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 مقاله علمی

 تحلیلی بر سوادآموزی در ایل قشقایی پیش از آموزش عشایری
 2پناه ، میالد یزدان1منصور نصیری طیبی

 (14/10/1401، تاریخ تأیید: 30/07/1401)تاریخ دریافت: 

 چکیده
های خاص  های ارتباطی و تکنولوژیکی، آموزش بدون شک هر جامعه، بسته به سبک زندگی، مهارت

مشارکت در خود را نیز دارد. در جوامع عشایری و کوچنده، افراد به مرور زمان از طریق تجربه و 
گیرند، اما سوادآموزی و فراگیری آن نیازمند نهادها و  های الزم را برای بقا یاد می امور، مهارت

های خاصی است که در جوامع ایلی ایران به شکل مدرن آن مرسوم نبود، بلکه در قالب  آموزشگاه
عشایری نیز بر  گیری مدارس مدرن، ابتدا تدریس در مدارس ها بوده است. پس از شکل خانه مکتب

اساس اصول سایر مدارس دولتی بود که این رویه تا زمان جنگ جهانی دوم ادامه داشت و پس از آن 
های آمریکا، آموزش عشایری با عنوان تعلیمات عشایر ادامه یافت  نیز با برنامه اصل چهار با مساعدت

ه کل آموزش عشایر دایر با عنوان ادار 1348تا اینکه تشکیالت رسمی تعلیمات عشایری در سال 
ای و  منابع اسنادی، کتابخانه ةتحلیلی تاریخی بر پای-رو مقاله حاضر با روش توصیفی گردید. از این

پیش از آموزش رسمی  تاریخ شفاهی با تمرکز بر ایل قشقایی درصدد پاسخ به این پرسش است که
فرضیه مقاله مبتنی  به این پرسش، عشایری در ایران، سوادآموزی در ایل قشقایی چگونه بود؟ با توجه

های مختلف وجود داشته و مکاتب سیار  بر این ایده است که توجه به سوادآموزی پیوسته در دوره
 ای شده است. سازی نیز توجه ویژه دایر بوده و به مدرسه

 : قشقایی، ایالت و عشایر، سواد آموزی، آموزش عشایری، اصل چهارها کلیدواژه
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 مقدمه
ها به عنوان یکی از ایالت در عرصه تحوالت سیاسی اجتماعی ایران از ابتدا کوچنده  قشقایی

ها آغاز شد.  اند تا اینکه از زمان حکومت پهلوی به ویژه پهلوی دوم یکجانشینی آن بوده
های زاگرس در جنوب مستقر هستند.  کوچندگان قشقایی در دو منطقه وسیع در رشته کوه

آنان در ارتفاعات باالتر  و ییالق تفاعات پایین در جنوب و جنوب غرب فارسآنان در ار قشالق
هایی از اصفهان واقع شده است. برخالف برخی  شمال فارس، کهگیلویه و بویراحمد و قسمت

کنند یا به آن دسترسی ندارند. هر  المللی عبور نمی ها از مرزهای بین دیگر از عشایر ایران، آن
ها دارای مراتع مناسب برای  ستانه )قشالق( و تابستانه )ییالق( آنمنطقه محیط زیستی زم

زار و عاری از پوشش  ها در تابستان گرم، شرجی و شوره هایشان است. مراتع زمستانی آن دام
گیاهی است. مراتع تابستانی آنان نیز در زمستان با بارش برف و باران و بادهای شدید توأم 

کشد و مساحت این کوچ  به مدت چهل و پنج روز طول می است. هر کوچ شش ماه یک بار و
 .(7: 1399پناه،  فاضلی و یزدان)دهد  نیز از دویست تا ششصد کیلومتر را پوشش می

روش زندگی ایل قشقایی باعث شده است که این ایل ساختار اجتماعی و سیاسی  
لی و خارجی که به بسیاری از پژوهشگران و نویسندگان داخ مخصوص به خود را داشته باشد.

اند. حین  هایی ثابت دیده اند، ایالت را به مثابه ساخت مطالعه ایالت و عشایر در ایران پرداخته
ها به عنوان یک گروه انسانی بدوی و  شود که آن صحبت از ایل و عشایر، چنین استنباط می

که ایالت و عشایر  اند. اما واقعیت این است خارج از مدنیتی هستند که از تمدن به دور مانده
توانستند در سطح محلی و ملی  های سیاسی و اجتماعی خاص خود بودند که می دارای سازمان

 خوردند. المللی پیوند می شرکت کنند و گاه نیز با نیروهای بین
شناسانه، جامعه ایلی را معادل جامعه بدوی، ابتدایی،  های مردم در این بین برخی از رهیافت 

کنند.  میل هستند و در برابر آن مقاومت می ز یکدیگر تلقی کردند که به تغییر بیمنزوی و جدا ا
پاتریشاکرون از جمله نویسندگانی است که چنین دیدگاهی در مورد قبیله به عنوان یکی از 

دهنده ایل دارد. به نظر وی قبیله نوعی جامعه است که بر اساس خویشاوندی،  اجزای تشکیل
ته است. قبیله جامعه بدوی است که سازمانی بیولوژیک دارد و طبیعت، جنسیت و سن نظام یاف

 (.39: 1396این ویژگی را به آن داده است )احمدی، 
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ها بر پیوندهای خونی استوار بوده و یک  سازمان اجتماعی ایل قشقایی همچون سایر ایل 
افراد، پیوندهای اجتماع کلی است که از اجزای متفاوتی تشکیل شده و در سطوح پایین میان 

خونی برقرار است. در حالی که در سطح باالتر، این پیوندها به صورت پیمان و پیوندهای قومی 
است از: ایل،   و سیاسی است. در واقع ساخت اجتماعی ایل قشقایی از باال به پایین عبارت

 (.22: 1388طایفه، تیره، بنکو، بیله و خانوار )نصیری طیبی، 
گری و معیشتی است، ضمن اینکه عوامل دیگری در  ی فراتر از نظام کوچایل و جامعه ایل 

راه و دامداری  توان با کوچ، مسیر کوچ، ایل ایجاد ایل دخالت دارند. یک ایل را صرفاً نمی
تردید پیوندهای خویشاوندی در تعیین روابط میان افراد ایل یا قبیله نقش مهمی  بی .شناخت

آورد. برای مثال  وندهای خویشاوندی، یک ایل را به وجود نمیداشته است، اما فقط وجود پی
های  کنیم، در واقع از یک اتحادیه ایلی بزرگ با طوایف و تیره وقتی از ایل قشقایی صحبت می

اند و هر کدام  ها با رابطه خویشاوندی یک ایل را به وجود نیاورده گوییم که همه آن مختلف می
متفاوتی دارند. پس عالوه بر اینکه باید بین خود اجزای  ها هویت نژادی و فرهنگی از آن

تری در به وجود آمدن قبیله و  دهنده یک ایل تفاوت قائل شد، باید به عوامل بسیار مهم تشکیل
 ایل نیز توجه کرد.

توان میان ایل، طایفه و قبیله به لحاظ منشأ وجودی و عوامل دخیل در  بر این اساس می 
ای از جمعیت عشایر یک منطقه وسیع یا  ت قائل شد. ایل زیرمجموعهها تفاو گیری آن شکل

های مشخص ایلی و  کشور است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص، بر اساس ساخت رده
آگاهی همگان از این ساخت، تاریخ، زبان و فرهنگ مشترکی دارند و در همسایگی یکدیگر در 

کنند  شمسی به ییالق و قشالق کوچ می اند و براساس تقویم مشخص پهنه مرتع پراکنده
 (.338: 1395نژاد،  )صفی
های خاص خود را داشت. ایل در واقع یک مجموعه اجرایی با چارچوب  ایل سازمان 

نشست.  های سیاسی و نظامی به بار می ها و معاهده فکری خاص خود بود که در آن پیمان
دار  های پیشینه شدند و با گروه ازی میها با پیوستن به ایل، صاحب هویت و موقعیت ممت گروه

شدند. به عبارت دیگر در فرایند تشکیل ایل،  در ایل از جهت ساختار موقعیت، تقریباً همتراز می
ای از  شد. ایل در کسوت نمود و نمایه سیاسی مجموعه یک طایفه جدید و اضافی خلق می

توانستند  وستن به همدیگر میگرفت که با پی هایی قرار می طوایف یا الحاق طوایف و گروه
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ویژگی ایلی را کسب و استحکام خود را تقویت کنند. بنابراین تشکیل ایل روندی از باال به 
توانستند عضو ایل  ها بدون عضویت در طوایف نمی پایین و از پایین به باال بود. افراد و گروه

ایجاد پیوند با خوانین طوایف ها با  شوند. چنین شرایطی برای طوایف هم وجود داشت، زیرا تیره
(. ایل که از مجموعه طوایف مختلف تشکیل شده است، با 202: 1396آمدند )بک،  وجود می به

شود که در حقیقت ایلخانی حکومت عالیه ایل را داشت و از میان خوانین  ایلخانی رهبری می
در حقیقت متصدی الحکومه ایل قشقایی را که  گردید. نایب درجه اول انتخاب یا منصوب می

 (.329: 1380نامند )طبیبی،  اداره و انتظامات امور راجع به ایل است، ایل بیگی می
ترین چهارچوب اجتماعی  نشینان و مهم طایفه یک واحد سیاسی و اجتماعی میان کوچ 

شود. طایفه شامل جماعتی است که معموالً با هم خویشاوندی دور و نزدیک  عشایر محسوب می
رسند. طایفه از چندین تیره تشکیل  ر چند یا چندین نسل با هم به نسبی مشترک میدارند و د

شود. ریاست هر طایفه یا چند طایفه را به نسبت جمعیت محدوده، یک خان یا کالنتر بر  می
(. البته باید در نظر گرفت 254: 1398گردید )ابوت،  عهده دارد که از جانب ایلخانی منصوب می

ف مانند عمله دارای کالنتر و خان نبودند، بلکه به طور مستقیم توسط ایلخانی که برخی از طوای
ها با تحوالت اقتصادی و سیاسی  شدند. اما در حال حاضر، زیست قشقایی اداره و مدیریت می

 پدیدآمده در ایران، دچار تغییراتی اساسی شده است.
های الزم در آن جامعه  تبدون تردید آموزش و پرورش در هر جامعه به نیازها و مهار 

ها  اند که فرا گرفتن هر یک از آن ها تا حدی پیچیده بستگی دارد. در جوامع صنعتی، تخصص
ها، برای آموزش این  ها و دیگر آموزشگاه رو مدارس، دانشگاه انجامد. ازاین ها به طول می سال

ها بود، به این  انوادهها تأسیس گردیده و بدین ترتیب وظایفی که قبالً بر عهده خ گونه تخصص
نشین، فناوری بسیار ساده است و  مؤسسات واگذار شده است. بر عکس در جامعه سنتی کوچ

دوره آموزشی در خارج از خانواده و قبیله نیاز  به همین دلیل برای یاد گرفتن مهارت به گذراندن
، ناگزیر هر یک نشینان بر اساس سن و جنس است نیست. از آنجایی که تقسیم کار در بین کوچ

آموزند. به طوری که پسران به تدریج با محیط خود آشنا  از دو جنس امور جداگانه را می
ها، محل  ها، آبشخورها، نباتات، چراگاه شوند و اطالعات الزم درباره آب و هوا، راه می

های ضروری همچون تیراندازی،  ها و حیوانات وحشی و نیز مهارت ها، روخانه اردوگاه
های  آورند. دختران به همین شیوه مهارت سواری، شکار و فنون نبرد را به دست می اسب
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داری را به تدریج فرا  داری و سایر امور خانه وپز، بافندگی، بچه ضروری از قبیل شیردوشی، پخت
ای متفاوت از امروز بود. معموالً افراد  گیرند. اما در گذشته سوادآموزی و کسب دانش به گونه می

دانست و به اصطالح مال یا میرزا لقب داشت،  مند از یک نفر که خواندن و نوشتن میثروت
(. اما پیش از 22: 1384اللهی بهاروند،  ها سواد یاد دهد )امان کردند که به فرزندان آن دعوت می

هایی برای  گیری دولت پهلوی اول تالش ایجاد تشکیالت رسمی آموزش عشایری، با شکل
ین ایالت و عشایر همراه با دیگر جمعیت کشور انجام شد و پس از آن نیز آموزش نوین در ب

المللی آمریکا، برای  ترومن و حتی هیئت عمران بین 4ها با اصل  دولت پهلوی دوم و آمریکایی
 های بسیاری کردند. ها، مساعدت سوادآموزی در بین ایالت و عشایر به ویژه قشقایی

احث مذکور انجام نشده و فقط برخی از نویسندگان به تاکنون پژوهشی مستقل درباره مب 
؛ 1391؛ قشقایی، 1385؛ قشقایی، 1373اند )سهرابی،  طور مختصر مطالبی را درباره آن بیان کرده

رو مقاله حاضر با روش توصیفی  (. از این1396 فر، ؛ حیدری و بینشی1383؛ ابرلینگ، 1396بک، 
ای و تاریخ  اطالعات بر پایه منابع اسنادی، کتابخانه و شیوه گردآوری همراه با تحلیل تاریخی

شفاهی با تمرکز بر ایل قشقایی درصدد پاسخ به این پرسش است که پیش از آموزش رسمی 
فرضیه مقاله  عشایری در ایران، سوادآموزی در ایل قشقایی چگونه بود؟ با توجه به پرسش،

های مختلف وجود داشته و مکاتب  دوره مبتنی بر این است که توجه به سوادآموزی پیوسته در
 شده است. ای  سازی نیز توجه ویژه سیار دایر بوده و به مدرسه

رو آموزش و سوادآموزی در ایل قشقایی پیش از پیدایش سازمان رسمی آموزش  از این 
. 2های سیار ایلی،  خانه . سوادآموزی در مکتب1توان به چهار دوره تقسیم کرد:  عشایر را می

سازی و ایجاد مدارس جدید بین  . مدرسه3رس سیار عشایری دولتی در دوره پهلوی اول، مدا
های  . مدارس سیار عشایری طرح اصل چهار ترومن بین سال4ش. و  1332تا  1320های  سال

 ش. 1336تا  1332

 های سیّار ایلی خانه سوادآموزی در مکتب -1
ل قشقایی سابقه طوالنی داشته و به احتمال در ای -خانه  مکتب -پیدایش مدارس عشایری سنتی 

از آغاز تشکیل این اتحادیه ایلی وجود داشته است. در منابع تاریخی این نکته بیان  قریب به یقین
آورد و  شده که خاندان ایلخانی قشقایی افرادی را با عنوان میرزا و مال به استخدام خود درمی

سپردند. مالها بیشتر از مردم  فرزندان خود و نزدیکانشان را برای خواندن و نوشتن به آنان می
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کردند. از آنجایی که معموالً ایل  و ایلیاتی بودند که با مردم طایفة خود زندگی و کوچ می عشایر
شد. اما اگر مالیان، شهری یا  خانه فقط عصر دایر می کرد، مکتب ها کوچ و بعدازظهر اتراق می صبح

از  روستایی بودند، هنگام اقامت ایل در قشالق و ییالق در جوار بارگاه ایلخانی برای هر یک
شد. این دسته از  معلمان دو چادر سفید یکی برای کالس درس و دیگری برای استراحت دایر می

کردند و  داران ایلی در موعد کوچ پاییزه و بهاره، ایل را همراهی نمی مالها برخالف مکتب
شد )قشقایی،  خانه یک ماه و نیم در فصل پاییز و یک ماه و نیم در فصل بهار تعطیل می مکتب
شد، عالوه بر فرزندان ایلخانی، بستگان  (. در این مکاتب که به صورت مختلط برگزار می9: 1385

کردند. رسم این  خواندند. والدین حقوق معلم را تأمین می می فرزندان پیشکاران ایلخانی نیز درس
 رفت، یک سکه طال و یک کله قند به آموزی که برای نخستین بار به مکتب می بود که هر دانش

 کیاز  ایل گاه افراد ثروتمند داد. با تأسی از خاندان ایلخانی، کالنتران، کدخدایان و معلم هدیه می
ها که  از آنجایی که بنکوهای تیره .اموزدیکه به فرزندان آنان سواد ب کردند یدعوت م رزایم ای مال

معموالً با هم یک  کردند و مرتع مشاع داشتند، حدوداً سی الی چهل خانوار بودند با هم کوچ می
و  9همان، ) کردند یم به صورت مشترک پرداخت ایرا هم اولمعلم حقوق کردند.  معلم استخدام می

آموز  (. البته میزان حقوق معلمان به توانایی اولیا بستگی داشت. گاه ساالنه برای تعلیم هر دانش10
شد )سهرابی،  معلم داده میمبلغی پول، مقداری گندم و در سر سال یک رأس بره یا بزغاله به 

 ،یگلستان سعدبوستان و  ،یشاهنامه فردوس م،یشامل قرائت قرآن کر یمواد درس (.32: 1373
داستان ( و دو 225: 1384 اللهی بهاروند، امان) لیلی و مجنون، خسرو و شیرین بود حافظ، وانید
ادعیه،  شد. ترکی تدریس میها به زبان  که در بین قشقایی« یگدربیفلک ناز و ح»و « مهر خاور»

نحوه دعانویسی، برخی احکام شرعی مانند آداب غسل و کفن و دفن اموات، آداب ذبح حیوانات 
. حداکثر طول دوره آنان بود درسیاز برنامه  یهم جزئ اقیس حساب شد. و غیره آموزش داده می

نند و بنویسند، سوادآموزی توانستند بخوا سوادآموزی در ایل سه سال بود. پس از اینکه به خوبی می
و چگونگی ارتقا به سال تحصیلی باالتر  نظام وجود نداشت نیامتحان و نمره در اشد.  متوقف می

های گذشته مسلط بود، اجازه داشت  آموز بر درس دار بستگی داشت. اگر دانش به نظر مال و مکتب
 (.33به فراگیری متون دیگر بپردازد )همان، 

ای زمانه و شرایط جامعه عشایری، فراگیری سواد و علم برای جامعه ه با وجود محدودیت 
شد و در برخی امور  آن روز تا حدود زیادی ارزشمند بود و با احترام با باسوادان رفتار می
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 شعرا، نویسندگان و هنرمندان زندگی، آنها مرجع مردم بودند. برخی از ایلخانان قشقایی نیز مقام
کردند. از  به تحریر و خلق اثر ادبی ترغیب می ا حمایت مالی آنان راو ب داشتند را گرامی می

اند از: بزم وصال اثر میرزا محمدشفیع وصال شیرازی از شعرای بنام  جمله مهمترین آنان عبارت
عصر قاجار، کتابچه بیاض محمدعلی خان ایلخانی به کتابت محمدحسین شیرازی از کاتبان 

العقول فی مناظره الفار و السنور به قلم کربالیی حسین طباخ  مشهور عصر قاجار و کتاب جواهر
های آتشکده آذر اثر محمدمهدی بن میرزا رفیع  به سفارش محمدعلی خان قشقایی. کتاب

شیرازی، قرآن مجید به کتابت غالمعلی بن محمدرحیم اصفهانی، لیلی و مجنون نوشته میرزا 
و اثر نفیس شاهنامه داوری به تحریر محمد  کاتب ناشناس() ابوالحسن انجوی، خالصه عباسی

داوری( و به نگارگری لطفعلی صورتگر شیرازی و میرزا آقابزرگ نقاش به ) وصال شیرازی  بن
های خطی ایل قشقایی( تاریخ ایل  پور، فهرست نسخه زیالب) سفارش محمدقلی خان قشقایی

به  -معین دفتر-زا نصراهلل قهرمانیقشقایی و مجموعه اشعار میرزا مأذون شاعر قشقایی به قلم میر
 (.10:1399؛ قهرمانی، 344و  36: 1391قشقایی، ) سفارش ملک منصور خان قشقایی

خود دست به قلم برده و آثار  از بزرگان این خاندان که اهل فضل و دانش بودند، برخی 
جهانگیرخان و محمدحسن خان قشقایی فرزند  های بنام این گروه اند. از چهره متعددی خلق کرده

نوه دختری عباس میرزا قاجار است که آثاری مانند مجموعه دیوان منوچهری و ابوالفرج رونی، 
گلستان سعدی، قرآن کریم، رموزات شعری، تجوید، تعقیبات نمازها، آثار خواجه عبداهلل انصاری، 

شان قآنی حکمت و پندیات سعدی، رباعیات باباطاهر، خواص رباعیات ابوسعید ابوالخیر، پری
 اند. شیرازی و غیره از خود به جا گذاشته

عبدالحسین نوابی فرزند محمدحسن خان نیز به تأسی از پدر خویش آثاری نوشته است که  
اند از: مراثی وصال، وقار و داوری شیرازی، انجمن دانش، گلستان سعدی، صبح وصال،  عبارت

مطرح این خاندان که دستی در  های دیگر چهرهغزلیات توحید، دیوان داوری شیرازی و سفرنامه. از 
ای به نام بازنامه تحریر کرده است. وی  السلطنه است که مجموعه ادبیات و هنر داشته، عطاخان صولت

در این اثر شرح حال پرندگان را به نظم و نثر درآورده و تصاویر آنان را ترسیم کرده است 
 (.های خطی ایل قشقایی پور، فهرست نسخه )زیالب

توانستند نیازهای روزمرة ایل را از خوانین گرفته تا افراد عادی ایلیاتی  میرزاها یا مالها می 
خوانی،  برآورده کنند. آنان در کنار سوادآموزی کودکان، به اموری مانند نقالی، شاهنامه
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دن به نگاری، خواندن نامه، قرآن خواندن، اجرای مراسم تدفین، مشاوره دا نویسی، نامه عقدنامه
موسوی ) پرداختند خوانین، شمارش نفوس طایفه و ایل، انجام امور مالی خوانین و غیره می

. عالوه بر این هنگام انتصاب کالنتران و کدخدایان، این قبیل افراد نسبت به (14: 1400قشقایی، 
الزم  های شدند. همچنین یکی از مالک دیگران با وجود شایستگی و کارایی بیشتر ترجیح داده می

داران، نائبان، میرآخورها، مأموران مالیاتی و  برای استخدام کارگزاران )مباشران، ناظران، صندوق
ها محاسبات مالی و  با حساب و کتاب بود. مستوفی اجرایی و غیره( داشتن سواد و آشنایی

امور افرادی ها انجام امور اداری دستگاه ایلخانی را بر عهده داشتند، از این رو برای این  منشی
شدند که اغلب از اهالی شیراز،  مسلط به ادبیات فارسی، عربی و محاسبات مالی به کار گرفته می

ای داشتند و  (. بنابراین آنان جایگاه ویژه30: 1388جهرم، فیروزآباد و... بودند )نصیری طیبی، 
 خود دارای خدم و حشم بودند.

اسامی و مشخصات این قشر در دستگاه  معین دفتر قهرمانی در خاطرات خود ضمن بیان 
 نویسد: خاندان ایلخانی چنین می

پناه جانی خان ایلخانی به شغل انشا وارد خدمت  ارباب قلم و انشا که از زمان مرحمت»
اند، اولین کسی که در دوره مرحوم جانی خان وارد خدمت شد، مرحوم میرزا ابوالقاسم  شده

معتبر و محترم مستوفیان درجه اول شیراز بود. بعد از آن مستوفی فرزند میرزامحمد از فامیل 
اهلل بودند. وی در ادامه فهرستی  اهلل فرزند آن مرحوم و فرزندان حاج میرزا فضل حاج میرزا فضل

دهد که پیوسته  از منشیان و مستوفیان دستگاه ایلخانی و بستگانش را در طول تاریخ ارائه می
 (.491- 484: 1399)قهرمانی، « دار بودند را عهدهانجام امور دیوانی و محاسباتی 

خوریم که مال بوده و به  در طی سالیان متمادی ایل قشقایی به نام افراد زیادی برمی
اهلل قآنی شیرازی از شعرای  اند. از جمله مشهورترین آنها میرزا حبیب داری اشتغال داشته مکتب

ضی قلی خان قشقایی در جِره به شغل بزرگ دوره قاجار بوده که مدتی نزد فرزندان مرت
(. سید 26/7/1401داریوش خان بهادری قشقایی،  مصاحبه با) داری اشتغال داشته است مکتب

گری داراب خان  بیگی مأذون( شاعر مشهور قشقایی نیز در زمان ایل) محمد ابراهیم شیخ هابیلی
خان  خانه اسماعیل این مکتب خانه سیار ایل به تدریس اشتغال داشته است. در قشقایی در مکتب

کردند )قشقایی،  مباشر وی حاج ایاز خان قشقایی تحصیل می الدوله ایلخانی قشقایی و صولت
(. میرزا حیدرعلی خان از دیگر اشخاص بنام این قشر بود که به دلیل تسلط بر 20و  19: 1393
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و از طرف وی  گرفت ادبیات و علوم مورد توجه ایلخانی وقت حاج نصراهلل خان قشقایی قرار
خان اسعدالسلطنه و خانم  برای تدریس ادبیات فارسی و مشق و خط فرزندانش ابراهیم

قشقایی  الدوله (. عالوه بر این، صولت490: 1399الزمان لقاءالدوله برگزیده شد )قهرمانی،  شمس
فرزندان  ای داشته است. وی برای تدریس به به تعلیم و تربیت و ایجاد مدرسه توجه ویژه نیز

. میرزا محمدعلی خان 1خود و بستگانش چهار معلم استخدام کرده بود که عبارت بودند از: 
. سید فخرالدین معلم عربی از سرزمین 2آموخته دانشگاه علیگر هند،  کریمی معلم انگلیسی دانش

از اهالی  زاده اهلل کاظم . شیخ فضل4. میرزا علی خان مازندرانی معلم ریاضی، 3حجاز )عربستان(، 
(. از دیگر معلمان بنامی که بدین منظور 38و  37: 1391فیروزآباد معلم ادبیات فارسی )قشقایی، 

استخدام شدند، علی روحانی از نوادگان وصال شاعر شیرازی بود که مدتی به صورت 
(. 475: 1373داد )قهرمانی ابیوردی،  اختصاصی به ناصرخان قشقایی ادبیات و عربی درس می

خان ذوالقدر معلم  ا عبدالکریم آموزنده از اهالی فسا )مدرس تاریخ و جغرافیا(، میرزا عبداهللمیرز
الدوله برای  عربی و یک معلم برای تدریس زبان فرانسه از دیگر معلمانی بودند که صولت

الدوله برخی از فرزندان  تدریس در مدرسه مذکور استخدام کرده بود. عالوه بر فرزندان صولت
زاران وی از جمله محمد بهمن بیگی )اولین مدیر کل آموزش عشایر( در این مدرسه درس کارگ
 (26/7/1401داریوش خان بهادری قشقایی،  مصاحبه با)خواندند  می

ها مردمی در  هابیلی داران خاندان شیخ هابیلی است. شیخ گروهی دیگر از میرزایان و مکتب 
ایل  شوری کهگیلویه به میان طایفة دره 1هابیل  شیخ بودند که از روستای اصل لرتبار و سادات

قشقایی مهاجرت کردند. آنان به دلیل سوادشان به سرعت جذب دستگاه اداری خوانین و جزو 
داری مشغول  ها شدند، سپس میان طوایف دیگر پراکنده و به کار دیوانی و مکتب کارگزاران آن

ترین این عده مال  ه یافتند. از جمله معروفشدند. برخی از آنان نیز به دستگاه ایلخانی را
خوان معروف دوره محمدقلی خان قشقایی و مأذون منشی و  حسین شیخ هابیلی شاهنامه غالم

دار محمدقلی خان، سلطان محمد خان، داراب خان، سهراب خان، بهادرخان، اللهیار خان و  مکتب
ای از این عده به طایفه  (. شاخه20و  17 :1367توان نام برد )شهبازی،  قلی خان قشقایی را می علی

داری اشتغال یافتند که  گری و مکتب کشکولی بزرگ رفتند و نزد خوانین این طایفه به منشی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 است. شهرستان کهگیلویهشیخ هابیل: امروزه روستایی از توابع بخش سرفاریاب  1
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اند از: میرزا شیرزاد و فرزندان و نوادگان وی میرزا نصراهلل، میرزا عبداهلل، میرزا امراهلل، میرزا  عبارت
 (.15/8/1400مصاحبه با شیروان دبیری ) معروف هستند عبدالرحیم که با نام خانوادگی دبیری

 شوری دره طایفهدر جوار لی بود که حاج محمدتقی شیخ هابیاز دیگر اعضای این خاندان  
 شوری گردید. پس از وی فرزندش کالنتر درهکیخا  پناه علیحاجی  مقیم شد و جذب دستگاه

 اهلل وجیهمیرزا آقابزرگ، میرزا ابوطالب، میرزا یحیی، آقا و چهار فرزند میرزا مراد یعنی میرزا مراد 
، سید داد اهللسید ، رمضان، مشهدی رجب مالشعبان،  مال آنان از جمله اقوام و بستگانو دیگر 

دبیری، ) مبادرت کردند شوری درهخوانین  گری منشیمحمد، میرزا رحمان به شغل میرزایی و 
توان  داران دیگری را می طوایف مختلف قشقایی، نام مکتب میرزا نصراهلل، نسخه خطی(. در میان

بابا خسروی بیگدلی، مال باباجان صالحی طیبی، میرزا ستّار  اند از: مال علی مطرح کرد که عبارت
گشا اردکانی، میرزا  ( میرزا حسام، مشکل11/11/1398جعفری غوری )مصاحبه با جواد ظهرابی، 

داریوش خان بهادری قشقایی،  کشکولی بزرگ، )مصاحبه باعزیزاهلل عطایی کشکولی در طایفه 
ای از مالیان تیره چورمایلو شش بلوکی از جمله مال زمان، مال فرج، مال مراد،  ( عده26/7/1401

مصاحبه با ) مال عبدالحسین، مال ابوالحسن، مال کاکاخان، مال بخشی، مال فالمرزو مال اسماعیل
 (.27/7/1401محمد هنرمند، 

ش. مجلس شورای ملی قانون اجباری بودن تعلیمات ابتدائی را به تصویب  1288ل در سا 
رساند. برای تأمین بودجه این مدارس هیئت دولت مصوب کرده بود که اضافه مالیات معارفی از 

ها بعد در بین ایالت  مردم دریافت شود و به مصرف تأسیس مدارس برسد. با وجود این تا سال
الدوله پرداخت این مالیات را منوط به تأسیس مدرسه  ی دایر نشد. صولتو عشایر مدارس دولت

در فیروزآباد کرده بود، ولی با وجود مکاتبات متوالی طی دو سال به دلیل عدم اختصاص بودجه 
الدوله شیرازی اولین  (. فرصت45: 1373ای حاصل نگردید )سهرابی،  برای تأسیس مدرسه نتیجه

عداد زیادی مدرسه در شیراز تأسیس کرده بود، در کتاب خود بیان رئیس معارف و اوقاف که ت
الدوله،  ای سیار دایر و معلمی برای آن تعیین کرده است )فرصت کرد که در یکی از ایالت مدرسه

نام ایل یا محل استقرار و مدت فعالیت این مدرسه بیان  (. اما وی توضیحی درباره20: 1337
اجار آموزش و سوادآموزی در بلوکات والیت قشقایی نیز به سبک نکرده است. تا اواخر دوران ق

شد و هر روستا نیز مال و مکتبی داشت.  های علمیه انجام می معمول در مکاتب، مساجد و حوزه
شد، محمدصادق غیاثی  در فیروزآباد که به عنوان مقر اصلی ایلخانی قشقایی محسوب می
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ش. دایر کرد که احمدخان سردار  1297در سال فیروزآبادی اولین مدرسه را به سبک جدید 
ریال اعتبار برای آن تعیین کرد. این مرکز مدرسه  200احتشام قشقایی ایلخانی وقت ماهانه 

 .(736: 1396کالسه ابتدایی بود که مدتی بعد منحل شد )پناهی،  سه

 مدارس عشایری سیار دولتی در دوران پهلوی اول -2
 اوایل همان در یافته بود، وقوف تحوالت سیاسی در عشایر و ایالت نقش به پهلوی که شاه رضا

 و ایالت علیه ای اقدامات گسترده دولت، تمرکزگرایی سیاست از بخشی عنوان به خود، حکومت
 شدند، می محسوب خود نظر مورد های اجرای سیاست در دولت بازدارنده عمده عامل که آنان رؤسای

 و ایالت بازدارنده مشکل حل ریزی برای برنامه به فوق، شرایط به توجه با دولت گرفت. پیش در
 از قدرت سلب عشایر، و کردن ایالت آرام و سالح خلع اساسی اقدام کرد: محور چهار در عشایر،

ایالت )واعظ  زدایی فرهنگ و سازی فرهنگ و نشین کوچ ایالت اجباری اسکان ایالت، خوانین و سران
 با جدیت به اجرا درآمد. ها اساسی فوق در بین قشقایی محور ر(. چها183: 1388شهرستانی، 

محور  چهار از یکی که خود، سازی فرهنگ سیاست از بخشی راستای در اول پهلوی دولت 
تأسیس کرد.  ایلی جامعه مدارسی در بود، عشایر و ایالت قبال در دولت برنامه اساسی
. مدارس ثابت 1شد که عبارت بودند از:  میسازی برای ایالت، سه نوع مدرسه را شامل  مدرسه

های عشایری )متوسطه(. هدف دولت پهلوی از  . دارالتربیه3. مدارس سیّار عشایری، 2)ابتدایی(، 
ها و ایدئولوژی  تأسیس این مدارس عالوه بر سوادآموزی و تربیت کودکان ایلی، القای ارزش

نظر قرار دادن فرزندان خوانین فریبی، تحت  حکومت از طریق مدارس، ظاهرسازی و عوام
نشینی بود )همان،  تبعیدی و اعدامی و در نهایت تقویت فرهنگ شهرنشینی و ترک عادت کوچ

های وزارت مالیه در  توان در یکی از گزارش (. نکته جالب توجه در این ارتباط را می367و  364
ماری ایل قشقایی و اخذ این دوران مشاهده کرد. در این گزارش که در ارتباط با اهمیت سرش

 مالیات کامل تهیه شده، انجام اقدامات ذیل پیشنهاد گردیده است:
مجبور کردن برخی از کدخدایان متمول به اینکه اطفال خود را در شیراز و تهران به  -1 

تأسیس چند مدرسه سه یا چهارکالسه در ایل که همیشه ییالق و قشالق  -2مدرسه بفرستند. 
 (.240-7735-3 ،1بروند )ساکما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 1
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 اولین مدرسه سیار دولتی در ایل قشقایی -1 -2
ها با مدیریت میرزا  سیّار دولتی در میان قشقایی اولین مدرسه 1304در همین راستا در سال 

امداد، ) بین دایر شده که یک خدمتگزار به نام باقر حسن بیگ داشته است اهلل بدیع پاک فضل
دایر گردید و در میان  شوری و دره بین طوایف کشکولی در تر(. البته این مدارس بیش568: 1385

توان گفت با توجه به اینکه  می (.114: 1323آرا،  دیگر طوایف چندان مورد توجه نبود )رزم
 در شوری دره خان حسین و کشکولی خان برخی از کالنتران این دو طایفه از جمله الیاس

 دولت با که هایی همکاری و مقابل خدمات ( در1304-1310پهلوی ) حکومت اولیه های سال
درخواست  از دولت منطقه نظامی مقامات توسط شدند، کردند، از امتیازاتی نیز برخوردار می می
 (.  141: 1391جاویدی، )دایر شود  کردند تا این مدارس در بین طایفه آنان می

 تشکیل اداره معارف قشقایی -2 -2
 و تأسیس چند باب مدرسه در بین طوایف مختلف ی بعدها سال در مدارس، با توسعه این 

 معارف» عنوان با ای شعبه فارس، فرهنگ قشقایی، برای سازماندهی این مدارس در اداره
 در را قشقایی معارف نمایندگی دیرین، حمید که (45: 1373تأسیس شد )سهرابی،  «قشقایی

 از کشکولی کالنتر به ای خطاب نامه در قشقایی نماینده معارف .داشت عهده بر 1307 سال
 آقای مستطاب جناب خدمت»نویسد:  می 1307 ماه آذر در کشکولی طایفه در ای مدرسه تشکیل

 وارد قمصور، شما، گماشته همراه 11/9/1307 یکشنبه روز ... کشکولی کالنتر الیاس خان،
 مشغول و جمع محصل یازده تا امروز. شد تشکیل مدرسه دوازدهم، دوشنبه روز. شدیم احشام

جا  همان از جنابعالی خود شود. فقط می قبول بیاید هر چه هم این از بعد و باشند می تحصیل
 مدرسه در دخول و جهت تعلیم به که فرموده تشویق و سفارش باشد الزم کس هر به نسبت
 )اسناد« االحقر حمید دیرین قشقایی، معارف نماینده ...بشمارند غنیمت را فرصت و حاضر

 .(کشکولی سیاوش شخصی
بر عهده عبدالحسین  1309 تا مهرماه 1308مسئولیت نمایندگی معارف قشقایی از دیماه 

مرکز و مدیران آن  (. اما پس از این دوره از وضعیت این45: 1373مقتدری بوده است )سهرابی، 
 اطالعی در دست نیست.

نشینی و قواعد و ضوابط آن از  یات کوچدر این میان مسائلی مانند عدم شناخت صحیح از واقع
ورزی  سوی مقامات نظامی که بر ایل تسلط پیدا کرده بودند، مشکالت زیادی به وجود آورد. طمع



 

 

 

 

 

 مقاله علمی/ تحلیلی بر سوادآموزی در ایل قشقایی پیش از آموزش عشایری

 

289 

و فساد برخی از مقامات و دخالت مستقیم مأموران مالیه در اخذ مالیات از ایالت از عوامل 
به شورش گسترده در میان ایالت از نارضایتی مردم ایالت از مقامات دولتی بود که به تدریج 

(. یکی از نکات جالب 129: 1400پور،  ؛ زیالب45و  40: 1365ها منجر شد )بیات،  جمله قشقایی
توجهی به تعلیم و تربیت کودکان با وجود  ها، بی ها و اعتراضات قشقایی توجه در میان درخواست

 14ای به وزارت مالیه در  ها در نامه یدریافت مالیات معارف از مردم بود. در همین راستا قشقای
نویسند که یکی از  ضمن بیان مشکالت، درباره دالیل اعتراض و شورش خود می 1308اردیبهشت 

مسئله معارف است که هر ساله مبلغ گزافی به عنوان معارف مأخوذ »آن موارد عبارت بود از: 
 (.293-11000-11)ساکما، « شود دارند و به هیچ وجه رسیدگی به اطفال قشقایی نمی می

 ها تصویب قشقایی جمله از جنوب ایالت شورش اوج در  1308 در سال وزرا رو هیئت ازاین 

 برای هم مدرسه یک و قشقایی عشایر برای یکی و بلوچ عشایر برای یکی مدرسه سه کند که می

گزارش  شود. طبق تأسیس اعتبار هزار تومان شش تخصیص با پشتکوه عشایر تربیت فرزندان
 برای ملی شورای مجلس طرف از اعتبار کافی مبلغ 1308 سال بودجه سرخ در شفق روزنامه

تأسیس  به معارف وزارت و گردید تصویب برای آموزش فرزندان عشایر تأسیس مدارس
 فرزندان عشایر برای تربیت ابتدایی مدرسه باب 6شد  توجه کرد و مقرر فارس منطقه در مدارس
انجام شده است  نیز مزبور برای تأسیس مدارس مقدماتی اقدامات که گردد تأسیس فارس

 (.1308 آذر 21)روزنامه شفق سرخ، 
 تأسیس برای الزم اختیارات معارف وزارت گرفت، صورت1309 بودجه در اصالحاتی که در 

 برای که رساند اداره آن اطالع به و داد فارس معارف اداره به را اقلید در و سوم دوم کالس

 در چهارم کالس و بهارلو و جباره ایل در کالس ابتدایی یک دو مدرسه اقدام کنند: بازگشایی

شهرستانی،  رفتند )واعظ  می شمار به فارس عشایری مناطق از که و فیروزآباد داراب مدرسه
 مدرسهسازی طرح مشمول سال این در که مهم از ایالت یکی (. بنابراین387و  378: 1388

یک مدرسه دولتی سیار در  1310-1309رو در سال تحصیلی  بودند. ازاین ها قشقایی شدند،
اکبر  شوری با مدیریت میرزا عبدالکریم آموزنده دایر گردید که خدمتگزار آن علی طایفه دره

 (. 568: 1385امداد، )فرزند کیومرث بود 
از طایفه »د: مظفر والی فارس، از وزارت داخله درخواست کر 1310اردیبهشت  18در 

کشکولی قشقایی به وسیله تیپ مستقل فارس تقاضای تأسیس مدرسه شده است. به اداره 
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معارف فارس از نقطه نظر اینکه اساساً تأسیس مدرسه در ایالت عالوه بر تعلیم و تربیت اطفال 
ها تأثیرات اخالقی و سیاسی هم در روحیات افراد خواهد داشت، تذکر داده شده است که  آن

ین تقاضا را مخصوصاً مورد توجه قرار داده و برای تأسیس مدرسه آنجا اقدام الزم به عمل ا
آورند. برای اینکه نسبت به پیشنهاد اداره معارف در انجام این منظور مساعدتی شده باشد، 

رساند که با وزارت جلیله معارف و اوقاف برای تأسیس  مراتب را به عرض آن وزارت جلیله می
-16626-297)ساکما، « مظفر -طایفه مذکور مذاکره و اقدام فرمایند. ایالت فارس مدرسه در

به واسطه فقدان اعتبار »(. وزارت معارف و اوقاف نیز در پاسخ به این درخواست نوشت: 15
 (.14-16626-297)همان،  «تأسیس مدرسه جدید مقدور نیست

اوقاف ایالتی فارس و بنادر جنوب در ای که در اداره معارف و  با وجود این مطابق احصائیه 
خطاب به وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه ارسال کرده  1311-1310 سال تحصیلی

 است، تعداد و مشخصات آماری مدارس ایل قشقایی به قرار ذیل اعالم شده است:

 1311-1310 (: آمار و مشخصات مدارس سیار و مکاتب ایل قشقایی در سال تحصیلی1جدول )

نام طایفه 
 یا محل

 نام مدرسه
مقطع 
و نوع 
 مدرسه

جنسیت 
 آموزان دانش

تعداد 
آموزان  دانش

 پسر

تعداد 
آموزان  دانش

 دختر

جمع 
 آموزان دانش

تعداد 
آموزگاران 

یا 
 داران مکتب

تعداد 
مدارس 

یا 
 مکاتب

شوری  دره
 1شعبه 

مدرسه 
 سیّار نمره

42 

ابتدایی 
 دولتی

 1 1 63 - 63 پسرانه

شوری  دره
 2 شعبه

مدرسه 
 سیّار نمره

22 

ابتدایی 
 دولتی

 1 2 56 - 56 پسرانه

 کشکولی
مدرسه 
 سیّار نمره

41 

ابتدایی 
 دولتی

 1 1 31 - 31 پسرانه

 بلوکی شش
مدرسه 
 سیّار نمره

40 

ابتدایی 
 دولتی

 1 1 8 - 8 پسرانه

 خانه مکتب مکاتب
ابتدایی 
 سنتی

 پسرانه 5
 مختلط 2

47 4 51 7 7 

 11  209 4 205 11 - - جمع کل
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( پیش از این در 22 نمره) شوری طایفه دره 2 در این سند اضافه شده است که مدرسه شعبه 
شوری به  میان طایفه عمله دایر بوده که به دلیل ناامنی در این طایفه و امنیت بیشتر در طایفه دره

در طایفه شش  کشکولی نیز تا سال قبل 41آنجا منتقل شده است. عالوه بر این مدرسه نمره 
بلوکی بوده که در سال تحصیلی جدید به طایفه کشکولی منتقل شده، بنابراین در فروردین 

-0001- 0045 همان،) بلوکی دایر گردیده است در میان طایفه شش 40 مدرسه نمره 1311
(. در این گزارش درباره وضعیت مدارس و مکاتب سایر طوایف قشقایی 026840-0297

 اطالعاتی بیان نشده است.

برای آموزش و پرورش عمومی ایالت  با شروع اسکان ایل قشقایی و دیگر ایالت فارس 
فارس در  الملک رئیس اسکان ایالت اقداماتی انجام شد. در این زمینه مهدی زاهدی ملقب به مقوم

هزار خانوار هستند،  25نویسد که همه ایالت فارس که بیش از  گزارشی به والی ایالت فارس می
تومان است. این  320ها  اند که مجموع بودجه معارفی آن دبستان با بودجه ماهیانه معین کرده 6

 53به مبلغ ریال، کشکولی یک مدرسه  1060مدرسه به مبلغ  2شوری  اند از دره ها عبارت دبستان
ریال، شیبانی یک  530ریال، جباری یک مدرسه به مبلغ  530ریال، باصری یک مدرسه به مبلغ 

ای که در  ریال. در مذاکره با رئیس معارف مقرر شد برای سال آینده بودجه 550مدرسه به مبلغ 
مرکز هر  نویسد در هزار خانوار باشد، برای مدارس در نظر بگیرند. زاهدی در ادامه می 25خور 

یک از بلوکاتی که ایل در آن سکنا دارد، یک مدرسه باید تأسیس شود. این مدارس باید ثابت 
آموزان عالوه بر زبان فارسی، جغرافیا، تاریخ و ریاضی، امور کشاورزی و باغبانی  باشند تا به دانش
 (.350/ 8230: 32کاری و پیوندزنی آموزش داده شود )همان،  همچون درخت

های اسکانی  ن دلیل برخی از مدارس سیّار ضمن تغییر به مدارس روستایی به دهکدهبه همی 
شش بلوکی به روستای خُنجِشت از توابع  40 مدرسه نمره 1311در سال  رو انتقال یافتند. ازاین

به نام  شوری نیز دره 22 (. مدرسه نمره638: 1385امداد، ) 1سرحد چهاردانگه اقلید منتقل شد
شوری( منتقل گردید  به روستای وردشت سمیرم )دهکده اسکانی طایفه دره« نادر» یدبستان دولت

شد  با مدیریت سید نعیم طغرایی و یک آموزگار دیگر اداره می 1315-1314و در سال تحصیلی 
به منطقه اسکانی  1314دره شوری نیز در سال  42آموز بود. مدرسه نمره  دانش 51و دارای 

فارس  7فرمانده لشکر  1314(. در سال 639باد سمیرم انتقال یافت )همان، آ ها در گرم شوری دره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.628: 1385این مدرسه بعدها به آباده منتقل شد و با نام مدرسه چهارکالسه حافظ فعالیت خود را ادامه داد )امداد،  1



 

 

 

 

 

 1401، پاییز و زمستان 35شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

292 

باب دبستان در محل اسکان ایالت قشقایی احداث  6کند که  از وزارت داخله درخواست می
نویسد که تأسیس  ه.ش. به وزارت جنگ می 1314کند. وزیر داخله در جواب به تاریخ آبان ماه 

توان از  یافته ایل قشقایی از وظایف وزارت معارف است و نمی دبستان برای خانوارهای اسکان
 (.350/ 8230: 17اعتبار اسکان، برای ساختمان دبستان استفاده کرد )ساکما، 

مشخص نیست که چند مدرسه در حوزه اسکان ایل قشقایی ساخته شد، اما یکی از خوانین  
فروردین  19ن فارس در تاریخ ای به کاظم حکیمی رئیس اداره اسکا طایفه کشکولی در نامه

هزار ریال  5در چهار ماه قبل و در ریاست اسکان آقای زاهدی تقاضای »نویسد:  ه.ش. می 1315
مساعده برای تعمیر حمام بیدکرز و تأسیس دبستان در میشان نمودم. اما به خاطر تغییر رئیس 

سیس دبستان در میشان دوباره ای نداد، اکنون برای تعمیر حمام بیدکرز و تأ اسکان تاکنون نتیجه
ای به  (. کاظم حکیمی نیز در نامه350/ 8230: 7)همان، « نمایم درخواست مساعده مذکور را می

قاپوشده نیازمند  نویسد که ایالت تخته ه.ش. می 1315فروردین  24اداره ایالتی فارس در تاریخ 
الت در چند محل مدارسی چند باب مدرسه هستند. در گذشته قرار بود از اعتبار اسکان ای

ساخته شود. با مراجعه به وزارت داخله آن وزارتخانه جواب دادند که ساختمان مدارس مورد 
ندارد و به وزارت معارف نوشته شد که وسایل ساختمان چند باب مدرسه را فراهم سازد، اینک 

خرداد  11 (. در350/ 8230: 24نیز یکی از خوانین کشکولی درخواستی نوشته است )همان، 
نویسد که وزارت معارف ساخت  ه.ش. وزارت داخله طی تلگرافی به ایالت فارس می 1315

ه.ش.  1316های ایل قشقایی را در سال کنونی غیرمقدور دانسته و به سال  ساختمان دبستان
 (.350/ 8230: 4موکول کرده است )همان، 

ایل قشقایی در این دوران در گرچه اطالعات کامل و دقیقی از آمار و وضعیت مدارس در  
 های سالدر فاصله  مناسبیشهبازخان زند کشکولی، مدارس نسبتاً  اظهارطبق  دست نیست، اما

کشکولی وجود داشت که همانند مدارس سیار عشایری امروزی بود. میان طایفه  در 1315-1316
است  کردهنیز در دوره ابتدایی در این مدارس سیار تحصیل  اوخود  افزاید که وی در ادامه می

کند که در  (. بیژن بهادری کشکولی از دیگر شاگردان این مدرسه روایت می141: 1391)جاویدی، 
بین طایفه کشکولی دایر بود. مدیر آن شخصی به نام سید عبداهلل  مدرسه سیار دولتی در 1315سال 

هپری و غیاثی از معلمان این مدرسه بودند. این مدرسه در فصل های ش آتشی بود و دو تن به نام
شد و کودکان طایفه کشکولی از مناطق  قشالق در باباکالن گجساران در چادرهای سفید دایر می
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پیر  آمدند. در فصل ییالق نیز مدرسه در منطقه شش دور و نزدیک برای تحصیل به این دبستان می
های اول تا چهارم در آن درس  آموز در پایه دانش 70لی ا 60شد و حدود  اردکان برپا می

( نکته جالب توجه در ارتباط با این مدارس جنبه آموزش عمومی 46: 1373خواندند )سهرابی،  می
آن بود که برخالف مکاتب یا مدارس غیردولتی، کودکان اقشار مختلف جامعه حتی خانوارهای 

ه.ش. والی فارس یک دست  1314راستا در مهر کردند. در همین  بضاعت در آن تحصیل می بی
بضاعت دبستان دولتی وردشت سمیرم )از خانوارهای  آموزان بی نفر از دانش 31کت و شلوار را به 

 .(350/ 8230: 47-37ساکما، )یافته( اهدا کرد  شوری اسکان طایفه دره
پایانی دوره پهلوی  های هایی وجود دارد که بیانگر ادامه فعالیت این مدارس تا سال گزارش 

اول است. با اینکه بر اساس شواهد و قرائن موجود در این دوران، در طوایف دیگر کماکان 
های طیبی و جعفر بیگلو طایفه عمله در  شد، خانوارهایی از تیره سوادآموزی در مکاتب انجام می

یل فرزندان خود کرکویه و مظفری واقع در افزر قیر و کارزین اسکان یافته بودند و برای تحص
های پایانی  خانه که در روستای مظفری برپا شد، تا سال دار استخدام کردند. این مکتب مکتب

 (.8/7/1401مصاحبه با نادر نصیری طیبی، ) سلطنت رضاشاه دایر بود

ای  اهلل الیق فیروزآبادی مدرسه ش. میرزا فضل 1303در این دوران در فیروزآباد نیز در سال  
ش. از طرف اداره معارف استان فارس اولین مدرسه  1306د دایر کرد. در سال به سبک جدی

با ادغام دو مدرسه  ش. 1311دولتی با مدیریت محمدحسین دستور تأسیس گردید. اما در سال 
« قاموس»اهلل الیق به نام دبستان  مزبور، مدرسه چهارکالسه ابتدایی جدیدی با مدیریت میرزا فضل

پایه  1315پایه پنجم و در سال  1314با ادامه فعالیت این مدرسه در سال شروع به کار کرد. 
 (.736: 1396ششم ابتدایی نیز در این محل دایر گردید )پناهی، 

 ش. 1332تا  1320های  سازی و ایجاد مدارس جدید بین سال مدرسه -3
تبعید، فیروزآباد و بازگشت خوانین قشقایی از  1320با استعفای رضاشاه از سلطنت در شهریور 

رو در دوران فرمانداری   به محل اعمال نفوذ و مرکز سیاسی سران قشقایی تبدیل شد. ازاین
آموزش و پرورش در فیروزآباد بسیار  1326تا  1324های  خسروخان قشقایی در فاصله سال

ستان به صورت مستقل دایر گردید. دب رونق گرفت و در این شهر برای نخستین بار اداره فرهنگ
تری تغییر مکان داد. گرچه تا این زمان  آموز به محل جدید و وسیع قاموس به دلیل ازدیاد دانش

کردند، ولی به دلیل استقبال  تعدادی از دختران به صورت مختلط در دبستان قاموس تحصیل می
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کالس  مردم از تحصیل دختران اولین دبستان دخترانه فیروزآباد تأسیس گردید. این دبستان با سه
 (.737با مدیریت خانم عفت فیروزآبادی شروع به کار کرد )همان، « آغازی»به نام 

 های عمرانی سران قشقایی فعالیت -1 -3
های  سران قشقایی با گسترش فعالیت سیاسی توانستند در چندین دوره کرسی 1320دهه  در

خسروخان قشقایی در رو   نمایندگی مجلس شورای ملی و سنا را در اختیار بگیرند. از این
خان قشقایی در  های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم از حوزه فیروزآباد و محمدحسین دوره
نصیری ) های چهاردهم، پانزدهم و هفدهم از حوزه آباده به نمایندگی مجلس برگزیده شد دوره

ز ( به سناتوری ا1328(. ناصرخان نیز در اولین دوره مجلس سنا )144و  137: 1393طیبی، 
(. در این دوران که ایل قشقایی یکی از 47: 1366استان فارس نائل گردید )صولت قشقایی، 

کرد، تحت رهبری ناصرخان و سایر برادران توانست تا  ترین دوران سیاسی خود را طی می آرام
حدودی استقالل داخلی خود را حفظ کند. همچنین کاهش اصطکاک معمول بین نیروهای 

موجب شد که امنیتی بیش از سابق در منطقه آنان به وجود آید )لمبتون،  ها دولتی و قشقایی
رو سران قشقایی با حضور در مجلس شورای ملی و سنا، توانستند  (. از این 503-504: 1363

های خود را به  آمده تالش ضمن افزایش نفوذ و اقتدار سیاسی خود با استفاده از موقعیت پیش
جوار افزایش دهند. از جمله  و اقتصادی ایل قشقایی و مناطق هم منظور بهبود اوضاع اجتماعی

بوشهر،  -فیروزآباد -جاده شیراز)های عمرانی  این اقدامات تالش و پیگیری یک سلسله طرح
 (.141و  139: 1393آغاج و کارخانه قند آباده( بود )نصیری طیبی،  سد رودخانه قره

 ندان قشقاییسازی خا و مدرسه اقدامات نیکوکارانه -2 -3
های  خاندان سران قشقایی عالوه بر جلب نظر دولت به منظور اختصاص بودجه برای طرح

اند از:  ها عبارت عمرانی، خود نیز با سرمایه شخصی تأسیساتی احداث کردند که از جمله آن
تختخوابی مجهز به لوازم پزشکی در محله ده خلوت  50 احداث ساختمان یک بیمارستان

کشکولی  بی و پرداخت هزینه تأسیس دانشکده پزشکی شیراز با همت خدیجه بیفیروزآباد 
و خرید موتور پمپ آب برای مصرف عمومی  الدله، حفر یک حلقه چاه عمیق همسر صولت

برای نصب آنها در  مردم فیروزآباد، خرید و اهدای سه دستگاه ژنراتور برق و احداث ساختمان
توسط خسروخان قشقایی به منظور تأمین برق منازل )مصاحبه  شهرهای فیروزآباد، اقلید و آباده
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ریزی و طرح سد بایگان فیروزآباد و انتقال  ( پی26/7/1401با داریوش خان بهادری قشقایی، 
آب تنگه خرقه به روستاهای اطراف به منظور توسعه کشاورزی و تسطیح و احداث خیابان 

کاری و غرس انواع درختان زینتی و  افه گلوسیعی در فیروزآباد )خیابان ناصرآباد( به اض
با هزینه شخصی ناصرخان قشقایی، احداث یک باب بیمارستان مجهز به لوازم پزشکی  سار سایه

به، لیفرجان، منال، بَیان و سرچشمه و اهدای آن به وزارت  در قطعه زمینی در بین روستاهای ده
و طراحی و احداث خیابان و کوچه بهداری با همت ملک منصورخان قشقایی، واگذاری زمین 

خان  ها در این شهرک از سوی محمدحسین در روستای جایدشت و اسکان گروهی از قشقایی
 (.21و  20: 1388قشقایی )کیانی، 

، توجه به سوادآموزی و توسعه 1320 از جمله اقدامات مهم دیگر سران قشقایی در دهه 
این حرکت را  مهم سران قشقایی کههای  درخواست یکی از 1325در سال  مدارس بود.

کردند، تأسیس مدارس در میان ایالت بود. همچنین یکی از مفاد توافقنامه با دولت  رهبری می
نصیری ) نیز توسعه آموزش و پرورش و تأسیس مدارس در همه نواحی فارس اعالم شد

خدمات و ضرورت ارائه  ها به دنبال گسترش درخواست (. سپس136و  137: 1393طیبی، 
های  خانه کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت 1326آموزشی به عشایر در اردیبهشت 

جنگ، کشور و فرهنگ تشکیل شد. نکته جالب توجه در گزارش این کمیسیون این بود که 
های رضاشاه در رابطه با عشایر اقرار کردند و اذعان  اعضای آن به نادرست بودن سیاست

نیروی نظامی که با توسعه فرهنگ  اسکان اجباری ایالت با فشار داشتند که خلع سالح و
ای نخواهد داشت. این کمیسیون پس از مطالعه و تحقیق در مورد وضعیت ایالت  نباشد، نتیجه

و عشایر پیشنهاداتی از جمله ایجاد مدارس ثابت و سیار به منظور باسواد کردن ایالت، اعزام 
رای تحصیل و اعزام افراد مستعد به منظور تحصیالت فرزندان کودکان عشایر به شهرها ب

متوسطه و عالی ارائه کردند. ولی به دلیل عدم تخصیص بودجه از سوی دولت و نبود یک 
با وجود مکاتبات مکرر سران قشقایی با مقامات  سیاست منسجم درباره جامعه عشایری

 (.  53و  52: 1373سهرابی، )ای حاصل نشد  مربوطه نتیجه
رو خاندان قشقایی به منظور توسعه تعلیم و تربیت خود وارد عمل شد. آنان درصدد  نازای 

برآمدند که با اهدای زمین، بنای ساختمان و تجهیز آن به منظور آموزش عمومی مدارس مزبور را 
ها هم از خدمات  در اختیار وزارت فرهنگ بگذارند تا عالوه بر فرزندان عشایر، روستاییان و شهری
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مند شوند. نخستین اقدام از این دست احداث دبیرستان صولت در فیروزآباد بود. از آنجایی  رهآن به
آموزان پس از پایان دوره  که در طول بیش از سه دهه فعالیت مدارس ابتدایی در فیروزآباد، دانش

ند، در رفت شدند یا برای ادامه تحصیل به شیراز و دیگر مناطق می ابتدایی مجبور به ترک تحصیل می
با همت ناصرخان قشقایی در قطعه زمین وسیعی متعلق به ایشان واقع در غرب  1327سال 

کالسه با معماری استاد محمدباقر  با هزینه شخصی ساختمانی نُه -میدان روزبه کنونی-فیروزآباد 
محکمی ظرف چهار سال احداث گردید و در اختیار اداره فرهنگ فیروزآباد قرار گرفت )مصاحبه 

های  آموزان پایه دانش 1327(. بدین ترتیب از سال 26/7/1401خان بهادری قشقایی،  داریوش اب
هفتم، هشتم و نهم در این دبیرستان مشغول به تحصیل شدند. مدیر دبیرستان آقای محضری و 
معاون وی فرهمند بود. دبیران این دبیرستان از میان آموزگاران برجسته ابتدایی انتخاب شدند و 

پناهی، ) ای از دبیران اعزامی از شیراز با گزینش اداره فرهنگ تعیین و به تدریس مشغول شدند عده
ترین معلمان این مدرسه آقایان مؤدب، ایرانی و دبیری بودند  (. از جمله معروف737: 1396

 (.26/7/1401داریوش خان بهادری قشقایی،  )مصاحبه با
قیر و کارزین با هزینه شخصی رودابه در همین راستا یک باب دبیرستان نیز در  

اندازی شد. عالوه  احداث و راه« دبیرستان ضرغام قشقایی»قشقایی همسر ناصرخان به نام  بی بی
با « دبستان انوری»به نام  کالسه دیگر در روستای لیفرجان کارزین بر این یک باب دبستان شش

خان بهادری قشقایی عموزاده و  هراب(. س19: 1388کیانی، ) هزینه ناصرخان قشقایی بنا گردید
آباد فیروزآباد احداث کردند و  داماد ناصرخان هم یک مدرسه چهارکالسه در روستای ابراهیم

خان بهادری قشقایی،  داریوش پس از تجهیز، آن را در اختیار اداره فرهنگ قرار دادند )مصاحبه با
در آباده « دبستان قشقایی»نام  خان قشقایی نیز یک باب مدرسه به (. محمدحسین26/7/1401

احداث و سپس برای استفاده عمومی به اداره فرهنگ اهدا کرد. رضا مزینی رئیس فرهنگ استان 
 (.293-45728-2افتتاح کرد )ساکما،  18/7/1326فارس این مدرسه را در تاریخ 

د در این برخی از کالنتران طوایف نیز با اهدای زمین و بنای ساختمان مدرسه در مناطق خو
خان کشکولی  بود که الیاس« دبستان الیاسیه چنارشاهیجان»امر سهیم شدند. از جمله این مدارس 

وی قطعه زمینی به  22/11/1327آن را احداث کرد. بر اساس گزارش مدیر این دبستان در 
دست لباس به  10متر برای این کار اختصاص داد و در زمان افتتاح مدرسه نیز  1500 مساحت

 اسناد شخصی سیاوش کشکولی(.)بضاعت اهدا کرد  آموزان بی دانش
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 تالش برای تأسیس دارالتربیه عشایری در فیروزآباد -3-3
درخواست  ها با استفاده از این فرصت تالش کردند در کنار سران قشقایی در ادامه این فعالیت

های انتخابیه خود، به منظور ارتقای سطح فرهنگ و دانش  های عمرانی دیگر در حوزه طرح
های شیراز، فسا و فیروزآباد  فرزندان عشایر، طرح احداث سه باب دارالتربیه عشایری در شهرستان

، آرا ارائه شده بود را مطرح کنند. این طرح که از جانب ناصرخان و خسروخان به دولت رزم
آرا را کسب کرد و دستورات الزم مبنی بر پرداخت اعتبار آن صادر شد )نصیری طیبی،  موافقت رزم

(. بدین ترتیب وزارت فرهنگ تصویب کرد به منظور ارائه خدمات آموزشی به 141و  142: 1393
ایل  روزی به نام دارالتربیه عشایری در شهرهای شیراز برای فرزندان عشایر فارس، سه مدرسه شبانه

(. 55: 1373بویراحمد، فیروزآباد برای ایل قشقایی و فسا برای ایل خمسه احداث گردد )سهرابی، 
رو ناصرخان با اهدای یک قطعه زمین از امالک خود واقع در خیابان ناصرآباد فیروزآباد به  از این 

، 69: 1366 قشقایی، مساحت یازده هزار مترمربع تالش کرد که طرح مزبور را عملی کند )صولت 
(. اما با وجود طراحی و احداث بخشی از ساختمان، مدتی بعد به علت کسری 55: 1373سهرابی، 

مرداد سال  28بودجه دولت، ساخت آن متوقف گردید و پس از حوادث سیاسی ناشی از کودتای 
ری و تبعید خوانین قشقایی به خارج از کشور این طرح کامالً به فراموشی سپرده شد )نصی 1332

(. از آنجایی که ساختمان مزبور بالتکلیف مانده بود، مدتی هنگ 142و  141: 1393طیبی، 
 1333( تا اینکه در سال 17/3/1401مصاحبه با اسماعیل رهبری، )ژاندارمری در آن مستقر گردید 

با همت محمد جواد بصیری مدیر دبستان قاموس و تکمیل ساختمان، مدرسه مزبور به این محل 
نام دبیرستان قاموس، دبیرستان  با اختصاص این ساختمان به 1335ان کرد. سپس در سال نقل مک

 (. 737: 1396)پناهی،  1و آموزش ابتدایی تغییر فعالیت داد صولت قشقایی به دبستان

 1336تا  1332مدارس سیار عشایری طرح اصل چهار ترومن  -4
رئیس جمهور آمریکا، قانون آ. سی. تی، معروف به قانون توسعه  2پس از آنکه هری ترومن

برای مذاکره در مورد توافقنامه  3امضاء کرد، دکتر فرانکلین هریس 1950ژوئن  5المللی را در  بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اول متوسطه کلیس هیبه سه پا در آغازاست، خود ادامه داده  تیهمچنان به فعال کنونقاموس که تا رستانیدب 1
 نیدر ا زیدوم متوسطه ن کلیدوره س های پایهبه مرور  1340در دهه  . بنابراینداشتاختصاص )هفتم، هشتم و نهم( 

 .(17/3/1401 ،یرهبر لی)مصاحبه با اسماع دیگرد ریدا رستانیدب
2 Harry Truman 

3 Franklin Harris 
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های فنی به دولت ایران اعزام شد. شرایط ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  ارائه کمک
نتیجه بروز بحران فزاینده با انگلیس بر سر مسئله امتیاز نفت، شرایط بسیار بحرانی بود و در 

شد. تعجیل در دریافت چنین کمکی برای ایران مهم و  بحرانی آن به طور مداوم بدتر می
المللی به قانون  ضروری بود. در نتیجه وقتی امضای رئیس جمهور آمریکا در باب توسعه بین

هایی بود. دکتر  ورهایی بود که مشتاق به دریافت چنین کمکتبدیل شد، ایران یکی از اولین کش
ای به واشنگتن  نامه نویس توافق هریس اواسط ماه آگوست وارد تهران شد. اوایل ماه سپتامبر پیش

ای را طبق اولین  نامه آرا تفاهم وزیر علی رزم اکتبر، سفیر هنری گراد و نخست 19ارسال شد و در 
های فنی آمریکایی برای برنامه بهبود وضعیت  ی و دریافت کمکمفاد اصل چهار برای همکار

های اساسی  نامه اصول و رویه در این تفاهم .(Hendershot, 1975: 2)روستایی امضاء کردند 
شده اغلب با بحث آموزش مرتبط بود. بخشی از آن نیز آموزش  حاکم بر برنامه مشخص

 .(Warne, 1956: 306)گرفت  یمعشایری را در بر

قرار گرفتند، زیرا این استان  4ایالت فارس از همان ابتدا مورد توجه کارمندان اصل  
بیشترین جمعیت عشایری را در خود جای داده بود و دو ایل قدرتمند قشقایی و خمسه در 

های سیاسی جنوب ایران  زیستند. در ضمن این دو ایل به ویژه ایل قشقایی در جریان فارس می
طرح سربازی،  های اسکان اجباری و و دولت مرکزی با وجود سیاستنقش مهمی داشتند 

، جامعه 4های اصل  نتوانسته بود اقتدار خود را اعمال کند و امیدوار بود بتواند از طریق حمایت
در  4عشایری را به سمت اهداف خود سوق دهد. به همین دلیل بخش آموزش عشایری اصل 

ش در عشایر فارس، بر عهده دانشگاه بریگم یانگ بود. شیراز مستقر شد. مسئولیت ترویج آموز
این دانشگاه کارشناسانی را برای آموزش معلمان ابتدایی و راهنمایی و حمایت از وزارت 

های درسی به ایران فرستاد. در کنار بریگم یانگ دو دانشگاه دیگر در  ریزی برنامه فرهنگ و طرح
دانشکده کشاورزی یوتا که وظیفه مدرن کردن  مدرن کردن نظام آموزشی ایران فعال بودند:

بر عهده داشت  1342تا  1329های  دانشگاه کرج و دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران را در سال
مشاورانی را به دانشگاه پهلوی )شیراز کنونی(  1345تا  1340و دانشگاه پنسیلوانیا که در سال 

نشگاه پیاده کند. با وجود رقابت بین این سه فرستاد تا یک سبک آموزش آمریکایی را در این دا
دانشگاه در زمینه آموزش، دانشگاه بریگم یانگ، در زمینه آموزش عشایر فارس، موفقیت زیادی 

این دانشگاه چهار گروه آموزشی را برای کمک  (.8: 1396فر،  به دست آورد )حیدری و بینشی
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و دستیارش  1گلن گیگن ها آناز بین ی نظام آموزشی ایران اعزام کرد که ها ضعفبه اصالح 
برای توسعه و اصالح آموزش عشایری فرستاده شدند. گیگن در نیمه دوم سال  2بوید مکافی

طرح  1327. به شیراز رسید. او تحت تأثیر گزارش مشاوران آمریکایی بود که در سال ش 1330
یی بود که ها راهنبال تأسیس مدارس عشایری سیار را مطرح کرده بودند. بنابراین گیگن به د

ی گیگن و رسیدن خبر او در شیراز، ها تالشبتواند طرح مشاوران آمریکایی را عملیاتی کند. 
یی بودند که ها راهزمینه مالقات محمد بهمن بیگی را با وی فراهم کرد، زیرا هر دو در جستجوی 

یکا از سران قشقایی دولت آمر 1331بتوانند مدارسی سیار در بین عشایر تأسیس کنند. در سال 
درخواست کرد چهار نفر از افراد باهوش و باذکاوت ایل را انتخاب کنند و برای آموزش به 

پور،  خان گرگین ینحسی عبداهلل خان کشکولی، غالم ها نامآمریکا بفرستند. آنان چهار نفر را با 
یگی ب بهمنه و اهلل رضازاده و محمد بهمن بیگی به آمریکا فرستادند که فقط رضازاد یبحب

بر اساس نوشته سهراب حاتمی بهمن بیگلو این  (.43همان، کردند )ی آموزشی را طی ها دوره
یگی که یکی از اعضای ب بهمنعده با حمایت مالی خسروخان قشقایی به آمریکا اعزام شدند. 

یگی در ب بهمنافزاید در دوران اقامت  یمگروه بود مدتی را در آمریکا سپری کرد. وی در ادامه 
ی سوادآموزی به ها روش)مدارس هوپی( نظر او را جلب کرد و از  پوستان سرخآمریکا آموزش 

 (. 90: 1391یی اندوخت )ها تجربهآنان 

یکی از معضالت عمده در این مسیر، نبود معلم در بین عشایر فارس بود. از این رو از  
داران سابق جذب شدند. بسیاری از این افراد  مناطق غیرعشایری تعدادی از باسوادان و مکتب

دانستند. بنابراین برای تدریس به آموزش نیاز داشتند. از این رو،  یمفقط خواندن و نوشتن 
باغ ارم و در منزل شخصی ناصرخان به مدت شش هفته آموزش دیدند  معلم در 109

(Hendershot, 1975: 9). 
های بهمن بیگی و پرداخت حقوق آموزگاران  ای به طرح دولت ایران نیز در ابتدا عالقه

بیگی هم دست به دامان خوانین و  نداشت، اما در نهایت تسلیم تیم آمریکایی شد. بهمن
هر کدام از آنان با پرداخت حقوق یک یا چند آموزگار موافقت کردند  ثروتمندان ایل شد و

 (.254: 1383، ابرلینگ، 313: 1396)بک، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Galen Gigen 

2 Boyd Mcafee 
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های سیاسی  شروع شود، اما به دلیل جریان 1332قرار بود برنامه مدارس عشایری از پاییز  
 یق افتاد.مرداد و حمایت سران قشقایی از دکتر مصدق این برنامه به تعو 28ناشی از کودتای 

مدرسه دیگر دایر  15و در سال بعد نیز  مدرسه عشایری 63سرانجام در دی ماه همان سال، 
المللی آمریکا تغییر  به هیئت عمران بین 4 نام اصل 1336(. از سال 76: 1373سهرابی، ) گردید

های آن به وزارت  در ایران فعال بود و سپس همه فعالیت 1346یافت. این سازمان تا سال 
 (. 47: 1396فر،  حیدری و بینشی) فرهنگ واگذار شد

در خارج از استان فارس اداره تعلیمات عشایر به اداره کل  با گسترش تعلیمات عشایر 
آموزش عشایری ارتقاء یافت و محمد بهمن بیگی مدیر تعلیمات عشایر نیز مدیر کل آن گردید 

های پیگیر توانسته بود اعتماد  تالش(. وی که با 225: 1388کیانی، ) و در شیراز مستقر شد
مقامات حکومتی را جلب کند، به دلیل آشنایی با مناسبات اجتماعی جامعه ایلی تا حدود زیادی 

 ها موفق عمل کند. توانست در اجرای این برنامه

 گیری نتیجه
و سوادآموزی و توجه به فراگیری علم و دانش به طور مؤثری در جامعه سنتی قشقایی رایج بود 

کرده  یلتحصو  دادند. عالوه بر این قشر باسواد یمای نشان  یژهوبه این امر توجه  پیوسته ایلخانان
ای نزد مردم برخوردار بودند. بر خالف این نظر که برخی تأسیس و  یژهوایل از جایگاه 

کنند، طرح آموزش سیار عشایری  یممحدود  1330دهه گذاری مدارس سیار عشایری را به  یهپا
شده به اجرا درآمده بود. اما به دلیل ضعف  در دوران سلطنت رضاشاه نیز به صورت سازماندهی

های الزم در ارتباط با آموزش عشایری از یک سو و توجه بیش از حد دولت به  یرساختز
یی ها دورههمانند سیاست اسکان اجباری، سرکوب و ابزار زور به جای آموزش، هرگز نتوانست 

کارساز باشد. اما در دوره پهلوی دوم به سه دلیل سیاست آموزش عشایری کارساز واقع گردید: 
اول از همه حمایت دولت از آموزش عشایری برای تقویت قدرت خود، دوم آموزش عشایری 

ی نیافته برا ی آمریکایی برای کمک به کشورهای توسعهها طرحشامل طرح اصل چهار یا دیگر 
جلوگیری از افتادن آنها به دام کمونیست، سوم مسئولیت اجرای آموزش عشایری بر عهده محمد 

 یگی با اصالت ایلیاتی بودن او.ب بهمن
ها در  ییقشقاو نقش  1320ابتدا و مقدم بر هر عامل دیگری، با حوادث سیاسی دهه  

سیاسی پهلوی دوم و تحوالت سیاسی و اجتماعی و حمایت از دکتر محمد مصدق، برای نظام 



 

 

 

 

 

 مقاله علمی/ تحلیلی بر سوادآموزی در ایل قشقایی پیش از آموزش عشایری

 

301 

ها از توانایی بسیاری برای به تحلیل  ییقشقادر رأس آن شخص شاه ثابت شده بود فارس و 
بردن قدرت دولت برخوردار هستند. به همین خاطر طرح آموزش عشایری ابتدا از استان فارس 

ی دیگر اه استانهای حاصله به میان ایالت و  یتموفقها اجرا شد و سپس با  ییقشقاو در میان 
ی بسیاری برای یکجانشینی ها تالشهر چند در دوران سلطنت رضاشاه  توسعه و گسترش یافت.

، بسیاری از 1320و زوال قدرت ایالت و عشایر انجام شد، اما با سقوط رضاشاه در شهریور 
گری خود روی آوردند و سران آن با  کوچها مجدداً به زیست  ییقشقاایالت و عشایر از جمله 

ی را در جنوب ایران و سطح ملی کسب کردند. تحوالت بعد بالمنازعشت از تبعید، قدرت بازگ
سیاستمداران پهلوی دوم را متقاعد کرده بود که فقط از طریق  1332تا  1320ی ها سالاز 

توان کنترل ایالت را به دست گرفت و آنان را به یکجانشینی متمایل  ینمخشونت و ابزار نظامی 
شد تا با کمترین خشونت، به اهداف خود که شامل یکجانشینی،  امی انجام میکرد. باید اقد

سرکوب و زوال قدرت رهبران متنفذ ایلی و ادغام جمعیت در راستای هویت جدید ایرانی بود، 
دست یابند. همچنین با فروپاشی نظام سنتی ایلی و جایگزینی نظام امنیتی حکومتی، مقامات 

در قبال نیازهای جدید مردم و رفاه آنان پاسخگو باشد. بنابراین کرد که  یمدولتی را ملزم 
ی مهم بود. این ها طرحسوادآموزی و روی آوردن به آموزش عشایری و تقویت آن یکی از این 

های خارجی،  نخبگان ایلی در راستای  یتحماهای دولتی و  در حالی بود که جدا از سیاست
ی ها برنامهریزی  دند تا اینکه در نهایت سوادآموزی با طرحسوادآموزی اقداماتی را انجام داده بو

رو بخش  تعلیمات عشایری کامالً دولتی و زیرمجموعه آموزش رسمی کشور قرار گرفت. از این
اعظمی از جمعیت ایلی اسکان یافتند و به مرور جذب آموزش رسمی در سطح ملی شدند و 

عشایری به تدریج در نهادهای دولتی  های مربوط به آموزش حتی بسیاری از مدارس و بخش
 دیگر ادغام شدند.

 منابع
 . تهران. شیرازه.نشینان قشقایی فارس کوچ(. 1383ابرلینگ. پیر )

 . تهران: امیرکبیر.شهرها و تجارت ایران در دوره قاجار(. 1398ابوت. کیث ادوارد )

 واقعیت. تهران: نی. . از افسانه تاگرایی در ایران قومیت و قومیت(. 1396احمدی. حمید )
 . پژوهشی درباره عشایر و ایالت. تهران: آگاه.نشینی در ایران کوچ(. 1384اللهی بهاروند. سکندر ) امان
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. شیراز: نوید تاریخ آموزش و پرورش فارس از عهد باستان تا دوره معاصر(. 1385امداد. حسن )
 شیراز.
 ا جهاندیده. قم: نظاره.. ترجمه حمیدرضهای ایران قشقایی (.1396بک. لوئیز )

 . تهران: نقره.ه.ش 1309-1307 شورش عشایری فارس(. 1365بیات. کاوه )

به فیروزآباد تاریخ. فرهنگ. در مجموعه « آموزش و پرورش در فیروزآباد(. »1396) پناهی. عبداهلل
 انگیز کراچی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. کوشش روح

 انقالب ازقشقایی.  ایل از کشکولی طایفه اجتماعی و سیاسی تحوالت بررسی(. 1391ر )جاویدی. شاپو

اسالمی.  دوره ایران تاریخ رشته در ارشد کارشناسی نامه . پایان1332 مرداد 28 کودتای تا مشروطیت
 دانشگاه شیراز.

یاد محمد  زندهنگاهی گذرا به سرگذشت سردار فرهنگی ایل (. 1391بیگلو. سهراب ) حاتمی بهمن
 جمشید.  . شیراز قشقایی و تختبیگی بهمن

ترومن در آموزش و پرورش عشایری  4بررسی نقش اصل (. 1396فر. فاطمه ) بینشی ،حیدری. سلیمان
 پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا. سال بیست و هفتم. _. فصلنامه علمیفارس

 نسخه خطی(.) .هلل دبیریخاطرات میرزا نصرادبیری. میرزا نصراهلل. 

 جا. چاپخانه ارتش. . بیجغرافیای نظامی ایران(. 1323آرا. علی ) رزم
اقتصادی ایل قشقایی با دولت  -تبیین و تحلیل تاریخی مناسبات سیاسی(. 1400پور. بابک ) زیالب

اصفهان. دانشکده ایران بعد از اسالم. دانشگاه  ایران تاریخ رشته نامه دکتری در . پایانپهلوی اول
 ادبیات و علوم انسانی.

 . شیراز: دانشگاه شیراز.آموزش و پرورش در عشایر ایران(. 1373سهرابی. علی )

 نا. . شیراز: بیقشقایی شعری یا آثار شعرای قشقایی(. 1367شهبازی. شهباز )

 . تهران: سمت.شناسی ایالت و عشایر ایران جامعه(. 1395نژاد. جواد ) صفی
خاطرات روزانه محمد ناصر صولت قشقایی از . های بحران سال(. 1366ایی. محمد ناصر )صولت قشق

 . تصحیح نصراهلل حدادی. تهران: رسا. 1332تا آذر  1329فروردین 
 . تهران: دانشگاه تهران.شناسی ایالت و عشایر شناسی و مردم مبانی جامعه(. 1380اهلل ) طبیبی. حشمت

نظام معنایی و کارکردهای سیاسی و اجتماعی اجاق و (. 1399اه. میالد )پن یزدان ،اهلل فاضلی. حبیب
 . فصلنامه مطالعات ملی ایران.ها آتش در میان قشقایی

 . تهران: کتابفروشی سیروس.دیوان فرصت(. 1337الدوله. محمدنصیر بن جعفر ) فرصت



 

 

 

 

 

 مقاله علمی/ تحلیلی بر سوادآموزی در ایل قشقایی پیش از آموزش عشایری

 

303 

و عتبات عالیات در روزگار به مکه، مدینه  سفرنامه حاج ایاز خان قشقایی.(. 1388قشقایی. ایازخان )
ش.( به کوشش پرویز شاکری. تهران. کتابخانه: موزه و مرکز  1301ق./ 1340-41) احمدشاه قاجار

 اسناد مجلس شورای اسالمی.
 روز. فرزان :. تهرانمحمدحسین قشقایی ی ازها. خاطرات یادمانده (.1385قشقایی. محمدحسین )

. به کوشش کاوه بیات و منصور منصور خان قشقایی ملکخاطرات (. 1391منصورخان ) قشقایی. ملک
 نصیری طیبی. تهران. نامک.

 . تهران: علمی.تاریخ وقایع عشایری فارس(. 1373قهرمانی ابیوردی. مظفر )

. خاطرات میرزانصراهلل قهرمانی. معین دفتر. به کوشش تاریخ ایل قشقایی (.1399قهرمانی. میرزا نصراهلل )
 نامک.کاوه بیات. تهران: 

کاظما. نگاهی به تاریخ، فرهنگ و جغرافیای کوچ ایل  از چالقَفا تا چاه(. 1388کیانی. کیامرث )
 . شیراز: قشقایی.قشقایی

 . شیراز: کیان نشر.1320نگاهی به ایل قشقایی بعد از شهریور (. 1383کیانی. منوچهر )

 هران: علمی و فرهنگی.. ترجمه منوچهر امیری. تمالک و زارع در ایران( 1363لمتون. آن )
. تهران. ه.ق 1336-1331روزنامه سفر کهگیلویه و بختیاری (. 1400موسوی قشقایی. میرزا ابوطالب )

 شیرازه کتاب ما.

. تهران: وزارت علوم و ها در تاریخ و فرهنگ ایران نقش قشقایی(. 1388نصیری طیبی. منصور )
 طالعات فرهنگی.ریزی اجتماعی و م تحقیقات و فناوری. دفتر برنامه

 تهران: شیرازه.ایل قشقایی در تاریخ معاصر ایران. (. 1393................................ )
 ایران. تاریخ :تهران .سیاست عشایری دولت پهلوی اول .(1388شهرستانی. نفیسه ) واعظ
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