
 
 
 

بررسی و تبیین تحوالت آموزش و پرورش یاسوج در دوره پهلوی دوم 

 (ه.ش 2431تا  2431)

 2فریدون اللهیاری

 2 کتر مرتضی نورائید

 3 حمد بوستانیا

 

 

 چکیده

ای بود. در این سال نخستین خانهبه روش مکتب 3131بویراحمد تا سال ونظام آموزشی در کهگیلویه
شهریور خسرو در بویراحمد تاسیس شد. با ویرانی تل« خسروتل»دبستان به سبک آموزش نوین در شهرک 

به 3113وزیر فرهنگ در سال « محمود حسابی»آن مدرسه تعطیل گردید. پس از یک دهه با سفر 3113
 3111این،دانشسرای عشایری نیز در سال بر مدرسه در این شهر و اطراف آن تاسیس شد. افزون 5یاسوج، 

التحصیالن این دانشسرا فارغدر نظر گرفته شد.ورود  )یاسوج(آموزان بویراحمدای برای دانشتاسیس و سهمیه
به یاسوج باعث تاسیس مدارس جدیدی در سطوح مختلف آموزشی شد. توسعه مراکز آموزشی و گسترش آن 

پرورش مستقل شد. در این راستا مطالعه و بررسی وبویراحمد، باعث تشکیل اداره کل آموزشودرکهگیلویه
ریزان ملی ضعف و قوت آن، می تواند کمکی به برنامه پرورش یاسوج و شناسایی نقاطوروند تحوالت آموزش

ای، اسنادی و ی مطالعات کتابخانهتحلیلی و بر پایه -به روش توصیفیو محلی باشد. از این روی این مقاله 
نتایج حاصله از مطالعه آموزش و پردازد. پرورش در تحوالت یاسوج میومصاحبه،  به بررسی نقش آموزش

دهد به شرط فراهم شدن بسترهای آموزشی و فرهنگی استعداد و آمادگی الزم شان میپرورش در یاسوج ن
 برای توسعه و پیشرفت وجود دارد. 

 : آموزش و پرورش، فرمانداری کل، یاسوج، بویراحمد، پهلوی دوم. کلید واژه ها
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 مقدمه 

شامل تمام ابعاد و وپرورش به عنوان یک نهاد زیربنایی ی فرهنگی ما آموزشدر پیشینه
است. این فرآیند مرتبط با عناصری ساز تحول اختیاری و آگاهانه بشری بودههای فرآیند زمینهجنبه

باشد. با این زمینه آموزی همراه با سالمت نفس انسان می همچون تحصیل، تدریس و مهارت
بته در همه جوامع . الاست پرورش منشأ بسیاری از تحوالت اجتماعی و فرهنگی جامعهوآموزش

یکسان نیست. در برخی جوامع سنتی و استبدادی تبعیض و نابرابری آموزشی مانع از دستیابی آنان به 
ها پس از آغاز شود. یاسوج از جمله مناطقی بود که تا سالپرورش میواهداف عمده و مترقی آموزش

ی چندانی نگرفته بود. ای فاصلهخانهپرورش سنتی و مکتبوآموزش نوین در ایران از نظام آموزش
-وتنها از دوران پهلوی دوم با ورود تعدادی افراد با سواد منطقه بویراحمد)یاسوج( به عرصه آموزش

پرورش و شروع تعلیمات عشایری،آموزش نوین به طور نسبی در یاسوج آغازگردید.بر این مبنا روند 
و نقش آن در تحوالت این شهر  گسترش آموزش و پرورش یاسوج و سازوکار های توسعه آن

با 3113مهمترین مسئله این پژوهش می باشد.نخستین مدرسه عشایری در منطقه یاسوج از سال 
ه مرکز فرمانداری کل در تبدیل یاسوج ببا  د حسابی وزیر فرهنگ به یاسوج تاسیس گردید.وسفر محم

تاسیس دبستان  یر نام یافت.دغی تنها مدرسه عشایری به نخستین دبستان مستقل یاسوج 3131سال 
التحصیل دانشسرای جذب نیروهای فارغبه، 3135 در و بعد از آن راه اندازی تنها دبیرستان یاسوج

عشایری و ورود سپاه دانش به عرصه کار باعث تحول و دگرگونی درآموزش و پرورش یاسوج گردید. 
-ب تشکیل اداره کل آموزشپس از آن توسعه مراکز آموزشی و پراکندگی  حوزه فعالیت آن سب

وپرورش مستقل در یاسوج شد. در پی آن سطح آگاهی و فرهنگ مردم باال رفت و به اهمیت و نقش 
بردند.که از مهمترین تاثیرات تحول آموزشی و فرهنگی ی خود پیوپرورش در تحوالت جامعهآموزش

تلف جامعه نقش آفرینی تبدیل فرهنگیان و دانش آموزان به یک جریان هماهنگ که در مسائل مخ



 
 
 

هدف آن برطرف کردن برخی از نیاز ها و خالء  و میکردند.اهمیت این مقاله پژوهشی نو و جدید است
برنامه توسعه پیشرف آموزش و پرورش به باشد که در راستای رد نظر میهای پژوهشی در دوره مو

این پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی  .کندمی ریزان ملی و محلی کمک برنامه
، آرشیوی ، مطالعات میدانی ، تاریخ شفاهی و صوتی با استفاده از منابع کتابخانه ایتحقیق است که 

و تصویری و ... تهییه گردیده است.بنابر این پژوهش حاضر درصدد پاسخ یابی به دو پرسش اساسی 
چه ساز و کارهای اجرایی در توسعه  -1وج چگونه بود؟ روند گسترش آموزش و پرورش یاس -3است؟

 ؟استو تحوالت آن موثر 

 

 

 پیشینه تحقیق

در کنار مباحث اصلی به صورت  )یاسوج(عات درباره کهگیلویه و بویر احمددر برخی مطال
تحقیقی به 3131پراکنده به آموزش و پرورش اشاره مختصری شده است. علی اکبر قدیمی در سال

و پرورش تا زمان  شمونوگرافی بویراحمد علیا )یاسوج(منتشر کرده که به بعضی از مسایل آموزعنوان 
انتشار به طور خالصه پرداخته است.همچنین در برخی از منابع محلی چون کتاب آموزش و پرورش 
سنتی و کالسیک استان کهگیلویه و بویر احمد اشاراتی کوتاه و پراکنده به آموزش و پرورش یاسوج 

وهشگران ملی شده، اما تا کنون تحقیق جامع و مستقلی در باره آموزش و پرورش یاسوج به وسیله پژ
است. بر این اساس این نوشتار در نظر دارد تا با تحقیق ر منابع گوناگون به و محلی منتشر نشده

 بررسی این موضوع بپردازد. 

 موقعیت جغرافیایی  و پیشینه تاریخی شهر یاسوج  

کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران  31113وبویراحمد با وسعتی در حدود کهگیلویهاستان 
بختیاری، از جنوب به بوشهر و خورستان، از های اصفهان و چهارمحالقرار دارد. از شمال به استان

 31131شود. مرکز این استان یاسوج با مساحتشرق به فارس و از غرب به خوزستان محدود می
است. یاسوج تا سال که در شمال شرقی استان و دامنه قلل مرتفع دنا واقع شده عکیلومتر مرب

خسرو از مناطق سردسیری کهگیلویه است که بویراحمد بود. تل« خسروتل»روستایی از توابع 3131
معروف بود « بازرنگ»قدمتی چند هزار ساله دارد. قبل از اسالم تا قرن هفتم هجری به نام ناحیه 

ای از خسرو به عنوان ناحیه(. فارسنامه ناصری نیز در دوره قاجاریه از تل301: 3113اوی، )مجیدی کر
: 3111داند)حسینی فسایی، ای از توابع آن میبلوک سردسیر کهگیلویه یاد کرده و یاسوج را قریه



 
 
 

( به شهرکی تبدیل شد و به مرکزیت 3133ی حکومت پهلوی اول سال )خسرو در دروه(. تل3131
پس از سقوط حکومت پهلوی اول ویران  3113وبویراحمد درآمد. این شهر در سال الت کهگیلویهای

( یاسوج به مرکزیت 3131خسرو، در نتیجه مبارزات عشایر بویراحمد )گردید. پس از ویرانی تل
-روی در این بخش به روند گسترش آموزشوبویراحمد تعیین شد. ازاینفرمانداری کل کهگیلویه

 شود.میو تحوالت آن همراه با سازوکارهای موجود پرداخته وپرورش

 وپرورش سنتی و نوین آموزش

العبور و دارای وبویراحمد استانی کوهستانی، صعبگونه که اشاره شد استان کهگیلویههمان
های آن پراکندگی و اقلیم متفاوت آب وهوایی است. ای است که از ویژگیبافت ایلی و عشیره

کند. وپرورش در هر جامعه بسته به عواملی است که بستر کار فرهنگی و آموزشی را فراهم میآموزش
روی و عشایری و وبویراحمد به دلیل پراکندگی جغرافیایی و عادت به زندگی کوچدر استان کهگیلویه

شد و های دیکتاتوری با عشایر به ویژه حکومت پهلوی، زمینه رمهمتر از آن روابط نامطلوب حکومت
وبویراحمد تاسیس شد، مدارس آموزش بهنگام فراهم نشد. نخستین مدارسی که در استان کهگیلویه

ای در ایران به طور رسمی از دوره اسالمی آغاز خانهای بود. آموزش به روش مکتبمکتب خانه
ن شیوه از ی مبتنی بر مسائل دینی، قرائت قرآن و خواندن و نوشتن بود. ایخانهگردید. آموزش مکتب

ای خانهها پس از مشروطه در ایران به ویژه مناطق محروم رایج بود. آموزش مکتبآموزش تا سال
وبویراحمد در مناطقی از استان کهگیلویه« مظفرالدین شاه»برای نخستین بار همزمان با سلطنت 

یگر شهرهای رواج داشته، و معلمان و مربیان از شهرهای شیراز، اصفهان، شهرضا به یاسوج و د

وبویراحمد به ویژه یاسوج تنها نتیجه ( در استان کهگیلویه31 – 31: 3113آمدند. )آذرپیوند، استان می
ی آموزش آموزش سنتی باسواد شدن تعدادی از افراد منطقه در حد خواندن و نوشتن بود.  طول دوره

خانه در حال فراگیری سواد بودند معموال به کسانی که در مکتب .ای حداکثر چهار سال بودخانهمکتب
مال »خانه را به پایان رسانده بودند شدو به کسانی که دوره تحصیالت مکتبمیگفته « مال مکتبی» 
 (. 505: 3110سیرت، گفتند ) تابانمی« 

شود. اولین شروع می« قاجاریه»اما آموزش و پرورش نوین در ایران به طور رسمی از دوران  
( برای تحصیل به اروپا اعزام 3101« )میرزاعباس»ویان ایرانی در دوره ولیعهدی گروه از دانشج

به اروپا رفتند و پس « امیرکبیر»شدند. پس از آن دومین گروه از دانشجویان ایرانی در زمان صدرات 
های کرد. در این مدرسه رشته« دارالفنون»از اعزام این دانشجویان، امیرکبیر اقدام به تاسیس 

ها در دو سطح مقدماتی و عالی آغاز گردید. سطح سی، داروسازی، طب، جراحی و سایر رشتهمهند
مقدماتی برای تربیت دختران مدارس ابتدایی  و سطح عالی برای تربیت دبیران دبیرستان بود. بعد از 

و  الدوله در تهران تاسیس شد. ولی آنچه که به رشددارالفنون مدرسه رشدیه در دوره صدرات امین



 
 
 

با  3111گیری نظام مشروطه بود. در مجلس دوم مشروطه در سال توسعه آموزش کمک کرد، شکل
، آموزش را به چهار مرحله مکاتیب ابتدایی روستایی، مکاتیب «وزارت معارف»تصویب قانون اداری 

ابتدایی شهری، مدارس متوسطه و مدارس عالی، تقسیم کردند و همین مجلس، قانون تحصیل 
: 3130، کسرویرا مطابق قانون وزارت علوم و معارف، برای همه مردم ایران تصویب کرد )اجباری 

با توجه به تصویب این قانون عشایر بویراحمد از آخرین ایالت و عشایری بود که چند مدرسه  (3115
ای که در بویراحمد علیا به نخستین مدرسهدوره پهلوی اول به آن اختصاص داده شد. ابتدایی در 

خسرو بود معلمان این مدرسه در تل 3131در سال« سعدی»د، دبستان ابتدایی بک نوین تاسیس شس
در این مدرسه  3110به ترتیب از تهران، اهواز و شهرضا بودند و پس از آن دو نفر بومی تا شهریور 

در  3110این دبستان و دو دبستان دیگر، تا شهریور ( 1مشغول شدند.)حسینی، مصاحبه شماره
که اغلب دختران  کردندبا هم تحصیل میپسر و دختر خسرو دبستان تلدر یراحمد علیا فعال بودند. بو

های آموزشی برای یک به بعد فعالیت 3110خسرو از آن از فرزندان رؤسای دولتی بودند. با ویرانی تل
با  3113سال های آموزشی دوباره ازپس از آن فعالیت دهه در بویراحمد)یاسوج( به تعویق افتاد.

نفر از افراد با سواد 1( وی 13-11: 3111)مجله دانشمند، سفرمحمود حسابی به یاسوج آغاز شد.
منطقه را به استخدام دولت درآورد و بودجه تشکیل مدارس را تعیین نمود و پس از چند روز اقامت در 

د. این افراد در میان عشایر بویراحمد مقدمات چندین مدرسه عشایری را در بویراحمد مهیا کر
آموزان شدند. چون تعداد افراد باسواد بویراحمد کم روستاهای مختلف بویراحمد مشغول ثبت نام دانش

-335، 3111اعزام شدند. )غفاری، بود، چهار نفر از اردکان فارس استخدام، و به مدارس بویراحمد 
زیرا از  (101:  3110)اکبری ( این مدارس زیر نظر بخش اردکان فارس مشغول به کار شدند. 333

به منطقه بویراحمد نداشت و از مردم و  دولت هیچ گونه توجهی 3113تا   3110پس از شهریور 
 .بودی گمنام و محصور تبدیل شدهابه منطقه د )یاسوج(بویراحم و استعدادهای این منطقه غافل بودند

در این « بهمن بیگی» فراوان گفتند؛ های بویراحمدنظیر بچهحتی مسئوالن آموزشی از استعداد کم
-دانستم. به هوش و فراست کمنویسد سواد را بیش از هر عامل دیگر مایه نجات عشایر میباره می

های بویراحمد سرم بودم. در سفر نخست وزیر به یاسوج بچههای بویراحمد)یاسوج( پی بردهنظر بچه
ی تصاویر قلب، ریه و سلسله اعصاب را مثل یک آموزان بویراحمدرا به آسمان رساندند؛ زیرا دانش

 (13-11: 3113کردند. )بهمن بیگی، دانشجوی طب رسم می

 آموزش و تعلیمات عشایری

از دیرباز مردم ایالت و عشایر ایران از داشتن سواد و آموزش محروم بودند. از آنجا که بخش 
رژیم پهلوی برای اسکان و جلوگیری داد زیادی از جمعیت کشور را در دوره پهلوی عشایر تشکیل می

هایی برداشت که یکی از آنان طرح تأسیس نهادهای آموزشی از خطرات احتمالی از ناحیه عشایر گام
نخستین  3101در سال برای ایالت و عشایر پیشنهاد گردید و  3101این طرح در سال  عشایری بود.



 
 
 

به صورت یک طرح در شورای  3113الدر س (131: 3113مدرسه عشایری تاسیس یافت )رحمانیان، 
، رئیس اداره تعلیمات اساسی و «ملک افضلی»از سوی  3111از سال  و عالی فرهنگ تصویب شد

از که ( 3110:350عشایر، به اداره فرهنگ شیراز و سایر مناطق کشور ابالغ گردید. )آذر پیوند،
 کردند، بود.ییالق و قشالق میهای سیار در مناطقی که عشایر مهمترین مفاد آن، تشکیل دبستان

برنامه تحصیلی هر منطقه متناسب با شیوه زندگی و اوضاع و احوال اقلیمی و فصلی آن 
در مناطق عشایری که از حیث نیروی انسانی  و »تنظیم گردید. افزون براین، در این مصوبه آمده 

داوطلبان ورود به آن از  وسعت جغرافیایی شرایط فراهم باشد، دانشسراهای عشایری تاسیس گردد و
دانشسرای عشایری در شیراز تاسیس شد و  3111در همین راستا در سال « عشایر انتخاب شوند.

پسران و دختران  (.501: 3110سیرت، به ریاست آن منصوب گردید. )تابان« بیگیمحمد بهمن»
( این 331: 3111های علمی شدند. )رشیدی، عشایری در آن مشغول تحصیل و آموزش مهارت

: ... (. که آنان را 3110آموزان از اقشار مختلف اعم از: خان، کدخدا، رعیت و  . . . بود )اکبری، دانش
-ساله به عنوان آموزگار به مدارس میکردند و پس از گذراندن دوره یکاز کالس پنجم پذیرش می

وپرورش یاسوج مشغول موزشگونه طبقه جدیدی از افراد باسواد بوجود آمد که در آفرستادند. بدین
از دانشسرای  3111( اولین گروه از این معلمان عشایری، در سال 513: 3111مقدم، شدند. )تقوی
های یاسوج آغاز به کار کردند.قبل از شروع خدمت آنان آموزشگاه التحصیل شدند و درعشایری فارغ

امکانات تحصیلی بودند. تنها امکانات دبستان بود که این مدارس فاقد هرگونه  5یاسوج منحصر به 
مدارس تخته سیاه، گچ و تعدادی کتب درسی بودو معلمان عشایری با وجود این مشکالت و حقوق 

: 3101کردند. )اکبری، ماهی نودتومان کار خویش را آغاز کردند، و به نحو احسن انجام وظیفه می
به  گرفتندمیای که برعهده قبال وظیفهاحساس مسئولیت برخی از مسئوالن در  افزون براین (101

شد. ویژه مسئوالن آموزش عشایر باعث ایجاد انگیزه و تالش و کوشش بیشتر معلمین عشایری می

بیگی با وجود بهمن: »اندگفتهباره ایناند و در ..... برخی از منابع محلی نیز به آن اشاره کرده

یا زیر درخت  تر مدیریت نداشت. دفتر کارشگاه دفاینکه مدیری کاردان و پرتالش بود هیچ

سبز بلوط در دامنه کوه بود، یا در زیر چادری در حاشیه صحرا قرارداشت. اگر گاهی محل کار او در 
با این اندیشه و نگاه به (. 501: 3110سیرت، )تابان«.گذاشتشد، دربانی جلوی آن نمیاتاق دیده می

که در اوج محرومیت و انزوا، توانستند وقت خود را وقف  تربیت شدند آموزگارانی جامعه فرهنگی،
 آموزان عشایری کنند و حیاتی دوباره به آنان ببخشند.دانش

 نخستین دبستان مستقل در یاسوج



 
 
 

آموزان آن در سیار عشایری بویراحمد علیا بود که،دانشهای دبستان یاسوج در ابتدا یکی از دبستان
آموزان این مدرسه از روستاهای اطراف، خواندند.تعداد زیادی از دانشفضای آزاد یا در چادر درس می

-دانشآمدند. زالی و ... میاهلل، جدول قدم، محمودآباد، تلمانند: جدول فرامرزی، سادات شاه فرج

سنین متفاوت بودند، زیرا بنا به گفته یکی از آموزگاران این مدرسه، در  آموزان این مدرسه دارای
بود. آموزان سنین باال نیز صادرگردیدهنام به دلیل محرومیت منطقه برای دانشمجوز ثبت 3130سال

کمبودهای فراوانی از جمله امکانات و تسهیالت  آموزان بااین دانش( 30)حسینی، مصاحبه شماره
مدرسه  از آنان حتی قادر به پرداخت بهای وسایل تحصیلی و لباس تعدادیبودند و  آموزشی مواجه

در یکی از فرمانده عملیات جنوب « سپهبد آریانا» 3131( در سال 50: 3131نبودند. ) قدیمی، 
دبستان تحت عنوان تنها دبستان عشایر سیار  بازدیدهای خود از منطقه ستاد عملیاتی بویراحمد، از آن

پوشی که ژنده آموزان عالوه برکرد و از نزدیک مشکالت آن مدرسه را مشاهده کرد. این دانش بازدید
(آریانا 151: 3110از چهره آنان هویدا بود، محل درس و تدریس مناسبی هم نداشتند.)اکبری، 

معلم و  پیرامون مشکالت مدرسه از
آموزان توضیح خواست که یکی از دانش
اگر »اد: آموزان چنین پاسخ ددانش

کفش و پیراهن درستی بر تن ما 
اما  پدرانمان است،  نیست،عملکرد بد

آموزان وظیفه ساختن مدرسه برای دانش
)افشون، مصاحبه «. شما مسئوالن است

 دستورداد یک ( بالفاصله او5شماره 

ساختمان چهار اتاقه برای محل دبستان، 
روبروی گروهان ژاندارمری، از سنگ، 

ه ساختند و این گل، و چوب و ماس
مستقلی بود که در  نخستین دبستان

یاسوج به نام دبستان سپهبد آریانا 
-( یکی151: 3110شد. )اکبری،ساخته

آموزان سابق دبستان آریانا دیگر از دانش
پس از چند سالی ساختمان »افزاید: می

دبستان را از ساختمان قبلی به ساختمان 
جدید مرکز شهر که جای فعلی 

سمیه و کار و دانش است، انتقال دادند که با انتقال دبستان به مکان جدید، تعداد زیادی بر هنرستان 
 (.1)فرجی، مصاحبه شماره «. شدآموزان افزودهجمعیت دانش

قموزگار دبعتان نی نخعتین  غ اشتاا  به کار قاای معوود سعیابال: 1شکل 

  قریانا



 
 
 

ت خود را به پایان رسانده، و در اکثر افرادی که در این دبستان مشغول به تحصیل شدند، تحصیال
اند. پس باید یکی از اکنون آنان دوره خدمت را به پایان رساندهادارات مشغول به کار شدند که هم

های تحول را در بویراحمد علیا )یاسوج(، تاسیس دانشسرای عشایری، تربیت و اعزام ترین پایهاساسی
آموزان ابتدایی یاسوج و اطراف آن تعدادی از دانش کهبیشتر این معلمین عشایری به بویراحمد دانست.

به جهت نبود دبیرستان در  بودند،دوره تحصیالت ابتدایی را به پایان رسانده 3131 تا3113که از سال 
رفتند شهر یاسوج برای ادامه تحصیل به شهرهای همجوار مانند بهبهان، شیراز، کازون و نورآباد می

رفتند،معموال کسانی که برای ادامه تحصیل به شهرهای همجوار میکردند، یا ترک تحصیل می
کردند ی آنها از تمکن مالی الزم برخوردار بود و آنهایی که ترک تحصیل میافرادی بودند که خانواده

-بهره بودند.در آن شرایط، ادامه تحصیل در دوره متوسطه، برای هر دانشاز وضعیت مالی مناسب بی

های ای که ناگزیر بودند در خانهمایهبضاعت و کمآموزان بیبود، به ویژه دانشفرسا آموزی طاقت
های طرف حساب شهری اولیاء خود با خدمت کردن زندگی کنند. و از سرکوفت و طعنه و شکنجه

-آوردند. )مجیدیها، دیپلم متوسطه را به دست میی سختیاند، با تحمل همهنصیب نبودهآنان بی

نیز دنبال جذب و استخدام و درآمد اقتصادی برای فرزندان خود ها خانواده( برخی 511: 3111کرایی،
ها از علت غفلت در ادامه تحصیل هنگامی که از اغلب خانواده»نویسد: بودند. قدیمی در این باره می

ند، کرده وجود دارنفر تحصیل 1تا  5ه در روستای ما داشتند؛ کشد، اظهار میفرزندانشان سوال می
های خود را خراب کنیم. چون آنها معتقدند است، که ما بچهها کردهای از وجود ایندولت چه استفاده

، دیگر نه حاضر به چوپانی است و نه کار هکه تا کالس ششم ابتدایی درس خواند آموزیدانش
پول آن، او را روانه های خود را بفروشند و با دهد. بنابراین مجبورند تعدادی از دامکشاورزی انجام می

( تنها با 303: 3131)قدیمی، «. شهر کنند
بخشی از این مشکالت تاسیس دبیرستان، 

شد که در همین در یاسوج برطرف می
راستا اولین دبیرستان شهر یاسوج، در سال 

آغاز « رضا پهلوی»، بنام دبیرستان 3135
آموزان سابق آن به کار کرد. یکی از دانش

این دبیرستان با دو »گوید: دبیرستان می
آموز، در پایه دانش 11کالس، به تعداد 

اول، آغاز به کار کرد. اولین معلمان آن 
دانش غیربومی به دبیرستان،دو نفر سپاه

پرویز »و « منصور برنجی»های نام
بود که منصور برنجی عالوه بر « رحمتیان

رستان را نیز دبی موقت تدریس، مدیریت

وج یاس : ابال غ اشتاا  به کار نخعتین مدیر رسمی دبیرستان2شکل  



 
 
 

به نام دبیرستان را یک فرد بومی رسمی ، مدیریت 3131سال بعد؛ یعنی سال  داشت. در عهدهبر
( دبیرستان، جمعا چهار دبیر ثابت داشت که 3)فرجی، مصاحبه شماره «. گرفتیعقوب غفاری برعهده

سه نفر از آنان دیپلم بودند و یکی از آنان دارای مدرک چهارم ادبی بود. در پایان سال تحصیلی، 
 (. 31: 3131سپاهیان دانش که دو نفر بودند نیز به پایان رسید )قدیمی، خدمت سربازی 

مندان به ادامه تحصیل، پاسخگو نبود. آن سال تعداد عالوه بر آن ظرفیت دبیرستان، به دلیل عالقه
 آمدند. روستای اطراف یاسوج می 51آموز رسید، که از دانش 313آموزان دبیرستان یاسوج به دانش

گونه کیلومتر بود؛ و هیچ 50تا  3کردند، آموزان طی میای را که این دانشاکثر فاصلهحداقل و حد
 (3)جدول ای در اختیار آنان نبود.ی نقلیهوسیله

 

ها در شهر دبیرستان تاسیس گونهبدین  
-یاسوج نیز تحولی دیگر در عرصه آموزش

وپرورش یاسوج بود. زیرا زمینه ادامه 
آموزانی که پس از تحصیل را برای دانش

پایان تحصیالت ششم ابتدایی مأیوس و 
سرگردان بودند، فراهم کرد و آنان را از 
دغدغه و نگرانی نجات داد. از سوی دیگر 

آموزان صیل دانشبستر را برای ادامه تح
کرد. بضاعت و فاقد توانایی مالی، آمادهکم

عالوه بر آن، رشد و توسعه آموزش و 
پرورش، به رغم همه کمبودها، باعث ارتقاء 

تر به تحصیلی و آموزشی و ورود آسان
-مراکز آموزشی شد. البته برخی از دانش

آموزان از همان پایه پنجم، از طرف 
سهیمه تعیین دانشسرای عشایری بر اساس 

نفر، برای  30به میزان  3135شده در سال 
شدند، که کهگیلویه و بویراحمد پذیرفته می

نفر  10های برنامه پنجم سهمیه به در سال
افزایش یافت. )برنامه توسعه اقتصادی و 

آنان به عنوان  (113: 3153اجتماعی، 

 فاصله محل سکونت دانش قموزان با دبیرستان یاسوج: 1جدو  

 منبع: مونوگرافی بویراسمد علیا یاسوج، علی اکبر ادیمی 



 
 
 

د مشغول به کار شدند. اما با وجود وبویراحمآموزگار در مناطق تحت پوشش فرمانداری کل کهگیلویه
وپرورش یاسوج فاقد یک مدیریت واحدی بود، و از اداراتی بود که پیشرفت و توسعه نسبی، آموزش

های بویراحمد علیا )یاسوج( و بخشی از آن مستقل و بخشی دیگر تابع استان فارس بود. دبستان
فارس،و بخش دیگری از آن زیر نظر وپرورش عشایری قسمتی از بویراحمد سفلی زیر نظر آموزش

(. امور مربوط به تعلیمات ابتدایی، به وسیله نماینده 111: 3110وپرورشکهگیلویه بود. )اکبری، آموزش
وپرورش کهگیلویه شد و متوسطه و دبیرستان را آموزشآموزش و پرورش فارس در یاسوج اداره می

راکندگی و نبود مدیریت واحد تا حدودی با ورود کرد، که بخشی از این مشکالت مربوط به پاداره می
-سپاهیان دانش به عرصه آموزش و پرورش برطرف گردید. برخی از این سپاهیان دانش، حتی می

توانستند پس از پایان دوره خدمت با یک دوره آموزشی چهار ماهه به استخدام آموزش و پرورش 
های آموزشی، (. این فعالیت153: 3113)آذرپیوند، درآیند، و در روستاها به خدمت معلمی ادامه دهند. 

ها و دیگر مراکز آموزشی شکل گرفت، تا سال به بعد با تاسیس دبیرستان 3135که عمال از سال 
دهد. به حرکت نسبتا محسوسی را در پیشرفت تحصیلی و افزایش میزان باسوادی نشان می 3150

در مناطق شهری فرمانداری کل  3135سال عنوان نمونه، رشد تحصیلی و میزان باسوادی در 
درصد متعلق به  1/11است، که از این آمار درصد بوده 1/31کهگیلویه و بویراحمد به ویژه یاسوج، 

 3/13، میزان باسوادی مناطق شهری، 3150است؛ ولی در سالمردان و بقیه متعلق به زنان بوده
نان باسواد بودند. )برنامه توسعه اقتصادی و شد و بقیه زشامل مردان می 1/13است که درصد بوده
توان نتیجه گرفت که افزایش میزان باسوادی در مناطق ( از این مقایسه می53-55: 3153اجتماعی، 

 است. شهری از آهنگ نسبتا سریعی برخوردار بوده

 تاسیس اداره کل آموزش و پرورش و انتقال آن به یاسوج 

بویراحمد و تاسیس مدارس اعم از وتشکیل فرمانداری کل کهگیلویههمانگونه که اشاره شد پس از 
التحصیل دانشسراهای دبستان و دبیرستان در منطقه به ویژه در شهر یاسوج و اعزام نیروهای فارغ

پرورش، کمبود نیروی انسانی و وعشایری و مقدماتی و ورود سپاهیان دانش به عرصه آموزش
تا حدی برطرف گردید. با این تغییر و تحول نیروی انسانی و  آموزشی، در یاسوج و اطراف آن

وبویراحمدی در مناطق خود مشغول به تحصیل شدند. به آموزان کهگیلویهآموزشی، بیشتر دانش
مجموع نیروهای آموزشی به رقم قابل توجهی رسید.کارمندان  3151 -3151طوری که تا سال 

 3001دانش ها و سپاهبویراحمد با احتساب کودکستانووپرورش در مناطق مختلف کهگیلویهآموزش
نفر، مرد و بقیه زن  10111نفر که از این آمار،   11110آموزان فرمانداری کل نفر بود، و تعداد دانش

کالس درس مشغول تحصیل بودند. )برنامه توسعه  111آموزشگاه متشکل از  511بودند، که در 
افزون بر این، جدایی و ناهماهنگی مقاطع آموزشی مناطق  (131-131: 3153اقتصادی و اجتماعی، 

وپرورش فارس بود و مدارس متوسطه زیر که تعلیمات عمومی وابسته به آموزش -فرمانداری کل 



 
 
 

باعث شد که مسئولین امر به تشکیل اداره کل آموزش و پرورش  -وپرورش کهگیلویه بودنظر آموزش
فقدان آمادگی و نبودن مکان مناسب در یاسوج، این اداره در شهر واحد اقدام کنند. ابتدا به دلیل 

گچساران مستقر گردید و آموزش 
و پرورش همه نقاط کهگیلویه و 
بویراحمد را به آن واگذارکردند. 

، اداره کل آموزش 3151در سال 
و پروش، با اصرار مدیر کل 

به یاسوج « خلیل مؤمنی»وقت،
منتقل گردید و در دبیرستان 

و با استفاده از چادرهایی  یاسوج
که در حیات آن برافراشته شده 
بود شروع به کار کرد. با این تغییر 
عمال آموزش و پرروش کهگیلویه 

 و بویراحمد مستقل گردید. 

 

 

طرف شدن نسبی کمبودهای آموزشی، باعث شد که مدارس را در شهر یاسوج گسترش تامین و بر
ترین اقدام مسئوالن شهر یاسوج پیگری برای  توسعه و گسترش مدارس بیشتر پس از آن مهمدهند. 

جنب میدان « کوروش کبیر»از جمله نخستین مدرسه راهنمایی به نام مدرسه در شهر یاسوج بود، که 
اسیس شد و بر تعداد مدارس ابتدایی شهر نیز افزوده شد، که به عنوان نمونه، می هفت تیر فعلی ت

نام برد.)افتخاری، مصاحبه . « .ارتشبد خاتمی و .»، «مهرگان»، «سپهبد آریانا»توان از مدارس ابتدایی
 (.5شماره 

ی مدارس و مراکز علمی کمک کرد تاسیس عامل دیگری که به رشد آموزش و توسعه
 30تاسیس گردید و سالی  3153خواهران در یاسوج بود. این دانشسرا در سال « ی مقدماتیدانشسرا»

های آموزشی به ویژه دانشسرای مقدماتی خواهران باعث رقابت ی فعالیتنفر سهمیه داشت. مجموعه
اخذ دریافت  آموزان شهر یاسوج شد. تعداد زیادی از آنان موفق بهآموزشی و علمی میان دانش

آموزان کشور در آزمون سراسری شرکت نامه پایان دوره متوسطه شدند و همپای سایر دانشگواهی
نفر  30کردند و به دانشگاه راه یافتند. عالوه بر افرادی که در کنکور نمره قبولی آورده بودند، حدود 

ن نفر افزایش یافت و سهمیه دانشگاهی بدو 10بورسیه شدند، که بعدا این سهمیه دانشجویی به 

 )یاسوج(مدس: اسامی مدیران کل قموزش و پرورش کهگیلیویه و بویرا5شکل 

 ایران پیروزی انقالب اسالمی ابل از

 



 
 
 

آزمون، نیز به مردم کهگیلویه و بویراحمد دادندکه مالک انتخاب، بیشتر براساس معدل بود)اکبری، 
با این تحوالت آموزشی چون جمعیت شهر یاسوج ترکیبی از گروه های مختلف به ویژه (. 113: 3110

نده یاسوج  عشایر یاسوج بود و موقعیت منطقه یاسوج متناسب با کار کشاورزی و دامپروری بود، نمای
اندازی مدارس عالی کشاورزی و دامداری برآمدند و درصدد مجوز صدور احداث و راهمسئوالن شهر و 

کرات مجلس )مذاهای اصلی مردم یاسوج در مجلس شورای طرح شد. تحت عنوان یکی از خواسته
 ..(1: 3155شورای ملی: 

های علمی و یت، رقابتآوردن مردم به کار و فعالهای آموزشی و رویمجموعه فعالیت
ها  به میان عشایر و طوایف نیزکشانده شد به آموزشی در شهر یاسوج به دنبال داشت. این رقابت

ای که کسانی که از حداقل دارایی و مکنت مالی برخوردار بودند به شهر یاسوج مهاجرت کردند گونه
تبدیل شد. افزون براین، پایان به بعد به یکی از شهرهای مهاجرپذیر کشور  3155و یاسوج از سال 

شدن در مسائل مربوط به احزاب به رشد آموزش حزبی و کناره گیری مردم از درگیرهای یافتن رقابت
تعدادی از »: گویدمیباره در این یکی از نخستین ساکنان یاسوجو توسعه مدارس کمک کرد. 

عالیت های حزبی بودند که با انحالل دامداران و کشاورزان یاسوج و روستاهای اطراف آن نیز دنبال ف
همه احزاب و تک حزبی شدن رستاخیز چندان از آن حزب استقبال نکردند و تشویق و حمایت از 
فرزندان خود را برای ادامه تحصیل در اولویت قرار دادنداین تغییر و تحوالت در کنار دیگر تحوالت 

گ فرهنگی در شهر یاسوج تبدیل کرد که وپرورش را به یک جریان گسترده و هماهنجامعه، آموزش
 .«های مختلف انقالب ایفا نمودندعالوه بر جهش و فعالیت های آموزشی نقش مهمی را در صحنه

  (1)فرجی، مصاحبه شماره 

 (2431آموزش و پرورش یاسوج و انقالب اسالمی )

آن در سال آغاز گردید. اوج  3133خمینی )ره( از سالاسالمی ایران به رهبری امام نهضت 
( اما چند روزی پس 113: 3115)ازغندی، « جزیره ثبات نامیدند»ها ایران را بود که آمریکایی 3151

از آن قیام نوزده دی ماه قم به عنوان نقطه عطف انقالب به وقوع پیوست. رژیم پهلوی پس از این 
ی از حضور مردم در صحنه حادثه همه تدابیر خود را به کار گرفت و با تغییر دولت ها در صدد جلوگیر

برآمد. اما از این اقدام نتیجه ای نگرفت و سرانجام به خشونت و حکومت نظامی متوسل شد. در 
های انقالبی با حضور همه اقشار در شهر یاسوج نیز شروع شد. به رغم کوچکی و ، فعالیت3151سال

ها به ویژه فرهنگیان و ر گروهنوپایی شهر یاسوج حضور مردم اعم از روستایی، عشایری، شهری و سای
سابقه بود. دولت به ناچار فردی نظامی به نام سرلشکر های انقالب بیآموزان در صحنهدانش

به جای احمد جوهرزاده به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد انتخاب کرد، )تقوی مقدم، « همپایی»
نبرد. مهمترین گروهی که به صورت ( ولی در برابر موج حضور مردمی کاری از پیش 311: 3111



 
 
 

بودند فرهنگیان و دانش آموزان شهر یاسوج بودند. یک جریان هماهنگ و فعال وارد عرصه شده
گونه های انقالب مشارکت اکثریتی از توده های مردمی را به دنبال داشت. بدینحضور آنان در صحنه

بدیل و ماندگار ی انقالب حضوری  بیهادر صحنه 51و  51های آموزان در سالفرهنگیان و دانش
 اند و همانند دیگر شهرها، به چند شیوه ابراز حمایت کردند. داشته

 تعطیلی مدارس و حضور در راهپیمایی-الف

های مهم فکری، تبلیغی و تصمیم سازی علیه مسئوالن رژیم پهلوی مدارس یاسوج از پایگاه
آموزان از اهداف آینده انقالب اسالمی و کردن دانشدر شهر یاسوج بوده است. فرهنگیان با آگاه 

کرد. های انقالب فراهم میها در صحنهعملکردرژیم پهلوی، بستر فعالی را برای مشارکت همه گروه
نمایش قدرتی بود که باعث ضعف و یأس طرفداران رژیم پهلوی  در بحبوحهمشارکت و حضور آنان 

آموزان به صحنه مراه نبودند، نیز همسوی فرهنگیان و دانششد. برخی از مسئوالنی که با رژیم همی
از جمله بهاءالدین عالیی مدیر کل وقت شدند. های مختلف مردمی میآمدند و باعث تشویق گروهمی

آموزش و پرورش یاسوج بود که به توصیه او فرهنگیان و دانش آموزان شهر یاسوج به صحنه آمدند. 
انی یاسوج و دیگر نیروهای امنیتی رژیم مواجه شد و به هر نحوی این حرکت با مخالفت جدی شهرب

ترین ( مهم111/35: 3111از آن راهپیمایی، جلوگیری کردند.)انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، 
وپرورش تاثیری بود که حضور مدیرکل سابق آموزش دلیل ممانعت فوری رژیم پهلوی از این حرکت،

آموزان ه صحنه کشاندن مردم داشتند. از سوی دیگر، حضور با انگیزه دانشو مدیران مدارس برای ب
ها و سرکوب آنان، در داخل یاسوج به حدی بود، که به محض جلوگیری از راهپیمایی در خیابان

شدند و تظاهرات را در کردند و در مواردی نظامیان رژیم پهلوی وارد مدارس میمدارس تظاهرات می
( برخی 111/31: 3110کردند. )انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک،می داخل مدرسه سرکوب

شد که رژیم خود دستور به تعطیلی مدارس آموزی، باعث میمواقع مقاومت جامعه فرهنگی و دانش
آموزان و جوانان شهر یاسوج با نفر از دانش 500سندی از ساواک موید این موضوع است که دهند؛ 

و شعار مرک بر شاه به کارگردانی عطا طاهری، یعقوب غفاری، سیدابراهیم حمل عکس اما خمینی 
ملک حسینی و حسن حسینی راهپیمایی کردند، که این راهپیمایی منجر به تعطیلی مدارس در دو 

(. البته تعداد 131/11: 3110)انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک،نوبت صبح و بعد از ظهر شد.
آموزی ان نیز بودند که با ساواک ارتباط داشتند یا وابسته به سازمان دانشآموزمحدودی از دانش

مختلفی که مربوط به مسئوالن رژیم  وابسته به حزب رستاخیز بودند، که عالوه بر شرکت در مراسم
 (. 3: 3151آبان  31دادند )آیندگان؛ پهلوی بود، اخبار و اطالعات را در اختیار آنان قرار می

 

 



 
 
 

  بخشی به جامعهو آگاهیب( تبلیغ 

ها، با تشکیل جلسات مشورتی با آموزان عالوه بر شرکت در راهپیماییفرهنگیان و دانش
های مختلف به ویژه افراد آگاه  وتاثیرگذار، نظرات و دیدگاه های خود را پیرامون اهداف انقالب گروه

ر سنگر مبارزه با رژیم پهلوی اسالمی و ماهیت رژیم پهلوی بیان کردند. از جمله فرهنگیانی که د
بود که وی در سال « شهیدایزدپناه»مردم را وادار به مبارزه فکری و فرهنگی علیه رژیم پهلوی کرد، 

به جهت مخالفت با رژیم پهلوی از دانشسرای عشایری اخراج شده بود؛ ولی دست از مخالفت  3151
های انقالب خنرانی و تشریح افکار تئوریسینعلیه رژیم پهلوی برنداشت. او در شهر یاسوج، با ایراد س

های اول جنگ تحمیلی به شهادت رسید. ای را ایفا کرد و سرانجام در سالاسالمی، نقش برجسته
گیری مبارزه در منطقه اولین نمود عینی شکل»... نویسد:باره مییکی از نویسندگان محلی در این

«. ی شهید ایزدپناه در شهر به اوج رسیدبا سخنران 51بویراحمد، در روز عاشورای سال 
های (. البته شروع و آغاز مبارزه عینی مردم بویراحمد علیه رژیم پهلوی، از سال30: 3110)فرامرزیان،

آغازشد که اوج آن قیام عشایر جنوب به ویژه بویراحمد، در « تنگ تامرادی»،با نبرد 3101و  3101
بردهای معروف مردم بویراحمد علیه رژیم پهلوی بودند. بود. که هر دو از ن 3131« گجستان»نبرد 

شاه به طور مشخص از هرجای دیگر ایران روی بویراحمد حساس و »نویسد: حسینی در این باره می
العاده و خطر جدی و بالقوه بویراحمدی در جنوب با توجه به شناخت. ......... و از اهمیت فوقآن را می

تنگ تامرادی و  3101و  3101های ، تا جنگ«شیخ خزعل»ون ماجرایسوابق و رویدادهای زیادی چ
(. 15: 3111)حسینی، « و بعد ازآن .......آگاهی تام و تمام داشت.............  3110های وقایع سال
نبوده  51و  51های ی مردم بویراحمد علیه رژیم پهلوی، منحصر به سالگفت که مبارزهبنابراین می

های حکومت پهلوی، این مبارزه آغاز و تا پیروزی انقالب اسالمی ادامه ازین سالاست، بلکه از آغ
حضور مداوم و مستمر های انقالب اسالمی آموزان شهر یاسوج، در صحنهیافت. فرهنگیان و دانش

از جمله در اجتماعاتی بر حفظ نظم و امنیت جانی و مالی مردم و اجرای قانون تأکید داشتند. داشتند و 
آمیز و خسارت برنکاتی چون عدم برخوردهای خشونت در شهر یاسوج داشتند، 3151که در آبان ماه 

نفر از فرهنگیان شهر  100حدود  1/1/51»اموال عمومی تاکید کردند . بعنوان نمونه،  در تاریخ 
های خود را مبنی بر انحالل ستهخواضمن تاکید بر نکات مذبور یاسوج در خانه معلم اجتماع کردند، و 

ساواک، لزوم اعتصاب، لغو حکومت نظامی و تعویض چند نفر از مقامات محلی اعالم کردند ... و پس 
)انقالب « های خود را به مسئوالن رژیم پهلوی انعکاس دادندای خواستهاز تهیه گزارش و قطعنامه

های ترین مراکز آموزشی که در آن فعالیت( از مهم301/33: 3111اسالمی به روایت اسناد ساواک، 
زیرا دانشجویان دانشسرای  گرفت دانشسرای مقدماتی خواهران یاسوج بود.انقالبی صورت می

دانشجویان آن دانشسرا به انتقاد آشکار از مقدماتی از اوضاع و احوال مملکت آگاهی بیشتری داشتند. 
طور صریح رژیم پهلوی را مورد انتقاد قرار می دادند، از مواردی که به پرداختند شاه و رژیم پهلوی می



 
 
 

زهرا  دانشجویان به عنوان مثال بود. «تختی»اعتراض به تبعید امام خمینی)ره( و کشتن قهرمان 
فعالیت بودند که علیه رژیم و عملکرد آنان به دو تن از دانشجویانی فارسیمدان و وسعت صلواتی 

کردند )انقالب اسالمی و خاندان پهلوی به طور واضح بیان میو نفرت خود را از شاه مشغول  آشکار
هر دو از آن زمان تحت نظر ساواک قرار گرفتند. یکی  و( 3/ 111: 3111به روایت اسناد ساواک ، 

کمک »گوید: میو هکس العمل درباره عملکرد رژیم پهلوی از دانشجویان سابق آن دانشسرا دیگر 
گردید. یکی از تومان آن از طرف دولت پرداخت می 100د، که فقط تومان بو 500هزینه تحصیلی ما 

خورند، هزینه را میچرخد و کمکدختران دانشجو، هنگام، با بیان این جمله که زندگی بر ریال می
کرد که باعث اعتصاب دانشجویان گردید و پس از لحظاتی ماموران ساواک با معاون طوماری تهیه

وارد دانشسرا شدند و ما را تهدید کردند در صورتی که یک بار دیگر تکرار پرورش اداره کل وآموزش
-اندازیم تا مشخص شود که شما از کجا حمایت میشود، شما را داخل گونی کرده و به رودخانه می

( با توجه به مباحثی که گذشت از یک طرف نارضایتی بر علیه 1ی شماره . )افتخاری، مصاحبه«شوید
ها بود؛ به ویژه در مدارس و مراکز آموزشی که معموال نقش مهمی را در راهپیمایییدهرژیم به اوج رس

جا حضور های انقالب ایجاد کردند. از سوی دیگر، نیروهای ساواک همهو مشارکت مردم در صحنه
بود که نمودند، اما اوج بدبینی و نارضایتی مردم به جایی رسیدهداشتند و به موقع اطالع رسانی می

آموزان حضور گذاشت. به ویژه فرهنگیان و دانشتهدیدها اثری بر حضور مداوم مردم در صحنه نمی
 خود را در روزهای انقالب تا پیروزی ادامه دادند. 

  نتیجه

رژیم پهلوی با عشایر بویراحمد بر مسائل آموزشی و فرهنگی  دهد که رابطهاین پژوهش نشان می
وی به جهت آگاهی و شناخت کامل از نقش عشایر بویراحمد در شورش است. رژیم پهلتاثیرگذار بوده

جنوب،توجه خاصی به مسائل و مشکالت آنان به ویژه مسأله آموزش نداشتند. تنها از دوران وزارت 
محمود حسابی در آموزش و پرورش که دستور تاسیس مدارس در یاسوج و اطراف آن صادر شد، 

دیگر حاکمان ایلی برغم با سواد بودن تعدادی از فرزندان عشایر،  اقدامات مبنایی آغاز شد . از سوی
آموزان که سهمیه پذیرش دانش 3135وپرورش برنداشتند تا سال گام مؤثری در جهت مسائل آموزش

نفر افزایش یافت. رفته رفته  10نفر رسید و پس از آن سهمیه به  30عشایر در دانشسرای به سالی 
خود وارد عرصه آموزش و پرورش شدند و مشکالت و کمبودها را به جان  فرزندان عشایر بویراحمد

های زیادی در ابعاد مختلف آموزشی کسب خریدند، با ایجاد آموزش و پرورش در بویراحمد موقعیت
ای بود که برای نجات منطقه از محرومیت داشتند و دیگری، کردند. عوامل موفقیت آنان یکی انگیزه

شد. عالوه برآن، تبدیل وپرورش عشایر انجام میبود که از ناحیه مسئوالن آموزشحمایت و پشتیبانی 
ی امکانات شهر یاسوج به مرکز فرمانداری کل و مهاجرت و اسکان در آن شهر، نیاز به توسعه

های آموزشی بومی در مراکز مختلف آموزشی، طلبید. که در این راستا نیرویآموزشی و پرورشی را می



 
 
 

شدند و در رشد و افزایش میزان باسوادی کارساز بودند. افزون برآن،بستری که در ربیت آموزش و ت
پرورش ووپرورش یاسوج ایجاد شد، باعث تشکیل اداره کل آموزشبه بعد در آموزش 3153سال 

مستقل گردید.با این تحوالت شهر یاسوج توسعه و گسترشیافت و به مرکز استان تبدیل گردید. وجود 
های مختلف انقالب اسالمی، اخیر از طرف مسئوالن دولتو مشارکت مردم این شهردر عرصه تحوالت

 هااستعداد و آمادگی الزم برای  توسعهوجود دارد.نشان داد که به شرط فراهم شدن زمینه

 منابع

وپرورش سنتی و کالسیک استان آموزشتاریخچه  ،(3113بخش)اله آذرپیوند، -
 وج: چویل. وبویراحمد، یاسکهگیلویه

 بویراحمد در گذرگاه تاریخ، شیراز: مصطفوی .  ،(3110اله)اکبری، قدرت -

 ، تهران: قومس. 3110-3151تاریخ روابط خارجی ایران  ،(3115ازغندی، علیرضا) -

دفتر ، (3153وبویراحمد)برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی فرمانداری کل کهگیلویه -
 . 3برنامه و بودجه ، نشریه شماره 

 ، شیراز: نوید شیراز.،چاپ دومبه اجاقت قسم ،(3113بیگی، محمد)بهمن -

دالوران کوهستان بویراحمد دلیران تنگ تامرادی، قم:  ،(3110سیرت، کاوس)تابان -
 فرهنگی طیبین. 

جلد چهارم، تهران: وزارت  ،(3111تاریخ انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک) -
 اطالعات .

 جلد چهاردهم، تهران: وزارت اطالعات . ،(3111) ------- -

 جلد هفتم، تهران: وزارت اطالعات . ،(3111)------- -

 جلد سیزدهم، تهران: وزارت اطالعات . ،(3111)-------- -

 جلد پانزدهم، تهران: وزارت اطالعات. ،(3111)------- -

 جلد ششم، تهران: وزارت اطالعات. ،(3111)-------- -

 دهم، تهران: وزارت اطالعات .جلد هف ،(3110)--------- -

 جلد بیست وسوم، تهران: وزارت اطالعات.  ،(3110) ---------- -

تاریخ سیاسی کهگیلویه، تهران: موسسه مطالعات و ، (3111مقدم، مصطفی)تقوی -
 های سیاسی. پژوهش

، به تصحیح منصور رستگار نامه ناصریفارس ،(3111میرزاحسن)فسایی، حاجحسینی -
 ، تهران: امیرکبیر.  دوم، جلد فسایی

 (، ایران بین دو کودتا، تهران: سمت.3113رحمانیان، داریوش) -



 
 
 

بویراحمد، والمعارف عمومی با تکیه بر استان کهگیلویهدایرة ،(3111رشیدی، اسفندیار) -
 یاسوج: چویل. 

 هایی ناگفته از تاریخ معاصر ایران، شیراز: نوید. گوشه ،(3111حسینی، ساعد) -

تهران: چاپ چهارم، فه تعلیم و تربیت، اصول و فلس ،(3111ی، علی)شریعتمدار -
 امیرکبیر. 

 تهران: علمی.چاپ دوم، ایران در دوره سلطنت قاجار،  ،(3110اصغر)شمیم، علی -

 تاریخ اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان: گلها.  ،(3111غفاری، یعقوب ) -

 یزدپناه، یاسوج: چویل. یادنامه شهیدکرامت ا ،(3110فرامرزیان، سیامک) -

مونوگرافی یاسوج بویراحمد علیا، دانشگاه تهران: موسسه  ،(3131قدیمی، علی اکبر) -
 مطالعات و تحقیقات اجتماعی گروه عشایری. 

 (، تاریخ مشورطه ایران، بیجا: نگاه.3130کسروی، احمد ) -

چاپ مبانی جامعه شناسی، ترجمه عباس توسلی رضافاضل،  ،(3111کوئن، بروس) -
 تهران: سمت. بیست و ششم، 

یادواره نظام سنتی ایالت کوگیلویه و بویراحمد،  ،(3111مجیدی کرایی، نورمحمد) -
  تهران: مانا. 

ساختار اقتصادی و اجتماعی ایل های کهگیلویه و  ،(3113نژاد، محمدجواد)مرادی -
 بویراحمد، تهران: ساورز. 

 ان: مجلس شورای ملی. ، تهر51جلسه  ،(3155مذاکرات مجلس شورای ملی) -

 و مجالت روزنامه 

 ، فروردین ماه. 3111مجله دانشمند،  -3

 .3151آبان،  35، 35153روزنامه اطالعات، شماره  -1

 . 3151آبان ،  1، 1153روزنامه آیندگان، شماره  -1

 مصاحبه ها

، 5(، مصاحبه شماره 3115بهمن ماه  1)ساله  15وسف، فرهنگی بازنشسته، افتخاری، ی -3
 یاسوج: آرشیو شخصی. 

، 1(، مصاحبه شماره 3115، بهمن ماه 1) ساله 15موسی، فرهنگی بازنشسته افتخاری،  -1
 آرشیو شخصی. یاسوج:



 
 
 

،  روستای 1(، مصاحبه شماره 3115آذر  35)ساله  15سعود، فرهنگی بازنشسته، حسینی، م -1
 خلف آباد: آرشیو شخصی. 

،  3(، مصاحبه شماره 3115هریور ماه 30ساله ) 51ابراهیم، کارمند بازنشسته، افشون،  -3
 یاسوج: آرشیو شخصی.

(، مصاحبه 3115بهمن ماه،  1) ساله 11ذکور، فرهنگی بازنشسته، فرجی، مسادات فرجی،  -5
 ، یاسوج: آرشیو شخصی. 1شماره 

(، مصاحبه 3115بهمن ماه ،  5)ساله  11ذکور، فرهنگی بازنشسته، فرجی، مسادات فرجی،  -1
 ، یاسوج: آرشیو شخصی. 3شماره 



 
 
 

Exploring and explaining the evolution of Yasuj education 

in Pahlaved II era (1342-1797) 

Abstract 

The education system in Kohgiluyeh and Boyer (K.B)) to 1312 was  

Home school method. This year the first school in the town in the style of 

modern education "Tlkhsrv" Boyer founded. Tlkhsrv devastation in the Persian 

date Shahrivar 1321 the school was closed. After a decade of travel "Mahmoud 

Hesabi" Minister of Culture in 1331 to Yasouj, 5school was established in the 

city and its surroundings. In addition, tribal college founded in 1336 and was 

considered a quota for students Boyer. Login graduates training college to 

Yasuj to the foundation of new schools were at different levels of education. 

Development and expansion of its training centers in K.B, the formation of the 

Department of Education became independent. In this regard the study of 

developments and identify the weaknesses and strengths of Education Yasouj, 

can be of help to national and local planning. Of the article entitled 

"Developments in education and explanation of Yasouj (1342-1357)" the 

analytical method and on the basis of studies, documentary and interviews, the 

role of education in development pays Yasouj. This survey seeks to answer two 

basic questions: How was the spread of education in Yasuj? And what was 

effective enforcement mechanisms and indigenous development? 
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 پیوست

 تصویر مربوط به محمد بهمن بیگی مدیرکل آموزش و پرورش عشایر در حین بازدید از مدارس عشایر   

 


