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 چکیده

سازي در دوره پهلوي اول صورت گرفت،اقدام به از جمله اقداماتی که در راستاي سیاست مدرن
هاي شخص رضاشاه در دغدغه.سیس مدارس به شکل وشمایل مدرن و امروزي بوده استأت

وفاصله گرفتن از آموزش سنتی که بیشتر توسط روحانیون در بخشی به وضعیت آموزش سامان
شده است وهمچنین هرچه بیشتر شبیه شدن به کید میأها که بیشتر بر علوم دینی نیز تمکتب خانه

رضاشاه عالوه . سبک اروپاییان از جمله عوامل اصلی این تحوالت آموزشی و فرهنگی بوده است
فارسی، منشاء تغییر و  سیس فرهنگستان زبان وادبیاتأبا ت سیس مدارس بسیار در مازندران،أبر ت

توان گفت، منطقه به نوعی می.در زمینه اسامی شهرهایاستان گردید ،خصوصاًتحوالت زیادي
ه دوم اصالحات رضا شاهی مازندران که زاد بوم شخص شاه بوده وبه نوعی بعد از تهران در جایگا

زیادي را در این دوره تجربه کرده است واقدامات  اً،تحوالت آموزشی وفرهنگی نسبتقرار داشت
سیس مدارس جدید نیز أچون تغییرات در نظام آموزشی وتفرهنگی صورت گرفته در این استان هم

-یافت امکان بهرهقابل توجه بود و اگر بودجه کافی براي توسعه وحفظ کادر آموزشی اختصاص می
-د عالوه بر ساري، آمل، بابل وشاهی، فراهم میمندي بیشتر شهرهاي این استان از آموزش جدی

این مقاله براي نمایش وضعیت آموزشی وتحوالت فرهنگی مازندران در دوره پهلوي اول از . شد
 .هاي رضاشاه استفاده نموده استمنابع دست اول هم چون اسناد منتشر نشده، نشریات ویادداشت

 .رت معارف واوقاف، مدرسهآموزش، فرهنگ، مازندران، رضاشاه، وزا:کلید واژه

                                                           
 .رانیا ،آباد نجف ،یاسالم آزاد دانشگاه ،آباد نجف واحد ،خیتار گروه 1
 www.f.boushasb@yahoo.com )نویسنده مسئول( .رانیا ،آباد نجف ،یاسالم آزاد دانشگاه ،آباد نجف واحد ،خیتار گروه 2
 .رانیا ،آباد نجف ،یاسالم آزاد دانشگاه ،آباد نجف واحد ،خیتار گروه 3

 

http://www.f.boushasb@yahoo.com


 و دوم چهلشماره  -دهمیازسال  -نامه تاریخپژوهش      32
 مقدمه

هاي دیوانی به آموزش  ترییت و آموزش در ایران همواره نقش ارزشمندي داشت و ادارة دستگاه
ترین محل براي آموزش دانش به طورعام خانه بوده است و پدر و  اولین و ابتدایی. افراد نیازمند بود

 . اند دار آموزش و پرروش بوده مادر عهده
اول که مورد نظر ماست،تغییرات چشمگیري در وضعیت آمـوزش کشـور صـورت    دوره پهلوي 

تحول آموزشی واحـداث مـدارس   .گرفت که بیشتر این تغییرات در نیمه شمالی کشور دیده می شود
در خـاطرات شخصـی رضاشـاه بـه     .هاي دولت براي نوسازي کشور بودجدید شامل نخستین برنامه

اشاره )مازندران(در این خطه  ه کردن آن در کشور خصوصاًکرات لزوم تحول نحوه آموزش ومدرنیز
ها به زودي عملی شد ومدارس متعددي به شکل مـدرن در مازنـدران مـورد    این دغدغه. شده است

این مقاله سعی در بررسی تحـوالت آمـوزش وفرهنـگ مازنـدران در دوره     . برداري قرار گرفتبهره
در ایـن روش  . اسـت  تـاریخی  روش پـژوهش  ،در آنکار رفته ه ب روش تحقیقوپهلوي اول را دارد

تحلیلی تدوین و تبیـین   -وري اطالعات و داده هاي تاریخی، مطالب به روش توصیفیآپس از گرد
 :  با توجه به موضوع مقاله مطالب در دو بخش بررسی می گردد.شده است

 اصالحات و نوسازي نظام آموزشی )الف

وص از زمان فتحعلی شـاه بـه بعـد، در اثـر تجاوزهـاي      ي قاجار به خص تعلیم و تربیت در دوره
در دوران قاجـار  . اي برخـوردار گردیـد   هاي وارده، از اهمیـت ویـژه   روسیه به خاك ایران و شکست
ها کـه   مکتب آخوند باجی. 1 :شد هایی بود که به سه گروه تقسیم می آموزش به صورت مکتب خانه

ي زندگی داشت  شت و پیش از علم و دانش تجربهگفتند که دانش مختصري دا به خانم معلمی می
هاي عمومی کـه در بیشـتر    مکتب خانه. 2. داد و دختران و پسران چهار تا هفت ساله را آموزش می

ها را فرزندان قشرهاي متوسط جامعـه تشـکیل    بیشتر شاگردان این مکتب. شهرها و روستا دایر بود
کودکان اعیان و اشراف و علماي درجـه اول بـود،   هاي خصوصی که از آن  خانه مکتب. 3. دادند می

رفتنـد و معلـم سـرخانه     زیرا کودکان علما و روحانیون درجه اول، اعیان و اشراف بـه مکتـب نمـی   
ي قاجار و برافکنی سلطه بیگانگـان بـه راه    انقالب مشروطیت که بر ضد دستگاه خودکامه 1.داشتند

ق توسط مظفرالـدین  ..هـ 1324ده سال ذي القع 14افتاده بود، با تدوین و توشیح قانون اساسی در 
مطابق نظـم  . سازمان نوینی در کشور پدید آمد و ایران مشروطه شد. شاه قاجار شکل رسمی گرفت
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برپا شد و امتیـازات نامحـدود و آزادي شـاه را محـدود     ) ي ملت خانه(بنیاد ملی به نام مجلسنوین، 
کرد، به این معنی که بخش بزرگی از آن اختیارات تحت عنوان وظایف مجلس و حدود حقـوق آن  

هایی به نفع افراد و اتباع  به موجب اصول متمم قانون اساسی، حقوق و آزادي. به مجلس واگذار شد
تسـاوي در  : راجع اسـت بـه   25ا ت 8تحت عنوان حقوق ملت ایران منظور گردید که از اصل  کشور

هاي فردي، آزادي کسب و تجـارت، آزادي معـامالت، آزادي    برابر قانون، مالکیت خصوصی، آزادي
 2.تعلیم و تربیت، آزادي اجتماعات، آزادي عقیده و آزادي مطبوعات

جلس شوراي ملی، قـانون ادارة معـارف و اوقـاف و    ش، م1289آبان  8/ ق 1328 شوال 27در 
صنایع مستظرفه را تصویب کرد و رسیدگی بـه امـور تمـام مـدارس و تعلیمـات مملکـت بـه ایـن         

ق بـه تصـویب رسـید،    ..ـهـ  1329القعـده   چنین طبق قانونی که دهم ذيهم. وزارتخانه سپرده شد
لف شدند فرزند خود را از هفت سالگی به تعلیمات ابتدایی براي تمام ایرانیان اجباري شد ومردم مک

. تصویب این قانون کمک فراوانی به گسترش علم و سواد به صورت مدرن آن کـرد 3.تحصیل بگمارند
 .پس از به قدرت رسیدن رضاشاه آموزش و پرورش مورد توجه ویژه حکومت پهلوي اول قرار گرفت

 تحول در مدارس

هـا   در مازندران ایجاد شده بود و ایـن دبسـتان   هاي معدودي ش، دبستان1300تا پیش از سال 
پس از تأسیس . در آمل، عصر در مشهد سر، شاهپور، و بدر در بابل عبارت بودند از دبستان نصرت 

هـاي کشـور از    ش،شوراي معارف در مراکز مهم اسـتان 1305حکومت پهلوي اول، اگرچه در سال 
ازماندهی و توسعه مـدارس در ایـران و اسـتان    تر براي س اما برنامۀ وسیع 4جمله ساري تشکیل شد،

مند ساختن آموزش ابتدایی به اجـرا   مازندران، با همکاري دولت و مجلس در زمینۀ گسترش و نظام
، مجلس شوراي ملـی، قـانونی را بـه تصـویب     )ق1345/ م1927( 1306خرداد  14در تاریخ . درآمد

بینـی شـده وزارت    الوه بـر بودجـه پـیش   یافت مبلغـی را عـ   رساند که به موجب آن دولت اجازه می
معارف، براي تشکیل مدارس ابتدایی به تناسب مالیات شـهرها و دهـات، قصـبات و ایـاالت در آن     

ها و مطبوعات، این افزایش بودجۀ معـارفی را در طـی ایـن     اگرچه گزارش5.نقاط به مصرف برساند
آمد، این بودجه براي تأسیس مـدارس  اما چنان که در ادامه خواهد  6،ها تأیید و منعکس کردند سال

با این حـال ایـن نخسـتین برنامـه رسـمی دولـت بـراي        . و پرداخت حقوق کارکنان آن کافی نبود
گسترش آموزش ابتدایی بود و پس از آن تأسیس مدارس ابتدایی در سراسر کشور آغاز گردید و بـر  



 و دوم چهلشماره  -دهمیازسال  -نامه تاریخپژوهش      34
ش وتصویب قـانون آموزشـی   1306با افزایش قدرت رضاشاه در سال .آموزان افزوده شد تعداد دانش

، فردوسـی در  چالهاي متعددي مانند شاهدخت و فرهنگ در آمل، رودکی در کردي  جدید، دبستان
آباد، هدایت در ساري، نظامی در بندپی، داریوش و طبري در سـولده نـور و نیـز در شـیرگاه،      عباس

ش، دو 1307در سـال   7.دندکال، شاهی و دودانگه ایجـاد شـ   کیاکال، دینان فیروزکوه، جویبار، رستم
از جمله اقدامات فرهنگی قابـل توجـه    8.دبستان دخترانه با نام ادب و دختران در ساري تأسیس شد

 9.ي اتحـاد تأسـیس شـد    طبق گزارش مطبوعات، در شهسوار، قرائت خانه. ها بود ایجاد قرائت خانه
برخـی شـهرهاي ایـن    هـایی در   همچنین در جهت گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی، کتابخانـه 

ش یک دبستان پسرانه با نام دانش در آمل 1308 در سال 10.استان مانند ساري و بابل تأسیس شد
هـاي تربیـت و ادب در آمـل     دو دبسـتان بـا نـام    1313دبستان سروري، در سال  1309و در سال 
ور ، ادارة معارف اسـتان در بخـش مازنـدران بـه مرکزیـت سـاري، امـ       1309از سال  11.تأسیس شد

مدارس ساري، بارفروش، مشهدسر، آمل، اشرف، شاهی، فیروزکوه و در بخش تنکابن به مرکزیـت  
از . آباد، امور مدارس تنکابن، کالردشت، چالوس، نور، کجور، نوشهر، رامسر را بر عهـده داشـت   خرم

 12.هاي مناسب تري انتقال پیدا کرد این تاریخ، مکان بسیاري از مدارس مازندران به مکان
تري براي تدریس کودکان به استخدام ادارة  در جهت اصالحات آموزشی، افراد شایسته همچنین

، دفتر حضور و غیاب، بیانگر این است که بسـیاري  1309تا پیش از سال . معارف مازندران درآمدند
امـا   جا به تدریس بپردازند خودداري کرده بودند، بایستی در آن از معلمان، از رفتن به مدارس که می

هـاي معـارفی مازنـدران در     حـوزه  13.، نظارت بیشتري بر رفتار معلمان صورت گرفت1309از سال 
هـاي   طول دوره فعالیت خود مورد بازدید مقامات بلند پایه معارفی کشور قرار داشته که به مناسـبت 

رس اسـتان  ها، مسافرت به دشت گرگان، به مازندران آمده و از مدا مختلف چون افتتاح راه، کارخانه
در این بازرسی از 14،آمدند کردند و از نواقص کارها پرسوجوکرده ودرصدد حل نواقص برمی دیدن می

هاي معارفی مازندران، برخی از مدیران و معلمان که به توسعه و ترقی آموزش مـدارس خـود    حوزه
درسـال   15.شـد  هـاي علمـی از سـوي حکومـت اهـدا مـی       شـدند و مـدال   پرداختند، تشویق می می

سسات معارفی بابل وسـاري دیـدن کـرد و میـرزا     ؤ،وزیر معارف پس از عزیمت از گرگان،از م1311
به خاطر بذل توجه به انجام وظایف خود به دریافت مـدال  »شاهپور«عبدالحسین از معلمین مدرسه 

 16.علمی مفتخر شد
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ـ  ) 1309(جریان تأسیس مدارس در مازندران که بعد از این تاریخ  ار دیگـر در  دنبال شده بـود، ب
هاي تربیت و ادب در ساري تأسـیس   در این سال دو دبستان با نام 17.به اوج خود رسید 1313سال 
در این شهر و در اشرف یک دبستان دخترانه با نام ایراندخت در شاهی یک دبستان بـا نـام   . گردید

 ش،1314شایان ذکـر اسـت پـس از اجـراي کشـف حجـاب در دي مـاه        . دوشیزگان، تأسیس شد
تا پیش از کشف حجـاب، تنهادبسـتان مخـتلط در    .هاي مختلط نیز در مازندران ایجاد شدندبستاند

بود اما پس از کشف حجاب، مدارس مختلط در بابـل، سـاري،    18مازندران، دبستان ابتدایی شهسوار
همچنین پس از کشف حجاب، دو دبستان دخترانه دیگـر در   19.آمل، شاهی و نکا نیز تأسیس شدند

در ایـن دوره   20.هاي مشترك دختـران تأسـیس شـد    ن به ترتیب در شاهی و مشهدسر با ناممازندرا
از . رفـت  مدارس ابتدایی در کنار مدارس متوسطه، مکانی بـراي تبلیغـات حکومـت بـه شـمار مـی      

هـاي   ش، یعنی برگزاري جشـن 1314ماه دي 17هاي یادبود  ترین این اقدامات، برگزاري جشن مهم
بستان دوشیزگان در شهر شاهی، جشنی با حضـور روسـاي ادارات دولتـی و    در د. کشف حجاب بود

در بابل نیز در دبستان شاهدخت به مناسبت این جشن، مراسـمی  . هاي ملی و تجار برگزار شد بنگاه
کنـار، گلوگـاه، کجـور، آالشـت،      هاي دیگري در شاهی، بابـل  در همین سال، دبستان 21.برگزار شد

چنانچـه   22.، فیروزکوه، جویبار، شیرگاه، سرخرود، بابل و رینه تأسیس شدرکابدارکال، ساري، کیاکال
دبستان پسرانه اعـم از دولتـی و غیـر دولتـی در مازنـدران       38دبستان دخترانه و  8، 1314تا سال 

با این وجود، تقاضا براي تأسیس مدارس از سـوي اهـالی در سـاري، بابـل، آمـل،       23.فعالیت داشت
 24.ش ادامه پیدا کرد 1318تر تا سال  زرگبهشهر و سایر شهرهاي ب

ظاهراً تا همـین   25.ش، در شهر بابل سه دبستان ملی وجود داشت1315براساس اسناد، تا سال 
ماه آن بـه خـاطر عـدم     4سال، در آمل تنها یک باب مدرسه دولتی وجود داشته که در طول سال، 

ي مـورد نظـر    معارف آمل، آقازادهحضور مدیر و معلم و نپرداختن حقوق معطل بوده است و رییس 
خود را نزد تجار و علما فرستاد تا صالحیت او را تأیید نمایند تا او را به عنوان مدیر مدرسه انتخـاب  

هاي جدید، به دلیل مشکالت مالی و نیـاز بـه    رغم تالش در ایجاد مدارس نو در مکان علی 26.کنند
شـدند و دوبـاره مـورد اسـتفاده      ز بازسازي میها، مدارس متروك و قدیمی نی صرفه جویی در هزینه

اي قدیمی با نام روحیه بود که بنـا بـه دسـتور ادارة     ، در بابل مدرسه1315در سال . گرفتند قرار می
هاي  بر مبناي یک گزارش، عمارت 27.معارف استان، براي استفاده مورد تعمیر و بازسازي قرارگرفت

ي آسـتانۀ بابـل را در آن جـا     کردنـد تـا مدرسـه    ملکی حاج میرزا محمدعلی معتضدي را تخریـب 
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ها، رییس ادارة معارف مازندران بـراي سـاخت مدرسـۀ متوسـطۀ      چنین مطابق گزارشهم 28.بسازند

ي  پهلوي در مازندران اقداماتی نمود و از محل اعتباراتی که پیشـنهاد نمـود، در سـاختمان مدرسـه    
براي اتمام کار سـاختمان  . سۀ متوسطه پهلوي کردقدیم موسوم به مادر شاهزاده اقدام به ایجاد مدر

که نیاز به اعتبارات بیشتري بود، رییس اداره معارف جدید، از وجوه طبقات و اولیاي اطفـال دعـوت   
هاي مـالی نمـود و در    به همکاري نمود و آقاي دکتر سنگ نمایندة مازندران نیز در این باب کمک

تشـکیل  انـش امـوزان و وجـوه طبقـات مـردم      مجلسی که بـراي دعـوت بـه همکـاري اولیـاي د     
تومان براي تکمیل ساختمان مدرسه متوسطه پهلـوي پرداخـت   400،حاضرین متعهد شدند مبلغ شد

جـا انتقـال   ها، ساخت این مدرسه، پایان یافت و مدرسۀ متوسطۀ پهلوي بـه آن  طبق گزارش. نمایند
سـاختمان آن تشـکیل شـد،    کمیسیونی هم که از طرف اهالی بـراي رسـیدگی بـه مخـارج     . یافت

 29.رسیدگی خود را خاتمه داد
هایی که توسط حکومت در مازندران تشـکیل شـد، برخـی از افـراد بـه هزینـۀ        در کنار دبستان

کردنـد کـه آنـان آمـوزش      شخصی خود امکانات آموزشی را براي اطفال فراهم کرده و تالش مـی 
هاي مدرسه را نداشته و از ادارة معارف استان  هزینهببینند؛ اگرچه برخی پس از مدتی توانایی تقبل 

هـایی دیگـر در سـال     مازندران که در شهر ساري واقع بود و در کنار شوراي معارف مراکـز اسـتان  
میـرزا  30.تأسیس شده بود درخواست کردند که مدارس آنان جزو مدارس دولتـی قـرار گیـرد    1305
کرده بـود کـه   ینه شخصی خود، یک دبستان تأسیس اهللا اورنگی، که در ناحیۀ میانرود، به هزفضل

او درخواست کـرد در کنـار دبسـتانی کـه او     . جزو مدارس دولتی قرارگرفت 1309ي سال  در بودجه
در الریجان حـاج سـید    31.تأسیس کرده، دبستان دو کالسۀ دیگري نیز در میانرود نور تأسیس شود

خانه تأسـیس کـرده   دینان الریجان یک مکتببضاعتی مردم در روستاي  حسین الریجانی به خاطر بی
 32.کرد بود و براي هر شاگرد لباس و کاغذ و قلم خریداري کرده بود وآنان را تشویق به سوادآموزي می

ها تمایـل داشـتند در بـارفروش مدرسـه      ها، روس ي برخی گزارش الزم به ذکر است که بر پایه
بدیل شـدن بـه مـدارس جدیـد مـورد اسـتفاده       در طول این دوره برخی از مساجد براي ت 33.بسازند

قرارگرفت، زیرا در اوایـل دوران رضاشـاه، اوقـاف و امـور آن بـه وزارت معـارف اوقـاف و صـنایع         
مستظرفه واگذار شد؛ به همین جهت نام وزارتخانه به وزارت معارف و اوقـاف و صـنایع مسـتظرفه    

دیل شده بود، مسجد یا مدرسـۀ  دید تباز جمله مساجدي که در این دوران به مدارس ج. تغییر یافت
فروشان بود که در دوران وزارت تدین به مدرسه ابتدایی تبدیل شـده بـود و مسـجد بعـدي     حصیر 
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مسجد قهاریه بود که ابتدا به نام مدرسۀ شرافت و بعدها به نام وزیر معارف وقت، مدرسه بدر تغییـر  
کالسـه در آسـتانۀ بابـل     6ل، یک دبسـتان  چنین از محل اعتبارات اوقاف در شهر بابهم 34.نام داد

هاي فرهنگی مازندران از محل وجوه وعـظ   ریال به هر یک از بنگاه 55320چنین هم 35.ساخته شد
 36.و خطابه براي تأسیس دانشسرا مقدماتی مورد تصویب وزارت متبوع قرار گرفت

هـاي آموزشـی    وسـازي زمان با افتتاح دانشگاه تهران، در مازندران نیز نش و هم 1314در سال 
ریال هزینـه آن   49500متر که مبلغ  248مترمربع و  1000دبستان جویبار با مساحت . برجسته بود

زیر پوشـش آن تمـام و    هاي این دوره فعالً طبق گزارش. بود 1314تیر  4شد و تاریخ شروع بنا آن 
 530مترمربـع و   3577دبسـتان اشـرف بـا مسـاحت      37.تقریباً ساختمان آن نیز خاتمه خواهد یافت

بهمـن، مبلـغ    25که تا تاریخ ) تا زمان گزارش(ریال  71500مترمربع در زیربنا وصرف هزینه مبلغ 
 .ریال آن مصرف شده و بقیه در دست اقدام بود 626036

 1474چنین، دبستان دخترانه اشرف، بـا مسـاحت   هم. بود 1314تاریخ شروع به ساخت آن تیر 
 4000دبستان شاهی با مساحت زیربنایی  38.ال که به مصرف آن رسیدری 10000مترمربع و هزینۀ 

ریـال هزینـه نمـود و تـاریخ      1109000مبلـغ  ) تا زمان گزارش(»تاکنون«مترمربع  622مترمربع و 
 39.بود 1314شروع ساختمان دوم تیر 

هـا   آمـوزان آن  ها و دانش در دورة پهلوي اول در کنار گسترش مدارس ابتدایی برتعداد دبیرستان
مند ساختن آمـوزش متوسـطه، مـورد توجـه مسـئوالن       اضافه شد و همچون آموزش ابتدایی، نظام

ش بـا نـام دبیرسـتان    1287نخستین دبیرستان دولتی در مازنـدران در سـال   . فرهنگی قرار گرفت
 16ایـن دبیرسـتان یـک دبیرسـتان یـک کالسـه  بـود و        . نصرت پهلوي در آمل گشـایش یافـت  

. ش و در شهر بابل گشـایش پیـدا کـرد   1293مین دبیرستان مازندران در سال دو. آموز داشت دانش
بـا نـام    1294نفر بود و سومین دبیرستان مازندران نیز در سـال   93آموزان این مدرسه  تعداد دانش

بنا به دستور اداره معارف براي این سه دبیرستان پسرانه،  40.دبیرستان پهلوي در ساري تأسیس شد
ها نیز بـه یـاري افـراد     هاي کتابخانه یز در نظر گرفته شده بود و افزایش تعداد کتابهایی ن کتابخانه

تنهـا   1315 و 1314هـا تـا سـال     ایـن دبیرسـتان   41.خیر و عالقمند به کتاب در حال افزایش بـود 
هـاي نخسـتین تأسـیس     رفتند و مانند تأسیس دبستان در سال هاي مازندران به شمار می دبیرستان
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هـا در   بـر تعـداد دبیرسـتان    1318اش در همه شهرهاي مازندران فعالیت نداشتند به مرور تا سـال  

 42.ی در تنکابن، نوشهر تأسیس گردیدهای مازندران اضافه شد و دبیرستان
، دبیرستان بابـل  1314و  1313وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، در سال مطابق آمار 

ربال در  271000ي مبلغ  مترمربع و هزینه 1526مترمربع و زیر بناي  15485در زمینی به مساحت 
ش شروع به کار نمود که کار ساخت آن توسط مهندس ناصر اعظم زنگنـه   1314خرداد  19تاریخ 

چنین دبیرستان پهلوي ساز در زمینی بـه  هم43.اهللا ادامه پیدا کرد ي استاد حبیبشروع شد و با معمار
 1313ریال در دو سال  420000متر مربع بود که مبلغ  1526مترمربع و زیر بناي  26550مساحت 

دبیرستان کیاکال  44.شروع به کار نمود 1314مهر  20براي ساختمان هزینه شد و در تاریخ  1314و 
ریـال صـرف سـاختمان     48500مترمربع و هزینه مبلغ  248مترمربع و  1000ن آن با مساحت زمی

 45.تیرماه شروع به کار نمود 4آن، 
هـاي پسـرانه، دو دبیرسـتان دخترانـه در سـال       ها عالوه بـر ایـن دبیرسـتان    در طول این سال

ل در سـا . هـاي شـاهدخت و ایرانـدخت در حـال فعالیـت بودنـد       ش، در بابل و ساري با نـام 1298
دانشسراي مقـدماتی دختـران   . ش، در شهر شاهی نیز دبیرستان دوشیزگان تأسیس شده بود1319

نیز از اقدامات دولت پهلوي براي گسترش و مهیا ساختن امکانات الزم براي تحصیل زنان به شمار 
در حالی که در سال . داوطلب دختر همگی قبول شدند 32از  1317به طوري که در سال . رفت می
در بـین   1315و  1314هـاي   همچنین در طول سـال  46.نفر از داوطلبان قبول شده بودند 24 قبل،

تن از دانشجویان دانشکده طـب و دو نفـر از دانشـجویان دانشـکده      8دانشجویان دانشگاه تهران، 
نفر از دانشجویان  5نفر از دانشکده حقوق و  1تن از دانشجویان دانشکده معقول و منقول،  8فنی، 
 47.راي عالی از اهالی مازندران بودنددانشس

دوره اول : شـد  تحصیالت شش ساله متوسطه به دو دوره سه سـاله تقسـیم مـی    1317تا سال 
ایـن  . گرفتنـد  هاي ادبی و علمی را فرا مـی  اي از درس آموزان مجموعه عمومی بود و طی آن دانش

) حساب و هندسه و جبر(ریاضیات ها عبارت بود از فارسی، فقه عربی، فرانسه، تاریخ، جغرافی،  درس
دوره دوم جنبــه . ، رسـم و نقاشـی، دفتــرداري، مشـق خـط و ورزش    )فیزیـک و شــیمی (طبیعیـات  

شد که هر یـک عـالوه    تخصصی داشت و به چند شعبۀ ادبی، علمی، بازرگانی و صنعتی تقسیم می
نامه درسی خـاص  هاي عمومی چون فارسی، فرانسه، تاریخ و نقاشی و غیره، مواد بر بر برخی درس
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، بـا تصـویب برنامـه تحصـیالت دوره کامـل      1317فـروردین   9اما در تـاریخ   48.خود را دارا بودند
مبنـاي   بـر . متوسطه به وسیلۀ شوراي عالی معارف، طرح نوینی براي آموزش متوسطه ریخته شـد 

یابـد   هاي ادبی و علمی وجه بهتريآموزان در قسمت که سطح اطالعات دانشنطرح جدید، براي آ
بدین معنا که به سـه  . یک دورة پنج ساله مشترك قرار داده شد و سال ششم جنبه تخصصی یافت

در پایان سال پنجم و ششم، امتحان نهـایی بـه عمـل    . شعبه ادبی، ریاضی و طبیعی تقسیم گردید
یـک قسـمت بـراي    . هاي دخترانه دو قسـمت گـردد   چنین مقرر شد دورة دوم دبیرستانهم. آمد می
ها بروند و قسمت دیگر براي دختران که قصد تحصیالت عالی  انی که مایل بودند به دانشکدهدختر

آموزان بـراي تحصـیل    برخالف آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه رایگان نبود و دانش 49.را نداشتند
، هیـأت وزیـران بـر مبنـاي پیشـنهادات      1319آبان  28در تاریخ . پرداختند در دبیرستان شهریه می

ت معارف، تصویب کرد که کلیه مدارس متوسطه و عالی دولتی مرکز و والیات، بـدون اسـتثنا   وزار
 50.ها از پرداخت تمام یا قسمتی از شهریه معاف بودند غیر رایگان باشند با این حال برخی از گروه

 23در . به اجرا درآمـد  1315سواد در سال  برنامه دولت پهلوي اول براي آموزش بزرگساالن بی
بـه موجـب   . ، هیأت وزیران برنامه و دستور آموزش سالمندان را به تصویب رسـاند 1315داد ماه مر

نخسـت  : نامه، مدارس اکابر شبانه براي پیگیري دو هدف در سراسر کشور تأسیس شـد  این تصویب
تعلیم، خواندن و نوشتن به سالمندان و دوم تربیت فردي و اجتماعی سالمندان و آموختن اطالعـات  

اي خواندن و نوشتن فارسی بـه انـدازه  : دورة آموزش سالمندان و برنامۀ آن شامل. ها ي به آنضرور
ها و مطبوعات استفاده کنند و که بتواند نیاز خود را از راه خواندن و نوشتن برآورده سازند و از کتاب

مدارس اکـابر  . نیز حساب مختصر دربارة تاریخ و جغرافیاي ایران و مختصري از تعلیمات مدنی، بود
این مدارس براي مأمورین جزء دولتـی و  . اي شش شب و هر شب به مدت دو ساعت دایر بود هفته

در مرکز ایاالت و والیات درجۀ اول، انجمنی بـه نـام   . ادارات عمومی که سواد نداشتند اجباري بود
یکـی از   انجمن تربیت اکابر، مرکب از رییس انجمن شهرداري، رییس شهربانی، ریـیس معـارف و  

هـاي   ها منحصراً تشویق مردم بـه اسـتفاده از کـالس    شد که وظیفۀ آن معتمدان محل تشکیل می
هاي مخصوصی را کـه شـامل تمـام مـواد      وزارت معارف موظف بود که براي اکابر کتاب. اکابر بود
تشـر  طـور رایگـان من   آموختگان اکابر بهها بوده،  تهیه کند و آن را بین محصالن و دانش درسی آن

در پی تصویب این آیـین  . هاي اکابر گواهی نامۀ مخصوصی دهد آموختگان کالس نماید و به دانش
به تصویب رسید که مطابق آن، 1315شهریور  24هاي شبانه سالمندان نیز در تاریخ  نامه، آموزشگاه
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س باب کـال  750، 1315در سال  51.تحصیل دوران شبانه اکابر، دولتی، عمومی و مجانی اعالم شد

و بـراي تنکـابن    22به طوري که این رقم در مازندران . اکابر در نقاط مختلف ایران برقرار شده بود
 52.عدد بود 11

در کارخانـۀ  . هاي سوادآموزي تشکیل شده بـود  سواد، کالس ها نیز براي کارگران بی در کارخانه
مـواره در حـال آمـوختن    هایی برگزار شده بود و کارگران ه سواد کالس قندشاهی براي کارگران بی

در کنـار   53.ها، براي کارگران کارخانۀ قیر شـیرگاه نیـز تأسـیس شـده بـود      نمونۀ این کالس. بودند
سوادان بزرگسال، همواره مجالسی با تأکید بر اخبار اسـالمی بـه    هاي اکابر براي بی تشکیل کالس

عــارف در ســوادي بــراي تشــویق حضــور افــراد از ســوي ریــیس م لــزوم تحصــیل و مضــرات بــی
 54.شد هاي شهرهاي استان برگزار می دبیرستان

کـه در کنـار    55،نفر بوده است 3340در مازندران و تنکابن  1315تعداد محصلین اکابر در سال 
هاي  هاي استان، بر تعداد اکابر نیز در طی سال ها و دبیرستان آموزان در دبستان افزایش تعداد دانش

 56.نفردر تنکابن و مازندران رسید 5617به  1318بعد اضافه شده بود به طوري که این رقم در سال 
را تشـویق کـرد کـه از     رییس اداره معارف مازندران، متولیان و متصـدیان موقوفـات  1315در سال 

 57.بضاعت اکابر را تهیه کنند درآمد موقوفات عمومی، هزینۀ تحصیل محصلین بی
در این راستا با توجه به وفور منابع طبیعی، مدارسی در راستاي حفاظـت از ایـن منـابع و تولیـد     

اقتصـاد  بانی با موافقـت و نظـارت وزارت   براي نمونه، مدرسۀ جنگل. بهتر محصوالت شکل گرفت
اي از افرادي کـه داوطلـب محافظـت و نگهبـانی      ملی در محل زیرآب مازندران تأسیس شد و عده

هـاي   همچنـین در دبسـتان  58.بـانی شـدند  جنگل بودند، مشغول فرا گرفتن و آموختن فنون جنگـل 
هاي فالحتی توجـه شـد کـه در کنـار برقـراري       اشرف، شاهی، نوشهر و فیروزکوه به ایجاد دبستان

هاي فنی نیز بر پـا  ،دبیرستانهاي فنی عالوه بر دبستان59.فالحتی در استان تأسیس شدند سساتؤم
هـاي نسـاجی نیـز در     همچنین هنرستان 60.شدند؛ مانند دبیرستان فالحتی با نام دبیرستان خسروي

ها در آمل و شاهی فعال بودندوطوري که در هنرستان  این دبیرستان. مازندران در حال فعالیت بودند
 61.دختر و پسر در حال آموزش بودند 100اجی در شهر شاهی نس
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 مدارس زنان

نبود امنیت اجتماعی زنان در عهد قاجار از عواملی بود که باعث کندي جریان تأسیس مـدارس  
هاي سیاسی و اجتماعی، دخالـت بیگانگـان و ضـعف     چون بحرانعواملی هم. دختران در ایران شد

عی را در شهرها گسترش داد و همین مسئله بیش از پیش، زنان را دولت مرکزي، عدم امنیت اجتما
از سـویی، عـوام، کسـب علـم را بـراي      62.از حضور در جامعه و به تبع آن از آموزش محروم ساخت

شان را  مردم خانه. دادند دخترانشان به مدرسه بروند دانستند و اجازه نمی دختران مغایر با مذهب می
ي فساد قلمداد کرده، حتـی گـاهی بـه تـابلوي آن      ند، زیرا آن جا را خانهداد براي مدرسه اجاره نمی

از  63.گماشتند تا مزاحم شاگردان و مدیر آن مدرسه شـوند  کردند و دیوانگان را می سنگ پراکنی می
. سویی با تأسیس مدارس در دوران جدید، انتخاب نام بسیاري از مدارس گویاي همین مسئله است

خواستند ثابـت کننـد کـه     یه و ناموس بدین معنی بود که موسسان مدارس میهایی مانند عصمت نام
عصـمتی و   گویند، اسالمی و مذهبی هستند و هـیچ بـی   چه که میهاي دخترانه برخالف آن مدرسه
یکی دیگر از معضـالتی کـه مـدارس دخترانـه بـا آن مواجـه       . گیرد جا صورت نمیحجابی در آن بی

ا به علت وضعیت اجتمـاعی و امکانـات مـالی زنـان ایرانـی، تـأمین       بودند، مشکالت مالی بود، زیر
با روي . سرمایه اولیه براي تأمین و ادارة مدارس دخترانه توسط اکثر بانیان مدارس بسیار دشوار بود

کار آمدن رضاشاه و برقراري بهبود نسبی در امنیت اجتماعی و توجـه بـه اصـالحات در سـاختارها،     
بود و با سوادي و به تبع آن ترقی نسوان مورد توجه قرار گرفت و آموزش  برنامۀ حکومت متجددانه

اي رایج بود، بـه تحـوالت نـوینی رو     خانه دختران که تا پایان دورة قاجار همچنان به صورت مکتب
رژیم شاه با کم توجهی به مقاومت روحانیون و تعصب مردم عـامی در مخالفـت بـا تحصـیل     . آورد

 .ایان توجهی در امکانات تحصیلی براي زنان ایجاد کندزنان، توانست بهبود ش
. ش، اولین دبستان دخترانه در مازندران و در شهرستان بابـل تأسـیس شـده بـود    1298از سال 

پس از این مدرسه دومین دبستان دختران، دبستان دخترانۀ رودسر بـود کـه در آن زمـان از توابـع     
ش،یـک دبسـتان   1306در سـال  . تأسیس شـده بـود  ش 1303رفت و در سال  تنکابن به شمار می

ش 1307این جریان در سـال  . دخترانه با نام دبستان دخترانه شاهدخت در آمل و بابل تأسیس شد
، ایراندخت و دوشیزگان در ساري و ایراندخت در سعادتدنبال شد و در این سال سه دبستان با نام 

شود کـه شـاهی و    ر این بین مشاهده میاشرف و دختران در شاهی و مشهدسر تأسیس شدند که د
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در سـال  . بابل با داشتن دو دبستان دخترانه نسبت به سـایر شـهرها بیشـترین تعـداد را دارا بودنـد     

در دهـۀ  . هزار نفر آنان دختر بودند 35آموز ابتدایی و متوسطه کل کشور،  هزار دانش 150، از 1309
به پیشبرد آزادي زنـان مسـأله آمـوزش    شمسی با افزایش توجه محافل عمومی و خصوصی  1310

ش گذشته از آمـل، بابـل و سـاري، شـهرهاي اشـرف،      1313در سال 64.زنان شتاب بیشتري گرفت
اما یکی از مشکالت این مـدارس ایـن   . هاي دخترانه گردیدند شاهی و مشهدسر نیز داراي دبستان

وران شش سـاله ابتـدایی، راه   هاي ابتدایی بودند و پس از پایان د که مدارس دخترانه دبستان 65،بود
با این حال درخواست براي تأسیس مدارس دخترانـه همـواره از   66پیشرفت به مقاطع باال را نداشتند

به طوري که . جمله تقاضاهاي اهالی مازندران بود که به کمبود آن در والیات خود اعتراض داشتند
در مشهدسر شـده   1306ه در سال نفر از اعیان و تجار مشهدسر خواستار تأسیس مدرسۀ دختران 30

اطالعی از حقوق خودشان بـه گـدایی و    به عقیدة آنان، دختران مشهدسري که به واسطۀ بی. بودند
کشـیده شـوند، درخواسـت    » فساد اخـالق «یا کسب و کار مشغول هستند ممکن است در آینده به 

بـه رغـم کمبـود بودجـۀ      67.کرده بودند تا به تشکیل یک مدرسه دخترانه در آن جا موافقت نماینـد 
دولتی براي تأسیس مدارس دخترانه، برخی از اهالی مازندران، خواستار تأسیس مدارس دخترانـه در  

 68.والیات خود نیز شده بودند
در کنار افتتاح مدارس از سوي دولت برخی از زنان عالقمند به تحصـیل زنـان نیـز بـه افتتـاح      

آبـادي در   دبستان دخترانه به مدیریت مهرانگیز نجمیک باب  1312در سال . مدارس پرداخته بودند
یکی از زنان تنکابنی عالقمند به تحصیل زنان براي آموزش زنان تنکـابن   69.شاهی افتتاح شده بود

اما بـه دلیـل اینکـه     70.اي به نام مدرسۀ سعادت را به هزینۀ شخصی خود تأسیس کرده بود مدرسه
مواجه بودند مشکالت مالی بود و وضعیت اجتمـاعی و  یکی از مشکالتی که مدارس دخترانه با آن 

ي مـدارس دخترانـه توسـط اکثـر      امکانات مالی زنان ایرانی تأمین سرمایه اولیه براي تأمین و اداره
به همین خاطر برخی از کسانی که در نواحی تحـت سـکونت خـود    . بانیان مدارس بسیار دشوار بود

هاي آن در ماندند و از حکومت  چندي از پرداخت هزینه تشکیل دبستان دخترانه داده بودند، پس از
در شهر سـاري  . ها را به مدارس دولتی تبدیل کنند کردند که مدارس تحت تکفل آن درخواست می

اي به نام سعادت دوشیزگان را تأسیس کرده بـود، امـا    مدرسه) نام خانوادگی ناخوانا(خانم زرین تاج 
بر اثر حسـن مراقبـت در مـدیریت و    «به او داده نشد ولی  به علت صغر سن امتیاز تأسیس مدرسه

بـوده   1309آبـان   20امور صحی و تدریس محصلین چون مواد بنـد دو، سـه، چهـار، متحـدالمال     
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براي او صرفه نظر کرده بودند، اما خود خانم زریـن تـاج بـه خـاطر فشـار فکـري و        1از بند »است
آموز به دولت واگذار  نفر دانش 200خود را با  سال مدرسه شش کالسه 5هاي مالی، پس از  خسارت
 71.کرد

نفر شاگرد داشت حاضر به تدریس  350التحصیالن مدرسۀ دخترانه بارفروش که جمعی از فارغ
یـک   1307سـال   72.انـد  ي دو کالسـه را داشـته   سیس یک مدرسـه أاند لذا درخواست ت مجانی بوده

آهی برقرار شده بود و پس از برکنـاري او ایـن   کالسه در تنکابن در زمان آقاي  4ي دولتی  مدرسه
ي آن مورد توجه زنان فرهیخته که در اداره معارف بودند و یا معلم بودند  مدرسه تعطیل شد و اثاثیه

 6قرار گرفت و آنان درصدد برآمدند که به کمک این اثاثیه یک مدرسه دخترانه برقـرار کننـد کـه    
این پیشنهاد را تصـویب  ) آموزش و پرورش( "فرهنگشوراي عالی  " 1315در سال 73.کالس دارد

اند بتواننـد وارد کـالس مخصـوص     کرد و دخترانی که یازده سال تحصیلی و متوسطه را تمام کرده
 74.دانشسراي مقدماتی شوند تا بتوانند براي تحصیل در مقاطع باالتر آمادگی پیدا کنند

 آهنگی در مازندران پیش 

آهنگ کسی بـود کـه بـه     پیش. ر دوران رضاشاه مورد توجه بودآهنگی و توجه به ورزش د پیش
بایست وظیفۀ خـود را نسـبت بـه خـدا، شـاه و مـیهن انجـام داده و از مـنش          قدر توانایی خود می

آهنگی مازنـدران در شـهرهاي    هاي پیش در طول دوران رضاشاه، دسته 75.آهنگی اطاعت کند پیش
ها در مراسم ورود رضاشاه یا ولیعهـد بـه مازنـدران،    مختلف بابل، ساري، آمل، شهسوار و سایر شهر

کاري بیشترین توجهات را  مراسم سالگرد والدت رضاشاه، جشن تاجگذاري و نیز جشن آیین درخت
آموز در این حرکت  آهنگ و نیز دانش در رژه سوم اسفند، تعداد زیادي پیش. نمودند به خود جلب می
الت آماده باش بودند و لباس پیش آهنگی خود را به محصلین مدارس همواره به ح 76.شرکت کردند

گفت براي تمرین یا آمدن شاه یـا   آمد و می زیرا یک باره در وسط درس فراش می«همراه داشتند، 
پوشـیدند و بـه دسـتور معلـم      آهنگی می آن وفت همه لباس پیش. فالن جشن کالس تعطیل است

خواندند و پرچم را به  هاي خود سرود می مراسم آهنگان در پیش77».شدند مربوط آماده اجراي امر می
 78.آوردند اهتزار در می
آهنگی براي اثبات این نکته بـود کـه    ، اهمیت پیشیکی از مقاالت مندرج در مطبوعات مطابق

تر از سایر  ملت ایران لیاقت همه نوع ترقی و تقدم را دارد و ترقی سریع براي ایرانی میسرتر و آسان
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ش تأسیس شد و در زمان اندکی پیشرفت زیادي 1305گی در مازندران در سال آهن پیش. ملل است

روز  6بـه مـدت    1306خرداد  29آهنگان نقاط مختلف مازندران، در  نمود و براي نخستین بار پیش
مطـابق  . در بارفروش گرد هم آمدند و نمایشات جذابی که موجب استقبال مردم شد، برگزار کردنـد 

رکات اگرچه در ابتدا براي برخی از مردم که کمتر به صـفات حسـنه آراسـته    گونه ح ها، این گزارش
آهنگان در سراسر ایران عادي شد، یک امـر   آمد، ولی بعد از آن که مسافرت پیش بودند، عجیب می

نمایـد کـه در    نویسندة مقاله، اشاره به خاطرات خود در دوران کودکی می. طبیعی و مسلم تلقی شد
دارهـاي قـدیم تبلیغـات    دانستند و به خصوص مکتـب  مکان همه نوع فساد می آن دوره، مدرسه را

فرستاند ولـی   کردند و مردم با ترس و احتیاط کودکان خود را به مدرسه می زیادي علیه مدارس می
رود و از نظر بقال و عطار  امروز مدرسه کعبۀ آمال ما، بیگانه وسیله براي زندگی صحیح به شمار می

همچنـین در  . ، فرستادن اوالد خود به مدرسه از امور عـادي غیـر متصـوري اسـت    و عالم و جاهل
آموزان مازندران عالوه بـر مطالعـه و حضـور در     کند که دانش آهنگی اشاره می تشریح اهمیت پیش

مدارس، در کنار آن به عمل و کار عادت کرده و فعالیت و شـور و هیجـانی در حـال بسـتن پـل و      
وي همچنین، نیاز مبرم بـه  . دهند که به واقع نشان از تربیت اصیل دارد کمک به یکدیگر نشان می

دارد  نیاز می کند که طبق ان، افراد را از تکرار تجارب دیگران بی آهنگی را نوعی علم تلقی می پیش
کند که زمینه براي  هایی می و از دچار شدن به هزاران فالکت و بدبختی حفظ کرده و داراي ویژگی

نویسنده همچنین معتقد اسـت،مردمی کـه بـه صـفات     . عت خویش و جامعه فراهم شودپیشبرد منف
آهنگی بوده و پیشرفت خود را منوط به  اعتماد به نفس متصف هستند، داراي تشکیالت منظم پیش

در این صورت باید پذیرفت که یگانه وسیله براي . دانند تأثیرات روحی و اخالقی این تشکیالت می
چنان به تأثیرات مثبـت  وي هم.آهنگی است رصه زندگی پویا، اهمیت دادن به پیشورود ایران به ع

 :کند روانی این حرکات اشاره می
آهنگی با برنامۀ مفصل خود بیشتر به تصفیه اخالق مذموم وتزریق اخالق نیکو وتقویـت   پیش«
ثبـات و اسـتقامت   و باعث ایجاد حس وطن پرستی وروحیات اجتماعی و عزم اراده ) پردازد می(اراده 
آهنگـان در اوقـات فراغـت در     هاي عملی و صنعتی که پـیش  شود و از طرف دیگر انجام فعالیت می

هـاي   شـوند و بـا بـازي    پردازند، سبب وجود آوردن جوانان عملی و مردان کار مـی  مدرسه به آن می
رشد مخصوصـی  تربیتی، بسیاري از امکانات محصلین را از قبیل حدس، تخیل، تدقیق، تأمل، نمو و

ي  آهنگی به فکـر و روح بـه انـدازه    نماید، پیش ها حس تربیت و انتظام را تولید می دهد و در آن می



 45بررسی تحوالت آموزشی و فرهنگی مازندران در دوره پهلوي اول95بهار 

 
 

آهنگـی در زمـان اشـاره     نویسنده همچنین به اهمیـت پـیش   79».دهد بدن و بلکه بیشتر اهمیت می
و ایـاالت از   اگرچـه سـایر والیـات   . کند که این استان در این عملیات پیشگام ایاالت دیگر شد می

هاي داشتند اما تـأثیراتی   آهنگی پیشرفت قبیل گیالن، کرمان، همدان، کرمانشاه وکردستان در پیش
ها و محیط خود گذاردند و اهـالی را مفتـون کارهـاي نیـک      آهنگی در مازندران در خانواده که پیش

 .تر بوده استبسیار چشمگیراند  روزانۀ خود نموده
در این مراسـم  . آهنگان بود ش، مراسم خاصی براي پیش1308دین فرور 25ها،  مطابق گزارش

در سبزه میدان در حضور ولیعهد، حاکم مازندران و برخـی از بزرگـان   ) بابل(آهنگان بارفروش  پیش
 . آهنگی پرداختند این ایالت به اجراي نمایش و عملیات پیش

خود را آغـاز نمـوده    ش فعالیت1312دران در سال آهنگی مازن سسات ورزشی پیشؤنخستین م
پس از این تـاریخ  . هاي ساري تأسیس شد مؤسسات فوتبال و والیبال در دبستان و دبیرستان. بودند

ش تأسیس 1317سال  آهنگی در شهرهاي آمل، بابل، بابلسر و شهسوار تا سسات پیشؤبه تدریج م
یل شده بودند بـا  ها در شهرهاي مختلف تشک هاي تربیت بدنی که طی این سال انجمن. شده بودند

تشکیل مجالس سخنرانی دربارة فواید ورزش و توجهات رضاشاه به ورزش، مردم را بـه شـرکت در   
یکـی ازاقـدامات    80.کردنـد  هاي ورزشی و کمک در تهیه وسایل ورزشی تشویق مـی  تأسیس کلوپ

بین  هاي مدارس شهرها و گاه آهنگی دراستان،برگزاري مسابقات ورزشی بین تیم هاي پیش سازمان
آهنگـی بـه همـراه کارکنـان معـارف بـه عملیـات         هـاي پـیش   روساي ادارات دولتی بـود و دسـته  

 81.زدند آهنگی دست می صحرانوردي و پیش
طبـق  . کرد، فقر مردم این مناطق بـود  یکی از موانعی که در آموزش همگانی ایجاد مشکل می

نفـر   1500مدرسه داشت و جز هزار محصل و محصله، دو باب و نیم  7گزارشی، شهربابل با وجود 
از طرفی برخـی مـدارس از کودکـان شـهریه درخواسـت      . کردند از محصالن، دیگران تحصیل نمی

بضاعت توانایی پرداخت آن را نداشـتند و فقـط هنگـامی اداره معـارف      هاي بی نمودند و خانواده می
و البتـه صـرف اظهـار     بضـاعتی آنـان را تأییـد کنـد     ها بود که ادارة نظمیه بی حاضر به پذیرش آن

ایـن رویـه کـه در مـدارس     . کـرد  ي مردم کفایت نمی بضاعتی و بازدید از وضعیت معیشت خانه بی
سـازي ایجـاد دبسـتان و    در شـرایطی بـود کـه یکـی از اهـداف مـدرن      82پهلوي هم جریان داشت،

ضع مدارس ها، حاکم ایالت مازندران براي بهود و مطابق گزارش 83.هاي دولتی رایگان بود دبیرستان
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یمین اسـفندیاري حـاکم مازنـدران بـه همـراه      . نمود هاي مالی می بضاعت کمک آموزان بی و دانش

تومـان بـراي لبـاس و کتـاب      15به مدرسه رفته و از طـرف ایالـت   ) فرهودي(رییس ادارة معارف 
 84.بضاعت به مدیر مدرسه داده بود آموزان بی دانش

ي متعدد در مازندران، امـا برخـی منـاطق و بـه ویـژه      ها ها و دبیرستان با وجود تأسیس دبستان
کدخداي دوناي نور تقاضـاي تأسـیس مدرسـه را در    . روستایی، از داشتن این مدارس محروم بودند

آنجا داشت و رییس معارف نیز در جواب اعالم نمود که اعتبار کافی را براي ساخت مدرسه در ایـن  
در امتداد خط شوسۀ مازندران به گـیالن بودنـد تقاضـا    همچنین مردم نشتارود که  85.ناحیه را ندارد

از «نفر بودند  500باب مدرسه دولتی براي آنان ساخته شود تا فرزندان آنان که در حدود  1داشتند، 
ي یک کالسه سـاخته شـده بـود کـه فقـط تـا        در گلوگاه یک مدرسه86.»حالت توحش خارج شوند

جا تقاضـاي افـزایش مدرسـه را    نداشت و مردم آنکالس اول را داشت و مقاطع باالي تحصیلی را 
ها از یک کالس تا شش کالس در نواحی مختلف گسترش پیدا کرده بودنـد   این دبستان 87.داشتند

ها بدون توجه به جمعیت مناطقی  هاي محدودي داشتند که گاه گسترش آن و به بیان دیگر کالس
ازندران در نواحی مختلف به نبود مدرسه و یـا  لذا اهالی م. ها در آن تأسیس شده بود بود که دبستان

مردم ناحیـۀ نـور   . ها در امر تحصیل نبود اعتراض داشتند ها که جوابگوي نیاز فرزندان آن کمبود آن
نفـر   500نفـر جمعیـت و یـوش بـا      3000به ادارة معارف استان اعتراض کردند که چرا بلدة نور با 

 88رسه داشته باشند؟مساوي یک باب مدجمعیت باید هر دو به طور 
بلوك اسـت و تنهـا دو مدرسـه در     12اهالی پنجرستان در کجور اظهار کردند که کجور داراي 

منطقۀ قشالقی وجود دارد و حال آنکه منطقۀ ییالقی اصالً مدرسـه وجـود نـدارد، ولـی تنکـابن و      
بـا اشـاره بـه     اهالی سه روستاي درپیچ ده، انکرود،ناحیـه  89.مدرسه هستند 7تا  6کالرستاق داراي 

هایی کـه در گوشـه و    مدرسه 90.خانوار خواستار تأسیس یک باب مدرسه بودند 100جمعیت بالغ بر 
هاي محدودي داشـتند، بـه طـوري کـه بـا افـزایش جمعیـت        کنار مازندران تأسیس شدند، کالس

ق شـدند کـه یـا بـه منـاط      لذا اطفال براي تحصیل با مشکل روبرو مـی . آموزان، کافی نبودند دانش
 .کردند مجاوري که داراي کالس بیشتري بوده رفته و یا از ادامه تحصیل خودداري می

 فرهنگستان) ب
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هاي فکري حکومت بود که در ابتدا بـه صـورت    گرایی یکی از زیرساختدر دوران رضاشاه ملی
از ستیزي و تنفر هرگونه تظاهر غیر ایرانی جلوه گر شد، اما پس از چنـدي فرهنـگ اروپـایی     بیگانه

ي تیـز ایـن سیاسـت فرهنـگ اسـالمی و زبـان عربـی را نشـانه          این قاعـده مسـتثنی شـد و لبـه    
گرایـی بـا   ایرانی -1: شد سه دسته تقسیم میبه  گیري هویت ملی در دوران رضاشاهجهت91.گرفت

گرایی با تأکید بر مظاهر بیرونـی تمـدن غـرب     غرب -2تأکید بر لزوم تجدید عظمت ایران باستان 
گرایـی در حـوزه ادبیـات    سیاسـت ایـران  . وري و تالش براي خلق وجهه کاریزماتیـک شاه مح -3

رضاشـاه در  . م بـود أمکتوب با بزرگداشت شاعران پارسی زبان به خصوص فردوسی و شـاهنامه تـو  
دوران وزارت جنگ، هفت نفر را بـراي توصـیف وقـایع تـاریخی، خوانـدن و توضـیح اشـعار ادبـی         

بزرگداشـت مقـام    92.او چنان قوي بود که باعث گریستن وي شـده بـود  تأثیر فردوسی بر . فراخواند
در ي فردوسـی   المللی هزاره هاي ملی و میهنی به تشکیل کنگره بین فردوسی با هدف احیاي ارزش

شناس از هفده کشور جهان شرکت نمودند و انجمـن  چهل خاور ش منجر شد که در آن1313سال 
اگرچـه   93.گرایی بودنـد  رد و عوامل آن، از الهام دهندگان ملیآثار ملی آن را برگزار و سازماندهی ک

ي مـردم ملمـوس بـود،     درك اهداف برگزاري این کنگره براي روشنفکران جامعه، بیشـتر از تـوده  
در استان مازندران نیز به این . هاي مختلف نیز برگزار شودحکومت سعی کرد این مراسم، در استان

ي جشـن فردوسـی از    تنظـیم برنامـه  . ختلف استان برگزار شـد مناسبت، بزرگداشتی در شهرهاي م
هـایی از اجـرا و    ساي ادارات و تجار، بخشؤشد و با دعوت از ر انجام می) مازندران(طرف حکومت 

این مجالس که همراه با شـور و هیجـان حاضـر بـود، بـه       94.شد برگزاري جشن، به آنان واگذار می
محل برگزاري این مراسم، مانند سایر اقدامات جدیـد  . شد یي معارف شهرها برگزار م ي اداره وسیله

تـا بـا   . شـد ي معارف تشـکیل مـی   حکومت در میادین عمومی، مانند میدان اصلی شهرها و یا اداره
ي موضـوع جشـن، انـان را بـا شخصـیت و اثـر بـزرگ او        برانگیختن حس کنجکاوي اهالی درباره

در یکـی از  . سخنرانی نیز بر توده تأثیر زیادي گذاشتعالوه بر این موضوعات، . شاهنامه آشنا کنند
ساي ادارات و ؤر. ي معارف این شهر برگزار شدمل، جشن باشکوهی در ادارهآها در شهر این مراسم

موزان، سرودهاي مهیجی خواندنـد  آکارمندان که به جشن دعوت شده بودند، حضور داشتند و دانش
ي ي حکومـت و اداره همچنـین اداره . د بـزرگ ایـراد شـد   ي این دانشمنو سخنرانی مفصلی درباره

در شهر بابل مجلـس جشـن بزرگـی در     95.هاي مفصلی برگزار کردندنظمیه نیز در این راستا جشن
-باغ ملی بابل برگزار شد که در یک سوي این باغ، شاگردان مدرسه شاهپور با لباس فـرم و پـرچم  
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زیادي از محترمین و اهالی در سوي دیگر باغ گرد ساي ادارات، تجار و جمعیت ؤهاي سه رنگ و ر

ي شـاهپور صـحبت مفصـلی    پس از سخنرانی حاکم بابـل، یکـی از شـاگردان مدرسـه    . آمده بودند
سـپس دسـته اي از ورزشـکاران ورزیـده و     . ي تاریخ حیات این حکیم ودانشمند ایـراد نمـود  درباره

-نمونه 96.هاي حرکتی پرداختندجام نمایشي شاهپور زیرنظر ماموران پلیس، به انشاگردان مدرسه
به دسـتور اداره   97.، فیروزکوه و دیگر شهرهاي مازندران برگزار شدشاهیي این مجالس در ساري، 

ي از طرف اداره. ها که در شهرهاي مختلف مازندران  تشکیل شدمعارف استان، در کنار این جشن
موزان مدارس در هر یـک  آوتبال میان دانش ي فمعارف و اوقاف، مسابقات ورزشی به ویژه مسابقه

 98.از شهرها برگزار شد و به برندگان این مسابقات مدالی با نام فردوسی اهدا شد
از طرف بلدیه ساري، در سبزه میدان این شهر، مجلس جشنی با حضور مردم برگزار و به انجام 

جلس جشنی همراه بـا رقابـت   ي ساري نیز، مدر سربازخانه99.ها و حرکات ورزشی پرداخته شدنمایش
ي در شهسـوار نیـز مجلسـی در اداره    100.هاي صحرایی برگـزار گردیـد  کشتی، جنگ سر نیزه و ورزش

 101».اي را قرائت کردنددوایر و اهالی برگزار شد و کودکان مدارس خطابه«حکومتی با حضور رؤساي 
گرایی رضاشاه در ادبیات در دو بخش زبان و ادبیات مکتوب رخ داد و شاید به خاطر سفر ایرانی

پـس از   جا آشـنا شـد و  نآرضاشاه در جریان سفر به ترکیه با تحوالت زبانی . رضاشاه به ترکیه بود
ان زبـان  ، تصفیه زبان فارسی از کلمات بیگانه را آغاز کرد که منجر به تأسـیس فرهنگسـت  بازگشت
شد که بـه طـور رسـمی جنـب      102ش، به پیروي از فرهنگستان فرانسه1314ی در خرداد ماه فارس

گـذاران اولیـه و اصـلی فرهنگسـتان،     بدون شک، پایـه  103.ي مسجد سپهساالر افتتاح شدکتابخانه
اصـغر  ومیـرزا علـی  ) صدیق اعلم( ، عیسی صدیق)رییس الوزرا(الملک فروغی ذکاء چونافرادي هم

ي تشـکیل  بودند که به دنبال تحوالت سیاسی اجتماعی ایـران، اندیشـه  ) ارفوزیر مع(خان حکمت 
فرهنگستان را به عنوان یک ضرورت و نیاز ملی در دستور کار قرار دادند تا زبان فارسی کـه در آن  

فرهنگسـتان داراي   104.شمار و غریب شده بود، مصون و پایدار بمانـد حوادثی بی روزگار دستخوش
هاي قدیمی، اصطالحات محلی، خط و غیره بـود  ي لغت، دستور زبان، کتابوظایف عمده در زمینه

فرهنگسـتان زبـان فارسـی از    . سازي دیگر وظایف فرهنگستان را تحت شعاع قرار داده بودکه لغت
هـا، بـه   ش،سه مرحله را پشت سرگذاشت و ریاست آن در طول این سال1320تا سال  1314سال 

در دوران ریاسـت  . ي فروغی، سمیعی و سپس وثـوق الدولـه ومـرآت قـرار داشـت     ترتیب بر عهده
ي تغییـر نـام   ي اول حیات خـود قـرار داشت،مسـئله   فروغی که فرهنگستان زبان فارسی در مرحله
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هـاي جدیـدي بـراي    شهرهاي مختلف در دستور کار فرهنگستان قرار گرفت و با تصویب شاه، نـام 
درکنار فرهنگسـتان زبـان    105.هاي شرقی ومرکزي در نظر گرفته شداز شهرها و شهرستان تعدادي

جا که وزارت جنگ دربـار و ریاسـت وزرا   ناز آ فارسی که به تغییر اسامی جغرافیایی همت گماشت،
تـابی بـه نـام    نیز در این تغییرات دستی داشتند، لذا براي اینکه منبع این تغییرات مشخص باشد، ک

ش به طبع رسید که متعلق به وزارت دارایی بود و روي آن قید شده بود کـه  1319و در سال واژه ن
 106.این واژه ها از مصوبات فرهنگستان هستند
ي فرهنگستان زبان فارسی تغییر پیدا کرد، اسامی شهرها درمیان اسامی جغرافیایی که به وسیله

، نام شهر بـار فـروش بـه    فرهنگستان زبان فارسیا به دستور بن. شدوقصبات مازندران نیز دیده می
بابل، مشهدسر به بابلسر، سخت سر به رامسر، شاهی به علی آباد، دهنو به نوشـهر تغییـر نـام داده    

، بدون نظر فرهنگستان و به دسـتور دفتـر ریاسـت وزرا    ر این بین، نام مشهدسر به بابلسرد 107.بود
نـور،   سامی مناطق حکومت مازندران، اسـامی منـاطقی از  ي تغییر ادر زمینه 108.تغییر پیدا کرده بود

ها را مـورد بررسـی   مل و الریجان را به فرهنگستان زبان فارسی فرستاد، اما فرهنگستان این واژهآ
 . ن معلوم نشدآي نداد و لغتی را تایید یا رد نکرد و نتیجهقرار 

ي تغییـر نـام   دربـاره ش در پاسـخ بـه حکومـت مازنـدران     21/11/1316محمود جم در تـاریخ  
بنا به دستور رضاشاه نام برخـی از ایسـتگاه   . اسب دانستروستاهاي بخش نور مانند کچل ده را من

ش به فرهنگستان 23/9/1316 و 6/8/1316این تغییر در . پیدا کردهن سراسري نیز تغییر آهاي راه
-شـد، سـیاهاب نـام   مـی شمال که قبالض قراسو گفته  2ي ایستگاه شماره. زبان فارسی ابالغ شد

 109.گذاري شـد شد، بهشهر نامو شهر آن که قبالً اشرف گفته می 6ي گذاري شد و ایستگاه شماره
 110.ابالغ شد 4/1/1317تاریخ ي وزارت داخله به وزارت مالیه در این دستور به وسیله

 گیرينتیجه

از تحوالت زیـادي  مازندران با توجه به اینکه شخص رضاشاه توجه خاصی به این اقلیم داشت 
گذار نوعی رضاشاه از جمله عوامل تاثیر،به سیس مدارس جدید برخوردار گشتأدر زمینه آموزش وت

در پیشرفت کشور وفاصله گرفتن از جامعه سنتی را در آمـوزش مـدرن دیـد وسـعی کـرد بـا ارائـه        
بانوان کـه  آموزش به سبک جدید براي  آموزش مدرن در مدارس وتوجه زیاد به این امر،و خصوصاً

چنین در شده وهماي به آن به جهت مقاومت روحانیون با آموزش زنان دیده میتا قبل از این توجه



 و دوم چهلشماره  -دهمیازسال  -نامه تاریخپژوهش      50
مقابل تضعیف نهاد روحانیت به عنوان متولی آموزش سنتی گامی بـس بـزرگ در جهـت هـر چـه      

نگـی  از جملـه اقـدامات رضاشـاه در زمینـه فره    .بیشتر به سبک اروپاییان در آوردن کشورش بردارد
شدت در آن فعـال  ه سیس گروه پیش آهنگی بوده که مازندران از سردمدارن این گروه بوده که بأت

بـا  .ونتوانسته به اهداف محوري خـود برسـد  )پیش آهنگی(هاي زیادي هم داشته بودند، البته ضعف
سـیس فرهنگسـتان فارسـی بـود و هـدف از      أتوجه به اینکه از جمله اقدامات فرهنگـی رضاشـاه، ت  

،در راستاي هاي بیگانه بودزبان کهن از واژهچنین پاالیش این اش تقویت زبان فارسی وهمیسسأت
اقدامات این فرهنگستان ایالت مازندران نیز متولی مراسمات فرهنگی بوده و از جمله تحوالت ایـن  

و بـه  نهاد، در ایالت مذکور، تغییر اسامی برخی از شهرهاي مازندران ماننـد بـارفروش بـه بابـل،دهن    
در ایـن  تعداد مدراس احـداثی   توان گفتدر مجموع می .بوده است هنوشهر واشرف به بهشهر وغیر

مناطق روستایی نداشـت واکثریـت    ، تناسب چندانی با میزان واجدین شرایط تحصیل خصوصاًدوره
قریب به اتفاق همین مقدار مدارس جدید هـم از نظـر مـالی دچارمشـکل بودنـد و حتـی مـدارس        

چنـین درسـت   هم. شدبعد از زمان کوتاهی به واسطه مشکالت مالی به دولت واگذار میخصوصی، 
سیس أچون تغییرات در نظام آموزشی وتاست که اقدامات فرهنگی صورت گرفته در این استان هم

-مدارس جدید قابل توجه بود اما اگر بودجه کافی براي توسعه وحفظ کادر آموزشی اختصاص مـی 
مندي بیشتر شهرهاي این استان از آموزش جدید عالوه بـر سـاري، آمـل، بابـل     یافت امکان بهره
 .شدوشاهی، فراهم می
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