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Abstract 
Every society needs an appropriate educational system which is attuned to its 
existing and emergent political, socio-economic, and cultural structures. The 
nomadic life has remained one of the important ways of life in Iran, and 
therefore the authors explore the education of nomadic peoples in 
contemporary Iran from the first Pahlavi period to the Islamic Republic by 
focusing on a case study of Qashqa'i  tribe and using a sociological-
institutional approach. Based on various needs and specific functions, the 
institutions are established and evolved as time goes on; and their 
sustainability in reality depends on their functions and the competence or 
effectiveness of carrying out their assigned tasks. Similar to other social and 
political institutions, the formation and expansion of institutions involved in 
the policy planning, formulation and implementation of education programs 
in a nomadic society have undergone numerous developments throughout 
the course of history.  

According to the Statistics Center of Iran, there are diverse tribes who are 
divided into clans with different history, dialects, ethnicity, and cultural 
customs. The ‘wandering’ nomads in 2008 made up 1.4 percent of the 
population, and owned about 29 percent of  Iran’s livestock species of sheep 
and goats. However, no precise data is available in regards to their access to 
education. The nomadic families who have settled down in villages, towns 
and cities have presumably  access to schools for their children, but those 
who live in remote areas of the country have to be provided with "mobile" 
tent schools and instructional materials such as books. As more nomads have 
gradually changed their traditional lifestyle, their  access to schooling has 
been through the official educational institutions, particularly during the 
Islamic Republic era.at  
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In this qualitative case study, the authors use the existing historical 

records and data collected in previous studies based on a variety of research 
methods ranging from participant direct observation, interview, to events 
data analysis and discourse analysis by prominent researchers in order to 
answer the following questions: 1. What has been the characteristics and 
functions of the nomad education program in Iran since 1925? 2. Why and 
how is the nomadic education system in Iran influenced by the government 
power structure? In the research hypothesis, it is claimed that the mentality 
of the Iranian intellectuals and politicians towards the tribal issue has 
influenced the development and implementation of education programs for 
nomads in Iran which has  led to social and cultural changes, and has had 
important implications such as the concentration of power in favor of the 
central government, decline of power of tribal hierarchy, assimilation and 
identity solidarity of the nomads. In Iran, formal education and training 
programs were adopted to create educational opportunities for the nomads 
who had held on to their traditional ways of life, and often had to cope with 
many social and economic problems as compared to sedentary and less 
mobile populations. In the past, the central government had tried to 
transform the nomadic and seminomadic tribes into town dwellers, farmers 
and livestock producers with the goal of helping them to gain economic self-
reliance under the watchful eyes of the authorities who were concerned with 
national security threats. One of the aims of such policies had been the 
gradual elimination of the tribal powers.  

After the fall of Qajar dynasty (1789-1925) and the failure of the 
constitutional movement to implement reforms and tribal plans, the Pahlavi 
dynasty (1925-1979) inherited the idea that the population of tribes and 
nomads should be settled and tribal way of life should be abolished. 
Nomadic education was one of the tools of assimilating the tribal 
communities, and transferring tribal loyalty to the central government away 
from the subnational tribal leadership structure. The tribal policies pursued 
from the Qajar period to the First Pahlavi era (1925-1941) were aimed at 
establishing a modern state, and increasing socio-economic development of 
the country. Due to the weaknesses of government infrastructure, 
transformation efforts were based more on the use of military means than the 
cultural ones. The  plans failed to bring about the desired changes, and in the 
aftermath of the Anglo-Russian invasion of Iran and the subsequent political 
crises which led to the abdication of the ruler in August 1941, Iranian 
nomads once again became influential in the country's politics. The 
Qashqa'i  leaders were among the main players in southern Iran until 19 
August 1943. However, the central government during the second Pahlavi 
Era (1941-1979) gradually became powerful with the help of Truman’s Point 
Four Program and planned to  counter the growth of communism among the 
nomadic and rural communities by a cultural policy which included nomadic 
education program. This new policy was more successful compared to the 
past attempts to address the tribal issue. The nomadic education was able to 
act as an ideological instrument to promote nationalism, patriotism, loyalty 
to the country, flag-waving, and admiration for the ancient Iranian culture. 
Therefore, the education of ethnic and tribal mobile communities such as 
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nomadic herders and pastoralists should be seen as an institutionalized 
arrangement made by the central government to perform functions such as 
tribal communities' displacement and their settlement in population centers, 
legitimation and concentration of state power, and the destruction of the 
power base of the tribal leadership, and cultural assimilation in the name of 
development. 
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ه مطالع نهادي آموزش عشایري در ایران: - یشناخت جامعهتبیین 
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 چکیده  
. از آنجـا کـه   طلبد یمهر جامعه نظام تربیتی و آموزشی مناسب با ساختارهاي سیاسی و اجتماعی و زمانی خود را 

ي برجسته زندگی در ایران بوده است، نگارندگان با تمرکز بر ایـل قشـقایی و نگـاهی    ها سبکعشایري از  زیست
نهادگرایانه در این پژوهش به تبیین و بررسی آموزش عشایري در ایران معاصر از دوران پهلـوي   _ی شناخت جامعه

ي هـا  ژهیکـارو نیاز و براي انجام  برحسب . براساس رویکرد نهادگرایی، نهادهاپردازند یم اول تا جمهوري اسالمی
ي آنها بسـتگی دارد.  ها ژهیکارو، و حتی دوام نهادها نیز به پایداري ابندی یمشوند، طی زمان تغییر  خاصی ایجاد می

ي و گسترش آموزش در جامعه عشایري مانند هر نهاد اجتماعی و سیاسی دیگري در طول تـاریخ  ریگ شکلفرایند 
هاي  روش کیفی مبتنی بر اطالعات و دادهدر این مطالعه با استفاده از  فراوانی همراه بوده است.با تغییر و تحوالت 

هاي رویدادها و تحلیل گفتمـانی از   براساس مشاهده اشتراکی، مصاحبه، تحلیل داده شده يگردآورتاریخی موجود 
نظـام   .1پاسـخ داده شـود:    بـه دو پرسـش   شـود  یمسوي پژوهشگران برجسته، و تحلیل و استنباط فردي، تالش 

چرا و چگونه این  نظام آموزشی در ایران تحت تأثیر  .2و پیامدهایی داشته است؟  ها ژهیکاروآموزش عشایري چه 
ي آمـوزش و پـرورش   ریـ گ شـکل شـود کـه    ؟ در فرضیه پژوهشی، استدالل میردیگ یمساختار قدرت دولت قرار 

و سیاستمداران ایرانی نسبت به مسـئله ایلـی و سـاختار قـدرت     ذهنیت روشنفکران  ریتأثعشایري در ایران تحت 
دولت قرار داشته است، و به تغییرات اجتماعی و فرهنگی منجر شده که شامل تمرکز قدرت به نفع دولت مرکزي، 

 . ایلی، ادغام عشایر و همبستگی هویتی بوده است مراتب سلسلهزوال قدرت و 
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 مقدمه .1
ن، همواره نشان از تأثیرگذاري ایالت و عشایر در معادالت سیاسی و مطالعه تاریخ ایرا

از تاریخ، روشنفکران، احزاب، سیاستمداران  اي اجتماعی کشور دارد. با این حال، در برهه
فرهنگی آن را مانع  _اجتماعی، اقتصادي  _ایرانی، جمعیت عظیم عشایري با ساختار سیاسی 

توسعه و پیشرفت کشور در نظر گرفتند. بدون شک جرقه  ی، ادغام،کپارچگبزرگی در برابر ی
این تفکر نتیجه آشنایی با تمدن غربی بود که در نیمه دوم سده نوزدهم ظاهر شد. در برخی از 

ي ضعف کلیدي در توسعه ایران قلمداد ا لهیقبي احزاب دوره مشروطه، مسئله ایلی و ها مرامنامه
هضت مشروطه در عملی کردن اصالحات و با سقوط قاجار و شکست ن که اینشد. تا 

ي ایلی، سلسله پهلوي وارث این تفکر شد که جمعیت ایالت و عشایر باید اسکان یابد ها برنامه
ي دولت ها استیسو زیست ایلی برچیده شود. تأسیس نهاد آموزش و پرورش عشایري از 
ري عشایر به دولت مرکزي براي تمرکز قدرت، خلع قدرت از سران ایل و یکجانشینی و وفادا

ي شد، اما موفقیت این نهاد در ریگ یپ رضاشاهمرکزي بود. هرچند آموزش عشایري در دوره 
که با تغییر  این ژهیو بهدر دوره پهلوي دوم به ثمر نشست،  موردنظرراستاي اهداف نهادي 

شد. در  ههمرای و تأثیر آن بر ایران امر آموزش عشایري با موفقیت بیشتري الملل نیبمناسبات 
ي اسالمی نیز از آنجا که ساختار سیاسی و اجتماعی نظام ایلی جمهورچند دهه پس از تأسیس 

از بین رفته، بخش عظیمی از جمعیت عشایري در بافت سیاسی و اقتصادي کشور ادغام 
ي در بخش آموزش عشایري کاهش پیدا کرده است؛ و شاهد تبدیل گذار هیسرما؛ اند شده

 آموزش رسمی دولتی هستیم.آموزش عشایري در 
متفکـران   ژهیـ و بـه مسائل مربوط به انسان است و اندیشـمندان   نیتر مهمتعلیم و تربیت از 

دلیل گستردگی حوزه تأثیرگذاري، تعلـیم و تربیـت همـواره مـورد      . بهاند پرداختهسیاسی به آن 
از افراد جامعـه را   با نظام آموزشی شمار بسیاري ها دولتي که ا گونه بهتوجه دولت بوده است؛ 

براي بقـاي خـود نـاگزیر بـه ایجـاد       ها دولت. دارند اریاخترایگان در  طور بهدر سنین یادگیري 
. یکـی از اهـداف پژوهشـی در    )98: 1391(خالقی دامغانی و قراباغی، مشروعیت قدرت خود هستند 

ام آموزش عشایري نظ .1هایی زیر ارائه کنیم:  هاي مناسبی براي پرسش اینجا این است که پاسخ
چرا و چگونه این  نظـام آموزشـی در ایـران تحـت     .2و پیامدهایی داشته است؟  ها ژهیکاروچه 

ي ریـ گ شکلشود که  ؟ در فرضیه پژوهشی، استدالل میردیگ یمتأثیر ساختار قدرت دولت قرار 
ذهنیـت روشـنفکران و سیاسـتمداران ایرانـی      ریتـأث آموزش و پرورش عشایري در ایران تحت 

سبت به مسئله ایلی و ساختار قدرت دولـت قـرار داشـته اسـت، و بـه تغییـرات اجتمـاعی و        ن
 مراتـب  سلسلهفرهنگی منجر شده که شامل تمرکز قدرت به نفع دولت مرکزي، زوال قدرت و 
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بـر   رگـذار یتأث، رابطه بین عوامـل  1ایلی، ادغام عشایر و همبستگی هویتی بوده است. در شکل 
 پیامدهاي آن به نمایش گذاشته شده است. نیتر مهمی عشایر و گیري نظام آموزش شکل
 

 و پیامدهاي مهم نظام آموزش عشایري در ایران رگذاریتأثعوامل  .1شکل 

 
 منبع: نگارندگان

 
 پژوهش چارچوب نظريو پیشینه . 2
چرایی  همسئل هاما دربار ،ایالت و عشایر صورت گرفته موردبسیاري در  يها پژوهش که اینبا 
 تاکنونو پیامدهاي آن،  ها ژهیکارونهاد آموزش عشایري در ایران، و واکاوي  يریگ کلش

بیشتر داراي  شده انجام هاي پژوهشپژوهش علمی دقیقی صورت نگرفته است. بسیاري از 
هاي  برخی پژوهش هستند. آموزش عشایري در نگاري هاحساسی و خاطر يها هیما بن

 ,Cronin( و غیرایرانی )1393، طیبی نصیري؛ 1397بیگی،  بهمن(ایرانی  نظران صاحبکارشناسان و 

2006; Beck, 1396( تحلیل دقیق از نقش آموزش ، نبود بررسی شده است. نارسایی مهم این آثار
بخشی به آن، و تحول نهادي  مرکزي و مشروعیتعشایري در تکوین و تقویت قدرت دولت 

اي مرتبط با موضوع، مسئله آموزش عشایري ه آموزشی وابسته به دولت است. بیشتر پژوهش
که نقش  رندیگ یمرا خارج از حیطه اختیارات دولت مرکزي، و نهادي مستقل محلی در نظر 

دولت در ایجاد و توسعه آن ناچیز بوده است. همچنین بیشتر پژوهشگران در بررسی تغییرات 
. از این حیث، در مقاله اند ماندهاجتماعی و فرهنگی ناشی از آموزش عشایري در ایران غافل 

ي سیاسی و اجتماعی آموزش عشایري و کارکردهاي ها تیواقعتالش شده است که به  رو شیپ
دولت  از سويی، و ارتباط میان آموزش عشایري و مسئله تفوق و هژمونی قدرت شناخت جامعه

 مرکزي، توجه شود.
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از  1آلتوسر لوئی ثو مباح نهادگرایی هچارچوب نظري پژوهش حاضر ترکیبی از نظری
 و اند برگرفتهنهادها در اشکال مختلف آن، حیات انسانی را در  آموزش و تعلیم و تربیت است.

. )2: 1392(کاظمی، این نهادهاست  هدهند تحت تأثیر جهت شدت بهفردي و جمعی  يها کنش

و  ،دان شدهتأسیس  ها انساناز قواعد درون یک جامعه هستند که توسط  يا مجموعهنهادها 
برخی از . )19: 1385(نورث،  ندنک یمرا براي تعامالت و روابط بین آنها ایجاد  ییها تیمحدود

 و کارکردهاي نهادها به شرح زیر است: ها نقش
 با ها انسانمعنا،  بدین ؛آموزند یم ها انساننهادها، الگوي رفتارهاي فردي و اجتماعی را به  .1

 ؛متفاوت چه رفتارهایی از خود نشان دهند يها تیموقعکه در  رندیگ یمنهادها یاد 
و انتظارات ناشی از آنها را  کنند، میگوناگونی را مشخص  يها نقش ها انساننهادها براي  .2

 ؛کنند یمنیز تعریف 
نهادها،  به کمک. کنند یمالقا   انسانرا به  شده نهینهادشیوه رفتاري ثبات و استمرار،  بانهادها  .3

 ؛کنند یمخاصی رفتار  شده نهیدنهاي ها وهیشبه  ها انسان
از آنجا که  ،. در حقیقتکنند یمنهادها، رفتارهاي افراد جامعه را تنظیم و بر آن نظارت  .4

به این انتظارات ممکن  یتوجه یب، کنند یمنهادها انتظارات مشروع در جامعه را منعکس 
 ؛شوداست به مجازات منجر 

 بر موقعیت فرودستی یا فرادستی راهاز این  و کنند، میرا تعریف و تعیین  ها نقشنهادها،  .5
 ؛گذارند یمآنها تأثیر  يها تیمحدودو  ها فرصتو  ،اجتماعی هدر عرص کنشگران

بازیگران و بازیگران مشروع و غیرمشروع را تعیین و مسیر دسترسی به  شمارنهادها،  .6
جتماعی به محل و موضوع منازعات ا توانند یمو  ،کنند یممزایاي اجتماعی را مشخص 

    .)16- 17: 1392(کاظمی د نبدل شو
توجه کرد که سبب  ییها مفروضهباید به نهادگرایی انتخاب عقالنی  ژهیو بهدر نهادگرایی 

 ها دولتو  ها سازماندر رویکرد انتخاب عقالنی، افراد،  .شود یمو فعالیت یک نهاد  يریگ شکل
دنبال  بازیگران منطقی به عنوان بهکه  شوند می لیوتحل هیتجزواحدهاي اصلی جامعه  عنوان به

آنها  يریگیپکه  کنند یمرا اتخاذ  ییها استیس ها حکومت ،ثروت و قدرت هستند. در این مدل
و  هالو هزینه بیشتر از فایده نباشد.  ،هزینه را برایشان داشته باشد حداقلفایده و  حداکثر
 همرحلدر : کنند یم نهادها ذکر يریگ شکلو اهداف  چراییباره چهار مفروضه را درتیلور 
کثرسازي سود و منفعت خود ایجاد ااز نهادها را براي حد يا مجموعه، بازیگران نخست

دوم، افراد با توجه به محاسبات راهبردي خود در این نهادها دست به عمل  همرحل. در کنند یم
 ییها مشوقیا  ییها تیدودمحبا توجه به رفتار و اقدامات سایر بازیگران  ،. در این موردزنند یم
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سومین مرحله، تصور از عمل و سیاست انسان در شرایط وجود معضالت . در کنند یمایجاد 
نهادگرایان انتخاب  ،نهایت در .دشو یمتمایل به ایجاد نهاد  سببناشی از اقدامات جمعی، 

: 1397زادگان،  یل(منشادي و اسمعنهادها در یک فرایند مشخص دارند  منشأعقالنی تمایل زیادي به 

روشنفکران و سیاستمداران ایرانی،  بیشتراز زمان آشنایی ایرانیان با تمدن غربی،  .)178 - 179
نکردن ناپذیري و ادغام  نظام ایلی با ساختارهاي سیاسی و اجتماعی خاص، مرکزگریزي، سلطه

اصالحات در  آنها در بافت سیاسی و اجتماعی را از معضالت اساسی براي یکپارچگی، ترقی و
اما بیشتر  ،رفع این امر صورت گرفت براي ییها تالش ریرکبیام. از زمان دانستند یمکشور 

 يها استیسو بیشتر  ،ابزار خشونت و نظامی بود تا فرهنگی باگرفته  اقدامات صورت
. در این دیانجام یم  مرکزي به شکست يها دولتدلیل ناتوانی قدرت زیرساختی  به شده اعمال
تالش براي تأسیس نهاد آموزش عشایري در بین ایالت و  شده اعمال يها استیس، یکی از میان

از  شده نییتعتا به اهداف  کنند یماین نهادها چگونه عمل  . پرسش این است کهعشایر بود
 دولت دست یابند و بر معضالت فائق آیند؟ سوي
تقسیم کرده است.  سرکوبگردولتی را به دو بخش ایدئولوژیک و  يها دستگاهویی آلتوسر ل

سرکوب دولت  يها دستگاهسرکوب و ایدئولوژي هر دو ضامن بازتولید روابط تولید هستند. 
ایدئولوژیک دولتی عبارت است  يها دستگاه. هاست دادگاهشامل دستگاه اداري، ارتش، پلیس و 

و ...  ونیزیتلوحزبی،  يها دستگاهحقوقی،  يها دستگاهآموزشی، خانواده،  يها دستگاهاز: 
ایدئولوژیک بدون خشونت و با  يها دستگاههاي سرکوب با توسل به خشونت و زور و دستگاه

 با کنند یمتالش  ها حکومت ،رو نیازا. )27: 1396(نش،  کنند یمتکیه بر ایدئولوژي عمل 
 يها بخشنهادهایی مثل آموزش و پرورش، قدرت زیرساختی و قدرت نفوذ خود را در 

در مورد اهمیت تعلیم و تربیت و  و به خود مشروعیت بخشند. ،تقویت کنند مختلف جامعه
مستلزم  اي تردیدي نیست. بقاي هر جامعه گونه چیهجاي  ،شود یمآموزشی که در مدارس ارائه 

و این  ؛جدید منتقل شود يها نسلآن به  يها دانش، رفتارها و ها ارزشاین است که باورها و 
 يها جنبه. تعلیم و تربیت روندي است که داراي ردیگ یمرش انجام آموزش و پرواز سوي امر 

مختلف فرهنگی، اقتصادي و سیاسی است. اجتماعی شدن فرایندي است که کودك در آن 
 شود یمفرهنگ و محیط معینی تبدیل  هرفتار ویژ يها وهیشبه انسانی آگاه و ماهر در  جیتدر به

 ها مهارت. آموزش به معناي یاد دادن تعمدي کند یم سزایی ایفابکه مدرسه در این زمینه نقش 
 چنین برشمرد: توان یم. برخی از کارکردهاي تعلیم و تربیت را هاست ارزشیا 

حاکم ساختن  درصدد یروشن بهمجموع باورها و مفاهیم در نظام آموزش و پرورش 
موجود را  و از این نظر آموزش و پرورش نقش نگهبانان نظام سیاسی ؛مناسبات خاصی است

. آموزش و پرورش جایگاه کشمکش بر سر نوع خاصی از آموزش و سیاست کند یمتربیت 
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 يها تیظرفتا  شود یمجایی است که در آن تالش  ژهیو به. مدرسه، شود یمفرهنگی تلقی 
ذهنیت آنها دستکاري شود. چون آموزش و پرورش کوششی سنجیده  يریگ شکلانسانی و 

در آن فعالیت سیاسی جریان دارد و  ینوع به ،، ذهنیت یا هویت استبراي تولید دانش، معرفت
حاکم در ارتباط  يها گروه ه. این فعالیت با بازتولید سلطدهد یمرا شکل  ها انسان هکیفیت تجرب

 .)107و  105: 1391(خالقی دامغانی و قراباغی، است 

 
 آموزش هکارکردهاي چندگان .2شکل 

 
 )107و  105: 1391اباغی، قر و خالقی دامغانیمنبع: (

 
 ایلی و ذهنیت سیاستمداران همسئل .3

. شوند یمایجاد ، نهادها در پاسخ به برخی نیازها و معضالت شده در بحث نظري اشاره ک چنان
 است، براي تفهیم این موضوع که ضرورت ایجاد آموزش عشایري چه بوده نیز در این پژوهش

ایلی و ذهنیت ه گرفته است، نیازمند ترسیم مسئلو چگونه در راستاي قدرت دولتی قرار 
 سیاستمداران پیش از تأسیس نهاد آموزش عشایري هستیم.

 رو کوچتحوالت سیاسی اجتماعی ایران از ابتدا  هیکی از ایالت در عرص عنوان به ها ییقشقا
 1د.پهلوي دوم یکجانشینی آنها آغاز ش ژهیو بهاز زمان حکومت پهلوي  که اینتا  ،اند بوده
زاگرس در جنوب مستقرند؛ قشالق  يها کوه رشتهوسیع در  هقشقایی در دو منطق نانینش کوچ

(یا گرمسیر در فارسی) در ارتفاعات پایین در جنوب و جنوب غرب در پاییز و زمستان، و 

ایل سون ، ایل قشقایی، ایل بختیاريند از: ا هاي مرکز آمار ایران، ایالت در جامعۀ عشایري کشور عبارت براساس سرشماري .1
(شاهسون)، ایل خمسه، ایل میوند (ممیوند)، ایل ممسنی، ایل جاللی، ایل جبال بارزي، ایل بلـوچ، ایـل بویراحمـد علیـا، ایـل      

درصد از جمعیـت ایـران را    4/1حدود  1387. خانوارهاي عشایر کوچنده در ل کرد، ایل بهمئیطیبی، ایل ذلکی، ایل افشار، ای
 ). 4: 1399دادند. (مرکز آمار ایران،  تشکیل می
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به ارتفاعات باالتر شمال فارس، کهگیلویه و بویراحمد و  )ییالق (یا سردسیر در فارسی
از مرزهاي  آنهابرخی دیگر از عشایر در ایران،  برخالف .کنند یمصفهان، کوچ از ا ییها قسمت

محیط زیستی زمستانه (قشالق) و  هیا دسترسی به آن ندارند. هر منطق کنند ینمعبور  یالملل نیب
تمام فصول  يها تیمز. عشایر است شانیها دامداراي مراتع مناسب براي  آنها(ییالق)  هتابستان

جوي و دیگر براي جست هو با دو بار کوچ در هر سال از یک منطقه به منطق ندکن یمرا کسب 
مسیر کوچ، از شرایط سخت محیطی گریز  يها سبزراهبهتر و استفاده از  يوهوا آبمراتع، 

 .)7: 1399، پناه زدانیفاضلی و ( زنند یم
دوشی -هب-زیست بشري براي گروهی از مردمان خانه یرا باید نوع ینینش کوچنابراین ب

وسایل حمل نقل متناسب با زمان  با، باروبنه، و اعضاي خانوار ها دامتعریف کرد که همراه با 
 هخود (که در گذشته بیشتر حیوانات باري اسب، شتر، االغ و قاطر و امروزه بیشتر وسایل نقلی

 و زندگی در شرایط اقلیمی شانیها دام) براي پیدا کردن مراتع مناسب براي استماشینی 
 برخالف. کنند یمزیستی به قلمرو دیگر کوچ  همتناسب با فصول سرد و گرم، از یک محدود

و چندان حق انتخاب  ،بودند مالکان خردهتابع امر مالکان عمده یا  به اجبارروستانشینان که 
 با تحرك خود نانینش کوچ، آورد یمبار  به ریپذ ظلمو  مظلوماین امر آنان را  رو ازاینو  ،نداشتند

و در صورت  ؛سیاستمداران یا مالکان طفره روند همیشگی يریپذ اطاعتاز  توانستند یم
زیست  ،ترتیب به ایالت قدرتمند رقیب دیگر بپیوندند. بدین یراحت بهاختالف با رؤساي خود 

از و ، ي بودا فهیطاایلی و  مراتب سلسلهو مبتنی بر  يا رهیعشاز نظر ساخت سیاسی،  ینینش کوچ
 مبتنی بر کوچ بود.  آنهازندگی  هصادي متکی به اقتصاد دامداري و شیولحاظ اقت

ایالت و عشایر در  هداخلی و خارجی که به مسئل سندگانینوبسیاري از پژوهشگران و 
 صحبت از ایل و عشایر هنگامی. اند دهیدثابت  ییها ساخت همثاب به، ایالت را اند پرداختهایران 

یک گروه انسانی بدوي و خارج از مدنیتی  عنوان به آنهاکه  شود یم استنباطچنین  ،شود یم
 يها سازمان  که ایالت و عشایر داراي استاما واقعیت این  ،اند ماندههستند که از تمدن به دور 

و  ،در سطح محلی و ملی شرکت کنند توانستند یمسیاسی و اجتماعی خاص خود بودند که 
 يها افتیره در این بین برخی از .خوردند یم پیوند یالملل نیبنیز با نیروهاي  یگاه

بدوي، ابتدایی، منزوي، و جداي از یکدیگر تلقی  هایلی را معادل جامع ه، جامعشناسانه انسان
کرون از جمله  . پاتریشاکنند یمهستند و در برابر آن مقاومت  لیم یبکه به تغییر  است کرده

ایل  هدهند لیتشکیکی از اجزاي  عنوان به ی است که چنین دیدگاهی در مورد قبیلهپژوهشگران
قبیله نوعی جامعه است که براساس خویشاوندي، جنسیت و سن نظام یافته  ،دارد. به نظر وي

بدوي است که سازمانی بیولوژیک دارد که طبیعت این ویژگی را به آن  هاست... قبیله جامع
اجتماعی ایل قشقایی همچون  معتقد است سازمان طیبی نصیري. )39: 1396(احمدي، داده است 
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کلی است که از اجزاي  یاستوار است و اجتماعبا تأکید بر پیوندهاي خونی  ها لیاسایر 
و در سطوح پایین میان افراد پیوندهاي خونی برقرار است. ، متفاوتی تشکیل شده است

. در استپیمان و پیوندهاي قومی و سیاسی  صورت بهدر سطح باالتر، این پیوندها  که یدرحال
از: ایل، طایفه، تیره، بنکو، بیله و  اند عبارتواقع، ساخت اجتماعی ایل قشقایی از باال به پایین 

تعاریف بسیاري در مورد ایل، عشیره، طایفه و قبیله وجود دارد. ). 22: 1388، طیبی (نصیريخانوار 
ایران را بیان  هز جامعایرانی تطابق ندارند. برخی فقط ابعادي ا هبرخی تعاریف با واقعیت جامع

براي  انگلیسیدر متون کند که  طیبی بیان می نصیري. رندیگ یمو سایر ابعاد را نادیده  ،کنند یم
کدام  کار رفته است که هر به 2قبیلهو  1نشین کوچایل و طایفه و قبیله و عشیره دو اصطالح 

که براساس  شود یماصطالح نخست به آن دسته از عشایر اطالق . معرف زندگی بدوي است
براساس نوعی  آنهامعیشت و تمدن  هنظام شبانی مبتنی بر حرکت متناوب یا فصلی که شیو

که در سرزمین معین با  شود یمزندگی کوچی استوار است. اصطالح دوم، به گروهی اطالق 
، زندگی استنظام سیاسی، اجتماعی مستقل مبتنی بر نظام خویشاوندي که داراي اجزایی نیز 

 .)135: 1380(نند ک می
و رفته، کار  عشایر و قبایل به متمایز از ،اجتماعی-وجه معیشتی و سیاسی باالتعاریف در    

. داند یمو اساس آن را نظام خویشاوندي است، تلقی کرده  يا رهیعشقبیله را جزء ذاتی زندگی 
عوامل  که یناو معیشتی است، ضمن  يرو کوچایلی فراتر از نظام  هایل و جامع در حالی که

با کوچ، مسیر کوچ، ایل راه و  توان ینم تنهادیگري در ایجاد ایل دخالت دارند، یک ایل را 
ین روابط میان افراد ایل یا یک قبیله یشک پیوندهاي خویشاوندي در تع بی .دامداري شناخت

. دآور ینموجود  نقش مهمی داشته است، اما تنها وجود پیوندهاي خویشاوندي یک ایل را به
ایلی بزرگ با طوایف و  ه، به یک اتحادیمیکن یمصحبت از ایل قشقایی  هنگامی نمونه،براي 

 ،اند اوردهینوجود  خویشاوندي یک ایل را به هبا رابط آنها همختلف اشاره داریم که هم يها رهیت
اصل  ،ند. در طول تاریخ ایراندار یمتفاوتفرهنگی  و هویت نژادي آنهاو هر کدام از 

بلکه اعضاي  است، در مناسبات و روابط درون ایالت نقش مهمی داشته تنها نهوندي خویشا
 و (مثل تجار اند کرده یمطبقات باالي شهري نیز همواره بر تبار و اصل و نسب خود اشاره 

فامیلی براي افزایش نفوذ و قدرت خود در سطح  يها ازدواجن) و حتی با یکدیگر اروحانی
 تفاوتیک ایل  هدهند باید بین اجزاي تشکیل که اینبر  افزون. پس اند ادهد یممحلی و ملی انجام 

 وجود آمدن قبیله و ایل نیز اشاره کرد. در به يتر مهمشد، باید بر عوامل بسیار  قائل

1. Nomad 
2 .Triba  (فرانسوي)Tribe ).(انگلیسی 
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قبیله، از لحاظ منشأ وجودي و عوامل دخیل در  و میان ایل، طایفه توان یمبر این اساس 
 هاست از جمعیت عشایر یک منطق يا رمجموعهیزشد. ایل  قائلوجه تمایز  آنها يریگ شکل

مشخص ایلی، و  يها رده، براساس ساخت یجغرافیایی مشخص هوسیع، یا کشور که در محدود
آگاهی همگان از این ساخت، تاریخ، زبان و فرهنگ مشترکی دارند و در همسایگی یکدیگر در 

 کنند یمبه ییالق و قشالق کوچ و براساس تقویم مشخص شمسی  ،اند پراکندهمرتع  هپهن
اجرایی با  اي مجموعهواقع  ایل در 1خاص خود را داشت. يها سازمانایل  .)338: 1395نژاد،  (صفی

بار  سیاسی و نظامی به يها معاهدهو  ها مانیپچارچوب فکري خاص خود بود که در آن 
و با  ،شدند یمبا پیوستن به ایل صاحب هویت و موقعیت ممتازي  ها گروه. نشست یم

(بک،  شدند یمهمتراز  طور تقریبی بهساختار موقعیت،  حیثدر ایل از  دار نهیشیپ يها گروه
1396 :202(.  
و روشنفکران ایرانی در برخورد با غرب و آشنایی با فنون  طلبان اصالحبیشتر سیاستمداران،     

ایران در نظر  یماندگ عقبیکی از علل  عنوان بهتمدن غربی بود که نظام عشایري در ایران را 
ایلی در بخش نظامی و ارتش با  نظامتالش و تفکر اصالحات در  هجرق نخستینگرفتند. 

ایران و روس اتفاق افتاد. عباس میرزا سخت معتقد به ایجاد ارتش مدرن در سطح  يها جنگ
حکومت،  کرد با افزایش قدرت تالشفراهانی  خان یتقاروپایی بود. پس از او میرزا  يها دولت

نظامی  يها پسترؤساي قبایل یا مالکان، سازماندهی  يجا بهوفاداري سربازان به دولت مرکزي 
او شخص قدرتمند تبدیل کند.  يو به کشورکند، در مسیرهاي تجاري، قدرت ایران را تقویت 

کنترل ارتش را به دست گرفت، نیروهاي والیتی را اداره و رهبر آنان را خود منصوب کرد. 
نظامی و فشار  يها آموزشمتحدالشکل کردن  منظور بهرکبیر تالش کرد از اختیارات خود امی

 نظاماستفاده کند. او  شده استخدامبراي پرداخت سریع حقوق نظامیان و مواجب سربازان تازه 
و دستور داد استخدام و  ،سربازگیري از شهرها یا روستاها را کنار گذاشت هپاافتاد شیپ

 ايکه قاجارها تالش بر زمانی ،حکومت مرکزي انجام گیرد. با این حال وياز سسربازگیري 
نظامی به سبک  يها لباسیر یو تغ ،برخی علما با آن مخالفت کردند ،کردند اصالحاتانجام 

مشابه، بسیاري از رهبران قبایل و دیگر  طور بهلقوه دانستند. اغربی را غیراسالمی و یک تهدید ب
که ایجاد ارتش  دندیترس یمو  دانستند یمی را در تضاد با منافع خود اصالحات نظام ها گروه

رت، پژوهشگران ضمن بخش قد اجتماعی ایل و بازنمایی سازوکارهاي مشروعیت _اي در مورد ساخت سیاسی  العهر مط. د۱
، رو نیا). از1398: .پناه زدانکنند (نظري و ی بخش قدرت رهبران ایلی توجه می ي مشروعیتها مؤلفهبه  ها سازمانبررسی این 

مراتب ایلی بوده  بردن چنین نظم و سلسله شده از باال، براي از بین سیاستی اعمال عنوان بهیکی از اهداف آموزش عشایري 
 است.

                                                           



 
  449                                                                                نهادي آموزش عشایري در ایران –شناختی تبیین جامعه

استقالل و خودمختاري آنان را محدود کند. افسران ارتش و دیگرانی که  ثابت همیشگیقوي و 
 . )Ward, 2009: 68(مخالف نوسازي ارتش بودند  ،بردند یمسود  نظاماز فساد موجود در 

روشنفکران تالش براي یافتن پاسخی به چرایی  يها دغهدغبا انقالب مشروطه یکی از      
ایران بود. در بحث چرایی  هو ترقی جامع ،از آن رفت برونایران و راه  یماندگ عقب

ش از بیکه  رفت یمایالت و عشایر نشانه  يسو بهایران یکی از تیرهاي اتهام  یافتگین توسعه
و  ینظم یبمداوم ایلی و  يها زهیستو و با غارت  ندداد میجمعیت ایران را تشکیل  سوم کی

مشروطه  هاحزاب سیاسی دور يها برنامهتمرکزگریزي کشور را به انحطاط کشانده بودند. در 
پیشنهادي آنها این بود که  یمش خطدر پاسخ به چگونگی دگرگون ساختن ایالت و عشایر، 

لزم به ترك زندگی و آنان را خلع سالح و م ؛باید ایالت و عشایر گردنکش را اسکان داد
و همه  ؛د تا مدنی و متجدد شوندکرمعاش از دامداري به کشاورزي  هچادرنشینی و تغییر شیو

شهرستانی،  (واعظدر زیر لواي وحدت و ملیت مشترك براي سرافرازي مملکت جانفشانی کنند 
1388 :133 .( 

حات از هم و روند اصال ،نهضت مشروطه به دالیلی موفق به این امر نشدبه هر حال، 
شکست این اصالحات این بود که بسیاري از رهبران مشروطه خود از . نخستین سبب گسیخت

شروع جنگ جهانی اول و کشیده شدن آن  که بود  این. دومین دلیل سران ایالت و عشایر بودند
 بلکه ،فکر اصالحات و تالش براي زوال قدرت ایلی را به فراموشی سپرد تنها نهبه خاك ایران، 

م جدي براي نابودي اسران ایالت و عشایر را شدت بخشید. با این حال اقد يریگ قدرت
رضاشاه دانست که در ابتدا با  يریگ قدرتقدرت ایلی در ایران را باید زمان روي کار آمدن و 

و پس از محکم  ؛در ثبات و آرامش کشور تالش کرد ها ییقشقاهمکاري برخی ایالت از جمله 
قدرت خود به کمک ارتش و فرستادن فرماندهان نظامی به مناطق عشایر  يها هیپاکردن 
به قدرت رسید، و نخبگان  1921براي رژیم جدید که از کودتاي نابودي آنان برآمد.  درصدد

 ه، از نظر شرایط عملکرد سیاسی و ایدئولوژیک، مسئلکردند یمکه از آن پشتیبانی  ییگرا یمل
انقالب،  هپیش از انقالب مشروطه و در نیم يها دههدر  .آمد بشمار میمشکلی بزرگ  لیای

ایالت  زیر نظارتو بیشتر کشور  ،گسترش نبردها و اظهارات قدرت ایلی بود هکشور عرص
 يتازه به قدرت رسیده در ایران، سرکوب قبایل عنصر انیگرا یمل، براي 1921بود. در  هافتاد

ت مدرن و متمرکز با جمعیت داراي آنها، یعنی ساخت دول تر بزرگ هضروري براي پروژ
دنبال از بین بردن اقتدار  تجانس فرهنگی بود. دستور کار و اهداف آنها مشخص بود: آنها به

بودند که بالفاصله پس از تسلط بر جمعیت ایالت،  يا لهیقباز رهبران ایلی  یفیالطوا ملوك
ادغام  موردنظرشان هرا در جامعو آنها  ؛شده از بین بردند زهیمدرنقدرت آنها را به نفع دولت 
را براي  مستمريبه دست گرفتن قدرت در تهران، تالش  هلحظکردند. رژیم جدید از همان 
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یر و تحول در ارتباط بین مرکز یتثبیت برتري نظامی و اجرایی در ایالت و قبایل انجام داد، و تغ
براي  نخستش دولت پهلوي ، تاليا هیلقبو مناطق پیرامونی را آغاز کرد. از بین بردن قدرت 

در ایران  گرا یملجاي دیگر در خاورمیانه، نخبگان  ساختن دولت متمرکز مطلقه بود. مانند هر
و تمرکز  انیرنظامیغتنها اصل ممکن در خلع سالح کامل  عنوان بهبر حاکمیت و استقالل 

نیز منشأ بر این نگرش، قبایل عشایر افزون قدرت فیزیکی در دست دولت، تأکید کردند. 
آن،  پشتیبانانتأسیس و  . در حقیقت، رژیم تازهشد یمدانسته  یقانون یبداخلی و  هاي اختالل

. دانستند یمایران  یماندگ عقبقبایل را در تضاد با مدرنیته و عامل  نینش کوچجمعیت زیاد 
 نظم یبقدیمی و  هشد ارائهبود، در مورد تصویر  آتاتورك کمال یمصطفبا  دورهرضاشاه که هم 

 تصویر زیباي عشایر براي بازدیدکنندگان اروپایی حساس بود ژهیو بهکشورش به غرب و 
)Cronin, 2007: 16(. نشان داده بودند که  ها ییقشقا ژهیو بهعشایر  ،پهلوي دوم هدر دور
تأثیرگذارترین نیروي ایلی در جنوب در تقابل با قدرت شاه و دولت مرکزي  عنوان به توانند یم

 »بینداز و حکومت کن  تفرقه«ت سایکه دیگر با س دانستند یم ها ییامریکا. همچنین باشند
و براي ابرقدرت حفظ  ؛با نیروهاي ایلی در ایران ارتباط برقرار کنند توانند ینم ها یسیانگل

با  .بود يضروردر وضعیت جنگ سرد  مانیپ همدوست و  يها دولتآرامش و نظم در 
قدرت دولت در برابر  ، نخستبا از بین بردن ساختار سیاسی ایلتشکیالت آموزش عشایري و 

ي از نفوذ کمونیسم در امان ا لهیقب، و دوم جوامع روستایی، ایلی و شد یمتقویت پیرامون 
بنابراین، آموزش عشایري و حمایت از تشکیالت چنین نهادي از راهکارهاي  .ماندند یم

دولت وقت ایران در پاسخ به مسئله ایلی  مقامات سیاسی و سپس مشاوران خارجی در خدمت
 بود.

 
 . پیشینه آموزش عشایري 4

رواج نداشت، بلکه تنها شمار  نانینش کوچدر گذشته سوادآموزي به مفهوم امروزي آن در بین 
کلی، سوادآموزي به این صورت  طور به. آموختند یممعدودي خواندن و نوشتن را در مکتب 

و به اصطالح مال یا میرزا لقب  دانست یمنفر که خواندن و نوشتن  بود که افراد ثروتمند از یک
). 223: 1384بهاروند،  یاله امان(که به فرزندان آنها سواد بیاموزند  کردند یمداشت، دعوت 

 :کند یمچنین اشاره  »ها ماندهیاد «قشقایی در  نیمحمدحس
 یک بنکو را تشکیل یی که با هم نسبت خویشاوندي داشتندها خانواده در ایل قشقایی

). هر بنکو یک معلم داشت که حقوق شود یمي خانوار تشکیل ا عده. (هر بنکو از دادند یم 
ایل در حال کوچ، بسیار  باسواداندر آن زمان  ...شد یممشترك پرداخت  صورت بهاو 

و جوانان قشقایی باسواد  ها بچهسعی داشت که  الدوله صولتزیادتر از اهالی دهات بودند. 
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را به گرفتن معلم و باسواد کردن  ها رهیتشوند. او همواره کالنتران و رؤساي بنکوها و 
 .)10: 1386(قشقایی،  کرد یمفرزندانشان تشویق 

اصلی آن دامداري و کوچ بود، یادگیري و ترویج  هبا توجه به زندگی عشایري که مؤلف
ایجاد مدارس جدید، از جمله  رو نیازا. دیرس ینمنظر  ایلی ضروري به يها خانوادهسواد در بین 

پهلوي و روي کار آمدن رضاشاه همراه شد که دولت سعی داشت  هآموزش عشایري با سلسل
کومت در دوران حکند.  يزیر یپرا  يجدید نظاماز خصلت ایلی دولت قاجار برکنار باشد و 

 طرحاین  د.شطرحی براي آموزش فرزندان قبایل پرجمعیت ایران طراحی  1308رضاشاه در 
سازماندهی وزارت آموزش و پرورش در همان سال آغاز شده بود، باز بخشی از عنوان بهکه 

زبان فارسی نیز  وشمال ایران آغاز شد  يها ترکمنمدارس ایلی، ابتدا در بین  عنوان بهشروع آن 
در مورد موفقیت  امریکا، کنسولگري آغاز این طرح سال پس از تنها زبان آموزش بود. یک

شهري شور و شوق  يها بچهایالت از  يها بچهو خاطرنشان کرد که  ،زرگی صحبت کردب
هزار  20که مجلس براي ساخت آن  يا مدرسه ،بیشتري براي یادگیري دارند. در همان سال

غرب کرمانشاه افتتاح شد. پس از آن مدارس دیگري در  آباد شاهقران اختصاص داده بود، در 
 .)Matthe, 2003: 136-137( ندساخته شد ها ییقاقش، لرها و ها بلوچمیان 
 

 دولت پهلوي و ضرورت آموزش عشایري .5
 پهلوي اولدوران  .5.  1

که مسیر پیشرفت ایران را تجدد و رهایی از  ییگرا یملن اهمراه سیاستمدار دولت پهلوي اول به
 منظور بهخود  يها هبرنام ،دانستند یمایالت و عشایر  درپی پی يها شورشقدرت رهبران ایلی و 

خلع سالح  ایجاد وحدت ملی، اساسی، محورعشایري را در چند  همربوط به جامع هلئحل مس
عشایر و سلب قدرت از سران ایالت و عشایر، تشکیل ارتش ملی و ادغام نیروهاي قبایلی با 

    .کردند يریگ یپسیاست سربازگیري، سیاست اسکان یا تخته قاپو و دگرگونی فرهنگ عشایري 
 گرفت یم، باید اقدامی صورت سدینو یم نیالمت حبل هروزنام شهرستانی به نقل از واعظه ک چنان

زندگی  نداشته باشند،زندگی عشایري خود  هعشایري هیچ میل و رغبتی به ادام هکه جامع
ه تعلیم و تربیت تغییر داد باآنان  هروحیتا  ،دادند یمترجیح  ینینش کوچشهرنشینی را به زندگی 

 .)216: 1388( شود
احداث  نیب پاك اهللا فضلبه مدیریت میرزا  1304دولتی در ایل قشقایی در   همدرس نخستین

 ،کند یمتصویب  ها ییقشقادر اوج شورش ایالت جنوب از جمله  1308ت وزرا در  أهی شد،
یت مدرسه هم براي ترب که سه مدرسه یکی براي عشایر بلوچ و یکی براي عشایر قشقایی و یک

یکی از  ،عشایر پشتکوه با تخصیص شش هزارتومان اعتبار تأسیس شود. بنابراین فرزندان
. در اصالحاتی بودند ها ییقشقا، شوند یمسازي  ایالت مهم که در این سال مشمول طرح مدرسه
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الزم براي تأسیس کالس دوم و  اراتیاختوزارت معارف  ،صورت گرفت 1309  هکه در بودج
دو  بازگشاییو به اطالع آن اداره رساند که براي  ،معارف فارس داد هبه ادار سوم در اقلید را

داراب و  هیک کالس ابتدایی در ایل جباره و بهارلو و کالس چهارم در مدرس ،مدرسه
 -378: 1388شهرستانی،  (واعظند کناقدام  ،رفتند یمشمار  فیروزآباد که از مناطق عشایري فارس به

دولت از وارد کردن  يها زهیانگسطح دانش و تربیت افراد ایلی، از  يارتقار کنار هدف د . )377
و ایدئولوژي دولتی از  ها ارزش يبر القا توان یمنظام آموزشی نوین،  هایالت و عشایر به دایر

و روزهاي خاص به خواندن سرودهاي  ها جشنمدارس تأکید کرد. در مدارس عشایري در  راه
. در واقع دولت پهلوي کردند یمملت، وطن و ایران را تکرار  همو کل ،شدند یمملی مشغول 
 يدر مناطق ایلی که همان القا يساز مدرسه راهبه یکی از اهداف خود از  راهاول از این 

بیشتر بر لزوم  »آینده« هماهنام. )366: 1388شهرستانی،  (واعظدست یافته بود  ،دولتی بود يها ارزش
که براي رسیدن به  شد استدالل میو  ،لی واحد تأکید داشتایجاد دولت مرکزي و هویت م

محلی از حیث لباس،  هاي تفاوت، یابدوحدت ملی زبان فارسی در تمام مملکت عمومیت 
. ایالت لر، کرد، قشقایی، ددهنپایان  یفیالطوا ملوكو براي همیشه به  شود،اخالق و غیره محو 

و باید در راستاي سیاست ادغام قرار  ند،عرب و ترك و ترکمن و غیره با هم فرقی نداشت
 .)155: 1397(آبراهامیان،  گرفتند یم

 
 پهلوي دومدوران  .5.  2

دلیل ضعف قدرت  به ،بود درآمدهپهلوي اول نیز به اجرا  هطرح آموزش عشایري که در دور
آموزش، هرگز  يجا بهدولت به سیاست سرکوب و ابزار زور  ازحد شیبزیرساختی و توجه 

پهلوي دوم به سه دلیل سیاست آموزش  هنست به مانند پهلوي دوم کارساز باشد. در دورنتوا
 تقویت قدرت خود، منظور بهحمایت دولت از آموزش عشایري  .1شد: عشایري کارساز 

 ،ایلیاتی بد هریش و با رگ یگیب بهمنمحمد  همسئولیت اجراي آموزش عشایري بر عهد .2
براي  ها ییامریکا يها طرحیا دیگر و ترومن » 4اصل «طرح برنامه آموزش عشایري شامل . 3

 .شد یمجلوگیري از افتادن آنها به دام کمونیست  منظور به افتهین توسعهکمک به کشورهاي 
در  ها ییقشقاو نقش  1320و مقدم بر هر عامل دیگري، با حوادث سیاسی پس از  در آغاز

سیاسی پهلوي دوم و در  نظامق، براي تحوالت سیاسی و اجتماعی و حمایت از  محمد مصد
ي براي به زیاداز توانایی  ها ییقشقاشده بود، استان فارس و  مشخصرأس آن شخص شاه 

موزش عشایري ابتدا از استان فارس و در برخوردارند. در نتیجه، آتحلیل بردن قدرت دولت 
دیگر  يها استانو میان ایالت  درحاصله  يها تیموفقو سپس با  ؛اجرا شد ها ییقشقامیان 

و زوال  ینیکجانشی منظور بهبسیاري  يها تالشپهلوي اول  ههرچند در دور .پیدا کردتوسعه 
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، بسیاري از 1320قدرت ایالت عشایر صورت گرفته بود، اما با سقوط رضاشاه در شهریور 
آن با و رهبران  ،خود پرداختند يرو کوچبه زیست باردیگر  ها ییقشقاایالت و عشایر از جمله 
را در جنوب ایران و سطح ملی کسب کردند. تحوالت  يا بالمنازعهبازگشت از تبعید قدرت 

خشونت و ابزار  باسیاستمداران پهلوي دوم را متقاعد کرده بود که تنها  1332تا  1320از  پس
 ،رو نیازا. ردو آنان را به یکجانشینی متمایل ک گرفت،کنترل ایالت را به دست  توان ینمنظامی 

یکجانشینی، سرکوب و  تا با کمترین خشونت، به اهداف خود شامل شد، انجام میباید اقدامی 
دست یابند.  ،ایلی، ادغام جمعیتی در راستاي هویت جدید ایرانی متنفذزوال قدرت رهبران 

مهم  يها طرحیکی از این  ،آوردن به آموزش عشایري و تقویت آن و روي يسوادآموز ،بنابراین
از تاریخ  ییها برههخاص مردمان عشایري که همواره در  هبا توجه به روحی این حال،با بود. 
 هبا پیشین یدرگیري با مقامات دولت مرکزي و نیروهاي بیگانه را داشتند، وجود شخص هتجرب

 د.نموایلیاتی و عشایري براي پیشبرد چنین سیاستی را ضروري می
از ایل قشقایی با حضور در مکتب و  تنفذم هکرد لیتحص بیگی بهمن، محمد1950 هدر ده

هویت  هاو شامل توسع هبخشی از برنامو آموزش دیده بود،  یخوب بهآموزش دولتی  هبرنام
با تأکید بر  اندرسونپري از فرهنگ ایران بود.  يتر گسترده يها دگاهید هقومی قشقایی و توسع

و  گرائی ملیش رسمی سبب ترویج که آموز کند یم، استدالل گرائی (ناسیونالیسم) ملیدیدگاه 
را  پرسشاین  یگیب بهمناهداف  هباید دربار رو نیازا. شود یمایجاد آگاهی مستمر از گذشته 

 اگر پذیرفته شود کهکامل ادغام کند؟  طور بهقشقایی را  خواست یمآیا  ،کرد کهمطرح 
اهداف وي از  یکی ،فرهنگی است يها يدئولوژیاو  ها ارزشروشی براي تجدید  آموزيسواد
در ترغیب  یگیب بهمن. بدون شک، دانستیک قدرت قانونی  عنوان بهقشقایی  ياحیاتوان  را می

آموزشی وي  هآموزشی براي عشایر نقش مؤثري داشت. برنام هحق امتیاز حمایت از یک برنام
 نسبت باز انقال پیش يها دورهاز این نظر معتبر بود که میزان سواد در بین ایالت روستایی در 

و  يسوادآموزافراد زیادي را براي  . وي شماراز انقالب بیشتر بوده است پس يها دورهبه 
 کرد. تشویقکسب علم 

 ؛بود ١ایاالت متحده» 4اصل «با  یگیب بهمنسواد ناشی از همکاري  يها شرفتیپاین 
بب شد که ترومن اجرا شد. این سیاست آموزشی س »سیاست مارشال« در ارتباط باکه  يا برنامه

عبارت دیگر، در طول سلطنت  دست آورد. به او شهرت خوبی در بین مقامات رسمی ایران به

تـرومن در   يجمهور هـر  سیرئ (Point Four Program)مربوط به برنامه اصل چهار   یاسناد و مدارك دولت  مجموعه. 1
 یاست که دوره زمـان  يصفحه ا 321سند در مجموع  57مجموعه شامل  نیشود. ا یم يکتابخانه و مرکز اسناد ترومن نگهدار

گزارش و مقاله  نیو  چند یشفاه خیتار يها ادداشتیها ،  عکس لمدارك مربوطه شام ریدهد. سا یرا پوشش م 1953-1948
  (.National Archive, n. d).   است
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از آن  يا لهیقبجوامع ایلی و طور اساسی  بهکه  شده بودپهلوي، آموزش دولتی غربی اجرا 
سهیم شدن آنها در  همحروم بودند. همچنین به نفع دربار سلطنتی نبود که به حاکمان ایلی اجاز

 هدر دور ویژه بهقدرت دهد. در حقیقت، بسیاري از رهبران ایالت و عشایر  يقانونگذار ظامن
آموزش و پرورش شاه با  هحکومتی طرد شدند. ادار يها تیموقعرژیم محمدرضا پهلوي از 

اصل چهار تحت تأثیر قرار گرفت  هبرنام هبا ادار بیگی بهمنهمکاري ایاالت متحده از مذاکرات 
اصل چهار به کشورهاي در حال  هعشایري پیشنهاد داده شد. برنام نظامبه وي ایجاد  رو نیازاو 

وي با پول ایاالت متحده یک  کرد. ارائه میآموزش کمک مالی و فنی براي توسعه توسعه 
رسمی دولتی و آموزش سنتی  هآموزشی براي ایل قشقایی تنظیم کرد که شامل یک برنامه برنام

ساخت مدارس چادري را داد که او در  هاجاز بیگی بهمناصل چهار به  هبرنام. این قشقایی بود
. سرانجام کردقشقایی استخدامشان  يها بچهو براي تعلیم و تربیت  ،آن معلمان را آموزش داد

 یباف یقال و تعلیم و تربیت معلم عشایري، به مدرسه، دبیرستان، دبیرستان فنی همدارس از مدرس
 ه، برنام1357 تاداده شد. ز مرکز فارس قرار داشتند، گسترش که در نزدیکی و در شیرا

پانزده  کم دستمدرسه در معلم زن و مرد را تربیت کرده بود، هر مدرس  9000سوادآموزي 
 .)Bodon: 2016: 10(داشت  آموز دانش

توسعه  قانونی. تی، معروف به ، قانون آ.سامریکا جمهور سیرئکه ترومن  دو ماه پس از آن
 هبراي مذاکره در مورد توافقنام 1امضا کرد، فرانکلین هریس 1950ژوئن  5را در  یمللال نیب

فنی به دولت ایران اعزام شد. شرایط ایران از نظر اقتصادي، اجتماعی و سیاسی  يها کمک هارائ
امتیاز نفت، شرایط بحران آن  هدر نتیجه بحران فزاینده با انگلیس بر سر مسئل. بسیار بحرانی بود

. تعجیل در دریافت چنین کمکی براي ایران مهم و ضروري بود. در شد یمبدتر  مستمر طور به
به قانون  یالملل نیب هتوسعطرح کمک به  امریکا جمهور سیرئامضاي  هنگامی که با ،نتیجه

بود. هریس در  ییها کمککشورهایی بود که مشتاق دریافت چنین  نخستینتبدیل شد، ایران از 
و در  ،به واشنگتن ارسال شد يا توافقنامهتهران شد. در اوایل سپتامبر پیشنویس  وارداوت  نیمه
 نخستین بر اساسرا  يا نامه تفاهم آرا رزمعلی  ریوز نخستو  2ر هنري گریدياکتبر، سفی 19

بهبود  هبرنام منظور به یی،امریکافنی  يها کمکدریافت و مفاد اصل چهار براي همکاري 
 .)Hendershot, 1975: 2( کردندوضعیت روستایی امضا 

در شیراز مستقر شد. مسئولیت ترویج آموزش  4بخش آموزش عشایري اصل  ،پس از آن
بود. این دانشگاه، کارشناسانی را براي آموزش  3دانشگاه بریگم یانگ هدر عشایر فارس، به عهد

درسی به ایران  يها برنامه يزیر طرحمعلمان ابتدایی و راهنمایی و حمایت از وزارت فرهنگ و 

1. Franklin Harris 
2. Henry Grady 
3. Brigham Young 
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م آموزشی نظا يها ضعففرستاد. این دانشگاه چهار گروه آموزشی را براي کمک به اصالح 
 اصالحبراي توسعه و  2رش بوید مکافیاو دستی 1ایران اعزام کرد که از بین آنها گلن گیگن

به شیراز رسید. او تحت تأثیر  1330دوم   هآموزش عشایري فرستاده شدند. گیگن در نیم
طرح تأسیس مدارس عشایري سیار را مطرح کرده  1327 یی بود که درامریکاارش مشاوران گز

یی را عملیاتی کند. امریکابود که بتواند طرح مشاوران  ییها راهدنبال  بودند. بنابراین گیگن به
 ،را با وي فراهم کرد بیگی بهمنمالقات  هگیگن و رسیدن خبر او در شیراز، زمین يها تالش

بودند که بتوانند مدارسی سیار در بین عشایر تأسیس  ییها راهجوي و دو در جست زیرا هر
نفر از افراد باهوش و چهار  ،از ایلخانی قشقایی درخواست کرد امریکادولت  1331  کنند. در

 يها نامبفرستد. ایلخان چهار نفر را با  امریکاو براي آموزش به  کند، باذکاوت ایل را انتخاب
فرستاد که  امریکابیگی به  پور، رضازاده و بهمن خان گرگین نیحس غالمکشکولی،  خان عبداهللا

 هبیگی با توسع بهمن. بدین ترتیب، آموزشی را طی کردند يها دوره یگیب بهمنتنها رضازاده و 
 و (حیدريارتباطات خود با مقامات داخلی و خارجی، سیاست آموزش عشایري را پیش برد 

 ).43: 1396 ،فر ینشیب
 

 کارکردهاي آموزش عشایري .6
 هایلی قشقایی هنوز هم نتیج هعوامل تحرك اجتماعی است که جامع نیتر مهمسوادآموزي از 

دولت مرکزي براي تغییر سبک  يها تالش هسنتی و ایلی با وجود هم ه. در جامعندیب یمآن را 
 نیتر مهمعشایري  در اینجا آموزش با این حال،زندگی ایلی، تحرك اجتماعی بسیار کم بود. 

تحصیل  هکه دغدغ ها خانوادهکه سبک زندگی ایلی را دگرگون کرد. بسیاري از  استعاملی 
 نیتر مهماز آموزش عشایري  پیشدر روستاها و شهرها ساکن شدند. تا  ،فرزندانشان را داشتند

حضور در ، داد یممختلف قشقایی را به یکدیگر پیوند  يها رهیتعاملی که مردم عادي طوایف و 
در مناطق مختلف ایالت و  که اینپس از  با این حال،ایلی بود.  ایلی یا برون نبردهاي درون

عشایر، مدارس عشایري برپا شد، افرادي از طوایف مختلف با یکدیگر ازدواج کردند، روابط 
. باید به این نکته توجه کرد که با آموزش عشایري کردایلی تغییر  مراتب سلسلهقدرت و 

نسبت به افراد متأخر به  ،سوادآموزي شده بودند هادي که پیش از دیگران وارد چرخافر
 .شد می مشاهده نیز  افتهی اسکانافراد  مطلب در موردبهتري دست یافتند، این  يها تیموقع

ذکر  شایانپهلوي دوم،  هآموزش عشایري در دور يها ژهیکارودر  بررسی کارکردها و 
حکومت مرکزي را در  یمش خطار اسکان و خلع سالح، ضلع سوم است که این برنامه در کن

1. Galen Gigen 
2. Boyd Mcafee 
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در میان ایل قشقایی  1332مرداد  28پس از کودتاي  يها سالکه در  ،داد یمقبال عشایر تشکیل 
که براي  هاییخلع سالح عشایر به دالیل امنیتی و تهدید هبرنام ،. در این میاندرآمدبه اجرا 

 هبه مرحل سرعت بهو  ،در اولویت قرار گرفت ها برنامهر ساینسبت به  ،کرد یمحکومت ایجاد 
مشابه از این دست به دالیلی از  يها برنامهاجرا درآمد. طرح اسکان در این دوران نیز همانند 

مردم نکردن مدي و فساد مدیران اجرایی و استقبال اکافی، ناکار هبودجندادن جمله اختصاص 
 نظامسو با فروپاشی نظام سنتی ایلی و جایگزینی زیرا از یک شد، عشایر با شکست مواجه 

که در قبال نیازهاي جدید مردم از جمله  کرد یمامنیتی حکومتی، مقامات دولتی را ملزم 
 .)225: 1393، طیبی نصیري(گو باشند  آموزش نوین، بهداشت و رفاه آنان پاسخ

ازي، جذب، و س  همساندولت براي  يها تیفعالآموزش عشایري بخشی از  يها برنامه
آموزش و پرورش و  باایران در حال گذار و تغییر بود. دولت مصمم بود  در  ایل قشقاییادغام 

مدرن و متجدد تبدیل کند.  ینهادهاي مشابه، شهروندان و مردم متنوع را همگون و به ملت
 و بدون مخالفت و ،به کفایت به این سو متمرکز شده بود بیگی بهمن ي زیر نظرها برنامه

و  ،. رهبران سنتی ایل به تبعید فرستاده شده بودندرفت یممقاومت جدي با موفقیت به پیش 
براي  یگیب بهمن يها برنامهکه  سدینو یملوئیز بک چنین نقشی را ایفا کنند.  توانستند ینم

نمادها،  ها برنامهاین  حال،تخریب نظام سیاسی و اقتصادي ایل طراحی شده بود. با این 
دولتی بر جذب و تحلیل  يها استیس که یدرحالایل را تقویت کرد.  يها انگارهو  ایدئولوژي

و بنیان  ،ملت مدرن متمرکز شده بود –اقوام، ایالت و عشایر به درون یک مفهوم دولت
 .)312: 1396(بک،  شد یمتخریب  شدت بهوجودي این جوامع 
ه زمیندر این  ،ایري استآموزش عش آموختگان دانششوندگان که خود از  یکی از مصاحبه

 :دهد یمچنین توضیح 
شاه، ملکه و ولیعهد و حتی اشرف پهلوي نمایان  يها عکسدر صفحات آغازین کتاب 

. در سرود ملی اسم شاه چندین بار تصاویر شاه در داخل مدارس چادري آویزان بود .بود
 آموزان دانشبین  بار نخستیندر مدارس عشایري، احترام به پرچم ملی، براي . شد یمذکر 

و در مقابل تصویر شاه  ،رواج پیدا کرده بود. آنها موظف بودند سرود ملی کشور را بخوانند
، پرچم ایران دادند یمخبردار بایستند. چادرهاي مدارس همگی نمادهاي دولتی را نمایش 

در مدح حکومت شعر انقالب شاه و ملت را حفظ کرده  ؛ وبر فراز چادرها در اهتزاز بود
که  میکرد یمشفاهی شعرهایی را در باب عظمت ایران باستان حفظ  صورت بهبودیم. 

، رأفت و فداکاري یدوست هنیمشجاعت،  بارهو در آن در ؛بارز آن بود هشاهنامه نمون
 شد مختلف از رقص زنان عشایري استفاده می يها برنامه. در شد یمشاهان توضیح داده 

 .)1398، (مصاحبه نگارندگان
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مصرف داخلی و  يا رسانه هپرجاذب يسرگرمی و رویداد عنوان بهاز رقص ایل  یگیب بهمن
و در  ،کرد یم برگزارزنان ایل را  يا رهیدا. او در مدارس شیراز رقص کرد یمخارجی استفاده 

که از اجراي  خواست یمبا دعوت از میهمانان خارجی و داخلی از آنان  ها مناسبتو  ها جشن
یان و ایالت غیرقشقایی در فارس انواع مشابه رقص اید. بیشتر روسترقص عکس تهیه کنن

شبیه ایل اجرا  يها آهنگو  ها مقاممختلف با  يها مناسبترا در مراسم عروسی و  يا رهیدا
 بیگی بهمنمختص قشقایی بود.  ،کرد یمبراي مدارس انتخاب  یگیب بهمنرقصی که . کردند یم

کرده در مدارس ممنوع  ،مرسوم بود ها یعروسدر مراسم بازي که  مانند چوبرا رسوم خاصی 
به رفتار  ها یاتیلیابا این استدالل که این نوع رسوم باعث ترغیب جوانان قشقایی و دیگر  ،بود

 بهاین جوانان باید خود را  که یدرحال، شود یمبینانه ایلی  خشن و تقلید از رفتارهاي کوته
ل کنند. حرکات موزون و هماهنگ زنان در رقص و پیشرفته تبدی کرده لیتحصشهروندان 

: 1396(بک، بود  کرده لیتحصبراي او نمادي از ماهیت آرام و غیرمتخاصم شهروندان  يا رهیدا
324.( 

 
  جهینت. 7

ایجاد  ها استیستوضیح داده شد که نهادها در پاسخ به برخی از مشکالت موجود یا  پیشتر
رکردهاي آن دچار تغییراتی شوند. بنابراین، در دوره ، و ممکن است پس از انجام کاشوند یم

منظور ادغام جمعیت عشایري،  پهلوي دوم نهاد آموزش عشایري به کارویژه نهادي خود به
قدرت نفوذ و زیرساختی دولت مرکزي در بین ایالت و عشایر، تالش براي وفاداري  شیافزا

و تبعید آنها، دست یافته بود. جمعیت ایلی به سیستم مرکزي، خلع قدرت رهبران ایالتی 
، در دوره جمهوري اسالمی ایالت و عشایر دیگر قدرت پیشین براي رویارویی با رو نیازا

دولت مرکزي را نداشتند؛ و بخش بزرگی از جمعیت ایلی اسکان یافته بودند؛ و به مرور 
ر سطح ملی ریشه ایلی جذب در آموزش رسمی د و دانشجویان با رگ مراتب بهو  آموزان دانش

ي مربوط به آموزش عشایري به مرور در نهادهاي ها بخششدند، و حتی بسیاري از مدارس و 
ي آنان نسبت ها تیموفقآموزان و  دولتی دیگر ادغام شدند. همچنین، در این دوره شمار دانش

 ها کالسی در این آموزان دانشتنها  رسد یمنظر  ي پیشین بسیار کمتر بوده است؛ و بهها دورهبه 
هیچ عنوان مثل  حضور دارند که هدفشان کسب اندکی سواد خواندن و نوشتن باشد، و به

 آموزان دیگر مدارس شهري و روستایی را ندارند. گذشته توانایی رقابت با دانش
چرا و چگونه نظام آموزش عشایري تحت تأثیر ساختار این بود که  یپرسش پژوهشدو 

پژوهش بر  يها افتهیو پیامدهایی داشته است؟  ها ژهیروکاو چه  ؛ردیگ یمقدرت دولت قرار 
که آموزش عشایري در ایران از منظر  دهد یممتغیرهاي فرضیه، نشان رابطه بین تبیین  هپای
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از قدرت و ایدئولوژي، سنخیت و همگونی بسیاري دارد.  آلتوسرنهادگرایی و مباحث 
استاي اصالحات، تأسیس دولت مدرن و قاجار تا پهلوي اول در ر هایلی که از دور يها استیس

اصالحات نظامی بود تا  بازیرساختی دولت، بیشتر  يها ضعفعلت  به شد،کشور انجام  هتوسع
فرهنگی بودیم، اجراي  يها استیسپهلوي اول نیز شاهد اعمال  هفرهنگی، و اگرچه در دور

 يها مهرهبه یکی از عشایر ایران دوباره  1320شهریور  3و پس از  ؛آنها به شکست انجامید
 يها قدرت ءپهلوي دوم نیز سران قشقایی جز هتأثیرگذار سیاست کشور تبدیل شدند. در دور

پس از کودتا با توجه به  با این حال،بودند.  1332مرداد  28اصلی جنوب ایران و فارس تا 
در راستاي اصل چهار ترومن  امریکا يها کمکافزایش قدرت زیرساختی دولت مرکزي، 

مقابله با کمونیسم در بافت عشایري و روستایی ایران، تغییر در نگاه سیاستمداران به  منظور به
ن ایلی شد، سیاست فرهنگی دولت از جمله افذنایلی که سبب جذب برخی از مت هجامع

پهلوي  هبا موفقیت و کامیابی به اجرا درآمد. در دور پیشین يها دورهآموزش عشایري نسبت به 
و با  ،عمل کند ساز يدئولوژیایک نهاد یا دستگاه  عنوان بهشایري توانسته بود آموزش ع ،دوم

 يها مؤلفه، تقویت و ترویج یدوست هنیمو  یپرست وطن، گرائی ملیترویج  مانند ییها انگاره
تداوم حکومت و اهداف  منظور بهزبان فارسی،  ه، اشاعیدوست شاهفرهنگی ایران باستان و 

یک نهاد  عنوان بهباید به آموزش عشایري در ایران  ،بد. بنابرایندست یا موردنظرنهادي 
همبستگی و ادغام  مانند ییها ژهیکارودولت مرکزي براي انجام  از سويکه  ،نگریسته شود

است.  بخشی و تمرکز قدرت دولتی، نابودي قدرت رهبران ایلی ایجاد شده  جمعیتی، مشروعیت
است؛ و در از بین رفته  این آموزشولیه خود، ماهیت به مرور با از دست دادن کارکردهاي ا

 جمهوري اسالمی ادغام شده است. اندر دورمشخص  طور بهرسمی دیگر نهادهاي در نهایت 
 

 بیانیه نبود تعارض منافع
نویسندگان اعالم می کنند که تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را که شامل پرهیز از 
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