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مقاله

میراث یک ایلیاتی
 آموزش، توسعه وتعلیمات عشایری 

تعلیمات عشایر
تبعید محمد کم سن وسال و خانواده ي 
او به تهران تأثیر زیادی روی زندگی 
مردم  سایر  و  قبیله  افراد  از  بسیاری 
گذاشت. وی از خود می پرسید چرا 
مردم شهرهای بزرگ زندگی اي مرفه و 
همراه با آموزش و سالمت و بهداشت 
دارند، در حالی که اقوام من درگیر انواع 
مرض و گرسنگی هستند. این سؤاالت 
منجر به این شد که ذهن محمد در 

جست وجوی راه حل باشد.
مشکالت  حل  »کلید  می گوید:  وی 
در الفباست. بعد از سال ها مسافرت، 
مطالعه و درد و رنج، من به این نتیجه 
رسیدم که شما را به یک راه خوب 
دعوت کنم و یک نهضت سوادآموزی 
شما  از  من  بیندازم.  راه  قبایل  برای 
می خواهم از جا برخیزید و شب و 
روز را به آموزش و یادگیری بپردازید.«
مدرسه ي  اولین  سال 1329  در  وی 
کودکان  از  عده ای  برای  را  عشایری 
فامیل در یک چادر کوچک ایجاد کرد. 
در همان هفته ي اول کار، روزنه های 
وی  می خوردند.  چشم  به  موفقیت 

  مهناز ابوالکاشف نوری
کارشناس ارشد مطالعات برنامه ي درسی

محمد بهمن بیگی از چهره های ماندگار آموزش وپرورش ایران است. وی در 
سال 1308 در یک خانواده از ایل قشقایی در جنوب استان فارس به دنیا آمد. 
به خاطر درگیری های ممتد بین دولت و سران ایل، پدرش دستگیر و به تهران 
منتقل شد. چند روز بعد از دستگیری پدر، محمد خردسال و مادرش نیز به 
تهران منتقل شدند. در تهران فرصت خوبی برای درس خواندن محمد فراهم 
شد. استعداد ذاتی از او یک دانش آموز کوشا ساخت. اما ترجیح داد به ایل 
برگردد و برای باسواد کردن افراد به فعالیت بپردازد. با وجود آنکه فرصت های 
زیادی برای ثروتمند شدن داشت، تحصیل علم و دانش را برگزید. در این 
سال ها بود که تعلیمات عشایری را بنیان گذاری کرد و به مسیر خود شکل 
منظمی داد. بهمن بیگي بعد از چند دهه فعالیت گسترده توانست هزاران نفر از 

فرزندان عشایر، به خصوص عشایر جنوب، را باسواد کند.

کلید واژه: ها: بهمن بیگی، تعلیمات عشایری، سواد آموزی
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توانست حمایت مسئوالن را نیز جلب 
و از آن ها کمک مالی دریافت کند.

بهمن بیگي برای جلب کمک رؤسای 
قبایل، مصمم به سوی آن ها رفت.

نبود ثبات سیاسی در کشور و نبود 
علم و دانش، کار بهمن بیگی را سخت 
کرد، اما وی دو سال بعد از کودتای 28 
مرداد، دوباره فعالیت های خود را از سر 
گرفت. با مسئوالن آموزش وپرورش 
استان فارس تماس گرفت و آن ها را 
قانع کرد حقوق معلمان کالس های 

سیار را بپردازند.
در سال 1335 اولین مرکز تربیت معلم 
عشایر کشور برای تعلیم معلمان عشایر 
ایجاد شد. پس از 22 سال، این مرکز 
برای  معلم  از 9000  بیش  توانست 
جامعه  تحویل  عشایر  تعلیم وتربیت 

بدهد.
بهمن بیگی از مشکالت زندگی عشایر 
فرزندان  به  فقط  بنابراین،  بود.  آگاه 
عشایر اجازه داد در مرکز تربیت معلم 
از  دسته  این  کنند.  ثبت نام  عشایري 
فارغ التحصیالن خود عشایری بودند و 

فقط به عشایر تدریس می کردند. 

سوادآموزی زنان
بهمن بیگـي زنـان را فرامـوش نکرد. 
در سـال 1342 شـش فارغ التحصیل 
زن بـه کار تدریـس پرداختنـد. وی 
دختـر خـود را نیـز تشـویق کـرد تا 
در ایـن مرکـز بـه تحصیـل بپـردازد 
تـا انگیـزه اي بـرای سـایر زنـان ایل 
باشـد. حدود 800 زن بعدهـا از این 
ایـن  فارغ التحصیـل شـدند.  مرکـز 
زنـان نقـش مهمـي در شـکل گیری 

دیدگاه هـای زنـان قبایـل داشـتند.

در سال 1336 بیش از 500 مدرسه ي 
عشـایری در ایـران بـه وجـود آمـد. 
خوبـی  اسـتعداد  عشـایر  فرزنـدان 
برای یادگیـری از خود نشـان دادند. 
البتـه پسـران بعـد از مدتـی مجبـور 
بودنـد تحصیـل را رهـا کننـد و بـه 
کار چوپانـی بپردازند. تعـداد اندکی 
افـراد می توانسـتند دبیرسـتان را  از 
کامـل کنند و وارد دانشـگاه بشـوند. 
در همان سـال، بهمن  بیگـی تعدادی 
از فارغ التحصیـالن را بـرای ادامـه ي 
تحصیل به شیراز فرسـتاد. این گروه 
از دانش آموزان دبیرسـتانی، در شیراز 
در منزل شـخصی بهمن بیگی سـکنا 
گزیدنـد. می تـوان گفـت 97 درصد 
دانش آمـوزان عشـایر در مرتبه هـاي 
اول یا دوم در کنکور قبول می شدند. 
این درواقع یک رکوردشـکنی بزرگ 
در دبیرسـتان های کشـور محسـوب 
می شـد. فارغ التحصیـالن عشـایر به 
خوزسـتان، چهارمحـال و بختیاری، 
و  ارسـباران  کردسـتان،  لرسـتان، 
شاهسـون می رفتنـد تـا بـه تعلیـم 

عشـایر بپردازند.
اکنـون آموزش وپـرورش عشـایر در 
اوج قـرار گرفتـه بـود، امـا بـه نظـر 
می رسـید کافی نیست. هر مانعی که 
کنار زده می شـد، مانـع دیگری بروز 
می کـرد. مرگ ومیـر در میـان افـراد 
)به خصـوص زنـان( بـاال بـود و بـه 
نظر می رسـید بـرای فارغ التحصیالن 
کافـی  به انـدازه ی  کار  دانشـگاهی، 

نـدارد. وجود 
سـال ها بعـد بهمن بیگـي اولین مرکز 
فنـی آمـوزش قالی بافـی دختـران را 
اولیـن  نیـز  در حـدود سـال 1350 

و  ابـزار  سـاخت  فنـی  مدرسـه ی 
فنـاوری آموزشـی را ایجـاد کـرد. او 
همیشـه سـعی داشـت کتابخانه های 
سـیار بـرای عشـایر راه انـدازی کند. 
در نتیجـه ی ایـن فعالیت ها، در سـال 
1352 شمسـی، بهمن بیگـي جایزه ی 
ادبی یا سـوادآموزی یونسکو را از آن 

کـرد. خود 

خا︵رات آموزش﹪
بزرگ  آموزشگر  بیگی،  محمدبهمن 
عشایر ایران، در نویسندگی نیز قلمی 
تأثیرگذار داشت. او تنها در دو دهه ی 
آخر عمر و بازنشستگی توانست چند 
از  بعضی  بگذارد.  به جا  ماندگار  کار 
آثار او عبارت اند از: »به اجاقت قسم، 
ایل  من،  بخارای  نبود،  قاج  قره  اگر 
من.« قطعه ی زیر از کتاب »به اجاقت 
درباره ی  آموزشی(  )خاطرات  قسم« 
»راهنمایان تعلیماتی« و انتشارات نوید 

شیراز، انتخاب شده است.

سیاوش
القای شور و اشتیاق و ایمان از وظایف 
است.  تربیتی  دستگاه  یک  حتمی 
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پیشوایان تعلیم وتربیت باید بخواهند و 
بتوانند چنین شعله ی فروزانی را در دل 

و جای آموزگاران روشن سازند.
آموزش عشایر در این مسیر حرکت 
اخالقی  شریف  مشخصات  می کرد. 
و انسانی در نهاد بسیاری از داوطلبان 
کردن  بیدار  است.  نهفته  آموزگاری 
این خصایل ذاتی و روحی هنر اصلی 

مربیان و مدیران تعلیم وتربیت است.
گویند رفیقانم کز عشق بپرهیزم

از عشق بپرهیزم پس با چه در آمیزم؟
وظیفه ی  این  دشوار  بار  از  قسمتی 
سنگین بر دوش راهنمایان تعلیماتی 
بود. راهنمایان از میان معلمان توانایی که 
دست کم شش سال سابقه ی آموزشی 
درخشان داشتند، دست چین می شدند. 
چنین افتخاری نصیب هر کس نمی شد. 
نداشتند.  روز  و  شب  راهنمایان  این 
نمی شناختند.  عزا  و  عید  تعطیالت 
بودند. دبستان هـا را  پیوسته در سفر 
می دیـدنـد. کودکـان را می آزمـودنـد. 
ارزشـیـابی می کردنـد. خـلـق وخـوی 
آمـوزگـاران را در مـی یافتند و گزارش 
سفرهـای خود را به شیـراز می آوردند. 
خود من نیز یکی از این راهنمایان بودم. 
از گزارش های  یکی  آخرین قسمت 

آموزشی خودم را می نویسم.
»سیاوش«  نام  به  اسامی  میان  در 
عالقه ی مخصوصی دارم. از این نام 
دل پذیر خاطره ای خوش در خاطرم 
از  کمتر  سیاوش  این  است.  مانده 
شاهنامه  پهلوان های  از  یک  هیچ 
نیست. این پهلوان از طایفه ی عرب 
برخاسته است. عرب یکی از طوایف 
به  است.  خمسه  ایل  پنجگانه ی 
مأموریت  عرب  جوانان  از  گروهی 
قبایل  و  بروند  خوزستان  به  دادم 
و  میشان  دشت  خطه ی  عرب زبان 

سوسنگرد را باسواد کنند.
توکلی  با غالمرضا  سرپرستی گروه 
بود. من سالیانه از مدارس عشایری 
کشور دیدن می کنم. زمستان عـازم 
خـوزستان شدم. معلمـان آن سامـان 
قیـافـه ی  در  بودنـد.  چشم به راهـم 
سـرپــرست مـدارس آثـار نگـرانی 
احساس می شد. عده ای از کارگزاران 
سـوسنـگـرد به استقبال آمده بـودند. 
 نگـرانی راهنمـا از این بابت بود. از
این همـه محبـت متحیـر بـودم. این 
بزرگواران مجذوب فعالیت معلمان 
آموزش  راهنمای  و  شده اند  عشایر 
عشایر را واداشته اند تا یکی از معلمان 

آنان  فرزندان  تدریس  برای  را  خود 
اکنون  نزدیکی شهر مستقر کند.  در 
هراس  در  من  مخالفت  از  همگی 
بودند و می خواستند دلم را به دست 

آورند.
مثل  و  ماندم  منطقه  در  چند  روزی 

همیشه بچه ها را آزمودم.
معلمان در خوزستان از عهده ی چنین 
گروه  این  میان  در  برآمدند.  خدمتی 
نام  به  بود  جوانی  آموزگار  فداکار، 
و  دیدم  را  دبستانش  بیژنی.  سیاوش 
آزمودم. عالی بود. یکی از دانش آموزان 
بود  کم بضاعتی  ده ساله ی  طفل  او 
ما  جوان  پهلوان  بود.  لب شکری  که 
بیشتری  مهر  این کودک  به  سیاوش 
همه  درس هایش  بود.  ورزیده 

درخشان بود.
هنگامه ی ترک دبستان، سیاوش از من 
بنویسم  استاندار  به  نامه ای  خواست 
و  ببرد  اهواز  به  را  معصوم  طفل  تا 
کند.  معالجه اش  جراحان  به وسیله ی 
دو سه ماه نگذشت. ایام عید فرا رسید. 
آموزگاران دور افتاده از اکناف کشور به 
شیراز می آمدند تا حقوق بگیرند و پس 
از ماه ها دوری به زیارت پدرها و مادرها 
بروند. سیاوش هم یکی از آنان بود. 
ولی او نمی توانست به دیدار خانواده 
لب شکری  کودک  نبود.  آزاد  برود. 
خوزستان  استاندار  داشت.  همراه  را 
به فریادش نرسیده بود. بیمارستان ها 
درگیر تعطیالت عید بودند. راهی نبود 
جز آنکه کودک به خوزستان بازگردد. 
سیاوش مهربان بار دیگر طفل بیچاره 
را بر دوش گرفت و به خانه و کاشانه 

رساند ... .
دوستان آیا به من حق نمی دهید در میان 
اسامی خاص، به اسم نازنین سیاوش 

عالقه ی مخصوص داشته باشم؟


