
و نظام نوين آموزش ملي  در ايران مدارس كليميان

*نورالدين نعمتي

 گروه تاريخ دانشگاه تهران استاديار
 مظهر ادواي

 مشهدسي اسالمي دانشگاه فردوةتاريخ ايران دوررشتة دكتري دانشجوي
ص( )172تا 153از

25/09/92:، تاريخ پذيرش15/07/92: تاريخ دريافت

 چكيده
در اين سده، شكست. سدة نوزدهم را بايد سدة تحوالت مهم از جمله تحوالت آموزشي در ايران دانست

و به ويژه با انگيزةةزمين ايران از روسيه، و نفوذ اروپائيان را در ايران  هاي يوهش ييرتغگسترش حضور
ني. آموزشي فراهم آورد ز با حمايت از فعاليت مسيونرهاي مذهبي، از كشورهاي قدرتمند اروپايي

م 1898ين شرايط، در سالايرتأثتحت يميانكل. اي كردندها حمايت گسترده هاي آموزشي اقليتبرنامه
و برنامةش1276/ با تأسيس مدرسة آليانس، تغييراتي اساسي را در نظام آموزشي خود دنبال كردند

و مستقلي را مطرح نمودند و نوين اما دولت. آموزشي نسبتاً ويژه پهلوي، با اجراي نظام آموزش اجباري
و مستقل را زير سؤال برد و ادامة اين برنامة ويژه مق. در سطح ملي، پيشرفت اله در پي بررسي اين اين

شد مسئله است كه پيشرفت برنامة آموزشي كليميان با به؟وجود اين منع دولتي چگونه ميسر در پاسخ
آموزشي كليميان با پذيرش حداكثرةدهد كه برناماين پرسش، مقاله اين فرضيه را مورد بررسي قرار مي

.ي را فراهم آوردسازگاري با نظام آموزش نوين كشور، فرصت بقاي مدارس كليم

 كليميان، نظام آموزشي، آليانس، پهلوي اول، مسيونرهاي مذهبي:هاي كليديواژه
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 n.nemati@ut.ac.ir:نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول مقاله*



 1392ستانزمو پاييز،2، شمارة5دورة ژوهشهاي علوم تاريخي،پ/ 154

 مقدمه
تأثير شكست دولت قاجار در تحت،ش.هـ1204و 1182/م1825و 1803هاي در سال

آموزشي در كشور پيداة، گرايش جدي به تحوالت نوين به ويژه در زمينها جنگ با روس
وو سياسيدولت، علت اساسي ناتواني نظامي،. شد اقتصادي خود را ضعف در دانش

و براي در مغربكه هايي تواناييفنون تازه ديد، يعني همان  زمين به اوج رسيده بود
و قدرت برتر را به همراه آورده بود دولت براي رفع اين. مردم آن ديار، شناخت، رفاه

و فنون جديد تغييرا دانشجوياني را به اروپا اعزام كرد ضعف، تي در نظام تا با كسب علوم
 ناصري روند تحول فوق به صورت محدود ادامه يافت تا در دورة.دآموزشي به وجود آورن
و تدبير اميركبير براي كسب دانش نوينش.هـ1228 دارالفنون در سال ، با درايت

و در چندين رشتة مور امكان كسب،د نيازِ كشور با حضور استادان اروپاييتأسيس شد
و فنون نوين فراهم شد برخي كشورهاي اروپايي با اعزام،در همان دوره. علوم

و مسيونرهاي مذهبي به شهرهاي اروميه، اصفهان، شيراز،  براي چند شهر ديگرتهران
در اقليت نوينةبه شيوآنهاي مذهبي از جمله يهوديان، مدارسي تأسيس كردند كه

.ها را متحول كرد اين مدارس ساختار سنتي نظام آموزشي اقليت.شد آموزش داده مي
شد البته سرآغاز تحول نوين آموزشي اقليت . ها به مراكز عمدة شهري محدود

بهاز لحاظ آموزشي، از دورة ناصرالدين عطف در مسيرةبعد شاهد سه نقطشاه
و تحصيل يهوديان هستيم گيري مؤسسة آليانس در فرانسه توسط، شكلنخست:آموزش

و شش و با اهداف سياسي، اجتماعي نفر از بزرگان يهودي با رياست آدولف كرميو
در. آموزشي در خالل اولين.ش.هـ1252/م1873مقدمات تأسيس شعبه ايراني آليانس

دوم،. گيري نشدپيآنشاه به فرانسه فراهم شد؛ اما به داليلي پس از سفر ناصرالدين
ديزماني كه  كازه اولين مدرسه آليانس براي با آمدن مسيو ژوزف.ش.هـ1276ماه در

.بودرسيدن رضاشاه به سلطنتعطف در اين مسير،ةآخرين نقطو يهوديان احداث شد
انجام گرفته تا پايان سلسلة قاجار نظام يكپارچة آموزشي در سطح هاي تالشرغم به

درپهلوي اول با تصويب قوانين مربوطهةاين تحول در دور.كشور شكل نگرفته بود
 اساسبرهاي مذهبي در آن دوره اقليت. روند اجرايي به خود گرفترف، وزارت معا

و سياست كلي حاكم بر كشور مبني بر آم و اجباري، تحت قوانين مصوب وزش عمومي
دولتمردان پهلوي با سياست تمركزگرايي بر محوريت ملت. نظام آموزشي نوين درآمدند

آموزشي يهوديانةو در چارچوب مرزهاي رسمي، شرايط مساعدي براي تحول در برنام
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و اجباري آموزشي برنامه بر اساس و اقليت. وجود آوردندبه،هاي هماهنگ هاي مذهبي
و پرورشي خود را در راستاي برنامه،ص يهوديانخصوهب هاي ابتدا منافع آموزشي

و ناخرسندي از يكسان و در برابر آن ناسازگاري سازي آموزشي رضاشاه ارزيابي نكرده
و فرهنگي پهل ي را هايتوي اول چنين مخالفخود نشان دادند، اما دستگاه سياسي

و با شدت به سياست يكسانبر به اين ترتيب، دولت. آموزشي ادامه دادسازي نتافت
بنةپهلوي، حيات برنام به نمودروهجدي روبيبستآموزشي خاص كليميان را با و اين

بنچگونه با وجودكه مسئلة مهمي بدل شد به همچنان مدارس كليمي بستاين
مقاله براي بررسي اين مسئله، بر اين فرضيه.استمرار يافتندوادامه دادند حياتشان

آموزشي كليميان با پذيرش حداكثر سازگاري با نظام آموزشيةتأكيد دارد كه برنام
و ملي در دور و بقاي اين مدارس را مقدور نمودةنوين يكپارچه .پهلوي اول، حيات

و اقليت يهوديان  سياست نوسازي
و احوال يهودي،پس از مشروطيت كماوضاع .هاي پيشين ادامه يافت بيش مانند دورهوان

مي گاهي پيشرفت،همهاينبا ، زيرا قانون مشروطهشدهايي در وضعيتشان حاصل
در نيزپهلوي اولةدر دور. را به عنوان شهروند پذيرفت حضورشان بهبودي بيشتري

دركه دست آمدبه آنانزندگي  عمومي اين هاي سياستبخشي از اين موفقيت را بايد
ازبود هاي پيشرفت فوق عبارت اي از زمينه پاره. جستدوره  و امنيت:ند تأمين آسايش
و فرهنگ كشورتوجه مخصوص دولتمردان به باال؛كشور در؛ بردن سطح دانش اصالح

و توليد كار براي رفع احتياجات ضروري مردمو امور ادارات دولتي .تأمين بهداشت
درنكتة مهم اين مذ اين دوره، نسبت به اقليت ست كه هبي بدبيني خاصي وجود هاي

بهم بعضي مي اگر نداشت؛ شدند نميرعليه يهوديان انجام دهند، موفق خواستند تحريكي
).963- 962صص،لوي(

كه حتي جنبش مشروطيت نيز نتوانسته بود تغييري در براي يهوديان ايران
و،آمدميدورة پهلوي اول تحول مهمي به حساب،ايجاد نمايد وضعيتشان زيرا اسباب

مقايسه» كبيركورش«شاه را با رضا،يهوديان. را فراهم آورد شانفعاليت اقتصاديةزمين
و از شرايط مي و مذهبي بهره آمده براي گسترش فعاليتوجودبهكردند مند هاي آموزشي

به.)962- 961صص،همان(شدند  يكي از بهترين داليل. يهوديان اعتماد داشترضاشاه
.، يك يهودي بودپزشك مخصوص وي، دكتر كورت اريش نومان اين مدعا اينست كه
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كرد، بعدها از آلمان به ايران مهاجرت كرده بود وي كه نخست در برلين طبابت مي
و نام رضاشاهكانون). 371ص،احمدي( مي هاي يهودي همواره ياد بهتندداشرا گرامي ،

هميشه،رسيدن رژيم پهلويقدرتخصوص كودتاي سوم اسفند را به عنوان سرآغاز به
هاي سرود شاهنشاهي يكي از برنامه كردندميو مجالسي كه برپاها جشندر. ستودندمي

سياست).16-13،15: 297- 15690سازمان اسناد ملي، شمارة بازيابي( بود آنانهميشگي 
و حكومت هم،فراگير وحدت ملي و غيرهةبراي و اقوام كشور اعم از كليميان ،مردم

).23ص،حكمت( سودمند بود

و،در نتيجة تحوالت كشور،در اين زمان ها تحوالت ديگر اقليت مسلمانان، يهوديان
از. جديدي را تجربه كردند و در محله اكثر طبقات مرفه يهودي هاي خود خارج شدند

چون پايتخت،از طرف ديگر. هايي بنا كردندتهران ساختمان جديدالتأسيسهاي خيابان
و مقررات بازرگاني حضور تجار را در تهران اجباري كرد، جمعيت زياديبه رو توسعه بود

به از يهوديان شهرستان و خصوصها و همدان متوجه تهران شدند ةعد درنتيجهكاشان
ديهوديان پايتخت به حدود بيست هزار شاه اواخر سلطنت ناصرالدينراز سه هزار نفر

).964- 963صص،لوي(افزايش يافت در اواخر سلطنت پهلوي اول نفر

و تجاري يهوديان آزادانه به فعاليت،در دورة پهلوي اول هاي اجتماعي، فرهنگي
و عده بههاآناي از پرداختند دادگستري، گمركات،در آمدندميحساب كه باسواد

و تلگراف شروع به كار كردند  و پست ).100ص،پورتاج(بهداري، بازرگاني

دولتمردان پهلوي در راستاي سياست ملي، گرفتن ماليات از يهوديان را اصالح
قران 6200از ساكنان كليمي بوشهر ساالنهش.هـ1306/م1927مثالً تا سال.كردند

به؛ اماشدميماليات گرفته  و با درخواست كليمياناز اين سال شدبعد ساالنه، قرار
البته گاهي).2برگ،240-25485سازمان اسناد ملي، شمارة بازيابي( ماليات بپردازند قران 3600

با قاچاقو كردندميبرداري برخالف قوانين كشور بهره،آمده كليميان از فرصت پيش
و نقره مشكالتي را براي حكومت مركزي  هاي در سال. نمودندمي ايجادمسكوكات طال

اي از كليميان با همكاري عشاير مرزي غرب ايران عدهش.هـ1312- 1311/م1932-1933
و نقره از ايران اقدام كردند هاي با مهارت خاصي شمشهاآن. به قاچاق مسكوكات طال

در همين).7برگ،240-4552سازمان اسناد ملي، شمارة بازيابي(دادندميطال را از گمرك عبور 
حتي ردپاي).5ص،همان(اين امر را تأييد كرده است نيز هاي رسيده از عراقدوره گزارش

و اين در).6ص،همان( رسيد نيزاين طالها به پاريس  حالي بود كه قانون منع خروج طال
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كليميان).9ص،همان( در مجلس تصويب شده بودش.هـ1302/م1923نقره در سال
در سطح وسيعي به خريد زيورآالت طال با قيمتش.هـ1309/م1930همچنين در سال 

شدرا قيمت آن افزايش نمودند كه اين امر باال در شهر قم اقدام  به؛در كشور باعث
هروزير دربار به مأمورين نظمي،تاشدليل تيمور همين ازة قم دستور داد كه چه زودتر

).6برگ،293- 6488 بازيابيةسازمان اسناد ملي، شمار(نمايند اين امر جلوگيري 

و آموزشي با وجود اين مسائل، يهوديان ايران در دورة پهلوي اول از امكانات علمي
و  از ميان. خود بيفزايندةتوانستند بر شمار افراد تحصيل كردباالتري برخوردار شده

در نامهاي علمي صاحبشخصيت و دكترمي اين دوره، آنان توان به دكتر شموئيل رهبر
هرايرج الله نمود اشاره،دو در فرهنگستان سلطنتي علوم ايران عضويت يافتندزاري، كه

ميبه).121ص،قانون( تدر توان گفت چون شاهواقع بديل ايران به يك پايگاه ملي صدد
بهغير و جايگزيني ناسيوناليسم و غربي فضا براي،جاي باورهاي سنتي مردم بودديني

و ساير اقليت فعاليت اقليت و قوانين او به تجديد حيات يهوديان در ها هم مساعد شد ها
).186ص،رستمي( ايران انجاميد

 جمعيت يهوديان
هاي قبل جمعيت يهوديان نسبت به دوره،ش.هـ1274/م1895ناصريةدر پايان دور

اين عده در اواخر سلسلة قاجاريه ). 186ص،رستمي( هزار نفر افزايش يافته بود45تا 30به
در.شدهزار نفر بالغ مي75به حدود  خرداد14/م1931ژوئن5يكي از مجالت شيكاگو

را،ش.هـ1310 سازمان اسناد ملي،( هزار نفر اعالم كرد 60000تعداد كليميان مقيم ايران

 نفرهزار 135تا حدود،در همين دورهرا آنان شمار).2برگ،290-8418شمارة بازيابي 
به زده تخمين -/م1956به اورشليم طبق آمار رسمي سال شانجهت مهاجرتاند، كه
به،ش.هـ1335 /م1966جمعيت يهود در سال. نفر تقليل يافت 65232اين جمعيت
و در سال 60683طبق گزارش مركز آمار ايران بهش.هـ1345 ش.هـ1355/م1976نفر
شيراز دومين شهر پر جمعيت يهودي پس از تهران ). 964ص،لوي( نفر رسيد 62258به
و الوردي( بود  متفاوتي آمارها كليميجمعيت واقعي هرچند درخصوص).656ص،بوستاني

 ايندر،اند پرداختهبرخي از محققاني كه به پژوهش در جوامع مذهبي، ارائه شده است
مدتوجهقابلنكات باره )J.Samuel(ل ساموئ.ج عنوان مثالبه؛ اند دادهنظر قراري را

به نحوي پرداختندميكليميان ايراني چون بر حسب تعداد نفرات جزيه«:نويسدمي
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به نظر.)Samuel, p.30(»داشتند تا تعداد واقعي خود را پوشيده نگه دارندتمايل
به دليل شرايط بهتري كه يهوديان ايران از آن برخوردار،رسد در دورة پهلوي اول مي
و شوروي،بودند به ايران هم تعداد زيادي از يهوديان كشورهاي مجاور از جمله عراق

.مهاجرت كردند

 آليانس يهودي گيري مدارس شكل
صورت سنتي آموزشبه،مردم ايران بيشترتا پيش از قرن نوزدهم يهوديان مانند

و جهان، نظام آموزش يهوديان ديدند، مي متحول نيزاما همزمان با تحوالت داخلي ايران
).116-115صص،آمنون(شد 

يعني از دورة ناصرالدين شاه،گيري قدرت پهلوي اول پيش از شكل تا آليانس مدارس
و نشيبي را از سر گذرانده بودند،تا پايان سلطنت قاجار در مجموع ويژگي.تاريخ پرفراز

و  آموزشي اين مدارس به علل مختلف كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد نامطلوب
نظام آموزشي در تحول منظوربه فرانسه يهوديان،قاجار شاهناصرالدين دورةدر.بود نامساعد

يهوديان ايران از شاه مجوز تأسيس مدرسة آليانس را گرفتند تا نظام آموزشي خود را به 
سن ديگر مدارس فرانسوي در.)124ص،همان(سبك نوين سازمان دهند  ايران مانند

و يا به ظاهر الئيك يا بر اساس مذهب مسيحيت پايهژوزف، ژاندراك  گذاري شده بودند
م در يك مركز آموزشي فرزندان يهوديانآوردن با هدف گرد درسة آليانسبودند؛ ولي
به شكل. شكل گرفت طور اساسي گيري اين مركز آموزشي، آموزش يهوديان ايران را
از. تغيير داد شاه خود را به صورت ابتداي تأسيس در زمان مظفرالدين مدارس آليانس

مختاري خود در ادارةو مصرانه از حق خود نهادهاي خارجي در خاك ايران معرفي كرده
و تربيت در آن دفاع مي و چگونگي پيشبرد تعليم را اين مدارسمخارج.كردندمدرسه

و كليميان داخل ايران پرداخت يك،در اين خصوص. نمودندمياتحادية آليانس متن
بودند دهد كه تجار كليمي كرمانشاه به ادارة گمرك درخواستي داده سند نشان مي

از عدليمبني بر اين كه  و مدرسة هاي التجاره ماليكصد دينار آنان براي امور معارفي
نيمي از عايدات،دنبال موافقت وزارت معارف با اين درخواستبه. آليانس پرداخت شود

و نيمي ديگر به ساير مدارس اختصاص  گمركي در اختيار مدرسة آليانس قرار گرفت
اد(يافت  دولت ايران نيز).1305ثور91،22ارة معارف اصفهان به وزارت معارف، نمره سواد مراسلة
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و چگونگي تدريس دخالتيةادار مدارس، مديريت در امور، سبك كار، مواد درسي مدارس
به،نمودنمي ).124ص،آمنون( رسيدن رضاشاه به اتمام رسيدقدرتاما اين موقعيت با

در واقع تا قبل از دورة پهلوي اول اكثر يهوديان از لحاظ آموزشي وضعيت مطلوبي
بيهاآننداشتند، به جز معدودي از  و به بقيه در فقر ميسوادي بردند، تا اين كه در سر

و پرداخت بودجه توسط آليانس بني طي اسرائيلياين دوره با كمك مالي اين مدارس در
و اصفهان از دورةآ. سال گسترش يافتندچند ليانس كه شعبات خود را در تهران

و  مظفرالدين شاه داير كرده بود، مراكز ديگري در شهرهاي يزد، شيراز، كرمانشاه
و دانش آموزان  به اين وسيله به دانشگاه راه يافتند بعدها كليميكردستان نيز داير كرده

ت وب مهاجرسبهران نسبت به محروميت مناطق ديگر، امكانات ت برخي از يهوديان
 اسناد ملي، مدرسة سازمان اسنادبر طبق).163ص،پورتاج( به اين شهر گرديد فرزندانشان

و مدرسه ديگري به نام آليانس بعدها به مدرسة آليانس فرانسوي شهرت پيدا كرد
و به فعاليت پرداختاسرائيل فرانسه بنيةمدرس  هاي كمكازدو مدرسههر. تأسيس شد
و از سوي محافل يهودي اين كشور هدايت بني  شدندمياسرائيل فرانسه برخوردار بوده

).55002، 1305اسفند23راپرت مدارس خارجي طهران،(

و مدارس آليانس  رويارويي نظام آموزشي پهلوي اول
اي يا مذهبي، هاي منطقهپهلوي اول تالش شد تا تمام ايرانيان، بدون وابستگيةدر دور

و همة  وهاآنتحت سلطة قدرت مركزي درآيند، و تحكيم فرهنگ در جهت تقويت
و.مليت ايراني به ايفاي نقش بپردازند براي رسيدن به اين هدف، آموزش عمومي

سيستم واحدي براي،دولت پهلوي اول. اجباري به عنوان ابزاري مهم مورد توجه بود
و كتا برنامه آنبها و براي تحقق و غيره تدارك ديد معيارهايي،هاي درسي، امتحانات

و در ضمن در سراسر آموزشگاه. ها باشدتعيين نمود تا ضامن اجراي دقيق اين برنامه ها
و منظم به عمل آمد، اين  مدارس كشور سازماندهي الزم براي يك نظارت جدي

شد منضبط هاي برنامه ).125ص،نونآم( شامل مدارس آليانس نيز

هنگام بازديد از مدارس آليانس همانند ديگر مدارس،بازرسان وزارت معارف
بندي، از جمله اوضاع مادي مدرسه، انتظامات، كالسكردندميبه نكاتي توجه بايست مي

و طريقة تصحيح  ، ظاهرهاآنشاگردان، تقسيم دروس، نظامنامة مدرسه، موضوع تكاليف
و درس، در شيوةدرسي، هاي كتابشاگردان، اهميت كالس و تحقيق و تربيت تعليم

به همين جهت.)12برگ،297-37072بازيابيةسازمان اسناد ملي، شمار(وضعيت شاگردان 
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در قوانيندادن تقيد خود به گردانندگان اين مراكز آموزشي براي نشان دولتي حداقل
و برنامهاز اما برخي. آوردند دولتي را به اجرا درمي ابتدا، استانداردهاي هاي فرهنگي

و ارزش،محتوايي را به داليل مختلف مي در چارچوب عاليق .كردند هاي خود اجرا
به زبان فارسي، زيادي توجه يهود آليانس مدارس معارف، وزارت بازرسان گزارش به بنا
هاي كه برنامهشدمي باعث مدارسالبته استقالل مالي اين.نداشتند ايران فرهنگو تاريخ

و آيين و چندينمدارس دولتي بار گزارش شده كه نامة وزارت معارف را ناديده بگيرند
و حتي براي ايجاد كردندميمدارس آليانس از پذيرفتن بازرسان وزارتخانه خودداري 

ضد نمايش،منبع درآمد هرمياخالقي در مدارس اجرا هاي هاآنيك از كردند كه بابت
،23/10/12، 9357سواد مراسلة حكومت كرمانشاهان به وزارت معارف، نمرة(شدميبليط فروخته

).55002، 1300ثور91،22؛ سواد مراسلة معارف اصفهان به دايرة تعليمات عمومي، نمرة 55002

ابتدا حتي از پذيرفتن نكته مهم است كه گردانندگان مدارس آليانس در اين به توجه
هاي اوليه بازرسان وزارت معارف اكراه داشتند كه اين وضعيت بيشتر مربوط به سال

آنا شاهحكومت رضا و پس از آن از شدت البته وزارت معارف طبق. شودمي كاستهست
مادة دوازدهم قانون اساسي معارف، مصوبة مجلس شوراي ملي در صورت تخطي از 

ش سازمان اسناد ملي، شمارة بازيابي( كردميدت با اين مدارس برخورد قانون همواره به

 هاي نمايشهمچنين آنچه در برخي اسناد دولتي با عنوان).1،3،10برگ، 297–17268
فروشي براي نمايش غيراخالقي خوانده شده، در اسناد مدارس آليانس با عنوان بليط

- 17268بازيابيةسازمان اسناد ملي، شمار(جهت كمك به مدرسة آليانس ثبت شده است 
).34-27،33 برگ، 297

و حساسيت دولت در اجرامنظارت مست مديران تا قوانين آموزشي سبب گرديدير
ا و مطابق ين قوانين مدارس را اداره آليانس در نهايت به قوانين آموزشي تمكين كنند

مل( نمايند محتواي برخي اسناد نشان).1برگ،297-28493ي، شمارة بازيابي سازمان اسناد
در،از نظر مالي چندان در تنگنا نبودندكه اينمسئوالن مدارس آليانس با كه دهد مي

ميزمستان از روشن كردن بخاري براي نمونه بازرسان تفتيش دربارة. كردندها خودداري
و يا طور كلي نظافت شاگردان خوببه«: دهندكالس سوم ابتدايي گزارش مي نبود

» اي فارسي سؤال شد خوب از عهده برنيامدنداز عده. سوختبخاري در كالس نمي
).163ص،ناطق(

در هايي گزارشالبته و 1308/م1934و 1929هاي سال خصوصكه بازرسان
و مطابقت برنامة اند دادهش.هـ1313 هاآن، عموماً وضعيت اين مدارس را از لحاظ آموزشي
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،297- 37072سازمان اسناد ملي، شمارة بازيابي( كندميمثبت ارزيابي،وزارت معارفبا برنامة
).7،11،13،15،17،19،21 برگ،297- 17316؛ همان، شمارة بازيابي6،8،10،14،18،24برگ

بنمايندگان آليانس در ايران هر كار بردند تا ماهيت فرانسويهچه در توان داشتند
ناچار بودند ماهيت اما بر اساس قوانين كشور اين مدارس،را حفظ كنند اين مدارس

مي. ايراني به خود بگيرند مقاومت كه رسد بر طبق اسناد سازمان اسناد ملي، به نظر
ده در برابرمديران آليانس  دوم حكومت رضاشاه نيزةحاكميت قوانين آموزشي كشور در

اي. در برخي موارد ادامه داشته است اي به وزارت فرماندار كرمانشاه در نامه،ن دورهدر
و كند كه در مدرسه آليانس برنامة وزارت معارف را اجرا نميمعارف خاطر نشان مي كنند

بر كنندتدريس نمي نيزالبته فارسي را  هاي ابتدايي خالف مقررات مملكتي در كالسو
و حتي)به وزارت معارف، همان سواد مراسلة حكومت كرمانشاهان( شودميزبان خارجي تدريس 

چون مخارج مدرسة آليانس را خود«كه كنندمياي از معلمين مدرسه اظهار عده
يا بايد مخارج؟شويم چرا بايد ادارة معارف تدريس زبان فرانسه را قدغن كندمتحمل مي

هرمذكور را ادارة معارف متحملةمدرس و يا ما ميشود سواد(» خوانيمچه بخواهيم

ادارة،در پاسخ).23/10/12،55002، 1041راسلة نظمية كرمانشاه به حكومت كرمانشاهان، نمرهم
هاآنكند كه صالح در اين است كه عجالتاً متعرض معارف با كمي مسامحه اعالم مي

و اگر حتي حرف قانوني دارند بايد به ادارة معارف مراجعه نمايند همان، نمرة( نشويد
9332 .( 

ن آليانسةهاي مدرس برنامه بيشتركته ضروري است كه تا دورة پهلوي اول ذكر اين
ميشد؛ اما چنان به زبان فرانسوي تدريس مي دانيم در اين دوره، فارسي زبان اول كه

و آموزش زبان فرانسه به  ،ناطق(درصد مواد درسي كاهش يافت 20تا 15اعالم شد

/م1936تا سال،اتحاد ملي بروجردچند برخي مدارس مانند دبستان هر).161ص
، وزارت معارف حتّي موافق تدريس زبان فرانسه در روزهاي تعطيل بودندش.هـ1315
).12برگ،297-15690بازيابيةسازمان اسناد ملي، شمار(گاه با اين مسئله موافقت نكرد هيچ

شدن مدرسه، زيرا با بازدر اين دوره حتي خط نوشتاري از عبري به فارسي تبديل شد
البته).69ص،سهيم(فارسي را بياموزند آليانس كليميان اجازه يافتند كه آزادانه خط 

كرد كه چرا زبان فارسي كميته مركزي آليانس در فرانسه به يهوديان ايران اعتراض مي
و مبادالت بازرگاني پيامدهايواند؛ زيرا كه اين كمبود در امر دادنگرفتهرا فرا  ستد
و به زيان يهوديان ايران بودهاآني براي ناگوار فراگيري زبان فارسي،از سويي. داشت

مسيو كهن دليل،به همين. آموزان جهت ورود به دانشگاه بسيار مهم بودبراي دانش
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باةمدير مدرسه آليانس همدان در پي اين نياز تصميم گرفت برنام مدرسه آليانس را
و با استخدام بهترين دبيران همدان آموزش زبان فارسي  مدارس دولتي هماهنگ سازد

به در).68ص،سهيم(برساند هاي ديگر را در اين مدرسه به سطح دبيرستان اين دوره
با. بار از پرداخت جزيه معاف شدندبراي اولينهاآنگفتة خود يهوديان،  بديهي است

).162ص،ناطق(نيز گسترش يافتندهاآنمالي يهوديان، مدارس بهبود وضع

در سطح تمام مدارس آليانس،ش.هـ1313-1312/م1934-1933در سال تحصيلي
به،زبان فرانسه. زبان فرانسه را به عنوان زبان اصلي كنار گذاشتند،كشور از آن پس

و به دليل مقررات عنوان يك زبان خارجي تدريس مي ةدولتي، تنها پس از دورشد
درةبرنام،ش.هـ1310/م1930در اواخر دهة.شددبستان به تدريس آن اقدام مي درسي

ترتيب، مراكز بدين.شدتنظيم،وزارت معارف ايرانةاساس برنامتمامي مدارس آليانس بر
بهه تنها در آنهادادان در ايران تغيير ماهيت آموزشي يهودي مواد درسي كمي هم

اهميت در ماهيت مدارس از اينپرةولي يك جنب،مطالعات يهود اختصاص داده شد
ازامر،اين مدارس كه از ابتداي تأسيس؛تغييرات مصون ماند كزي آموزشي بودند، پس

بهگرفته تحوالت صورت بودن يهودي،واقعبه. ماندند باقيعنوان مراكز آموزشي همچنان
مي،آليانس در ايران، حال مدارس مدارس هنگام اين: اوالًكه اينشد به تنها منحصر

 هاي، ثانياً اكثر شاگردان اين مدارس مقيم محلهشدمياعياد يهوديان تعطيل 
).126ص،آمنون(نشين بودند يهودي

در هاي وزارت معارف، به نوبةس برنامهتغيير مواد درسي مدارس آليانس بر اسا خود
آموزان زيرا مسير آموزش اين دانش،گرفتخدمت منافع فرزندان يهودي ايراني قرار مي

همبه مراتب بيشتر هم و ن افراد ايراني قرار شان به عنوا سو با مسير واقعي زندگيجهت
كردن تعليمات دين يهود كه در دورة پهلوي در مدارس آليانس صورت محدود. داشت

و حتي به نفع يهوديان بود استگرفت، در راستاي سي طبقات مختلف. هاي كلي كشور
فقيرترين اين طبقات طبعاً فرصت. يهودي با اين پديده برخوردهاي گوناگون داشتند

ازآن. هاي آموزشي مدرسه را نداشتندتوجه به فعاليت كه دسته و قشرهايي هم طبقات
ازشأ به دنبال  و موقعيت مناسب در اجتماع بودند پيشرفت فرزندانشان در تحصيلن

و ديگر زبان دانش، آشنايي با زبان از. ها خرسند بودندهاي فارسي، فرانسوي بعضي
هاآنگوي انتظارات مذهبي يهوديان هم متوجه شده بودند كه تعليمات فرزندانشان جواب

و شرايط اجتماعي خود نبودند نيست؛ و درك موقعيت . اما اين دسته قادر به شناسايي
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اي را در اختيار يهوديان بسياري از اولياء از اين كه مدارس آليانس تحصيالت پيشرفته
و اعتراض يا انتقادي به آن روا نمي ولي،داشتند ايران قرار داده، كمال قدرداني را داشته

ك كهميه به خوبي باز هم تعدادي بودند و فرهنگي فعاليتدانستند هاي آموزشي
و محل مناسبي براي مدارس آليانس در جهت تقويت وحدت ملي كشور مي باشد

.هاي مذهبي نيست فعاليت

 آموزشي مدارس آليانسةبرنام
بازرسان وزارت معارف گزارشي از مدارس آليانس فراهم،ش.هـ1305/م1926در سال
هاي متفاوت يك مدرسه از مدارس آليانس را نشان اين گزارش كه فعاليت. آوردند
و كاركردهاي گوناگون مراكز آموزشي فوق را انعكاس داده است دهد، جنبه مي طبق. ها

تمان جديدي در هاي باالتر از ابتدايي ساخاين گزارش در همين سال براي كالس
شددوشان كليه مواد به فارسي،در بخش ابتدايي اين مدرسه دخترانه. تپه خريداري

يكةآن نيز برنامةدر بخش پسران.شدآموزش داده مي و ابتدايي دولتي معمول بود
و قرار بو بركالس متوسطه هم داير شده تنها.پا شودد تا دو سال ديگر به طور كامل

با مدارس دولتي در اين بود كه در مدارس آليانس افزون بر فارسي، تفاوت اين مدارس
و انگليسي هم تدريس مي ميزبان فرانسه و شاگردان يهودي، عبري آموزش ديدند شد

سازمان اسناد(كالس داشت9،ش.هـ1312/م1933اين مدرسه در سال).162ص،ناطق(

از آنجا كه مدارس آليانس از لحاظ علمي در سطح).2برگ،297-11048بازيابيةملي، شمار
آموز مسلمان نيز دانشباالتري نسبت به ديگر مدارس خارجي قرار داشتند، عدة زيادي 

اي كه مدرسة آليانس در دفترچهسطح علمي مدرسه. كردندميدر اين مدارس تحصيل 
: شودمي، مشخص كرددر تهران منتشر 

و پروگرام مدرسه آليانس مطابق« دستور پروگرام مدارس متوسطه فرنگ مدون گشته
ة مدرسه آليانس فرانسه دفترچ(»نمايندمحصلين آن موافق اصول معمولة متوسطه مشي مي

).3ص،در طهران

جا رس فرانسوي در اين بود كه در ايناساسي اين مدارس با ديگر مدا تفاوتهمچنين
و شرعيات در خود مدرسه آموزش داده مي موادي كه در مدارس مجموعدر.دشقرآن

و.3،رياضيات.2،زبان فرانسه.1: بدين شرح بودشدميآليانس تدريس  جغرافياي تاريخ
و عمومي حفظ الصحه علمي، اخالق،.7،عربي.6،زبان فارسي.5،علوم.4،ايران

و نقاشي  ).آليانس فرانسه، همانةدفترچة مدرس(دفترداري، مساحي
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بر متوسطه،در بخش ة تحصيلي نامه وزارت معارف، برنامخالف آيينشاگردان،
يكدو ميساله را در و. كردند سال طي بنا شد كه دو كالس اين مدرسه را مجزا كنند

ها شاگردان از تمامي افراد در برخي ديگر از كالس. مواد درسي متفاوتي ارائه دهند
در.دداوطلب بدون گرايش مذهبي به تحصيل مشغول شدن بازرسان وزارت معارف،

مهاآنبازديد خود از مدارس آليانس،  وزارت معارف بدون ظف به رعايت برنامة عموميورا
.چند تحقق اين امر نياز به زمان بيشتري داشتهر هاي مذهبي كردند، توجه به اقليت

توجهي كه در راه اصالح وضع فرهنگي يهوديان برداشته شد، آخرين قدم جالب
در. گرديدتبديل موضوع تأسيس دبستان كورش بود كه بعدها به دبيرستان  اين فكر

و حبيب لويي ابتدا از طرف فرج شداهللا حكيم هاي آقايان كه در اثر مساعدت مطرح
و عده و راپ نعيم و حاجي عزيز القانيان مانند نوراهللا مكابي، اي ديگر اسمعيل جي
و افرادي و بعد اسحق بروخيم شد ويسوري، يهودا هارونيان . ديگر اين مدرسه تأسيس

و بعدها به كمك چندينهاندازي مدرسه با مشكالتي روب اين افراد در ابتداي راه رو بودند
و دبستان تأسيس شد بهش.هـ1310/م1931در سال اين دبستان. نفر ملكي خريداري

آن شد،ةانجمن يهوديان خواستار ادار،به محض افتتاح مدرسه. دبيرستان تبديل گرديد
كه به قول حبيب لوي، وظايف وجداني خود) كليميان در مجلس نمايندة(دكتر لقمان 

ملي خود فراموش كرده بود، درصدد تعطيلةرا براي احياي تشكيالت متالشي شد
. كورش برآمدةكردن مدرس
ل قمان به وزير معارف وقت آقاي دكتر راهنما اظهار داشته بود كه از بابت دكتر

و اهداف  برهيچهاآنتأسيس مدرسه كورش گيرد؛ به اين عهده نميگونه مسئوليتي را
آمدهاي بعدي براي وزير كورش را تعطيل كرد؛ اما با پيشةدليل وزارت معارف مدرس

و تأسيس مدرسه در فرهنگ مسلم گرديد كه هدف انجمن يهوديان  غير از امور فرهنگي
اي در خود جاي كه ساكنين زيادي از يهوديان را بدون وجود مدرسهـ آبادمحلة حسن
و مدرسه افتتاح گرديدـ داده بود و به اين ترتيب موانع برطرف ،لوي( چيز ديگري نيست

درةوزارت معارف مجوز تأسيس مدرس). 998- 997 صص 22/م1931ژوئن5كورش را
مدارس).1برگ، 297– 11362بازيابيةسازمان اسناد ملي، شمار( صادر كردش.هـ1312آذر

و بعد از رضا آليانس مانند ديگر مدارس خارجي سرانجام در دورة شاه تعطيل شدند
با نام مدارس ملي اتحاد در اكثر شهرهاي ايران،ش.هـ1320شهريور/م1941سپتامبر

و به فعاليت خود ادامه دادند  وزارت فرهنگ به اداره كل كارگزيني، نمرةةمكاتب(گشوده شدند
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و).24/1/27،55002، 3255 البته وزارت معارف با تغيير نام مدارس آليانس به وحدت ملي
جم. كردميموافقت رضاشاهةاتحاد در دور اسرائيل نهاوند له دبستان آليانس بنياز آن

با تغيير نام آن به دبستان وحدت مليش.هـ1313/م1934بود كه وزارت معارف در سال 
همچنين دبيرستان).1برگ: 297- 17445بازيابيةسازمان اسناد ملي، شمار(موافقت كرد 

شد،ش.هـ1313آبان/م1934آليانس اسرائليت تهران از نوامبر  دبيرستان اتحاد ناميده
).9برگ،297- 17316بازيابيةسازمان اسناد ملي، شمار(

 وضعيت مالي مدارس آليانس
هاآنهاي يكي از برنامه،كردندمياي كه مدارس آليانس در ايران فعاليت در تمام دوره

و بهداشت دانش  مدارس اتحاداين آموزاني بود كه در كمك به وضع خوراك، لباس
در دورة پهلوي اول به مدارس آليانس توجه).197ص،سرشار( مشغول تحصيل بودند

و معلمان شاه با دانشش.هـ1315/م1936كه در سال طوريبه،خاصي شد آموزان
تومان مقرري از دولت 200در هر ماه،آليانس تهرانةمدرس. مدارس همدان ديدار كرد

ميآموز را دانش50و كردميدريافت  )راپرت مدارس خارجي طهران، همان(پذيرفت رايگان

اين گزارش برخالف نظر يكي از پژوهشگران است كه مدعي است مدارس آليانس از
و اين وضعيت خالف چيزي بود كه دولت نويد آن سوي دولت كمك هزينه نمي گرفتند

).163ص،ناطق(را داده بود 

مي بررسي ي دچار در موارد مدارساين كه دهد برخي اسناد مدارس آليانس نشان
و مسئوالن مدرسه آليانس اصفهان در سال مثالً،اند مضيقه مالي بوده مديران

وش.هـ1310/م1931 از وزارت معارف تقاضاي كتاب براي تدريس در مقاطع اول، دوم
كليميان جماعت.)4-1برگ،297- 15493بازيابيةسازمان اسناد ملي، شمار( سوم را داشتند

و تويسركان نيز از وزارت معارف تقاضاي كمك به مدرسة آليانس اين شهر را داشتند،
هاي متعدد به وزارت معارف تأكيد داشتند كه پس از هفت سال سابقه، مدرسة در نامه

راهاآن و هر ماه سيصد ريال كسري بودجه دارد كه دولت يا اين كسري بودجه رفع كند
تشيا اجازه دهد كه دان حصيل كنند؛ اما مسئوالن آموزان اين مدارس در مدارس دولتي

راهاآنبار به دولتي هر ؛ ولي براي رفع اين مشكل هيچ دادندميقول بررسي اين مسئله
).13،17، 3،10برگ،297-36859بازيابيةملي، شمار اسناد سازمان( دادندنمي انجام عملي اقدام

ش.هـ1306/م1927هايي از طرف دبستان آليانس اسرائيلي در سال نامه چنين البته اين
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دبستان اتحاد نهاوند، مدارس،)3-1برگ،297-38748بازيابيةسازمان اسناد ملي، شمار(
و  و يزد هم به وزارت معارف رسيده آليانس گلپايگان، كردستان، بوشهر، رشت، همدان

اي نگاري نتيجهر مدارس از اين نامهظاهراً به غير از مدرسه آليانس كردستان، ديگ
.)42،48-31،34-22،25صص،همان( اندهحاصل نكرد

دهندة كمك مالي دولت به اين مدارس نشان،برخي اسناد،رغم موارد فوقعلي
تا قبل از سال. نمونة اين مدارس، دبستان اتحاد كليميان بروجرد است. است

وش.هـ1315/م1936 كمك بودجه دبستان مزبور از عايدات بطري سه قسمتي از عوايد
و به اين دبستان دادهةشاهي مشروب بوده كه به وسيلة ادار با،شدميماليه مأخوذ ولي

و انجمن كليميان خواستار برقراري مجدد اينش.هـ1315شروع سال  اين عايدات قطع
و يا  بهمبلغي معادل عوايد مذكور از سوي وزارت معار پرداختعايدات شدف جاي آن

رفته از اين اسنادهمروي).11-3،4،8 برگ،297- 15690بازيابيةسازمان اسناد ملي، شمار(
و اگرهگردد دولت برنامه مدوني براي كمك به اين مراكز آموزشي نداشت معلوم مي

.بوده استيانجام گرفته، بسيار اتفاقهاآنمشكالت مالي از اقداماتي براي رفع برخي
اين،شدميفرانسه به مدارس آليانسانهايي كه از سوي كليميبا وجود كمك

بوامر و اين موضوع در كز آموزشي همواره براي تأمين منابع مالي خود در تنگنا دند
و نامه مي اسناد حتي. فرستادند، آشكار استهايي كه اين مدارس به وزارت معارف

و از لحاظ مالي غني بود، از دبيرستان آليانس اسرائيلت  تهران كه از جملة مدارس بزرگ
،ش.هـ1313آبان3/م1934اكتبر 25مدير اين مدرسه در تاريخ.اين امر مستثني نبود

اي كه در ظرف چند سال اخير نظر به توسعه«: نويسدمياي به وزارت معارف طي نامه
ممكن گرديده خرج دبيرستان غيرودر تشكيالت دبيرستان حاصل شده تكافوي امر دخل

و آسايش كاركنان با عوايد داخلي موجبات اختالل ...تاس از اين لحاظ تأمين بودجه
،297-17316بازيابية سازمان اسناد ملي، شمار(» ...دبيرستان را فراهم ساخته استامور مالي 

مدير دبيرستان آليانس نوشت كه بر طبق قانونةوزارت معارف هم در جواب نام).3برگ
اعانه دريافت 1311مصوب، كميسيون معارف فقط به مدارس متوسطه ذكوري كه از سال

).5ص،همان(موافقت نكرد آليانس مدير تقاضاي انجام با دليل اين به دهد؛مي اند، اعانه كرده

مي ميزان وابستگي مدارس آليانس به كمك با هاي فرانسويان از آنجا معلوم گردد كه
ميهاآنكاهش ارزش نرخ فرانك، وضعيت مالي  اين نكته در گزارشي.دشو نيز بحراني

در. خانه فرستاده، كامالً آشكار استرسان وزارت معارف براي اين وزارتكه يكي از باز وي
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ششقبل از جنگ بين...«: ويسدن ميش.ـه1306خرداد 31 هزار فرانك المللي مبلغ
يكمعادل  بتقريباً و دويست تومان در سال از فرانسه وليشدمياين مدرسه عايدههزار
مي فعالً بكه پانزده هزار فرانك واسطة تنزل نرخ فرانك بيشتر از ششصد تومانهفرستند

البته)3-1برگ،297-17314ملي، شمارة بازيابي سازمان اسناد(»...شودعايد مدرسه نمي
و بيشترهبكمك مالي فوق،  مي ندرت  اينبرابر در در ضمن،گرفت در تهران صورت

هايي گزارش. كندنام مدرسه مجبور بود چند شاگرد را به صورت مجاني ثبت،كمك مالي
و وخيم مالي مدرسة آليانس تهران خبر  يك؛دندهمينيز از وضعيت بحراني طبق

مي،گزارش كه وزارت معارف از وزارت ماليه افتادة مدرسه پرداخته عقب شهرية خواهد
مهر9/م1921اكتبر1حتي در).23برگ،297- 17268بازيابيةسازمان اسناد ملي، شمار(شود 
،دويست تومان پول ماهيانه از طرف دولت به مدرسه آليانسنكردن پرداخت،ش.هـ1300

و كالس نشدن هاي مدرسه، افتتاحباعث اختالل در برنامه شكايت مدير هاي درس
و همچنين درگير و وزارت خارجه ايران در اين قضيه شد مدرسه شدن سفارت فرانسه

).31ص،همان(

 آموزان مدارس آليانسآمار دانش
و 276،آليانسةپس از تأسيس مدرس آندختر 163پسر . تحصيل شدندبه مشغول در

و تا جنگ دوم. دادندميآموزش خط دو آموزگار مسلمان نيز به شاگردان فارسي، عربي
در.)163ص،ناطق(شاگرد داشتند 6000هاي آليانس در شهرهاي گوناگون جهاني شعبه

و دانش120آليانس فرانسهةشاگردان مدرس شمار،1305سال ةآموزان مدرسنفر
و 509اسرائيل آليانس بني اسفند23راپرت مدارس خارجي طهران،(دختر بود 321پسر

به شمار،ش.هـ1320تا سال).55002، اسناد آ، سري ج، 1305 و شمار 6376شاگردان تن
درده. باب رسيد15مدارس به  بهةمدرس 23سال بعد آموز دانش 7500آليانس نزديك
).164ص،ناطق( خواندنددرس مي

ميبررسي اسناد آموزان مدارس آليانس همواره در حال دهد كه آمار دانشنشان
مي. نوسان بود ةآموزان مدرستوان به جدول زير توجه كرد كه آمار دانشبراي نمونه

– 1309/م1929-1930شش كالسة ابتدايي آليانس بروجرد در سال تحصيليةپسران
).2برگ،297–14243بازيابيةسازمان اسناد ملي، شمار(دهد را نشان ميش.هـ1308
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)سازمان اسناد ملي 297–14243گرفته از سند شمارةبر(1جدول شمارة
13در آخر فروردين3در آخر دي13در آخر مهرهاو نوع كالسدعد

322627كالس تهيه
281820كالس اول
203026كالس دوم
161217كالس سوم
141014كالس چهارم
788كالس پنجم
7117كالس ششم
124115119مجموع

بر اساس آمارهاي آرشيو اختصاصي آمنون نتصر در كتاب پادياوند تعداد زيادي از يهوديان در شهرهاي مختلف در
. مدارس آليانس مشغول تحصيل بودند

)برگرفته از آرشيو اختصاصي آمنون نتصر در كتاب پادياوند(2جدول شمارة
1938-39 1935-36 1934-35 1933-34 1932-33 1923-24 1922-23 سال تحصيلي
پسر518
 دختر269

پسر574
 دختر197

پسر586
 دختر173

پسر584
 دختر169

پسر620
 دختر130

پسر395
 دختر235

پسر425
 دختر215

اصفهان

پسر460 پسر797
 دختر695

پسر797
 دختر695

پسر880
 دختر715

پسر845
 دختر530

پسر708
 دختر305

پسر693
 دختر295

تهران

پسر360 پسر549
 دختر343

پسر572
 دختر225

پسر486
 دختر395

پسر570
 دختر435

پسر546
 دختر311

پسر598
 دختر847

همدان

مختلط187 مختلط187 مختلط187 مختلط187 مختلط120 - - بروجرد
مختلط125 مختلط125 مختلط125 مختلط125 مختلط110 - - بيجار
مختلط345 مختلط345 مختلط345 مختلط345 مختلط320 - - سنندج

- مختلط235 مختلط235 مختلط235 مختلط140 - - كاشان
پسر538
 دختر 436

پسر452
 دختر281

پسر457
 دختر 296

پسر615
 دختر296

پسر580
 دختر285

- - كرمانشاه

مختلط210 مختلط210 مختلط210 مختلط210 مختلط190 - - گلپايگان
مختلط195 مختلط195 مختلط195 دختر195 مختلط190 - - نهاوند
مختلط300 پسر120

 دختر52

پسر122
 دختر53

پسر135
 دختر90

پسر150
 دختر70

- - يزد

نفر4339 نفر5730 نفر5273 نفر5625 نفر5285 نفر2500 نفر3064 جمع كل

 ارزيابي فعاليت آموزشي يهوديان ايران از سوي مراكز يهودي
رسد كه مدارس آليانس در ايران همواره مراكزي به حساب در نگاه اول چنين به نظر مي

و ديگر مسئوالن از كه آمدند مي براي پرداختن به مسائل مليهاآننمايندگان كليمي
گاه با اين،الملليو دولت ايران بسته به شرايط بين كردندمياسرائيل استفاده بني

و گاه فعاليت برگ، 293- 6007بازيابيةسازمان اسناد ملي، شمار( كردميمخالفت ها موافقت
1-3،5.(



و نظام نوين آموزش ملي  169/ در ايران مدارس كليميان

و گزارش اما نگاهي دقيق مي تر به اسناد اين مراكزكه دهد هاي اين دوره نشان
. اند برخوردار نبودهچنداني تبليغ براي قوم يهود از آزادي عملةآموزشي در زمين

المقدس در انعكاس ديدگاه يهوديان نسبت به گري شاهنشاهي ايران در بيتكنسول
ش،.هـ1314دي21/م1936ژوئيه 12در تاريخ،گرياين كنسول. دولت ايران فعال بود
و انعكيضمن ارسال گزارش و تشكر محرمانه به وزارت امور خارجه اس مراتب خشنودي

و رئيس اعالي مجلس فلسطين نسبت به مواضع دولت حاج امين ايران، الحسيني مفتي
نوامبر 21زوي رئيس هيئت جمعيت ملي يهود فلسطين را كه در تاريخ خالصة مقالة بن

و منتشر شده بود، ارسال داشت» داور«ةدر روزنامش.هـ1314آبان29/م1936 . چاپ
به بيانضمن زويبن آمده در ايران آن روز، گزارش عملشرحي كلي از اصالحات

متحريك و وقعيت يهوديان ايراني نسبت به ديگر يهوديان جهان آميزي از وضعيت
:نوشت
مي) معارف(دولت ايران به اعمال فكري« و در سالاهتمام به 2500،دهد نفر محصل را

ميدانشگاه در. كندهاي اروپا اعزام اين محصالن يقين دارند پس از اتمام تحصيالت خود
ك و مراجعت به وطن از طرف دولت آنارهايي اروپا شد به »....ها واگذار خواهد

و به مي ويژه جوانانوي همچنين در مورد وضع يهوديان : نويسديهودي
مي« و دويست نفر يهودي در قشون ايران خدمت هاي تحصيل كرده جوان. كنندهزار

روزي به يك گونه اميدواري ندارند كه هيچ كننديهودي كه از اروپا به ايران مراجعت مي
).41صيزداني،(» ...ي دست يابندشغل حكومت

البته گزارش فوق مانند ديگر اظهارنظرهاي يهوديان افراطي در اين دوره بدبينانه
در در بررسي وضعيت دانش،از مراكز يهوديِ ديگرچون برخي،است هةدآموزان يهودي

ميتري ارائ بخشبيست تصوير رضايت بر. دهنده كناري رضاشاه توسط نيروهاي پس از
8فلسطين در تاريخ چاپ)Jwish Chronicle(»جئوئيش كرونكيل«ةمتفق، روزنام

اي تحت عنوان اطفال تهران، راجع به در مقاله،ش.هـ1322شهريور16/م1943سپتامبر
مياين كودكان به دبستان...«: كودكان يهودي در ايران نوشت روند كه به زبان هايي

هر. كنندعبري تكلم مي ميكه يك كتاب دعا بيا جاييلهذا توانند بند معني آن را
بنبه نظر مي).79-77صص،يزداني(»...بفهمند زوي گزارشي رسد اين مقاله نسبت به مقاله

و واقعي ميرا تر گوياتر اين. دهداز وضع آموزشي يهوديان ايران در اين زمان ارائه
.ه استها به يقين ريشه در اقدامات دورة رضاشاه داشت پيشرفت
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،بود ها پيش از دورة پهلوي اول آغاز شدههاي مدارس آليانس كه مدتفعاليت
از زماني. ثير قرار داده بودتأسياست دولت نسبت به يهوديان را تحت كه دولت ايران

و مرور آزادان درةمهاجرت يهوديان به فلسطين جلوگيري كرد، عبور يهوديان خارجي
و اسكان يهوديان عراق در خرمشهر را با اغماض پذيرفت تأسيسةدولت اجاز. ايران

هاي مالي به اين مراكز صادر كرد؛ ولي از اعطاي كمكهاآنمدرسه در ايران را براي 
ن را تر يهودياهاي فرهنگي گستردهحال اين سياست دولت، فعاليتدرهر. نمودخودداري 

به نيزحتي يهوديان ايراني ساكن فلسطين،در اين زمان. پي داشتدر چشم ياري
ش براي تأسيس كرسي زبان.هـ1317/م1938كه در سالچنان،دولت دوخته بودند

ازو هرچند نمودند درخواستاز ايران كمك مالي،فارسي در دانشگاه يهودي فلسطين
تبليغات،صورت نگرفتاقدامات عملي چنداني براي كمك به يهوديان سوي دولت

مياهاين تبليغات مسلماً در چنين بره. فراواني به نفع دولت به همراه داشت ازي توانست
همچنين يهوديان،در جذب يهوديان ايران به فلسطين مؤثر واقع شود چندين جهت
ويهاي خواستند تا با تبليغ سياست شايد مي تا دولتمردان بكوشند رضاشاه در دفاع از

بياير -ص،يزداني(دنطرفي خارج سازان را در قبال مهاجرت يهوديان به فلسطين از موضع

و مطالبي كه).62 سفر خود دربارةهاآنورود برخي محققان كليمي از فلسطين به ايران
اين افراد دكتر براور بودةاز جمل؛، نقش مهمي در اين تبليغات داشتكردندميمنتشر 
وزير اي به نخستپس از بازگشت نامه،ش.هـ1314آذر23/م1935دسامبر 15كه در 

و در آن نامه از مالطفت و كساني كه او را در طول انجام ايران نوشت هاي دولت ايران
و تشكر كردنموكار پژوهشي ياري  : وي در نامه نوشت. ده بودند، تقدير

بهطبيعت وضعيت مملكت شما، اثرات خوبي در قلم من ...« و آمدوخصوص رفتبخشيد
ميآموزان به مدارس كه نمونه دانش نمود، همواره در اي از ترقيات كشور شما را مجسم

مي. دارمخاطرة خود محفوظ مي و فلسطين مردم كوشند، تهران جديد غربي را با در ايران
).5برگ،297-19005: بازيابيةسازمان اسناد ملي، شمار(» تهران قديم شرق آميخته كنند

 نتيجه
و تدوين ايدئولوژي ملي دولتمردان ايران در دورة پهلوي اول با تمركز قدرت سياسي

در جامعه،مانند كليميان،هاي مذهبيبراي نوسازي، زمينه را براي حضور بيشتر اقليت
و فنون نوين در اولويت. دندنموفراهم  در اين دوره براي پيشرفت كشور، كسب دانش
وةهاي يكپارچهمين راستا، وزارت معارف با تدوين برنامهدر. بود و نظارت دقيق ملي

و كيفي مدارس جديد پرداختةمستمر، به توسع مندي از اين كليميان با بهره. كمي



و نظام نوين آموزش ملي  171/ در ايران مدارس كليميان

به شرايط، تحول مهمي در برنامه هاي ملي برنامه. وجود آوردندهاي آموزشي مدارس خود
التعليم به تحصيل در تعداد زيادي از افراد الزمبراي گسترش آموزش نوين باعث شد 

و افراد اين مدارس جديد بپردازند كه  باعث تحول در نظام آموزشي كليميان شد
در اين دوره با تأكيد بر سياست. هاي فرهنگي شدندبرجستة علمي وارد عرصه فعاليت

و اقليتةيكپارچ و امتياز اضافي براي هيچ گروه نبود،ايمذهبيملي كه حاوي تبعيض
و ماليات اضافي معاف شد اوضاع مالي خود،و عالوه بر اينندكليميان از پرداخت جزيه

باعث افزايش جمعيت،ند كه اين مسئلهيدهاي تجاري بهبود بخشرا با گسترش فعاليت
شدهاآن و گسترش. در تهران همچنين كليميان، با افزايش امكانات مالي به توسعه

و حتي براي مهاجرين كليميمدارس جديد كم و شورويانك كردند از كشورهاي عراق
. دندنموامكانات جديد آموزشي فراهم 
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