
 

 معاصر یراندر ا یدمدارس جد

 

New Schools in Contemporary of Iran 

که در دوره  شود یگفته م یآموزش یبه نهادها یدجد مدارس

و گااه   یو فرهنگا  یاجتماا   هاای  یبقاجار پس از فرازونش

 یکی( 1362 یه،)رشد یانگرا سنت یها ها و مخالفت کشاکش

 یرهنگا و ف یگاران اجتماا    ازساوی االا     یگریبعد از د

 یان در ا باار  یننخسات  ی(. برا1377 یا،پو یشد )قاسم یستأس

 یسآموزش داده شد که با روش تدر یدمدارس به روش جد

 کاه  یا گوناه  داشات. باه   یاربس یها ها تفاوت خانه مکتب یسنت

 یاا در  رض سه  یعنیمدارس در مدت کم  ینآموزان ا دانش

 یاد ییبتداخواندن و نوشتن را در حد ا توانستند یچهار ماه م

 . یرندبگ

ماورد توجاه قرارگرفات کاه      یاد جد یها مدرسه سبب این به

 شاد  یهاا با ام ما    خاناه  سخت آموزش در مکتب یها روش

آموز قادر به خواندن و نوشتن  پس از چند سال، دانش یگاه

 هاای  یاه باا تنب  یو در ماواقع  هاایی  یبا تحمل ساخت  یانشود؛ 

. یساد خواناد و بنو دار، بتواند ب از سوی مکتب یگوناگون بدن

 منطقای  یار غ هاای  یریگ روش آموزش و سخت یسخت ینهم

آماوزان از مکتاب    از دانش یاریبس شد، یدارها سبب م مکتب

هاا   خانه مکتب ینحاضر به شرکت در ا یاها فرار کنند و  خانه

نامناسااب  یت(. وضااع91-42: 1377یااا،پو ینباشااند )قاساام

ض منتقادان  ها سخت در معر خانه از مکتب یاریبس یآموزش

با  یآموزش گران یلمنتقدان و تحل یشترگرفت. ب رقرا یآموزش

 یسهو مقا یغرب یها در کشور یآموزش های یشرفتاشاره به پ

 یهاا  آن روزگاار، هاد    یاران در ا یآموزشا  یتآن با وضاع 

 یداناش و آگااه   یااان ها، محتاوا، معلماان، م   روش ی،آموزش

 یتوضاع  مکاان،  یاابی،  نحاوه ارزش  ی،آموزشا  یلآنان، وسا

آماا    یوساته را، پ ینهاو جا ا یبدن های یهتنب لا ما ی،بهداشت

 خود قرار دادند )همان(.  یها انتقاد

مطلاب را   یان و شا ران ا یسندگاننو یشمندان،از اند بسیاری

 یهاا  ها، بحم ها، خطابه در خار  و داخل کشور، در روزنامه

  گوناگون مطر یها ها و محفل در انجمن یاسیو س یاجتما 

آن مطلاب   یهاا  مسئله آماوزش و روش  که یا گونه کردند. به

ان قارار  یشامند اند یان ا یها در سخنان و نوشته ناپذیر ییجدا

گرفت و همین امر، از دیگر  وامل مؤثر در پیادایی مادارس   

 جدید بود.

 ییهاا  با مخالفات  یسخنان نو، گاه یگرسخنان، همانند د ینا

 یاا آماوز   ن داناش باا کشاته شاد    یشد، و نیا گااه  مواجه می

رسااید  بااه پایاان ماای  یاادمادارس جد  یااانمصادو  شاادن بان 

 (.33-31: 1362 یه،؛ رشد1377 پویا، ی)قاسم

باود کاه در آن    یتحاوتت  یجاه ها خود نت خانه از مکتب انتقاد

. باارای نمونااه، داد یرخ ماا یگااریبعااد از د یکاایروزگااار 

 یهااا کشااور یاا هو بااه هااا یبااا غرباا یرانیااانا یآمدوشاادها

گااران و  از حکوماات یبرخاا ینسااب هااای آگاااهییی،اروپا

 یکشاورها  هاای   یشارفت از پ یاسیو س یاجتما  یشمنداناند

جوار؛ ا اا  محصل به خار   هم یاز کشورها یو برخ یغرب

آنان پس از بازگشت به  های یدهو شن ها یدهاز کشور و طر  د

از ا اا  محصل به خاار  از کشاور در    یآگاه یکشور. ]برا

؛ ساارمد، 105-92: 1377 یااا،پو ی)قاساام ←دوره قاجااار 

([؛ 366-320و 196 -122: 1354 ی،اردکااان ی؛ محبااوب1372

به  لو  و فناون   یازو احساس ن ها نگدر ج پی در یشکست پ

 یستأسا  یهاا  از هاد   یکینمونه  یبرا یرجنگیو غ یجنگ

 1268اتول  یا  ش./پانجم رب 1230مااه   یدارالفنون )ششم د

کاه   یا گوناه  باود باه   ینون جنگا به  لو  و ف یابی ق.(، دست

توپخاناه،   ی،مدرساه را  لاو  نماام    یان ا  یها از درس یبرخ

 ینهاا و جاا ا  یسااز  و راه ساازی  نقشاه، پال   یاه و ته یجغراف

ها مورد اساتفاده قارار    درجنگ توانست یکه م داد یم یلتشک

 ی؛ محباوب 1354ی،هماان؛ روشان   یاا، پو ی) قاسام  ←. ]یردگ

 یننخسات  ی([. بارا 1356 یت،؛ آدم311-253: 1354 ی،اردکان

دساتگاه چااو وروزناماه را پاس از      یرازیش الالح یرزابار م

هام   یا آورد و سافرنامه  یاران برگشت از فرنگ با خاود باه ا  

بااا فرهنااگ نااو و  یرانیااانا یساااز منتشاار کاارد کااه در آشاانا

(. در آن 1364 یرازی،موثر افتاد )الالح شا  یدجد یها مدرسه

 یسااز  در آگااه  یمؤثر یاربسنقش  یدروزگار، روزنامه و جرا
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ق(  1363 -1267) یهرشاااد یرزاحسااانجامعاااه داشااات. م

اسات کاه: پاس از     ردهآو یاران در ا یاد مدرسه جد گذار یانبن

اناد[   ذکار کارده   یاا روزناماه ثر  یمطالعه روزنامه اختر ]برخا 

 یها با کشور یسه( متوجه شد  که در مقا40:1357 ی،)کسرو

آن شاد  تاا    ست و برنامناسب ا یاروض  آموزش ما بس یغرب

انجاا  دهام    ییهاا  اقادا   یتوضاع  یان خار  شدن از ا یبرا

و گسترش  یدایشپ در یگر(. از  وامل مؤثر د1362 یه،)رشد

 یباود کاه بارا    یکساان  یننو های یشهاند ید،جد یها مدرسه

. کردناد  یو تحول در جامعه آن روزگار مطر  ما  ییرتغ یجادا

سااخنان و  جااای یخااواه، در جااا کوشااندگان تحااول یاانا

و آموزش  یتترب یها روش ییربه ضرورت تغ شان یها نوشته

 کوشندگان  بارت بودند از:  یناز ا ی. برخکردند یم یدتأک

 

پارورده خانادان    ق(. 1268-1222) یرکبیرام خان یرزاتقیم

خانواده، دانش معماول آن   ینکه در کنار هم یفراهان مقا  قائم

و  یاوانی ن مناالاب د دار شد روزگار را آموخت. پس از  هده

بود که با دانش نو آشنا شد و سپس  یو  ثمان یهسفر به روس

باا   یاران دب مره. آنگاه که در زیدکوش یراندر گسترش آن در ا

 یسافر کارد، جاوان    یهآن روزگاار باه روسا    یرانا یگانبلندپا

مراکاا   یادن سفر هار روز باه د   ینو دو ساله بود. در ا یستب

در  خان یرزاتقیم که ی. هنگامرفتند یم یهروس یو النعت ی لم

را  یدگذشت، مدارس و  لو  وفنون جد یراناز مرز ا یستفل

آنها قارار گرفات.    تأثیرمشاهده کرد و بسیار تحت  یکاز ناد

 یاها را ن کر و تل یشهر بود که متوجه شد آنان حت یندر هم

خود  های یدهو شن ها یدهد یا اام یئته ین. ادهند یآموزش م

 یزدگا  یشان نوشتند که هماه نشاان از شاگفت     مهرا در سفرنا

 یو آموزشا  ی لم یها در  راله یارآن د های یشرفتآنها از پ

 یان ق حاالل ا 1268در  یش از قتل ویروز پ یادهداشت. س

 بود که افتتا  شد. یراندارالفنون در ا یسها، تأس ت ش

 

تفکااار  یاااادبن ق(.1295 - 1228زاده ) آخون     یفتحل   

 یفارسا  یخط الفبا ییررا، تغ ینه آموزش نوزاده دربار آخوند

در  یاجتماا   هاای  یشرفتمعتقد بود که پ ی. وداد یم یلتشک

 یاسات، بارا   یاد  لو  و فنون جد یها گرو تحول در  راله

کارد و   کان  یشاه را ر ساوادی  یب یدمهم با ینبه ا یافتندست 

منمور نخست تز  است فرهناگ ام یای خاط را     ینا یبرا

بهانااه، از  یاانبااه ا ینوگشااود. و یهااا داد و مدرسااه ییاارتغ

کرد. گرچاه   یاریبس یآموزش آن روزگار انتقادها یها روش

حال مساائل    ماوارد بجاا باود، اماا راه     یاریها در بس آن انتقاد

 خط نبود.  ییرتغ یآموزش

 

 یمعتقد بود که ترق یوق(. 1326- 1249خان ) ملکم یرزام

 ین. وی بر ااست یدآنان از  لو  و فنون جد یتتبع یهر ملت

در کشاور تز  اسات    یدمدارس جد یجادا یباور بود که برا

. او معتقاد  یاد وجود آ وتحول به ییرکشور تغ یها در همه نهاد

 یگار د یاماا ازساو   یم،کنا  یسمدرساه تأسا   سو یکبود اگر از

باود باه    یمقادر نخواه یم،ا تقاد به  لم نو نداشته باش یا ذره

 .  یابیمدست  یو ترق یشرفتپ

 

 یآوازه و ق(. 1313مستش  الاو هو) ) خ  ان ایوس   یرزم

کلمه اسات. او فصالی از    یکبا نا   یا به نوشتن رساله یشترب

وپرورش اختصاا  داد و در   رساله را به مسائل آموزش ینا

ساخن   یاد از گساترش مادارس جد   یاا ن یگرشد یها نوشته

بااره   در یاا ن ییهاا  کلمه کتاب یک ۀافاون بر رسال یگفت. و

اتطفال و کتااب حسااب     یماست که کتاب تعل نوشته یتترب

 ا تقاد داشت.   یخط فارس ییربه تغ یان یآنهاست. و ۀازجمل

 

طاااالبو  از  ق(.1329-1250ط   اوبو  ) یمعب    اور 

از  یشدر دوره قاجار باود کاه با    یتیبرجسته ترب یشمنداناند

و مسائل آن سخن گفتاه اسات.    وتربیت یمدرباره تعل یگراند

کتااب احماد ناا  دارد کاه در روزگاار       یواثار   ینتر مشهور

است کاه خوانناده    ییها ها و پس از آن، از نمونه کتاب قاجار
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 یال از کتابات ام  یادی کتاب تقل ینداشت. ا یاربس دار ر و ط

 یال خواسته اسات ام  یژان ژاک روسو است، به گفته خود و

جا  به یکه از و یدهد. در آثار یآشت یرا با احمد شرق یغرب

از لااو  و ضارورت گساترش مادارس و      جاای  یمانده، جا

و  لو  و فنون ناو ساخن گفتاه اسات. او در      یدآموزش جد

 داشته است.   ینقش مؤثر یدجد سگسترش مدار

 

مخصاو    یبطب ق(.1256)متوو   یکاشان خان یتق یرزام

باود. گرچاه    یشنا  روزگارخو السطان و از دانشمندان به ظل

دانش باود، اماا    یجینهگن یش لو  و فنون زمانه خو ینهدر زم

جدیدی را مطر  کرد. تفکر  های یشهاند یانو ن یتباره ترب در

رسااله   یان آماد. در ا  یات باا ناا  ترب   یا در رساله یو یتیترب

را سخت به باد انتقاد گرفات   یا خانه آموزش مکتب یتوضع

آن را باه   ینهاد آموزش یناز ا اش یخاطرات کودک یانو در ب

رسااله را در   یند. خود آورده است که اکر یهخانه بومان تشب

ق آغازکرده است و آن را به بهاناه بهتار کاردن وضا      1292

رسااله   یان نوشاته اسات. در ا   یشخاناۀ روزگاار خاو    مکتب

بارادر جاان   »درسان خود آورده اسات:   از هم یکیخطاب به 

هموطنااان و از  یااتاساات از ترب یشااانپر یاربساا یاااتتمخ

 یتنها کسا  یکاشان خان یرزاتقی. م«یوسم( مآیدهامآموتت )ام

 یوپرورش آن روزگار طرحا  آموزش یشرفتپ یاست که برا

. اختوپرورش نو پرد نما  آموزش یها مفصل داد و به مؤلفه

 یغربا  یوپرورش کشورها از نما  آموزش یدیطر  تقل ینا

 در آن روزگار است.

 

شاهرت   ق(. 1255 - 1328) یا مراغ )  اوعاب ین ین اج ز

اساات  یااگب یمابااراه نامااه یاحتکتاااب ساابااه نوشااتن  یو

کتاب باه انادازه لشاکری باه      یناند ا (. گفته1364ای،  )مراغه

کتاب بود کاه   ینرسانده است. در ا یاری یتانق ب مشروط

 یاران ا یاات و وت یااتت سراسار ا  هاای  یدهو شن یدهاز د یو

است. وض  نابسامان آموزش و ضرورت االا     فتهسخن گ

از آنها ساخن   یاست که و یه مطالبازجمل یاآن ن یها روش

مدارس نو داشات کاه    یسبه گشا یا گفته است. چنان   قه

آن را  یاهتختاه سا   کناد  یما  یداز مدرسه دارالفنون بازد یوقت

 . کند یم یاداز آن  یادبوسد و با احترا  ز می

 

 یناز نخسااات ق(. 1363 -1267) ی)لش     یرزا س   نم

ت. طاالبو  سراسار   اسا  یراندر ا یدمدارس جد گذاران یانبن

هاا   راه رنا   یان کرد و در ا وتربیت یم مر خود را الر  تعل

 یو یننشست. اقدا  آموزشا  یاما از پا ید؛ها شن برد و تهمت

گشودن مدرساه   یدر روش آموزش و ت ش برا ینقطه  طف

در  یاز و یاروی باه پ  یاا ن یگاران است کاه د  یراندر ا یدجد

که بعدها  یهرشد را گشودند. یدجد یها مدرسه یرانسراسر ا

 یارمعرو  شد به روزنامه خوانادن بسا   «یرانمعار  ا یرپ»به 

نوشته است کاه   التعلیم یاتکفا یمند بود. درکتاب درس   قه

از  یکای را روشان کارد. در    هاا  یکیتاار  یبسا  یاا روزنامه ثر

روزنامه نوشته بود که در اروپا از هر الد نفر  ینا های رهشما

نفار   یاک از هر هااار نفار    یرانااست و در  سواد ینفر ب یک

سخنانی  یناست. هم یماالول تعل یاز بد ینباسواد است و ا

 یرزاحسان در  شاد م  یگار، د یروزناماه و جاهاا   ینکه در ا

را  ینیناو  یهاا  راه یماالول تعلا  یتا برا یخترا برانگ یهرشد

منماور باه لبناان رفات و وارد      یان و اجرا کند. باه ا  یطراح

 ( و آنجا بود که باا االاول   1881ق /1298شد ) یندارالمعلم

آموزش آشنایی پیدا کرد و هنگا  برگشت از استانبول  یدجد

. یدآشانا شاد و روش آنهاا را پساند     یاد جد یهاا  با مدرساه 

 آبادی،)دولت  گفتند یم یهرا رشد یدر  ثمان ییمدارس ابتدا

هااام خاااود و هااام  یرزاحسااانم روی یاان (. ازا181: 1362

رفات و   یراواناز آنجا به ا ینا  گرفت. و یهاش رشد مدرسه

در برگشت از  شاه ینکرد. ناالرالد یستأس یا در آنجا مدرسه

سافر دساتور    یندر راه ا یکرد ول یدفرنگ از آن مدرسه بازد

(. 191-190: 1377 یاا، پو یبسته شدن مدرسه را داد )قاسام 

آماد   یرانبه ا یهش. رشد 1267ق / 1305درسال  یازمدت پس
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 یان کارد. ا  یسرا تأسا  ییه ابتادا مدرسا  یننخسات  یاو در تبر

رو شاد کاه منجار باه      روباه  ییهاا  مدرسه نخست با مخالفت

 یهاا  ننشست و مدرساه  یآن شد. او از پا یرانیو و یتتخر

کارد و سارانجا     یستأسا  یگرد یدر مشهد و جاها یدیجد

 ی)قاسام  یافات گساترش   یراندر سراسر ا یدجد های مدرسه

-1332 یااد،؛ ام1362 رشاادیه، ؛(214 – 188: 1377 یااا،پو

باه   یه(. شاهرت رشاد  1362 ی،؛ دولت آبااد 51 - 49: 1334

 یسباا روش تادر   یسهاست که در مقا یآموزش یدروش جد

: 1377 یاا، پو یقاسام  ←آسان بود. ] یارها بس خانه در مکتب

هماۀ   یه[. رشاد 1362 ی،آبااد  دولت ؛1362 یه؛ رشد 42-91

 انگاذاران یگذراند و از بن یفرهنگ های یت مر خود را به فعال

باود.   یا خاناه  و منتقدان روش آموزش مکتاب  یدمدرسه جد

و شارکت در   یاد مادارس جد  یسدر تأسا  یو هاای  یتفعال

 یکتاب درس یفو نگاشتن روزنامه و تأل یرانانجمن معار  ا

او را پس  یبود که برخ یا اندازه به ینها،مدارس و جا ا یبرا

قاجااار  در دوره یاادماادارس جد یاااناز بان یکاای یرکبیااراز ام

 [.یحیی یاتح ←] دانند یم

در  یاا ن یگاری ها اشاره شد، کساان د  که بدان یافراد بر افاون

 یااا،پو قاساامی←نقااش داشااتند ] یاادگسااترش ماادارس جد

1377.] 

الاورت   یکناد  و باه  یبا دشاوار  یدجد یها مدرسه پیدایش

ق( تاا   1268دارالفناون )  یسکاه از تأسا   یا گوناه  گرفت باه 

 یاک ق( ناد 1305)یاا در تبر ییمدرسه ابتدا یننخست یستأس

مدارس  ینشمار ا یت. پس از مشروطیدسال طول کش 37به 

کرد. گساترش   یداپ یا به فاونی رفت و روند به نسبت بالنده

هام مواجاه شاد؛     ییهاا  در آن زماان باا انتقااد    ارسماد  ینا

گونااگون حتای بارای کساب      یلبه دت یهرکس ترتیب ینا به

به فکر  کس یچکند. اما ه یستا مدرسه تأس یدکوش شهرت می

ش باود کاه در قاانون ا ااا       1290. در یفتااد معلام ن  یتترب

نفار از محصا ن    15شد کاه   یدمحصل به خار  از کشور ق

ش  1297در  یاا کنند؛  یلتحص وتربیت یمتعل ها اامی در رشت

(. از 1342 یق،شد. )الاد  یستأس یمرکا ینبود که دارالمعلم

اشاه بود کاه مادارس گساتره    در دوره رض ی هو به بعد به ینا

بر مدارس پسرانه، مدارس دختراناه   کرد و افاون یداپ یشتریب

 یدگسترش مدارس جد یپا )همان(. پابه یافت یرشد نسب یان

معلم، محتوا،  یتبود، در ترب یدروش آموزش جد بر بتنیکه م

 ی،مدارس، مقاط  گوناگون آموزش نامه یینآ یابی، نحوه ارزش

 قاسمی←شد. ] یجادا یها تحوتت نوادهخا -مدرسه یهمکار

و  یاازدهم  یهاا  : فصل1342 یق،؛ الد569-557: 1377 یا،پو

؛ 1383 ی،؛ الافو 1362 ید،؛ ام1362 ی،دوازدهم؛ دولت آباد

 [.1354 ی،اردکان یمحبوب

 

 كتابشناسي

: اداره یاا . تبر1   یجاان، فرهنگ آذربا یخ، تار1333 -1332 ینحس امید،

 .یشرق یجانفرهنگ آذربا

 ( مقاتت میرزافتحعلی آخوندزاده. تهران :آوا.  1351مؤمنی، باقر )

آخونادزاده. تهاران:    یرزافتحعلای م هاای  یشاه ( اند1349) یدونفر آدمیت،

 . یخوارزم

 . ی. تهران: خوارزمیرانو ا یرکبیر( ام1356) یدونفر آدمیت،

ای در قوا ااد  نامااه یاات؛( ترب1397محمدهاشاام ) باان تقاای کاشااانی،

 یارت اطفاال و اندرزناماه لارد برلای. باه کوشاش اسافند       وتربی تعلیم

 . تهران: انتشارات مدرسه .یمعتمد

. تهاران: انتشاارات  طاار و    یحیای  یاات ( ح1362) یحیای  آباادی،  دولت

 .  یفردوس

 ایران.  یخ( سوانح  مر. تهران: نشر تار1362) ینالد شمس رشدیه،

هاای   و اه خطاباه  : مجمیرکبیار ( دارالفنون و ام1354اهلل ) ، قدرت روشنی

ایراد شده در کتابخانه مرکای و مرکا اسناد دانشاگاه تهاران. تهاران:    

 و مرکا اسناد دانشگاه تهران. یکتابخانه مرکا

 یابراهیم بیک، ترجمۀ محمد ل یاحتنامه( س1364) العابدین ینز ای، مراغه

 سپانلو، تهران: نشر اسفار.

شور: در دوره قاجار. ( ا اا  محصل به خار  از ک1372) سرمد،غ معلی

 .  یادتهران: چاو و نشر بن

از آغاز تا زمان حاضر. تهران:  یرانفرهنگ ا یخ( تار1342) یسی  الدیق،

 .یتیترب یقاتمعلم و تحق یتسازمان ترب

باستان تا  یراناز ا یران،آموزش و پرورش ا یخ( تار1383اهلل ) امان الفوی،

ه باا معرفای کلیاه    با تأکید بر دوره معاالر همرا یشمس یهجر1380
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 وپرورش. تهران : رشد. وزرای  لو ، معار ، فرهنگ و آموزش

( کتاب احماد. باه کوشاش بااقر     1356ابوطالب ) بن یم بدالرح طالبو ،

 .یر.تهران: شبگیمومن

 ( کتاب احمد. ]تهران[: انتشارات گا . 1336) یم بدالرح یرزام طالبو ،

و  یااانوره قاجااار، باندر د یااد( ماادارس جد1377اقبااال ) یااا،پو قاساامی

 .ی. تهران: مرکا نشر دانشگاهیشروانپ

 .  یرکبیر. تهران: امیرانمشروطه ا یخ( تار1357سیداحمد ) کسروی،

. یراندر ا یدجد یمؤسسات تمدن یخ( تار1354) ینحس ی،اردکان محبوبی

 . تهران: دانشگاه تهران.1 

 

  1اقبال قاسمی پویا
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