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چکیده
روند تأسیس مدارس نوین در ایران که از دورۀ قاجاری آغاز شده بود در دورۀ
پهلوی اول ادامه داشت .در این مقطع ،رضا شاه به عنوان نقشآفرین اصلی این
عرصه ،بنا به تفکرات و اقدامات بهظاهر تجددگرایانۀ خویش ،به تأسیس

مدارس نوین در نقاط مختلف ایران اقدام کرد .باوجود آنکه روند نوسازی
مدارس آرام بر اوضاع فرهنگی کردستان اثر میگذاشت ،اما کردستان از جملۀ
مناطقی است که تحت تأثیر این طیف از افکار تجددگرایانه رضا شاه قرار
گرفت و شاهد برپایی نخستین مدارس نوین در جامعۀ خود بود .در این مقاله

سعی میشود با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ابتدا پیشینهای از اماکن
آموزشی و وضعیت آنها در کردستان تا قبل از وقوع این تغییر و تحوالت
نوظهور ،ارائه گردد و سپس در ادامه به بررسی مدارس نوین در پرتو شرایط

جدید و وضعیت آموزشی آنها در کردستان بین سالهای  1299تا 1320

پرداخته شود.

کلید واژهها :اصالحات فرهنگی ،رضا شاه ،کردستان ،مدارس نوین.

 /32تاریخ علم ،دورۀ  ،13شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1394

مقدمه

پایهگذاری مدارس جدید در ایران را میتوان به دورۀ قاجار و مدارس ملی که در دورۀ

سلطنت مظفرالدین شاه تأسیس شدند ،نسبت داد ،البته پیش از آن میرزا حسن رشدیه،
اولین مدارس نوین را در تبریز ایجاد کرده بود .چون دورۀ قاجار همزمان با تحوالت

سدۀ نوزدهم کشورهای غربی بود ،لذا روشنفکران ایران مجذوب این دستاورد شدند و
برای جبران عقبماندگی کشور تالشهایی کردند .اما میتوان گفت تا پیش از مشروطه،

تحوالت سیاسی شرایط نامساعدی را برای رواج آموزش جدید ایجاد کرده بود .از

طرفی افراد اصالحطلب نیز بهسرعت برکنار میشدند و لذا کوششهای افراد
انگشتشماری ،نظیر رشدیه ،نیز که از متن جامعه برمیآمد با مخالفتهای بسیاری

مواجه شد و پیشرفت چندانی نداشت .خود حکومت قاجار نیز با ساختار ایلی سنتی
غالبی که داشت ،برای گسترش آموزش جدید پیشقدم نمیشد (دولتآبادی ،ص.)349

اما در اثر رویارویی نظام آموزشی کهن (مکتبها) با روشنگران طرفدار مدارس نوین
این سیستم قدیمی به تدریج در هم ریخت و جای خود را به نظام آموزشی جدید داد.

بعدها با وجود تغییر حکومت به مشروطه و تأسیس مجلس ،اغتشاشات و نابسامانیهای
داخلی ،مانع از آن شد که گامی جدی در این زمان برای رشد نهادهای آموزشی برداشته

شود.

با قدرت گرفتن رضا شاه ،اقدامات متجددانۀ بسیاری در زمینههای مختلف انجام
شد؛ که از جملۀ آنها اقدامات فرهنگی بود .در زمینۀ فرهنگی اصلیترین و مهمترین کار،
ایجاد تحوالت آموزشی و گسترش مدارس نوین در سراسر ایران بود .بدین ترتیب مدارس

بسیاری در سراسر نقاط کشور برای رسیدن به این هدف ساخته شد و استوارترین پایۀ
تجددگرایی را در مدارس ایران و ذهن کودکان و جوانان کشور گذشت .البته همان طور

که اشاره شد روند شکلگیری این مدارس در سراسر ایران مختص به حکومت پهلوی
نبود ،بلکه روندی بطیء داشت و پیش از مشروطه آغاز شده بود ،در دورۀ احمد شاه نیز

توانست شکلی سازمانیافته بگیرد .تا این که در دورۀ پهلوی اول رواج کامل یافت و

آموزش ابتدایی ،صورت دولتی گرفت .از این پس بود که در مناطق مختلف کشور

مدارس ابتدایی و متوسطۀ دولتی تأسیس گشت .در این پژوهش سعی میشود به مسائلی
نظیر آغاز و نحوۀ شکلگیری مدارس نوین در کردستان اردالن و معرفی مهمترین مدارس

پسرانه و دخترانۀ این منطقه در سالهای  1299تا  1320پرداخته شود و به این پرسش

وضعیت مدارس نوین در کردستان ایران33/ ...

که کردستان تا چه حد همپای این تحول فرهنگی (مدارس نوین) پیش رفت پاسخ گفته

شود.

در مورد شکلگیری مدارس نوین در کردستان ،آثار موجود عمدتاً مطالبی بهصورت
پراکنده و گذرا آوردهاند .تنها اثر جامع در این زمینه ،کتاب پیشینۀ آموزش و پرورش

کردستان تألیف عبدالحمید حیرت سجادی است که صرفاً متکی بر اسناد است .می

توان گفت منابع پیشین در بهترین حالت ،تنها بر اسناد تکیه دارند ،اما در این پژوهش
سعی شده است به اسناد به عنوان بخشی از منابع رجوع شود و مطبوعات و آثار معتبر

این دوره نیز بررسی شوند.

پیشینۀ مدارس نوین در ایران (از مشروطه تا پایان دورۀ پهلوی اول)

در دورۀ مشروطه ،جامعۀ ایران با جهانی مواجه شد که از فضای سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی آن فاصلۀ زیادی داشت .بنا بر این روشنفکران این دوره به ضرورت تحول در

جامعۀ خود پی بردند .تبادل هیئتهای سیاسی ،اعزام محصل به خارج ،آمدن هیئتهای
مذهبی و انتشار روزنامه ،انجام اصالحات را ،بهویژه در زمینۀ آموزش و پرورش،

ضروری کرد و به دنبال آن تأسیس مدارس نوین الزم میآمد (صدیق ،ص .)253برای

نمونه هیئتهای مذهبی که به ایران میآمدند مدارسی تأسیس کردند و بعد از مدتی اینها

تبدیل به مدارس دولتی شدند ،به همین منظور پس از تشکیل اولین مجلس شورای ملی
مشروطه در دو ماده  18و  19قانون اساسی ،تحصیل علم و معرفت و فنون و صنعت،
در صورت عدم مغایرت با قوانین شرع برای عموم آزاد اعالم شد (کشاورزی،

ص .)206اما باوجود این تالشهای اولیه ،به دلیل تنگناهای مالی ،دولت مشروطه
نتوانست بودجۀ مدارس دولتی را تأمین کند و یا تعداد آنها را افزایش دهد .از طرفی

اشتغاالت سیاسی حامیان مدارس جدید و درگیریهای آنها ،مانع از پیش برد آموزش

جدید میشد .البته در برخی موارد ،جلساتی به این منظور تشکیل میشد اما «اینها تماماً
در حد حرف بود و یکقدم برای ترقی مدارس برداشته نمیشد ...مدارس دولتی بهواسطۀ

ضیق مالیه و دولت و نرسیدن وجه به آنها ،همه مقروض و پریشان بودند» (دولتآبادی،

ج،2ص  .)208-206اگرچه در مجلس دوم به سال  1288قانونهای مهمی در زمینۀ
آموزش از تصویب نمایندگان گذشت که از آن جمله تحصیالت ابتدایی مجانی اجباری

بود و اینکه وظیفۀ رسیدگی به امور آموزشی کشور بر عهده وزارت معارف قرار گرفت.
اما این مدارس اندک که اکثر ًا در مرکز والیات تأسیسشده بود ،به فرزندان اعیان و
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اشراف و ثروتمندان کشور تعلق داشت و اجباری بودن تعلیمات عمومی بهصورت عملی

وجود نداشت (ملکزاده ،ص )218و لذا اکثریت جامعه نیز که تمکن مالی نداشتند،

از داشتن مدرسه و علم و دانش بیبهره بودند .از طرفی به دلیل تبلیغات برخی از علما
بدگمانی نسبت به مدارس جدید در فرهنگ عمومی کشور منعکسشده بود .تا قبل از

کودتای  ،1299ایران از حیث آموزش و فضاهای آموزشی از وضعیت چندان مطلوبی
برخوردار نبود .مقارن این دوره مدرسۀ دارالفنون و نیز مدرسۀ طب با  34محصل و

مدرسۀ جدیدالتأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات و برخی از مدارس که تحت نظارت
وزارتخانهها اداره میشدند کماکان مشغول به کار بودند (نک  :محبوبی اردکانی ،ج.)1

اما چون تأسیس مدارس نوین در جامعه باعث واکنشهایی شده بود و بعضاً نخبگانی

که خود میتوانستند عامل تغییر باشند ،بهعنوان مانعی در برابر مدارس جدید قرار گرفته
بودند ،رونق آنها تا دورۀ پهلوی اول به تعویق افتاد.

پیشرفت نهادهای آموزشی جدید کشور در دورۀ مشروطه ،به دلیل نداشتن استقالل،

ضعف درونی و ساختار سیاسی استبدادی کشور تا حدودی با شکست روبهرو شد.

هرجومرجهای بعد از مشروطه نیز سبب شد تجدد خواهان بیشتر به انسجام ملی در
برنامهریزی مدرنیزاسیون و اجرای آن تمایل پیدا کنند و همین موجب شد که رسیدن

رضا خان را به قدرت به فال نیک بگیرند .در سال  1921/1300بعد از آرامش نسبی
که در کشور برقرار شده بود ،شورای عالی معارف به تصویب مجلس رسید و بهموجب

آن امور اجرایی مدارس به ادارۀ معارف واگذار شد.
در این زمان به دلیل امنیتی که از نظر سیاسی بر کشور حکمفرما شده بود حمایت از
مدارس و نهادهای آموزشی نوین از سوی تجددگرایان و دولت بیشتر شد .بهطوری که

در سال  1302مجلس بهموجب قانونی وزارت مالیه را واداشت تا کسری بودجه مدارس

حومۀ تهران را به وزارت معارف بپردازد .با شروع حکومت پهلوی اول ،یکی از
اقدامات مهم این دوره ،اصالح و پیشبرد تعلیم و تربیت بود .تحصیالت ابتدایی

اجباری برای کودکان شش تا سیزده ساله و شش سال دورۀ متوسطه بر پایۀ برنامه آموزشی

تازۀ کشور فرانسه ،بهطور جدی طرحریزی شد .بین سالهای 1304و  1308تعداد
مدارس ابتدایی چهار برابر و مدارس متوسطه شش برابر شدند و نامنویسی دختران در

مدارس ابتدایی و متوسطه تقریباً ده برابر شد (غنی ،ص.)419-418

وضعیت مدارس نوین در کردستان ایران35/ ...

اما همۀ این تالشها از سوی رضا شاه و نخبگان تجددخواهی که بر گرد او بودند،

با روشهای آمرانه و اجباری و ستیزهجویی با نهادهای سنتی همراه بود .لذا چون تأسیس
این مدارس تغییراتی چون تغییر اجباری لباس ،کشف حجاب و حذف تعلیمات دینی
در مدارس را به دنبال داشت ،این مدارس وسیلهای برای تلقین افکار حاکمیت پنداشته

میشد .همین موجب شد که روند فرهنگسازی و جامعهپذیری مدارس جدید در ایران
با اختالل همراه باشد .لذا میتوان گفت اگر در دورۀ قاجار حامی نبودن دولت ،عامل
رونق نیافتن مدارس بود ،در این دوره حکومت با اقدامات نسنجیده و افراطی خود

موجب بدگمانی بسیاری شد .بهطوری که باوجود تالشها و بودجهای که برای این اقدام
صرف شد اما همچنان نتوانست به ریشهکن شدن بیسوادی در میان همۀ اقشار جامعه

کمک کند.

وضعیت آموزشی در کردستان (پیش از تأسیس مدارس نوین)
نخستین جایگاه آموزشی در اسالم مسجدها بودند ،ازاینرو نخستین مکتبخانهها نیز

در مساجد تشکیل میشد .در دورۀ قاجار عالوه بر مسجدها بیشتر مکتبخانهها در سر

گذرها ،دکانها ،خانههای شخصی آخوندها و یا خانههای کسانی که رایگان آنها را در
اختیار آخوندها و یا مکتب دارها میگذاشتند تشکیل میشد (قاسمی پویا ،ص .)45در

کردستان نیز مکاتبی برای تعلیم بچهها وجود داشت که محل این مکتبخانهها یکی از

ال پیشنماز
اتاقهای مسجد هر محل بود .آموزش دادن و تدریس به بچهها را معمو ً
(آخوند) مسجد به عهده میگرفت که این شخص را ماموستا (استاد) خطاب میکردند.
اشخاصی هم بودند که در منزل خود و یا محل دیگری به تعلیم اطفالشان میپرداختند،

این شامل مکتبخانههای خصوصی میشد که خاص طبقات باالی جامعه بود (قاسمی
پویا ،ص  .)45شیوۀ تدریس ماموستا به این شکل بود که یکی از بچههای زرنگ و

بالیاقت را به نام « خلیفه» تعیین میکرد تا در غیاب او مکتب را اداره کند و بخشی از

وظیفۀ استاد را بر دوش بگیرد و به بچهها درس بدهد ،بهطور کلی خلیفه در سر و سامان

دادن کار مکتب و مکتبدار شرکت فعال داشت (همو ،ص )62بهطوریکه بچهها او

را «مال» هم میگفتند (حیرت سجادی ،ص.)45

بعد از آشنایی بچهها با حروف ،تدریس قرآن از سورههای کوچک آغاز میشد تا به

ختم قرآن میانجامید .در کنار فراگیری قرآن ،بچهها باید رساله «روله بزانه» (بدان
فرزندم) را که حاوی مطالبی اعتقادی بود ،حفظ میکردند .در کردستان دو نوع «روله
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بزانی» موجود بود ،یکی را «مال خضر رودباری» و دیگری را «مال عبداللْه مفتی» به شعر

اورامی در حد فهم و یادگیری بچهها درآورده بودند .پس از آن گلستان و بوستان ،نصاب

الصبیان ،اعتقادنامه و نان و حلوای عبدالرحمن جامی و موش و گربۀ عبید زاکانی

تدریس میشد .اینها مقدماتی بود که اطفال تا سن دوازدهسالگی در مکتب میآموختند

(حیرت سجادی ،ص .)45در این مکاتب حتی ریاضیات را نیز به زبان عربی درس می
دادند و آ گاهی مردم کردستان از زبان و ادبیات فارسی در حد پایینی بود .همچون سایر

نواحی ایران ،بیشترین توجه مکتبخانهها بر علوم دینی و اخالقی بود و علوم اوایل که

میتوانست جنبۀ کاربردی برای پیشرفت کشور داشته باشد در این مکانها تدریس نمی
شد و لذا میتوان گفت به همین دلیل آموزش در این برهه دچار رکود شده بود.
از مکاتب شناختهشده در سنندج میتوان از مکتب انصاری ( ،)1284مکتب

اختری ( ،)1289مکتب ذبیحی ( ،)1292مکتب مهاجر ( ،)1295مکتب شهابی
( )1298و مکتب مفلح ( )1300نام برد .مکاتبی نیز در شهرهایی چون سقز و مریوان

و پاوه بود از جمله مکتب مال محمدصادق ( )1295و مکتب سید حکیم ( )1297در
سقز را میتوان نام برد (حیرت سجادی ،ص .)46از این مدارس بعدها با عنوان مدارس
قدیمه یا مکتب نام برده میشد ،اسنادی مربوط به سال  1313همچنان از دایر بودن نُه

باب از این مکاتب در این زمان خبر میدهند (آرشیو سازمان اسناد ملی ایران،

.)1313/7/15

شکلگیری مدارس نوین در کردستان (دورۀ مشروطه)

برای اولین بار مدارس نوین در کردستان اردالن در دورۀ مشروطه تأسیس شد و چون

این برهه نزدیکترین زمان به پژوهش حاضر است ،لذا به این دوره نیز اشارهای

مختصری میشود .در بررسی منابع این دوره ،باوجود گذر زمانی از تأسیس این مدارس

مشاهده میشود که در اکثر نواحی کردستان حتی یک دبستان نبود ،از طرفی بودجه پایین

ادارۀ فرهنگ برای ادارۀ مدارس موجود هم کافی نبود ،و همین اداره آنها را با مشکل

مواجه میکرد بهنحویکه بهجای افزایش مدارس هرسال به نحوی تعدادی از آنها منحل
میشد (آزموده اردالن ،ص .)48بدین ترتیب در دورۀ مشروطه در نتیجۀ ضعف دولت
و ناامنی کشور و مخصوص ًا فقر اجتماعی ،اوضاع معارف و مدارس در کردستان نیز
پیشرفتی نداشت و مدارس موجود هم بیشتر در شهر سنندج و مختص به طبقات باالی

جامعه بود.

وضعیت مدارس نوین در کردستان ایران37/ ...

از جملۀ مدارس به سبک جدید که برای اولین بار توسط اقلیتهای مذهبی در

کردستان تأسیس شدند از این قرارند :مدرسۀ کلدانیان که اولین مدرسۀ نوین کردستان
بود .این مدرسه بهدست پرماکدو و با جدیت کشیش ابوالواحد در سال  1274در محلۀ

مسیحیان سنندج تأسیس شد .مدرسۀ دیگری نیز با نام «آلیانس» در سال  1275دایر
شد .این مدرسه ،که شعبههای دیگر آن در شهرهای دیگر ایران نیز دایر شدند ،به سفارش

مؤسسۀ آلیانس فرانسه بهدست مسیو ترگانو در خیابان سیروس سنندج در محلۀ کلیمیها
تأسیس شد .این دو مدرسه که به غیر مسلمانان اختصاص داشتند بعدها که تغییر نام
دادند از حمایت وزارت معارف برخوردار شدند و اشراف و سرمایهداران شهر نیز
فرزندان خود را به یکی از این دو مدرسه برای تحصیل میفرستادند .اوژن اوبن

(ص )345مینویسد:

کلدانیهای اردالن عموماً در کرسی ایالت (یعنی سنندج) ساکن هستند و از راه
تجارت به ثروت کالنی دستیافتهاند .پرماکدو در سنندج یک باب مدرسه

فرانسوی با  140شاگرد تأسیس کرده ،در این مدرسه پسران آغاهای کرد ایالت

اسم نوشتهاند.

البته چون میترسیدند که مبادا تبلیغات مذهبی مسیحیان در عقایدشان رسوخ کند
از مرحوم سید محمدباقر رکناالسالم که جوانی تحصیل کرده و از لحاظ اخالقی مورد
قبول مردم بود دعوت کردند تا سرپرستی بچههای مسلمان را در این مدارس به عهده

بگیرد (حیرت سجادی ،ص .)24با نظارت ادارۀ معارف ،با توجه به اهمیت این دو
مدرسه ،کتابهایی طبق مصوبۀ وزارت معارف در سال  1302-1301تدریس میشد و
نمرات امتحانی فارغالتحصیالن این مدارس،بهصورت احصائیهها و اسنادی برای ادارۀ

معارف فرستاده میشد (آرشیو سازمان اسناد ملی ایران ،پروندۀ  ،24479-297شناسۀ
سند  30976نمرۀ  .)3259وجود احصاییهها و تغییر نام تدریجی این دو مدرسه نشان
از تغییر یافتن هدف اینها از شکل تبلیغ دینی برای مسیحیت ،به مدارسی دولتی بود ،لذا

نمیتوان این دو مدرسه را از مدارس نوین این دوره تفکیک کرد.
به نظر میرسد برخی از اشراف و تجار و افراد روحانی نیز مشتاق تأسیس اینگونه

مدارس بودند و حتی کمک هزینههایی از سوی آنها برای ادامۀ فعالیت مدارس پرداخت
میشد اما در مواردی نیز که با عسرت مواجه میشدند ،از حکومت مرکزی درخواست

کمک میکردند .برای نمونه میتوان به سندی مربوط به سال  1300اشاره کرد که در آن
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اهالی کردستان به منظور تأسیس ادارۀ دخانیات و برای تداوم دو مدرسه درخواست

کمک هزینۀ دولتی کردهاند (آذری شهرضایی ،ص .)281-280روزنامۀ شفق سرخ

(ص )3نیز در جهت تشویق حکومت برای این امر ،اهمیت تأسیس مدارس در نواحی

مرزی ایران را همانند اهمیت تشکیالت گمرکی در این نواحی دانسته و تأکید میکند

که این عامل گام مثبتی در جهت اشاعۀ زبان فارسی در این مناطق است.

از جملۀ مدارسی که درنتیجۀ پیگیری اهالی و نخبگان فرهنگدوست کردستان در
این ناحیه تأسیس شد میتوان به مدارس زیر اشاره کرد (قاسمی پویا ،ص،)464-461

در سنندج :مدرسۀ معرفت ( ،)1286مدرسۀ ساالریها ( ،)1287مدرسۀ احمدیها
( ،)1293مدرسۀ اتحاد ( ،)1297آموزشگاه مستوره ( )1302و دبستان

پهلوی()1303؛ در سقز :دبستان احمدیه ( )1296و دبستان سقز ()1300؛ در قروه:
دبستان انتصاریه ()1303؛ در بیجار :دبستان پهلوی ( )1300و در بانه :دبستان پهلوی

(. )1303
واکنش علما و مردم کردستان در برابر تأسیس مدارس نوین

برخورد علما و مردم در کردستان با مدارس نوین همانند مناطق دیگر است هم از نوع

مقابله است هم از نوع استقبال .برای مثال وقتی یکی از این مدارس به نام مدرسۀ معرفت

در دهم جمادی االولی1329ق بسته شد ،دو تن از دانشآموزان در نامهای به مجلس
شورای ملی خواستار بازگشایی آن شدند .ایشان در نامۀ خود مدرسه را «کارخانۀ آدم

سازی» نامیدهاند و نوشتهاند که «تنزل ما از بیعلمی است» (آذری شهرضایی ،ص-91

 .)93در گروه مقابل نیز کسانی هستند که وقتی دیدند مدارس صورت رسمی به خود
گرفته و تحت حمایت دولت قرار گرفته است به تحریک مالهای متعصب و نیز بهوسیلۀ
گروهی از طالب علوم دینی ،هر شب دستبردی به مدرسه میزدند .این افراد هر نوع

تجددخواهی را نقد میکردند و تشکیل مدارس و تحصیل علوم جدید را خالف دین و
شریعت قلمداد کرده و کفر محض میدانستند .به همین سبب در مواردی بانیان مدارس

نام مدرسه را به اسامی اسالمی تغییر میدادند تا مردم را جذب کنند ،بهعنوان مثال رکن

االسالم نام مدرسۀ سعادت را به محمدیه تغییر داد و بعدها فریدالدوله به مناسبت
حکومت احمدشاه قاجار نام آن را به احمدیه تغییر داد .اما مالها همچنان با طعنه از

اشخاص میپرسیدند «پسرت را در کدام کلیسا ثبتنام کردهای؟ مگر در کلیسا زنگ

نمیزنند؟ و مردم روی صندلی نمینشینند؟» مثالً به دستور این مالها تابلوی مدرسۀ

وضعیت مدارس نوین در کردستان ایران39/ ...

احمدیه را پایین آورده و در گردن االغی آویزان کرده و در کوچههای شهر گردانیدند
(حیرت سجادی ،ص.)29

بنا بر اظهار نظر تاریخ مردوخ اشخاص طبقات باالی کردستان که زمام حکومت
کردستان را داشتند افرادی بیسواد بودند به همین دلیل مخالف پیشرفت علمی بودند

و نمیخواستند که افراد زیردستشان برتر از آنها باشند .بنا بر این همواره دانش و معرفت

را مخالف با دیانت و اسالمیت دانسته و به عناوین مختلف در مقابل پیشرفت معارف،
موانعی ایجاد میکردند (مردوخ کردستانی ،ص .)287دیدگاه مردم عامی کردستان نیز

در بارۀ مدارس بیشتر بدبینانه بوده است .احمد محمدی در خاطرات خود مینویسد:
در آن زمان اگر کسی از شش کالس بیشتر درس میخواند او را کافر و سرسری
پنداشته و میگفتند اگر کسی کاله و دستمال بر سر نداشته باشد کافر است

(تقی ،ص.)72

مدارس نوین کردستان در دورۀ پهلوی اول

رضا شاه بعد از موفقیتش در رسیدن به سلطنت ،اجرای برنامۀ تجددگرایانۀ خود را آغاز
کرد .وی به کمک نخبگان درباریاش متوجه رکن زیربنایی کشور یعنی توجه به فرهنگ

شد و این امر را در برنامههای اجرایی خود قرار داد .از جمله مهمترین اقدامات فرهنگی،
آموزش بود که رضا شاه آن را در رأس برنامههای خود قرار داد .با تأسیس مدارس نوین،
تقویم معارف نیز برای نشان دادن پیشرفتهای این سیاست به سرپرستی علیاصغر

حکمت ایجاد شد و هر سال احصائیههایی از این مدارس توسط اداره معارف و اوقاف

تهیه میشد که در آنها سیاهۀ مدارس قدیم و جدید و محل آنها و تعداد دانشآموزان هر
مقطع را درج میشد ( آرشیو سازمان اسناد ملی ایران.)1303 ،
در احصائیۀ سال  1304روزنامۀ اطالعات به سه مدرسۀ دولتی و پنج مدرسۀ ملی

پسرانۀ ابتدایی در کردستان اشاره شده است .در همین سند نقل شده است که تا آن زمان
جمعاً  648باب مدرسه در سراسر ایران تأسیس شده است (اطالعات 16 ،شهریورماه
 .)1305اما طبق تقویم معارف کردستان در این سال دو مدرسۀ دولتی و چهار مدرسۀ

ملی در کردستان بوده است و مدارس خصوصی و خارجی که پیش از این توسط
اروپاییان ساخته میشد ،دیگر دایر نبودهاند اما  26مدرسۀ قدیمه در این سال دایر بوده

است (حکمت ،تقویم معارف سال  ،1305ص .)57این اختالف آمار ،آن هم به نقل
از یک روزنامۀ دولتی ،جای تأمل دارد!
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ادارۀ معارف کردستان ابتدا در حوزۀ ادارۀ معارف همدان تقسیمبندی میشد و به

حوزۀ معارف غرب کشور مشهور بود ،بهطوری که اگر معلمی به کردستان اعزام میشد

تحت نظر ادارۀ معارف همدان بود .بدین ترتیب کارها بهکندی انجام میشد و همواره

نگرانیهایی در حوزۀ معارف این استان بابت تأخیر در تشکیل کالسها و نرسیدن معلم
وجود داشت و این موجب بروز اعتراضهایی میشد تا این که در سال  1311به تقاضای

مسؤوالن سیاسی کردستان حوزۀ معارفی این استان تفکیک شد (سازمان پژوهش و
سنجش اسناد ریاست جمهوری 1311/6/19 ،و  .)1311/7 /24همچنین نخستین

مدرسههای دخترانه در کردستان در این دوره تأسیس شدند .نخستین مدرسۀ دخترانه در
سال  1305تأسیس شد اما طبق آمارنامۀ سال  ،1314تا آن زمان هم چنان تنها یک
کالس در آن مدرسه دایر بوده است (سالنامه و آمار ،ص .)15-3بر اساس آمارهای

سالهای  1320-1319یک دبیرستان دخترانۀ دیگر و سه دبیرستان پسرانه در آن

سال ها در کردستان آغاز به کار کردند .بر اساس آمارها در سالهای ،1320-1319
 238دانشآموز شامل  35دختر و  203پسر و در سالهای 191 ،1321-1320
دانشآموز شامل  26دختر و  165پسر در مدارس کردستان تحصیل میکردند (همان،

ص.)11-6
در روستاها و قصبات استانها نیز اقداماتی برای تأسیس مدارس انجام میشد.

روزنامۀ اطالعات در شمارۀ دوم آذر ماه ( 1306ص )2به تخصیص بودجهای از محل
مالیات ارضی برای این امر اشاره میکند .بر اساس این خبر از محل این بودجه دستور

تأسیس  140باب مدرسۀ ابتدایی در سطح کشور داده شد که سهم کردستان سه باب و
گروس سه باب لحاظ شده بود .نگارنده در بارۀ تأثیر این مدارس با برخی روستاییان که

آن دوره را درک کردهاند مصاحبه کرده است .از جملۀ این روستاییان شخصی به نام

کاک ایاز است .او در خاطرات خود میگوید که با وجود تبلیغات بسیار ،تعداد انگشت
شماری از مردم روستانشین در مدارس ثبتنام میکردند .حتی در میان عشایر تخته قاپو

شده نیز تمایل چندانی به باسواد شدن وجود نداشت و این بیشتر به دلیل ضعف بنیۀ
مالی و اشتغال مردم به کشاورزی بود که وقت چندانی برایشان باقی نمیگذاشت تا به

تحصیل بپردازند .از جملۀ مسائلی که شاید موجب ناراحتی مردم از این مدارس شده
بود آن بود که آموزش و سخن گفتن در مدارس به زبان کردی مجاز نبود و بر سر در تمام

کالسها این شعار به چشم میخورد که به فارسی سخن بگویید (توکلی ،ص.)191
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شاید ضرورت ایجاد وحدت ملی و مقابله با تشتت اجتماعی زمینۀ ظهور چنین تفکری
را فراهم آورده بود.

توسعه و پراکندگی مدارس نوین در کردستان
بازرسی مفتشان ادارۀ مع ارف از مدارس یک منطقه عامل اصلی توسعۀ مدارس بوده
است .برای نمونه با ورود آقای حائری ،رئیس تفتیش سیار وزارت معارف ،در سال

 1313به شهر سقز ،دستور تأسیس مدرسۀ جدیدی داده شد و مدرسۀ قدیمی سقز که
پسرانه بود ،برای افتتاح مدرسهای دخترانه در این ناحیه در نظر گرفته شد (روزنامۀ

اطالعات ،دوشنبه هفدهم اردیبهشتماه  ،1313ص3؛ روزنامۀ اطالعات ،پنجشنبه 17
آبان ماه  ،1313ص .)2این بازرسیها بعضاً به سبب ویژگیهای اقلیمی منطقۀ کردستان

و صعب العبور بودن راههای آن مغفول میماند .برای مثال آقای حائری در همان سال

در گزارشی به نگرانیش از وضعیت جوی و مسدود شدن راهها اشاره میکند (اطالعات،
 18فروردینماه  ،1313ص 3و 12اردیبهشتماه  ،1313ص.)3این دشواریها موجب

میشد که روند توسعۀ مدارس در کردستان آهنگ مناسبی نداشته باشد.
مهمترین مدارس کردستان:
مدارس سنندج:

 -1دبستان پهلوی که همان دبستان کلدانی بود که در تاریخ  1307نامش به
دبستان پهلوی تغییر کرد؛  -2دبستان اتحاد که شش کالس داشت؛ -3

دبستان احمدیه که پنج کالس داشت؛  -4دبستان هدایت که شش کالس

داشت؛  -5آموزشگاه مستوره یا دبیرستان شاهدخت که توسط مریم اردالنی

در  1302تأسیس شد؛  -6دبستان بدر که شش کالس داشت؛  -7دبستان

مختلط  17دی که در  1314تأسیس شد و چهار کالس داشت؛  -8دبستان
مختلط دانش که در  1314تأسیس شد و چهار کالس داشت؛  -9دبستان
 15بهمن که در  1315تأسیس شد؛  -10دبیرستان معقول و منقول سنندج

که در  1315در مسجد داراالحسان تأسیس شد؛  -11مدرسۀ جوان نسوان
سنندج که به همت مریم اردالنی در  1305تأسیس شد (سالنامۀ معارف

کردستان ،ص.)24
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مدارس سقز:

 -1دبیرستان شاهپور که در سال  1300تأسیس شده بود و شش کالس
ابتدایی و یک کالس متوسطه داشت؛  -2دبستان حکمت که در سال 1314
تأسیس شد و چهار کالس داشت؛  -3دبستان نوبهار که در سال 1315

تأسیس شد؛  -4دبستان مختلط که در سال  1315تأسیس شد و دو کالس

داشت (سالنامۀ معارف کردستان ،ص.)28
مدارس نواحی دیگر:

 -1دبستان پهلوی بانه که در سال  1303توسط حسین اردالن تأسیس شد
و در سال  1305دولتی شد و شش کالس داشت؛  -2دبستان مختلط بانه

که در  1315تأسیس شد و دو کالس داشت؛  -3دبستان حافظ قروه که در
 1303تأسیس شد و چهار کالس داشت؛  -4دبستان منوچهری سردشت

که شش کالس داشت؛ -5 1دبستان فرخی مریوان که پنج کالس داشت؛
 -6دبستان مولوی دزلی که چهار کالس داشت؛  -7دبستان رودکی رزآب

که چهار کالس داشت؛  -8دبستان الفت نودشه که در  1314تأسیس شد
و چهار کالس داشت؛  -9دبستان غزالی نوسود که چهار کالس داشت؛

 -10دبستان سعدی پاوه که چهار کالس داشت؛  -11دبستان فردوسی

دیواندره که چهار کالس داشت؛  -12دبستان رونق جوانرود که چهار

کالس داشت؛  -13دبستان بیساران که چهار کالس داشت؛  -14دبستان

روانسر که دو کالس داشت؛  -15دبستان هانی گرمله که در  1315تأسیس
شد و دو کالس داشت؛ -16 .دبستان سنایی اوباتو که در  1315تأسیس

شد و چهار کالس داشت؛  -17دبستان خاقانی سریشآباد که چهار کالس

داشت؛  -18دبستان حسینآباد که دو کالس داشت؛  -19دبستان عنصری

دزج که چهار کالس داشت؛  -20دبستان انوری رمشت که چهار کالس
داشت؛  -21دبستان صلوات آباد که چهار کالس داشت (سالنامۀ معارف

کردستان ،ص .)29-28مدارس دیگری نیز برای روستاهای برخی بلوکات

تأسیس شد که ازجملۀ آنها میتوان به مدرسۀ طای ،مدرسۀ سراب قحط،
 .1سردشت در  1313از حوزۀ معارفی ایالت غربی آذربایجان مجزا شد و مدارس این ناحیه تحت نظر کردستان
اداره میشد (آرشیو سازمان اسناد ملی ایران.)1313/1/7 ،
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مدرسۀ دهگالن ،مدرسۀ رزاو و مدرسۀ کامیاران اشاره کرد (مردوخ

کردستانی،ص.)287

بر طبق این اسناد و سالنامههای موجودِ مربوط به این دوره میتوان گفت که از 1312
تأسیس مدارس نوین در کردستان نرخ رشد بهتری داشته است .این مطلب را در بارۀ

تعداد دانشآموزان نیز در همین دورۀ زمانی ،یعنی پس از سال  ،1312میتوان گفت.

در یک نگاه آماری در  1399 ،1312دانشآموز ،در  1736 ،1313دانشآموز و در

 1952 ،1314دانشآموز در مدارس کردستان تحصیل میکردند و تعداد معلمان ايشان
بر پایۀ آمارهای موجود  118نفر بوده است (آرشیو سازمان اسناد ملی ایران ،شناسۀ سند

 ،30971شمارۀ پرونده 21441-297؛ شناسۀ سند  ،30967شمارۀ پرونده -297
21441؛ شناسۀ سند  ،30968شمارۀ پرونده 21441 -297؛ شناسۀ سند ،30969

شمارۀ پرونده 21441 -297؛ شناسۀ سند  ،30970شمارۀ پرونده .)21441 -297

در این زمان ،عالوه بر آموزش کودکان به آموزش بزرگساالن نیز توجه میشد که از

جملۀ اصالحات فرهنگی و اجتماعی در تالش برای ریشهکن کردن بیسوادی به شمار

میآمد .به همین سبب در مدارس روزانه کالسهایی تحت عنوان کالس اکابر جهت

آموزش بزرگساالن تشکیل شد (روزنامۀ اطالعات 24 ،تیر ماه  ،1315ص .)4تأسیس

مدارس اکابر در کردستان نیز در همین زمان آغاز شد و در مهر ماه همان سال خبر آن

اعالم شد (روزنامۀ اطالعات 5 ،مهرماه  ،1315ص .)4ادارۀ معارف کردستان 21
دانشپایۀ اکابر در نقاط مختلف استان تأسیس کرد که پنج دانشپایه در سنندج در محل
دبستانهای شاهپور ،هدایت ،پانزدهم بهمن ،پهلوی و بدر تشکیل شدند (روزنامۀ

اطالعات 27 ،مهرماه  ،1315ص .)3طبق آماری مربوط به آذرماه سال  1315تعداد

شاگردان آموزشگاههای اکابر در کردستان  618نفر بود (روزنامۀ اطالعات 24 ،آذرماه

 ،1315ص )4و در دیماه به 1062نفر رسید (روزنامۀ اطالعات22 ،دی ماه ،1315
ص )3که نشانۀ گرایش مردم به باسواد شدن است .البته ارقام بیشتر مربوط به شهرها
هستند و تأیید آنها آسان نیست.

برنامۀ آموزشی در مدارس نوین کردستان (دورۀ پهلوی اول)
درسهایی که تا پیش از آغاز سلطنت پهلوی در مدارس تدریس میشدند عبارت بودند

از :مدارج القرائت ،شمسالتصاریف ،حساب اعشاری ،دورۀ دوم جغرافی ،فرانسه،

سیالبروبه و تاریخ عمومی (آذری شهرضایی ،ص )92اما در دورۀ پهلوی همسان سازی
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دروس آغاز شد و مواد درسی دورۀ ابتدایی از این قرار تعیین شدند :ادبیات و دستور،

قرآن ،شرعیات ،سیاهمشق ،ریاضیات و ورزش (آرشیو سازمان اسناد ملی ایران،

 )1310/3/15و نیز در مواردی نقشههای جغرافیایی و علوم طبیعی تدریس میشد
(همان سند) .دانش آموزان برای گذراندن یک مقطع الزم بود امتحان بدهند و این

امتحان به دو صورت کتبی و شفاهی برگزار میشد .در هر مدرسه ،در زمان برگزاری
امتحانات نهایی ،بازرسی از طرف وزارت معارف کشور برای نظارت بر برگزاری
امتحانات و و نیز بررسی عملکرد دانش آموزان فرستاده میشد (برای نمونه در صفحۀ
هشت روزنامۀ اطالعات اول تیر ماه  1319به شخصی به نام تقی تقوی اشاره شده است
که برای این منظور به کردستان آمده بود) ،البته هرچه میگذشت از شدت این تشریفات

کاسته میشد .زمان شروع امتحانات همۀ مناطق ایران و ازجمله کردستان نیز در روزنامۀ
اطالعات درج میشد (برای نمونه شمارۀ 12خرداد ماه  ،1314ص 3و  11خرداد ماه

 ،1315ص .)4موا د امتحانات کتبی شامل ،امال ،انشا ،حساب و هندسه (ریاضیات)،
تعلیمات دینی و مدنی ،تاریخ و جغرافیا ،بهداشت و علم االشیاء بود .این آزمون نهایی

از دانشآموزان مناطق در خرداد ماه هرسال به عمل میآمد .به عنوان مثال در آماری از
 85نفر شاگردان پسر مدارس  61نفر در امتحانات کتبی قبول و موفق به ورود به مقطع

بعدی شدند و از  14نفر شاگردان دختر این استان همه قبول شدند (روزنامۀ اطالعات،

 21خرداد ماه  ،1315ص4؛  31خرداد ماه  ،1315ص.)4

اقدام آموزشی دیگری که در مدارس توسط وزارت معارف در استانها انجام می

گرفت دادن گواهینامه بود .این گواهینامهها معادل کارنامۀ امروزی بودند و به کسانی
داده میشدند که امتحانات نهایی را با موفقیت پشت سر میگذاشتند و به کالس باالتر

راه مییافتند  ،البته این اصطالح بیشتر در مورد شاگردانی که کالس ششم ابتدایی را به
پایان رسانده بودند به کار میرفت .زمانی که اسامی قبولشدگان به استانها میرسید

معموالً جشنهایی به این مناسبت برای قبول شدگان بر پا میشد ،زیرا گرفتن این تصدیق

نامه یا گواهینامه بهمنزلۀ استخدام در ادارات دولتی و برخوردار شدن از حقوق اجتماعی

بهتر بود.

توجه به وضعیت سالمت دانشآموزان و رعایت بهداشت توسط آنان از جمله

اقدامات دیگر مدارس بود .در مهرماه هرسال با شروع کالسهای درس ،پزشکی را برای
معاینه و بررسی وضعیت سالمت جسمانی دانشآموزان به مدارس میفرستادند و مبتالیان
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به امراض مختلف را معالجه میکردند و در مواردی برای پیشگیری از شیوع بیماری

هایی واگیردار مانند ماالریا بین دانشآموزان دبستان و دبیرستانها دارو توزیع میکردند
(روزنامۀ اطالعات 23 ،مهرماه  ،1316ص2؛ همان ،اول اسفند ماه  ،1317ص.)11

دبیرستانها با هدف ورزیدگی و باسواد شدن و کاردانی دانشآموزان ،کارهای خارج از

برنامه در نظر میگرفتند که نتیجۀ آنها از  1314به عنوان انجمنهای مستقل بروز کرد.

اعضای انجمنها از دانشآموزانی بودند که حسب عالقه و استعداد به زمینهای پرداخته
بودند .عمدۀ این انجمنها به سه شعبه تقسیم میشدند -1 :انجمن ادبی  -2انجمن

صنایع مستظرفه  -3انجمن نیرو (ورزش) .در سال  1316انجمن ادبی دبیرستان شاهپور
سنندج  47نفر عضو ،انجمن صنایع مستظرفه  19عضو و انجمن نیرو (ورزش) 45

عضو داشتند (سالنامۀ معارف کردستان ،ص .)52-50به این اقدامات میتوان تأسیس

کالسهای موسیقی ،ترویج فعالیتهای نمایشی ،برگزاری جشنهای مختلف در
مناسبتهای گوناگون مانند هفتۀ درختکاری و تأسیس گروههای پیشاهنگی را افزود.

بعضاً انجام چنین فعالیتهایی را مایۀ تهذیب اخالق اجتماعی ،ترویج حس

میهندوستی و در نهایت تقویت روحیه شاهپرستی میدانستند (سالنامۀ معارف کردستان،
ص.)58
نتیجهگیری

دورۀ اقتدار رضا شاه ،دورۀ تاریخی مهمی از دیدگاه انجام اصالحات در جامعۀ ایرانی
به حساب میآید .یکی از مهم ترین این اصالحات نوسازی مدارس و تنظیم و تصویب
قوانین مربوط به آموزش اجباری است .هرچند چنین تالشی پیشتر و از دورۀ قاجار

آغاز شده بود اما اصالحات دورۀ قاجار با فراز و نشیبها و مشکالت فراوانی همراه

بود و در نتیجه امکان ایجاد تحول اساسی در این زمینه پدید نیامد .رضا شاه ،امور
مربوط به مدارس و آموزش و پرورش را هم چون دیگر امور حکومت کامالً تحت نظر

دولت قرار داد ،سبک و شیوۀ این اصالحات ،تجددگرایانه و آمرانه بود .نتایج این مقاله

تأثیر این اقدام را در کردستان نیز نشان میدهند هر چند به نظر سیر آن در کردستان

نسبت به دیگر نقاط ایران آهنگ آرامتری داشته است .البته میتوان سیاسات آمرانۀ رضا

شاه را در این باره نقد کرد .از اشکاالت دیگری که این نهضت نوین آموزشی داشت،

بیتوجهی به پیشینههای تاریخی و اجتماعی و بومی مردم ایران بود .گسست و بیگانگی
میان مکاتب و حوزههای سنتی با مدارس و مراکز آموزشی جدید از جملۀ عوامل
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بیگانگی قشرهای سنتی جامعه با آموزش نوین است و از اسباب کند شدن روند پذیرش

این آموزشها در جامعه که بهنوبۀ خود مانع گسترش عمیق آموزش جدید در ایاالتی چون

کردستان شد.
منابع
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ــــــــــــــــ  ،سال نهم  ،شمارۀ ( ،2480پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه .)1314
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ــــــــــــــــ  ،سال یازدهم  ،شمارۀ  ( ،2842دوشنبه بیست و دوم تیرماه .)1315
ــــــــــــــــ  ،سال یازدهم  ،شمارۀ .)1315 /4 /24( ،2844

ــــــــــــــــ  ،سال یازدهم  ،شمارۀ  ( ،2918یکشنبه پنجم مهرماه .)1315
ــــــــــــــــ  ،سال یازدهم  ،شمارۀ  ( ،2939دوشنبه  27مهرماه .)1315

ــــــــــــــــ  ،سال یازدهم  ،شمارۀ  ( ،2962پنجشنبه  21آبان ماه .)1315
ــــــــــــــــ  ،سال یازدهم  ،شمارۀ  ( ،3992سهشنبه  24آذرماه .)1315
ــــــــــــــــ  ،سال یازدهم  ،شمارۀ  ( ،3019شنبه  22دیماه .)1315

ــــــــــــــــ  ،سال یازدهم  ،شمارۀ  ( ،3059یکشنبه دوم اسفندماه .)1315

ــــــــــــــــ  ،سال یازدهم  ،شمارۀ  ( ،3123عصر سهشنبه  14اردیبهشتماه .)1316
ــــــــــــــــ  ،سال دوازدهم ،شمارۀ  ( ،158صبح  23مهرماه .)1316
ــــــــــــــــ  ، ،سال دوازدهم  ،شمارۀ  ( ،202صبح یکشنبه 21 ،آذرماه .)1316

ــــــــــــــــ  ، ،سال دوازدهم  ،شمارۀ ( ،3441عصر چهارشنبه هفدهم فروردینماه .)1317
ــــــــــــــــ  ،سال سیزدهم ،شمارۀ  ( ،3640دوشنبه دوم آبان ماه .)1317
ــــــــــــــــ  ،سال سیزدهم  ،شمارۀ  ( ،3756دوشنبه اول اسفندماه .)1317

ــــــــــــــــ  ،سال سیزدهم  ،شمارۀ  ( ،38 65جمعه  25خردادماه .)1318

ــــــــــــــــ  ،سال پانزدهم ،شمارۀ  ( ،4223شنبه اول تیرماه .)1319

ــــــــــــــــ  ،سال پانزدهم  ،شمارۀ  ( ،4249پنجشنبه  27تیرماه .)1319

ــــــــــــــــ  ،سال پانزدهم  ،شمارۀ  ( ،4557شنبه هفدهم خردادماه .)1320

روزنامۀ شفق سرخ ،سال هفتم ،شمارۀ ( ،1013اول مردادماه سال 1307شمسی).

سالنامه و آمار سال 1320 -1319و 1321 -1320و  .1322-1321چاپخانۀ فردوسی وزارت
فرهنگ ،ادارۀ کل نگارش دایرۀ آمار.

سالنامه و آمار  ،1315 -1314ادارۀ کل انطباعات ،دایرۀ آمار ،وزارت معارف و اوقاف و صنایع
مستظرفه ،دولت شاهنشاهی ایران.
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صدیق ،عیسی1336( .ش) .تاریخ فرهنگ ایران (از آغاز تا زمان حاضر) .تهران :نشر دانشگاه،
تهران.

غنی ،سیروس1385( .ش) .ایران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها .ترجمۀ حسن
کامشاد .تهران :نشر نیلوفر.

فرهنگ جغرافیایی آبادیهای استان کردستان (شهرستان سنندج)1385( .ش) .ج اول .سازمان
جغرافیایی نیروهای مسلح ،تهران :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

قاسمی پویا ،اقبال1377( .ش) .مدارس جدید در دورۀ قاجاریه :بانیان و پیشروان ،ویراستاران:
هاشم بناپور و رضا پورجوادی .تهران :نشر دانشگاهی.

کشاورزی ،محمدعلی1365( .ش) .تاریخ آموزشوپرورش ایران .تهران :روزبهان.

کینان ،درک1372( .ش) .کردها و کردستان مختصر تاریخ کرد .ترجمۀ ابراهیم یونسی .تهران:
نشر نگاه.

محبوبی اردکانی ،حسین1370( .ش) .مؤسسات تمدنی جدید در ایران .ج اول .تهران :نشر دانشگاه

تهران.
مردوخ کردستانی ،محمد1379( .ش) .تاریخ مردوخ .تهران :نشر کارنگ.

مستوفی ،حمداللّه بن ابی بکر1336( .ش) .نزهه القلوب .به کوشش محمد دبیر سیاقی .تهران:
کتابخانۀ طهوری.

ملکزاده ،مهدی1363( .ش) .تاریخ انقالب مشروطیت ایران .ج .4تهران :نشر علمی.
نفیسی ،سعید1345( .ش) .تاریخ معاصر ایران .تهران :چاپ شرق ،کتابفروشی فروغی.

وان برویین سن ،مارتین1379( .ش) .جامعهشناسی مردم کرد .ترجمۀ ابراهیم یونسی .تهران :نشر
پانیذ.

اسناد آرشیوی
آرشیو سازمان اسناد ملی ایران ،شمارۀ پرونده  ،24479-297شناسۀ سند  30976نمرۀ .3259
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ــــــــــــــــ  ،شناسۀ سند  ،30967شمارۀ پرونده .21441 -297
ــــــــــــــــ  ،شناسۀ سند  ،30968شمارۀ پرونده .21441 -297
ــــــــــــــــ  ،شناسۀ سند  ،30969شمارۀ پرونده .21441 -297
ــــــــــــــــ  ،شناسۀ سند  ،30970شمارۀ پرونده .21441 -297

ــــــــــــــــ شناسۀ سند  ،30947شمارۀ پرونده .1310/3/15 ،11006 -297
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ــــــــــــــــ  ،شناسۀ سند  ،30867شمارۀ پرونده  ،28591 -297نمرۀ .1313/1/7 ،120

ــــــــــــــــ  ،شمارۀ پرونده  ،26631 -297شناسۀ سند  ، 30865نمرۀ .1314/11/14 ،7292
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