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روشنک مشتاق| سال هاست کــه می گویند 
دخل وخرج مان به هم نمی خورد، به روز نکشــیده 
حقوق مان پای قســط و کرایه خانه می رود، هیچ 
پس اندازی نداریم و آینده خــود و فرزندان مان به 
آب باریکه ای که از حقوق معلمی می آید، گره خورده 
است. اما این مشکالت مادی، سرآغازی است برای 
فرورفتن در مشــکالت بزرگتــر و عمیق تری که 
زندگی فردی و اجتماعی شــان را تحت تاثیر قرار 
می دهد و باعث می شــود پس از چندی به دلیل 
کمی حقوق و احســاس بی عدالتی در محیط کار، 
شغلی که در آغاز با عالقه و دلبستگی به سراغش 

رفته اند را کم منزلت و بی ارزش به حساب آورند.
قسمت اول:   قبل از مدرسه

دخلی که به خرجش نمی رسد
هفت صبح، به آرامی در آپارتمان را باز می کند، 
لیســت خرید را باالوپایین می کند تا بتواند زن را 
از خرید اقالم غیرضروری منصرف کند، لیســت 
را چند بار زیرورو می کند، نه می شــود از پوشک و 
شیرخشــک و تغذیه بچه ها فاکتــور گرفت، نه از 
قبض آب، برق، گاز و تلفــن و نه کرایه عقب افتاده 
خانه. از پله ها پایین می رود، پشــت در ساختمان 
می رسد؛ دستش به قفل نرسیده که در باز می شود. 
صاحبخانه است؛  هنوز سالم و احوالپرسی اش تمام 
نشده که 2ماه کرایه عقب افتاده را گوشزد می کند و 
می گوید: »روز اول که خواستی خانه را کرایه کنی، 
گفتم فرهنگیان مردم آبروداری هســتند، اما فکر 
نمی کردم هر ماه سر کرایه باید التماس کنم. تا آخر 
هفته، کرایه را دادی که چه بهتر وگرنه باید خانه را 

خالی کنی.« 
»میانگیــن حقوق فرهنگیــان از یک میلیون و 
200 هزار تومان در  سال۹2 به 2 میلیون و200 هزار 
تومان در  ســال ۹۶ رســیده اســت.« این خبر را 
یوســف نجفی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر 
آموزش وپرورش در نخستین روز از اردیبهشت ماه 
امسال اعالم کرد. شاید تفاوت دریافتی فرهنگیان در 
سال های اخیر قابل توجه باشد، اما مطالعه رقم خام 
درآمد به تنهایی دردی را دوا نمی کند و باید تغییر 
در درآمد را بــا توجه به نرخ تورم، افزایش قیمت ها 
و مکانی که معلمان در آن زندگی می کنند، مورد 
توجه قرار داد. درآمــد فرهنگیان درحالی افزایش 
می یابد که ضعف اقتصادی معلمان در ســال های 
گذشــته آنها را به قشــری کم درآمد تبدیل کرده 
و باعث ایجاد نگاه ترحم آمیز به آنها شــده اســت. 
متاسفانه این روزها در حساب وکتاب و خرید روزانه 
به وفور از لفظ »فرهنگی حســاب کن« استفاده 
می شود، لفظی که پشــتوانه آن ضعف اقتصادی 
فرهنگیان است. این ضعف اقتصادی، موجب تناقض 
پایگاهی فرهنگیان شده است، وضعیتی که آنها را 
در معدودی از ابعاد، واجد پایگاه باال و در ابعاد دیگر 
درخور پایگاه پایین می کند. از طرفی شغل شان را 
هم تراز شغل انبیا می دانیم و از طرفی موقع حقوق و 
حساب وکتاب از کمبود بودجه و درآمد پایین سخن 
می گوییم. در همین رابطه امیر رسایی، کارشناس 
اقتصادی می گوید: »برای تعیین حداقل دستمزد، 
محاسبه هزینه های سبد معیشت خانواده اهمیت 
زیادی دارد که در  ســال ۹۶ به این موضوع توجه 
ویژه ای شــد. اما پیش بینی های  سال جاری نشان 
می دهد درآمد ایران از فروش نفت به اندازه  ســال 
گذشته نیست، در نتیجه در سال جاری با افزایش 
تورم و کاهش رشــد اقتصادی روبه رو خواهیم بود.  
آنچه در حقوق و درآمد فرهنگیــان اهمیت دارد 
شکاف درآمدی آنها با دیگر مشاغل است، شکافی 
که درصورت عدم همسان سازی درآمدها روز به روز 
عمیق تر می شــود و نه تنها بر ضعف اقتصادی آنها 
دامن می زنــد، بلکه تبعات گســترده ای همانند 
دوشغله شدن معلمان، پایین آمدن کیفیت آموزش، 
سقوط تدریجی اعتبار و منزلت معلمان، بی رمقی و 
بی انگیزگی، اضطراب شغلی و درنهایت تصمیم به 

ترک و تغییر شغل را به همراه خواهد داشت.«
مهدی تقوی، اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه 
طباطبایی در گفت وگو با »شــهروند« می گوید: 
»افزایش چند درصدی حقوق تا حدی ضعف قدرت 

اقتصادی فرهنگیان را جبــران می کند و موجب 
افزایش قدرت خرید آنها می شود، اما این افزایش 
نمی تواند شــکاف درآمدی این شغل را با مشاغل 
دیگر از بین ببرد، چراکه به موازات افزایش درآمد 
فرهنگیان، درآمد اقشار دیگر به میزان آنها یا بیشتر 

افزایش می یابد.«
 )OECD( سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
در  ســال 2015 به مقایســه درآمــد معلمان در  
کشورهای جهان پرداخته است، نتایج این مطالعه 
نشان می دهد بیشترین درآمد در  سال 2015 برای 

معلمان در کشور لوکزامبورگ با ۹7 هزار دالر بود 
و کشــور آمریکا با میانگین درآمد ساالنه 471۶5 
دالر در رتبــه دوازدهــم قرار گرفته اســت. با این 
شرایط اگر بخواهیم میانگین درآمد ساالنه معلمان 
ایرانی در  ســال جاری را با میانگین درآمد کشور 
لوکزامبورگ در  سال 2015 مقایسه کنیم، به این 
نتیجه می رسیم که درآمد معلمان ایرانی یک پنجم 
میانگین درآمد ساالنه معلمان کشور لوکزامبورگ 

است.
قسمت دوم:  کالس درس
علم بهتر است یا ثروت؟

از دفتر مدرســه با همکارانش به سمت کالس 
می رود، در راهرو یکــی از معلم ها پیامک طنزی 
می خواند که نوشــته »دوستم ترک تحصیل کرد 
و من معلم شدم، حاال او پورشه دارد و من پوشه«. 
می گوید: »وضع معیشتی ما شده بساطی برای طنز 
و شوخی«. وارد کالس می شود، گچ را برمی دارد و 
درشــت و خوانا روی تخته می نویسد: »علم بهتر 
است یا ثروت؟« دانش آموزان مشغول نوشتن انشا 
می شوند. روی صندلی می نشیند، سرش را به دیوار 
تکیه می دهد و چشمانش را می بندد. به جمله روی 
تخته فکر می کند، چند ســالی است که در پاسخ 
به این سوال دچار تردید شــده. شاید از وقتی که 
دوست همکالسی اش را که  سال آخر دبیرستان، 
مدرسه را رها کرد و حاال یک تاجر معروف شده را 
با خودش که ۶ سال در دانشگاه درس خوانده و در 
اجاره خانه اش مانده مقایسه می کند. از صندلی بلند 
می شود و دوباره به دانش آموزان می گوید:    »تردید 
نکنید که با علم می توانید ثروت به دست آورید.« 

محسن شاگرد ریزنقش کالس از جا بلند می شود 
و می گوید:  »آقا اجازه! پســرخاله ما پول داد و یک 
مدرک لیسانس خرید، پس با پول هم می شود علم 
به دست آورد.« اجازه نمی دهد، کالم محسن تمام 
شود و می گوید: »علم و شعور با مدرک تفاوت دارد، 
با پول می توانی مدرک را بخری، اما علم و احترام را 

نه«. زنگ می خورد و کالس تمام می شود.
فرد در سطح یک ســازمان و حتی جامعه، خود 
را با همــکاران، اطرافیان و هم سن وســال هایش 
مقایســه می کند و اگر پاداش ها و دریافت های او 
نسبت به مشاغل دیگر متفاوت و کم باشد، احساس 
نابرابــری و ســرخوردگی در او شــکل می گیرد، 
احساسی که موجب محرومیت نسبی، نارضایتی و 
پشیمانی از انتخاب شغل می شود. این احساس در 
خوشبینانه ترین حالت موجب دوشغله شدن و در 
بدترین حالت موجب ازبین رفتن ارزش، منزلت و 

کرامت شغل از دیدگاه خود فرد و دیگران می شود.
در این رابطــه مریم میرزایی، جامعه شــناس 
می گوید: »این روزها منزلت شغل معلمی و اهمیت 
تعلیم و تربیت پایین آمده تا جایی که توجه به علم 
و دانش، به داشتن مدرک و مدرک گرایی خالصه 
شده است. متاســفانه مالک و معیار ما برای ارزش 
گذاشــتن روی هر چیز، قیمت آن است و به دلیل 
پایین بودن درآمد معلمان، منزلت، اهمیت و سختی 
کار آنها را فراموش کرده ایم. برای مثال شاید بارها در 
پیامک های طنز و شوخی که روزانه برای هم ارسال 
می کنیم، درآمد پایین معلمان یا بی ارزش شدن علم 
را به سخره گرفته باشند و ما بی توجه به مفهوم آن، 

می خندیم و گاه آنها را بازنشر می دهیم.«

قسمت سوم:  بعد از مدرسه
یک معلم با دو مسئولیت

ساعت 2ظهر، زنگ مدرســه به صدا درمی آید؛ با 
عجله از مدرسه بیرون می رود، سوار خودرو می شود 
و مطابق هر روز، تا غروب در خیابان مسافرکشــی 
می کند. چند خیابان دورتر از مدرســه، دومسافر 
سوار می شــوند. خودرو به انتهای خیابان نرسیده 
که پسربچه 10ســاله می گوید: »آقا اجازه ما پیاده 
می شیم.« محسن شاگرد ریزنقش کالسش است. 
شرم، خجالت یا غرور نمی گذارد که به صندلی عقب 
نگاه کند، پول را می گیرد و دانش آموز پیاده می شود. 
کل مسیر را به جمله روی تخته سیاه، به علمی که 
برای او ثروت نیاورد، به فردای مدرســه که محسن 
ماجرای مسافرکشی »آقا معلم« را به همه می گوید، 
فکر می کند. اما اتمام حجت صاحبخانه و بساطی که 
آخر هفته گوشه خیابان است، به او اجازه نمی دهد 

قبل از غروب به خانه برگردد.
امیر رسایی، کارشــناس اقتصادی معتقد است: 
»دوشغله بودن، پاســخی نوآورانه به ناهماهنگی 
ســاختاری بین نظام فرهنگی و ساختار اجتماعی 
است. دوشغله شــدن معلمان، نتیجه ناهمخوانی 
دخل وخرج آنها و واکنشــی به ناتوانی معلمان در 
برطرف کردن نیازهای اساسی و رفع نگرانی موجود از 
خرج ومخارج زندگی است. عالوه بر نیازهای مادی، 
معلمان برای برون رفت از کاهش منزلت اجتماعی 
که این روزها با ترازوی ثروت سنجیده می شود، به 
شغل دوم روی می آورند. مطالعات انجام شده نشان 
می دهد در بین دوشغله ها معلمان بیشتر از دیگران 
مانع از خلط نقش ها می شوند و اغلب معتقدند که 

زمان اختصاص یافته به شــغل دوم را با کم کردن از 
اوقات فراغت یا اوقات مرده به دست می آورند و خللی 
در فعالیت تدریــس وارد نمی کنند. اکثر معلمان، 
شــغل معلمی را بر فعالیت دوم ترجیح می دهند و 
به آن عالقه بیشتری دارند. مطالعات نشان می دهد 
ناکافی بودن درآمد فرهنگیــان برای رفع نیازهای 
اولیه، نبود نظام بیمه ای کارآمد، نداشــتن مسکن 
و مســتاجر بودن، نگرانی از آینده فرزندان و بهبود 
پایگاه اقتصادی و اجتماعی مهمترین دالیل دوشغله 

بودن معلمان است«.
براســاس مطالعه نصیری پــور در  ســال ۹1، 
دوشغله بودن زمانی نمود می یابد که شکاف میان 
میزان درآمد و انتظــارات معلمان منجر به تالش 
برای کسب درآمد بیشتر و نهایتا اشتغال در بیش 
از یک محیط باشد. همچنین تمام وقت نبودن کار 
معلمان یک مقوله فرعی از مشــکالت ساختاری 
نظام آموزشــی در ترغیب معلمان به شــغل دوم 
است. در این راستا، نتایج پژوهش ها حاکی از وجود 
همبستگی قوی و مثبت میان درآمدهای پایین در 
بخش دولتی و تالش افراد برای کســب درآمد در 

بخش خصوصی است.
قسمت چهارم: غروب

زندگی قرضی
ســاعت از ۶ گذشــته، خودرو را گوشه ای پارک 
می کند و کرایه ها را می شمرد، فقط می تواند پوشک 
و شیرخشک را بخرد. چشمانش را می بندد و سرش 
را روی فرمان خودرو می گذارد، یاد زن  و  بچه هایش 
می افتد، ســه بچه ای که تازه اول راه هســتند. به 
آینده شــان فکر می کند، آینده ای که نمی داند با 
چندرغاز درآمد معلمی به کجا خواهد رسید. صدای 
صاحبخانه در گوشــش می پیچد، گوشی موبایل 
را برمی دارد و به دوســت تاجــرش زنگ می زند تا 
کرایه خانه را از او قرض بگیرد، کاری که چند ماه قبل 
هم انجام داد و هنوز نتوانسته قرضش را پس دهد، اما 

چاره ای جز این برایش باقی نمانده است.
این روزها قرض و وام بخش جدایی ناپذیر زندگی 
افراد جامعه شده اســت و بیش از نیمی از دریافتی 
خانــواده بــرای بازپرداخت آنها مــی رود. مطالعه 
قادرزاده و همکاران در  سال ۹3 نشان می دهد بخش 
قابل توجهی از 25معلم دوشغله ای که در این مطالعه 
شرکت کردند، معتقد بودند به دلیل داشتن قرض 
و قســط فراوان، حقوق معلمی کفاف زندگی شان 
را نمی دهد و مجبورند یا دوشــغله شوند و یا زیر بار 

قرض مجدد بروند.
قسمت آخر:  شب

حضور کمرنگ در خانواده
جلوی تلویزیون لم داده و شبکه ها را باال و پایین 
می کند، صــدای گریه بچه را که می شــنود از جا 
بلند می شود، اندکی او را در آغوش پدرانه اش تاب 
می دهد، ســپس روی زمین می گذارد. لحظه ای 
نگذشته صدای دعوای بچه ها از اتاق خواب می آید، 
هرچه صدای جروبحث بچه ها بیشــتر می شــود، 
صدای تلویزیون را بیشتر می کند و در آخر می گوید: 
»دو دقیقه خواستیم تلویزیون نگاه کنیم، اگه این 
بچه ها گذاشــتند.« تلویزیون را خاموش می کند، 
دوباره به فکر فرو می رود، جمله روی تخته ســیاه 
جلوی چشمش می آید، با صدای بچه ها که از دوش 
پدر باال می رونــد و از او می خواهند آخر هفته با هم 
به پارک بروند، از جا بلند می شــود. به حرف های 
بچه هایش گوش می دهد، اما جوابی ندارد، بی تفاوت 
 به ســمت اتاق خواب مــی رود، فــردا 8صبح باید

 مدرسه باشد.
امیر رسایی معتقد اســت: »مطالعات در زمینه 
معلمان دوشغله نشان می دهد، بیشتر آنها به دلیل 
عالقه و احساس مسئولیت به شغل معلمی، از ساعت 
تدریس کم نمی گذارند و اغلب از زمانی که با خانواده 
هســتند یا از اوقات فراغت خود می کاهند. این امر 
باعث دوبرابر شــدن مسئولیت همسران، کمرنگ 
شــدن حضور در خانواده، تبعات نامطلوب تربیت 
فرزندان، محدودشدن روابط خانوادگی و فامیلی و 
در بدترین شرایط موجب سردشدن محیط خانواده 

و افزایش طالق عاطفی می شود.«

معلمان 2 شغله به دلیل عالقه و احساس مسئولیت، از ساعت تدریس کم نمی گذارند 

فرهنگی حساب کن
  میانگین حقوق فرهنگیان در  سال 96 به 2 میلیون و200هزار تومان رسید                               افزایش درآمد فرهنگیان پاسخگوی ضعف اقتصادی این قشر نیست

  دوشغله شدن معلمان نتیجه سنجش منزلت اجتماعی با ترازوی ثروت
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شادی خوشکار| زن با موهای نقره ای و خندان ایستاده است کنار مرد مو نقره ای. 
مرد هم خندان است. روسری ســیاه زن گل  دارد مثل روسری های دیگرش که سبز 
و آبی و قرمز و بنفش، در هر عکسی باشــند محکم زیر چانه زن گره  خورده اند، مثل 
قدم هایی محکم، قدم هایی که بیشتر از ۶0 سال برای کودکان معلمی کرد، مربی  تربیت 
کرد و نوشت و ساخت. زن، توران میرهادی، استاد ادبیات کودکان است که هفت ماه 
است جایش خالی است. مرد، پرویز شهریاری است که عمری با عددها دست وپنجه 
نرم کرد و قلق شان  را یاد دانش آموزان داد و نوشت و پژوهش کرد. هنوز کتاب هایش در 
زمینه آموزش ریاضی دارند این راه را ادامه می دهند. وقتی برای تحصیل در دانشسرای 
عالی به تهران آمد، اول کالس ادبی را انتخاب کرد، اما شلوغی کالس بهانه ای شد که 
برود به کالس ریاضی. میرهادی یک سال در همان دانشسرا علوم طبیعی خواند و بعد 

برای ادامه تحصیل از ایران رفت.
زن و مرد با موهای نقره ای ایستاده اند جلوی کتابخانه ای در دفتر فرهنگنامه کودکان 
و نوجوانان. طبقه سوم ساختمان شورای کتاب کودک. شورا را میرهادی در  سال 1341 
پایه گذاری کرد. جایی برای خواندن و پژوهش درباره کتاب های کودکان، جایی برای 
پرورش نســلی در ادبیات کودکان و خانه ای که نهاد ادبیات کودکان را رسمیت داد. 
پنج سال بعد، ایده تهیه و تدوین فرهنگنامه ای بومی برای کودکان و نوجوانان ایرانی 
شکل گرفت و کار تدوین آن از  سال 1358 شــروع شد. 400نویسنده در این سال ها 
دور هم جمع شدند و 14جلد از 24جلد آن منتشــر شده. این جا همان دفتری است 
که میرهادی و شهریاری در آن عکس گرفته اند. با لب های خندان.  سال 138۹ است و 

30 سال از شروع کار فرهنگنامه گذشته. 
میرهادی سال های جنگ جهانی دوم در اروپا بود. دختری از خانواده ای اهل فرهنگ، 
با پدری مهندس و مادری هنرمند که پیش از او خواهــر و برادرش برای تحصیل در 
رشته پزشکی به اتریش رفته بودند. در فرانسه در رشته روانشناسی تربیتی و آموزش 
پیش از دبستان تحصیل کرد. میرهادی سال های اولی که بعد از ادامه تحصیل به ایران 
آمده بود، نقدهایی به سیستم  آموزش وپرورش داشت، سیستمی که به گفته او آدم ها را 
مطیع بار می آورد و کارش ایجاد رقابت است و با خودش عهد کرد راه دیگری پیدا کند. 
چند سال تجربه کرد و در همان سیستم معلم بود تا این که کودکستان فرهاد و بعد هم 
مدرسه فرهاد را ساخت و از آن شاگردانی به بار آمدند که سازنده و تصمیم گیرنده بودند. 
شهریاری در کرمان به دنیا آمد و بزرگ شد، با پدری دهقان و مادری که با نخ ریسی همه 
تالشش را کرد که فرزندانش درس  را رها نکنند. به دانشسرای عالی رفت تا زودتر معلم 

شود و هزینه زندگی اش را تامین کند، اما از همین جا بود که تدریس ریاضی و حساب و 
هندسه تا پایان عمر کاروبارش شد. سردبیر نشریه های دانش و مردم، چیستا و برهان 

متوسطه شد و مدارس خوارزمی و مرجان را تاسیس کرد. 
مرجان نام دختر شهریاری است که در کودکی از دنیا رفت. فرهاد، برادر میرهادی 
در کودکی درگذشــت. به جز غم فرهاد درد ازدست رفتن همسرش سرگرد وکیلی را 
هم تاب آورد. اما همه دردها همین نبود، پســرش پیروز هم در ســیل از دست رفت. 
توران را آبان ماه  سال ۹5 در کنار پسرش به خاک سپردند. میرهادی با هرکدام از این 
زخم ها، دســتش را روی قلبش گذاشت و با رفتگانش سخن گفت: مادرم به ما یاد داد 
آدم از شادی ها یک جور نیرو می گیرد و از غم ها جور دیگر و مرگ فرزند باعث شد عشق 
محدودم به عشقی فراگیر تبدیل شــود و همه فرزندان این سرزمین را دوست داشته 
باشم.شاگردان شهریاری روی یک لوح فلزی کنار مزارش نوشته اند: در کارهایت آنچنان 
زنده ای که گویی هنوز اشاره به چیستا می کنی. اما نمی دانیم که چقدر دلتنگ دیدار با 
لبخندهایت خواهیم شد! در این عکس میرهادی و شهریاری درباره بچه ها حرف زده اند 
و مدرسه ها و شیوه تدریسی که می خواستند تغییر دهند. گفت وگویی که همان زمان 
در نشریه چیستا منتشر شده اســت. میرهادی درباره شیوه اداره مدرسه فرهاد گفته 
 است و تالش برای پاسخ به این سوال که چرا آدم ها با هم می جنگند و چطور می شود از 
تربیت چنین آدم هایی جلوگیری کرد. 11بهمن ماه است. زن  و مرد با موهایی که بعد از 
سال ها تدریس ادبیات و ریاضی به کودکان و به مربیان نقره ای شده، کنار هم ایستاده اند 

و لبخند می زنند.

به یاد دو معلم ماندگار: پرویز شهریاری و نوران میرهادی
قابی و دو لبخند

نیکو سزاوار| بچه ها پشــت به آفتاب و روبه روی تخته سیاه نشسته اند. 
دخترها بــا پیراهن های چندرنگ، بــا دامن های چین دار و پســرها با کاله 
نمدی شــان به مدرســه آمده اند. به کالس های درس در دل دشــت و کنار 
سیاه چادرها. محمد بهمن  بیگی، با کتابی در دســت از آنها درس می پرسد. 
عکس ســال های دهه 1330 برداشته شده. زمانی که بهمن  بیگی نخستین 
مدرسه  عشایری را برای بســتگان خود در سایه  چادر مهمانی سنتی شان بر 

پا کرد. 
خودش هم در همان سیاه چادرها به دنیا آمد. در  سال 12۹۹ شمسی و در 
ایل قشقایی. اما در 11سالگی راهی تهران شد. وقتی ایل قشقایی علیه حکومت 
وقت طغیان کرد و آنها به تهران تبعید شدند، بهمن  بیگی دبیرستان را در رشته 
ریاضی- علمی شروع کرد و در رشــته ادبی به پایان رساند.  سال 1318 وارد 
دانشگاه تهران شد و سه سال بعد فارغ التحصیل رشته حقوق بود. چند سالی به 
خارج از کشور رفت، اما بعد از برگشت باز هم هوای ایل به سرش زد. هوای کوچ. 

ییالق و قشالق. هوای بچه های طبیعت. 
همین باعث شد طرحی را برای آموزش عشایر بنویسد. طرحی که مدیر اصل 
چهار ترومن آن پسندید و بعد هم مشاور فرهنگی این هیأت آن را تایید کرد. 
توافق شد که چادر و لوازم آموزشی با اصل چهار باشد و معلمان و حقوق شان 
با بهمن  بیگی. این تالش ها در  سال 1331 باعث شد برنامه سوادآموزی عشایر 
به وسیله وزارت آموزش وپرورش تصویب شــود و تا  سال 1333، 87مدرسه  

عشایری در استان فارس شروع به کار کند. 
گام بعدی برای بهمن بیگی ساخت دانشسرا بود. مرکزی برای تربیت معلم 
عشایر که در  ســال 133۶ با حمایت دکتر کریم فاطمی و با نام »دانشسرای 
عشایری شیراز« ساخته شــد. جایی که در  ســال 1343 نخستین گروه از 

دختران عشایری را پذیرفت و معلم های زن عشایر هم وارد کار شدند. 
سه سال بعد از ورود دختران عشایر به دانشسرا، بهمن  بیگی بودجه ای را از 
سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی نخستین گرفت تا گروه 40نفری از 
دانش آموزان ایالت و طوایف مختلف را پس از برگزاری کنکور و انجام مصاحبه 
به شــیراز بیاورد و آنها به صورت شبانه روزی سرپرستی شده و به  تحصیالت 
بعد از ابتدایی ادامه دهند. او با اســتناد به نمرات این دانش آموزان در  ســال 
نخست دبیرستان توانست در  ســال 1347 ساختمان نخستین دبیرستان 

مستقل شبانه روزی عشایری را در شیراز بسازد و در  سال دوم ۶0نفر را به این 
دبیرستان وارد کرده و هر سال بر تعداد آنان اضافه کند. ساخت مرکز آموزش 
حرفه ای دختران )قالی بافی( در سال1350 و نخستین مرکز آموزش حرفه ای 
پسران عشایر و سپس هنرســتان صنعتی و موسسه تربیت مامای عشایر از 
دیگر فعالیت هایش بود. همین خدمات بود که باعث شد بهمن  بیگی نشان 
ویژه پیکار با بی سوادی )جایزه کروبس کایا( را از یونسکو دریافت کند. ازجمله 
دیگر کارهای او پیش از بازنشستگی، راه اندازی کتابخانه های سیار و سپس 
فروشگاه های سیار در میان عشایر کوچ رو با کمک یونیسف و کانون پرورشی 
کودکان و نوجوانان در  سال 135۶ بود. پس از  سال 57، 10سالی را خانه نشین 
شد، اما در همان خانه نشینی هم دســت از کار نکشید و چندین جلد کتاب 
نوشت. کتاب هایی چون بخارای من ایل من، اگر قره قاج نبود، به اجاقت قسم 
و طالی شهامت. آثاری که سکینه کیانی، همسر بهمن  بیگی در گفت وگویی 
با روزنامه افسانه همین آثار را دلیل زنده بودن نام بهمن  بیگی می داند. »االن 
با کتاب هایش، فیلم هایی که از او هست، شاگردها و دوستدارانش برایم زنده 
است. به قول دانشمندی »کسانی که کار خوب کرده اند، وقتی می میرند انگار 
تازه متولد شده اند«. بهمن  بیگی هم با این همه شاگرد دانشمند و فرهیخته ای 

که تربیت کرده، برای ما تازه متولد شده است.« 
بهمن  بیگی در 11 اردیبهشت 8۹ از دنیا رفت. یک روز مانده به روز معلم، روز 

او »معلم بزرگ ایل«.

محمد بهمن  بیگی، معلم بزرگ ایل
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