوديافته در چهارچوب پرورش افكار، استفاده از داده ترتيب

 28125جلسة سخنراني در استان سوم تشـكيل شـد كـه     138ش، دركل 1318آمار رسمي سال 
نفر، در بروجـرد و خـرم    93822سخنراني با  483در همين سال در اصفهان . نفر شنونده داشت

 370نفـر و در سـاري    30693سـخنراني بـا    244نفـر، در كاشـان    70887سخنراني با  594آباد 
شـود   مالحظه مـي  ).29  ـ  28: ب1375دلفاني، (نفر شنونده ترتيب يافته بود  74031سخنراني با 

هاي سـخنراني و   تعداد جلسه 18كه با توجه به گستردگي جغرافيايي و جمعيتي آذربايجان شرقي،
تعداد شـنوندگان در تبريـز   . هاي كشور اندك بود مخاطبان آنها در مقايسه با ديگر شهرها و استان

  .)34: ب1375دلفاني، (ش كمتر از سال قبل از آن شد 1320بهشت سال در فروردين و اردي
شده در تبريز وجود داشت، امكان بررسي  هاي انجام اگر سندهاي زيادي دربارة محتواي سخنراني

ـاي   تنها چند سند از سخنراني. شد ها و استقبال اندك مردم بيشتر مي ميزان ارتباط محتواي سخنراني ه
ـندها   ي و ايراندخت موجود است، بنابراين تعميم برداشتهاي فردوس دبيرستان هاي موجود از اين س

. نمايـد  ناپذير مي هاي عمومي، در شرايط نبود تنوع و تعدد اسناد و منابع، اجتناب به محتواي سخنراني
  .منطقي نخواهد بود استفاده از اين شيوه، با توجه به نظام متمركز فرهنگي در آن دوره چندان غير
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احتمال به سبب آنكه مسئوالن و كاركنان  دهد كه به واي تعدادي از اين سندها نشان ميمحت
ويـژه بـراي    هـاي تهـران، بـه    جزوة متن سخنراني نداشتند فرهنگي محلي قابليت علمي يا فني
   19.شد استفادة فرهنگيان تبريز فرستاده مي

هنـگ تبريـز و مـدير    اي كـه ميـان رئـيس ادارة فر    اساس سندهاي ديگر، در دو نامـه  بر
دبيرستان فردوسي رد و بدل شد، مدير دبيرستان اطمينان داده بود كه در آموزشگاه او دربارة 

يافتـه    هايي ترتيب كه به ديوارهاي كالس آويزان بود، سخنراني 20تصوير آثار تاريخي شيراز
كـه   انـد  هـايي  پرسـتي نيـز ديگـر موضـوع     وراثت امراض، كودتاي سوم اسفند و شاه. است

: ب1317غـرب،    سـازمان اسـناد شـمال   (سندهايي از سخنراني دربارة آنها در دست اسـت  
  .)00300278 پاكت شمارة

تـوان دريافـت، چنـد واقعيـت دربـارة       كلي با در نظر گـرفتن آنچـه از سـندها مـي      طور به
هـا بـراي    نخست اينكـه ايـن سـخنراني   : شود هاي پرورش افكار در تبريز روشن مي سخنراني

هـا   هاي فرهنگي رژيم و نيز جلب حمايت افكار عمومي از آن سياسـت  دينه كردن سياستنها
همچنين جنسيت مخاطـب در محتـوا و موضـوع سـخنراني تغييـري ايجـاد       . يافت ترتيب مي

هايي دربارة زندگي سـالم، لـزوم   آموزان، اولياي آنها و كارمندان، بيشتر توصيه كرد و دانش نمي
، )رار اين نكته كه روي كـار آمـدن رضاشـاه شـب ايرانيـان را روز كـرد      ويژه تك به(پرستي  شاه
اعتنـايي بـه    هـا، بـي  در تمام اين برنامه. شنيدنددوستي و شكوه و عظمت ايران باستان مي وطن
تر، فرهنگ بومي و مذهبي تـا   به عبارت روشن. زد هاي فرهنگيِ مذهبي و بومي موج مي داشته

هـاي فرهنـگ و   هاي اخالقي از آمـوزه رده شده بود و توصيهحد عنصر بيگانه به فراموشي سپ
   21.اخالق اسالمي خالي بود

ويژه كارمندان دولـت، آموزگـاران و دبيـران     نكتة دوم آنكه قشرهاي مختلف مردم تبريز، به
اين امر با در نظر گرفتن آشنايي آنها با زبان . هاي تبليغي نداشتند چندان ميلي به شنيدن سخنراني

دليـل ايـن   . كنـد ترين قشرهاي جامعه بيشتر جلب توجه مـي  و نيز تعلقشان به بافرهنگ فارسي
حجاب همسران كارمنـدان و خـود    توان اجبار نهادهاي دولتي براي حضور بي عالقگي را مي بي

هـا، دلسـردي و حتـي    جذاب برنامه هاي عمومي، محتوا و موضوع غيربانوان كارمند در همايش
در هر صورت، نـاگزير  . هاي رژيم حاكم دانست كرده با سياست تحصيل موافق نبودن قشرهاي

هاي فرهنگـي دولـت در ميـان مـردم      ها و سياستبايد به وجود جريان مقاومت در برابر برنامه
نيافتـه، بارهـا صـداي     كه گفته شد، اين جريانِ مقاومت ناشناخته و سازمان گونه همان. اذعان كرد

  .ران و كارگزاران فرهنگيِ محلي و كشوري را بلند كرده بودگذا اعتراض و نگراني سياست
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  تأثير بر كميت. 2
  هاي آماري دگرگوني 1.2

شده از منابع دست اول،  هاي گردآوريدر اين بخش از مقاله تالش شده است تا با تحليل داده
ه سـال  در شـانزد (آموزان تبريـز   ها و دانشآمده در تعداد مدرسه وجود هاي آماري به دگرگوني

. هاي رسـمي تعيـين شـود    ها و سياست بررسي و ارتباط ميان اين دگرگوني) سلطنت رضاشاه
دهنـد و سـندهاي آمـاري     باره اطالع وسـيعي ارائـه نمـي    اين در  الزم به توضيح است كه منابع

همچنـين  . وزارت فرهنگ نيز با وجود انتشار در دورة مورد بحث، امروزه در دسترس نيسـتند 
هـاي حكومـت نسـبت بـه      ها و ديـدگاه  اهميت تحليل آماري در شناخت سياستبا توجه به 

  .شود سوادآموزي بزرگساالن و بانوان، به اين دو موضوع نيز در اين بخش پرداخته مي
بر اساس يك منبع متأخر، از آغاز سلطنت پهلوي به بعد توجه دولت بـه آمـوزش و پـرورش    

ش رشد 1315تا  1312هاي  از بودجة كشور در سالبيشتر شد، تا آنجا كه سهم آموزش و پرورش 
خبر افزايش بودجة آموزش و پرورش آذربايجان ). 14: 1355، زمانيبيرشك و (چشمگيري يافت 

هاي خاص حكومـت   با توجه به سياست 22.اند در اين دوره را منابع دست اول ديگر نيز تأييد كرده
  23.پذير است ه اين بخش توجيهوقت براي تعميم زبان رسمي، اختصاص بودجة كافي ب

زمان با افزايش بودجة آموزش و پرورش آذربايجان، احمد محسني به رياست معـارف   هم
محسـني در   24.استان سوم منصوب شد و با استفاده از اين بودجه هفت باب مدرسـه سـاخت  

درمجموع شصت و يك بـاب   1305ماهة خود ادعا كرده كه در خرداد  گزارش عملكرد شش
: 1332اميـد،  (دانـد   ه در تبريز داير بوده است كه البته حسين اميد اين رقم را ناقص مـي مدرس

ش بـه  1307هـاي جديـد در   در هر حال، با وجود تالش محسني، تعـداد مدرسـه  . )1/182ج
مهـر   29روزنامـة تبريـز،   (شصت باب و در سال بعد از آن به پنجاه و پنج باب كاهش يافـت  

ها، حاصل تعطيلي حدود ده بـاب مدرسـة ملـي بـود      آموزشگاهرفت كمي  پس). 4: ش1307
اي كـه از  رسد حكومت با توجـه بـه خطـر بـالقوه    به نظر مي). 19: 1385آبادي،  اورجي نيك(

هـاي خـود،    كرد، براي همسو كردن آنها با هـدف هاي ملي احساس مياستقالل نسبي مدرسه
اسـاس، قـانون رسـمي شـدن      حتـي بـر ايـن   . سياست حذف تدريجي را در پيش گرفته بود

اي، تصـديق  مـاده  بند چهارم از اين قانون تك. تصويب شد 1309مهر  27هاي ملي در مدرسه
هاي ملي را براي نخستين بار در اختيـار  حسن اخالق، رفتار، لياقت و صالحيت مدير مدرسه

، يگـذار هفتم قانون ةدور مصوبه و موضوعه نيقوان مجموعه(دولت و وزارت معارف قرار داد 
هـاي دولتـي كـه     هاي ايجادشده و نيز گسترش مدرسهدرنتيجة محدوديت). 239  ـ  238 :تا بي
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هاي ملي تدريج از تعداد مدرسه به –هاي ملي از هيچ نظر توان رقابت با آنها را نداشتندمدرسه
تـا   1312هـاي   زمان با تعطيلي رو بـه افـزايش آنهـا در سـال     كه هم طوري تبريز كاسته شد، به

اين در حالي است كه در همـان زمـان تعـداد     25.ش تنها دو باب مدرسة ملي افتتاح شد1320
  .)1/275ج: 1332اميد، ( رسيد تأسيس به دوازده باب مي هاي دولتي تازهمدرسه

هـايي   بنابه دليل(هاي ملي، سياست كالن دولت  فارغ از نوع ديدگاه حكومت نسبت به مدرسه
روشن است كه نهادينـه  . بر گسترش كمي تعليم و تربيت استوار بود) شدكه در ابتداي مقاله اشاره 

هاي مطرح در آن با تربيت تعـداد كمـي از افـراد جامعـه در     هاي فرهنگي و انديشه شدن سياست
ويـژه   به(اجراشدني نبود، بنابراين الزم بود كه بخش بزرگي از جمعيت جامعه  مدت زمان طوالني، 
مـدت جمعيـت همسـو بـا      هاي دولتي جـذب شـوند تـا در بلنـد    درسهبه م) از ميان نسل جديد

با توجـه بـه ايـن موضـوع، افـزايش آمـار       . هاي رژيم، بيشترين افراد جامعه را شكل دهد سياست
هـا  آموزان در اين دوره، نتيجة مستقيم و مورد انتظار افزايش تعداد مدرسـه  التحصيالن يا دانش فارغ
هاي مختلف دربـارة   را در سال روزنامة تبريزچندان كامل  هاي نه ارشكمبود منابع، اكتفا به گز. بود

شك تعـداد داوطلبـان در هـر سـال، متغيـري از       بي. كند ناپذير مي ها اجتناب تعداد داوطلبان آزمون
   26.هاي اين روزنامه است بندي گزارش جمع 1جدول . تعداد محصالن بوده است

  هاي مختلف هاي تبريز در سال ههاي مدرس تعداد داوطلبان آزمون. 1جدول
  ها تعداد داوطلبان امتحان )به شمسي(سال رديف

1 1306 539  
2 1307 579  
3 1308 738  27  
4 1313 835  
  28 1095ـ995 1315 5
  29 1179  ـ1079 1316 6

مندان به تحصيل در تبريز هر سال افزايش  دهد كه تعداد عالقه هاي جدول نشان مي داده
ويژه آنكه  هاي علمي يا معنوي سخن گفت، به توان با قاطعيت از انگيزه البته نمي. يافته است

دو تـن از  . كنـد  عكـس ايـن مطلـب را تأييـد مـي       آمده از برخي منـابع  دست هاي به آگاهي
هاي كارگزاران اداري و آموزشي ادارة فرهنگ تبريز كه در دورة پهلوي نقش زيادي در زمينه

نسبت مشابه، بـه   اند، پس از سقوط رضاشاه، با موضعي بهداشتهمختلف آموزش و پرورش 
  :باره آمده است دراين. نقد نظام و اوضاع آموزشي دورة سابق پرداختند
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 به شتريب و گرفت خود به يگريد شكل التيتحص] ش1320ـ1300[ سال ستيب ظرف در
 يفاحشـ  فـرق  1320 سـال  آموز دانش با 1300 سال آموز دانش نفر كي. شد پرداخته ظاهر
 شـود،  شـتر يب نكـه يا يبجا دانش و علم بخاطر معلومات كسب و ليتحص به عالقه. داشت
 بمنظـور  و قنامهيتصـد  آوردن بدسـت  يبرا فقط رياخ يسالها در التيتحص. ديگرد كمتر
 فرهنـگ  و مدرسـه  از اءيـ اول و مـردم ... شديم داده انجام يدولت ادارات در زيم كي اشغال
از طرف جامعه نسبت ] قبل از رضاشاه ةدور[ سابق كه يشوق و ليم رگيد و دنديگز يدور

 ن،يمحصـل ، 1300 سال از قبل...  رفت نيب از و شده كمتر شد، يم دهيبه فرهنگ و دانش د
 نيا] رضاشاه ةدوردر [ خواندند؛ يم نيقوان و ياجتماع علوم اخالق، ،ينيد ،يمدن ماتيتعل

 نيمحصـل  يبـرا  معلومات نيا از يا دهيظر گرفتند كه فاقسمتها را از برنامه انداختند و در ن
 ).1/243ج: 1332 د،يام( ستين

شود فرهنگ امروزي از ميزان فضل و فضيلت كاسته و معنويت  گفته مي«: نيز آمده است
حال حكومـت وقـت، فـارغ از نـوع      هر به). 39: 1329صفوت، (» ...را از ميان برداشته است

اي آنها، در اجراي سياست گسترش كمي آمـوزش و پـرورش در   آموزان يا اولي انگيزة دانش
  . تبريز تا حدي موفق بود

  آموزش و پرورش بانوان 2.2

هاي حكومت رضاشاه در عرصة تعلـيم و تربيـت بـا سياسـت آزادي زن و      بعد ديگر برنامه
هاي جديد بيانگر آن است كـه رژيـم    پژوهش. افزايش حضور زنان در اجتماع پيوند داشت

سـتيزي، تضـعيف نيـروي     هاي گونـاگوني ماننـد ديـن    در اعالم كشف حجاب هدفوقت 
معتقد است بـا  ) Rude Matte(رودي ماتي . كردگرايي را دنبال ميقشرهاي مذهبي و غرب

گرايي در  توجه به اهميت دادن دولت رضاشاه به آموزش و پرورش دختران، تجدد و غرب
به اين منظور ). 186: 1387ماتي، ( بي بودنگرش آموزشي اين دوره حاوي عنصري غيرمذه

هـا از  در ايـن دوره مدرسـه  . هاي مختلفي بر عهدة تعليم و تربيت گذاشته بـود  دولت برنامه
. توانسـتند در آنهـا حضـور يابنـد    ها و مظاهر اجتماعي شدن بود كه دختران مي اندك مكان

هايي براي افزايش جراي برنامهزمان با ا بنابراين وزارت فرهنگ با استفاده از اين فرصت، هم
ش دستورهاي خاصـي را نيـز بـراي پيـروي     1307آموزان دختر، از سال ساالنة تعداد دانش

 بـا  حجـاب  كشـف  و لبـاس  رييـ تغ(شكل صادر كرد  آموزان دختر از قانون لباس يكدانش
زمينة كشـف حجـاب برشـمرد؛ زيـرا      قانون را پيش توان اين مي). 75: 1378، اسناد تيروا
صـورت قهرآميـز محـدود و الگوهـاي غيربـومي و       ها و الگوهاي سنتي پوشش را بـه يوهش

آموزان و كارمندان اداري و تعليمـاتي   در هر صورت، دانش 30.كردنامتعارف را جايگزين مي
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گونـه كـه    همان. ش مجبور بودند كه بدون حجاب در جامعه حضور يابند1314زن از سال 
ها  نمايي خوبي هاي تبريز در همان زمان با بزرگ هاي مدرسهگفته شد، بخشي از فوق برنامه

اصـطالح   هاي كشف حجاب، بـه نهادينـه كـردن ايـن اقـدام بـه       و پوشيده نگه داشتن بدي
   31.اصالحي اختصاص داده شد

سـرعت   ش بـه 1308هاي دخترانـه در تبريـز بعـد از    منابع اشاره دارند كه تعداد مدرسه
آمـوزان دختـر در تبريـز بـه بـيش از دو هـزار نفـر         داد دانشدر اين سال تع. افزايش يافت

اين تعداد در سال پـيش از  ). 19: 1385آبادي،  ؛ اورجي نيك1/204ج: 1332اميد، (رسيد  مي
نفر بود كه در چهـارده مدرسـة ابتـدايي و متوسـطة دولتـي و ملـي        1700آن چيزي حدود 

ش در كـل  1306اين در حالي است كه در سال ). 1/204ج: 1332اميد، (كردند  تحصيل مي
بـا  ) طه در تبريز بوداي متوس كه تنها يكي از آنها مدرسه(آذربايجان چهارده مدرسة دخترانه 

 32).4: 1307مهـر   29 ؛ روزنامة تبريـز، 1/201ج: 1332اميد، (آموز وجود داشت  دانش 199
تعــداد  33گــردآوري شــده اســت روزنامـة تبريــز كــه از آمــار پراكنــدة  2هـاي جــدول  داده

  .دهد هاي مختلف نشان مي آموزان دختر تبريز را در سال دانش

  هاي مختلف هاي دخترانة تبريز در سال ها و دبستان ر دبيرستانآموزان دخت تعداد دانش. 2جدول

  مجموع آموزان دبستاني تعداد دانش آموزان دبيرستانيتعداد دانش )شمسي(سال  رديف
1  1306 8 84  92  
2  1307 10 110  120  
3  1308 24 141  165  
4  1310 57 173  230  
5  1313 65 167  232  
6  1314 56 170  226  
7  1315 50 167  217  
8  1316 62 250  312  

تقريب دو  ش به1313تا  1306هاي  آموزان دختر در سالشود كه تعداد دانشمالحظه مي
آمـوزان دورة متوسـطه نيـز در كنـار     در اين ميان افزايش تعداد دانـش . و نيم برابر شده است

كـه در   را درحاليآموزان دختر دورة ابتدايي بسيار چشمگير بود زيافزايش ساالنة تعداد دانش
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ش تنها هشت تن براي امتحان نهايي متوسطه داوطلب شده بودند، اين تعـداد در  1306سال 
تـا   1313هـاي   كاهش اين ميـزان در فاصـلة سـال   . ش به شصت و پنج نفر رسيد1313سال 
آمـوزان   تغيير محسوس در روند افزايش سـاالنة شـمار دانـش   . ش درخور توجه است1317

تـوان نتيجـه اعـالم و اجـراي كشـف حجـاب در        مـي   ا در اين سـه سـال  دختر دبيرستاني ر
ش تعـداد  1313تـا  1306شـود از سـال    گونه كه مالحظه ميهمان. هاي تبريز دانست مدرسه
ش، 1313آموزان دختر دبيرستاني در حدود هشت برابر افزايش يافته اما پـس از سـال    دانش

كه كشف حجاب بر رونـد رو بـه افـزايش    براي اثبات اين ادعا . اين روند متوقف شده است
آموزان دختر دبيرستاني تاثير منفي گذاشت، چند سند مهم در دست است كـه از  شمار دانش

واكنش منفي مأموران دولتي و كارمندان فرهنگي شاغل در آموزش و پرورش تبريز در برابـر  
  .دهد كشف حجاب خبر مي

ادارة فرهنگ تبريـز   ،ها ب در مدرسهوزارت معارف براي تبليغ كشف حجا  در پي دستور
جشن بزرگي ترتيب داد كه همة كاركنان تعليماتي و اداري ادارة فرهنگ بـا بانوانشـان در آن   

ماه دانشسراي دختران جشن كشف حجاب پس از آن هر سال در هفدهم دي. حضور يافتند
ة حكومـت، انـدكي   جانبـ  هاي همه با وجود فعاليت). 1/223ج: 1332اميد، (كرد  را برگزار مي

پس از اعالم رسـمي كشـف حجـاب، دفتـر مخصـوص شاهنشـاهي از پيشـرفت نداشـتن         
خشـونت و  (ها از جملـه آذربايجـان گلـه كـرد      هاي كشف حجاب در برخي از ايالت برنامه

دو سال بعد نيـز اسـتاندار آذربايجـان شـرقي بـه      ). 16: 1371، فرهنگ؛ اسناد كشف حجاب
ويژه در تبريز كارمندان دولتي از  شهرها و روستاهاي آذربايجان، بهالوزرا خبر داد كه در رئيس

شوند حضور  هاي مختلفي كه دعوت مي ها و جشن جمله كارمندان ادارة معارف در سخنراني
او پيشـنهاد  . آورنـد به همراه نمـي ) بودندحجاب مي كه بايد بي(يابند يا همسران خود را  نمي

دادن آنها به انجام اين كار از تنبيه استخدامي و مالي اسـتفاده   كرده بود كه براي زير فشار قرار
الوزرا با اين پيشـنهاد،   رئيس).  36  ـ  35: 1371، خشونت و فرهنگ؛ اسناد كشف حجاب(شود 

، خشونت و فرهنگ؛ اسناد كشف حجاب(فوري موافقت كرد و ابالغية رسمي آن صادر شد 
فظ حجاب هنوز قدرت زيـادي در برابـر   حال، نهضت خودجوش ح بااين). 24  ـ  23: 1371

درواقع اگر كارمندان دولتي نـاگزير بـه اجـراي دسـتور     . نهضت دولتي كشف حجاب داشت
صـورت   نهادهاي دولتي بودند، مردم تبريز اين اختيار را داشتند كه از حضور دخترانشـان بـه  

حتي . پايين آمدآموز  حجاب در مدرسه جلوگيري كنند و به اين ترتيب آمار دختران دانشبي
   34.گيري منفي، شعبة استاني كانون بانوان را به تعطيلي بكشانند آنها توانستند با موضع
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در ابتداي مقاله به تالش داوطلبانة مردم تبريز در دورة مشروطه براي گسترش آموزش و 
در اينجا بايد گفت ميان هدف مردم طرفـدار تحصـيل بـانوان در    . پرورش دختران اشاره شد

بريز و هدف حكومت پهلوي اول از گسترش آمـوزش و پـرورش بـانوان تفـاوت زيـادي      ت
هاي ملي در پي باال بردن سطح آگاهي و دانش جامعه  ها و شخصيت وجود داشت، زيرا گروه
بنـابراين  . كـرد گرايي را نيـز دنبـال مـي    ستيزي و نهادينه كردن غرب بودند اما حكومت، دين

هاي اعمـال اجبـاري كشـف     ها در سال ن دختر تبريز از مدرسهآموزاتوان گفت قهر دانش مي
  .در برابر آن بود) يا اوليايشان(گيري آنان حجاب ناشي از موضع

  
  آموزش و پرورش بزرگساالن 3.2

تـا  . فعاليت ديگر ادارة فرهنگ تبريز براي گسترش تعليم و تربيت، تعليمات اكابر نـام داشـت  
هـا و   ، برخـي از شخصـيت  )ش1315(زرگسـاالن كشـور   سواد شدن ب پيش از ابالغ رسمي با

هـاي   سواد تبريز به كـالس اي براي جلب بزرگساالن بيهاي پراكنده هاي فرهنگي اقدامتشكل
گذار فرهنگي بـا تـأخيري    بنابراين حكومت و نهادهاي سياست 35.كردند آموزي شبانه ميسواد
 1315رگسـاالن ريختنـد و در خـرداد    اي منسجم و هدفدار براي سوادآموزي بز ساله برنامه ده

در پي اين ابالغيه هفتاد كالس در آذربايجان براي بزرگسـاالن  . نامة آن را ابالغ كردندتصويب
  ).156: 1329؛ صفوت، 1/227ج: 1332اميد، (كه سي كالس آن در تبريز بود  36ايجاد شد،

اينكـه   بـر  ها، عـالوه  ر استانزبان با ديگ فارسي هاي غير مقايسة آمار نوآموزان بزرگسال استان
دهـد، ايـن    تالش گستردة مأموران فرهنگي براي تحقق سوادآموزي بزرگسـاالن را نشـان مـي   

كند كه هدف نخست ابالغ تعليمات اكابر، گسترش زبان رسـمي بـوده   شبهه را نيز تقويت مي
غربـي  هاي آذربايجان شرقي، فارس، خوزستان و آذربايجان  ش در استان1315در سال . است

هاي شـبانه ثبـت نـام كـرده بودنـد،       نوآموز در كالس 1900و  2195، 4071، 6005به ترتيب 
آموز بزرگسال مشـغول  نو 3010و در خراسان  475كه در همان سال در سمنان تنها  صورتي در

تعداد نوآموزان بزرگسال تبريز در سال بعـد  ). 4: 1315اسفند  4، زيتبر ةروزنام(تحصيل بودند 
: 1332اميـد،  (نفـر   3000و بـيش از  ) 2: 1316مـرداد   9، زيـ تبر ةروزنامـ (نفر  2899 دو عدد

در هر دو صورت، اين رقم بيش از تعداد نوآموزان استان اصـفهان  . ثبت شده است) 1/236ج
  ).4: 1315اسفند  4، زيتبر ةروزنام(است ) نفر 2088حدود (

تن و پـس از آن آمـوزش   در دو ماه نخست دورة آمـوزش بزرگسـاالن، خوانـدن و نوشـ    
ي آموزشـي بـود   هـا پرستي و نيز وظيفة افراد در برابر دولت، محور برنامـه كشوردوستي و شاه
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با تشكيل سازمان پرورش افكار، جلسـة سـخنراني   ). 89  ـ  88: 1319سازمان پرورش افكار، (
ادة زهـايي چـون كـاظم    هاي بزرگساالن اضافه شـد و در تبريـز شخصـيت    نيز به برنامة كالس

هـاي   هادي سـينا و حسـين اميـد دربـارة موضـوع      ايرانشهر، اديب طوسي، كاظم رجوي، سيد
  ). 1/236ج: 1332اميد، (كردند  مي  اخالقي، بهداشتي، اجتماعي و تاريخي سخنراني

البتـه  . كردنـد  هاي زيادي مـي  كارگزاران محلي براي جذب بزرگساالن به سوادآموزي تالش
هـاي سـوادآموزي بـه اجبـار      كه حضور افراد بزرگسال در كـالس  نندكمنابع دست اول تأييد مي

ـتخدم و سـرايدار     از جمله گفته مي. ها و كارگزاران محلي بوده است مقام شود در تبريـز نـام مس
). 1/244ج: 1332اميـد،  (كردنـد   ها را نيز به اجبار در فهرست بزرگساالن نوآمـوز وارد مـي  اداره

بـر رواج زبـان رسـمي و     مبني(هاي حكومت  مستقيمي ميان سياست بنابراين احتمال اينكه رابطة
و آمار باالي نوآموزان بزرگسال تبريـز و آذربايجـان وجـود داشـته     ) هاي همسو با دولتانديشه

  .شود باشد، تقويت مي
  
  گيري نتيجه

ويـژه در   رسمي، تا پايان سلطنت قاجاريه و بـه  هاي فرهنگي غيرها و شخصيت نهادها، تشكل
اي براي توسعه و بهبـود كيفيـت و محتـواي آمـوزش و     هاي گسترده ة مشروطيت تالشدور

با متمركز شدن سازمان فرهنگي در دورة رضاشاه تا حد زيادي از ميزان  .پرورش تبريز كردند
گذار و كـارگزار   ها كاسته و درنتيجه حكومت رضاشاه به تنها عامل سياست فعاليت اين گروه

ايـن دوره، نگـاه ابـزاري حكومـت بـه تعلـيم و تربيـت، در طـرح         در . فرهنگي تبديل شـد 
سازي و نيز تحميل عناصر فكري و ذهني مطلوب خود به جامعه موجب شد تا بودجـة   ملت

البتـه  . بيشتري نسبت به گذشته به توسعة كمي آموزش و پرورش در تبريز اختصـاص يابـد  
تعميم زبان رسمي در سراسـر   گسترش كمي آموزش و پرورش در اين شهر با توجه به لزوم

. ناپـذير بـود   هـاي حكومـت اجتنـاب   ها و انديشـه  كشور و نيز تربيت افراد همسو با سياست
هاي فرهنگي بومي و اسالمي نيـز در ايـن امـر     گذشته از آن، مبارزة حكومت وقت با ويژگي

  . دخالت داشت
وزان پسر، از آغـاز سلسـلة   آمآموزان دختر در تبريز همراه با افزايش تعداد دانش آمار دانش

اما بـا اعـالم رسـمي كشـف حجـاب از آن       صورت ساالنه رشد چشمگيري يافت، پهلوي به
دليل اين تغيير آماري، مستحكم بودن پاية دين در ميان مـردم تبريـز و در پـي آن،    . كاسته شد

در كنـار عـوام   . وجود نهضت ملي حفظ حجاب در برابر حركت دولتي كشف حجاب اسـت 
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كرده كه سطح فرهنگـي آنهـا بـاال بـود و      قشرهاي تحصيل(، خواص )عموم اهالي شهر(تبريز 
  . نيز در پيشبرد اين نهضت سهم داشتند) داشتند هاي دولتي بيشتر شغل

هايي نيز ترتيب يافت كه تبليـغ   هاي درسي، فوق برنامه در دورة پهلوي اول، گذشته از متن
هـاي   سـتيزي و توجيـه فعاليـت    پرسـتي، ديـن   يانه، شاهگرا گرايي باستان براي نهادينه كردن ملي

هاي آمـوزش   محتواي فوق برنامه. هاي آن قرار داشتاصالحي حكومت وقت در رأس برنامه
هـاي   تـر شـد، امـا مقاومـت     تر و هدفمنـد  و پرورش با تأسيس سازمان پرورش افكار، منسجم

  .آن سازمان شكل گرفت هاي ها و سخنراني مردمي نيز در قالب حضور نيافتن در برنامه
با وجود توسعة كمي آموزش و پرورش در تبريز دورة رضاشاه، محتواي آموزشـي بيشـتر   

محتـواي آموزشـي   . در جهت نهادينه شدن ناسيوناليسم، دين زدايي و غربگرايي تـدوين شـد  
بيگانه با فرهنگ بومي و اسالمي جامعه، موجب دلخوري بخش وسيعي از مردم تبريز بود كـه  

. داشـت  هـاي فرهنگـي حكومـت را در پـي     گـذاري  گيري منفي مردم در برابر سياستعموض
يابي حمايت نكردن مردم آذربايجان از دولت پهلوي اول و اسـتقبال   بنابراين در تحليل و علت
هاي فرهنگي حكومت بر مردم منطقـه   توان سهم تأثير منفي سياست آنها از سقوط رضاشاه، مي

  .كننده دانست را تعيين
  
  نوشت پي

  .2/110ج: 1332اميد، : ها نكبراي نام اين مدرسه .1
خواهانة بانوان هاي دخترانه در تبريز ارتباط تنگاتنگي با جنبش ترقي شك گسترش آموزشگاهبي .2

ش ذكـر كـرده   1285/م1906آفاري تاريخ آغاز اين جنبش را در تبريـز، سـال   . اين شهر داشت
  ).22: 1377آفاري، (است 

هـاي خـارجي قدرتمنـد و     دان دورة قاجار با مشاهدة ضعف ايران در برابر دولتبرخي انديشمن .3
سـتيزي و   گرايي، عرب گرايي را در ايران مطرح و آن را با باستان متجاوز نخستين بار انديشة ملي

با انقالب مشروطيت استعارة مادر وطن ). 279  ـ  277: 1357آدميت، (ستيزي همراه كردند  اسالم
از جمله روزنامة ). 92  ـ  91: 1381 توكلي طرقي،(و به دست فرزندانش ظهور كرد و لزوم نجات ا

كـرد   تمام مردم ايران را فارغ از زبان، دين و نژاد به دفاع از مـادر وطـن دعـوت مـي    المتين  حبل
. گرايـي بازگشـت  گرايي دورة مشروطه بـه طـرف باسـتان    تدريج ملي اما به). 65:  1383، اكبري(

ر پس از شروع جنگ جهاني اول از يك سو اقبال به حكومت مركزي مقتدر و اوضاع وخيم كشو
اي از ايـن  نمونـه . شـد  گرايي براي دفاع از آن را موجب مي ازسوي ديگر، لزوم تقويت حس ملي

). 1: 1302؛ مشفق كاظمي، 141: 1302افشار، (توان مشاهده كرد  ها مي ها را در برخي مقاله عقيده
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هاي بعد از انقالب مشروطه دو  خواه يگانه چاره براي درمان پريشاني ن وطندرواقع از نظر نخبگا
. گرايي در ايدئولوژي و دولت نيرومند مركزي در ميدان عمل سويه بود؛ ملي پيوسته ويك هم راه به

تـرين و   صـورت عـالي   هاي آن دوره با تبليغ عصـر ايـران باسـتان بـه    همچنين تعدادي از نشريه
هاي نخسـتين مولفـة    نژادي ايرانيان و گذشتة باستاني، ويژگي  و تبليغ برتري ها ترين تمدن باشكوه

: 1303زادة ايرانشـهر،   كـاظم (گرايي ايراني را به اوايل قرن چهاردهم خورشيدي انتقال دادند  ملي
ملت   ـ  هايي وارد دورة رضاشاه شد كه او نيز اساس ايجاد دولت گرايي با چنان ويژگي ملي). 435

هاي مختلفي را از اين  رضاشاه هدف). 42: 1384صادقي، (د را بر اين انديشه گذاشت مدرن خو
نخست آنكه، در ايدئولوژي رسمي حكومت كه بر پاية هويـت جديـد ملـي    : كرداقدام دنبال مي

گرايـي   دوم، باستان. انجاميد هاي حكومت ميسازي از باال به تحكيم پايه گذاشته شده بود، با ملت
گرايي، تقابل با عرب و اسالم و نيز تضعيف قدرت قشـرهاي مـذهبي و    رون اين ملينهفته در د

سوم، در توجيه ايدئولوژي حكومت ديكتاتوري شاهنشاهي، خأل . روحانيان ايران را در پي داشت
كـم آن دسـته از    كرد و سرانجام اينكه دسـت  فرهنگي را پر و براي آن پشتوانة فرهنگي ايجاد مي

: 1380بيگـدلو،  (سـاخت   گرايانه داشتند طرفدار خود مي هاي مليتي و باستانتگيمردم را كه دلبس
هـاي   گرايي در اين دوره به حالت رسمي درآمد و ويژگـي  ملي). 66 :1358هليدي،  ؛285  ـ  281

پرسـتي   شـاه . هـا بـود   ستيزي و مبارزه با اسالم و زبان عربي از اين ويژگي جديدي يافت كه دين
در دورة . گرايي ايراني وارد اين انديشه شـد  زمان با رسمي شدن ملي ه همويژگي ديگري است ك

آمد، هاي باستاني پيش ميدوستي يا افتخار كردن به شاهان و سلسله رضاشاه هرجا سخن از ايران
). 55  ـ  52: 1375فيوضات، ( يافت پرستي و تكريم جايگاه سلطنت پايان مي سخن ناگزير با شاه
شد تا سلطنت رضاشاه را به تاريخ باستان ايران پيونـد زننـد و او را بـا     ش ميدرواقع آگاهانه تال

  .شاهان باستاني مقايسه كنند
گرايي را بـا رويكـرد    از نخبگان دورة مشروطه بود كه گفتمان ملي زادة ايرانشهر نخستين فردكاظم .4

گرايانـه باشـد،    كر ملـي دهندة ف دار و رواجاو با اين ادعا كه معارف بايد عهده. فرهنگي مطرح كرد
هـا و  هـا، خطابـه  هاي درسي مدرسـه  ترين پاية معارف را مليت قرار داد و معتقد بود كالس اصلي

زادة  كـاظم (اي از مليـت باشـد   ها همه بايد ايراني بـودن را بـه نمـايش بگـذارد و جلـوه      سخنراني
  ).439: 1303ايرانشهر، 

هاي رسمي دولت پهلـوي   وب سياستصحيحي در كتاب خود بر اهميت اين درس در چهارچ .5
  ).38  ـ  32: 1320صحيحي، (تأكيد كرده است 

قلـم در حـوزة معـارف، كتـاب      هاي ملي در تبريز، برخي از افراد صـاحب  از آغاز ايجاد مدرسه .6
هاي  در اين دوره با توجه به نبود نظارت رسمي، در تدوين و تأليف كتاب. درسي تدوين كردند
خان قراگوزلو اعتمادالدوله در زمان  ري به وجود آمد، تا اينكه يحييهاي بسيا درسي ناهماهنگي
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شناسان و فرهنگيان گرد آمدنـد و   دستور داد كميسيوني از دانشوران، روان) ش1307(وزارتش 
؛ معتمـدي،  313  ــ   312: 1375يغمـايي،  (هاي درسي موسوم به وزارتي را تأليف كردنـد   ب كتا
هاي درسي دورة ابتدايي در سراسـر كشـور يكسـان و     تن كتاببه اين ترتيب، م). 2: 1389 /1/9

زمان (ش 1317در سال ). 2: 1308مرداد 17تبريز، ةروزنام(ها ملزم به تدريس آنها شدند  مدرسه
بـر حسـب امـر مبـارك شـاهانه وزارت فرهنـگ بـراي        «نيـز  ) وزارت فرهنگ اسماعيل مرآت

بـر اسـاس   . اقـدام كـرد  ) 127: ب1375دلفـاني،  (» يكنواخت كردن كتابهاي درسي دبيرسـتانها 
بر موارد علمي و ادبي مؤيد خصـال ملـي و    عالوه«ها بايد  نامة هيئت وزيران، اين كتابتصويب

 :1389 /1/9،معتمدي(» كه از عصر باستان سرشته نهاد ايرانيان بوده است] بودمي[ملكات راسخه 
  .اساس نظر حكومت تنظيم شدطور كامل بر  هاي درسي به به اين ترتيب محتواي كتاب). 5

، شـميم ؛ فلسـفي و  136  ـ122،119  ـ  75: 1317؛ رشيد ياسمي، 51، 34، 31، 3: 1307قويم، : نك .7
1318 :143.  

  .143: 1318، و شميم ؛ فلسفي36، 33، 27: 1315؛ رشيد ياسمي، 34: 1307قويم، : نك .8
: 1318، و شـميم  لسفي؛ ف43  ـ  38،  7  ـ  4: 1307؛ رمزي، 160،  156: 1317رشيد ياسمي،  :نك .9

133 ،143.  
  .6: 1307؛ قويم،  27: 1315؛ رشد ياسمي، 57، 49: 1318، و شميم فلسفي :نك .10
 ؛87  ــ   2/84ج: 1332اميـد،  : دربارة نام و آثار نويسندگان فعال در حوزة آموزش و پرورش تبريز نك .11

  .224، 127، 105، 84، 21 :1355 و طاهري، بنان
. آموزشي نيز عالقه داشتند هاي كمك هاي درسي به تأليف كتاب جز متنالبته برخي از دبيران شهر،  .12

درسـي،   براي نمونه دو كتاب كمك. محتواي برخي از اين آثار از مهارت نويسندگان حكايت دارد
كتابخانـه   :تبريـز  ،2چ ،تفريحات علمي ).1316(اميد، حسين : توان نام برد را مي نوشتة حسين اميد

  .حقيقت :تبريز ،2، چظره هاي علمياترش و شيرين يا من ).1331(اميد، حسين ؛ سروش
  )1: 1315تير  4، زيتبر ةروزنام: ( نك. 1315در خرداد  صبامانند جشن صدمين سال تأسيس دبستان  .13
بـراي نمونـه گـزارش    . ها انتشار يافته اسـت  هايي از اين نوع جشن گزارش بارهاروزنامة تبريز در  .14

و جشن توزيع كارنامة ) 2: 1307تير  21، روزنامة تبريز(نجات  جشن پايان سال تحصيلي مدرسة
هاي دهندة يكسان بودن برنامه نشان) 3: 1306اسفند  12، زيتبر ةروزنام(آموزان دورة متوسطه دانش

  .هاست شده در اين جشن گنجانده
  .1: 1315خرداد  17، زيتبر ةروزنام: نك .15
ششـگانة سـازمان پـرورش افكـار از اهميـت       هاي ايجاد كميسيون سخنراني در ميان كميسيون .16

هـاي جمعـي    درواقع، نبـود رسـانه  . دهد گذاران فرهنگي آن دوره خبر مي سخنراني نزد سياست
  .كرد گسترده اهميت سخنراني را در جايگاه ارگان تبليغاتي دوچندان مي
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آمـوزان   دانـش در پايان سخنراني نيـز  . كردندآموزان را نيز به اين مراسم دعوت مياولياي دانش .17
  ).1/234ج: 1332اميد، (كردند  دبيرستان ايراندخت يك پرده نمايش يا مناظرة تفريحي اجرا مي

  .هاي اردبيل و آذربايجان شرقي كنوني بود در اين زمان استان سوم يا آذربايجان شرقي شامل استان .18
شـميم و   اصـغر  ها را بيشتر اشخاصي چون رضازادة شفق، رشيد ياسـمي و علـي   اين سخنراني .19

هايي چون مبارزه با خرافات، آثار ادبي ملي ايران، آيين سخنوري، پرورش افكار  دربارة موضوع
ترين آثار  هاي ايران در عصر پهلوي، اصول آموزش و پرورش و شرح بزرگ از راه تاريخ، ترقي

مگير بود و گرايي چش در اين ميان تالش براي نهادينه كردن انديشة باستان. ملي ارائه كرده بودند
هاي دبيرستان فردوسي در چهارچوب پرورش افكار اشـاره كـرد   توان به فعاليتبراي نمونه مي

  ).003000282پاكت شمارة : الف1318سازمان اسناد شمال غرب، (
  .هاي باستاني ايران بودبه احتمال زياد اين تصويرها مربوط به پاسارگاد، تخت جمشيد و ديگر آثار سلسله .20
هـاي زيـر در دسـتور كـار ادارة      ش سخنراني با موضـوع 1318ياب، تا سال  د تازهبر اساس سن .21

مسلمان حقيقي، لزوم مذهب در زندگي، اسالم دين سعي : فرهنگ آذربايجان غربي قرار داشت
و عمل، ارتباط علم و ديانت، اخالق و ديانت، تاريخ حضرت امير و تـاريخ تمـدن و عظمـت    

محرمانة رئيس هيئت مركزي سازمان پرورش افكـار بـه رئـيس     در اين سال بنابه دستور. اسالم
هاي سخنراني ادارة آمـوزش سـالمندان    ادارة فرهنگ آذربايجان غربي، با توجه به تبديل فعاليت

سازمان اسناد شـمال  ( شد ها بايد حذف مي هاي سخنراني پرورش افكار، اين موضوع به مجلس
ر نظـر گـرفتن شـباهت فرهنگـي دو اسـتان      بـا د ). 004000508پاكت شمارة : ب1318غرب، 

هاي سازمان پـرورش افكـار    ستيزانه بر فعاليت آذربايجان شرقي و غربي، حاكميت رويكرد دين
  .رسد تبريز بعيد به نظر نمي

ش، حدود سي و يك هـزار تومـان بـه بودجـة سـال بعـد       1304مجلس شوراي ملي در بهمن  .22
، موضوعه و مصوبات دورة پنجم قانونگذاريمجموعه قوانين (معارف آذربايجان اختصاص داد 

 50000حـده بـه    اين مبلغ يك سال پس از آن، با تصويب يك فقره بودجـة علـي  ). 71:  1324
  ).609: 1305، تعليم و تربيت(تومان رسيد 

صـراحت اعـالم كـرد كـه      ، ارگان رسمي وزارت معارف در همان زمان بهتعليم و تربيتمجلة  .23
در آن ايالـت افـزايش يافتـه    » تعميم زبان فارسي و نشر معارف«راي بودجة معارف آذربايجان ب

  ).609: 1305تعليم و تربيت، (است 
دارالمعلمين، دارالمعلمات، عالية حجاب، چهار كالسـة اهـراب،   : ها عبارت بودند ازاين مدرسه .24

سي و شود محسني گفته مي. آباد، چهار كالسة ماراالن و چهار كالسة باسمنج چهار كالسة حكم
  ).190/ 1ج: 1332اميد، (شش باب مدرسة جديد در سراسر آذربايجان ايجاد كرد 

  ).120 :1337امين سبحاني، ( اين دو مدرسة جديد عبارت بودند از دبستان خواجه نصير و نواختران .25
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براي سادگي . استفاده شدروزنامة تبريز هاي زيادي از هاي جدول، از شمارهبراي گردآوري داده .26
ـ تبر ةروزنام: شود ها به اين صورت ارائه مي هاي آماري، ارجاعيابي به دادهدر دست  27، 16، شزي

، )تيـر  18( 41، )تير 14( 40هاي  ؛ شماره1308تير  15، 37؛ ش1307خرداد  7، 2؛ ش1306تير 
) تيـر  9( 30و ) تير 4( 28، )خرداد 28( 26هاي  ؛ شماره1313سال ) تير 26( 45و ) تير 21( 43

  .1316) تير 26( 34و ) تير 3( 25هاي  ش؛ شماره1315سال 
سالة نخست متوسطه حـذف و   ش به بعد، آزمون نهايي رسمي براي دورة سه1307البته از سال  .27

تيـر   7روزنامة تبريز، (اين آزمون تنها براي كساني برگزار شد كه حاضر به ادامة تحصيل نبودند 
طـور طبيعـي كـاهش چشـمگيري در آمـار       ، بهبنابراين با حذف داوطلبان اين مقطع). 4: 1307

  .آموزان نداشت هاي نهايي ايجاد شد كه هيچ ارتباطي با تعداد دانش داوطلبان امتحان
دربارة تعداد داوطلبان پسـر دورة ابتـدايي در دو سـال آخـرِ منـدرج در جـدول        تبريز ةروزنام .28

هاي پـيش   ان اين مقطع در سالآموز با توجه به روند افزايش تعداد دانش. كنداطالعي ارائه نمي
  .توان به تعداد كل داوطلبان اين دو سال افزود نفر را مي 800  ـ  700از آن، رقم تخميني 

سـالة نخسـت متوسـطه،     محصل پسـر دورة سـه   236تعداد  1316جاي تأمل است كه در سال  .29
  .سابقه استهاي پيش از آن بي اين رقم نسبت به سال. داوطلب ترك تحصيل شدند

ش دانسته كه درست نيست و با تاريخ 1314ي تاريخ صدور قانون متحدالشكل شدن را سال مات .30
  ).189: 1387ماتي، (يافته است  كشف حجاب اختالط

هـا و شـهرها، از    اي به ادارة معارف اسـتان ش وزارت معارف در دستور محرمانه1314در سال  .31
در پيشرفت جامعه دسـتورهايي   هاي كشف حجاب جمله ادارة معارف تبريز، با برشمردن فايده

تدريج به شكل  هاي ابتدايي بهبر اساس اين دستورها، مدرسه. براي اجرايي كردن آن صادر كرد
حجـابي  هايي بـراي تبليـغ بـي    شد، همايشآمد و آموزگاران زن بر آنها گمارده مي مختلط درمي
حجـاب   صـورت بـي   بـه هـا  آموزان برگزار و حضور كارمندان و معلمان در مدرسـه براي دانش
العمل ادعا شده بود كه شيوة جديد پوشش بانوان متعلق به ايـران   در اين دستور. شداجباري مي

عنـوان عنصـر    هـيچ  باستان است كه تا دو قرن بعد از صدر اسالم نيز رواج داشت، بنـابراين بـه  
). 4ــ 2: 1371خشونت و فرهنگ؛ اسناد كشـف حجـاب،   (رود  واردشده از غرب به شمار نمي

ستيزانة كشـف   گرايانه و دين درواقع اين سخنان تالشي براي سرپوش گذاشتن بر ماهيت غرب
  .حجاب بود

آموز دختر بعد از تهران و حومـة   دانش 3831آذربايجان با داشتن  1307  ـ  1306در سال تحصيلي  .32
ـ ا در يخارج ارسمد و خارج در يرانيا ارساز مد ياسناد(آن رتبة دوم را در كشور داشت  ، راني

  .)241  ـ   240:  1381
   120: 1377امين سبحاني، : نك .33
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سواد تبريز بـود كـه چنـد     تنها اقدام شعبة استاني كانون بانوان تشكيل كالس اكابر براي زنان بي .34
  ).1/224ج: 1332اميد، (ماهي بيش نپاييد 

ش 1304سال  حسين معارف، كفيل معارف آذربايجان در غالم هاي سيد توان اقدام باره مي اين در  .35
و جمعيت موسوم به نشر ) 4: 1304آذر  17، زيتبر ةروزنام؛ 2: 1304آذر  21، عنكبوت ةروزنام(

  .)1: 1304تير  13، زيتبر ةروزنام(معارف آذربايجان در تشكيل دو كالس شبانه را برشمرد 
ه صفوت، رئيس كميسيون تعليمات اكابر فرهنگ آذربايجان اين تعداد را هشـتاد كـالس دانسـت    .36

  ).150: 1329صفوت، (است 
  

  منابع
 .پيام: ، تهران2، چآقاخان كرماني هاي ميرزا انديشه. 1357آدميت، فريدون 

  .بانو: ، ترجمة جواد يوسفيان، تهرانسري زنان در نهضت مشروطه انجمنهاي نيمه. 1377آفاري، ژانت 
 ،2اسناد رياست جمهـوري، چ  مركز. 1381 رانيا در يخارج ارسمد و خارج در يرانيا ارسمداز  ياسناد 

  .يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم :تهران
 . 141ـ129، صص3، ش2، سايرانشهر ، »معارف در ايران«. 1302افشار، آلجاي 
 .علمي و فرهنگي: ، تهرانتبارشناسي هويت جديد ايراني .1383علي  اكبري، محمد

  .فرهنگ آذربايجان ةدارا :تبريز ،2و  1ج ،تاريخ فرهنگ آذربايجان. 1332 حسين، اميد
   .ادارة فرهنگ: تبريز ،تبريزارس مد ةتاريخچه و وجه تسمي .1337رضا ، امين سبحاني
  .20ـ16، صص 47، ش5، سزمانه، »مدارس دخترانه تبريز«. 1385آبادي، فاطمه  اورجي نيك

شاهنشـاهي   شده در تبريـز طـي پنجـاه سـال     فهرست كتابهاي چاپ. 1355 مهدي طاهري لطفعلي و ميربنان، 
 .دانشسراي راهنمايي تبريز: تبريز،1چ، پهلوي

  .اميركبير: ، تهراناقتصاد آموزش و پرورش در عصر پهلوي .1355بيرشك، احمد و مصطفي زماني 
  .مركز: ، تهرانباستانگرايي در تاريخ معاصر ايران. 1380بيگدلو، رضا 

 .609، ص11، ش2س. ش1305تعليم و تربيت 
 .مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات: تهران.  1378 اب به روايت اسنادتغيير لباس و كشف حج

 .تاريخ ايران: ، تهران2، چتجدد بومي و بازانديشي تاريخ. 1381توكلي طرقي، محمد 

  .قلم: تهران ،)رشديه حسن ميرزا  حاج( آزادي پيشگامان با .1386 حمودم حكيمي،
: به كوشش مديريت پژوهش و انتشارات و آمـوزش، تهـران  . 1371 خشونت و فرهنگ؛ اسناد كشف حجاب

  .سازمان اسناد ملي ايران
  .97ـ70صص، 22و  21ش، 4س، اسناد ةگنجين، »سازمان پرورش افكار« .الف1375 محمود، دلفاني
سـازمان پـرورش    ةنشـد  اسناد منتشـر ؛ رضاشاه ةستيزي در دور فرهنگ .ب1375 )كوششبه ( محمود ،يدلفان

 .سازمان اسناد ملي ايران :تهران، افكار
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، 3، ستـاريخ  ةنامـ  پژوهش، »روشها و ابزارها: سازي ملي در عصر رضاشاه هويت« .1386 امين، ديلمي معزي
  .40ـ21صص ،10ش

 .هيرمند :، تهرانايران در نوين فرهنگ بنيانگذار رشديه؛ معارف، پير زندگينامة. 1370رشديه، فخرالدين 
 .چاپخانة شركت مطبوعات: ، تهرانريخ ايران سال پنجم و ششم ابتداييتا. 1315 غالمرضا، رشيد ياسمي
 .چاپخانة شركت مطبوعات: تهران، 2چ ،تاريخ ايران سال پنجم و ششم ابتدايي. 1317 غالمرضا، رشيد ياسمي
 .چاپ كتابخانة علمية اسالميه: ان، تهر2، چتاريخ مقدماتي ايران. 1307حسن  سيد رمزي، ميرزا

 .13ش ،1س .1324رجب يد الحد روزنامة
  .4، ش16س .1304تير  13روزنامة تبريز 
  .42، ش16س .1304آذر  17 روزنامة تبريز
  .67، ش18س .1306اسفند  12 روزنامة تبريز
  . 5، ش19س .1307 ريت 7 روزنامة تبريز
  .11، ش19س .1307 ريت 21 روزنامة تبريز
  .41، ش19س .1307مهر  29 روزنامة تبريز
  .59، ش20س. 1308مرداد  17 زروزنامة تبري
  .3، ش22س .1310 بهشتيارد 2 روزنامة تبريز
  .22، ش27س .1315خرداد  17 روزنامة تبريز
  .31، ش27س .1315 ريت 4 روزنامة تبريز
  .77، ش27س .1315 يد 24 روزنامة تبريز
  .90، ش27س .1315اسفند  4 روزنامة تبريز
  .43، ش28س  .1316مرداد  9 روزنامة تبريز

  .67، ش28س  .1316اسفند  2 وزنامة تبريزر
  .18، ش1س. 1304آذر  21 روزنامة عنكبوت

  .24  ـ29، صص40، ش4، سزمانه، »تجددگرايي و هويت ملي در عصر پهلوي« . 1384زريري، رضا 
، 4، ش1، سبخـارا ترجمـة غالمحسـين ميـرزا صـالح،      ،»تاريخچه مدارس تبريـز «  .1377زيني، محمدعلي 

  .190ـ176صص
نامة رئيس فرهنگ و اوقـاف بـه مـدير دبيرسـتان فردوسـي بـه تـاريخ        . الف1317غرب  مان اسناد شمال ساز

  . 003000282، پاكت شمارة16/9/1317
نامة مدير دبيرستان فردوسي به دايـرة بازرسـي ادارة معـارف بـه تـاريخ      . ب1317غرب  سازمان اسناد شمال 

  . 00300278، پاكت شمارة 11/4/1317
نامة رئيس ادارة فرهنگ به مدير دبيرستان فردوسي درخصوص ارسـال  . الف1318غرب  د شمال سازمان اسنا

  . 003000282، پاكت شمارة25/2/1318جزوة سخنراني به تاريخ 
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 1389پاييز و زمستان شمارة دوم، ، سال اول، جستارهاي تاريخي

- بخشنامة هيئت مركزي سازمان پرورش افكار به ادارة فرهنگ آذربايجان. ب1318 غرب سازمان اسناد شمال 
  .004000508ت شمارة ، پاك2/10/1318غربي به تاريخ 

هـا و سـرودهاي پـرورش افكـار      مجموعه سخنرانيها و آهنگهاي موسيقي و نمايشنامه افكار پرورش سازمان
  . دبيرخانة سازمان پرورش افكار: تهران. 1319، تهران

 .سرا قصيده: ، تهران)دورة پهلوي اول(جنسيت، ناسيوناليسم و تجدد در ايران . 1384صادقي، فاطمه 
 .فاروس: ، تهران2، چدستور آموزش. 1320اهللا  حبيبصحيحي، 

  .كميسيون معارف مجلس شوراي ملي :، تهراناصول علمي تربيت. 1307عيسي ، صديق
 .قم ةچاپخان :، قمذربايجانآ تاريخ فرهنگ . 1329علي  صفوت، محمد

چهـارم دبيرسـتانها   تاريخ مفصل ايران و تاريخ عمومي براي سـال  . 1318اصغر شميم  فلسفي، نصراهللا و علي
 .وزارت فرهنگ: تهران ،)مطابق آخرين برنامة وزارت فرهنگ(

 .چاپخش: ، تهراندولت در عصر پهلوي. 1375فيوضات، ابراهيم 
 .مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانبانيان و پيشروان: مدارس جديد در دورة قاجاريه. 1377قاسمي پويا، اقبال 

  .مطبعة ترقي: ، تهران2، چو چهارم ابتدايي تاريخ سوم. 1307خان  علي قويم، امير
  . 450  ـ  433، صص8، ش2، سايرانشهر، »آنة گان معارف و اركان سه« .1303 حسين، ايرانشهر ةزاد كاظم

 .اميركبير: ، تهران9، چتاريخ مشروطة ايران. 1351كسروي، احمد 
مجموعـه  (ي ايـران نـوين   گيـر  رضاشـاه و شـكل  ، »آموزش و پرورش در دورة رضاشاه«. 1387ماتي، رودي 
 .نيل: فر، تهران ، ترجمة مصطفي ثاقب)مقاالت

). 1324( ش1304بهمن  21تا  1302دلو  22از : مجموعه قوانين موضوعه و مصوبات دورة پنجم قانونگذاري
  .چاپخانة مجلس: ، تهران2چ

). تـا  بـي (ش 1309 آبـان  14تـا   1307مهر  14از : مجموعه قوانين موضوعه و مصوبه دورة هفتم قانونگذاري
  .چاپخانة مجلس: تهران

عدم امكان انقالب با اوضاع فعلي، لزوم ظهـور ديكتـاتور، ديكتـاتوري عـالم     «. 1302مشفق كاظمي، مرتضي 
 .42ـ20، صص1، ش1، سفرنگستان، »جدي
، سـايت  »كتابهاي درسي در ايران از تأسـيس دارالفنـون تـا انقـالب اسـالمي     «. 1389 /1/9اسفنديار ، معتمدي

 ..iichs.org/PDF files/A_KetabDarsi.pdf www،  25ـ1مطالعات تاريخ معاصر، صص
، »پهلـوي اول  ةنمودهاي ناسيوناليسم در كتابهاي درسي تـاريخ دور « .1388 غالمرضا و ديگران، دوست وطن

  .205ـ181ص، ص)76پياپي ( 1، ش19س نگاري، نگري و تاريخ تاريخ
 .اميركبير :تهران آئين، اهللا نيك فضل ة، ترجمداري در ايران سرمايه ةديكتاتوري و توسع. 1358 هليدي، فرد

  .نشر دانشگاهي مركز :، تهرانوزيران علوم و معارف و فرهنگ در ايران .1375 اقبال، يغمايي
  

Menashri, David 1992. Education and the Making of Modern Iran, London: NY and Ithaca. 
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