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چکیده
تغییر در ساختار نظام آموزشی که از زمان مشروطیت با وضع قوانین جدید آغاز
و به تدریج تداوم یافت ،با تغییر ساختار دولت در دوران پهلوی اول و اتخاذ

سیاست های جدید دستخوش تغییرات عملی گسترده گردید .سیاست
تمرکزگرایی دولت جدیدْ تمامی ساختار آموزشیکشور را تحت نظارت حکومت
درآورد .متناسب با چنین رویکردی شهر کرمان نیز از جهات کمی و کیفی
اصالحات گستردهای را در حوزۀ آموزش و پرورش از سر گذراند .علی رغم
دستاوردهای مهم در این زمینه ،ایالت و شهرکرمان از کمبود بودجه رنج میبرد.

به همین سبب بررسی پی امدهای کمبود بودجه در ساختار معارف شهر کرمان
محور پژوهش حاضر است .یافته های پژوهش که با روش تاریخی و با رویکرد
تحلیلی بر پایۀ منابع کتابخانه ای و اسناد نویافته صورت گرفته است ،نشان

میدهد علی رغم دستاوردهای آموزشی گسترده در ساختار آموزش و پرورش شهر
کرمان ،عواملی همچون محدود بودن امکانات مالی و تخصیص میزان اندکی

در بودجۀ ساالنۀ دولت سبب میگردید که تغییرات صورت گرفته متناسب با
نیازهای نظام آموزشی موجود نباشد.
کلیدواژهها :آموزش و پرورش ،بودجه ،پهلوی اول ،کرمان ،وزارت معارف.
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مقدمه
اصالح و تمرکز در ساختار نظام آموزشی ایران از جمله مهمترین عالیق مشروطه خواهان
محسوب میگردید.تصویب برخی از قوانین در مجلس اول و تداوم این تالشها در سال
1290ش در این باره قابل بررسی است .مهمترین گام در این زمینه در سال 1300ش و
با تصویب قانون شورای عالی فرهنگ برداشته شد و تمامی امور مربوط به اعمال
سیاست تمرکز در وزارت معارف بر عهده این شورا گذاشته شد .شهر کرمان یکی از
نخستین شهرهایی بود که از ابتدای دوران مشروطیت با تأسیس مدارس ملی در ایجاد
تغییرات گسترده در ساختار سنتی نظام آموزشی خود سعی کرد .حضور گستردۀ آزادی

خواهان و عالقهمندان به نظام حکومت مشروطیت در کرمان و نقش آنان در تحوالت
این دوران اسباب توجه آنان به اعمال تغییرات در ساختار نظام آموزشی و تشکیل چند
مدرسه ملی گردید .شهر کرمان یکی از معدود شهرهایی بود که با تصویب قانونی در
مجلس دوم میبایست یک مدرسۀ دولتی در آن ایجاد میشد (حامدی .)136 ،شکل
گیری مدارس ملی در شهر کرمان همانند سایر شهرها با مشکالت بسیاری به همراه بود
اما حمایتهای همه جانبۀ آزادیخواهان و عالقهمندان به اصول آموزشی جدید سبب
پایداری آنها میگشت (صنعتیزاده.)146 ،
با اعمال سیاستهای تمرکزگرایانه در تمامی ساختار حکومتی ،نظام معارفی کشور
نیز می بایست مطابق با این سیاست تمرکزگرایانه جدید بازتعریف میشد .دستورالعمل
های بسیاری در ابتدای دوران پهلوی اول در این زمینه به تصویب رسید (ساکما،
 .)18 :297/37698اتخاذ چنین رویکردی تحوالت عمدهای در ساختار آموزشی
کشور به جا نهاد .افزایش تعداد مدارس نوین در کنار کاهش مدارس سنتی ،تالش در
راه افزایش سطح تعلیمات عمومی جامعه ،مبارزه با بیسوادی ،تالش در راه پذیرش
تفکر نوین آموزشی از مهمترین دستاوردهای نظام آموزشی تمرکزگرای این دوران است.
هرچند در بسیاری از مسائل از جمله یکسانسازی قوانین آموزشی اعمال این سیاست
فواید بسیاری را به همراه داشت ،اما به جهت فهم و اجرای نادرست سیاست
تمرکزگرایی اعمال این رویه پیامدهای نامناسبی نیز به همراه داشت .عدم استقالل مالی
مراکز ایالت و انتخاب آموزگاران شهرها با نظر مرکز و بیتوجهی به آموزش عملی دانش
آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی و گرایش فارغالتحصیالن برای ورود به مشاغل
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دولتی و حتی بیتوجهی به ادامۀ مشاغل پدران خود از جملۀ مهمترین کاستیهای نظام
آموزشی موجود بود (بیداری ،س ،1ش1 ،35؛ صدیق.)140 ،
با توجه به ساختار کامالً معیوب نظام آموزشی گذشته و محدود بودن منابع مالی
دولت ،کمبود بودجه یکی از مهمترین مشکالت نظام معارفی کشور و بهخصوص شهر
کرمان به عنوان مرکز ایالت هشتم محسوب میشد .اعمال سیاست تمرکز به نوعی اتکاء
مالی مدارس ملی به بودجۀ دولت نسبت به سابق بیشتر کرد هرچند حمایتِ نهچندانِ
دولت از این مدارس مشکالتی را برای آنان به همراه آورد .بهرغم پیشرفتهای کمّی در
ساختار آموزشی به جهت محدود بودن منابع مالی از جهات کیفی نظام آموزشی مشکالت

بسیاری داشت.

بر این اساس میتوان چنین پرسشهایی را طرح کرد-1:کمبود بودجه چه تأثیری در
فرایند توسعۀ مدارس شهر کرمان به همراه داشت؟  -2تأثیرمشکالت مالی بر وضعیت
آموزگاران چگونه بود؟
در رابطه با ساختارآموزش و پرورش این دوران پژوهشهای مختلفی به چاپ رسیده
است .رودی متی در مجموعه مقاالتی که به همت استفانی کرونین به چاپ رسیده است
مقالهای با عنوان آموزش و پرورش در دورۀ رضا شاه به چاپ رسانده است .رسالۀ عیسی
صدیق با عنوان «ایران مدرن و نظام آموزشی آن» که مربوط به نیمۀ اول سلطنت پهلوی
اول است در سال  1397پس از ترجمه به چاپ رسیده است .در پژوهشهای نام برده
شده اصول و ساختار کلی معارف بررسی شده است .در مورد وضعیت آموزش و پرورش

شهرها و ایالتهای این دوران پژوهشهای اندکی صورت گرفته است .علی نادریانفر و
همکاران او در مقالهای به بررسی ایجاد مدارس نوین و عملکرد آن در بلوچستان
پرداختهاند .جلیل نائبیان و محرم قلیزاده در بارۀ نقش سیاستهای فرهنگی دورۀ رضا
شاه در وضعیت آموزش و پرورش تبریز پژوهش کردهاند .فاطمه بیگم روحاالمینی
تعدادی از اسناد معارف کرمان را از مشروطه تا پهلوی دوم جمع آوری و بازخوانی کرده
است.
وضعیت مدارس در مقاطع مختلف
تقسیم بندی مقاطع تحصیلی برگرفته از نظام آموزشی کشور فرانسه بود .این سطوح
تحصیلی که شامل دو دورۀ شش سالۀ ابتدایی و متوسطه میشد که مقطع اخیر به دو
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دورۀ سه ساله تقسیم میگردید .برای ورود به دورۀ دوم متوسطه امتحان گرفته میشد.
این دوره به دو شعبۀ ادبی و علمی تقسیم میشد .شعبۀ ادبی شامل درسهای ادبی ،تاریخ
و جغرافیا میشد و شعبۀ علمی شامل درسهای ریاضی ،فیزیک ،شیمی و تاریخ طبیعی
میشد (حکمت.)124-122 ،علی رغم رشد کمی و کیفی این مدارس در مقاطع
مختلف با توجه به سیاستگذاری های کالن دولت ،کمبود بودجه و مسائل مالی نقش
مهمی در توسعۀ مطلوب این مدارس داشت.
مدارس ابتدایی

با توجه به نوپایی ساختار جدید آموزشی و وجود مشکالت بسیار در این زمینه ،مهم

ترین برنامۀ حکومت تا سال  1308گسترش و اهمیت دادن به تعلیمات ابتدایی بود.
افزایش کالسهای درسی در مقطع ابتدایی از  4کالس به  6کالس در دستور کار وزارت
معارف قرار گرفت .اهمیت این مقطع به اندازهای بود که در مجلس ششم اعتبارخاصی
برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی در نظر گرفتند (حامدی .)164 ،با
توجه به محدودیت بودجه و توان اندک مالی مدارس ملی که اغلب آنها وابستگی بسیاری

به حمایتهای مالی دولت داشتند ،لزوماً همۀ مدارس ابتدایی نمیتوانستند تمامی کالس
های این مقطع را برگزار کنند .تعدادی از مدارس ابتدایی تنها سه یا چهار کالسه بودند.
شهر کرمان نیز با وجود کمبود همیشگی بودجه از این قاعده مستثنی نبود .دبستان دولتی
باغ سرآسیاب در سال  1319هم چنان چهار کالسه بود ( روح االمینی و دیگران،
)253/2کمبود بودجه و بیتوجهی به توسعۀ مدارس ابتدایی که مرتبط با نخستین برنامۀ
جامع آموزشی کشور بود ،سبب گردید روند ساخت این مدارس تا سالهای پایانی پهلوی
اول همچنان تداوم داشته باشد .این امر سبب گردید در سال  1319چندین مدرسه
ابتدایی در کرمان ساخته شود (بیداری ،س ،10ش .)1 ،30همچنین بررسیهای آماری
نشان میدهد در نیمۀ دوم دوران پهلوی اول به جز مدارس ملی بیش از پانزده مدرسۀ
ابتدایی دولتی در شهر کرمان ساخته شد (نکـ  :روح االمینی و دیگران)337-263 ،

در حالی که مطابق با برنامۀ دوم آموزشی در نیمۀ دوم این دوران میبایست به توسعه و
ساخت مدارس دوران متوسطه اقدام میشد.
همچنین برررسی نمودار معارفی دانشآموزان دوران ابتدایی در سالهای  1316تا
 1318نشان میدهد کمبود مدارس در این سالها همچنان وجود داشته و تعدادی از
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دانشآموزان به جهت محدودیت قادر به ورود به مدارس نبودند (بیداری ،س ،8ش،16
3؛ همان  ،س ،9ش.)1 ،6
توسعۀ مدارس ابتدایی دختران از ابتدای این دوران مورد توجه قرار گرفت .هرچند
به دالیل مختلف مالی و مسائل اجتماعی کمتر مورد توجه وزارت معارف بود .مشکالت
مالی موجود سبب شد در این زمینه نیز تشکیل مدارس ملی کمک مؤثری در توسعۀ این
مدارس باشد .استقبال اهالی مناطق شرقی کرمان از مدارسْ برپاییِ مدرسۀ ابتدایی
دخترانه را در سال  1306ش سبب گردید .مدیر مدرسۀ دانش در خارج از دروازۀ وکیل
مدرسهای ملی و دخترانه با نام پهلوی تأسیس کرد و بودجۀ آن نیز از شهریۀ دانشآموزان

تأمین میشد .اداره معارف کرمان نیز در راستای حمایت از چنین مدارسی مقداری از
بودجۀ مدرسه را در ردیف بودجۀ سالیانۀ کرمان منظور نمود (ساکما،297/16673 ،
.)4
بهطور کلی تحصیل دختران به عوامل مهمی همچون توان مالی خانوادهها و رویکرد
اعتقادی و اجتماعی آنان به تحصیل دختران بستگی داشت  .به همین جهت تأسیس و
گسترش دبستان بانوان در برخی از مواقع به جهت استقبال کم بانوان در خطر تعطیلی
قرار میگرفت .دبستان ملی نسوان مدت کوتاهی پس از تشکیل به جهت مشکالت مالی
مردم و مخالفت با تحصیل دختران در خطر تعطیلی قرار گرفت .از آنجایی که قسمتی
از هزینهها از سوی متقاضیان پرداخت میشد ،ورود ناکافیِ بانوان این دبستان را به

تعطیلی کشاند (بیداری ،س ،5ش .)4 ،55بر همین اساس توجه اصلی به ساخت مدارس
بانوان بیشتر از سوی دولت بهخصوص در نیمۀ دوم دوران پهلوی اول صورت گرفت و

مدارس ملی بانوان کمتر مورد توجه به نسبت مدارس پسران بود .به طوری که تا سال
 1320بیشتر تعداد دبستانهای دخترانه دولتی بودند (بیداری ،س ،11ش.)1 ،7
مشکالت مطرح شده سبب گردید بسیاری از مدارس ابتدایی دختران نیز با ظرفیت کامل
شش سالۀ مقطع ابتدایی تشکیل نگردند (بیداری ،س ،4ش.)4 ،11
مدارس اکابر از جمله مدارس مورد توجه این دوران بود .این مدارس در ابتدا در
ردیف مدارس ابتدایی قرار می گرفت و مدرک آنها معادل چهارم ابتدایی بود .از اواخر
سال 1310ش دولت برای مبارزه با بیسوادی به آموزش بزرگساالن توجه کرد .در سال
1316ش وزارت فرهنگ موظف شد در سراسر کشور جهت بزرگساالن بین  18تا 40
سال مدارس شبانه برپا نماید .محل تشکیل این مدارس در دبستانها بود (کرونین192 ،
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؛ بیداری ،س ،9ش .)4 ،9علی رغم تأ کید دولت در گسترش چنین مدارسی،کمبود
بودجه در جهت توسعۀ مدارس اکابر بهخصوص در مناطق اطراف کرمان سبب گردید
متنفذین محلی با هزینههای خود به کمک دولت در این زمینه اقدام نمایند (بیداری،
سال  ،7ش .)4 ،8کمبود آموزگار برای تدریس در این مدارس از دیگر موانع عدم
توسعۀ مدارس اکابر بود .برای حل چنین مشکلی ادارۀ معارف کرمان از وزارت معارف
می خواهد برای بازدهی بهتر آموزگاران و با توجه به کمبود معلم و عدم تأمین بودجۀ
الزم برای استخدام آموزگاران ،بهتر است این کالسها در تابستان برگزار و تا حدودی
از مشکالت موجود کاسته گردد(ساکما.)11 ،297/23888 ،
مدارس متوسطه

با توجه به محدودیت بودجۀ کشور در توسعۀ سریع معارف ،تأکید اصلی دولت در ابتدا
بر سراسری کردن تحصیل در مقطع دبستان بود .حداقل تا نیمه نخست دوران پهلوی
اول با توجه به مشکالت مالی موجودْ اقدام چندانی بهمنظور توسعۀ مدارس در مقاطع
متوسطه صورت نگرفت .هرچند برنامۀ این مدارس در دو نوبت در سالهای  1307و

1312ش تدوین گردید (اکبری .)214 ،مدارس دورۀ دوم متوسطه دارای گرایشهای

ادبی و علوم و بازرگانی بودند و درس خواندن در این گرایشها افراد را آمادۀ حضور
در مقاطع بعدی دانشگاهی یا مدارس عالی میکرد .همچنین رویکرد دولت این بود که
هر وزارتخانه یک دبیرستانِ ضمن خدمت طبق نیازهایش تأسیس کند .چنانکه وزارت
کشاورزی در این راستا یک مدرسه و دانشکدۀ کشاورزی تأسیس کرد (صدیق.)113 ،
بررسی منابع موجود نشان میدهد که تا سال  1308در شهر کرمان برای دوران
متوسطه مدارسی وجود نداشت و محصالن پس ازگرفتن سیکل اول متوسطه برای ادامۀ
تحصیل میبایست به تهران میرفتند .مشکالت مالی موجود سبب گردید با تالشهای
شخصی حسین جودت رئیس وقت معارف ایالت کرمان در این سال به همت
معارفدوستان تنها یک کالس در دورۀ نخست متوسطه تشکیل گردد (بیداری ،شماره
 .)4 ، 68جودت برای پیگیری و افتتاح رسمی مدارس متوسطه در شهرکرمان ،ضمن
سفر به پایتخت درسال  1309نظر وزیر معارف را در افزایش اعتبار بودجه در تشکیل
مقطع نخست متوسطه به همراه جذب دو معلم برای تدریس در این مقطع جلب نماید
(بیداری ،س ،2ش.)2 ،67
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به نظر میرسد از ابتدای سال 1310ش توجه به مقطع متوسطه در شهر کرمان مورد
توجه گستردۀ وزارت معارف قرار گرفت .انتخاب فردی همانند فرهوشی (مترجم
همایون سابق) از مرکز برای ریاست دبیرستان پهلوی این توجه را نشان میدهد (بیداری،
س ،2ش .)4 ،21-20اما توجهات دولت در این زمینه بسیار ناکافی بود به این جهت
در همان زمان معارفدوستان کرمان در نامهای به وزیر معارف افتتاح چند باب مدرسۀ
متوسطه و تکمیل کردن تنها مدرسۀ متوسطه از حیث ساختمان و اثاثیه و کتابخانه و
آزمایشگاه را خواستار شدند .در نهایت افتتاح دورۀ دوم متوسطه را درخواست کردند
تا حداقل بتوانند برای مدارس آموزگار تربیت نماید (بیداری ،س ،2ش  .)1 ،42با

توجه به ناکافی بودن بودجۀ معارف ایالت کرمان و عدم افزایش آن در سال ،1311
نواقص مدرسۀ متوسطۀ پهلوی هم چنان تداوم داشت و با کمبود بودجه و معلم تنها با
تالشهای دلسوزانۀ حسین جودت نمایندۀ معارف ایالت کرمان و مترجم همایون و
همراهی تعدادی از آموزگاران بدون کمترین چشم داشت مادی اداره میگردید (بیداری،
س ،3ش.)1 ،40
با توجه به امکانات محدود دولت در توسعۀ مدارس متوسطه ،ساخت مدارس
متوسطۀ ملی نیز مورد توجه معارفدوستان بود .دبیرستان ملی شهاب که در سال 1314
بنا گردید یکی از این مدارس بود .هرچند هزینههای بسیار مدارس متوسطه بهخصوص
در جذب معلمان با درجۀ تحصیلی دیپلم سبب تحمیل هزینۀ بسیار برای این مدارس
بود .به این جهت مدارسی این چنینی به سرعت با کمبود بودجۀ اساسی روبرو میشدند
(ساکما .)3 ،297/14517 ،بیشترهزینههای تحصیل میبایست از سوی دانشآموزان
تأمین و در صورت اثبات عدم توانایی افراد بیبضاعت ،هزینۀ تحصیل آنان رایگان می
گردید (همان ،س  ،3ش  .)4 ،59تا سال  1316دورۀ اول متوسطه در دبیرستانهای
پهلوی و ایرانشهر ،جم ،شهاب ،ملی شاهپور ،ملی شبانه ،شاهپور و ملی سعادت برقرار
گردید و دورۀ دوم متوسطه ،تنها دو شعبۀ ادبی و علمی دانشآموز میپذیرفت(.بیداری،
س ،8ش .)3 ،16کمبود بودجه سبب گردید تنها در سالهای پایانی این دوران دورۀ
دوم متوسطه دارای  4شعبۀ ادبی ،ریاضی ،طبیعی و بازرگانی گردد (بیداری ،س،10
ش.)2 ،44
توجه به مقطع متوسطه برای بانوان از ابتدای نیمۀ دوم پهلوی اول مورد توجه معارف

پروران قرار گرفت .آنان در نظر داشتند در بودجۀ سال  1311مبالغی جهت تأسیس
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مدارس متوسطه منظور دارند تا بتوانند از فارغ التحصیالن این مقطع جهت تدریس در
مقطع ابتدایی استفاده کنند هر چند مشکالت مالی و بیتوجهی به نیازهای مالی کرمان
از سوی مرکز این خواسته را در آن زمان عملی نکرد (بیداری ،س ،2ش)1 ،26 -27
هرچند با توسعۀ مدارس متوسطه این خواسته چندان عملی نشد .رویکرد اجتماعی به
تحصیل بانوان و شهریۀ باالی تحصیل در دوران متوسطه تعداد محدودی از
دانشآموزان دختر را برای تحصیل در مقطع متوسطه ترغیب میکرد .در سال 1317
تعداد شرکت کنندگان امتحان نهایی دورۀ پایانی ابتدایی  267نفر بود .اما در همین سال
در دورۀ دوم دبیرستان دختران تنها  15نفر داوطلب بودند (بیداری ،س ،8ش.)3 ،16
در سال  1320تنها  53دانش آموز دختر برای ادامه تحصیل در مقطع متوسطه
متقاضی بودند (بیداری ،س ،11ش .)1 ،5این میزان متقاضی برای دورههای باالتر
کمتر میگردید .در سال 1320ش از سه دبیرستان دخترانه 53 ،نفر برای امتحان در
پایان مقطع اول متوسطه حاضر شدند .و در این میان در مقطع دورۀ دوم متوسطه در
گرایش اختصاصی (خانهداری)  6نفر داوطلب شدند (بیداری ،س ،11ش.)1 ،7
مجموع امتحان دهندگان دبیرستانها برای دورۀ دوم متوسطه از دو دبیرستان  15نفر
بود (بیداری ،س ،8ش.)3 ،16
بهطور کلی توجه به تحصیل عالیۀ بانوان پس از مسأله کشف حجاب بیش از سابق
گردید .در حقیقت با اجرای این سیاست دولت به نوعی مجبور به افزایش منابع مالی

مدارس بانوان گردید .جدیت دولت در این زمینه سبب شد در سال  1315در محلۀ تکیه
گلباز خان در مدتی کمتر از یک سال بنای یک عمارت دبیرستان برای بانوان مهیا

گردد (همان ،س  ،7ش  .)7،4ساخت دبیرستان برای بانوان تا سال  1319هم چنان
ادامه داشت .در این سال دبیرستان دوشیزگان افتتاح گردید (بیداری ،س ،10ش،34
.)1
در این دوران دبیرستانهای مختلفی تحت نظر برخی مؤسسات و ادارات دولتی برای
تکمیل کادر اداری خود تشکیل گردید .این مدارس به جهت مشکالت مالی ادارات و
عدم حمایت دولت در کرمان مورد توجه قرار نگرفت .تنها در سال 1320ش بود که
دبیرستان کشاورزی تشکیل گردید .در سال  1320دبیرستان کشاورزی تحت نظارت
ادارۀ امور کشاورزی آغاز بهکار کرد و داوطلبان میبایست به ادارۀ امور کشاورزی
مراجعه میکردند (بیداری ،س ،11ش.)1 ،8
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از دیگر دبیرستانهای کرمان میتوان به دبیرستان اکابر که در سال  1315تأسیس
گردید ،اشاره کرد .دبیرستان شبانه شاهپور بیش از نود دانش آموز داشت .این دبیرستان
نیز از بدو تشکیل با کمبود بودجه مواجه بود علی رغم اینکه از دانشآموزان شهریه
میگرفت و مدیر آن به تعطیل شدن آن در صورت عدم حمایت دولت اشاره کرده بود
(بیداری ،س ،7ش1 ،4؛ س ،7ش.)1 ،23
دانشسرا
هر چند تشکیل دانشسرا برای تربیت معلمان از اواخر دوران قاجار شکل گرفت و با
تشکیل دانشسرای عالی در سال 1298ش نخستین مرکز بزرگ و مهم تربیت معلمان

برای مقاطع تحصیلی شروع به کار کرد ،اما توسعه و گسترش چنین مراکزی در دورۀ

پهلوی اول اتفاق افتاد .توجه ویژۀ حکومت به تغییر بنیادین در آموزش و پرورش و نیاز
شدید حکومت به تربیت دبیران سبب توجه هر چه بیشتر دولت به این امر شد .از سوی
دیگر میبایست به این نکته توجه داشت که نیاز حکومت به توسعۀ دیوان ساالری برای
سپردن مشاغل اداری نیازمند تربیت جوانانی تحصیل کرده بود .لزوم همین نگاه توجه
به مسألۀ آموزش و پرورش و توسعۀ مراکز دانشسرا را دو چندان نمود .تا نیمۀ نخست
سلطنت پهلوی اول توجه چندانی برای تأسیس دانشسرا صورت نگرفت .حتی تالش
های نخستین در این زمینه در سال  1305شکست خورد (صدیق .)154 ،با تدوین
قانون تعلیم و تربیت در سال  1312در مورد لزوم توجه به تشکیل دانشسرای مقدماتی
تا سال 1320ش سی و شش دانشسرای مقدماتی در سراسر کشور تشکیل گردید (آوری،
.)36/2
کمبود اعتبار در دهۀ اول این دوران سبب غفلت از پرورش معلمان گردید .لزوم اخذ
مدرک حداقلی سیکل اول متوسطه برای معلمانی که با مدرک کمتر از آن به تدریس
مشغول بودند ،رئیس معارف وقت کرمان را بر آن داشت بدون بودجۀ دولتی و با حمایت
معارفدوستان یک دارالمعلمین اکابر شبانه در محل کتابخانۀ معارف تأسیس نماید
(بیداری ،س ،2ش )1 ،23این دارالمعلمین ماهیانه سیصد تومان مخارج داشت که به
همت معارفدوستان تأمین گردید .وزارت معارف هیچ بودجهای برای آن منظور ننمود
(بیداری ،س ،2ش .)3 ،38-37لزوم ارتقای سطح دانش آموزگاران دوران ابتدایی
سبب گردید وزارت معارف به تقلید از الگوی معارف کرمان در سال 1313ش الیحۀ

تربیت معلم را با هدف بهبود در کیفیت تدریس آموزگاران ابتدایی تصویب نماید .با
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این قانون همۀ آموزگاران دورۀ ابتدایی دولتی میبایست این دوره را طی میکردند
(کرونین.)191 ،
با تشکیل دانشسرای مقدماتی در کرمان و رویۀ دولت در ترغیب دانشآموزان دورۀ
اول متوسطه برای ورود به این مراکز روزنامۀ بیداری با حمایت از این سیاست دولت به
لزوم توجه به این گونه مراکز تأکید و دانشآموزان را با بیان مزایای مادی و معنوی آن
ترغیب به ورود به دانشسرا مینمود (بیداری ،س ، 8ش  .)1 ،15کمبود معلم در این
زمان و عالقهمند کردن محصالن مقاطع متوسطه برای ورود به دانشسرای مقدماتی سبب
گردید دولت با تصویب یک الیحه در مجلس امتیازهایی به محصالن دانشسرای
مقدماتی و عالی قائل گردد و به آنها پایههای تشویقی مطابق با قوانین استخدامی در نظر

بگیرد (بیداری ،س ،8ش  .)4 ،24کمبود معلم و نیاز به تشویق دانشآموزان برای ورود
به دانشسرای مقدماتی تا سال  1319ش هم چنان ادامه داشت .در یکی از مقاالت در
این زمینه آمده «دانشآموز دانا و نیکبخت دانشسرا را ترجیح میدهد» (بیداری ،س،10
ش .)4 ،19یکی از نکات مهم در ترغیب دانشآموزان برای ورود به دانشسرا ،تحصیل
در دبیرستان شاهپور بود .این دبیرستان در حقیت به نوعی زیر مجموعۀ دانشسرا به
حساب میآمد .دانشآموزان این دبیرستان میتوانستند با تعهد دادن به این که پس از
اتمام دوران متوسطه به دانشسرا رفته و معلم شوند ،از شهریه دادن معاف شوند (همان،
س ، 8ش .) 21،4
دانشسرای مقدماتی کرمان در روز  15مهر ماه  1314در زمان مدیریت مایل
توسیرکانی تشکیل و با خریدن یک عمارت عالی در سال بعد برای آن ،دانشسرا به مکان
جدید منتقل گردید و وزارت معارف دستوراتی بابت احیای عمارت تازه خریداری شده
به معارف کرمان صادر نمود (ساکما .)4 ،297/37698 ،در سال  1315دانشسرای
مقدماتی بانوان در قسمتی از دبیرستان پهلوی نیز آغاز به کار نمود (بیداری ،س ،8ش،2
.)4
با تشکیل دانشسراهای مقدماتی در کرمان در سال  1318مشکل کمبود دبیران تا
حدود بسیاری برطرف گردید .در این دانشسرا ،عالوه بر تحصیل سخنرانیهای متعددی
در موضوعات مختلف ادبی ،ساختار علمی دانشسرا ،مشکالت معلمان ،کمبود تعداد
معلمان ،اساتید و تشکیالت دانشجویان و طرز تحصیل آنان برگزار میگردید (همان،

س ،9ش .)2-1 ،52
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کمبود بودجه و تأثیرات آن
کمبود بودجه و توجه نه چندان مناسب در این زمینه به شهرها و ایاالت دوردستی هم
چون کرمان یکی از مهمترین عوامل در عدم توسعۀ نظام آموزشی این مناطق بود .با توجه
به نوپایی ساختار جدید آموزشی و نیاز شدید کشور به توسعۀ ساختار جدید ،رویکرد
نامناسب گذشته به امر آموزش سبب گردید از ابتدای سال 1300ش که ارادۀ دولت در
گسترش معارف قرار گرفت کمبود بودجه و محدود بودن منابع مالی اختصاص یافته به
عنوان مهم ترین مشکل در ایالت و به تبع آن شهر کرمان محسوب گردد .بسیاری از
مدارس غیر دولتی با بودجۀ زمینهای وقفی مرتبط با خود اداره میشدند .تسلط دولت

بر اوقاف و تعیین سیاستهای جدید بر نحوۀ مصرف درآمدهای آن سبب گردید برخی
مدارس نتوانند از درآمدهای سابق خود به طور کامل استفاده کنند .نتیجه چنین سیاست
هایی ایجاد مشکالت مالی برای مدارس ملی بود .این موضوع گاه اسباب واکنش ادارۀ
معارف کرمان میگردید .زیرا مطابق با قوانین تمرکزگرایانۀ جدید ادارۀ معارف شهرها
بر امور کلی مدارس ملی نیز نظارت داشتند و میبایست کاستیهای آنان را مرتفع
میکردند (ساکما.)2 ،297/24367 ،
کمبود بودجۀ اختصاص یافته به ادارۀ ایالتی معارف کرمان در سال  1305اسباب
نارضایتی را فراهم نمود و در نامۀ رئیس معارف کرمان به وزیر معارف بودجۀ مربوطه
به جهت نوپایی ساختار جدید آموزشی در کرمان ناکافی عنوان گردید (،297/32905
 .)7این بیتوجهی به مشکالت مالی از سوی مرکز در بودجۀ سال بعد نیز تکرار شد به
طوری که در بودجۀ سال  1306هیچ افزایش اعتباری نسبت به سال قبل در نظر گرفته
نشد .کمبود بودجه در این سال حتی مانع تکمیل ساختار اداری معارف شهر کرمان شد.
کمبود نیروی الزم برای امور اداری و بایگانی در کنار کمبود معلم سبب شد در شهر
کرمان چند کالس با یکدیگر اداره گردند (ساکما .)4 ،297/24370 ،رویکرد مرکز
در این زمینه سبب گردید کاظمی ،والی وقت کرمان ،از وزارت معارف درخواست
افزایش بودجه کند .او در گزارش خود پیشرفت امر معارف در کرمان را عقب ماندهتر
از سایر نقاط ایران دانست و درخواست اختصاص بودجه برای توسعه ساختار مدارس
و گسترش کمی و کیفی آن را نمود (ساکما.)3 ،297/34023 ،
بی توجهی مرکز به اختصاص بودجه الزم برای امور معارف سبب گردید در سال

 1309روزنامۀ بیداری به عنوان مهمترین حامی توسعۀ معارف در این ایالت به این
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موضوع واکنش نشان دهد .از نظر نویسندگان روزنامه ،بیتوجهی به ایالت کرمان که از
جهات وسعت و استعداد دست کمی ازسایر ایاالت مهم ندارد از زمان مشروطه وجود
داشته و پیامد آن اختصاص بودجۀ نامناسب بهخصوص در حوزۀ معارف به این ایالت
بوده است .آنان هم چنین از مسافرت نکردن شاه به این ایالت که میتوانست عامل مهمی
در توجه به این ایالت و افزایش بودجه گردد گالیههای خود را ابراز داشتند (بیداری،
س ،2ش.)1 ،56
در سال 1311ش وزارت معارف هیچ افزایش بودجهای برای معارف کرمان
اختصاص نداد و این موضوع تأثیر مهمی در عدم توسعۀ ساختار معارفی ایالت کرمان و
به تبع آن شهر کرمان داشت .این کمبود بودجه در عدم توسعۀ دو مقطع متوسطه در شهر

کرمان تأثیر بسیاری داشت .ادارۀ ایالتی معارف از وزارت مربوطه خواستار افزایش
بودجه در سال آینده گردید (بیداری ،س ،3ش .)1،9کمبود بودجه برای تأسیس مدارس
دولتی در سال 1311ش در بودجۀ سالیانه مشهود بود به طوری که برای سال آینده در
زمینۀ ساخت مدارس تنها به ایجاد پنج مدرسه در ایالت بزرگ کرمان اختصاص یافت.
بیتوجهی به افزایش بودجه در این زمان سبب شد با دفتر مخصوص شاه نیز مکاتبه شود
و در بارۀ حل این مشکل کمک خواسته شود (ساکما .)9 ،297 /25603 ،بیتوجهی
به افزایش بودجه در سال 1312ش سبب گردید نمایندگان معارف کرمان در نامهای به
وزیر معارف از کمبود بودجه و عدم تحقق وعدههای سه ساله در افزایش آن گالیه کنند.
اختصاص بودجه در نظر گرفته شده برای رفع مشکالت مالی معارف کرمان در هیئت
دولت در این سال با نظر کفیل وقت وزارت معارف به ایالت دیگری اختصاص یافت
و این موضوع سبب واکنش شدید نمایندگان معارف کرمان گردید .آنان احتیاج معارف
کرمان برای مبلغ در نظر گرفته شده را بیش از سایر نقاط دانستند .ناراحتی این
نمایندگان به حدی بود که به طور کنایه پیشرفت فعلی مدارس کرمان در هر دو مقطع را
به بودجه های اختصاص یافته از مرکز ندانستند بلکه پیشرفت موجود را به تالشهای
حسین جودت رئیس معارف ایالت مرتبط دانستند (بیداری ،س ،3ش.)1 ،50
کمبود بودجه و توجه نه چندان مناسب دولت به مدارس ملی گاه موجب تعطیلی این
مدارس میشد.برخی دبستانهای ملی چون تاج آباد ،خانوک و نصرت آباد به جهت
نداشتن عایدی در سال  1313منحل اعالم شدند و برخی نیز در صدد چنین پیامدهایی

بودند (ساکما.)297/24076 ،
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کمبود مدارس
کمبود بودجه و بیتوجهی دولت به مناطق دورافتاده ،از جمله مهمترین عوامل ساخته
نشدن مدارس در نقاط مختلف کشور بود .چنین رویهای سبب دور ماندن بسیاری از
دانشآموزان از امر تحصیل میگردید .از سوی دیگر اغلب مدارس موجود در کشور
نیز در ساختمانهای استیجاری و اغلب فاقد اتاقهای مطلوب برای تعداد زیادی از
دانشآموزان بودند (صدیق .)160 ،هر چند روزنامههای این دوره مهمترین رسالت خود
را دفاع از دیدگاهها و اقدامهای دولت میدانستند (صنعتی زاده )319 ،اما توجه روزنامۀ
بیداری به توسعۀ معارف به قدری بود که مقاالت متعددی در انتقاد از بیتوجهی دولت

در کمبود ساختمان مدارس مینوشت (بیداری ،س ،1ش 2 ،45؛ همان  ،س ، 8ش
 .)3 ،14کمبود مدارس نه تنها در شهر کرمان بلکه در روستاهای اطراف کرمان نیز
متداول بود 16 .روستای تهرود در نزدیکی کرمان علی رغم جمعیت بسیار تا سال 1312
فاقد هیچ مدرسهای بود (بیداری ،س ،4ش .)2 ،5
رویکرد دولت در توسعۀ مدارس متوسطه که از نیمۀ دوم این دوران بیشتر شد،
باکمبود و عدم مدارس مناسب برای این مقطع تحصیلی را دچار اشکال کرد .مشکل
کمبود مدارس به خصوص در مقطع متوسطه به باال در مناطق اطراف کرمان هم مشهود
بود .این موضوع با توجه به رغبت مردم برای ادامه تحصیل فرزندانشان چنان مشهود
گردید که مشکالت بسیاری را سبب شد (همان ،س  ،3ش  .)1 ،56نبود مدارس
متوسطه در اطراف و روستاهای مجاور کرمان ،با آمدن دانشآموزان عالقهمند به تحصیل
در این مقطع مشکالت موجود از جهت نبود مدارس در شهر کرمان را دو چندان نمود
(همان ،س  ،4ش.)3 ،7
لزوم سرمایهگذاری کالن دولت در این مورد وکمبود بودجه در این زمینه سبب شد
کمبود ساختمانهای الزم برای مدارس از طریق مشارکت خیرین جبران شود .حامیان
گسترش معارف با اهداء زمین به دولت و یا از طریق ساخت مدارس ملی چنین مشکالتی
را مرتفع میکردند .چنین رویهای تا سالهای پایانی این دوران هم چنان ادامه داشت.
هرچند دولت در ساخت مدارس ملی و یا مدارسی که با حمایتهای خیرین ساخته و در
اختیار ادارۀ معارف قرار میگرفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم کمکهایی میکرد.
بسیاری از این مدارس برای تداوم و بقاء خود در زمینههای بودجه و امکانات و کمبود

معلم نیازمند حمایت های دولت بودند .بر این اساس عدم تخصیص اعتبارات الزم برای
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ایجاد ساختمان جهت مدارس از جمله مهمترین مشکالت معارف ایالت و شهر کرمان
در طول دوران سلطنت پهلوی اول بود .بسیاری از مدارس کرمان تا پایان این دوران
همچنان در محلهای استیجاری قرار داشتند.
کمبودهای الزم در این زمینه و عدم توجه دولت در حل مشکالت موجود افراد و
گروههای غیر دولتی را به روش های مختلف وارد ساختن مدارس در کرمان نمود.در
ابتدای ترویج ساختار جدید نهاد آموزشی صاحبان برخی از مدارس سنتی مجبور شدند
با هزینههای خود مکتبخانهها را به مدارس تبدیل کنند (بیداری ،س  ،1ش .)3 ،66
ایجاد مدارس ملی توسط افراد با اهداف مختلف از دیگر راههای جبران کمبود

مدارس بود .افزا یش متقاضیان تحصیل و کمبود مدارس بسیاری از افراد را ترغیب به
توسعۀ مدارس ملی نمود .برخی از بانیان این گونه مدارس تنها به جهت حمایت از
دانشآموزان بیبضاعت به ساختن مدارس روی میآوردند و هیچگونه منافع شخصی را
در نظر نداشتند .خدمات رسانی به این دانشآموزان و مراقبت شدید تحصیلی از آنان از
مهمترین اهداف بانیان این مدارس بود .دبستان سعید پس از ساخته شدن در سال 1316
چنین رویکردی را دنبال میکرد .در اطالعیۀ این مدرسه از اولویت ثبت نام برای
دانشآموزان بیبضاعت نسبت به سایرین سخن به میان آمده است (همان ،س  ،10ش
.)1 ،27
توجه به سنت وقف و استفاده از عواید موقوفات قدیمی در جهت ایجاد مدارس از

دیگر تالشهای صورت گرفته در جهت مقابله با کمبود مدارس و ساختمانهای آن بود.

از سال  1290ش به بعد به تدریج قوانینی برای تسلط وزارت معارف بر امور اوقاف
وضع گردید (خلیلیخو .)158 ،در سال  1312با تصویب قوانین جدید دیگر در این
زمینه اقتدار دولت و وزارت معارف بر ادارۀ امور اوقاف و رویکرد موقوفات به مسائل
و مشکالت معارفی بیش از پیش گردید (قوانین و مصوبات دورۀ نهم.)286-283 ،
مدارس متعددی در شهر کرمان در نیمۀ اول این دوران بر اساس رویکرد وقفی تأسیس
شدند (بیداری ،س  ،3ش  .)17،3در سال  1312با تصویب برخی از قوانین در مورد
استفاده از موقوفاتی که محل مصرف آنها به درستی مشخص نبود ،مقداری از درآمدهای
آنها به امور مدارس اختصاص یافت و همچنین مقداری از پولهای موقوفات مدارس
پرآمد به مدارس کم درآمد اختصاص یافت و از این طریق در کرمان نیز مدارسی ساخته

شد (بیداری ،س ،3ش .)4 ،56این رویه توانست تا حدودی کمبود بودجۀ الزم برای
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توسعۀ مدارس را مرتفع نماید .استفاده از زمینهای وقفی بهمنظور توسعۀ ساختمان
مدارس از دیگر اقدام های صورت گرفته در این زمان بود .تعدادی از مدارس دولتی در
زمینهای وقفی بنا گردید .دبستان دولتی باغ سرآسیاب که در سال 1306ش تأسیس شد
از این دست مدارس بود .دبستان مریمیه در سال  1316از محل موقوفات مریم بیگم
تأسیس و تا سال  1319از محل همین موقوفات اداره میشد (روح االمینی و دیگران،
 .)314 ،253/2مدرسۀ ملی سعادت که ساخت و بودجۀ آن از موقوفۀ ابراهیم خان
ظهیرالدوله تأمین میگردید از دیگر مدارس این دوران با رویکرد وقف بود (همان،
.)512
عدم توجه دولت به ساخت مدارس در روستاهای بزرگ و نزدیک کرمان از دیگر
مشکالت این زمان بود .در برخی از روستاها عالقۀ ورود دانشآموزان به مدارس به
حدی بود که به شدت کمبود مدرسه احساس میگردید (بیداری ،س ،3ش .)3 ،51
کمبود مدرسه و عالقۀ مردم به فرستادن کودکان خود به مدرسه به حدی بود که افراد
روستای بهرام جرد در نزدیکی کرمان در یک عریضه به دفتر مخصوص شاه به بیتوجهی
دولت در ساخت مدرسه انتقاد و از شاه درخواست نمایند تا با دستور مستقیم خود
دولت را مجبور به ساخت مدرسه نماید (همان ،س ،3ش.)3 ،37
کمبودهای موجود در کنار عالقۀ مردم به تأسیس مدارس در روستاها سبب توجه
بسیار عالقهمندان به توسعۀ مدارس در این مناطق در طول دوران پهلوی اول گردید .در

سال  1312کمبود مدرسه در منطقۀ باغین در نزدیکی کرمان سبب گردید مالکین زمین

دار آنجا به کمک مردم مدرسهای بسازند (بیداری ،س ،3ش .)9 ،17در برخی موارد
دولت نیز به صورت مستقیم در ساخت این گونه مدارس مشارکت داشت .در محلۀ
قَناتْغَسْتان زمینی به ادارۀ فرهنگ برای ساخت مدرسه واگذار و ادارۀ فرهنگ کرمان نیز
به سرعت به ساخت بنای مدرسه پرداخت (بیداری ،س ،9ش.)1 ،96
آقای امیرابراهیمی ،نمایندۀ کرمان که زمینهای زراعی در روستاهای نزدیک اطراف
کرمان بهخصوص در منطقۀ اختیارآباد داشت ،با توجه به عالقۀ شخصی در سال
1309ش زمین بزرگی برای ساخت مدرسه و مبلغ پانصد تومان برای ساخت بنای مدرسه
در روستای ا ختیار آباد اختصاص داد .وزارت معارف با تالش نمایندۀ مذکور برای
ادارۀ این مدرسه ماهانه مبلغ  47تومان در بودجۀ معارف کرمان منظور نمود (ساکما،

 .)2 ،297/028862توجه به ساخت مدارس از سوی خیرین در این دوران به حدی
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بود که مدیر روزنامۀ بیداری ضمن بیان خدمات آنان در ترویج معارف از آنان خواست
در ساخت مدارس به شرایط آب و هوایی در معماری مدارس توجه کنند ،بهخصوص آن
که کالس ها برای حفظ بهداشت عمومی رو به آفتاب ساخته شوند (همان ،س ،5ش
.)3 ،19
با توجه به سیاست تمرکزگرایانه دولت ،لزوم تدوین یک کتابچۀ جامع از بررسی
وضعیت آموزشی ایالت کرمان با ذکر جزئیات در سال  1314صادر گردید (ساکما،
 .)2 ،297 /31507در گزارش جامع سی و چهار صفحهای معارف کرمان کاستیهای
موجود در رابطه با کمبود بودجه بیان گردید (ساکما.)4 ،297 /22770 ،
کمبود بودجه عالوه بر تأثیر مستقیم در تعداد کمی مدارس در مقاطع مختلف در
بیتوجهی به تأسیس مدارس صنعتی نیز مشهود بود .این گونه مدارس با توجه به دروس
عملی آنها مستلزم هزینههای بیشتر میبود .نویسندگان روزنامۀ بیداری به درستی در چند
مقاله همانند عیسی صدیق که در رسالۀ دکتری خود در سال 1309ش به آن اشاره کرده
است (صدیق )134 ،معتقد بودند مهمترین ضعف ساختار آموزشی مدارس ایران
بیتوجهی به تربیت عملی دانشآموزان است آنان به درستی معتقد بودند به جای نیمی
از درسهای موجود که تنها قوۀ حافظۀ دانشآموزان را باال برده و فکر آنها را تنها برای
رسیدن به مشاغل دولتی تربیت مینمود ،میتوان دروس عملی قرار داد و از طریق ایجاد
مدارس و دروس صنعتی همچون مکانیکی و نجاری و آهنگری و ..به پرورش خالقیت

عملی دانشآموزان کمک کرد .کمبود شدید ابزار برای آزمایشگاهها در مدارس و گاه
نبود آزمایشگاه در مدارس کرمان ،آنها را از حداقل توجه به دروس عملی باز میداشت
(بیداری ،س ،4ش.)2 ،7
کمبود معلم و حقوق آنها
از جمله ضعف های اساسی ساختار آموزشی این دوره که ارتباط مستقیمی با میزان بودجۀ
اختصاص یافته از سوی دولت داشت ،حقوق اندک معلمان بود .بسیاری از مشاغل
خدماتی دولت از جمله مستخدمین اداراتْ حقوقی به مراتب بیشتر از معلمان داشتند.
این موضوع پیامدهای نامطلوبی را برای توسعۀ کیفی نظام آموزشی کشور به همراه
داشت .بر این اساس میل چندانی از سوی تحصیل کردگان برای ورود به عرصۀ
آموزگاری وجود نداشت .بیشتر کسانی که وارد این عرصه میشدند کسانی بودند که در
هیچ یک از مشاغل دولتی پذیرفته نشده و به اجبار این عرصه را برمیگزیدند .در نیمۀ
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نخست دوران پهلوی اول افراد با داشتن حداقل تحصیالت الزم میتوانستند به عنوان
معلم در مدارس خدمت کنند .برای تدریس در چهار مقطع ابتدایی داشتن گواهی دورۀ
ابتدایی و گواهی اول متوسطه برای تدریس در مقاطع پنجم و ششم ابتدایی الزم بود
(صدیق .) 153 ،چنین رویکردی از همان ابتدا نشان از توجه نه چندان شایستۀ دولت
به امر آموزش به خصوص در مقاطع ابتدایی بود .کمبود بودجه و عدم توجه دولت در
این زمینه پیامدهای نامناسبی در شهرهای مختلف و از جمله مناطق دورافتادهای
همچون ایالت و شهر کرمان به همراه داشت و یکی از دالیل مهم در کمبود تعداد
آموزگاران در کرمان محسوب میگردد زیرا کمبود حقوق اساساً رغبتی برای ورود افراد
تحصیل کرده به این حرفه ایجاد نمیکرد (بیداری ،س ،3ش  .)1 ،50روزنامۀ بیداری

در تحلیل حقوق پایین آموزگاران به نسبت پیشخدمتهای سایر مشاغل دولتی آن را
مایۀ شرمساری میدانست (بیداری ،س ،2ش )1 ،61و معتقد بود پیامد چنین رویکردی
ورود افراد ناتوان و فرسوده به ساختار آموزشی کشور است .این رویکرد نه تنها انقالبی
در امر آموزش ایجاد نمی نمود بلکه ضربات ویرانگری نیز به کیفیت نظام آموزشی به
خصوص در مقطع با اهمیت ابتدایی وارد میکرد (بیداری ،س ،2ش  .)1 ،14-15از
آنجایی که بیشتر دانشآموزان در مناطق دور افتاده بهخصوص در کرمان به دالیل
مختلف ،از جمله مسائل مالی ،قادر به ادامه تحصیل در دوران متوسطه نبودند ،پایین
بودن حقوق آموزگاران درکارایی آنان تأثیر بسیاری مینهاد و دانشآموزان که تنها در
این مقطع قادر به تحصیل بودند از کیفیت الزم از تنها دوران تحصیلی خود بهرهای
نمیگرفتند (بیداری ،س ،1ش .)3 ،32از نظر نویسندگان این روزنامه تنها راه برون
رفت از وضعیت چنین معلمانی تعطیلی چند سالۀ نظام آموزشی و تربیت معلمان قابل با
حقوق مکفی در این زمینه بود تا هم کمبود معلم جبران و هم کیفیت تدریس آنان
افزایش یابد (بیداری ،س ،3ش.)1 ،45
جمعیت معارف کرمان که در سال  1305تشکیل گردید از همان سال تالشهای
بسیاری برای رفع کمبود آموزگار که از جمله مهمترین مشکالت آموزشی محسوب
میگردید ،انجام می داد .دورافتادگی ایالت کرمان از مرکز و لزوم انتخاب آموزگار از
سوی وزارت معارف برای شهرها ،با توجه به حقوق پایین سبب میگردید ،افرادی کمی
راضی به آمدن به این منطقه گردند و گاه برخی از آنان پس از مدتی اقامت راضی به
ماندن در کرمان نمی شدند .به همین منظور و جهت رفع چنین مشکالتی جمعیت معارف
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کرمان چندین مکاتبه با وزارت معارف انجام داد (ساکما4 ،297/17427 ،؛
 .)2 ،297/17427این موضع حتی سبب شد آموزگاران مورد نظر و توانا برای مقاطع
متوسطه که مورد درخواست معارف کرمان بود از سوی مرکز تأمین نگردد و علت آن
نیز به عدم افزایش بودجه مورد نظر در سال  1312مرتبط گردد (ساکما/25603 ،
.)297
شیوۀ استخدام معلم به دو صورت قراردادی و رسمی بود.حقوق آموزگاران رسمی
که تعداد بسیار کمتری را به نسبت آموزگاران قراردادی شامل میشدند بستگی به سطح
سواد و تحصیالت داشت (ساکما .)7 ،99/297/1188 ،از جمله مهمترین مشکالت
آموزگاران قراردادی که در کرمان نیز بازتاب فراوان داشت ،حقوق نامناسب و پایین

آنها و همین طور به توجهی به مسائل مربوط به دوران بیماری آنها بود که عمال حقوقی
دریافت نمیکردند (ساکما3 ،99 /297/155 ،؛ .)3 ،99/297/994
کمبود آموزگار بهخصوص برای بانوان از دیگر کاستیهای نظام آموزشی این دوران
بود .این موضوع سبب میگردید بانوانی با داشتن حداقل مدرک تحصیلی از سوی
وزارت معارف برای مدارس بانوان کرمان انتخاب گردند (ساکما،297 /24380 ،
 .)2درخواستهای مکرر ادارۀ ایالتی کرمان به وزارت معارف در خصوص فرستادن
چند آموزگار زن برای مدارس کرمان و عدم اختصاص بودجۀ الزم از سوی وزارت
معارف سبب شد ادارۀ ایالتی معارف کرمان از وزارت معارف بخواهد که خود آنها در
صورت پذیرش وزارت خانۀ مزبور اقدام به انتخاب آموزگار نمایند و بودجۀ الزم را به

طریق دیگری تأمین کنند (ساکما.)2 ،297/24409 ،
سیاست وزارت معارف در توسعۀ مدارس متوسطه از نیمۀ دوم دوران پهلوی اول،
لزوم رفع کمبود آموزگار را دوچندان نمود .نیاز به آموزگارانی با داشتن حداقل مدرک
دیپلم برای تدریس در مقطع متوسطه و کمبود شدید مشکالت موجود را دوچندان
میکرد .برای رفع چنین مشکلی آن هم به صورت موقت قرار شد در شهر کرمان
آموزگاران دارای مدرک نخست متوسطه پس از شرکت و قبولی در یک آزمون برای
تدریس در مقطع متوسطه انتخاب گردند ،اما تعداد کمی از شرکت کنندگان موفق به
کسب نمرۀ قبولی شدند .بر این اساس کمبود آموزگار در دوران متوسطه از مهمترین
کاستی های این دوران بود (بیداری ،س ،3ش.)1 ،61
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با توسعۀ مقطع دوم متوسطه این کمبود بیشتر احساس گردید زیرا آموزگاران
میبایست حداقل مدرک دیپلم میداشتند .کمبود آموزگار در این زمینه سبب شد بیشتر
آموزگاران این مقطع از پایتخت انتخاب و فرستاده شوند (بیداری ،س ،7ش .)4 ،23
در دروس عملی مثل نقاشی و ورزش نیز کمبود معلم بسیار محسوس بود و درخواست
های مکرری از مرکز در این زمینه صورت گرفت (ساکما.)5 ، 99/297/5980 ،
نبود امکانت آموزشی -بهداشتی در مدارس
کمبود امکانات آموزشی از جمله کتابخانه ،آزمایشگاه و کمبود معلم جهت تدریس در
آزمایشگاه از جمله مهمترین مسائل آموزشی در کل کشور بود .رویکرد اغلب مدیران

وزارت معارف بر کمیگرایی در مقابل کیفیت بود (صدیق .)160-159 ،کمبود شدید
ابزار مورد نیاز در آزمایشگاه جهت دروس مرتبط و نبود محیط آزمایشگاه در بیشتر
مدارس شهر کرمان سبب میگردید که دانشآموزان هیچ گاه با مفاهیم دروس عملی آشنا
نباشند (بیداری ،س ،4ش .)2 ،7هرچند در شهرهای بزرگ از نیمۀ دوم این دوران
سیاست معارفی بر این اصل قرار داشت که یک مدرسه با امکانات به نسبت کامل
تشکیل گردد و حتی به سالنهای کنفرانس جهت برپایی جلسات سخنرانی مراسم مجهز
گردد .دبیرستان پهلوی از این گونه مدارس بود.به طوری که امکانات آزمایشگاهی آن
در سال 1314ش برای دروس فیزیک و شیمی  128قلم ذکر شده است (ساکما،
 .)4 ،297 /38334اما همانطور که آمد این گونه مدارس استثنا بودند و در شهری
همانند کرمان تنها یک مدرسه با این وضعیت وجود داشت و سایر مدارس واکثریت
دانشآموزان از چنین امکاناتی بیبهره بودند.
ضعف ساختار بهداشتی و لزوم بازرسی مسائل مربوط به برقراری اصول بهداشتی در
مدارس و معاینۀ دانشآموزان از دیگر کاستیهای مهم در ساختار آموزشی این دوران
بود .توجه به مسائل بهداشتی مدارس در پایتخت و نظارت بر بهداشت مدارس و رسیدگی
به بیماریهای دانشآموزان بر عهده از سال 1308ش آغاز گردید (صدیق.)86 ،کمبود
بودجه چنین امکانی را تا مدتها برای مراکز ایاالتی همچون کرمان فراهم ننمود .دوری
ایالت کرمان و حقوق کم در این زمینه نیز سبب گردید افراد با گرفتن دیپلم پزشکی از
مرکزْ راضی به آمدن به کرمان نگردند .ادارۀ ایالتی معارف کرمان برای حل مشکالت
مرتبط با بهداشت دانشآموزان از وزارت معارف میخواهد با انتقال عیسی خان وزیری

که مدت بسیاری در ادارههای مختلف کرمان از جمله ادارۀ صحیه و امنیه و راه و همین
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طور در بیمارستان نوریه فعالیت داشته به عنوان پزشک ادارۀ معارف کرمان موافقت و
زمینۀ حضور او را در معارف کرمان مهیا نماید (ساکما.)43 ،297/21043 ،
از دیگر مشکالت و کاستی های موجود در معارف کرمان که ارتباط مستقیمی با
کمبود بودجه داش ت و در گزارش مفصل سال  1312از وضعیت مدارس به آنها اشاره
شده ،نواقصی همچون تعمیرات سالیانۀ تمامی مدارس متعلق به وزارت معارف،
ساختمانهای استیجاری و وسایل موجود آنها ،تأمین آب آشامیدنی برای دانشآموزان
و امکانات کالس در زمینههای البراتوار ،کمبود بسیار کتاب در کتابخانه برای معلمان
و دانشآموزان است .همچنین عدم رسیدگی به وضعیت سالمت دانشآموزان و سرکشی
به حوزه های مختلف معارف ،کمبود سوخت برای مصارف گرمایشی و ضعف در جذب
نیروهای اداری و نیاز به یک دستگاه چاپ ،همگی به جهت کمبود بودجه امکان
اصالح آنها مقدور دانسته نشده است (ساکما2 ،297/34043 ،؛ نکـ  :پیوستهای 1
و .)2کاستی های موجود برای مدارس روستایی دو چندان بود .هرچند در برخی از
روستاها و مناطق اطراف کرمان سعی در تشکیل کالسهای دبستان دو یا سه کالسه
صورت می گرفت ولی به جهت کمبود امکانات آموزشی از جمله کتابهای درسی و
حتی کمبود معلم ،انتقاد به مسائل کیفی چنین مدارسی بسیار بود (بیداری ،س ،2ش،66
 )3کمبود بودجه و تشکیل نشدن مدارس شبانهروزی برای دانشآموزانی که در روستاها
و شهرهای مجاور کرمان بودند از دیگر کاستی های این دوران بود .با تالش مدیران
روزنامۀ بیداری محلی برای اسکان این دانشآموزان عالقهمند مهیا گردید (بیداری،
س ،3ش.)1 ،56
مدارس زرتشتی و مشکالت مالی آنها
سیاست تمرکزگرایی دولت و وضع قوانین جدید از سال 1306ش موجب شد مدارس
خارجی و اقلیتهای مذهبی نیز از حیث برنامههای آموزشی تحت نظر وزارت فرهنگ
قرار بگیرند (صدیق350 ،؛ ساتن .)54 ،در سال  1318ش قوانین سختگیرانهای بر
این مدارس اعمال گردید و حتی به تعطیلی برخی از آنها منجر گشت ( صفایی -52
.)53
زرتشتیان کرمان از پیشگامان مهم مدرسهسازی بودند و نقش بسزایی در توسعۀ نظام
آموزشی در کرمان داشتند .ریشۀ این تالش آنها را باید در تعالیم دین زرتشتی و تأکید

بر علم و دانش دانست (نقیبی .)149 ،زرتشتیان تا پایان سلطنت پهلوی اول دو
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دبیرستان دخترانه (کیخسرو شاهرخ ) و پسرانه (ایرانشهر) و دو دبستان (شهریاری)
دخترانه و (کاویانی) پسرانه تأسیس نمودند که از هر کیش و نژادی در آن مشغول به
تحصیل بودند .هزینۀ آن را انجمن زرتشتیان کرمان تقبل مینمودند (سروش سروشیان،
 .)9مدارس زرتشتیان که از مدارس قدیمی و ملی کرمان محسوب میگشتند ،همانند
سایر مدارس ملی و مطابق با قوانین میبایست به صورت مستقیم و غیر مستقیم از
حمایتهای مالی دولت برخوردار میشدند .مطابق اسناد موجود بیتوجهی دولت به
اختصاص بودجۀ کافی برای رفع مشکالت آنها یکی از مهمترین مشکالت مدارس آنان
محسوب میگردید .نامهنگاریهای مستقیم انجمن زرتشتیان در سال 1307ش به ارباب

کیخسرو شاهرخ ،نمایندۀ متنفذ مجلس ،سبب شد وزارت معارف دو سال بعد مبلغ

پنجاه تومان کمک برای آنان منظور نماید (ساکما .)297/12190 ،این وساطت
همیشه مورد توجه وزارت قرار نمیگرفت به طوری که خواستۀ ارباب کیخسرو در
افزایش بودجه در سال 1315مورد پذیرش واقع نگردید (ساکما.)17 ،297/12217 ،
کمبود معلم در سال  1308سبب شد وزارت معارف با ایشان همراهی کند و چند
معلم به صورت رایگان در اختیار مدارس آنان قرار دهد (ساکما،297/23888-3 ،
 .)3توسعۀ مدارس زرتشتیان و بیتوجهی به مباحث مالی آنان از سوی دولت سبب گردید
در سال  1312نامهنگاریهای متعددی میان انجمن زرتشتیان و وزارت معارف صورت
گیرد ،اما بیتوجهی وزارت معارف در تعیین بودجۀ مناسب برای آنان تداوم یافت
(ساکما .)297/12217 ،کمبود آموزگار از سال  1309به عنوان یکی از مشکالت
مهم مدارس زرتشتیان محسوب میگردید .در این سال با مساعدت رئیس وقت معارف
کرمان بودجۀ پنجاه تومانی برای آنان منظور گردید .با توسعۀ مدارس مشکالت در این
زمینه افزابش یافت .دراوایل سال 1312ش انجمن زرتشتیان کرمان در نامهای به وزارت
معارف اعالم میکند که با وجود یک باب مدرسۀ دخترانه و دو باب مدرسۀ پسرانه با
تعداد  638نفر دانش آموز مسلمان و زرتشتی ،کمبود بودجه برای تهیۀ آموزگار مورد
نیاز سبب خواهد شد آنان مجبور به تعطیلی کالس هفتم متوسطه گردند (ساکما،
 .)18 ،297/12217مشکالت مدارس زرتشتیان با کمبود آموزگار در آبان ماه 1312
دو چندان گردید .با توجه به کمبود معلم در شهر کرمان ادارۀ معارف کرمان به وزارت
معارف اعالم مینماید با توجه به کمبود آموزگار ،دیگر قادر به تأمین معلم برای مدارس
زرتشتیان نخواهد بود .بر این اساس میبایست به افزایش بودجۀ آنان عنایت الزم بشود
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(ساکما .) 24 ،297/12217 ،مخالفت وزارت معارف در این زمینه و دستور به
معارف کرمان برای تأمین آموزگاران مورد نیاز مدارس زرتشتی سبب عقبنشینی
معارف کرمان گردید .هرچند متذکر شدند که بهمنظور افزایش تعداد دانشآموزان مقطع
متوسطه و تعداد بسیار محدود آموزگار که مقداری از ساعات خود را نیز به
دارالمعلمات اختصاص میدهند ،با توجه به بودجۀ بسیار محدود ،به سختی قادر
خواهند بود آموزگاران مورد نیاز را تأمین نمایند (ساکما.)25 ،297 /12217 ،
در اواسط این سال انجمن زرتشتیان در نامهای دیگر به علی اصغر حکمت کفیل
وزارت معارف ،بیان میکنند که به مدت پنج سال و به دالیل مختلف از جمله از میان
رفتن درآمدهای سابق خود و همین طور سیل سال گذشته که به امالک موقوفات آنان

خسارت های سنگینی وارد نمود ،با مشکالت کمبود بودجه مواجه هستند و در این مدت
مکرر از وزارت معارف تقاضای رسیدگی نموده ولی تقاضای آنها به سال بعد موکول
میگردد (ساکما.)19 ،297/12217-19 ،
سه سال بعد ادارۀ معارف ایالت کرمان از وزارت معارف میخواهد با توجه به
درخواستهای مکرر انجمن زرتشتیان ماهیانه  500ریال به دبیرستان پسرانه و دبستان
دخترانه آنان افزوده شود .وزارت معارف مساعدت به آنها را همانند سابق تأمین معلم
برای دبیرستان آنها میداند و از آنان میخواهد با مبلغ سابق ماهانه یک هزار ریال که دو
سال قبل به عنوان کمک خرجی تصویب گردید ،مشکالت خود را مرتفع نمایند

(ساکما )5 ،297/12217 ،انجمن زرتشتیان با توجه به افزایش تعداد دانشآموزان در
دو سال اخیر که تعداد آنها به  830نفر میرسید مبلغ سابق را ناکافی و مدعی گردید با
افزایش هزینهها و از میان رفتن برخی درآمدهای سابق مشکالت بسیاری پیش روی
آنان قرار داده است .با توجه به نیاز دبیرستان زرتشتیان به آموزگاران با مدرک تحصیلی
دانشسرای عالی و کمبود در این زمینه انجمن زرتشتیان از طریق ارباب کیخسرو موفق
شدند موافقت وزیر معارف را در تدریس رایگان دو دبیر برای دبیرستان زرتشتیان جلب
نمایند (ساکما.)13 ،297/12217 ،
در سال  1315مشکالت مدارس زرتشتیان هم چنان پابرجا بود .در نامۀ انجمن
زرتشتیان به ادارۀ معارف کرمان آمده است که از ضعف مدارس آنان آگاه است و امیدوار
است که بودجۀ منظور آنان چه از طریق ادارۀ معارف کرمان و چه از طریق وزارت معارف
افزایش یابد (ساکما.)3 ،297 /12217،
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در اواخر این سال وزارت معارف به ادارۀ معارف کرمان اعالم کرد که به دبیرستان
زرتشتیان اعالم دارند که اگر از مساعدت رایگان دبیران دیگر مدارس خودداری نماید
وزارت معارف بودجۀ اختصاصی برای آن دبیران را به خود مدرسه نخواهد داد و تنها
به همان کمک خرجی ماهانه یک هزار ریال ادامه خواهد داد (ساکما،297 /12217 ،
)5
به جز مسألۀ کمبود بودجه در بیتوجهی وزارت معارف در افزایش بودجۀ مدارس
زرتشتیان کرمان ،به نظر میرسد با توجه به شناخت رؤسای وزارت معارف از توانمندی
های اقتصادی زرتشتیان و حمایت پارسیان هند از آنان ،به درخواستهای مکرر

افزایش بودجۀ آنان در طول چند سال کمتر توجه میشد و در مقاطع گوناگون نیز
نیازمندی های آنان را نه از طریق پول بلکه از طریق فرستادن معلم تأمین میکردند .در
سال 1308ش رئیس انجمن زرتشتیان کرمان ،ارباب جهانگیر رستم فروهر ،یک باغ
به ارزش سه هزار و پانصد تومان را گرفته و به مدرسۀ زرتشتیان اختصاص داد (بیداری
س ،3ش )2 ،35-34همچنین در سال 1314ش رئیس انجمن زرتشتیان کرمان زمین
بزرگی را به وزارت معارف و دبیرستان زرتشتیان این شهر تقدیم کرد (بیداری ،س،8
ش .)4 ،26
نتیجهگیری
هرچند پایههای اصالحات ساختاری در نظام آموزش و پرورش از دورۀ مشروطه گذاشته
شد ،اما تغییرات محسوس و عملی از سالهای پس از 1300ش آغاز گردید .در دورۀ

پهلوی اول با اتخاذ سیاست تمرکزگرایی ،ساختار آموزشی نیز به تبع اجرای چنین
رویکردی متحول گردید .علی رغم ماهیت دگرگون ساز ساختار آموزشی دوران پهلوی
اول و تغییرات و اصالحات بنیادین صورت گرفته در ساختار آموزش و پرورش و توسعۀ
کمی و کیفی صورت گرفته،کمبود بودجه هم چنان از جمله مهمترین مشکالت در جهت
رشد این ساختار محسوب میگردید  .در این میان شهر کرمان به عنوان مرکز ایالت هشتم
با توجه به دور بودن از پایتخت ،مورد توجه کافی مسؤوالن وزارت معارف قرار نداشت
و همواره از کمبود بودجه در ساختار خود رنج می برد .علی رغم ریاست افراد معارف
پروری چون میرزاحسین خان جودت و مایل تویسرکانی در رأس ادارۀ معارف ایالت
کرمان و نفوذ آنان در پایتخت ،رشد سریع معارف در کرمان علی رغم کمبود بودجه در
زمان ریاست آنان اتفاق افتاد .کمبود مدارس ابتدایی و سپس مدارس دورۀ اول و دوم
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متوسطه در بسیاری از مواقع با تالشهای این افراد و به همت عالقهمندان به موضوع
معارف و با اهدا زمین و یا ساخت مدرسه و دادن موقوفات در جهت توسعۀ معارف هم
چنان ادامه یافت .بنا بر این در این دوران ساخت مدارس ملی هم چنان ادامه داشت و
نقش مهمی در گسترش مداس این شهر ایفا نمود.
تا اواسط دوران پهلوی اول متأثر از سیاستهای دولت و محدود بودن بودجه در
وزارت معارف تنها به توسعۀ کمی مدارس ابتدایی توجه گردید .کمبود بودجه به همراه
گسترش ناهمگون دبستان های دولتی با توجه به نیازهای گسترده در این زمینه بر رشد
کمی و کیفی آموزگاران نیز تأثیر نهاد و کمبود آنها در مقاطع مختلف تا آخرین سالهای

این دوران هم چنان محسوس بود .نبود توان در تشکیل دانشسرای مقدماتی برای تربیت
آموزگاران مدارس در مقاطع مختلف در نیمۀ اول این دوران بسیار محسوس بود .بازتاب
این موضوع بر پرورش کیفی دانشآموزان تأثیر بسیاری نهاد .با عنایت به این موضوع
که بیشتر دانشآموزان به دالیل مختلف اغلب تا پایان دوران ابتدایی قادر به حضور در
مدارس بودند ،وجود آموزگاران ضعیف و متخصص در این امر پیامدهای نامناسبی
برای دانشآموزان به همراه داشت .این مشکل از اواسط این دوران با تشکیل
دانشسراهای مقدماتی تا حدودی مرتفع گردید اما کم ِی حقوق آموزگاران و بیرغبتی
آموزگاران تحصیل کرده در دانشسرای عالی برای رفتن به کرمان دلیل نقص رشد کیفی
تدریس میگردید.
اصالحات آموزشی این دوران محدود به نواحی شهری نبود بلکه در این دوران
روستاهای اطراف کرمان نیز اثر نهاد .هرچند رشد مدارس در روستاهای اطراف کرمان
به جهت مشکالت مالی دولت اغلب نه با بودجه محدود دولتی بلکه از طریق خیرین و
زمین داران متنفذ صورت گرفت .هر چند در این دوران مدارس ملی هم چنان از سوی
معارفدوستان و خیرین و به صورت های مختلف از جمله وقف هم چنان مورد توجه
بود و در کرمان و روستاهای اطراف آن مدارس بسیاری ساخته و یا زمینهایی برای
ساخت مدارس در اختیار ادارۀ معارف قرار میگرفت اما تداوم بقای این مدارس نیازمند
حمایتهای متداوم دولت بهخصوص در زمینۀ نگهداری ساختمان مدارس و تأمین معلم
برای آنها بود .اغلب مدارس ملی با توجه به حمایتهای ناکافی دولت در سراسر این
دوران ،مشکالت بسیاری داشتند .کمبود بودجه و بیتوجهی دولت در رفع مشکالت

بررسی ساختار آموزش و پرورش کرمان93/ ...

مالی مدارس زرتشتیان از علل اعتراض چند سالۀ رؤسای انجمن زرتشتیان به بودجۀ
تخصیص داده شده به آنان بود.
نیاز مدارس متوسطه به آزمایشگاه و سایر امکانات بهداشتی و رفاهی و آموزشی،
اسباب گزارشهای بسیاری در این زمان بود .روزنامۀ بیداری به عنوان مهمترین ارگان
معارفی کرمان کمبودهای آموزشی مدارس این دوران را بسیار بازتاب داده است.
بیتوجهی به تشکیل مدارس صنعتی با توجه به نیاز آنها به امکانات متعدد آزمایشگاهی
و مدارس وابسته به برخی ادارات دولتی که به صورت عملی آموزشهایی را به
دانشآموزان میداد ،از جمله علل نارضایتی معارفدوستان این دوران بود .روزنامۀ

بیداری در چند مقاله به این رویۀ دولت واکنش نشان داده است و ساختار آموزشی چنین
رویکردی را ناکارآمد برای دانشآموزان دانسته است .تشکیل مدرسۀ کشاورزی با توجه
به وضعیت مناسب کرمان در این امر تنها در سالهای پایانی این دوران محقق گردید.
مطابق با داده های موجود ضعف ساختاری مالی دولت و نیز توجه کمتر به بودجه

ایالت دور افتادهای همچون کرمان نشان میدهد رشد مدارس ملی و توجه به آن از سوی
عالقهمندان به توسعۀ نهادهای معارفی در این دوران بسیار مورد توجه قرار داشته و
بیشترین عامل در ترویج مدارس و توسعۀ ساختار معارفی در این زمان نه با بودجه محدود
دولت بلکه از سوی چنین عالقهمندانی دنبال میگردید.
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