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This research has sought to answer the question of what historical period were schools 

formed in the present form in Iran? Under what social and cultural conditions did these 

schools emerge? This research has been done by studying and analyzing historical 

documents and sources. The findings of this research showed that the change from the 

traditional education system (maktab) to the school-based system in Iran indicated 

revolutionary changes in educational insights, methods, and worldviews in Iran. The first 

need for new schools was formed after the Iran-Russia wars. It was for the first time during 

this period that the idea of the backwardness of Iranians in the strongest possible form, i.e. 

military imperialism and the loss of the best lands of Iran by the Russian forces, showed 

itself. Before that, the purpose of the maktab was to teach the alphabet, recite the Quran, and 

teach religion. Traditional education (maktab) was for the development of the hereafter, this 

world. They did not lead to the material development of life. The new schools that had 

western roots went the opposite way. They were created for the development of material life. 

New courses that strengthened material life skills were all included in academic courses for 

the first time with the emergence of new schools. Finally, the Iranian society, which was on 

the path of development at the end of the Qajar era, overthrew the traditional education 

system, which was an anti-development institution, and gradually replaced it with a school-

based education system that developed material life skills.   
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   ها: واژهکلید

جامعه پرورش،  و  شناسی  آموزش 

مدرسه،   قاجار،  دوران  تاریخی، 

 . خانهمکتب

ایران شکل  این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال بوده است که   از چه دورۀ تاریخی در  مدارس به شکل امروزی 
این   این مدارس در بستر چه شرایط اجتماعی و فرهنگی ظهور کردند و در پی پاسخ به چه نیازهایی بودند؟  گرفتند؟ 

دهد که تغییر از  های این پژوهش نشان میانجام گرفته است. یافته   پژوهش با مطالعه و تحلیل اسناد و منابع تاریخی
مکتب آموزش  بینش خانه نظام  در  انقالبی  تغییرات  از  حکایت  ایران،  در  محور  مدرسه  نظام  به  روش ای  و  ها،  ها 

روس پیش   های ایران و های آموزشی در ایران داشت. نخستین بار، احساس نیاز به مدارس جدید بعد از جنگ بینیجهان
عقب  اندیشة  که  بود  دوران  این  در  بار  اولین  برای  امپریالیسم  آمد.  یعنی  ممکن  شکل  شدیدترین  به  ایرانیان  ماندگی 

ها، آموزش الفبا در  خانه نظامی و از دست دادن سرزمین توسط قوای روس، خود را نشان داد. تا پیش از آن هدف مکتب
ای برای آبادکردن آخرت بود و نه دنیا. آنها به کار توسعة  خانه وزش مکتب حد روخوانی قرآن و تعلیم شرعیات بود. آم

توانستند یک نامه بنویسند.  ها حتی نمیخانه ها تحصیل در مکتبآمدند. بسیاری از کودکان بعد از سال مادی زندگی نمی 
دی خلق شده بودند. دروس  های غربی داشتند مسیری برعکس رفتند. آنها برای توسعة زندگی مامدارس جدید که ریشه 

وارد برنامة درسی شد.    نوین  کرد همگی برای اولین بار با ظهور مدارسهای زندگی مادی را تقویت میجدید که مهارت 
مکتب  آموزش  نظام  بود  گرفته  قرار  توسعه  مسیر  در  قاجار  دوران  اواخر  در  که  ایرانی  جامعة  نهایت،  که  خانه در  را  ای 

داد به  های زندگی مادی را توسعه می محور را که مهارت   تدریج نظام آموزش مدرسه نهاد و به نهادی ضد توسعه بود فرو 
   جای آن نشاند.
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   مقدمه

پرورش پیش و  است  آموزش  اجتماعی  و  فردی  در سطح  توسعه  و  برای رشد  اساسی   ,Zhou)نیاز 

برای کاهش فقر و بهبود    هاترین ابزارآموزش، محرک قدرتمند توسعه و یکی از قوی. امروزه  (2021
بازدهی   زایی،از نظر درآمد. آموزش  (Crossley, 2008)  سالمت، برابری جنسیتی، صلح و ثبات است

، فردی  . در سطحهاستترین عامل برای تضمین برابری فرصتدهد و مهمبزرگ و ثابتی را ارائه می
آموزش منجر  ،  نیز  جوامع  ح. در سطشودآموزش باعث ارتقای شغل، درآمد، سالمت و کاهش فقر می

بلندمدتبه تحریک   اقتصادی  را    شودمی  نهادها  و تقویتنوآوری  ، تشویق  رشد  اجتماعی  انسجام  و 
می ارتقای  (Craft et al., 2014)  بخشدبهبود  می  ،آموزش.  ترویج  را  جنسیتی  به برابری  و  کند 

زنان   و  دختران  نیز  توانمندسازی  جامعه  سطح  میدر   ,Castellsagué & Carrasco)   کندکمک 

 آموزش   قابل توجه در  یگذارهیبدون سرما   یکشور  چیهدهد که امروزه دیگر  . اینها نشان می (2020
 .(Ozturk, 2001)یابدنمیثابت دست  ی و اجتماعیاقتصاد ةبه توسع  ی خودانسان یةسرما

مالحظه قابل  بسیار  رشد  اخیر،  دهة  چند  در  نیز  ایرانی  جامعة  اساس  همین  منظر بر  از  را  ای 
بی نرخ  کاهش  است.  کرده  تجربه  ضریب آموزشی  افزایش  نوجوانان،  و  کودکان  بین  در  سوادی 

و  زنان  روزافزون  حضور  کشور،  سطح  در  عالی  آموزش  و  دانشجویان  رشد  آنها،  بین  در  آموزشی 
عالی تحصیلی و مواردی از این قبیل، نشان از ارتقای جایگاه آموزشی و علمی ایران  دختران در سطح

 در چند دهة اخیر دارد. 

صد و پنجاه سال پیش، با این حال، این شرایط که در جامعة ایرانی شاهد آن هستیم تا همین  
جزئی   ،مدارس   نمود. در دوران کنونی، آموزش و تحصیل در قالبحتی خیال آن هم خیالی محال می

شود. این در حالی است که در دوران قاجار، تحصیالت  از حقوق ابتدایی و ضروری کودکان قلمداد می
شد که تنها »حق ضروری« نبود بلکه بیشتر یک کاالی تجمالتی قلمداد میابتدایی برای کودکان، نه 

بهره  آن  از  جامعه  باالی  طبقات  میعمدتاً  )مند  قاجار، (19:  1363کسروی،  شدند  دوران  اواخر  تا   .
مکتبمهم ایران،  در  آموزشی  نهاد  مکتبخانهترین  این  در  آموزشی  کیفیت  بودند.  چنان  خانهها  ها 

توانستند یک صفحه نامة ساده ها تحصیل در آنها حتی نمیبار بود که افراد بسیاری بعد از سالفاجعه
 (. 3/9: 1909ای، مراغه؛ 12: 1362آبادی، دولتبنویسند )نکـ: 

هایی متفاوت در ایران متولد شدند.  تدریج از اواخر دوران قاجار، مدارس جدید با دروس و برنامه به
ها« به شکل امروزی است  ها« و »دبیرستانمنظور از »مدارس جدید« در این مقاله، همین »دبستان

از جریان آموزش در جامعه   مثابة بخشی بدیهیکنند و ما آنها را به که اکنون نیز در جامعه فعالیت می
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ای برای ورود به دانشگاه و آموزش عالی در نظر  کنیم. مدارسی که بعدها به عنوان مقدمه قلمداد می
گرفته شدند. حضور این مدارس در اواخر دوران قاجار، نه تنها کیفیت آموزشی در ایران را دگرگون  

را نیز دستخوش تغییر کرد. تا پیش از ظهور    های آموزشی در ایرانکرد بلکه فراتر از آن، ایدئولوژی
ها آموزش الفبا در حد خواندن متون و در کنار آن آموزش شرعیات  خانهمدارس جدید، وظیفة مکتب

های دینی و تثبیت آنها در اذهان کودکان ایرانی بود ولی دغدغة  بود. هدف آنها عمدتاً توسعة ارزش 
هایی مانند ریاضی، جغرافی،  قای زندگی مادی بود، مهارتهایی برای ارتمدارس جدید، توسعة مهارت

های شدید  های خارجه و امثال آن. به همین دلیل، ظهور مدارس جدید در ایران با مخالفتطب، زبان
روبه سنگینی  میو  تصور  چنین  زیرا  شد،  گسترش  رو  به  منجر  جامعه  در  مدارس  گسترش  که  شد 

نوجوانان   و  بین کودکان  در  به میسکوالریسم  ایرانیان  و  از دست میشود  را  دین خود  دهند. تدریج 
بودند که   اروپایی و مسیحی در آن دوران  این مدارس جدید غالباً سوغات کشورهای  مخصوصاً که 

میبه ایران  وارد  با  تدریج  ایران  در  مدارس  توسعة  ایدئولوژیک،  تعارض  از  سطحی  چنین  با  شدند. 
که اولین بانیان مدارس جدید در ایران، افرادی مانند میرزا  طوریشد بههای بسیاری همراه میسختی

شد تا مبادا دین مردم با تأسیس این مدارس حسن رشدیه، تکفیر شدند و ریختن خونشان حالل می
 (. 28: 1370بر باد رود )نکـ: رشدیه، 

گرفتند.   بالیدن  به  شروع  ایران  در  جدید  مدارس  اجتماعی،  اتمسفر  چنین  ادر  آموزش تغییر  ز 
محور، نوعی انقالب آموزشی در ایران بود که پیامدهای انقالبی نیز ای به آموزش مدرسهخانهمکتب

داشت.   همراه  ضرورتبه  به  پاسخ  در  مدارس  این  که  است  این  مهم  مختلفی  نکتة  اجتماعی  های 
مکتب آموزش  نظام  در  گرفتند. خألهایی  جز  خانهشکل  گویی  که  داشت  وجود  ایران  در  یک  ای  با 

کند که این های آموزشی، قابل اصالح نبود. این پژوهش تالش میها و روش تغییر اساسی در بینش
های اجتماعی را در یک تحلیل تاریخی مورد واکاوی بیشتر قرار دهد. بر این اساس، مطالعة ضرورت

از چه زمانی   امروزی  به شکل  این سؤال است که مدارس  به  پاسخ گفتن  دنبال  به  ایران حاضر  در 
چه   به  پاسخ  پی  در  و  برآمدند  فرهنگی  و  اجتماعی  شرایط  چه  بستر  در  مدارس  این  گرفتند؟  شکل 

 نیازهایی بودند؟  

 روش پژوهش
توصیفی روش  از  مطالعه  این  در  پژوهش  سؤاالت  به  پاسخ  بهره -برای  تاریخی  رویکرد  با  تحلیلی 

ها، خاطرات، نشریات و اسناد تاریخی از دورۀ  سفرنامه ای از  گرفته شده است. در این زمینه، مجموعه
 و »منابع  اول«  دست  ترکیبی از »منابع  به  مراجعه  با  اند. در این پژوهش،قاجار مطالعه و واکاوی شده

  ة اطالعات و شواهد گوناگونی در زمین  بندیآوری و طبقهجمع  دوران قاجار به بعد، به  از  دوم«  دست
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ایرا در  جدید  مدارس  گردید.  ظهور  مبادرت  و  ن  منابع  نوشتار،  این  در  اول«  دست  »منابع  از  منظور 
اند ثبت شده و به دست ما  زیستهاسنادی است که از افرادی که در دوران قاجار و یا نزدیک به آن می 

مانده از مردمان در آن دوران شامل این دسته  ها، نشریات، اسناد و خاطرات باقیرسیده است. کتاب
منابع دست دوم« نیز شامل کتب و منابع تحلیلی گوناگونی بوده است که براساس منابع  شوند. »می

کند تا حد ممکن از منابع دست اول اند. پژوهش حاضر تالش میدست اول از دورۀ قاجار نوشته شده
ها به منابع دست  برای مطالعة خود بهره بگیرد ولی در صورت نیاز و برای تکمیل اطالعات و تحلیل

 م تاریخی نیز رجوع شده است. دو
شود. ابتدا به پیش از  در ادامه، روایت تولد مدرسه در ایران در قالب یک تحلیل تاریخی ارائه می

مکتب سلطة  دوران  و  جدید  مدارس  ظهور  میخانهدوران  مکتبها  شرایط  و  بررسی   خانهرویم  را  ها 
 نجر به ظهور مدارس جدید در ایران شد. آییم تا ببینیم چه تحوالتی مکنیم و سپس به پیش میمی

 خانه، دوران پیش از مدارس جدید مکتب
تا اواخر دوران قاجار، »دبستان« به شیوۀ امروزی وجود نداشت. آموزش در آن دوران، به مدت 

می  انجام  مختلف  شیوۀ  دو  به  صرفاً  حوزهچندصدسال،  قالب  در  دسته  یک  که  شد:  بود  علمیه  های 
ها دروسی چون صرف ونحو عربی، منطق و اصول فقه و شدند. در این حوزهرد میها به آن واطلبه

های علمیه، تولید افراد روحانی و پرورش علمای دینی در سراسر  شد. هدف حوزهامثال آن تدریس می
حوزه  این  از  بود.  )کسروی،  کشور  داشت  وجود  مورد  چند  هر شهری  در  دیگر،  19:  1363ها  نوع   .)

بودند که بچههاخانه»مکتب را می«  ابتدایی  نوشتن  خانه، مقدمة  آموختند. مکتبها در آن خواندن و 
خانه ادامة تحصیل بدهند های علمیه بود. در واقع، افرادی که تمایل داشتند بعد از مکتبورود به حوزه

حوزه وارد  میمعمواًل  علمیه  میهای  باالتر  در سطحی  را  دینی  دروس  و  و سپسشدند  به   آموختند 
کردگان ها نیز عمدتاً از میان روحانیان و تحصیلخانهآمدند. معلمان در مکتبکسوت روحانیت درمی

های مالباجی که خود دانش (. البته در مواردی هم خانم219: 1343های علمیه بودند )مستوفی، حوزه
ن همه، محور آموزش  (. با ای12:  1362آبادی،  پرداختند )دولتمختصری داشتند به تعلیم کودکان می

مکتب این  در  بود.  احکام و سنت  فراگیری  و  عربی  نحو  و  قرآن، صرف  روخوانی  الفبا،  آموزش  خانه 
 (.  217-218: 1343کرد )مستوفی، وضعیت برای دختران و پسران، تقریباً یکسان بود و فرقی نمی

مکتب در  آموزش  که  است  آن  مهم  اجباریخانهنکتة  نه  و  بود  رایگان  نه  از  ها  بسیاری   .
های فقرا نیز نه پولی برای آموزش فرزندان خود داشتند و نه اساساً نیاز و ضرورتی به باسواد  خانواده

های محروم از فرستادن فرزندان خویش  دیدند. لذا در همان دوران، بسیاری از خانوادهشدن آنها می
مکتب  پرهیز می خانهبه  )راوندی،  ها  در  19:  1363؛ کسروی،  53:  2535کردند  این طریق،  از  فقرا   .)
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صرفه هزینه نیز  خانواده  میهای  خانوادهجویی  از  بسیاری  تحصیل کردند.  فکر  به  آنکه  از  بیش  ها 
آرزوی   و  آمال  پدر  تداوم حرفه و شغل  بودند.  آنها  ازدواج  یا  و  اشتغال  دنبال  به  باشند  فرزندان خود 

های مختلف خانواده در عصر قاجار د در نسلوکار واحبسیاری از پسران بود. سنت تداوم یک کسب
پسربچه  بود.  دیرپا  و  رایج  او سنتی  شغل  در  پدر  به  کمک  و  بازار  در  پادویی  به  کودکی  از  ها 

های آینده، به جای او شغل آباء و اجدادی خانواده را ادامه دهند. لذا آنها  پرداختند تا بتوانند در سال می
دادند، زیرا حیات و بقای آنها  خانه ترجیح میرنج آموزش در مکتب  رنج کار و زحمت در نزد پدر را به 

 مشروط به اولی بود و رنج مکتب و تحصیل آموزش، تأثیر مستقیمی در زندگی و حیات آنها نداشت.  
فراگیری   یعنی  بود،  آینده  مسیر  راهگشای  مادر  زندگی  الگوی  یادگیری  نیز  دختران  مورد  در 

اری و آشپزی برای آماده شدن در مسیر ازدواج در سنین بسیار پایین در  دداری، بچههای خانهآموزش 
ها، چندان دوران کودکی از باالترین اهمیت برخوردار بود. لذا آموزش و تحصیل دختران برای خانواده 

رسیدند )و گاه پیش از بلوغ( باید ازدواج شد، چرا که آنها همین که به سن بلوغ میارزشمند تلقی نمی
به خانه شوهر میکرمی به دند و  نیز  آنجا  شدند و مشغول  سرعت صاحب چندین فرزند میرفتند. در 

میخانه فرزندپروری  و  )داری  از   (.1،  9ق: ش 1338،  زنان  زبان   هینشرگردیدند  بسیاری  این همه  با 
می فرصت  مکتبپسران  آموزش  به  کودکی  دوران  در  که حداقل چندسال  ولی خانهیافتند  بروند  ای 

لب دختران از طبقات پایین جامعه به دلیل ازدواج زودهنگام در همان دوران کودکی، عمالً فرصت اغ
نمی گزارش تحصیل  برخی  دلیل،  همین  به  کردهیافتند.  اشاره  تاریخی  »زنان  های  نسبت  که  اند 

)ویلز،  است  بوده  پنجاه«  به  »یک  حدود  در  چیزی  ناصری،  عصر  در  باسواد«  »مردان  به  باسواد« 
(. اینها گویای آن است که با اینکه سواد عمومی در عصر قاجار بسیار پایین بود، ولی این 377:  1368

 تر از مردان بود. وضعیت برای زنان به مراتب شدیدتر و اسفناک
بسیاری    واقع،در   خانوادهبرای  قاجار  هااز  عصر  سواددر  فرزندان،  و  مقوله  آموزی  فرعی  ای 

میبی قلمداد  مکتباهمیت  آموزش  متقاضیان  بیشترین  باالی خانهشد.  طبقات  قاجار  عصر  در  ای 
جامعه )شامل اعیان و اشراف، توانگران و بازرگانان( بودند. از طرفی، وضعیت اشتغال در افراد وابسته  

شد. اس نمیبه طبقة باال، گاهی نیازمند میزانی از سواد بود که در طبقات فرودست جامعه چندان احس
مثال حسابداری  به شاه   التجاره مالطور  دربار  در  دبیری  و  دیوانی  مشاغل  پذیرش  یا  و  بازار  در  پدر 

های بیشتر های طبقات باال را مجبور به گذراندن آموزش نیازمند حد مشخصی از سواد بود که خانواده 
برای فرزندان خود میو عمیق بود که خانوادهتر  این در حالی  و فرودست هکرد.  ای طبقات محروم 

خانه و شترخانه و یا مشاغلی چون کشاورزی، نانوایی و  جامعه که به کارهایی چون نگهداری اصطبل
انگیزه کمتر  بودند،  مشغول  آن  میامثال  دورهای  برای  حتی  را  خود  فرزندان  که  به  یافتند  کوتاه  ای 
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گوییمکتب قاجار  عصر  در  آموزش  عبارتی،  به  بفرستند.  راستا    خانه  این  در  بود.  طبقاتی  کاالیی 
باسواد می  تا حدی  اغنیا،  بیفرزندان  فقرا  نظم  سواد می شدند و کودکان  بود که  این چنین  و  ماندند 
 یافت. های مختلف تداوم میشد و در نسل طبقاتی در عصر قاجار بازتولید می

مهم  همه  به از  خواندن  درس  روزگار،  آن  فرهنگ  »زندتر،  بهبود  چندان  منظور  را  دنیوی«  گی 
نمی به شایسته  را  آن  و  میدانست  تلقی  او  رسول  و  خدا  از  دوری  عامل  در  مثابة  آموزش  لذا  کرد. 

)دالمانی،   بود  محدود  احکام  یادگیری  و  قرآن  خواندن  و  الفبا  یادگیری  به  عمدتاً  نیز  :  1378مکاتب 
شود که از م اسالمی منحصر میها به علو(. در عصر قاجار باور عمومی  این بود که همة دانش216

برای   جدید  معارف  و  علوم  نفوذ  راه  فرهنگی  چنین  در  لذا  است.  رسیده  بیت  اهل  و  پیامبر  زمان 
)کرزن،  دانش بود  بسته  عمالً  آموزش 637:  1373آموزان  مذهبی (.  و  دینی  بوی  و  رنگ  بیشتر  ها 

(. در آن دوران، صرف وقت 43:  2535آمد )راوندی،  داشت و چندان به کار توسعة زندگی مادی نمی
شد. تأکید بر علومی بود که به جای برای تحصیل و آموزش در راه زندگی دنیوی ناپسند شمرده می

عصر   از  کلمه«  »یک  کتاب  صاحب  مستشارالدوله  دلیل،  همین  به  کند.  آباد  را  انسان  آخرت  دنیا، 
می مدارسناصری  ایران،  در  »اگرچه  علو  1گفت  تحصیل  و  است  می بسیار  معاد  م  برای  از  اما  کنند 

 ق؛ بخش فقرۀ نوزدهم از حقوق عامه(.  1287است، نه از برای معاش« )مستشارالدوله، 
ها و ارتقای زندگی اقتصادی و دنیوی  های مدرن که منجر به تقویت مهارتدر آن دوران، آموزش 

اجار نداشت، چرا که  افراد و گسترش صنایع در کشور بشود، عمالً هیچ جایگاهی در آموزش دوران ق
این عرصه با چنین نه معلمی تخصص در  اگر معلمی  نه  و  آموزش دهد  به کودکی  را داشت که  ها 

پیدا میویژگی اجازه میهایی  نیز  آنها  شد  به  را  مردم«  آبادی »دنیای  برای  مدرن«  یافت که »علم 
می چنین  اگر  و  دهد؛  میآموزش  مواجه  مختلفی  خطرات  با  اتهکرد  مانند  فساد  شد  به  چون  اماتی 

توانست حتی خطر ها میکشاندن کودکان مسلمان و یا گسترش فساد در جامعة اسالمی. این اتهام
گرایان متعصب تکفیر و از دست دادن جان معلم را به همراه داشته باشد. مشکالتی که برخی سنت

گر چنین  د به خوبی روایتساز مدرن در ایران، پدید آوردند خوبرای میرزا حسن رشدیه، اولین مدرسه
)نکـ: رشدیه،   بود  قاجار  تا سال1370وضعیتی در دورۀ  میرزا حسن (.  از مردم،  برخی  ها، مقدسین و 

مثابة  رشدیه را به جرم آنکه مدرسة جدید به سبک مدارس اروپایی برای پسران تأسیس کرده است به
(. این وضعیت چنان بود که  431:  1376کردند )ناظم االسالم کرمانی،  فردی کافر و نجس قلمداد می 

 حتی در مواردی، ریختن خونش را هم حالل کرده بودند. به همین دلیل رشدیه تا سالها فراری بود.  

___________________________________________________________ 
 هاست و نه مدارس ابتدایی مدرن.  خانههای علمیه و مکتب. در اینجا منظور از »مدارس«، عمدتاً اشاره به حوزه1
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ای کوتاه داشت. بسیاری از کودکان ای در عصر قاجار نیز دورهخانههای مکتباز طرفی، آموزش 
 1کردند. سوادی مکتب را رها میراگیری خردهدر بهترین حالت بعد از سه یا چهار سال آموزش، با ف

شدند. دختران نیز در همان سنین کودکی باید ازدواج  سرعت وارد محیط کار میبعد از آن، پسران به 
ها نیز صرفاً  خانه(. هدف آموزش در مکتب99:  1383کولیور رایس،  ؛  192:  1371دیوالفوآ،  کردند )می

بود.   نوشتن(  الزاماً  نه  )و  متون  »خواندن«  حد  در  فارسی  الفبای  شرعیات،  قرآن،  در  یادگیری 
کاغذ و قلم و به  لذاشفاهى بود.   شد و همه چیزنمىآموزش داده  «نوشتن » حتی مهارت هاخانهمکتب

و   نی  ابزارهایقلم  نبودیگر  مکتبازى  این  در  معلمان  برخی  حتی  مهارت  خانهد.  از  نیز  خود  ها، 
)دولت دهند  یاد  مردم  کودکان  به  را  آن  بخواهند  آنکه  به  رسد  چه  بودند  محروم  آبادی،  »نوشتن« 

خواستند در آینده به  شد که می(. مهارت نوشتن صرفاً به »پسران« خاصی آموزش داده می12:  1362
جاری بپردازند که به توانایی و مهارت نوشتن نیاز داشت. عدۀ این افراد نیز بسیار مشاغلی درباری یا ت

آموخت با افتخار محدود بود. اگر کسی در کنار توانایی »خواندن« متون، مهارت »نوشتن« را هم می
می خود  نام  جلوی  در  را  »میرزا«  عنوان  سرافرازی  می و  ویژه  مقامی  و  شأن  او  به  که  داد گذاشت 

(. دختران نیز به دلیل آنکه فرصت اشتغال و کار اقتصادی خاصی برای آنان وجود 637: 1373ن، )کرز
شد، چرا که مهارت نوشتن صرفاً خاص نداشت، لذا مهارت نوشتن نیز اساساً به آنها آموزش داده نمی

بود. روایت خواستند وارد مشاغلی شوند که مهارت نوشتن، از ملزومات آن  پسرانی بود که در آینده می
 برخی از زنان از وضعیت آنها در عصر قاجار در نشریات همان دوران ثبت شده است:  

آن هم نه  گذاشتند.  پدران ما که ما دختران آنها بودیم ما را از سن پنج سالگی به مکتب می 
نُ  ةهم کتاب آوردند. اگر  مان میشدیم از مکتب بیرون ه ساله که میدختران را، بلکه ندرتاً. 
کتاب و قلم    ،توانستیم بنویسیم پدران عزیزمان با کمال تغیرتوانستیم بخوانیم یا خط میمی

انداختند که چه معنی دارد دختر خط را از دستمان گرفته، پاره کرده و شکسته و به دور می 
ست.  !؟ همین حد که بتوانید قرآن بخوانید کافینشی بشویدخواهید مُمگر می   !؟داشته باشد

باید همینا اطفال صغیر هم گمان میم باشد )کردیم که واقع    : ق1325،  تمدن  یة نشرطور 
 (. 3، ص12ش

ها به دو شیوۀ عمومی خانهای، نظام آموزش سنتی در ایرانِ دوره قاجار بود. مکتبخانهنظام مکتب
اداره می   نجبا(   فرزندان طبقات باالی جامعه )اشراف و اعیان ونوع خصوصی برای  شد.  و خصوصی 

آبادی،  شد )دولتگیری از »معلم سرخانه« برپا می ها عمدتاً در خانة اغنیا و با بهره خانهبود. این مکتب

___________________________________________________________ 
رسید )نکـ: مستوفی،  ده سال هم میتر بود و گاه به  ای برای طبقات باالتر جامعه بیشتر و طوالنیخانه. البته دورۀ آموزش مکتب1

1343  :218 .) 
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(. بسیاری از فرزندان درباریان و دختران آنها نیز به همین شیوه سواد خواندن و تا حدی  14:  1362
ا نیز برای توده مردم بود. مکان  هخانههای خود آموخته بودند. نوع عمومی مکتبنوشتن را در خانه

مکتب  به این  بود.  معلمان  یا خانه  و  مساجد  مکتب خانه، عمدتاً  در  آموزش  با روش خانهطور کلی،  ها 
ها صرفاً آموزش در حد خواندن و نوشتن بود که برای ارتباط با  خانهسنتی بود. هدف غایی در مکتب

به  بازار  یا  خانوادهدربار  آید.  فکار  چیزی  نمیها  آن  از  چندان راتر  هم  نوشتن  مهارت  حتی  خواستند. 
ها نه با ریاضی و علوم تجربی  خانهآموزان در مکتب شد. با چنین انتظاری از آموزش، دانش تقویت نمی

آموختند و  های زندگی میچندان مهارتشدند و نه با جغرافی و مطالعات اجتماعی. نهچندان آشنا می
ها، به دنبال نوعی آموزش حداقلی  خانهیافتند، چرا که عموم مکتب درمینه از فرهنگ و هنر چیزی  

)مستوفی،   بودند  قرآن  خواندن  و  فارسی  الفبای  آموزش  حد  از  220:  1343در  دلیل  همین  به   .)
 های مدرن خبری نبود.  آموزش 

می کودکان  به  ناکارآمد  و  غیرعلمی  روشی  با  را  فارسی  کودکالفبای  آنکه  از  پیش  ان آموختند. 
اندازۀ کافی با الفبای فارسی و جایگاه حروف آشنا شوند به کودکان قرآن و گلستان سعدی و  بتوانند به 

(. در واقع، فرایند آموزش الفبای فارسی بر اساس قرآن  بود. 43: 2535آموختند )راوندی، امثال آن می
ی گنجوی و امثال  نظام  ةخمسها با آثار برجسته و سنگین ادبی همچون آثار سعدی یا  سپس آموزش 
گردید. ثقیل و سنگین بودن این کتب، آموزش را برای بسیاری از کودکان، سخت و آن تکمیل می

(. فراگرفتن زبان و ادبیات فارسی با این روش آموزش غیرعلمی، 19:  1363کرد )کسروی،  دشوار می
با مشکل مواجه می آموختند. لذا مدیران  یساخت و کودکان به سختی مطالب را مفرایند آموزش را 

های شدید بر جسم  ها به جای آنکه روش تعلیم و تربیت خود را تغییر دهند به اِعمال تنبیهخانهمکتب
کردند که مطالب درسی را  آورند و آنها را مجبور میو جان کودکان از طریق چوب و فلک روی می

تنبیه فیزیکیوار و بیطوطی لذا  از حفظ کنند.  بفهمند  از  با چوب و فلک بخشی جدایی  آنکه  ناپذیر 
مکتب )راوندی،  خانهآموزش  بود  قاجار  عهد  در  دالمانی،  43:  2535ای  نظام 218:  1378؛  فرجام   .)
ای  العابدین مراغهزینسوادی و جهل در سطح جامعه بود. ای در ایران، گسترش بیخانهآموزش مکتب

دهد که پیامد آن  ر مکتب خانه را چنین شرح می، تجربة آموزش خود دگیب  میابراه  ةناماحتیسدر  
 عمالً افزایش سواد نبود:  

مکتب راه  سال  مسلمان هشت  معلم؟  چه  و  تربیت؟  چه  و  مکتب؟  چه  ولی  پیمودم  خانه 
با جهل   نداده  از »با« تشخیص  را  نبیند! در تحصیل چنین مکاتب که »الف«  نشنود، کافر 

یة ظلمت آن مکاتب ابدالدهر هم در این جهل مرکب بعد از هشت سال بیرون آمده و در سا
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آن   نیست  نفس خود  پیش  ما  اسباب مالمت  خیلی  برد. چیزی که  خواهم  سر  به  نادانی  و 
 (.   3/9: 1909ای، است که امثال بنده زیاد است! نگارنده منحصر به فرد نیست« )مراغه 

می نشان  وضعیت  مکتباین  که  نمیخانهدهد  قاجار  زمان  در  و  توانستها  سواد  گسترش  به  ند 
آموزش عمومی در سطح جامعه کمک شایانی کنند ولی تا زمانی که نیاز به علوم جدید احساس نشد، 

ای به بعد که ضرورت توسعة علمی کشور ها نیز ایجاد نشد. با این حال از دوره خانهنیاز به تغییر مکتب
مقدمه  عنوان  تازه  )به  شد،  احساس  کشور(  امنیت  حفظ  برای  که  ای  دریافتند  حاکمان  زمان  آن  در 

 خانه، پاسخگوی نیازهای آنها نیست و لذا نظام آموزشی حاکم وارد فاز بحران شد. مکتب

 امپریالیسم نظامی و آغاز بیداری ایرانیان 
با تمدن مغرب زمین روبه ایران  ای خانههای عمیق آموزش مکتبرو نشد متوجه ضعفتا زمانی که 

های چندساله با قوای روس شد. در ان فتحعلی شاه جامعة ایران درگیر جنگخود نشد. در اواخر دور
سال  سال این  به  مربوط  اول  دورۀ  روس شد.  قوای  با  دوره جنگ  دو  درگیر  ایران  تا    1184های  ها 

شمسی است که قوای ایران به سختی شکست خورد و با تحمیل عهدنامة ننگین »گلستان«    1192
ا1192) پایان رسید.  به  دوم جنگش(  دورۀ  نبود، چرا که  راه  پایان  راه رسیدند،  ین  از  به سرعت  ها 

شمسی بین قوای ایرانی و قوای روس درگرفت که    1206تا    1204های  هایی که در بین سالجنگ
ایرانیان، شکستی سخت برای  آن  عهد فرجام  تحمیل  و  قبل  از  ننگین نامهتر  یعنی ای  گلستان،  از  تر 

هایی که نتیجة آن از دست رفتن همیشگی جنگ  ش( به ایرانیان بود.1206)عهدنامة »ترکمانچای«  
مرغوب  از  سرزمینبسیاری  میرزا،  ترین  عباس  دوران،  آن  در  بود.  ایران  غرب  شمال  و  شمال  های 

خورد و با زد به در بسته می ها، که هرچه میولیعهد ایران و فرماندۀ قوای ایرانیان در جنگ با روس 
داد، هنگامی که ژوبر نمایندۀ ناپلئون بناپارات به  های بیشتری را از دست میسرزمین   هر نبردی صرفاً

های پی در پی ایرانیان چیست و ایران آمد از سر درماندگی از نمایندۀ امپراتور پرسید که علت شکست
 اند؟رو شدهاند که با چنین فضاحتی در تاریخ خود روبهآنها چه اشتباهی کرده

اروپایی دانم  نمی بر ما مسلط کرده چیستاین قدرتی که شما  را  و    ؟ها  ما  و موجب ضعف 
کار بردن تمام قوای عقلیه متبحرید شما در فنون جنگیدن و فتح کردن و به  ترقی شما چه؟

غوطه جهل  در  ما  آنکه  حال  به و  و  میوریم  نظر  در  را  آتیه  و   گیریم.ندرت  جمعیت  مگر 
ز اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به  خیزی و ثروت مشرق زمین احاصل
بر جمیع    رحمتشثیرات مفیدش در سر ما کمتر از سر شماست؟ یا خدایی که  أتابد، تما می

کنم. اجنبی حرف  دهد؟ گمان نمیمیذرات عالم یکسان است، خواسته شما را بر ما برتری  
 (. 95: 1322)ژوبر،  ر نمایم؟شیاو بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را ه ن!بز
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ماندگی شدید ایران از  های عقبهای ایران و روسیه بود که نخستین جلوه از خالل همان جنگ
ترین شکل ممکن یعنی ورود کشورهای قدرتمند به خوبی خود را نشان داد، آن هم در قالب سخت

به سرزمین  نظامی  بهامپریالیسم  این وقایع،  از  بعد  ایران.  برای  تدرهای  پیشرفت  اندیشه توسعه و  یج 
عقب این  )رضوانی،  ترمیم  شد  مطرح  جدی  طور  به  ایرانی  روشنفکران  و  حاکمان  میان  در  ماندگی 

ایرانی قلمداد (. این دوران را می 8:  1345 ایرانیان و دوران تجددخواهی در جامعة  توان آغاز بیداری 
)آدمیت،   یع22:  1340کرد  دوران  همان  در  میرزا  عباس  سال  (.  در  نسل1190نی  اولین  های  ش، 

دانشجویان ایرانی به خارج از کشور اعزام شدند تا علوم و فنون جدید را از آن کشورها اخذ کنند و به  
ایران بیاورند. در آن دوران، فرض اساسی بر این بود که کشورهای اروپایی با دستیابی به علوم جدید  

اند. بعد از فوت زودهنگام  نظامی و غیرنظامی دست یافته  هایهایی در حوزهبود که به چنین توانایی
عباس میرزا، در دورۀ محمدشاه نیز تعدادی از جوانان از طبقات اعیان و اشراف برای تحصیل به اروپا  

های اولیة دانشجویان ایرانی در مواجهه با مغرب زمین  (. نسل88:  1329رفتند )هدایت مخبرالسلطنه،  
های مدرن، بیش از پیش پی  سة آن با فرودستی ایرانیان، به ضرورت آموزش و پیشرفت آنها و مقای

فارغ از  بعد  دانشجویان  این  در سال بردند.  ایران  به  بازگشت  و  علوم مختلف  در  بعد،  التحصیلی  های 
 ساز اولین مؤسسة آموزش عالی در ایران را فراهم کردند، یعنی مدرسه دارالفنون.  زمینه

 جدید؛ تولد دارالفنون  ظهور گفتمان آموزشی 
آموزش  به  نیاز  عقباحساس  این  کاهش  برای  جدید  اقدامات های  برخی  به  منجر  عظیم،  ماندگی 

مهمتوسعه شد.  شاه  ناصرالدین  دوران  اوایل  در  سال  محور  در  دارالفنون  تأسیس  کار،   1230ترین 
این نگهداری  و  ساخت  هزینة  بود.  او  صدراعظم  امیرکبیر،  دست  به  شمسی  توسط    هجری  مدرسه 

دوره در  شد.  تأمین  عمومی  خزانة  از  و  نداشت، دولت  وجود  ایران  در  ابتدایی  مدرسة  هیچ  که  ای 
دارالفنون، حتی نخستین مدرسة ابتدایی در ایران هم نبود بلکه در واقع اولین مؤسسة آموزش عالی 

سالهبودند    16تا    14ان  ساله نبودند بلکه جوان  7آموزان این مدرسه کودکان  مدرن در کشور بود. دانش 
دانش175:  1355)صدیق،   طبقات مختلف  (.  از  کودکان  یا  عادی  مردم  فرزندان  مدرسه  این  آموزان 

آنها فرزندان گلچین شده از طبقه اعیان و اشراف کشور، شاه  زادگان و جامعه هم نبودند بلکه اغلب 
دست عالیدرباریان،  افسران  مملکت،  نمایاندرکاران  و  سفرا  )هدایت رتبه،  بودند  شاه  ندگان 

(. این افراد که تا آن زمان توانسته بودند به دلیل جایگاه  376:  1368؛ ویلز،  86:  1329مخبرالسلطنه،  
معلم از طریق  و  به طبقاتی خود  را  نوشتن  و  آمادۀ  های سرخانه سواد خواندن  اکنون  بیاموزند،  خوبی 

هدف بودند.  کشور  در  عالی  آموزش  مؤسسة  اولین  به  آموزش   رفتن  این  دارالفنون از  مدرسة  در  ها 
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ایرانی   تربیت نسل جدیدی از صاحبان منصبان کشوری و لشگری و همچنین پزشکان و مهندسان 
 (. 218: 1378بود )دالمانی، 

می نشان  اسامی محصالن  مرور  این،  بر  مدرسهعالوه  دارالفنون  و  دهد که  بود  پسران  برای  ای 
)اعت  نبود  راهی  آن  به  را  دارالفنون، 1096-1087:  1367مادالسلطنه،  دختران  به  ورود  برای  لذا   .)

شد )فقط فرزندان طبقات باال( و هم  های اولیة آن، هم »تبعیض طبقاتی« اعمال می خصوصاً در دوره
»تبعیض جنسیتی« )فقط پسران(. در واقع این مدرسه به نوعی به بازتولید نظام طبقاتی و حفظ آن در  

ا که صرفاً جوانان طبقات اعیان و اشراف کشور حق داشتند که در دارالفنون  زد، چرکشور دامن می
حوزه  در  و   ببینند  سالآموزش  در  افراد  همین  لذا  شوند،  متخصص  مناصب ای  باالترین  بعد،  های 

کردند. در دارالفنون، علوم مختلفی چون پزشکی، داروسازی، امور لشگری و کشوری را نیز اشغال می
ریاضی، زبان  نظامی،  و  شیمی  فیزیک،  و  مهندسی،  انگلیسی  فرانسه،  )آلمانی،  مختلف  خارجی  های 

می تدریس  )بروگش،  روسی(  هم  93:  1374شد  و  ایرانی  اساتید  میان  از  هم  دارالفنون  مدرسان   .)
انتخاب می با این حال، در برخی رشتهاساتید خارجی  ها مانند پزشکی، همگی اساتید از اروپا شدند. 

از   3از هلند و دکتر آلبو  2از اتریش، دکتر شلیمر  1توان به دکتر پوالک که در این بین می  آمده بودند
(. در طول چند دهه فعالیت دارالفنون، صدها نفر از جوانان 718-716:  1352آلمان اشاره کرد )الگود،  

فارغخانواده مدرسه  این  از  جامعه  متنفذ  به های  افراد  این  توالتحصیل شدند.  آموزهتدریج  و انستند  ها 
(. 175:  1355معارف جدید مغرب زمین را در میان طبقات باال و متوسط جامعه اشاعه دهند )صدیق،  

 شدند.  های بعد غالباً به صدارت و صاحبان مناصب عمده در کشور بدل می همین افراد نیز در دوره 
به   نزدیک  که  شاه  سال  50ناصرالدین  در  کرد،  حکومت  این  بر  تأسیس  های  سال  ابتدایی 

رفت، به حدی دارالفنون، به این مدرسه عالقه و توجه فراوانی داشت و اغلب برای بازدید به آنجا می
های اولیة دارالفنون، حتی انتخاب محصالن در مدرسه به دست شخص شاه بود و او خود  که در دوره 

ناصرالدین شاه (. 223: 1348 ها در دارالفنون داشت )یغمایی،نظارت مستقیم بر نحوۀ پیشرفت آموزش 
کرد تا آنکه اقدامات و  های مختلف تشویق میداد و آنها را به شیوه محصالن و معلمان را جایزه می

الدین اسدآبادی و میرزا ملکم خان که »علم« و »آزادی« را الزم و ملزوم یکدیگر  تبلیغات سیدجمال
تواند همچون ماری در ور میدانستند، شاه کشور را هراسناک کرد که گسترش آموزش در کشقرار می

ستیزی را در کشور بلند خواهی و شاهآستین شاه شود که روزی به او ضربه خواهد زد و ندای آزادی
گردانی او از حمایت ملوکانه از دارالفنون شد کند. لذا این وضعیت، منجر به تغییر عقیدۀ شاه و روی

___________________________________________________________ 
1. Dr. Polak 

2. Dr. Shlimmer 

3. Dr Albo 
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گیری جنبش مشروطه، نزدیک به پنجاه انة شکل از تأسیس دارالفنون تا آست(.  30:  1335)بزرگ امید،  
مخالفت  پسران مسلمان  و  دختران  برای  مدارس جدید  تأسیس  با  دوران،  این  در  سال طول کشید. 

مدرسهمی دارالفنون  که  حالی  در  سایر شد،  ولی  بود  نجبا،  و  اشراف  طبقة  جامعه،  خواص  برای  ای 
بودن محروم  مدرسه  این  در  تحصیل  حق  از  جامعه  دهه طبقات  تا  همه،  این  با  تأسیس د.  از  بعد  ها 

نظام  بر  مبتنی  کودکان،  ابتدایی  تحصیل  برای  غالب  آموزشی  نظام  همچنان  نیز  دارالفنون 
مدرسهخانهمکتب و  نبود  خبری  آن  فراگیر  شکل  به  جدید  مدارس  از  و  بود  دوران  ای  در  سازی 

 وجه گسترش خاصی نیافت.  ، به هیچشاه به دلیل هراس شاه از تغییرات اجتماعی و سیاسیناصرالدین

 های مدرن در ایران  گیری اولین دبستان گسترش گفتمان آموزشی جدید، شکل
اولین »دبستان دارالفنون که بگذریم،  یا  از  نه توسط شاه و  ایران،  امروزی در  به شکل  های مدرن« 

وسیلة میسیونرها یا همان مبلغان مذهبی از آمریکا، انگلیس و فرانسه تأسیس  نخبگان ایرانی، بلکه به
مسی، دبستانی  ش   1214مطابق با    1835شدند. برای اولین بار چندین مبلغ مذهبی آمریکایی در سال  

(. هدف این مدارس هم آموزش مدرن  433:  1346پور،  چهارکالسه در ارومیه تأسیس کردند )انصاف
آمریکایی که  وقتی  دلیل  همین  به  مسیحیت.  تبلیغ  هم  و  ارومیه، بود  بر  عالوه  داشتند  قصد  ها 

تأسیمدرسه با  شرط  این  به  صرفاً  وقت  دولت  کنند،  تأسیس  نیز  تهران  در  دخترانه  مدرسة ای  س 
: 1360آمریکایی موافقت کرد که مسؤوالن این مدرسه هیچ دختر مسلمانی را ثبت نام نکنند )ناهید،  

آمده14 مدارس  این  که  بود  این  بر  عامه  باور  در حین (.  مسیحیت  آیین  از  تبلیغات ضمنی  با  تا  اند 
دلی به همین  کنند.  ترغیب  مسیحیت  به  را  مسلمان  دختران  ابتدایی،  دروس  خانوادهآموزش  های  ل، 

نمی مدارس  این  به  را  خود  فرزندان  دهه  چندین  تا  )ویلز،  مسلمان  ؛  205و    203:  1368فرستادند 
های مذهبی ایران (. بر این اساس محصالن در این مدارس عمدتاً از میان اقلیت239:  1385آفاری،  

اقلیت مدارس،  این  کنار  در  البته  بودند.  زرتشتی(  و  یهودی  مذ )مسیحی،  دوران، های  در همان  هبی 
 (.  648: 1373، کرزن، 16: 1360مدارس دخترانه مخصوص به خود را نیز دایر کرده بودند )ناهید، 

ترین در دورۀ ناصرالدین شاه، فرانسویان نیز در تهران کلیسا و چند مدرسه تأسیس کردند. از مهم 
می ایران  در  فرانسویان  الزامدارس  مدرسة  و  آلیانس  مدرسة  به  کرد)دالمانی، ریستتوان  اشاره  ها 

تدریج برخی دختران ایرانی که عمدتاً  (. در این مدارس نیز عالوه بر فرزندان اروپاییان، به224:  1378
(. در آن دوران این مدارس 14،  1360های دینی بودند توانستند به تحصیل بپردازند )ناهید،  از اقلیت

فرنگی توسط  که  میمدرن  تأسیس  کشور  در  نمی  شد،ها  گسترش  و  توسعه  که چندان  چرا  یافتند، 
های مذهبی به عنوان مشتریان اصلی این مدارس، جمعیتی محدود داشتند و همچنین کودکان  اقلیت

مکتب نظام  طریق  از  و  نداشتند  را  مدارس  این  به  ورود  حق  عمدتاً  نیز  آموزش خانهمسلمان  ای 
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رای آموزش کودکان در ایران وجود داشت ولی دیدند. گرچه تعداد محدودی از این مدارس مدرن بمی
انقالب مشروطه در سال   ، دختران مسلمان حق ورود به مدارس غیراسالمی را  1285عمالً تا زمان 

   1ها بعد از پیروزی انقالب مشروطه در یک روند تدریجی، کاهش یافت. گیرینداشتند. این سخت

 ها بر علیه آنهای بومی در ایران و مقاومتظهور اولین دبستان
دبستان از  اولین  بعد  دهه  چهار  ایران،  مردم  عامة  برای  و  ایرانیان  خود  توسط  امروزی،  شیوۀ  به  ها 

ها، که این دبستان  2(. 28: 1370ق( دایر شدند )رشدیه، 1305ش ) 1266دارالفنون یعنی در حدود سال 
وف به »رشدیه« در تبریز و  های پسرانه« بودند ابتدا توسط میرزا حسن تبریزی معرهمگی »دبستان
سال  در  توسط سپس  مردم  عامة  برای  مدارس  اولین  حقیقت  در  شدند.  تأسیس  تهران  در  بعد  های 

( شد  تأسیس  ش 1325،  تیترب  یةنشررشدیه  ملک1،  59ق،  سرعت 117:  1383زاده،  ؛  هرچقدر   .)
های جدید که رشدیه بستان بر بود، این فرایند در دها کُند و زمانخانهیادگیری الفبای فارسی در مکتب

دبستان  این  بود.  پرشتاب  و  سریع  بود،  کرده  شیوه تأسیس  به  کودکان  ها  آموزش  به  مدرن  ای 
بهمی بچة  پرداختند،  ماه  نوشتن می  7طوری که ظرف مدت سه  و  )آجودانی،  ساله، خواندن  آموخت 

سنت265:  1386 روحانیون  برخی  برای  کودکان،  یادگیری  سرعت  از  حد  این  صاحبان  (.  و  گرا 
با  خانهمکتب مقابله  به  تکفیر،  سالح  با  کردند  سعی  آنها  لذا  نبود،  خوشایند  اصالً  دوران  آن  در  ها 

مدارس جدید بروند. چنین وضعیتی، به تکفیر رشدیه منجر شد و مدرسة او در تبریز تخریب شد. در  
 همان دوران  

عالم از  شدهیکی  شگفت  در  شاگردان  پیشرفت  از  که  را خالف    نمایانی  مدرسه  بودن  بود، 
شرع اعالم کرد. چون از او علت را خواستند فرمود: نوباوگانی که به این سرعت و سهولت  

فرامی  را  بزرگی  آن  به  روی  مطالب  کفر  به  و  گشت  برخواهند  دین  از  بعدها  مسلماً  گیرند، 
 (.  32: 1370خواهند آورد )رشدیه، 

های پسرانه در دورۀ  تدریج از دبستان که مردم به   با این همه، سرعت یادگیری کودکان باعث شد
مخبرالسلطنه،   )هدایت  یابند  رواج  آنها  و  کنند  استقبال  شاه  دبستان 11:  1329مظفرالدین  اولین   .)

___________________________________________________________ 
از مدرسه آمریکایی در تهران    1303در تبریز بود. در سال  1285. برای مثال، پروین اعتصامی، شاعر نامدار ایرانی، که خود متولد 1

 (. 55: 1347التحصیل شد )بامداد، فارغ

اولین مدرسة پسرانه را در ایران توسط رشدیه در سال  . البته  2 (. در  38:  1363نویسد )کسروی،  می  1275احمد کسروی، تأسیس 
این سال اولین مدرسة پسرانه توسط رشدیه در »تهران« دایر شد و نه در »ایران«، چرا که در چند سال پیش از آن، رشدیه اولین 

(. البته این مدرسه به دلیل مخالفت طالب و روحانیون  39:  1370د )بنگرید به: رشدیه،  مدرسة نوین را در »تبریز« تأسیس کرده بو
دینی و ترویج فحشا به رشدیه و تکفیر او، بعد از یک سال و اندی تعطیل شد و رشدیه نیز از تبریز فراری صاحب نفوذ و اتهام بی

 دانستند. مثابه فردی کافر و نجس میمیرزا حسن رشدیه را بهها بعد، مقدسین و برخی از مردم، (. تا سال28:  1370گشت )همان، 
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،  1279(. تا سال  39:  1370تأسیس شد )رشدیه،    1275مدرن و به سبک امروزی در تهران، در سال  
دبستان به  تعداد  پسرانه  رس  21های  یعنی  عدد  و    17ید،  پایتخت  در  تبریز،    4دبستان  شهرهای  در 

بوشهر و رشت )کسروی،   بر  (. تعداد دانش38:  1363مشهد،  بالغ  این مدارس،  نفر   1300آموزان در 
اولین دبستان 382:  1361الملک،  شده بود )افضل با کمک(.  با ورود دولت بلکه  ایران، نه  های  ها در 

(. در آن دوران، دولت خود را  382:  1361الملک،  شد )افضلمین میهای آن تأمردمی ساخته و هزینه
آموزش عمومی نمیمتولی مدرسه نام »مدرسة دولتی«  سازی و  به  لذا در آن دوران، چیزی  دانست. 

بودند. خصوصی  مدارس،  همة  و  نداشت  سال    1وجود  در  مشروطه  انقالب  زمان  مدارس  1285تا   ،
مختلف کشور گسترش یافته بود، به طوری که کمتر شهری بود که  پسرانه، فراتر از تهران در نقاط  

(. این در حالی است 39:  1363حداقل یک یا دو دبستان جدید برای پسران نداشته باشد )کسروی،  
 (.  266: 1363ای در ایران تأسیس نشد )همان، ، هیچ مدرسة دخترانه1285که تا سال 

مدرسه  حال،  این  پسبا  برای  حتی  جدید  مخالفتهای  با  هم  علما،  ران  برخی  توسط  بسیار  های 
ها برای تأسیس مدارس شد. این مخالفتها و حتی تودۀ مردم مذهبی مواجه می خانهصاحبان مکتب

مراتب شدیدتر و تندتر بود. برخی روحانیون و طرفداران سنت حاکم در آن عصر رفتن به دخترانه به
نمی جایز  را  آمدارس جدید  زیرا  میدانستند،  قلمداد  ایمان  عقیده و ضعف  عامل سستی  را  کردند ن 

پرداختند  های جدید مانند ریاضی و علوم تجربی می(؛ زیرا این مدارس به دانش14؛  1340)صدیق،  
خانه، عالوه بر آموزش که هیچ رنگ و بوی دینی و اخروی نداشت. این در حالی بود که در مکتب

خانه اساس قرآن و کتب مذهبی بود تا کودکان در همان مکتباحکام دینی، حتی آموزش الفبا نیز بر  
مأنوس  و  آشنا  مذهب  )مستوفی،    با  در سال 217-218:  1343شوند  دلیل  به همین  که (.  اولیه  های 

ایران تأسیس می را تخریب مدارس جدید در  این مدارس جدید  از  شدند، متعصبان مذهبی بسیاری 
: 1378زاده،  کردند )جمالشتم و حتی اجرای حد شرعی تنبیه میکردند و معلمان را نیز با ضرب و  می
52 .) 

ابتدایی مدرن صرفاً   این، مدارس  با مدارس جدید دالیل دیگری نیز داشت. تا پیش از  مخالفت 
می تأسیس  ایران  در  مذهبی  میسیونرهای  از توسط  ضمنی  هدف  دوره  آن  مردم  نگاه  در  که  شد 

ترویج و تبلیغ م سیحیت در میان مسلمانان بود. به همین دلیل، نگاه مردم به  تأسیس این مدارس، 
نمی مدارس  این  به  را  خود  فرزندان  و  بود  منفی  مدارس جدید  )آفاری،  این  (.  239:  1385فرستادند 

همچنین در دورۀ ناصرالدین شاه و با ظهور فرقة بابیه، طرفداران این آیین جدید از آموزش و تحصیل 

___________________________________________________________ 
از این قضیه استثناء بود، باید این نکته را نیز دوباره یادآور شد که دارالفنون، یک مدرسة ابتدایی نبود بلکه یک    .1 البته دارالفنون 

 مؤسسة آموزش عالی در آن دوران بود که حتی اساتیدی خارجی داشت.   
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ن در حالی بود که علمای دینی و تودۀ مردم مذهبی با طرفداران فرقة بابیه کردند. ایزنان حمایت می
کردند. بابیان در میان تودۀ مذهبی در شدت برخورد میدین یا مرتد به در آن دوران، به عنوان افراد بی

بودند. حتی در موارد متعددی درگیری منفور  بسیار  ایشان پیش می ایران  با  این  های خونین  آمد. در 
رایط، بسیاری از بابیان به زندگی مخفی و پنهان کردن عقاید خویش روی آوردند، لذا هر کسی که ش

می حمایت  کودکان  برای  جدید  مدارس  تأسیس  و  مدرن  آموزش  یا از  و  بابی  انگ  راحتی  به  کرد، 
 (. 18: 1360خورد )ناهید، ارتباط با بیگانگان می

یک برچسب تحقیرآمیز نبود، بلکه شخصی که انگ  در دوران قاجار، برچسب بابی خوردن فقط  
شد، تصرف بر مال و ناموسش حالل بود و حتی قتل اش غارت میخورد خونش مباح و خانهبابی می

(.  443:  1376؛ کرمانی،  257:  1368؛ شیل،  198-197:  1368دانستند )ویلز،  فرزندانش را نیز روا می
به که  بود  شده  سبب  وضعیت  مدیاین  به  انگ  راحتی  زمان  آن  در  جدید  مدارس  طرفداران  و  ران 

(. در این 34:  1370گری از هستی ساقط کنند )رشدیه،  دینی و تکفیر بزنند و آنها را به اتهام بابیبی
تأسیس   ایران  در  آن  امروزی  به شکل  را  مدرن  پسرانة  مدرسة  اولین  که  رشدیه  میرزا حسن  میان، 

دانستند این بود که او اعتقاد  باالی منابر بر رشدیه وارد می  کرده بود نیز تکفیر کردند. جُرمی که در
  های خارجه« »علوم مدرن« و »زبانباید    و احکام  قرآنآموزش  بر    عالوه،  زمین  فرزندان ایرانداشت  

   های خارجه در مدارس جدید جرم کمی در آن دوران نبود:را هم بیاموزند. آموزش زبان
شد   بلند  مجالس  در  مقدسین  و  فریاد  بابی  جماعتی  که  است  شده  نزدیک  آخرالزمان  که 

آنکه  المذهب می دیگر  بدهند.  یاد  آنها  به  کتاب  و  بگیرند  اطفال  از دست  را  قرآن  خواهند 
 ( 431: 1376اند! )کرمانی، اطفال را زبان خارجه تعلیم داده

زبان آموزش  دوران،  آن  جدید،  در  مدارس  در  روسی(  فرانسه،  )انگلیسی،  اروپایی  نگاه های  در 
آنها به کودکان مسلمان،   به زعم  بود، چرا که  نابخشودنی  گناهی  بزرگ و  متعصبین مذهبی بدعتی 

آموخته می  ایمان دینی کودکان فراهم زبان مسیحیان و کفار  برای ضعف  را  امر زمینه  شد و همین 
صب در شد، برخی علمای متعای جدید تأسیس میکرد. به همین دلیل، در هر شهری که مدرسهمی

پرداختند و درصدد تکفیر مدیران مدرسه و تخریب خود مدرسه آن شهر به مبارزه با این مدارس می
از خانواده 39:  1379زاده،  آمدند )تقیبرمی این شرایط، بخشی  در  برخی روحانیون،  (.  از  به تبعیت  ها 

عالی مثل دارالفنون  فرستادند. حتی برخی از محصلین در مدارس  فرزندان خود را به این مدارس نمی
با تحصیالت جدید مخالف  های تهران از سوی برخی کسبه و پیشهنیز در خیابان وران متعصب که 

(. باور عامه بر این بود که ظهور مدارس 33:  1340گرفتند )صدیق،  بودند مورد آزار و توهین قرار می
دانش ذهن  در  باورهایی  میجدید،  آموزهآموزان  با  که  دینکارد  عیسی  های  دکتر  نیست.  سازگار  ی 
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چنین روایت   1282صدیق که بعدها رئیس دانشگاه تهران شد، از دوران دبستان خود در حدود سال  
 کند:  می

و دلسوز، وقت بسیار جدی  ما، مرتضی خان، مردی  با مدیر مدرسه  و  شناس، دقیق، منظم 
جست و ی شرکت میخوانها و مجالس روضهها، در جشنوجدان بود. در اعیاد و سوگواری 

می  مراعات  دقیقاً  را  مذهبی  رسوم  و  برنامهآداب  کنار  در  حتی  او  درسی  کرد.  کتب  و  ها 
گرفت. با این وصف، از گزند و آزار معاندین  معمول، امتحان قرآن و شرعیات را نیز از ما می

کهنه کوچه و  تمام  در  نبود.  مصون  افراطی  متعصیبن  و  مدرسه پرستان  مدخل  به  که    هایی 
شد بر دیوارها با گچ و ذغال به خط درشت نوشته بودند: مرتضی خان مدیر  کمالیه ختم می

نیز تحریک می  را  اراذل  از  بابی است. بعضی  از  مدرسه کمالیه،  او  کردند که در موقع عبور 
کوچه و بازار، کلمات زشت بر زبان آورند. یک روز هم که آن مدیر خدمتگزار و فداکار به  

به خانه میفاصله چند مت از مدرسه  از ما،  به کوچه، یک ر جلوتر  بام مشرف  از پشت  رفت 
سینی از خاکستر و زباله بر سر او ریختند و آن مرد شریف با کمال شکیبایی سر و صورت و  

 (. 16: 1340کاله و لباس خود را پاک کرد و به راه خود ادامه داد )صدیق، 

تدریج روطه، اگرچه مدارس جدید از نوع پسرانه، به اینها گویای آن است که در دوران پیش از مش
جریان سنت مخالفت  بودند ولی  تأسیس و گسترش  به در حال  زیادی  مدارس فشارهای  این  با  گرا 

آورد. با این حال، نگاه به مدارس جدید زمانی به کلی تغییر محصلین، معلمین و مدیران مدارس می
رهبران دینی که بعدها از رهبران انقالب مشروطه شد، در اللّه سید محمد طباطبایی از  کرد که آیت 

ای به شیوۀ جدید به نام »مدرسه اسالم« را برپا نمود و پسر خود،  ق( مدرسه1317ش )1278سال  
و   برگزید  مدرسه  مدیریت  به  را  طباطبایی  را  محمدصادق  کرمانی  محمد  ناظم  نیز  میرزا  عنوان  به 

تأسیس این مدرسه   1مشهور شد.«  کرمانی  »ناظم االسالمبه    که بعداً  انتخاب کرد  »مدرسه اسالم«
سنت روحانیت  مخالفت  که  شد  و موجب  کفر  مظاهر  از  و  اسالم  مخالف  را  مدارس  این  که  گرا 

زدند تا حد زیادی فروکش نماید و دینی میدانستند و به مدیران این مدارس انگ بیمأبی میفرنگی
به سکوت شدند )ملک نوعی 120:  1383ده،  زامخالفان مجبور  به  (. در واقع تأسیس مدرسة اسالم، 

تأیید شاخه برای  مهر  را  تأییدی ضمنی که زمینه  بود،  به مدارس جدید  نوگرا نسبت  از روحانیت  ای 
اللّه  گسترش هرچه بیشتر این گونه مدارس در جامعه فراهم نمود. با این حال، افرادی چون شیخ فضل

ها بعد از مخالفان مدارس جدید در ایران باقی ماندند. او هر نوع  سال  نوری و طرفدارانش، همچنان تا

___________________________________________________________ 
. بخش است نهضت مشروطیتبه تاریخ    راجعرا نوشت که   تاریخ بیداری ایرانیانکتاب  های بعد،  الم کرمانی در سالاالس. ناظم 1

امروزه این کتاب، از    .استو پس از آن   های منتهی به انقالب مشروطه از تحوالت سالاالسالم  ناظم  ة کتاب خاطرات روزان  عمدۀ
  .شودمعتبرترین اسناد و کتب تاریخی برای مطالعة تاریخ جنبش مشروطه در ایران قلمداد می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA
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بی به  منجر  را  مدرن  میآموزش  ایرانی  جوانان  در  ناظمدانست.  دینی  کرمانی   خی تار  کتاب  االسالم 
کند که خطاب ش روایت می1284در حدود سال    ه نوریاللّشیخ فضل  از دیدارش با  انیرانیا  یداریب

  به او چنین گفت:
قسم می اسالم  حقیقت  به  را  تو  االسالم،  جدیدهناظم  مدارس  این  آیا  شرع    ،دهم.  خالف 

نیست !نیست اسالم  دین  اضمحالل  با  مدارس مصادف  این  به  ورود  آیا  زبان  !؟  آیا درس  ؟ 
)کرمانی،   ؟!کندخیف و ضعیف نمیعقائد شاگردان را س  ،خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک

1376 :322  .) 

ای گفته است که مدارس جدید صرفاً برای »پسران« در  اللّه در زمانه این سخنان را شیخ فضل
بود و هنوز هیچ مدرسه »دخترانهحال شکل ایران تأسیس نشده  گیری و گسترش تدریجی  ای« در 

شدند تکلیف »مدارس دخترانه« هایی روبرو میشای که »مدارس پسرانه« با چنین واکنبود. در زمانه 
 کامالً روشن بود!

 ممنوعیت تأسیس مدارس دخترانه تا انقالب مشروطه 
ای برای دختران مسلمان ایرانی تأسیس نشد.  ، هیچ مدرسه1285تا پیش از انقالب مشروطه در سال  

علمایی چون   بود که حتی  تابو  دخترانه چنان  مدارس  انقالب آیتاحداث  از  پیش  نیز  اللّه طباطبایی 
ها بعد از انقالب مشروطه نیز از حق مشروطه به آن ورود نکردند. لذا بسیاری از این دختران تا سال 

( بودند  محروم  مدرن  مطالبة  4،  1، ش 1302،  نسوان  عالم  یةنشرآموزش  هرگونه  قاجار،  عصر  در   .)
د. در آن دوران، تصور عامه بر این بود که زنان  ش شدت سرکوب میآموزش و مدرسه برای دختران به

(. فرهنگ 313:  1383العقل هستند و ذهن آنان توانایی فهم مباحث عمیق را ندارد )دوگوبینو،  ناقص
کرد که بسیاری از زنان نیز  پدرساالر در آن زمان، این ایدئولوژی جنسیتی را چنان در بوق و کرنا می

( بودند  کرده  باور  را  ش 1325،  تمدن  یةنشرآن  ص12ق،  زنان  3،  که  بود  این  بر  عمومی  باور   .)
های اجتماعی نیستند و  تر از مردان هستند، چرا که قادر به تحمل بار مسؤولیتاهمیتموجوداتی کم

(. در چنین چهارچوب فرهنگی، وظیفة  372، 12، ش1302، رانشهریا یةنشرتوان پذیرش آن را ندارند )
:  1377،  آفاریدانستند )ربیت فرزندان و خدمت به شوهر در محیط خانه میداری و تزن را صرفاً خانه

کردند و آن را کاری عبث  لذا از فرستادن دختران به مدارس جلوگیری می  1(. 354:  1387شمیم،  ؛  15
 کردند. و بیهوده قلمداد می 
ف عفت و های مردم نیز خروج مکرر دختران جوان از خانه برای تحصیل را خالاز طرفی، توده

(. هرچندان زنان در سنین باالتر، بیشتر از خانه برای  412:  1357محبوبی،  کردند )پاکدامنی قلمداد می

___________________________________________________________ 
 4، 6، ش1285، مجلس  ةروزنام . همچنین بنگرید به 1
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شدند، چرا که نه نیاز چندانی به شدند ولی دختران بسیار کمتر از خانه خارج میامور منزل خارج می
ها برقرار بود که  انی در خیابانخرید از بیرون خانه توسط آنها وجود داشت و نه امکانات تفریحی چند

خیابان انگیزه در  دختران  برای  فراغت  اوقات  گذراندن  برای  پارکای  شهرها  در  کند.  ایجاد  های  ها 
تفریح خاصی برای نشستن و استراحت زنان نبود. بازارهای شهرها غالباً کوچک، تنگ و محلی بودند. 

ها  و نه از امکانات تفریحی و سرگرمی در خیابانها و بازارهای بزرگ امروزی خبری بود  نه از پاساژ
گرفت ها چراغ نداشت و با تاریکی شب، ظلمات شدیدی سراسر شهر را فرا میاثری بود. حتی خیابان

کردند تا قبل از غروب آفتاب حتماً به خانه برگردند. رفتند نیز تالش میو زنانی که بیرون از خانه می
نوشتند که آنها جز برای ا از وضعیت دختران جوان در همان دوران میهبه همین دلیل برخی روزنامه

، 3ش  :1302،  رانیا  خواهنسوان وطن  یةنشرشدند )استحمام و یا کارهای ضروری از خانه خارج نمی
19   .) 

مفسده و  را خطرناک  زنان  برای  خواندن  درس  قاجار  عصر  در  موارد،  این  از  فراتر  آمیز هم تازه 
های دختران امکان ارتباط  شودمیاور عامه بر این بود که سواد خواندن و نوشتن باعث  دانستند. بمی

طریق   از  میهبنوشتن  پنهانی  توانایی  این  و  آورند  به دست  بکشاند.  اخالقی  فساد  به  را  زنان  تواند 
می چنین  دلیل  عشقهمین  تا  ندهید  یاد  نوشتن  زنان  »به  که  )کسروی، گفتند  کرد«  نتوانند  بازی 

خانواده 22:  1324 از  بسیاری  فرهنگی،  بستر  در چنین  به (.  را  دختران خود  تعلیم  و  آموزش  مثابه  ها، 
خانوادگی   بیمیننگ  به  و  میدانستند  خویش  دختران  را  سوادی  آن  و  خانوادگی    ةمایبالیدند  فخر 

سوادی دختر، خود یکی از  (. در فرهنگ عامه در عصر قاجار، بی12:  1353السلطنه،  نامیدند )تاجمی
ای، چنان کاری کرده بود  شد. این فرهنگ تودهبزرگترین سندها برای »پاکی« آن دختر محسوب می 

 ب زنان ایرانی از سواد خواندن و نوشتن محروم مانده بودند.  که غال
ب  1270از دهه   آنها می هشمسی که  یافت،  برای پسران توسعه  به  تدریج مدارس جدید  توانستند 

دوم  درجه  شهروندان  دوران،  آن  در  زنان  نداشتند.  تحصیل  حق  دختران  هم  باز  ولی  بروند  مدرسه 
بسیاری حقوق  محسوب می  از  که  )فوران،  شدند  بودند  نو  ةنشری؛  206:  1382مردان محروم  ،  ایران 

یکی از    از آن برخوردار بودند،(. محرومیت دختران از حق تحصیلی که پسران  3، ص69ش   :ق1327
های جنسیتی رایج در عصر قاجار بود. در دوران قاجار، پشت کردن به فرهنگ آموزش همین تبعیض

مثابه گناهی بزرگ و در حد  سبک امروزی برای پسران به ای و احداث مدارس مدرن به  خانهمکتب
»ناموس« گره    ۀپدیدشد. این وضعیت برای دختران به دلیل آنکه به  ترویج فساد در زمین قلمداد می

خورد بسیار شدیدتر بود و حتی صحبت از تأسیس مدارس دخترانه برای آنها نیز تابو و عملی بسیار می
کسانی   بود.  قبیح  و  بابی کرا  زشت  بودند  جدید  مدارس  در  دختران  آموزش  و  تحصیل  طرفدار  ه 
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(. در فرهنگ آن زمان نیز  599:  1383زاده،  کردند )ملکدین و مخالف اسالم قلمداد میمسلک، بی 
گشت. به همین دلیل، هر کسی  شد ریختن خونش حالل میرو میههرکسی که با چنین اتهاماتی روب

 کردند.  کرد با سالح تکفیر از هستی خارج میطرفداری میکه از تأسیس مدارس دخترانه را 
ای ساخته نشد تنها برای دختران مدرسهدر چنین شرایطی، در دوران پیش از انقالب مشروطه، نه

بلکه آنها در سنین کودکی نیز حق نداشتند به همراه پسران، در یک مدرسه درس بخوانند. در چنین 
ی که با چنین جریان سنگین فرهنگی موافق نبودند و قصد داشتند هایشرایطی، حتی معدود خانواده

ای آمد که خانواده دختران خود را به مدرسه بفرستند نیز حق نداشتند چنین کاری کنند. گاه پیش می
ساله خود را حتی با تغییر نام او به نامی پسرانه    8یا    7کرد که دختر  های مختلف، تالش میبه روش 

لباس   پوشاندن  »و  به  برادرانش  همراه  به  مانند   ةمدرسمبدل،  بتواند  هم  او  که  بفرستند  پسرانه« 
شد افتاد و دیر و یا زود برمال میبرادرانش درس بخواند اما معمواًل این تدابیر هم چندان کارساز نمی

 1کردند.و دختر را از مدرسه پسرانه، اخراج و با خانواده او نیز برخورد می 

ناصرالدین شاه، به جز معدودی از زنان طبقات باالی جامعه، تقریباً   ۀدورپایان  ، تا  بر این اساس 
سواد مانده بودند. اساساً آموزش زنان جزئی از فرهنگ زمانه نبود و برعکس آن حاکم  غالب زنان بی

آنها  چرا که بسیاری از    ،بود. این وضعیت در مورد دختران از طبقات متوسط و فقیر جامعه شدیدتر بود
زنان   فرودستی  نبودند.  برخوردار  کمترین سوادی  از  و  بودند  نرفته  مکتب  به  عرصهرا  حتی  های  در 

شاه  ۀدوردر    ،مختلف از  ناصرالدین  ایرانی    بسیاری  کردندروشنفکران  انتقاد  اول  برخی   2. نسل 
با   ناصری  عصر  در  به  ةمقایسروشنفکران  فرنگ،  و  ایران  در  کودکان  آموزش  و  تعلیم   وضعیت 

می ایران  در  وقت  دولتحاکمیت  مانند  چرا  که  و  تاختند  اجباری  را  کودکان  آموزش  متمدن،  های 
نمی نمی  3کنند؟همگانی  کودکان  برای  عمومی  آموزش  متولی  دولت  در  چرا  اطفال  سواد  به  و  شود 

در   ،معروف خود، »یک کلمه«  ةهای فقیر توجهی ندارد؟ به طور مثال، مستشارالدوله در رسال خانواده

___________________________________________________________ 
شیو برخط »دنیای زنان در عصر قاجار« وابسته به دانشگاه هاروارد، خاطرات خدیجه افضل وزیری، از مجموعه »مه  . بنگرید به: آر1

 . 1353، بهمن 4، صفحه  59A14129لقا مالح«: سند شماره 

2( خطابه«  »صد  رساله  به  بنگرید  مثال  طور  به   .1325( »مکتوبات«  رساله  کرمانی؛  آقاخان  میرزا  از  فتحع1328ق(  از  لی  ق( 
 خان مستشارالدوله.    ق( از میرزا یوسف1287آخوندزاده؛ رساله »یک کلمه« )

ها اجباری، ناصری، در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همچون آلمان، فرانسه و انگلستان، تحصیل کودکان در دبستان ۀ. در دور3
انو از آن، متناسب با جمعیت هر منطقه،  ها نیز در این کشورها تأسیس  ها و دانشگاهاع دبیرستانرایگان و همگانی شده بود. فراتر 

)صدیق،   نداشت  وجود  برای کودکان  ابتدایی  مدرسه  ایران، حتی یک  در  زمان  در همان  بود که  حالی  در  این  بودند.  :  1355شده 
161-162    .) 
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برمی عامه  حقوق  از  را  فرنگ  در  آموزش  مشروطه، حق  انقالب  از  پیش  دهه  و وضعیت سه  شمارد 
 کند: زمین را چنین توصیف می تعلیم کودکان در مغرب

بنای مکتب  از حقوق عامه،  و معلمخانهیکی  است. چون  خانهها  اطفال فقرا  تربیت  برای  ها 
الزم امور و اقدم وظایف است. لهذا در آنجا تعلیم  تعلم علوم و معارف در فرنگستان، مطلقاً از  

عامه شمرده از حقوق  را  نابینایان  مساکین، حتی  و  فقرا  )مستشارالدوله،  اطفال    : ق1287اند 
 بخش فقره نوزدهم از حقوق عامه(. 

اعتراض اسفناک  این  وضعیت  و  نرسید  جایی  به  زمان  آن  در  هرچند  روشنفکری،  جریان  از  ها 
برای   ذهنیت آموزشی  ولی  یافت  ادامه  مشروطه  انقالب  دوران  تا  دختران،  خصوصاً  ایرانی  کودکان 

که بعد از   طوریههای بعد فراهم نمود. بعمومی جامعه و بسترهای اجتماعی را برای تغییرات در نسل
 تدریج به سوی زنان و دختران ایرانی گشوده شد. ههای امید بپیروزی مشروطه، روزنه

 و ظهور فرصت تاریخی انقالب مشروطه 
هجری شمسی، شرایط تا حدودی به نفع زنان تغییر کرد. در   1285با وقوع انقالب مشروطه در سال  

آن دوره، مشروطه خواهان بر سر کار آمده بودند و استبداد سیاسی تا حدی مهار شده بود. با تضعیف 
و قدرت سیاسی،   بود. د  ةجامعدولت  برخی زنان  مدنی در حال تقویت و جان گرفتن  این شرایط،  ر 

باالی جامعه که در آن زمان   از طبقات  باسواد  معلم  به کمکروشنفکر  بودند  توانسته  های سرخانه، 
هایی مخصوص دختران ایرانی تأسیس کنند. دولت وقت با آنکه با  شوند به این فکر افتادند که مدرسه 

م و همچنین  مالی  مشکالت  دلیل  به  ولی  بود  موافق  زنان  تحصیل  خالفتتحصیل  با  عمومی  های 
ساخت. لذا در این ای هم برای آنها نمیدانست و مدرسهزنان، خودش را متولی آموزش دختران نمی

به  یکدیگر  کمک  با  زنان،  برخی  نبود.  دخترانه  مدارس  ساخت  و  دولت  حمایت  به  امیدی  شرایط، 
اتاق برخی  این وضعیت،  در  آوردند.  روی  خانگی  مدارس  خانتأسیس  به کالس ههای  درس  ها  های 

 (. 2، ص 3ش  :ق 1333، شکوفه ةتبدیل شد )نشری
در شهر    1285دخترانه را در سال    ةمدرسخانم استرآبادی بود که اولین    بییکی از این افراد، بی 

 12تا  7اش را به دبستان و محلی برای آموزش دختران های خانهاو یکی از اتاق 1تهران تأسیس کرد.
اش با همین کرد. او نام مدرسه را »دبستان دوشیزگان« گذاشت و تابلویی بر سر در خانه ساله بدل  

عنوان گذاشت. پخش خبر تأسیس این مدرسه چنان بلوایی در تهران به پا کرد که دیری نگذشت که 

___________________________________________________________ 
بی1 کتا  بی.  که  هنگامی  که  بود  کسی  او  بود.  دربار  فرزندان  معلمان  از  استرآبادی،  النسواندتأب  خانم  انقالب    یب  از  پیش  در 

الرجال  عنوان  شد، کتابی بامشروطه نوشته شد که حاوی محتوایی ضدزنانه قلمداد می این   معایب  انتقادهایی طنزآلود  با  نوشت و 
 د.  رکتاب رانقد ک
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افتاد. یکی از علما به نام سید علی شوشتری اعالم کرد که دوشیزه  جان مدیر مدرسه هم به خطر 
هایی پخش انگیز است و تأسیس این مدرسه مفسده دارد. از طرفی، او در سطح شهر اعالمیهشهوت

او رفت و   ةخانچرا که هنرمندان به    ،کرد که حاوی آن بود که مدیر مدرسه نیز فساد اخالقی داردمی
از   و  دارند  می  ةخانآمد  گوش  به  موسیقی  بیاو صدای  دلیل  به همین  ر  بیرسد.  استرآبادی  ا خانم 

اهلل نوری در حرم عبدالعظیم حسنی بر منبر رفت و اعالم خطر چندی بعد، شیخ فضل  1تکفیر کردند. 
اند. مردم با شنیدن کرد و فریاد برآورد که وای بر این مملکت که در آن دبستان دوشیزگان باز کرده 

می  زار  زار  سخنان  )این  این،  28-25:  1385مالح،  گریستند  از  بعد  چنان  (.  عمومی  احساسات 
برافروخته شد که برخی مردم متعصب قصد تخریب مدرسه را کردند. فشار عمومی چنان باال گرفت 

ناچار مجبور گردید دبستان دوشیزگان که حتی مجوز رسمی از وزارت  ه  بی خانم استرآبادی بکه بی
ز نتوانست در برابر چنین حتی دولت نی  2(. 132:  1352قویمی،  تعطیل کند )  ،معارف آن زمان را داشت

مقاوم توده تموج  از  کند.  ی  مقاومت  علما  برخی  رهبری  به  عصر  بهها  در  دولت  و  شاه  کلی،  طور 
رو شدن با بخشی از روحانیت که با این مدارس همشروطه با مدارس جدید موافق بودند ولی توان روب

(. مدتی بعد،  340:  1362آبادی،  ت؛ دول383:  1361الملک،  ورزیدند را نداشتند )افضلبه مخالفت می
ایرانی شدت گرفت، شیخ فضل برای دختران  احداث مدارس  برای  تقاضای عمومی  اهلل  هنگامی که 

)ملک است«  اسالم  شرع  دخترانه، خالف  مدارس  »تأسیس  که  داد  فتوا  بار  این  :  1383زاده،  نوری 
599  .) 

ناموس« در تهران    ةمدرسبه نام »  ی، طوبی آزموده دبستان دیگر1286چندی بعد از آن، در سال  
(. او از تجربیات دبستان دوشیزگان بسیار آموخته بود و  41:  1347خود تأسیس کرد )بامداد،    ةخانو در  

بود برطرف کند. طوبی آزموده باید کاری   شدهکه منجر به تعطیلی آن مدرسه  را  سعی کرد اشکاالتی  
او نیز به سرنوشت   ةمدرسکرد که طرفداران متعصب مدرسه را مخالف شرع و دین قلمداد نکنند تا می

دوشیزگان دچار نشود. او سعی کرد ظاهر مدرسه را کامالً اسالمی کند. لذا اواًل نام مدرسه را    ةمدرس
گر روایت  (. ناموس،29:  1377بسیار هدفمند انتخاب کرد و آن را »مدرسه ناموس« گذاشت )آفاری،  

در و دیوار مدرسه را هم با آیات و    او همچنینآمیز.  انگیز بود و نه مفسده غیرت ایرانیان بود نه شهوت 

___________________________________________________________ 
افضل وزیری. بنگرید به: آرشیو برخط »دنیای زنان در عصر قاجار« وابسته به دانشگاه هاروارد، خاطرات  1   ة معلم مدرس  ، خدیجه 

بی دختر  و  از مجموع   بیدوشیزگان  استرآبادی،  لقا مالح«: سند شماره    ةخانم  بهمن  23و    11،  10، صفحات  59A14129»مه   ،
1353 . 

ر« خانم استرآبادی در آرشیو برخط »دنیای زنان در عصر قاجا   بیبی  ۀ « نولقا مالحمه. همچنین بنگرید به: فایل صوتی خاطرات »2
 . 1393، خرداد 1A14129وابسته به دانشگاه هاروارد، سند شماره 
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روایات مذهبی آمیخته کرد تا رهگذران با دیدن مدرسه، ظاهر آن را ببینند که کامالً اسالمی است و 
در کالس  نکنند.  دینی  آموزش احساس خطر  کنار  در  نیز  آموزه  هایهای درس  قرآنی و جدید،  های 

 شد. متون دینی هم تدریس می
کرد تا نشان دهد که  فراتر از آن، طوبی آزموده هر از چندگاهی مجلس روضه در مدرسه برپا می

این دبستان، درصدد بی با تأسیس  )بامداد،  مدیران مدرسه  نیستند  : 1347دین کردن دختران جامعه 
خانم    بیکرد. این در حالی بود که بیگیری سیاسی هم نمی، طوبی آزموده موضععالوه بر این(.  42

پرداخت. او روزهای آخر هفته، زنان را به  استرآبادی، پیش از تأسیس مدرسه، به کنشگری سیاسی می
گفت و خواهی برای آنها میشروطه و حکومت قانون و آزادیکرد و از مزایای مخانه خود دعوت می

میسخنرانی سیاسی  )آفاری،  های  فعالیت42-41:  1377کرد  این  آن (.  متعصب  مردان  چشم  از  ها 
تا حساسیتزمان دور نمانده بود. در چنین شرایطی، طوبی آزموده دست به این کارها نمی ها به زد 

نشود.    ةمدرس برانگیخته  سیاستاو  این  بودظاهراً  داده  جواب  نیز  او  نه   ،های  که   ةمدرستنها  چرا 
ناموس تعطیل نشد بلکه بعد از چندی، طوبی آزموده توانست چندین مدرسه دیگر را نیز برای آموزش 
دختران تأسیس نماید و کار خود را توسعه دهد و سهمی مهم در تاریخ گسترش آموزش مدرن برای 

 ند. دختران ایرانی ایفا ک
دیگری نیز در تهران و    ةدخترانها، مدارس  های بعد و با کاهش نسبی مخالفتتدریج در سالهب

شدند تأسیس  شهرها  سال    طوریهب  ،برخی  تا  انقالب 1295که  پیروزی  از  بعد  سال  ده  یعنی   ،
  مدرسه شده بود که در این مدارس،   47مشروطه، تعداد مدارس دخترانه فقط در شهر تهران بالغ بر  

  نشریه ای مدرن بودند )آموز دختر در سنین مختلف مشغول به آموزش و تحصیل به شیوه دانش  2761
ص11ش   :ق 1334،  شکوفه سال  4،  در  مدرسه  1297(.  به  بار  اولین  برای  دولت  برای نیز،  سازی 

دولت قرار  دولتی و رایگان در دستور کار    ةدختران  ةمدرسو در این راه، تأسیس ده    کرددختران اقدام  
ب سال  طوریکهگرفت؛  در  به  1298ه  نزدیک  دانش  1000،  با  دختر  به   ةهزینآموز  مشغول  دولت 

)نشریه   بودند  زنانتحصیل  حال،  1، ص12ش   :ق1338،  زبان  این  با  گسترش    ةتوسع(.  و  آموزشی 
نمی انجام  یکنواختی  به طور  در سراسر کشور  دخترانه  تهران  ،شدمدارس  در  که  بسیارچرا  ی  مداری 

ها از داشتن  قاجار، همچنان برخی شهرها و استان  ۀدور. این در حالی بود که تا پایان  تأسیس شدند
حداقل یک مدرسه دخترانه محروم بودند. این در حالی بود که در برخی شهرها، تعداد مدارس پسرانه  

حتی یک    رایگان که توسط دولت احداث شده بود به چندین مورد رسیده بود ولی در همان شهرها
 دولتی نیز وجود نداشت.  ةمدرس
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یافتند ولی  از دوران مشروطه به بعد، مدارس دخترانه، اگرچه کندتر از مدارس پسرانه توسعه می
هرچه بود روند حرکت آنها رو به جلو و در مسیر افزایش بود. با این همه، روند پیشروی آرام مدارس 

ب آغاز شد  مشروطه  انقالب  از  بعد  که  سال دخترانه  در  راه خود  داده  ادامه  بعد  در طوریه ب  ، های  که 
رضا شاه، تحصیل دختران در   ۀدوردوران پهلوی اول، اقدامی مهم روی داد و آن هم این بود که در  

نه   تالش  مدارس،  و  شد  »اجباری«  بلکه  »رایگان«  جذب    شدتنها  با  به    ۀگستردکه  زن،  معلمان 
ایرانی در مدارس جدید اقدام شود. دولت نیز به عنوان متولی اصلی آموزش   آموزش فراگیر دختران 

و تالش   گردید  بدل  بودجه  کرد دختران  با تخصیص  امر،  که  این  به  عظیم  و    ةتوسعهای  آموزشی 
های و در سال  افزایش سواد در میان دختران ایرانی را سرعت بیشتری دهد. گسترش مدارس ابتدایی

بعد دبیرستان برای دختران و پسران، میزان سواد نوجوانان ایرانی را به حدی افزایش داد که نیاز به  
ایران بیش از پیش احساس شد. تأسیس دانشگاه تهران در سال   ، فرجام 1313تأسیس دانشگاه در 

نظام دانشگاهی در کشور    ةتوسعهای بعد، با  وضعیتی که در سال   ،چنین انباشت آموزشی در کشور بود
طرفداران تر شدگسترده  و  یافتند  بیشتری  قدرت  روز  به  روز  مدارس جدید  این وضعیت،  نتیجه  در   .

آموزشی کشور محقق خانهنظام مکتب نظام  به حاشیه رفتند و تغییرات اساسی در  از پیش  بیش  ای 
 گردید.  

 گیریبحث و نتیجه 
این   به  پاسخ  دنبال  به  پژوهش  مکتبال  ؤساین  آموزش  از  تغییر  که  است  آموزش  خانهبوده  به  ای 

خانه« و ای به سبک مدرن، چگونه به یک انقالب آموزشی در کشور منجر شده است. »مکتبمدرسه
ترین های بسیاری با یکدیگر داشتند. شاید مهم امروزی( تفاوت  ۀشیو»مدرسه« )یا همان دبستان به  

ر در  »مدرسه«  و  »مکتب«  تمایز  آموزش وجه  از  هدف  است.  بوده  آموزش  به  آنها  ویکرد 
ها  ای، »آباد کردن آخرت« بود. به همین دلیل، تعلیم دروس دینی و الهی در محور آموزش خانهمکتب

توجه دروسی  به  قرار داشت ولی در مدارس جدید، هدف اصلی، »آباد کردن دنیا« بود. به همین دلیل  
دنشد  می زندگی  در  قدرت  افزایش  به  داشتندیوی  که  که توجه  بود  جدید  مدارس  ظهور  با  صرفاً   .

های خارجه )مثل انگلیسی، فرانسه و روسی( وارد دروس دروسی مانند ریاضیات، طب و یا حتی زبان
ایرانی   محصالن  مکتب شدآموزشی  نظام  در  دروس  این  حتی خانه.  و  بودند  عنایت  مورد  اصالً  ای 
مصادیق دوری از خدا و رسول او و نزدیکی به کفار قلمداد های خارجه را  آموزش دروسی مانند زبان

میمی حرام  را  آنها  تدریس  لذا  و  تغییر کردند  با  ایران  در  آموزش  شدن  دنیوی  واقع،  در  دانستند. 
فرایندی که به آرامی و بعد از نبردهای طوالنی   ،گفتمان آموزشی و ظهور مدارس جدید شکل گرفت 



 

 

 

 

 

 
 تولد مدرسه در ایران...     

 

 

 

23 

رسید.   نتیجه  خالصه  بهبه  ویژگیمیطور  برخی  و  توان  »مکتبتفاوتها  وخانههای  مدارس  »  ها« 
 :را در قالب موارد زیر خالصه کرد « به عنوان دو نظام آموزشی مختلف در دوران قاجاردیجد

   ؛مذهبی روشنفکران  دیمدارس جد ها روحانیون مذهبی بودند ولی متولیخانهی مکتبمتول

   ؛کردندیم ریمدارس را تکف  نیاسسان ؤمو  رانیشد. مدیمخالفت م دیمدارس جد با تأسیس

   ؛شودجوانان می میان دینی در اعتقاد بر این بود که مدارس جدید منجر به گسترش بی

ها، دروس دینی، شرعی و قرآنی بود. ولی در مدارس جدید، دروس  خانهدروس اصلی در مکتب
ها  خانهقرار گرفت. لذا مواد درسی از »دروس آسمانی« در مکتبغیردینی )نه ضددینی( محور آموزش 

  ؛ها تغییر یافتبه »دروس زمینی« در مدرسه

 ،یاضیر  مانندبود    دیدروس جدبر    د،یمدارس جد  دیتأک  یبود ول  یمی، دانش قدهاخانهمکتب  دیتأک
  ؛خارجه   یهازبان ،یو تجرب یعیعلوم طب ،ی جغراف خ،یتار

  برآمده از نبودند بلکه    یاخانهبرخاسته از نظام مکتب   ها نبودند. آنهاخانهامتدا مکتب  د،یمدارس جد
   ؛بودند ینظام آموزش غرب

جدتولد   شکست  شهیر  دیمدارس  قوا  رانیا  یهادر  که   داشت  شرفتهیپ  یکشورها  ینظام  یاز 
 ؛ آموزش فراهم کرده بود ۀحوزدر   راتییتغ یرا برا یاجتماع ةنیزم

آموزشی  خانهمکتب و  علمی  نیازهای  به  توجه  بدون  که  داشتند  ایرانی  کهن  تاریخ  در  ریشه  ها، 
   ؛زمانه، تداوم یافته بودند ولی مدارس جدید، محصولی وارداتی از غرب بودند

  شود   یبوم  یاسالم -  یرانیبا فرهنگ ا  یمدارس غرب  یالگو  د،ی بود که در مدارس جد  شدهتالش  
تدربه) مثال:  غرب   سیطور  کنار  یدروس  اسالم   در  مخالفتدروس  این طریق،  از  تا  مدارس ی(  با  ها 

 ؛ جدید کاهش یابد

 ؛بود هاخانهاز مکتب ترتر و ساده عیسر جدید آموزش در مدارس 
 د یکه در مکتب خانه تأک  یشد و هم بر نوشتن. در حالیم  دیهم بر خواندن تأک  د،یمدارس جد  در

  ؛بر خواندن بود و نه نوشتن

کار    امثال آنو    ییایو کتاب و دفتر، خط کش، کره جغراف  اهیبا قلم و تخته س   د،یمدارس جد  در
شد. لذا مدارس یابزارها استفاده نم  نیاز ا  هاخانهدر مکتب  یبودند. ول   نینو  در مدارس   شد. ابزارهایم

با   دی جد  رویکردیتازه و    یریها نبودند بلکه مسخانهتداوم مکتب  ، به لحاظ الگوی آموزشی نیز  دیجد
 ؛بودند یالهام از مدارس غرب

 ، ی دانست نه اجباریم  یاریاخت  ،نه واجب  دانستیمستحب م  یآموزش را امر   ایخانهمکتب  نظام
دولت یم   یخصوص نه  منهیهز  ،یدانست  رایزا  نه  که  ؛گانیدانست  بود  حالی  در  آموزش    این  نظام 
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امرکودکان  آموزش  فرایند    محور  مدرسه م   یرا  مستحب  دانست یواجب  عمومی    ،نه  کاالیی 
خصوصیمی نه  میسرمایه   ،دانست  هزینه گذاری  نه  گفتمان دانست  طرفداران  دلیل،  همین  به  زا. 

شدن   متولی  بر  بزرگدولت  مدرسه  عنوان  تأکید به  کشور  در  عمومی  آموزش  برای  حامی  ترین 
 ؛ کردندمی

  ی بوروکراس  گرورود دولت به مدرسه، آغازبود.  کودکان    میرود دولت به تعلآغاز و  د،ی مدارس جد
  ؛فراهم آوردنیز را  فراگیر آموزشی ةتوسعزمینة ی بود که آموزش

ند. این وضعیت منجر به  کرد جادیکردن مدارس را ا  ی«اجبار »و    «گانیرا»جنبش    د،یمدارس جد
 ؛گردید در سطح کشور یو همگان  یآموزش عموم جیترو

  ؛افتییاشاعه م گرید یآغاز و به شهرها پایتختدر تهران بود. تحوالت از  یسازکانون مدرسه

نزد پسرانه  تأس  20به    ک یمدارس  دخترانه  مدارس  از  زودتر  با   ،شدند  سیسال  مخالفت  چرا که 
   مراتب بیشتر از مدارس پسرانه بود.  مدارس دخترانه، به

  ۀو یشدر    یبحران ناکارآمد  شد،  یدر نظام آموزش  یکه موجب دگرگون  یزیچ  آن به طور خالصه،  
آموخت ینه تنها مهارت نوشتن را نم  ایخانهمکتب  چرا که نظام آموزش   ،بود  یآموزش و سوادآموز

رسیدند. این در حالی نمیالزم    ی هاییبه توانا  ز ین  ن موارد، کودکان در مهارت خواند  یاریبلکه در بس
درپی نظامی از کشورهای اروپایی و سلطه استعمار بر آن، های پیبود که جامعه ایران بعد از شکست

داشت.  به نیاز  کشور  آبادانی  و  توسعه  برای  متخصص  و  باسواد  نیروهای  به  نظام   رییتغشدت  از 
مدرسه  ایخانهبمکت نظام  سنت   گسست  ینوع  انگرینما  ،محوربه  آموزش  مدرن  یاز  آموزش  در   به 

بود  بود   ایران انقالبی  و  گفتمانی  تغییر  یک  مستلزم   یبرا  آزادانه  انتخاب  کی  ر،ییتغ  نیا  آغاز  .که 
گرفتار آمده بود و    یدر چنبره استعمار غرب  ران یچرا که ا  ؛بود  یخیتار  لیتحم  ینبود بلکه نوع  انیرانیا

تغ ایران  رییاگر  آموزشی  نظام  در  نم  گفتمانی  از  شاید  داد  یرخ  و  عهدنامه فراتر  ترکمانچای  های 
استقالل وطن،    دیبه ام  ل،یدل  نی رفت. به همیفرو م  امپریالیسم غربی  در استعمار و استثمار  گلستان،

در   .های بعد قدرتمندتر کندزمین را در سالتا بتواند ایران  تافیعلم سکوالر سربرآورد و قدر و اجر  
مدرسه   تأسیس  بین،  تغ  نیاول  دارالفنون،این  آموزشی  در  گفتمانی  ریینشانه   یعنی  ؛ بود  ران یا  نظام 

زم  یادوره علم،  م  و  ینیکه  آغاز میشود.  ی سکوالر  تازه  دارالفنون، عصری  تأسیس  علم  شود  با  که 
که   ، سرآغاز عصری استدورهاین  .  شوددر مدارس تدریس می   ینیدعلم    ی به جا  و زمینی  سکوالر

 . ردیگیم یشی، پ«خرتآساخت »از علم مربوط به  «ایساخت دن»علم مربوط به 
در  شد.  وارد  ایران  در  حکومت  پشتوانه  با  ابتدا  جدید،  مدارس  بر  مبتنی  آموزشی  جدید  گفتمان 

های بعد، این گفتمان با تأسیس مدارس ابتدایی مختلف توسط میسیونرهای مذهبی تقویت شد.  سال
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ای( و خانهبا این حال، در همین دوران شاهد نوعی نبرد گفتمانب بین طرفداران آموزش سنتی )مکتب
مکتب آموزش  طرفداران  مهمترین  از  هستیم.  جدید(  )مدارس  مدرن  مخالفان  خانهآموزش  و  ای 

های خارجه در مدارس جدید را  اهلل نوری بود که حتی آموزش زبانمدرن در ایران، شیخ فضل آموزش 
خواست و حتی تأسیس کرد و با آن به مخالف برمیبه عنوان عامل تضعیف ایمان جوانان قلمداد می 

اهلل تمدارس جدید را حرام اعالم کرد. از طرف مقابل، از مهمترین موافقان مدارس جدید در ایران، آی
سیدمحمد طباطبایی از رهبران انقالب مشروطه بود که خود رأساً اقدام به تأسیس مدارس نوین در  

دهنده نبردهای ایران کرد و با اقدام او راه برای تأسیس مدارس دیگر نیز هموارتر گردید. اینها نشان 
مدرس اولین  تأسیس  از  بعد  که  نبردهایی  بود؛  قاجار  زمان  ایران  در  یعنی گفتمانی  ایران  در  جدید  ه 

 ها پس از انقالب مشروطه نیز ادامه یافت. دارالفنون آغاز شد و تا سال
آنها در گذر زمان    ندادند بلکه با مرگ   ده یعق  ر ییتغگاه    هیچ،  ایخانهآموزش مکتب  نظام  رهبران

رفت، قدرت گفتمان در این راستا، هرچه زمان به جلوتر می  د.گردییم  فیقبل تضع  گفتمان  بود که
مکتب آموزش  )نظام  بر خانهپیشین  مبتنی  مدرن  آموزش  )نظام  جدید  گفتمان  قدرت  و  کمتر  ای(، 

اینکه در اوایل دوران پهلوی اول، تحصیل در مدارس جدید برای مدارس نوین( بیشتر می  گردید تا 
ای، به محاق خانه»رایگان« بلکه »اجباری« شد و نظام آموزش مکتبهمه کودکان ایرانی، نه تنها  

ها، گفتمان پیشین مبتنی بر آموزش رفت و بدین طریق گفتمان آموزشی جدید، توانست بعد از قرن
ای را از صحنه اجتماعی ایران تا حد زیادی خارج کند و خود به عنوان نظام آموزشی جدید  خانهمکتب

  اسخگوی نیازهای علمی و آموزشی کشور باشد به جای آن بنشیند.تواند پکه بهتر می
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