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Abstract:
Purpose: Reports the role of Alliance School in the cultural development of the Jewish
community in Kermanshah.
Method and Research Design: Archival records and library resources were consulted to collect data.
Findings and Conclusion: The School was instrumental in promoting literacy and
culture among the members of the community. It was pioneer of women education
in the city and helped the Jewish community to upgrade its status to the middle class.
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فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:
هدف :گزارش نقش مدرسۀ آلیانس کرمانشاه درپیشرفت فرهنگی جامعۀ کلیمیان این شهر.
روش /رویکرد پژوهش :این مقاله با تکیه بر اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی نوشته شدهاست.
یافت هها و نتیجهگیری :مهمترین کارکرد مدرسۀ آلیانس کرمانشاه ،ارتقای سطح دانش و فرهنگ عمومی
کلیمیان شهر بود .انجمن آلیانس کرمانشاه از پیشگامان جنبش آموزش زنان در کرمانشاه بود .این انجمن
امکان جابهجایی طبقاتی جامعۀ یهودی را از فرودستان شهری به طبقۀ متوسط فراهم کرد.
کارشناس ارشد تاریخ ایران دورۀ اسالمی،
دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
Alialavikia1@gmail.com
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 .1مقدمه

در اواخر قرن نوزدهم میالدی /سیزدهم قمری انجمن فرهنگی بینالمللی یهود بهنام
اتحادیۀ جهانی اسرائیلی ( )Alliance Israelite Universelleتکاپو های خود را برای تشکیل
مدارس به سبک نوین در ایران آغاز نمود .این تشکیالت در آوریل ۱۸۹۸م مقارن با ایام
سلطنت مظفرالدینشاه موفق شد تا اولین مدرسۀ آلیانس را در تهران افتتاح کند .پسازآن،
تالشهای این انجمن برای توسعۀ این مدارس در سایر ایاالت یهودینشین ایران هم ادامه
یافت .مدرسۀ آلیانس کرمانشاه در سال ۱۹۰۴م۱۲۸۳/ش به مدیریت مسیو سدی افتتاح
شد .این مدرسه یکی از مراکز اصلی آموزش جدید و مهمترین پایگاه فرهنگی کلیمیان
ِ
ارتقای سطح دانش عمومی و پیشرفت مدنی آنان ایفا کرد.
کرمانشاه بود و نقشی مؤثر در

 .2پرسشهای پژوهش

مدرسۀ آلیانس در چه شرایط اجتماعی و با چه ساختار و برنامۀ آموزشیای تأسیس شد و
روشهای آموزشی و رویکرد فرهنگی مدیران آن چگونه بود؟
آیا مدرسۀ آلیانس در بهبود وضعیت اقتصادی و مشارکت مدنی یهودیان کرمانشاه موفق
بود؟

 .3فرضیۀ اصلی پژوهش

تأسیس مدرسۀ آلیانس بر مبنای فرهنگ آموزشی فرانسه و با هدف ارتقاء دانش عمومی
جامعۀ یهودیان ایران و آشناکردن آنان با حقوق شهروندیشان برای ایفای نقش مؤثر در
برنامههای توسعۀ ملی و محلی انجام شد و آموزش زبان و ادبیات فارسی در این نهاد
آموزشی موضوعی ثانوی بود.

.4پیشینۀ پژوهش

تاریخ مدارس میسیونری و آلیانس در کرمانشاه چندان موردتوجه پژوهشگران تاریخ و
فرهنگ محلی قرار نگرفتهاست .مفصلترین گزارش تاریخی از تأسیس مدرسۀ آلیانس
در کرمانشاه در سالنامۀ معارف کرمانشاه آمدهاست .در این کتاب عبدالحسین سلطانی
رئیس معارف وقت کرمانشاه گزارشی تاریخی از رویدادهای مدرسۀ آلیانس تا سال ۱۳۰۵
شمسی عرضه میکند .ادوارد ژوزف ادیب و مترجم کرمانشاهی روایتی از درون و نگاهی
از نزدیک به سیستم آموزشی مدرسه دارد .او از نخستین دانشآموختههای مدرسۀ آلیانس
است که مشاهدات خود را از دوران تحصیل در آلیانس (۱۲۹۰ش) تقریر کردهاست .هما
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ناطق در کتاب «کارنامۀ فرهنگی فرنگی در ایران» گزارشی جامع و تفسیری تاریخی از
تحوالت مدارس آلیانس در ایران عرضه میکند؛ ولی به مدرسۀ آلیانس کرمانشاه اشارهای
کوتاه میکند .کتاب تاریخ یهود ایران اطالعاتی مفید دربارۀ یهودیان کرمانشاه و مدارس
آنان در عصر پهلوی اول دارد .هومن سرشار در ُجنگنامۀ تاریخی فرزندان استر بخشی
را شامل اسناد تصویری منحصربهفرد به آلیانس اختصاص دادهاست .در البهالی خاطرات
فریدالملک همدانی و مقدمۀ دیوان عبدالکریم غیرت کرمانشاهی و نیز سفرنامههای
خارجی هم اطالعاتی مفید دربارۀ مدرسۀ آلیانس کرمانشاه میتوان یافت.

 .5نگاهی به جامعۀ یهودیان کرمانشاه در قرن نوزدهم

جامعۀ یهودیان کرمانشاه در قرن نوزدهم ،جامعهای بسته و منزوی بود .یهودیان در محلۀ
فیضآباد زندگی میکردند؛ جایی که رود آبشوران از آن عبور میکرد .فاضالب شهر هم
داخل این رود ریخته میشد .بوی گند آب و فضوالت انباشتهشده در حاشیۀ آبشورانْ زندگی
ساکنان این محله را دشوار و مشام آنان را بهویژه در فصل تابستان آزرده میکرد .البته این
وضعیت ویژۀ یهودیان نبود و طبقات فرودست مسلمان نیز در همسایگی آنان وضعی مشابه
داشتند .محلۀ یهودینشین فیضآباد در نزدیکی یکی از پنج دروازۀ شهر قرار داشت .این
دروازه بهدلیل سکونت قوم یهود در مجاورت آن به دروازۀ یهودیها معروف بود.
در آغاز قرن نوزدهم میالدی جمعیت یهودیان کرمانشاه به  ۱۳۶خانواده میرسید؛ ولی
به چند دلیل ازجمله کوچ یهودیان بغداد و اقامت آنان در کرمانشاه جمعیت یهودیان اندکی
افزایش یافت .هوگو گروته جغرافیدان و قومشناس آلمانی -که در حدود سال 1906م از
شهر کرمانشاه بازدید کردهاست -در گزارش سفر خود به کرمانشاه مینویسد« :جمعیت
کرمانشاه در این ایام حدود  ۷۰هزار نفر بود و تعداد  ۸۰۰تا  ۱۰۰۰یهودی در آن زندگی
میکردند که از این میان  ۵۰نفرشان بازرگانان یهودی بودند که از بغداد به کرمانشاه مهاجرت
کرده بودند؛ [همچنین]  ۸۰کلدانی مسیحی نیز در شهر ساکن بودند» (گروته ،۱۳۶۳ ،ص.)۱۶
براساس مشاهدات ژان اوبن سفیر فرانسه در سال ۱۹۰۶م «تعداد  ۳۰۰خانوار یهودی در
کرمانشاه مقیم بودند که به حرفههای کوچک یا دورهگردی در اطراف شهر مشغول بودند و
مانند بسیاری [از] پیروان حضرت موسی به لهجۀ سریانی صحبت میکردند[ .آنها] با بغداد
رابطۀ تجاری داشتند و ده خانواده از تجار یهودی بغداد در آن [کرمانشاه] ساکن شده بودند»
(اوبن ،1362 ،ص.)۳۴۵
براساس گزارش تاریخ یهود ایران در کرمانشاه  1406خانوار یهود زندگی میکردند و
پساز آن در شهرهای کِرِند  30خانوار ،گهواره  18خانوار ،منطقۀ ذهاب  16خانوار ،سرپل
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 14خانوار و قصر شیرین  12خانوار یهود زندگی میکردند .مشاغل عمدۀ این یهودیان
عبارت بود از :عطار  22خانوار ،تاجر  55خانوار ،زرگر  23خانوار ،بزاز دورهگرد  44خانوار،
عطار دورهگرد  70خانوار ،رنگرز  28خانوار ،حمال  15خانوار ،دالل  5خانوار ،معلم عبری
 2خانوار ،بافنده  10خانوار ،عرقکش  2خانوار ،فروشندۀ عرق  3خانوار ،سلمانی  3خانوار،
خادم کنیسه  3خانوار ،و چاهکن  3خانوار (لوی ،1339 ،ص.)813
بهقاعدۀ کلی نظام تربیتی جامعۀ یهودیان ایران «آموزش مختص پسران و به زبان عبری
بود و هدف آن آشنایی و خواندن تورات و اجرای آیینها و مناسک مذهبی مانند نماز و
نیایش بود .این آموزش در ّ
ملخانه یا مکتبخانههایی که در خانۀ خاخامهای یهود و یا
کنیسهها بود ،صورت میگرفت .اندکی از یهودیان از پدران خود حسابداری ایرانی موسوم
به سیاق را آموخته بودند و برخی از آنها بهعنوان شاگرد و یا پادو برای تاجران و اطباء کار
[میکردند] و دفاتر حساب آنان را رتقوفتق مینمودند» (سرشار ،1384 ،ص.)۱۹۳

 .6تحوالت جامعۀ یهود کرمانشاه در اواخر قرن نوزدهم

نخستین نشانههای دگرگونی در جامعۀ یهود کرمانشاه اواخر قرن نوزدهم نمایان شد .این
تحوالت یهودیان را از حالت انزوا و انفعال خارج کرد و مقدمات تأسیس مدرسۀ آلیانس
را فراهم کرد .این تحوالت را در سه عنوان کلی میتوان بررسی کرد:
 .1فعالیت میسیونرهای مسیحی در کرمانشاه؛
 .2مهاجرت گروهی از یهودیان بینالنهرین به کرمانشاه؛
 .3تشکیل انجمن محلی آلیانس.

 .1. 6فعالیت میسیونرهای مسیحی در کرمانشاه

در میانۀ قرن نوزدهم فعالیت میسیونرهای مسیحی در ایران افزایش یافت .آنها اگرچه
در آغاز وانمود میکردند که هدفشان تقویت دانش دینی مسیحیان بومی و عرضۀ خدمات
اجتماعی به آنان است ،ولی بهتدریج معلوم شد که مأموریت اصلیشان تبلیغ در میان
یهودیان و مسلمانان برای تغییر دین و گرایش به مسیحیت است .دراینمیان میسیونرهای
آمریکایی نقشی فعالتر داشتند و حوزۀ فعالیتشان گستردهتر بود .فعالیت آنها در سال
۱۸۳۴م در ایران آغاز شد .آنها بهتدریج در شهرهای تبریز ،تهران ،رشت ،کرمانشاه ،مشهد
و همدان مستقر شدند و با ایجاد بیمارستان ،چاپخانه ،کلیسا و مدرسه به تبلیغ آرا و
عقاید خود پرداختند .در سال ۱۸۴۴م اولین گروه از مبلغان مسیحی انگلیسی برای فعالیت
در جوامع یهود ایران وارد کشور شدند .آنها به «انجمن لندن برای اشاعۀ مسیحیت در
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میان یهودیان» وابسته بودندَ .درپیِ فعالیت این گروه تبلیغی جمعی از یهودیان به مسیحیت
گرویدند .این موضوع زنگ خطری برای زُعمای یهودی ایران بود .آنان دانستند که باید
اصالحاتی را در شیوۀ آموزش دینی و نظام فرهنگی خود آغاز کنند تا اقلیتشان خردتر
نشود و هویت دینیشان بهخطر نیفتد (میرزایی و میرزاییمقدم ،1395 ،از.)balagh.ir

 .2. 6مهاجرت گروهی از یهودیان بینالنهرین به کرمانشاه

در اوایل قرن نوزدهم جامعۀ یهود بغداد مرکزیت داشت و جوامع یهودی همجوار خود را
در ایران ،عثمانی و هند هدایت میکرد .بغداد نهتنها مرکز تجاری یهودیان بلکه مرکز دینی
آنان نیز بود .در آن روزگاران میان یهودیان ایران و عراق روابط تجاری و همکاری درزمینۀ
مطالعات دینی برقرار بود .در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم گروهی از یهودیان
بغداد براثر سیاستهای دولت عثمانی بهویژه سختگیری در دوران والیگری داوودپاشا و
نیز نداشتن تمایل به شرکت در خدمات نظامی دولت عثمانی تصمیم به مهاجرت گرفتند.
در آن ایام جوانان یهودی ازطرف ترکها برای شرکت در ارتش و حضور در میدان
جنگ در فشار بودند .آنان برای فرار از خدمت اجباری راهی ایران شدند .تعدادی از این
خانوادههای یهودی در کرمانشاه مقیم شدند .آنها از تحوالت دنیای مدرن باخبر بودند و
با جنبش اصالحات عثمانی موسوم به «عصر تنظیمات» آشنایی داشتند و همچنین درزمینۀ
تجارت با ملل همجوار هم صاحب دانش و تجربه بودند .ورود آنان به کرمانشاه جامعۀ
بسته و منزوی کرمانشاه را اندکتکانی داد و آمادۀ پذیرش مفاهیم نو کرد (سرشار،1384 ،
ص.)273

 .3. 6تشکیل انجمن محلی آلیانس

در اواخر قرن نوزدهم میالدی انجمن فرهنگی بینالمللی یهود بهنام اتحادیۀ جهانی
اسرائیلی تکاپوهای خود را برای تشکیل مدارس سبک نوین در ایران هم آغاز کرد .این
تشکیالت در سال ۱۸۶۰م در فرانسه تأسیس شد« .هدف آلیانس ارتقاء دانش عمومی
یهودیان ،بهبود وضعیت اجتماعی و آگاهنمودن آنان با حقوق شهروندیشان بود و آموزش
را روش و ابزاری مؤثر در این راه میدانست» (رینگر ،1381 ،ص.)۱۵2
این انجمن شاخههای محلی خود را تأسیس کرد و کوشید برنامههای خود را گسترش
انجمن تالش برای تأسیس مدارس نوین به سبک اروپا (برمبنای
دهد .از مهمترین برنامههای
ْ
نظام آموزش فرانسه) در ایران بود.
یاکوب ادوارد پوالک 1معلم پزشکی دارالفنون و طبیب مخصوص ناصرالدینشاه

1. Jakob Edward polak
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نخستین کسی بود که موضوع تأسیس مدرسۀ آلیانس در تهران را مطرح کرد؛ ولی این
اندیشه اجرایی نشد .در آوریل ۱۸۹۸م در دوران سلطنت مظفرالدینشاه اولین مدرسۀ آلیانس
به حمایت کنسولگریهای فرانسه و بریتانیا و نیز حمایت دویستتومانی مظفرالدینشاه در
تهران افتتاح شد .این مدرسه بانام اتحاد با ثبتنام  100دانشآموز آغاز به کار کرد .عالوهبر
دو معلم عبری ،شش آموزگار مسلمان هم برای تدریس فارسی و عربی بهکار گرفته شدند.
کتاب و دفاتر آموزشی الزم هم از فرانسه فرستاده میشد.
درپی این تحوالت ،اتحادیۀ جهانی اسرائیلی برای یهودیان همدان در سال 1900م/
1278ش ،یهودیان اصفهان در سال ۱۹۰۱م1279 /ش ،یهودیان شیراز درسال ۱۹۰۴م۱۲۸۳/ش
و یهودیان کرمانشاه درسال ۱۹۰4م۱۲۸۳/ش مدارسی تأسیس کرد که از الگو و شیوۀ آموزشی
مدارس مرکزی آلیانس پیروی میکرد (سرشار ،1384 ،ص.)۱۹۳

 .7تأسیس مدرسۀ آلیانس ارسائیلی کرمانشاه (۱۹۰۴م۱۲۸۳/ش)

1. Sidi
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مدرسۀ آلیانس اسرائیلی کرمانشاه در سال ۱۹۰۴م۱۲۸۳/ش به مدیریت مسیو سدی افتتاح
شد .در این سالها جنبش نوسازی آموزشی در کرمانشاه آغاز و نخستین مدارس شهر با
نامهای مدرسۀ احتشامیه (1278ش) و مدرسۀ اسالمیه (۱۲۷۸ش) تأسیس شده بود؛ ولی با
توقف و تعطیلی این مدارس دانشآموزان آنها بالتکلیف مانده بودند .در 1280ش مدرسۀ
علمیۀ اسالمیه تنها نهاد آموزشی جدید در کرمانشاه بود.
تأسیس مدرسۀ آلیانس در محیط کرمانشاه اتفاقی تازه بود .نقش و نام مؤسسۀ جهانی
آلیانس و حمایت سفارتخانههای فرانسه و انگلیس از آن برای مدرسه اعتبار میآورد.
آموزش زبان فرانسه در آلیانس مزیت و جاذبهای خاص بهویژه برای اعیان شهر و
صاحبمنصبان دولتی داشت؛ چون آنها میکوشیدند با فرستادن فرزندان خود به آلیانس
منصب دولتی آیندۀ آنان را تضمین کنند .اگرچه مدرسۀ آلیانس برای آموزش کودکان و
نوآموزان یهودی تأسیس شده بود ،ولی منعی برای تحصیل دانشآموزان دیگر مذاهب مانند
مسیحیان و مسلمانان وجود نداشت .تقریب ًا تمام خانوادههای مسیحی کرمانشاه کودکان خود
را به مدرسۀ آلیانس میفرستادند تا براساس برنامه و نظام آموزشی آلیانس دانش بیاموزند
(سرشار ،1384 ،ص.)201
برنامۀ آموزشی مدرسۀ آلیانس برای دورۀ ابتدایی و متوسطه شامل زبان عبری ،تعلیمات
دینی ،زبان و ادبیات فرانسه ،فارسی ،ریاضیات ،علوم طبیعی ،فیزیک ،و تاریخ و جغرافیا بود.
آموزش زبان فرانسه بهعنوان زبان علمی ،و آموزش زبان عبری بهعنوان زبان دین یهود در
صدر آموزش قرار داشت .آموزش زبان عبری در مدرسۀ آلیانس ویژۀ دانشآموزان کلیمی
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بود .در این ساعت دیگر دانشآموزان آزاد بودند تا در محیط مدرسه به بازی و سرگرمی
بپردازند؛ ولی اگر دانشآموزی به فراگیری آن مایل بود و در آن استعدادی نشان میداد ،از
او ممانعت نمیشد .ادوارد ژوزف (۱۳۷2-۱۲۸۲ش) ادیب و مترجم کرمانشاهی از نخستین
دانشآموختههای مدرسۀ آلیانس کرمانشاه بودهاست .او در گزارش مختصر خود از خاطرات
تحصیلیاش در مدرسۀ آلیانس جزئیاتی جالب را بیان میکند« :یک روز هنگام درس عبری
همۀ مسلمانها و مسیحیها از اتاق خارج شدند ،جز من که در جای خود نشسته بودم .خلیفه
یادگار دستور داد که از کالس بیرون بروم .گفتم که من عبری یاد گرفته و میتوانم تورات
بخوانم .گفت بردار و بخون .من هم خواندم و خلیفه یادگار اجازه داد که بمانم» (ژوزف،
 ،1363ص.)180
برنامۀ مدرسۀ آلیانس مطابق آموزش فرهنگی کشور فرانسه بود و کتابهای درسی
زبان فرانسه از پاریس میآمد؛ حتی دفترهای مشق هم از فرانسه میآمد ،ولی شیوۀ اجرای
ِ
اغلب آموزگاران محلی
برنامههای آموزشی و کیفیت آن را مدیریت مدرسه برعهده داشت.
بودند و بضاعت علمیشان اندک بود .معموالً روش حفظ و تکرار طوطیوار محور فعالیتها
ِ
چوب تر استفاده میشد.
بود و بهوقت اقتضا از توبیخ و تنبیه بدنی بهعنوان قاعدۀ

 .8متون و برنامۀ آموزشی آلیانس

مدارس آلیانس در ایران براساس سیاستهای کلی سازمان آلیانس جهانی شکل گرفته
بود .زبان فرانسه زبان علمی آموزشی در این مدارس بود .مدیران آلیانس عمدت ًا فرانسوی
و دیپلمۀ دارالمعلمین پاریس بودند .آنان در این مأموریت میکوشیدند تا فرهنگ و نظام
تعلیموتربیت فرانسه را اشاعه دهند .هما ناطق دربارۀ برنامۀ آموزش مدارس آلیانس
مینویسد :شاگردان متنهایی از الکساندر دوما ،ویکتور هوگو و ولتر میخواندند .افزون
بر این ،کتاب علوم ،تاریخ و جغرافیا هم میآموختند .امتحانات پایان سال را به زبان
فرانسه میگذراندند و کارنامۀ تحصیالت ابتدایی را پساز شش سال و دیپلم را پساز
 ۹سال میگرفتند (ناطق ،1380 ،ص .)۱۶۱در این پروسۀ آموزشی انتظار میرفت تا
دانشآموختگان آلیانس بتوانند در آزمون و امتحانات زبان فرانسه شامل انشا ،ترجمه ،دیکته
و مکالمه ،زبان فارسی شامل انشا ،دیکته ،و روخوانی ،زبان عبری شامل تعلیمات دینی
و روخوانی تورات ،همچنین حساب ،و تاریخ و جغرافیا نمرۀ قبولی بگیرند .بدینمنظور
مدیران آلیانس میکوشیدند تا جمعی از یهودیان ایرانی تحصیلکرده و آشنا به زبان فرانسه
و ترجیح ًا دارندۀ تصدیقنامۀ آلیانس را بهعنوان آموزگار و دبیر به خدمت گیرند.
برای آموزش زبان و خط عبری و کاهش خصومت خاخامها و رفع دلنگرانیهای
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آنان دربارۀ نادیده گرفتهشدن شریعت موسی در نظام آموزشی جدید ،تعدادی از مالیان و
روحانیون یهود را هم در مدارس آلیانس بهکار گرفتند (سرشار ،1384 ،ص.)201
آموزش زبان فارسی و ادبیات عربی برعهده آموزگاران مسلمانی بود که با مدرسه آلیانس
همکاری میکردند .بر اساس قدیمی ترین برگه احصائیه موجود در بایگانی راکد آموزش و
پرورش استان کرمانشاه مدرسه آلیانس در سال تحصیلی ۱۳۰۹ش ۱۶ ،پرسنل داشت ،مدیر
مدرسه فرانسوی و دیپلمۀ دارالمعلمین پاریس بود .در میان معلمان مدرسه بهجز مسیو صالح
کهن که تصدیق دیپلم آلیانس داشت ،یک نفر سیکلت اول  6نفر تصدیق ششم ابتدایی و
مابقی مدارک قدیم داشتند .یک روحانی کلیمی آموزش زبان عبری را برعهده داشت که فاقد
مدرک تحصیلی بود .سن آموزگاران بین  14تا  55سال بود 4 .تن از آموزگاران مدرسه نیز
مسلمان بودند .مدرسه دو مستخدم داشت (اسناد بایگانی راکد آموزش و پرورش ،پوشۀ
احصائیهها ،سال .)۱۳۰۹
مدرسۀ آلیانس کرمانشاه در آغاز ساختمانی مستقل نداشت و محلی را به اجاره
میگرفت .ادوارد ژوزف در خاطرات خود مینویسد« :مدرسۀ آلیانس کرمانشاه در زمان
ما از خود بنا و ساختمان نداشت .اجارهکردن خانهای بزرگ که دارای چندین اتاق باشد در
محلۀ کلیمیها کار بسیار دشواری بود .در تمام مدت تحصیل من تنها در دو ساختمان بزرگ
تحصیل کردیم .مدتی هم در یک کاروانسرای بزرگ که اتاق زیاد داشت مدرسه دایر بود»
(ژوزف ،1363 ،ص.)184
یکی از اقدامات سنجیدۀ کمیتۀ محلی آلیانس کرمانشاه ،تأمین ساختمانی مستقل برای
مدرسه بود که به مالکیت انجمن آلیانس درآمد .ساختمان مدرسه در زمان خود محکم و
مناسب بود و در مرکز شهر در جوار مراکز مهم دولتی معروف به دیوانخانه قرار داشت.
مدرسۀ آلیانس خود را مستقل از پروگرام دولتی میدانست و تا مدتها به بازرسی و
نظارت ُمفتّشان ادارۀ معارف تن نمیداد .تنها پساز استقرار سلطنت رضاشاه و دستورالعمل
یکسانسازی مدارس نوین در اجرای پروگرام دولتی بود که این مدرسه بهتدریج و بهاکراه به
نظارت تن داد و برگههای احصائیه را تنظیم و به ادارۀ معارف کرمانشاه ارسال کرد (سلطانی،
 ،1305ص.)9

 .9مدیران آلیانس کرمانشاه
1. sagues
2. kuhan
3. franku
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مدرسۀ آلیانس کرمانشاه در سال ۱۹۰۴م۱۲۸3/ش با مدیریت مسیو سدی تأسیس
شد .پساز نوامبر ۱۹۰۵م۱۲۸۴/ش مسیو ساکه 1به ریاست مدرسه برگزیده شد .در
دسامبر 1908م1287/ش موسیو کهن 2مدیر شد و پساز او مسیو فرانکو 10 3سال
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ِ
یهودی اهل فرانسه بود.
(۱۹۱۹-۱۹۰۹م۱۲۹۷-۱۲۸۷/ش) مدیر مدرسۀ آلیانس شد .او
نظامت مدرسه را هم در این دوره و تا مدتها پسازآن میرزا حسن خطاط هنرمند
خوشنویس شهر برعهده داشت که زبان فارسی و مشق خط را نیز آموزش میداد .پساز
مسیو فرانکو یکچند میرزا حسن خطاط کفالت او را برعهده گرفت (سلطانی،1305 ،
ص)9؛ تا اینکه در ۱۹۲۴م۱۳۰۲/ش یکی از ایرانیان کلیمیِ تحصیلکردۀ پاریس بهنام
ابراهیم (آبراهام) نهورای اهل اصفهان -کارمند برجستۀ ادارۀ گمرک -به مدیریت آلیانس
انتخاب شد.
یکی از وظایف مدیران محلی آلیانس دادن گزارش وضعیت یهودیان و رخدادهای
اجتماعی آنان به کمیتۀ جهانی آلیانس فرانسه بود؛ چنانکه مسیو فرانکو مدیر مدرسۀ آلیانس
کرمانشاه در گزارشی مینویسد« :از وقتیکه نظامالسلطنه حاکم [کرمانشاه] شده ،وضع یهودیان
کرمانشاه بهتر است و دیگر قتل و دزدی در شهر نیست و حاکم اطمینان دادهاست» (لوی،
 ،1339ص.)837

 .10عایدات مدرسۀ آلیانس

مدرسۀ آلیانس نهادی غیردولتی بود و کمیتهای محلی آن را اداره میکرد و بودجۀ آن
ازطریق شهریۀ دانشآموزان و جمعآوری اعانه از خانوادههای سرشناس و ثروتمند کلیمی
فراهم میشد .کمکهای خارجی بیشتر بهصورت اقالم آموزشی و کتب درسی به کمیتۀ
محلی آلیانس میرسید .در گزارش سال  1305سالنامۀ معارف کرمانشاه آمدهاست« :در
برج سرطان  ۱۲۹۲تجار کلیمی به اسم اینکه یک قسمت از تجارت شهر در دست آنها
است ،مطالبۀ سهمی از عایدات عدلی یک شاهی گمرکی نمودند و بعداز چندین جلسه
مذاکرات یک ثلث از عایدات مذکور به مدرسۀ آلیانس اختصاص داده شد» (سلطانی،
 ،۱۳۰۵ص.)۸
سلطانی رئیس معارف کرمانشاه در سال  ۱۳۰۵در گزارش خود به وزارت معارف
از کمبود و کاهش بودجۀ ادارۀ معارف و مجموعۀ مدارس و پرسنل گله میکنند و یادآور
میشود« :جمع بودجۀ  1305از جمع بودجۀ  ۱۳۰۴خیلی کمتر و بالغبر  26772تومان گردیده
و چون از این مبلغ ماهی یکصد تومان (ساالنه  ۱۲۰۰تومان) اعانهای که باید به مدرسه
پرداخت نماییم ازآن کسر [می]شود ،جمع بودجه  ۲۹۷۰تومان کمتر از بودجۀ سال ۱۳۰۴
میباشد» (سلطانی ،۱۳۰۵ ،ص.)۵۲
شهریۀ دانشآموزان منبع دیگری بود که آلیانس با استفاده از آن مخارج خود را تأمین
میکرد .شهریۀ ماهانۀ مدرسه حداقل  ۳قران بود که شاگردان تهیدست و خانوادههای
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کمبضاعت یهود از پرداخت آن معاف بودند (ژوزف ،1363 ،ص .)182در سال تحصیلی
۱۳۰۹ش از تعداد  ۴۶۰دانشآموز مدرسه  ۱۴۳تن بهرایگان تحصیل میکردهاند.
در شرح اثاثیه و لوازم کالسیک مدرسه آمدهاست :میز و نیمکت  ۱۴۱عدد؛ میز معلم 7
عدد؛ صندلی  ۱۲عدد؛ تختهسیاه  ۱۲عدد؛ نقشۀ جغرافیا  ۱۵عدد شامل  6عدد گنگ ۴ ،عدد
فارسی و  5عدد فرانسه (اسناد بایگانی راکد آموزشوپرورش کرمانشاه ،پوشۀ احصائیهها،
سال .)۱۳۰۹

 .11تنبیه بدنی در آلیانس

در آغاز تصور میشود که با تأسیس مدارس جدید و شیوۀ نوین آموزشی ،تنبیه بدنی (یکی
از معایب نظام مکتبخانهای) از نظام آموزشی حذف شده باشد ،ولی براساس اسناد و
روایتهای موجود ،این شیوه در برخی از مدارس جدید ازجمله در آلیانس کمابیش تا
مدتزمانی بعد هم اعمال میشدهاست .ادوارد ژوزف یکی از دانشآموختگان نسل اول
مدرسۀ آلیانس در سال ۱۲۹۰ش ،در خاطرات خود از رواج این شیوه در مدرسۀ آلیانس
یاد میکند (ژوزف ،1363 ،ص.)180
براساس برنامهای نانوشته هفتهای یکیدو روز چوب و فلک در کار بود .ابتدا در صف
صبحگاهی شاگرد بینوا بهنام خوانده میشد و ناظم مدرسه میرزا حسن خطاط دربارۀ جرائم
اعمال او نکاتی را به استماع دانشآموزان میرساند .سپس بساط چوب و فلک مهیا میشد.
خطاکاران بهدلیل تنبلی در آموزش و یا شیطنت مجازات میشدند؛ «گاه نیز به درخواست
اولیای دانشآموزان تنبیه میشدند .مث ً
ال کسی شکایت به مدرسه آورد که فرزندش در خانه
درس نمیخواند و به کبوتربازی میپردازد .او را در مقابل چشمان پدر و انظار دانشآموزان
چنان تنبیه کردند که بیچاره زیر چوب فلک داد میزد که غلط کردم دیگر کفکربازی نمیکنم؛
از رنج درد و هول جان بهجای گفتن کفتر کفکر میگفت» (ژوزف ،1363 ،ص.)۱۸۲
چوب خیزران نازکی وسیلۀ کمکآموزشی میرزا حبیب معلم زبان فرانسه بود که از
آن بسیار استفاده میکرد .فقط تقصیر و کوتاهی بهانۀ تنبیه دانشآموزان نبود ،گاه دستاویزی
کوچک هم بهانۀ تنبیه آنها میشد .مث ً
ال دانشآموزی بهجرم چپدست بودن مستحق تنبیه و
آزار بدنی میشد (ژوزف ،1363 ،ص.)۱۸۴
گاه تنبیه بدنی چنان با قدرت و خشونت اعمال میشد که به نقص بدنی دانشآموزان
منجر میشد .برای نمونه «دانشآموزی مسیحی بود که در برنامۀ تنبیه میرزا یائیز جیرۀ یومیه
داشت .یک بار میرزا یائیز چنان به کف دست او زده بود که انگشت کوچک دست راستش
شکسته بود .پدر و مادرش ناچار او را نزد پزشک بردند و انگشت او را عمل کردند .بیچاره تا
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آخر زندگی انگشت کوچکش خمیده ماند و درست باز نمیشد» (ژوزف ،1363 ،ص.)۱۸۴

 .12دیگر کوششهای کمیتۀ محلی انجمن ارسائیلی کرمانشاه

پساز تأسیس مدرسۀ آلیانس کرمانشاه کمیتۀ محلی انجمن اسرائیلی تالشهای خود را در
دو زمینه بهکار گرفت:
نخست تأسیس مدارسی ویژۀ یهودیان در والیات تابعه؛ دوم تأسیس مدرسۀ دخترانۀ
آلیانس.

 .1. 12تأسیس مدرسۀ آلیانس ِک ِرند

چند خانوار یهودی در والیات تابعۀ استان کرمانشاه مانند کرند ،قصر شیرین و کنگاور
زندگی میکردند .در کرند  ۲۰خانوار یهودی به کسب و دادوستد مشغول بودند (اوبن،
 ،1362ص .)354کمیتۀ محلی آلیانس برآن شد تا شعبهای از مدرسۀ آلیانس را در این والیت
هم تأسیس کند؛ ولی اندکبودن تعداد نوآموزان یهودی و فراهمنبودن زمینههای اجتماعی،
تأسیس این مدرسه را بهتعویق انداخت .سرانجام در سال ۱۳۰۵ش مدرسۀ آلیانس کرند افتتاح
شد .در گزارش سالنامۀ معارف کرمانشاه دراینباره آمدهاست« :جماعت کلیمی برای تعمی ِم
سواد در قصر [شیرین] و کنگاور هم اقداماتی نمودند و مدارسی دایر کردند؛ ولی بهواسطۀ
کمی تعداد [دانشآموزان] و نظریات دیگر ،مدارس مذکور را منحل [کردند] و این طایفه در
مدارس دولتی قصر و کرند و کنگاور مشغول تحصیل شدند .اخیرا ً (1305ش) بهواسطۀ ضیق
مکا ِن [مدارس دولتی] مدرسۀ کلیمی مجزا گردید» (سلطانی ،1305 ،ص.)9
شهر کرند یک کنیسه ،سه [مجلد] تورات و یک حمام داشت .بعداز خرابی ذهاب عدهای
از یهودیان آن به قصر [شیرین] و خانقین رفتند و عدهای به کرند آمدند .مردم کرند «با یهودیان
محبت دارند .یهودیان کرند سابق ًا تلمود داشتند .هنگام جنگ اول و دراثر جنگ عثمانی و روس
چندین مرتبه یهودیان کرند غارت [شدند] و مدرسۀ آنها بسته شد» (لوی ،1339 ،ص.)1023

 .2. 12تأسیس مدرسۀ دخرتانۀ آلیانس

دیگر اقدام کمیتۀ محلی ،تأسیس مدرسۀ اناث آلیانس بود .خانوادههای یهودی سنتگرا
بودند و دختران خود را به مدرسه نمیفرستادند .دختران در خانه از خواهر و برادر خود
مراقبت میکردند و اکثرا ً در سنین  ۹تا  ۱۳سالگی ازدواج میکردند و اجازه نداشتند
بهتنهایی از خانه خارج شوند (سرشار ،1384 ،ص.)۱۰۷
تالش برای تأسیس مدرسۀ دخترانۀ آلیانس در کرمانشاه سرانجام در سال  1304بهثمر
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نشست .در سال  ۱۳۰۵شعبۀ اناث مدرسۀ آلیانس در کرمانشاه  ۷۷دانشآموز داشت که در
کالسهای تهیه و سال اول و دوم به تحصیل مشغول بودند .مدیران آلیانس بر این عقیده
بودند که مدارس دخترانه نقشی مهم در بهبود وضعیت اجتماعی زنان خواهد داشت و این
مدارس را عاملی بسیار مهم در کاهش ازدواج کودکان ،چندهمسری و طالق میدانستند
(رینگر ،1381 ،ص .)۱۵۵برنامۀ آموزشی مدارس دخترانۀ آلیانس با آنچه پسران میآموختند
متفاوت بود .دختران ،زبان عبری ،تعلیمات دینی ،خواندن و نوشتن فارسی ،و زبان فرانسه
میآموختند؛ عالوهبرآن ،بهداشت فردی ،و تدبیر منزل شامل مهارتهایی چون خانهداری و
خیاطی را هم فرامیگرفتند.
مدارس آلیانس میبایست از الگوی مرکزی مدارس نوین به سبک اروپایی پیروی
میکردند .کالسها دیگر نمیباید انباشته از دانشآموزان با سنین مختلف میبود .مدرسه
میباید ساختمانی آبرومندانه ،کالسهای منظم و دانشآموزانی در ردههای سنی تقریب ًا یکسان
و پایههای آموزشی معین و کتب درسی تعریفشده میداشت .ادارۀ مدرسه برعهدۀ مدیری
بود که خود فارغالتحصیل دانشسرای آلیانس بود؛ ناظم هم او را در ادارۀ مدرسه یاری
میرساند .اصول اولیۀ بهداشت رعایت میشد؛ کالسها دارای میز و صندلی (نیمکت) بود و
دانشآموزان دیگر بر روی زمین نمینشستند؛ آموزگاران هم با دقت مراقب پاکیزگی و لباس
دانشآموزان بودند.
ولی روش تدریس اختالف فاحشی با نظام سنتی و مکتبخانهای نداشت .تکرار و به
حافظه سپردن متون درسی هنوز شیوۀ متداول بود .تنبیه بدنی رسم ًا غیرمجاز بود ،ولی درواقع
رعایت نمیشد و معلمان هر وقت که ضرورت میدیدند بدان اقدام میکردند.
ْ
آموزش توجه بیشتری به نوشتن داشت .وجود تختهسیاه در یک کالس درس برای
بهتصویرکشیدن و نشاندادن مطالب در تفهیم متون نقشی مؤثر داشت .مهمترین تفاوت
آلیانس با مکتبخانههای یهود ،زبان آموزشی آن بود .در مکتبخانهها متون دینی به زبان
عبری تدریس میشد ،ولی در آلیانس متونی از دانشهای عمومی و به زبان فرانسه آموزش
داده میشد .تنها در آموزش تعلیمات دینی و قرائت متون مذهبی از زبان عبری استفاده میشد.
آلیانس فرد یهودی بهعنوان یک عضو جامعۀ یهود تربیت نمیشد؛
گواینکه در مدارس جدید
ْ
او برای عضویت در فرهنگ جدید و اروپایی و بهصورت خاص فرانسه پرورش مییافت.

 .13کارنامۀ آلیانس کرمانشاه

کارنامۀ فرهنگی آلیانس کرمانشاه را از دو منظر میتوان بررسی کرد :منظر درونی و در
پیوند با هویت قوم یهود؛ و منظر بیرونی در پیوند با هویت ایرانی .آلیانس در پیوند با هویت
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قومی یهود نقشی مثبت و مؤثر ایفا کرد .دستاوردهای این نهاد آموزشی را چنین میتوان
ارزیابی کرد:

 .1. 13افزایش دانش و فرهنگ عمومی

تأسیس مدرسۀ آلیانس کرمانشاه در رشد فکری و فرهنگی و درنتیجه ارتقاء پایگاه طبقاتی
جامعۀ یهود مؤثر بود .تعداد دانشآموختههای آلیانس رو به فزونی نهاد تا جایی که کمتر
کسی از آنان بیسواد باقی ماند .سالنامۀ معارف کرمانشاه دراینباره مینویسد« :مدرسۀ
آلیانس نسبت به جماعت کلیمی کام ً
ال به وظایف خود عمل نموده و این طایفه را که در
منتهادرجۀ ذلت و فالکت امرار حیات مینمودند به طی مدارج ترقی واداشته و تااندازهای
فعالیت بهخرج داده که امروزه در جماعت اسرائیلی جز عدۀ قلیلی بقیه صاحب خط و
سواد بوده و بلکه بعضی عالوهبر زبان فارسی ،فرانسه ،عبری و انگلیسی را هم فراگرفتند»
(سلطانی ،1305 ،ص.)۸

 .2.13توسعۀ دامنۀ تجارت و مشارکت سیاسی

عدهای از دانشآموختههای آلیانس کرمانشاه راهی اروپا شدند و کسانی نیز برای تکمیل
تحصیالت خود در رشتۀ طب به مدرسۀ دارالفنون تهران رفتند .فرزندان تاجرپیشۀ یهود نیز
سروسامانی به کسبوکار خود دادند و آن را توسعه بخشیدند و در دفاتر تجارت خارجی خود
با بنگاههای اقتصادی خاورمیانه وارد معامالت شدند .ورود به صحنۀ سیاست ایران و منطقه برای
پارهای از تحصیلکردههای آلیانس جذاب بود و کسانی نیز بخت خود را در این راه آزمودند؛
از این نمونه میتوان به شموئیل حییم۱۳۱۰-۱۲۷۶( 1ش) دانشآموختۀ مدرسۀ آلیانس کرمانشاه
اشاره کرد .او در شهر کرمانشاه چشم به جهان گشوده بود .پدرش ِ
یح ْزقیل حییم از کاسبان
شناختهشدۀ شهر بودَ .سموئیل پساز پایان تحصیالت متوسطۀ خود وارد خدمات دولتی شد و
به استخدام ادارۀ گمرک کرمانشاه درآمد و در سن جوانی تا ریاست گمرک کرمانشاهان پیش
رفت .او در زمان جنگ جهانی اول و اشغال ایران بهدست قوای بریتانیا ،بهعنوان مترجم و مشاور
اداری ارتش به خدمت انگلیسیها درآمد .پسازآن راهی تهران شد و توانست بهعنوان نمایندۀ
جامعۀ کلیمیان ایران به مجلس پنجم مشروطه راه یابد.

 .3.13آلیانس بهعنوان مرکز فعالیت فرهنگی اجتامعی یهود

مدرسۀ آلیانس توانست به مهمترین سازمان اجتماعی و فرهنگی جامعۀ یهود کرمانشاه
تبدیل شود .آلیانس مرکز همایشهای اجتماعی ،فعالیت و مالقاتهای عمدة یهودیان

1. Samuel haim
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شد و در استیفای حقوق مدنی آنان گامهایی مؤثر برداشت .در بلوای سال ۱۲۸۸ش که
به غارت محالت یهودینشین شهر توسط اَجامر 1و اوباش منجر شده بود ،روحانیون و
بزرگان شهر درپی رفع تظلم برآمدند و مدرسۀ آلیانس بهصورت پایگاهی برای جمعآوری
اموال منهوبه درآمد (برای اطالع بیشتر رجوع شود به فریدالملک همدانی ،1354 ،ص۳۱۲؛
کتاب آبی ،1377 ،ص.)۲۱۹
ولی این همۀ ماجرا نیست .کارنامۀ این نهاد فرهنگی در مواجهه با هویت ملی و آموزش
زبان و ادبیات فارسی چندان موفق نیست .آلیانس میکوشید پایگاهی برای اشاعۀ فرهنگ،
زبان و ادبیات مغربزمین در ایران باشد و آموزش زبان و ادبیات فارسی در آن موضوعی
ثانوی تلقی میشد.
مدرسۀ آلیانس تا مدتها مانند یک نهاد مستقل آموزشی عمل میکرد و برنامه و دروس
آموزشی آن براساس اهداف انجمن آلیانس طراحی شده بود و بودجۀ آنهم مستقل بود و
تالش حکومت برای نظارت بر سیستم آموزشی آن از اوایل عصر رضاشاه آغاز شد .براساس
گزارشهای ارسالی به ادارۀ معارف و حکومت کرمانشاهان ،پروگرام وزارت معارف در این
ابتدایی زبان فرانسه تدریس میشد و
مدرسه اجرا نمیشد؛ بدینصورت که در کالسهای
ْ
زبان فارسی آموزش داده نمیشد (ساکما ،297017246 ،برگۀ  .)۲در راپورت دیگری به
ادارۀ نظمیۀ کرمانشاه آمدهاست که تنی چند از یهودیان ازجمله دو مستخدم بانک عثمانی
و بانک شاهنشاهی و یک تاجر یهودی بین خود «مجلس تشکیل داده و اظهار کردهاند که
چون مخارج مدرسه را خود متحمل میشویم چرا باید ادارۀ معارف تدریس فرانسه را غدغن
کند .آنان بر این گفتار بودهاند که «یا باید مخارج مدارس آلیانس را ادارۀ معارف تهیه نماید یا
هرچه بخواهیم میخوانیم» (ساکما ،297017246 ،برگۀ  .)4بهنظر میرسد که اصرار مدیران
محلی آلیانس در آموزش زبان فرانسه و آموزش ندادن زبان فارسی براساس رویکرد عمومی
و فرهنگی آلیانس و دستورالعملی کلی بودهاست .آنان بر وجه «اقلیت» و «کلیمی»بودن خود
اصرار و ابرام داشتند و از درهم آمیختهشدن با فرهنگ ملی ،و سنن و مواریث تاریخی آن
اکراه داشتند .برنامههای آموزشی آلیانس حاکی از آن است که تدریس زبان فارسی و دروس
مرتبط با تمدن و فرهنگ ایران مانند تاریخ و جغرافیا چندان در آن جدی گرفته نمیشدهاست.
شموئیل حییم (مقتول ۱۳۱۰ش) از دانشآموختههای آلیانس کرمانشاه و از فعاالن جنبش
صهیونیسم در ایران بود (سرشار ،1994 ،ج ،3ص .)47او در پیشبرد برنامههای صهیونیسم در
ایران بسیار کوشید .هر چند که او را نمیتوان نمایندۀ قاطبۀ کلیمیان کرمانشاه دانست.
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.14نتیجه

تأسیس مدرسۀ آلیانس در کرمانشاه مقارن با تحوالت جنبش مشروطیت و تالش برای
نوسازی سیستم آموزشی در ایران بود .آلیانس در این برهۀ پرآشوب نقشی مفید و مؤثر
در کرمانشاه داشت .نخستین مدارس شهر -محتشمیه و اسالمیه -بهدالیلی تعطیل و
دانشآموزان آن بیکار و رها شده بودند .این دانشآموزان پساز تأسیس مدرسۀ آلیانس
مجال یافتند تا تحصیالت خود را برای مدتی در آلیانس پیگیری کنند.
ولی مهمترین کارکرد مدرسۀ آلیانس کرمانشاه ،ارتقاء سطح دانش و فرهنگ عمومی
کلیمیان شهر بود .اکثر یهودیان ازلحاظ موقعیت اجتماعی دونپایه بودند و اطفالشان هم
بیسواد بودند .با تأسیس مدرسۀ آلیانس این کودکان مجال یافتند تا به دانشاندوزی روی
آورند و در ارتقاء جایگاه اجتماعی خود بکوشند.
انجمن آلیانس کرمانشاه از پیشگامان جنبش آموزش نسوان در کرمانشاه بود .شعبۀ
دخترانۀ مدرسۀ آلیانس در سال ۱۳۰۴ش تأسیس شد .آموزشهای آلیانس در کاهش ازدواج
کودکان ،چندهمسری و طالق مؤثر بود .این دختران مهارتهای ضروری یک زن خانهدار
را نیز میآموختند .انجمن آلیانس برآن بود تا دایرۀ تعلیمات نوین و تأسیس مدارس جدید
را در شهرستانهای تابعه گسترش دهد؛ هرچند که این کوششها تنها در شهرستان کِرِند
بهثمرنشست.
جوانان یهودی با زبان و ادبیات فرانسه آشنا شدند و توانستند مدارج ترقی را در سازمان
اداری طی کنند و در جنبش نوسازی سازمان سیاسی اداری عصر رضاشاه مشارکت کنند.
آلیانس امکان جابهجایی طبقاتی قوم یهود را از فرودستان شهری به طبقۀ متوسط فراهم کرد.
آنان توانستند مفهوم شهروندی را درک کنند و مشارکت مدنی خود را بیازمایند .بااینهمه
تمایل رهبران آنان به سیاست جهانی و جنبش صهیونیست مانعی بزرگ در شکلگیری مفهوم
«یهود ایرانی» بود و پیشینۀ تاریخی و دینی آنان هم امکان زیست برابر و مسالمتآمیزشان را
با بقیۀ جامعۀ ایران ازبین میبرد.
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