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 2پوراهلل موسینعمت
تربیت نوين در ايران طی قرن چهاردهم تحت شرايط چکیده: 

 هااام مقاا قرجهااانی خ اواساات یمااومی بدساات   وماات 

گق رش يافت. در بررسی جوانا  ايان موعاوچ، چهاار بعاد      

، «مح وا خ برنامه آموزش»، «مدرسه خ موقعیت آموزش»اساسی 

رياا م درساای خ یلاام برنامااه»خ « معلاام خ شنراامر آمااوزش»

ترريح خ آش ار شد شاه ايان ابعااد دارام خعاعیت     « آموزش

انااد. م فااختی در دخ نیمااه قارن در دخ   وماات مقا قر بااوده   

هاايی در  ين، در سراسر قرن چهاردهم، با اندک تفاختباخجودا

هام آماوزش خ پارخرش   شدت یمل، آنچه محور تمام فعالیت

باود   «تبعیت فرهنگ»قرار گرفت، تالش برام توسعه خ ترخيج 

شه در نیمه اخل مب نی بر فرايند اطایت خ در نیمه دخم مب نی بر 

ر آن دهاد یمال با   فرايند  ماقت دنبال شد. شواهد نران مای 

تواند موثر خ مقبول خاقع شود؛ هار چناد شاه تحات     منطق نمی

فرار قدرت   ومت اس مرار ياباد. آنچاه مزم اسات مح ارم     

باشاد خ باا   اسات شاه برآيناد یلام مای     « دانايی خاقعی»شمرد 

 آيد.  ب ارگیرم یلم آموزش بدست می

تربیت نوين ايران، دسا اخردهام آماوزش ناوين،     :هاکلیدواژه

 ، فرايندهام اطایت خ  ماقتفرهنگ تبعیت

N. Mosapour (Ph.D) 
Abstract: Modern education in Iran was 

expanded during the 14th century under 

universal conditions and public will by 

established governments. In examining the 

aspects of this issue, four basic dimensions of 

"educational situation and school", "content 

and curriculum", "teacher and education 

activist" and "curriculum planning" were 

explained and it was revealed that these 

dimensions had different status in two halves. 

However, throughout the 14th century, what 

became the centerpiece of all education 

activities was the attempt to develop and 

promote a "culture of adherence" that was 

pursued in the first half based on the 

obedience process and in the second half 

based on the process of stupidity. Evidence 

suggests that the practice of that logic cannot 

be effective and acceptable, even if it persists 

under the pressure of the government's 

power. What is needed is respect for "real 

knowledge", which is the result of science 

and is achieved using the science of 

education. 
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 مقدمه

قرن چهاردهم شمقی زمانی آغاز شد شه ملت ايران ا قاس شرد ديمر صدام محمدیلی شااه  

قاجار را فقط در تاريخ اواهاد شانید؛ آن صادام اراممین خ طلب اار شاه بهنماام دريافات         

 هام ايامت مخ لف در هم ارم خ همراهی با مررخطه اواهان، از اخ برآمده بود:تلمراف

را اواهم داد! رییت را چه به سرشری، رییت را چاه باه اسا نطا     سرخپاها س ام اين بی

طلبای! رییات غلاط می ناد ماا را نخواهاد! رییات        صا بقران، رییت را چه به فرياد  ق
م ماست شه آرامش میدهد، نعمات ارزانای میادارد خ دفاع باال      گوسفند خ ما شبانیم! سايه

 م!می ند! مايیم شه آبرخ میدهیم، مايیم شه مالک ايرانی
م اادا را مح اوم   آارال مان است! شاه شاهان را مح وم می نند باه درخ  گاويی، ساايه   

می نند به فقاد، به اس بداد، به ییاشی؛ مصلحین فرياد قانون می نناد، مراق ماردم ساامرم     
شرف را، شه قاانون قاانون می ارد در    می نند! ادا لعنت شند يوسف اان مق رارالدخله بی

 اين ممل ت همايونی!
اون جواب آزاديقت! رییت غلط می ند ای راض شند، غلط می ند ديوان مظالم بخواهاد،  

 غلط می ند مررخطه بخواهد، رییت غلط می ند ما را شه زينت شروريم مح وم شند!
ها هر شه نافرمانی شرد امانش ندهند، هر ايم به ق ا به ادام ا د خ خا د ققم دس ور داده

زير میخواهیم، داد پوس ش را شنده شاه پُر شنند! ما رییت سربهاواهی سر شه فرياد مررخطه
 گو میخواهیم، ما رییت شر خ شور میخواهیم.ما رییت بله قربان

دار یدالت خ پاشی! هر شس اينجا ممالک محرخسه ايران است خ ما هم قبله یالمیم خ پرچم
را ندارياد. برخياد از    اهلل از اين ممل ت برخد، شما رییت لیاقت سارخرم ماا  نمیخواد بقم

 (.1014لیاق انِ... )ناصرالملک خ ايرخانی، ااک ما برخيد ام بی

است: پس از آن ه اندشی از ارام   ش( در ادامه اين نقل، نوش ه 1044-1165ناصرالملک )

دساايس  »ااواهی را  ام صادر شرد خ فريادهاام مرارخطه  محمدیلی شاه شاس ه شد خم جوابیه

نامیاد. باا   « سوء قصد فِر  فاسده نقبت به دين خ دخلات »م نمود خ آنرا ایال« اارجه خ منافقین

ش( در اخلین شاماره سارم جدياد صوراسارافیل، شاه در       1006-1153اشبر دهخدا )آن ه یلی

« الملاوک، ملاوک ال االم    شاالم »ام در س ون چرند خ پرند باا ناام   سوئیس من رر شد، در مقاله

چرند خ پرند پادشاه را برتارين چرناد خ   »اواند خ « ارفمهمل خ م »جوابیه محمدیلی شاه را 
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(؛ اما آنچاه امیادم بارام ملات شاد،   ومات       1014دانقت )دهخدا، « پرندها در طول تاريخ

شرد خ ملت را بر اساس مررخطه بود. اهمیت مررخطه آن بود شه  دخدم برام  اشم تعیین می

مررخطه خ م مم آن، موعوچ مهم ديمرم نیا   نهاد. اما در قانون اساسی قانون، با  اشم برابر می

بود؛ شه گام بلندم در جايم ين شادن  « آموزش هممانی اجبارم»خجود داشت خ آن خاردشدن 

شد خ دخلت هم موظاف  ام محقوب میجام آموزش سن ی م  بخانهآموزش جديد )مدرن( به

اخردهام مررخطه بقت به اِیمال آن بود. همین بود شه ملت دل به تربیت به ینوان ي ی از دس 

تا به خاسطه آن، فرزندان ملت یلم بخوانند خ قانون بدانند خ اود را از جهل برهانند خ بار فقار   

 از  اشم را فرخنرانند خ از بردگی تن بدر برند. غلبه شنند خ ترس اود

، شه با آرزخم رعاشااه بارام   1ي صدسال تالش آموزش خ پرخرش ايران در قرن چهاردهم

همه ملت از آموزش خ برنامه درسی ي دست شرخچ شد، دس اخردهايی امیادآفرين  براوردارم 

« اواندگاناف ايش شمار درس»خ « اواندگیهام درسگق رش خ پوشش فرصت»داش ه است: 

دخ پديده مهمی هق ند شه طی قرن چهاردهم برام ملت ايران  اصل شد. اين پوشش خ شامار  

 ه گردد؛ اما خجود آن ااود ناویی از یادالت دس رسای را     الب ه ن وانقت با یدالت تربی ی آمیخ

فراهم شرد. باخجوداين، آنچه مورد بحث است نوچ اثرم است شه اين تربیات خ برناماه درسای    

شاد خ چاه   درپی آن بود خ دس اخردم است شه از آن  اصال شاد. چاه تربی ای جقا جو مای      

تربیت خ برنامه درسای در قارن   شخصی ی )هوي ی( از آن  اصل آمد خ بر تجربه برآمده از آن، 

 جديد )قرن پان دهم( به شجا رهقپار است؟ 

برام نران دادن جُق ن خ ساا ن تربیت خ برناماه درسای در قارن چهااردهم خ چماونمی      

شود. بنادگی باه معناام    اس فاده می« بردگی»خ « بندگی»پیمیرم آن در قرن آينده، از دخ مفهوم 

آيد. بنیااد ايان   ست شه با توسل به قادر م عال  اصل میآزادم یمل مب نی بر اج هاد شخصی ا

یاملیت به همان معنايی است شه در سخن مرهورم شه به رسول اشارم )(( منقاوب اسات؛    

(. يعنای ي قاانی خ مراابهت خ    1041)آملای،  « الطر  الی اهلل بعدد انفاس الخالئاق »بیان شده: 

به هم مطرح نیقات. هار شاس هماان     همانندم، در طريق مطرح نیقت. به تبع اين، هويت مرا

                                                 
هاام  براسااس ماالک   رن خ ايران شنونی، آن است شه گ ارش یمل ارد ساده چهااردهم را   ان ظار از اين نهاد مهم دنیام مد 1.

آشا ار شناد تحات     امها به ملت ايران ارائه شند. به ر است گا ارش باه صاورت مقايقاه    ارزشمند فار  از آمدخشد   ومت
 مديريت دخ   ومت چه دس اخردم  اصل شده.
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 هام شخصای خ در فرايناد  است شه اود با درک موقعیت پیچیده بر بنیادهام زيق ی خ ان خاب

شند. اين ساا ن، امرم شخصی اسات خ سااا نِ ديمارم مم ان     یمل به ساا ن آن اقدام می

دن شاخ   آخرم شارايط بارام شا   فراهم»به من له اب ار، درپی « تربیت خ برنامه درسی»نیقت. 

؛ نه ترسیم خ ساات انقان موردِ نظر، آنهم در گونۀ انباوه. ايان شادن منجار باه هويات       «است

خق ای چناین    توان آن را توصیف شرد.يابد خ میشود شه پس از تحققش، خاقعیت میي  ايی می

شند، شخ ِ خاجد آن صا   ي  ايی اسات خ در منطاق دينداراناه خ معناوم،     هوي ی ظهور می

سپارد خ بنادگی اادا را در مقابال بردگای الاق،      ه اود را به ادام يمانه میشخصی است ش

   گ يند.برمی

قرار دارد. بردگی، نویی باودن اسات شاه توساط ديمارم      « بردگی»، «بندگی»در مقابل اين 

اواهاد،  شود. در اين خععیت هماان شاه ديمارم مای    مقررات( تعريف میها خ ها، نظام)انقان

است؛ نه شدن! دس اخرد است نه فرايند. بودنی مطرح است « بودن»وم مطلوب است. بردگی اص

شاود خ بودخنباود آن باا تراويق خ تنبیاه بیرخنای هماراه        پیش تعريف شده، نظاارت مای   شه از

ياد شده است. در جايی ه امام یلای )چ( باه   « بندۀ غیر»گردد. از اين بودن، در م ون دينی به می

بناده ديمارم مبااش در    »؛ « ُاراا   اللَّاهُ   ُنْ یَبْدَ غَیْرِکَ خَ قَادْ جَعَلَاکَ  خَ لَا تَ»فرمايد: فرزندش می

، همین معنا را مطرح شرده است. اين  ّريت با بنادگی برابار   «شه اداخند تو را آزاد آفريد الی

 است.    1است؛ خ در مقابل آن، بردگی

انقاان  ». بردگای باه   گیرناد بندگی خ بردگی به معنام مورد نظار، در مقابال هام قارار مای     

دلخوش است. بردگی به هار ناوچ   « ياف هانقان تحقق»امید بق ه است خ بندگی به « شدهطرا ی

طارح آن را از پایش   « غیر )ديمرم: خالد، مدير،  اشم، نظام يا مرشد(»شود شه بودنی اطال  می

اگر هام مم ان    طرا ی شرده است؛ فار  از اين ه دس اخرد آن اوب يا بد باشد. اين نوچِ بودن،

شند. چنین بودنی بقیارم از مواقاع از ساوم   بودن را با مر ل )مخاطره( مواجه میباشد، انقان

هم یوامال سیاسای اواهاان آن هقا ند. همچناان تصاور        شود خ معموم جامعه دراواست می

 در ( انقانی را تحقق بخرید شاه تماماا   1644توان با شق روم مغ م )یقمراانی، شود میمی

                                                 
شود خ بارام هار دخم آنهاا، از شلماه بنادگی اسا فاده       به رخشنی م ماي  نمیگرچه در زبان رخزمره مردم، بندگی خ بردگی  1.
 شود؛ اما مايلم در اينجا، اين دخ مفهوم به ش ل م ماي  ديده شوند.  می
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خیاده   بعنوان يک م    رخانرناسای در اخايال قارن بیقا م     1 یار ديمرم است. رف ارگرايیاا

 .  (1046)اس ینر،  هام رف ارم چنین دس اخردم را  اصل شندتواند با رخششرد شه میمی

آماوزش خ  »ي ی از اب ارهام مهم تحقاق ايان اواساِت اج ماایی در دنیاام ناوين، نهااد        

ام بودنِ اا( با خرخد شخ  باه تققایم شاار اج ماایی خ     است. اواست جامعه بر« پرخرش

تعیین  دخد یمل، م فاخت است. در بردگی، با جادايی خ دخرم از اويرا ن مواجاه هقا یم.     

شخ  از  یثیت فردم براوردار نیقت! بودنی به فرمان ديمرم مطرح است. همان است شاه  

شاده اسات. بردگای، ناه     شناد شاه بارام آن تنظایم     طرا ی شده. همانند يک ماشین یمل مای 

شدن است خ نه رشد فاردم. بردگای، ناه    همانندسازم است خ نه همانندم. بردگی نه اج مایی

پخ می است خ نه فرهیخ می. بردگی، فرماانبرم بادخن اسا فاده از ام اناات انقاانی شخصای       

. بردگی نویی  ذف مقاوولیت  1شدن استاست. بردگی از اوير ن بريدن خ در ديمرم ذخب

. چنین خاقعی ی در نظام سلطه، در نظام مريادم،  0يی شخصی با ارجاچ به ديمرم استپاسخمو

هاا تبلاور   خ مرابه ايان  4خ اطایت 5، در نظام اس بداد، در نظام نادانی خ  ماقت6در نظام تبعیت

 يابد.    می

                                                 
1. Behaviorism Theory 

نقاانی  يا ازاودبیمانمی باه آشا ارشردن ابعااد هماین پدياده در اج مایاات ا      « الیناسیون»مر وم شريع ی با طرح موعوچ  .1
دهد یرا از دست م شيبه او یشند خ آگاهیا قاس م« اود»را  «ممريد» ،انقان «یمانمیازاودب»در  ماز نظر خ پرداات.می

 «یاج مای ر نياو»خ  «مخ فطر یقیخجود  ق»همان از دست رف ن  یمانمیازاودب شود.یم« شاذب یاودآگاه» یخ دچار نوی
 .(6؛ پژخهش یلوم سیاسی، شماره «یفرهنم ونیناسیخ ال یع يشر ییل(: »1014)رخشن، امیر. ) است
ۀ سرشار شود؛ اما منظور ما تعرض به آن یرص خ هییارفانه مطرح است، مم ن است آم مخرزالب ه با آنچه در یرق انیب نيا .0

 مشهربند هاوا  /میسلطان لیا انيگنجور(: ما گدا 601)غ ل  استيموعوچ گو نيا مبرا مسعد انی. بقتین از یاملیت انقانی
/ چاون  میدانا یدگار نما   م/ ره به جاندي/ گر برانند خ گر ببخرامینبود/ هر چه ما را لق  دهند آن ر ني/ بنده را نام اومیجانان

/ مر اداخند یقل خ می/ زر فرانند خ ما سر افراناريصحبت  م/ دخس ان در هوامیخ رخ نمردان مي/ سر ببازریشمر زندیدمرام م
شنناد/   وهینظر به م رمان/ تنگ چمی/ ما به یرقش ه اردس اندينو شه در جهان آ ی/ هر گلمیا گو م ن شه نادانم  یدانش را/ ی

دخست/ در همه یمر  تيج    ا می/ هر چه گف میرانی/ ما در آثار صنع  منمریشخ  م ممای/ تو به سمیما تماشاشنان بق ان
 .مین وان  يی  اريب وان گفت/ ترک   ي/ ترک جان ی مینق ان چیبه ه / همه یالماريخجود صحبت  یب اي/ سعدمیمانیاز آن پر

4. Adherence 
يابد خ بدترين ناوچ  معنام نادانی است. نادانی گاه با شم دانق ن خ گاه با اطادانق ن ظهور میخ هم Stupidityمعادل شلمه  .5

 ايندهام تربی ی قابل ب ارگیرم است.داند. هر سه اين فنون در فراست شه شخ  باخر دارد شه می آن، زمانی

باا   خ به معنام فرمانبردارم خ تم ین خ گردن نهادن است. اطایت در فرايندهام تربی ی معماوم   Obedience  معادل شلمه 4.
 خرم خ دفاچ همراه است.آسازم يا با دلیلب رگنمايی خ برجق ه
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اشنون اين پرسش مطرح است شه در قرن چهاردهم نقبت تربیت خ برنامه درسی اياران باا   

چمونه بوده است؟ آنچه ما در ترريح تربیت خ برنامه درسی به شن اش آن « بردگی»خ  «بندگی»

آموزش در شجاا انجاام   پردازيم چهار پديده اساسی تربیت خ برنامه درسی نوين ايران است: می

هاا  ها خ دلبقا می ها، شايق میشده )مدرسه خ موقعیت آموزش(، آموزش بر محور شدام دانش

ها، راهبرم امر آماوزش را  خ مح وام آموزش(، شخ  خاجد شدام شايق می دنبال شده )برنامه

مربوط به یمال آماوزش خ برناماه درسای      1بریهده داش ه )معلم خ شنرمرم آموزش( خ با یلم

ري م درسی خ یلم آموزش(. مدیام اصلی آن اسات  چمونه رف ار گرديده است؟ )دانش برنامه

ر تمام طول قرن چهاردهم بر آرمان بردگی یمل شرده خ شه نظام آموزش خ برنامه درسی ايران د

گرايی بر آن قائم مانده است! اما در آن دخ بخش مج ا خجود دارد: بخش اخل با ات ام به باس ان

 گرايی خ رنج. خ رفاه خ بخش دخم با آرمان اسالم

ماذشور   رادادهام مربوط باه چهاار مولفاه    آيد تادر اين مقاله، تالشی نظرخرزانه بعمل می

يعنی نحوه یمل خ پیامدهام مدرسه، مح وا، معلم خ یلم آموزش ايران طی قرن چهاردهم دنبال 

شناسانه از آنها در قرن پان دهم ترسایم گاردد. بااخجوداين،    خ تحلیل شود خ الب ه تصويرم آينده

ام تطبیقای بعمال   به سب   ضور دخ   ومت در اين دخره، مم ن است ان ظار رخد شه مطالعه

شناساانه اسات.   آيد. اما باخر بر اين است شه مقايقه خ بررسی تطبیقای دارام مال ظاات رخش  

هاا  پذيرم مربوط است. چرا شه برای از اين پديدهترين اين مال ظات به موعوچ مقايقهیمده

توان آنها را به سادگی به مقايقه گذاشت. در اين مواقع، اصول شار م علق به زمان هق ند خ نمی

هاام همجاوار مقايقاه    هايی آنچنان در موقعیات هام تطبیقی چنین است شه خاقعیتررسیدر ب

شود. ترديد نیقت شه   ومت پهلوم بقیار بیرا ر از قاجاار خ   ومات جمهاورم اساالمی      

توان به ش ل را خق ی می بقیار بیر ر از پهلوم به ساات مدارس اقدام شرده است. اين مقايقه

                                                 
اسات. آگااهی آزماوده شاده برارم دسا اخردم        Scienceعاادل  یلم به معنام آگاهی بررم مب نی بر تجربه خ آزمون خ م .1

گیرم است. هام يک یمل آش ار شود، برام ديمرم در موقعیت خ زمان ديمر هم قابل بهرههممانی است خ هر جا قانونمندم
خ ماوثر یمال    دهناد، شارگراا  از آن جهت شه  قیق ی از  قايق جهان را نران می ها گرچه جاخدانه نیق ند، امامندماين قانون

مطارح   شنناده آنهاا  جدام از هويت شخ  شناساايی شنند. پذيرش دس اخردهام یلمی فار  از باخرهام فرهنمی خ دينی خ می
گیرم از آن مزم اسات مراقا  اشا راک لفظای     است. همچنین، یلم نویی از شوشش بررم برام فهم جهان است خ برام بهره

 شود؛ شه ي ی از آنها دين است.ا از سوم رقبام یلم دنبال میبرام جايم ينی آن بود. اين موعوچ مخصوص
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 یث موعوچ ساات مدارس، جايماه ايران را در جهان م ناظر آن دياد  درست انجام داد شه از 

يا ايران را با شرور ديمرم شه م ناظر است به مقايقه گذاشت. مثال رتبه جهانی ايران از  یاث  

توسعه آموزش خ برنامه درسی در آن مان چه بوده خ اشناون شجاسات. ياا اياران در مقايقاه باا       

ات م حاده یربای چاه خعاعی ی داشا ه خ اشناون دارد. چناین        همقايه اود يعنی ترشیه يا امار

بنابراين، بیش از  مند نیق م.ام به بررسی دقیق اسناد م عدد نیاز دارد؛ شه اشنون از آن بهرهمطالعه

هاا  ام برام شار تطبیقی خارد شوم، تالش اواهد شد تا تصويرم از خاقعیتآن ه به چنین مقوله

 گردد.ام ديمر محول میام به فرص ی ديمر يا نويقندهسی مقايقهها ارائه گردد خ بررخ جريان

 گرای پهلوی  باستانحکومت در  برنامه درسیآموزش و 

هاايی بارام اسا قرار    ش( خق ی تر یل شد شه یلیرغم شوشاش  1053-1046  ومت پهلوم )

ل آموزش خ برنامه درسی نوين در قرن سی دهم شمقی، در آن موعوچ دس اخرد انادشی  اصا  

ترين دس اخردهام آن مان در سه بنیاد ظهور دارد: تصوي  م مم قاانون اساسای   شده بود. یمده

( به سب  تاشید آن بر مقوولیت   ومات در آماوزش ملات، تصاوي  قاانون      1115مررخطه )

دارالمعلماین   تأسایس ( به سب  طرا ی شالن آموزش خ برنامه درسی خ 1114اساسی معارف )

 ام برام آموزش خ برنامه درسی. رفه ه تربیت معلم( به سب  اقدام ب1113)

در میان باخرهام اساسی   ومت پهلوم برام رشد جامعه، توساعه آماوزش خ برناماه درسای     

(. رعاشاه در اين ارتباط سه اقدام اساسی را باه انجاام   1644دارام جايماه مهمی بود )شرخنین، 

خل ی خ آنهم تحت شرايط معمارم را جدم گرفت خ ساات مدارس د« مدرسه»رساند: موعوچ 

 تاألیف اهمیات قائال شاد خ دسا ور     « مح اوام آماوزش  »آموزشی را رسمیت بخراید، بارام   

( را صاادر شارد خ   1014هاا ) ( خ دبیرسا ان 1044) هاا دبقا ان م درسی ي دست بارام  هاش اب

 یستأسا  ام باه را ینصرم مهم تعريف نمود خ با هدف تربیت معلم دارام توانايی  رفه« معلم»

( اقدام شرد خ دانراماه را در  1010دانرماه تهران ) تأسیس( خ 1011دانرقراهام تربیت معلم )

 ايران با تربیت دبیر پیوند زد. 

از تربیت معلم مدرن، برنامه درسی مرش م خ مدارس م حدالر ل در   ومت رعاشاه باه  

يان بااخر اسا مرار خ    شاد. در دخره محمدرعاشااه نیا  ا   ینوان نمادهام یدالت تربی ی دفاچ می

آموزش »ادمت نویی از آموزش خ برنامه درسی قرار گرفت شه  توسعه يافت خ هر سه آنها در
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نام دارد خ هدفش آن بود تا با تدارک آموزش یادمنه به تربیت ي دست ملات بارام   « 1یمومی

فراار  تحقق جامعه مطلوب مورد نظر بپردازد. گرچه گاه تقاعام اج مایی آموزش خ به تبع آن 

هاا تحقاق ياباد، اماا شوشاش      گق رش بیش از آن بود شه پوشش ي دست در براای از مولفاه  

  ومت همان بود شه چنین شود. چنان اه دانرقارام یراايرم خ معلام یراايرم خ مدرساه       

یرايرم )همچنین اققام مرابه ديمر آنها در شرور(، همیره به ینوان اقدامی برام گذار قلمداد 

 (.1051بیمی، برام اس قرار! )بهمنشدند؛ نه دس اخردم 

در تربیت قديم ايران، آموزشای جرياان داشا ه اسات شاه گااه آن را       مدرسه و مکان آموزش: 

(، اماا خاقعیات چناین    1014اند )الماسای،  ارز آموزش اب دايی در آموزش نوين قلمداد شردههم

ماوزش مقادماتی در   م اان آ  نیقت خ اين دخ آموزش دارام تفاختی از زمین تا آسمان هقا ند. 

« مقا ن شخصای  »ناپذير از آموزش قديم ايران )تا ان هام قرن سی دهم شمقی( ج يی جدايی

شاد؛ شاه الب اه گااهی ايان      ااناه مقا قل در شاهرها برپاا مای     بود خ در موارد معدخدم، م   

اانه مقا قل  آمد. هم م   ج ء اماشن مقدس خ محل رخام  اجات به شمار میها اانهم   

به تعلیم خ تربیات   شدندهام زن اداره میدارهام مرد يا مُالباجیاانمی شه توسط م    خ هم

فارش  »هاا یباارت باود از:    پرداا ند. لوازم تر یل اين م اان م فاخت شودشان دا ر خ پقر می

م آلبالو يا یناب دار خ چند ترشهم م    صیر يا نمد يا گلیمی مندرس خ می  شوتاه خ تر چه

 (. 1041خ رشديه،  1010)راخندم، « شنارمی  خ چوب فل ی رخم زمین

ر مطرح شاد خ الب اه در   موعوچ مدرسه بعنوان م ان اا( آموزش در دخره پادشاهی قاجا

فضام مخالفت جدم رخ انیت خ یلمام دينی، به صورت محدخد در براای شاهرها خاقعیات    

با پرچم برافراشا ه در  يافت. اا صا( م ان اا( به آموزش خ آنهم با معمارم مخصو( خ 

، موعویی است شاه باه طاور جادم خ گقا رده در   ومات       هام مهم شهر خ رخس اموقعیت

(. ايان اقادام ناویی تف یاک     1056رعاشاه آغاز گرديد خ در دخره پهلوم رخاج يافت )صديق، 

فضاهام اج مایی )فضام تغذيه خ فضام تربیت( را درپی داشات شاه مقباول طباع خ پاذيرش      

 نبود.  دارهام   

                                                 
1. General Education 
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سنت م    اانمی ا شه گق ردگی خ پوشش بیر رم داشت ا دارام چند خيژگی باود شاه    

اخل آن ه م    ااانمی  ها بر مخالفت رخ انیت با جايم ينی آن تاثیر داش ند: شايد اين خيژگی

را اسا مرار  « تمااي  اج ماایی  »هام اا( اج ماایی باود خ ايان سانت،     م علق به گرخه اصوم 

م علق به يک  شرد شه اصوم شار میم آن ه م    اانمی با تعداد اندک شاگردانی بخرید. دخمی

اانواده بودند خ اين خاقعیت عمن ايجاد زمینه مراقبت اانواده، از نویی هممونی پايه خ آنهام  

چ زيق ی )ژن اوب!( براوردار بود. سوم آن ه م    اانمی ام ان تعامل اا صاصی مال از نو

پیراماونی بارام م  بادار داشا ه باشاد.       توانقت منافعداد شه میه را ش ل میبا ایضام اانواد

چهارم آن ه اين نوچ آموزش به سب   ضور در اانه با می ان قابل توجهی از پذيرايی دلپقاند  

عمن آموزش خ پس از آن همراه بود. خ پانجم آن اه م  بادار یضاوم از ااانواده رخ انیات       

  شد.محقوب می

رام جمع شدن اين نوچ آموزش به فرخپاشای ياک طبقاه اج ماایی دارام     دس ور رعاشاه ب

شد. همین سب  شد شه هم شاهد فريادهام فراخان در زمان اجرام اين فرهنگ اا( منجر می

هاام بعاد. خق ای از    هاام جبرانای در دهاه   دس ور باشیم خ هم شاهد اس مرار اين دا  خ تالش

آن مطرح اسات.  هام چندگانه شود، جنبهگف ه میدارها بعنوان يک طبقه اج مایی سخن م   

يعنی یالخه بر جنبه اج مایی، جنبه فرهنمی، جنبه اق صادم، جنبه سیاسی، جنبه دانری خ جنباه  

مديري ی هم مطرح بود. باخجوداين، دس ور   ومت به پر وانه قدرت مقا قر، اجرايای شاد خ    

نوين جذب شادند خ پذيرف ناد باا    فقط برای از مالهام دارام شايق می آموزش، در مدارس 

 سازخشارهام جديد آموزش دهند. 

موعوچ مدرسه خ م ان آموزش خ برنامه درسی هم در تربیت قديم خ هم در تربیات ناوين   

فراتر از يک پديده درخن  وزه آموزش خ برنامه درسی بوده است. در دخره نوين با نماهی شاه  

ثر شد، پديده  مال خ نقال باه    أم نی  م   ومت به مدرسه داشت، شهرسازم خ معمارم شهر

ام در تعامالت خالدين ا فرزندان ظهور يافت.  هام تازهتبع آن بازسازم گرديد خ آداب خ سنت

گااه )ااناه( را نیا     ثیر گذاشات،   ای معماارم سا ونت    أنه تنها مدرسه بر معمارم شهرم تا 

 (.1644خ ااشی،  1010دس خوش تغییر شرد )شاه  قینی، 

ادارم آموزش خ پرخرش نی  تغییراتی مزم بود تا به اين موعوچ بپردازند. تادبیر  در سازمان 

هاا خ موسقاات اج ماایی    امور م انی مدارس به بازسازم رخابط آموزش خ پرخرش با سازمان
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نفعاان م عادد خ   هام شارشناسی به تناسا  ذم منجر شد. ساات خ ساز مدارس نیازمند فعالیت

چنین شرايطی سب  شد تاا موعاوچ معماارم    هام عرخرم آن بود. تامین بودجه برام فعالیت

هام معمارم جايماهی پیادا شناد خ بعناوان ياک موعاوچ سیاسا مذارم       آموزشی در دانر ده

   آموزشی ا شهرسازم مورد توجه قرار گیرد.

در اخايل قرن چهاردهم، مدرسه بعنوان يک خا د دارام هويت مقا قل مطارح باود خ هار     

شارد. ایضاام مدرساه باه ساب  هماین هويات        ر یل هويت اود شوشش میمورد آن برام ت

شردند. در اين شرايط، پدياده بقایار   بدان ا قاس تعهد می گرف ه به خاسطه تالش، نقبتش ل

مهم، سازخشار یمل مدرسه بود. مدرسه باه صاورت ياک خا اد مقا قل دارام هويات ناوين        

مدرسه ااود را در  . هر شردمحلی ايفا می گر خ راهنما در جامعههدايت شد شه نقششناا ه می

دياد خ بارام  فا  خ ایا الم آن، ااود را      دهی به هويت شودشان خ نوجوانان ماوثر مای  ش ل

 دانقت.مقوول می

مدرسه در اين نقش، عمن آن ه شانون اج ماچ رهبران ف رم باود، الماويی بارام زنادگی     

د. اين شاارشرد مدرساه در طاول دخره    آمجديد خ الب ه موقعی ی برام شق  ای بار به  قاب می

 اشمیت رعاشاه اس مرار داشت. محمدرعاشاه نی  قري  به بیقت سال بر هماین رخال پایش   

شامرد خ هام   رفت. در اين شرايط بود شه مدرسه چنان اثرگذار بود شه هم شااه آنارا مهام مای    

وچ دارام يک باخر مخالفان اخ. در اخايل دهه چهل قرن چهاردهم، شاه خ مخالفانش در اين موع

 (. 1011پور، توانند سرنوشت ملت را دگرگون شنند )موسیبودند شه با سیطره بر مدرسه می

رادادهام دهه سی قارن چهااردهم خ توجاه شااه باه توساعه شراور اخ را سراسایمه باه          

بازانديری در نقش مدرسه بعنوان يک نهاد موثر اج مایی نرااند خ  اصال آن تغییار نمااه باه      

(. گرچاه  1031بود. اين تغییر نماه در دهه چهل با انقالب آموزشی ظهور شرد )پهلوم، مدرسه 

ام بود، ي ی از ابعاد مهم آن هماین باود شاه رخي ارد باه      انقالب آموزشی دارام ابعاد گق رده

مدرسه را تغییر داد. مدرسه در اين دخره در جهت از دست دادن هويت مق قل اود سو  داده 

گاذار تمادنی رخم   د اال  خ مقوول به يک خا د تابع خ محدخد در ادمتشد تا از يک خا 

آخرد. چنین اراده شد شه فضام  اشم بر مدرساه خ فرهناگ جاارم در مدرساه، رناگ تبعیات       

 آمد بامدس ان خ بر اساس نظر آنان به یمل بپردازد. بمیرد خ برام اوش
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هام دهه بیقات  ه در مدرسه  ومت پهلوم دخم در خاقع اواهان چنان رخح آزادم نبود ش

شارد )پهلاوم،   تعرياف مای   1«تمدن با ر  ». مدرسه را خا دم درادمت خ سی جريان داشت

اين اواست   ومت اماا ناه در    1«!پرخر آيدهم اود بردگی شند خ هم برده»( شه اصوم 1054

شاد. شا ل ي دسات بناام مادارس،      دنبال می« یدالت آموزشی»تحت اين بیان شه در پوشش 

هام ظاهرم اين مدیام فريبنده بودند. آنچه بنا باود  ان ي دست خ مح وام ي دست مولفهمعلم

در مدرسه جريان يابد فرهنگ سرازيرشده از مرش  بود؛ تا در هماه اقصاا نقااط شراور جاارم      

شناد خ  شود. الب ه، اين ي دس ی خق ی از لن  یدالت ديده شود، به طور یجیبی م فاخت جلوه می

 گردد. ن میدفاچ از آن مم

محور قبلی به تدريج از میان رفت خ مدرساه همچاون ياک    در اين شرايط تازه، نماه انقان

خا د صنع ی خ ج يی از شاراانه ب ر  تولید انقانِ مورد نظر تمدن ب ر ، ديده شاد. در ايان   

(. 1031زمان، در دنیام پیررف ه نی  نماه م انی ی موج دخم مب نی بر صنعت،  اشم بود )تاافلر،  

گار در  اق ضام اين خععیت آن بود تا مديريت مدرسه بازتعريف شود. مدير از شخصی هدايت

. به تباع ايان   موقعیت محلی به شخصی سازمانی در يک سیق م آموزشی ب ر  تغییر نقش داد

مهام نباود؛ آنچاه مزم باود      گیارم خ ناوآخرم  تغییر، ديمر توان خ شايق می مدير برام تصمیم

خن نظام آموزشی بود. به همین ساب ، تربیات مادير آموزشای در دسا ور شاار       تبعیت اخ در در

شادند خ تاالش   ها قرار گرفت خ شقانی برام پذيرش اين مقوولیت در مدرسه، تربیت دانرماه

 شردند تا اواست ملوشانه را تحقق بخرند. 

هاام   ومات   : در چهار دهه اخل قرن چهاردهم شمقی، شوشاش محتوا و برنامه آموزش

گرايی با توفیاق  سازم برنامه درسی خ آموزش به منظور ادمت به تجدد خ باس انام ي دستبر

هاام جمعی ای مصامم خ الب اه دارام     ام از شوشاش هاا، دخره همراه نباود خ همپاام آن تاالش   

پرداا ناد خ  هام شخصی به آموزش خ برنامه درسی میگونی، خاقعیت يافت شه با االقیتگونا

شادند. آناان در آماوزش خ    هام اج مایی مواجه میهام مخ لفی با تعارضدر اين راه به ش ل

                                                 
 .گرفتب ار می رانيتوسعه ا ندهيآ رامونیپ شيهارهيخ اند هادهيا معرفی مبرا محمدرعا پهلوتعبیرم بود شه م .1
شان   یگف ا تو بندگ/ ت ما را به آرزخ شرتگف م شه نوش لعل»اين بیان در تعارض با اين تعبیر  اف  ساا ه شد شه فرمود: . 1

 «ديپرخر آشو بنده
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نظرياه  »باا هام همراهای داشا ند خ آن تاالش بارام ب اارگیرم         1برنامه درسی بر ياک سانت  

باک خ معلمان امیادخار چهاار دهاه اخل قارن چهااردهم      بود. تولیدشنندگان بی« 1دانرمندپرخرم

خ ارزشمندم اقدام شردند خ معلمانی به آماوزش رخم  هام درسی م عدد شمقی به تولید برنامه

هاام انقاان معناوم    (؛ برااوردار از خيژگای  1015)شاتوزياان،   بودند« آدم»آخردند شه به خاقع 

، دارام منش معلمی خ توانا برام ب ارگیرم تخیل انقاانی. ايان شارايط یمال     (1015)مل یان، 

برنامه درسی باه چرام آياد خ توجاه      برام معلمان بود شه سب  شد تا دس اخردهام آموزش خ

  ومت )خ الب ه مخالفان آن( را به اود جل  شند. در اخايل قرن چهاردهم شمقای، اقادام باه    

(. آناان فاار  از   1014پاور،  شاد )موسای  تولید ش اب درسی فعالیت یموم معلمان محقوب می

خ الب ه با توزياع داناش   پرداا ند مفاهیم برنامه خ برنامه درسی به اين اقدام عرخرم آموزش می

شردند خ ساايرين  ش اب درسی اقدام می تألیفام با توفیق بیر ر به طرا ی خ در میان اود، یده

 گرف ند.از دس اخردهام آنان بهره می

امیدهام   ومت به اثرگذارم تربیت خ برنامه درسی در دهه سی، آن را خاداشات تاا اياده    

هاام ي دسات خ   برنامه درسی به امید پديادآخردن انقاان  ییار نظام آموزش خ ري م تمامبرنامه

، يعنی شخ  فراتر از فرهنگ، قومیت، زبان، ديان،  «می ان تمدن مورد نظر شاه )تمدن ب ر (»

 اا( را پیمیرم شند. به بیان ديمر:  آداب، رسوم خ موقعیت
خامتارين   تمدن ب ر  يعنی تمدنی شه در آن به رين یناصر دانش خ بینش بررم در راه تأمین

سطح زندگی مادم خ معنوم برام همه افراد جامعه ب ار گرف ه شده باشاد. تمادنی شاه در آن    
هام یالی معناوم خ باا ماوازين    آخر دانش خ صنعت خ ت نولوژم با ارزشدس اخردهام شمفت

پیررف ه یدالت اج مایی درآمیخ ه باشد. تمدنی شه بر پايه ساازندگی خ انقاانی ی بنیاان نهااده     
باشد خ در آن هر فرد آدمی در یین براوردارم از رفااه شامال ماادم، از  اداشثر تاأمین       شده

ام مند باشد. رخشن است هر ملات خ جامعاه  اج مایی خ از غنام سرشار رخ ی خ ااالقی بهره

                                                 
میالدم، در ش اب ارزشامند ااود باا یناوان      1156هام آموزش خ برنامه درسی را اس ايرخ، دانرمند آمري ايی م ولد سنت .1
بعد هم من رر شده  هام( تحت چهار ايدئولوژم سازماندهی خ معرفی شرد. اين اثر گرچه در سال1441« )نظريه برنامه درسی»
، «شاارايی اج ماایی  »، «دانرامندپرخرم »( خ نويقنده بر همان یقايد مانده است. در آنجا، چهار ايادئولوژم باا ینااخين    1411)

بندم رسیده اسات شاه   معرفی شده خ ايران با بررسی تاريخی خ میدانی به اين جمع« بازسازم اج مایی»خ « محورميادگیرنده
 نها طی قرن بیق م خ اخايل قرن بیقت خ ي م، با فراز خ فرخدهايی دنبال شده است. ب ارگیرم هر يک از آ

2. Scholar Academic ideology      
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شنیم شه چناین  در جهان  ق دارد در راه رسیدن به چنین هدفی ب وشد خ ما صمیمانه آرزخ می
ه صورت گیرد، با پیرخزم شامل همراه باشد. زيرا اين تالشی اسات شاه در   تالشی در هر جا ش
گیرد؛ خلی تا آن جا شه به ما مربوط است، ترين رسالت جامعه بررم انجام میراه ايفام شريف

ما بیش از هر چی  تضمین سعادت خ رفاه جامعه ايرانی را مدنظر داريم. الب ه اگر تمدن با ر   
ه باشد، به ا  مال قوم اين تمدن از مرزهام ما اواهد گذشت خ در ما شرش خ جذابی ی داش 

 (.110: 1443آن صورت اين در اا یار ديمران اواهد بود شه درباره آن داخرم شنند )پهلوم، 

شد شه توفیاق آن  م با رفاه، شوشری هممانی محقوب میأتحقق چنین ش لی از زندگی تو

در راه رسایدن باه   »شد: از تجربه جهانی قلمداد میگیرم نیازمند پیرايش فرهنگ اودم خ بهره

اين تمدن ب ر ، ما بايد بر اساس جهان بینی همیرمی ايرانی، به رين اج ام مدنیت خ فرهنگ 

ملی اويش را با به رين اج ام تمادن خ فرهناگ جهاانی درآمیا يم خ در ايان راه از هرگوناه       

تواناد ااود را از   ر له از پیررفت، نمیبینی دخرم گ ينیم. هیچ مل ی در هیچ متعص  خ شوتاه

س د مداخم  خ نیاز شمارد. زيرا تمدن بررم اساسا  بر داددس اخردهام مادم خ معنوم ديمران بی

اناد باه دخر ااود    هايی اواس هاست. اگر در گذش ه ملتري م شده ها خ دس اخردها پیانديره

 (. 110: 1443)پهلوم، « استده ديوارم ب رند اين آزمايش همواره با ش قت رخ به رخ ش

هام شارشناساانه   ومات پهلاوم    دهه چهل خ پنجاه قرن چهاردهم شمقی، زمان شوشش

بود. ايان نمااه    1خ یادمنه دهندهبرام اس قرار يک نظام آموزش خ برنامه درسی یمومی، پوشش

راورم  آموزش خ برنامه درسی ي دست برام اقصی نقاط شرور گردياد؛ ش گیرم منجر به ش ل

(. اين برنامه 1061هام درسی )ريا ی، شه هم از نابراوردارم در رنج بود خ هم از تنوچ برنامه

هايی توجه داشت شه در انديره تمدن با ر  مطارح باود خ از    درسی به طور گق رده به آرمان

 زندگی خاقعی شودشان خ نوجوانان بردت دخر بود.  

                                                 
« اصل انقالب آموزشای »شه در معنام « یخ آموزش مآموزش ادار تیفیدر ش مادیبن راتییآموزش با تغ تیگق رش شم»تعبیر  1

تحصایالت رايماان خ   »يم. همچنین، اصل پان دهم انقالب شااه خ ملات يعنای    معنا شرد« یدالت آموزشی»مطرح شده است را 
ها، ایالم شد: دانرماه مانيرا ريز مشرور چون نهادها یآموزش ماصل، آموزش در نهادها نياساس ا بر»شند: بیان می« اجبارم

 مهاا آماوزان شاالس  داناش  ،مساواد یبا با  مبارزه مهاآموزان شالسآموزان رخزانه خ شبانه، دانشها، دانشدبق ان ها،رس انیدب
 مهاا مدرساه  نان،ینرا ليب رگقامن، اداره آموزش ا یآموزش مهاخرهها، ددانرماه ماخ  رفه یمدارس فن ما رفه مسوادآموز

از آماوزش   توانقا ند یدر برابر تعهد ادمت به دخلت ما  انيآموزان خ دانرجواصل دانش نيدر اارج از شرور. بر طبق ا رانيا
 «.رندیشامل بهره گ مانيرا
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م ینصر محورم آموزش خ برنامه درسی باوده  : از ایصار گذش ه معلمعلم و کنشگری آموزش

شد خ به تبع آن از اا یارات بقایار  است. در تربیت قديم، معلم دارام نقش مهمی محقوب می

(. بااخجوداين، شقا    1014نقبت به آماوزش خ ياادگیرم برااوردار باود )شامس تبريا م،       

درسی قديم بر ايان  شردن در آموزش خ برنامه شايق می اا( معلمی مطرح نبود! بنیاد معلمی

 تواند سواد اود را به ديمرم بیاموزد.  نظريه بود شه هر شس سواد دارد، می

شدند. اين موعوچ در ايران باس ان، رخ انیون، قرر باسواد خ صا   دانايی محقوب می

رخ انیت شیعه از صفويه به بعد، تنها نیرخم  اشم در دخره االفت اسالمی نی  اس مرار يافت. 

دانايی شرور بوده است: تربیت، تبلیغ، طهارت، تدين خ تبادل اطالیات   ی تعامل با  بر یرصه

اج مایی درخن جامعه در  وزه اا یار خ اق دار رخ انیت قرار داشت. اين  وزه هام گرخه

اا یار خ اق دار، از زمانی رخ به زخال گذاشت شه ايرانیان با دنیام نوين آشنا شدند. اخلین نماد 

اخلین نهاد تربیت  تأسیسوين، یلم جديد خ نهادهام آن بود؛ شه بنیانمذاران آن ه ينه دنیام ن

(. اين موعوچ 1064ملت، يعنی دارالفنون، را با جان اود پرداات شردند )هاشمی رفقنجانی، 

مدارس جديد  تأسیس  ی شامل  ال شقانی شد شه اود درس  وزخم اوانده بودند خ به 

 تأسیس(! همه نهادهام مربوط به دانايی در ايران بهنمام 1041، گماش ند )رشديههمت می

اند! اما تحريم محدخد به یرصه دانايی نبود خ شامل مرمول   م تحريم رخ انیت شیعه شده

 …: نهادهام مدنی،  قو  مردم، طبابت، قضاخت خ شدمبا ث م عدد یرصه یمومی نی  می

 هم به تناخب مرمول   م تحريم شدند!

موعویی دارام « زدگیغرب»غرب بعنوان زادگاه اين اف ار، تحريم شد. اتهام  اصوم،

هر شخصی شه آمد خ به دانايی مربوط به یلوم جديد خ دس اخردهام فنی يا  سابقه است.

ها خ الب ه زده محقوب شد. همین مخالفتاج مایی آن مجه  بود يا از آنها سخن گفت، غرب

به رخ انیت، چنین شرد شه دارالفنون پس از هف اد سال  تعلقات سردمداران   ومت قاجار

شرد خ   ی قادر فعالیت در قرن سی دهم، همچنان با چند شعبه معدخد در شرور فعالیت می

نبود به تامین معلم برام مدارس اندک آن زمان اقدام شند! آنچه  رشت م فاختی را ش ل داد، 

 اقدامات خ باخرهام رعاشاه بود. 
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ي ی از اهداف   ومت اود را اس قرار سازمانی   وم ی برام پیربرد رعاشاه شه 

مزم ديد شه آموزش خ برنامه « تربیت ملت»موعوچ تربیت ملت قرار داده بود، برام ساماندهی 

درسی را از  یطه اق دار خ اا یار رخ انیت جدا سازد خ به  یطه اق دار   ومت بیاف ايد. اين 

فانی جدم در میان رخ انیت خ  وزه داشت. اما رعاشاه شه به ام ب ر  بود خ مخالاواس ه

شرد، بر تحقق اين هدف راسخ بود. اخ به مدارس تربیت ملت به ینوان اب ار ترقی نماه می

شردن در اين مدارس، دخل ی خ مدارک صادره آنها موعوییت خ ای بار ادارم داد خ برام معلمی

ر، موعویی بود شه دل رخ انیت را به درد آخرد خ ي ی گواهی معلمی را ال امی نمود. اين تغیی

هام مهم فعالیت اق صادم رخ انیون فرخدست را از  وزه اق دار آن اارج شرد. الب ه از یرصه

دانرماه تهران،  تأسیسشود شه با تر دنبال شود، آش ار میاگر اين موعوچ به طور اساسی

ه تبلیغ نی  تا  دم از  یطه اق دار  وزه راديو خ تلوي يون  وز تأسیس وزه طبابت خ با 

 اارج شد.

به سب  آن اف ار در دخ دهه اخل قرن چهاردهم، اق دار رخ انیت در یرصه تربیت ملت 

ام را با می انی از فرار   م شاهش يافت خ رعاشاه توانقت ايده معلم م خص   رفه

سعه مدارس دخل ی به صورت   وم ی بر آموزش خ برنامه درسی مق قر شند. اخ نه تنها به تو

آش ار در شهرهام مخ لف اقدام شرد، بل ه هم دانرقراها را برام اف ايش شمار معلمان 

( تا معلمان بیر رم برام مدارس اب دايی رخ به ت ايد تربیت شنند خ هم دانرماه 1011) تأسیس

ر جهت ادمت در ( خ تقريبا همه نیرخم آن را در اب دا برام تربیت دبی1010تهران را ساات )

ها بعنوان نماد ب ار گرفت. طی دخ دهه اخل قرن چهاردهم، تقريبا همه م  بخانهها دبیرس ان

 ضور رخ انیت در یرصه تربیت ملت برچیده شدند خ بدين طريق، پیوند تربیت خ برنامه 

 درسی یمومی با رخ انیت قطع گرديد. اما اين فرخنهادنی نبود شه فراموش شود. 

ا بر اساس رخي رد ان خاب اشخا( م قاعی از بازار نیرخم انقانی خ ایطام م ايا دانرقراه

به جذب خ تربیت معلم اقدام « رخي رد جذب م قاعی معلمی»خ تربیت آنان برام معلمی يعنی 

. اين رخي رد در مقابل رخي رد ان خاب معلم از میان اشخا( دارام شايق می خ شردندمی

قرار دارد. در رخي رد جذب معلم شايق ه، « جذب معلم شايق هرخي رد »تربیت شده يعنی 

گیرم ان خاب بر تربیت خ شق  شايق می اثر دارد خ اِیمال   مرانی از دخ رخش است: جهت

هام هام درسی تربیت معلم خ دخم سیاس مذارم نوچ شايق میاخل سیاس مذارم اجرام برنامه
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عی معلمی توسط نهاد آموزش خ پرخرش، شردن. در رخي رد جذب م قامورد نیاز معلمی

ها، رخشها خ شود خ به ظاهر برنامه  مرانی در فرايند تربیت اشخا( برام معلمی ایمال می

 (. 1011پور، گیرد )موسیاجرا تحت شن رل قرار می

در شرورهام دم راتیک اصوم رخي رد جذب معلم شايق ه  اشم است. مقابقه بر سر 

آيد.  رفه معلمی ی است خ ان خاب از میان خاجدان شرايط به یمل میا راز شرايط خ شايق م

شود خ مراش  خ موسقات آموزشی به تربیت اشخا( هام اج مایی محقوب میي ی از  رفه

ها خ از میان آنها بر اساس شاا شنند خ موسقات آموزشی برام اقدام به معلمی اقدام می

در اينجا، شنند. ها را شناسايی خ جذب میبرترينمقررات خ در فرايندهام تعريف شده اود، 

پرداات هر نوچ  قو  م ايا خ ارائه ادمات خابق ه به شايق می انجام نقش معلمی در مدرسه 

م مرش  خ اغل  شرورهام هام است. در شرورهام سوسیالیق ی خ شرورهام دارام   ومت

قاعیان معلمی اس فاده رشدناياف ه آموزشی خ شرورهام دچار بحران، از رخش جذب م 

شند؛ نه شخ  خاجد توانايی را. در اين رخش شود. اين رخش اصوم م قاعی را پذيرش میمی

امید خ آرزخ آن است شه شخ  م قاعی معلمی به سب  آن ه تحت پوشش ادمات گق رده 

ال هام مورد نظر اقدام شند خ در قب، به شق  شايق میشود!(گیرد )يعنی مديون میقرار می

 .1اين ادمات، تعهد به هم ارم بدهد

هايی است شه شرورها با شمبود تحصیل رده ياا  رخش جذب م قاعی معلمی م علق به دخره

اند. در چناین  ااصی قرار داش ههام يا در بحران اندشمبود تقاعا برام شغل معلمی مواجه بوده

يال باه آن افا ايش ياباد. بار      شوند تا تماهايی برام شغل معلمی ام یازات اا( قايل میدخره

همین اساس، بهنماام اراده   ومات بارام توساعه مادارس در شارايطی شاه تحصایل ردگان         

 ( چنین تصوي  شد: 1011در قانون توسعه دانرقراها ) شد،معدخدم در ايران يافت می

فارا   محصلین دانرقراها بايد در موقع خرخد به مدرسه تعهد ش بی بقپارند شه پس از  -ماده هف م 

ادمت معلمی اشا غال خرزناد خ ام از یهاده    از تحصیل مدت پنج سال با دريافت مقررم به

 مخارجی شه دخلت درباره آنها موافقت نموده است برآيند. 

                                                 
جاذب  دا ار باالغ خ رخش   از  ماواسا مار  توان رخش ان خاب معلم شايق ه را بههام فرهنمی نظر شود، میاگر به سنت 1.

 شده تربیه شرد.دا ر م ولد «برشردنناف»م قاعی را به 
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شاوند باا ریايات    ال حصایل مای  دخلت م لف است شقانی را شه از دانرقراها فاار   -ماده هر م 

اين قانون در سال تحصایلی بعاد در مادارس باا      اس خدام شرورم خشرايط مقرره ... قانون 

داشت. چنانچه  قو  به ادمت بممارد. در سال اخل، ادمت آنها ینوان آزمايش را اواهد 

تواناد ساال بعاد آنهاا را از     خزارت معارف آنها را مق عد شغل معلمی ترخی  ندهاد مای  

 ادمت معلمی معاف نمايد. 

ام مدارس از بین آموزگاران خ دبیرانی شه يک سال اادمت  هخ مف شها مديرها خ ناظم -ماده نهم 

 معلمین خ معلمات است. شوند ارتقاء خ ترفیع آنها مانند شرده باشند ان خاب می

هام فراخان هام یلمی یرصه آموزش خ برنامه درسی با مخالفتاين یمل مب نی بر پیررفت

دينای خ  هاام  ظیفاه نهااد  معلام را خ  دارم بودند خ يا تاامین شقانی مواجه شد شه در شار م   

دانق ند. مخالفان توسعه دانرقراها خ دانرماه در ايران، گرچه باه ماواردم   هام یلمیه می وزه

دهد شه در بنیاد جنگ آنان با توساعه  ها نران میاند، اما خاقعیتبیش از اين به موعوچ پرداا ه

اخلويت بوده است: انحصار تربیت معلام   ها، جنبه انحصار خ اق صاد دارامدانرقراها خ دانرماه

. بااخجوداين، سیاسات   ومات باه پایش رفات خ       به  وزه خ دراا یارداش ن اق صااد معلمای  

شايقا می بارام تادريس در مادارس     هاام  م  بدارهام مر ا  معلم پس از شرشت در آزمون

ی چناان  پذيرف ه شدند. اين  رشت طی چهار دهه بعد يعنی تا دهه پنجاه قرن چهاردهم شمقا 

فعال دهه پنجاه منازیات پیرین مربوط به تربیت معلام را بخااطر   هام غلبه يافت شه ديمر نقل

شرور به تربیات معلام   هام نداش ند. در دهه پايانی   ومت پهلوم دانرقراها در شنار دانرماه

یلمیاه نقرای در تربیات معلام باه طاور       هام شردند خ  وزهبرام آموزگارم خ دبیرم اقدام می

 مق قیم نداش ند.

« ريا م برناماه »: در دهه بیقت قرن چهاردهم شمقی مفهوم ریزی درسی و علم آموزشبرنامه

در پیوند خثیق با موعویات اق صاادم، اج ماایی، یمرانای خ آموزشای در اياران خ مخصوصاا       

( خ 1015ش.( مطارح گردياد )طالا  خ ینبارم،      1063-1013هام توسعه اخل تا سوم )برنامه

 ساا ه شد. « برنامه تحصیلی )تعلیمی(»ترشی  

بار بقا ر   «. در یمل ب ار آياد »در اين دخره نماه به یلم خ ان ظار از مراش  یلمی آن بود شه 

آموا ه آن چنین ش ل گرفت شه چنین نماهی، ان ظار از دانش تعلیم خ تربیت خ اشخا( دانش

دام نمايناد. ايان گارخه از    ش ااب درسای بارام مادارس اقا     ب وانند معلمی شنند خ يا باه تولیاد   
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نی  در شار تولید مرارشت شردند خ به همت آنان اب دا موعاوچ هادايت تولیاد     آموا ماندانش

خ بعد اقدام به تولید ش اب درسی خ برناماه تعلیمای نموناه خ    ها ش اب درسی با تعريف سرفصل

 در نهايت تولید انحصارم ش اب درسی تحقق يافت.  

ام برام اقدام باه تولیاد   ام  رفه(، موسقه1060م درسی ايران )اهش ابسازمان  تأسیسبا 

ش اب درسی مب نی بر دانش تربی ی ش ل گرفت. شقانی شاه در ايان ساازمان اج مااچ شردناد،      

يا م درسای،   راواس ند. چنین نی  شد. دانش یملی برناماه برام یمل می ري م درسی رابرنامه

 شاد. آش ار می 1داد خ از اين طريق، منفعت یلمرار میفن تولید ش اب درسی را دراا یار آنان ق

مطرح بود. دهه چهال خ پنجااه باا    « 1محوریلمِ فن»ري م درسی بعنوان يک در اين زمان، برنامه

ییاار تولیاد   همراه گرديد. انقالبی شه مقصود نهايی اود را بار تمرشا  تماام   « انقالب آموزشی»

ريا م درسای را در ساازمان    ام برنامهارشناسان  رفهبرنامه درسی در مرش  شرور قرار داد خ ش

، بر پاياه  جهان خ مخصوصا آمري اهام گیرم از دانش یلمی دانرماهمربوط گرد آخرد تا با بهره

ري م درسی، اقدام به تولید تنها ش اب درسی برام هر برنامه درسی فنون برااس ه از یلم برنامه

 ( شنند. 0سراسرم شرور )از پاي خت تا پام تپه!

  ومت پهلوم در زمانی به بازسازم خ بازآفرينی نظام آموزش خ برناماه درسای در اخايال    

مب نای بار   « 6نظرياه شاارايی اج ماایی   »دهه چهل شمقای آغااز شارد شاه ماوج دخم امیاد باه        

، آمري ا را فراگرف ه بود. آمري ا در آن مان، قبلاه یلام خ پیرارفت باود خ ارخپاام      «رف ارگرايی»

هام جهانی خ ژاپان ش قات ااورده خ شاورخم درگیار در پاشقاازم       يران از جنگاق ه خ خ

، چی م برام یرعه به اياران نداشا ند. همچناین، ايان     زدهطرفداران امپراطورم خ چین انقالب

گذشات خ  زمانی است شه چند سالی از تقاعام گق رده ايرانیان برام تحصایل در آمري اا مای   

                                                 
 ر یرصه مقائل زندگی است.هام م عددم است. يک معنام آن نی ، ب ارآمدن یلم دموعوچ یلم نافع دارام جنبه .1

ياد خ هام   آام بودن از یلم برمیشه هم  رفهبمذارم تا نران دهم « محوریلم سخن»را در برابر « محوریلم فن»مايل هق م  .1
 بودن! رااف

 شردند؛ خ در مواقع فراخانای در شای  تپاه شا ل    هام اشاره دارم شه شاگردان مدارس یرايرم در آنجا تحصیل میبه م ان .0
 گرف ند.می

6. Social Efficiency ideology 
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نفس بااميی خارد اياران   آمري ا با دانش خ ای مادبههام اهآموا ه دانرمنخق ین اشخا( دانش

 شده بودند. 

« تمادن با ر   »در چنین فضاايی، جامعاه آرماانی اياران باه شا لی ترسایم شاد شاه در          

پردااات شاه در   ام مطلوب مای به تصويرم از جامعه 1«تمدن ب ر »بندم گرديد. ايده صورت

ام باه  به مهارت مزم مجه  خ به شارهام  رفهآن همه فرزندان ملت با براوردارم از آموزش 

ام نیا  برااوردار بودناد.    تناس  تققیم شار اج مایی مرغول خ الب ه از سطح رفاه تعريف شده

اين تصوير از جامعه مطلوب شه نوچ انقان مورد نظر آن به ینوان شهرنرینان قرن بیقا م دارام  

بودناد، گرچاه باه طاور     « يام تعامل با جهاان گرايی ايرانی خ جونفس م  ی بر باس انای مادبه»

ايای  ام ساا می خ آيناده ( همراه بود خ گذش ه1011)رنانی، « نقبت»اساسی با ادراک نادرست 

خيژگی آش ار آن بود، با پیمیرم آنچه شه در آمري ا « بودنناخاقعی»شرد شه آرزخيی را مطرح می

خ برناماه درسای باه نظرياه شاارايی       آخرم آماوزش جريان داشت، به رين شرايط را برام رخم

 شرد؛ خ شرد.اج مایی فراهم می

نظريه شارايی اج مایی به نویی از آموزش خ برنامه درسی نظر دارد شاه اشاخا( را بارام    

آماده سازد. در اينجا، نوچ شار را نظام اج مایی تققیم شار تعیین خ تربیات شاخ    « شارشردن»

شند. شارايی اج ماایی بعناوان ياک نظرياه     ی، تضمین میبرام آن را نظام آموزش خ برنامه درس

(. باه ساب  چناین    1414شند )اس ايرخ، آموزش خ برنامه درسی، بر بنیاد رف ارگرايی فعالیت می

شاده، اطمیناان   شاده خ هام بارام تعاداد افاراد دراواسات      بنیانی، هم برام نوچ شخ  تربیت

يه دانرمندپرخرم جارم در آن زمان را به دهد. شارايی اج مایی اين ام ان را داشت شه نظرمی

ینوان ارثیه نظام آموزشی قديم در اويش جام دهد. هنوز معلمان خارس ه دهه بیقات خ سای   

شمقی در آموزش خ پرخرش  ضور داش ند خ با خجودِ آنان، ام اان  اذف داناش باه یناوان      

ر صدر نرقت تا برام سرمايه ب ر  انقانی، نامم ن بود. بدين سب ، نظريه شارايی اج مایی ب

تربیت قاطبه ملت فرصت فراهم سازد؛ مل ی شه در جق جوم شهرنرینی برآمده از اياده تمادن   

                                                 
یناصر  نيشه در آن به ر یتمدن یعنيمدن ب ر  ت»(، آمده است: 1055)محمدرعا پهلوم، « به سوم تمدن ب ر »در ش اب  .1

 ینهمه افراد جامعه ب ار گرف ه شده باشاد. تماد   مبرا مخ معنو مماد یسطح زندگ نيخامتر نیدر راه تأم مبرر نشیدانش خ ب
 یماییدالت اج  ررف هیپ نيخ با مواز ممعنو ییال مهابا ارزش مآخر دانش خ صنعت خ ت نولوژشمفت مشه در آن دس اخردها

از رفااه   مبراوردار نیدر ی ینهاده شده باشد خ در آن هر فرد آدم انیبن ی یخ انقان یسازندگ هيشه بر پا یباشد. تمدن خ هیدرآم
 .«مند باشدبهره یخ ااالق یسرشار رخ  مخ از غنا یاج مای نیاز  داشثر تأم ،مشامل ماد



 1641بهار ، هفدهم، سال 46فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

21 

ب ر  بود خ هر يک از فرزندان آن میل داش ند به ینوان یضو مفید جامعه توسط نظام آماوزش  

مهیاا   خ برنامه درسی آماده شوند خ الب ه براای نیا  بارام پوشایدن ردام دانرامندم، ااود را      

 گردانند. 

ايران را به سويی هدايت شرد شه گاويی در قباال    تأسیسچنین شرايطی آموزش یمومی نو

مقوولیت دارد! اينان شقاانی بودناد شاه از آماوزش خ     « آرزخمندان طرار»خ « بردگانِ شار»تربیت 

م هاا شردند خ آرمان اصلی اغلا  آناان خرخد باه یرصاه    را طل  می« شار خ بقاء»برنامه درسی، 

سامر   ومت خ براوردارم از رفاهیات زندگی شهرم بود. معدخدم نیا   سازمان ادارم ديوان

م عدد آمري ا هام اندک ايران يا دانرماههام اواهان پیمیرم راه دانرمندم شدند خ به دانرماه

شراور بیاموزناد ياا طرياق پژخهرامرم خ       تأسایس رخم آخردند تا مهندسی برام صانايع تاازه  

 رماهی درپیش گیرند. آموزش دان

نظريه شارايی اج مایی هم در تربیت نیرخم شار برام ديوانقامرم   اوم ی موفاق باود خ    

ام را برام تحصیالت باامتر  گیرم از نظريه دانرمندپرخرم یدههم فرصت ايجاد شرد تا با بهره

خ فنااخرم  شه بعدها چرمان بقیارم را به اود دخا ناد خ در یرصاه یلام    ها آماده شند؛ همان

موفقیت شق  شردند. الب ه در آن زمان شقانی آش ارا به تحصیالت بامتر، به ینوان بقا پررفااه  

آمد! خلی، آنان ه در ايان مقایر قارار    شردند خ آن رفاه نی  خاقعا از اين طريق  اصل مینماه می

مادگی بارام  گرف ند، در دانرماه با رخح بازسازم اج مایی پیوند برقرار شردند خ عمن شق  آ

 .1ب ارگیرم آن، به آن دل سپردند خ از آن میوه برچیدند

شمقی(، بیارخن از نظاام رسامی آماوزش خ برناماه درسای، از        1054در همین زمان )دهه 

شد خ از سوم ديمار ساه جرياان    دارام محبوبیت می« 1نظريه شاگردمحورم»سويی ب ارگیرم 

شردند. شااگردمحورم در یرصاه   اقدام می« 0نظريه بازسازم اج مایی»مهم اج مایی به ترخيج 

                                                 
پور )به همراه همقرش فااره صبا( در میان آنان ه مهندسی درپیش گرف ند خ توفیق ياف ند انقانی یمل شنند، مر وم افضلی .1

ه شارد خ از میاان   قابل يادآخرم است شه با همّت به تاسیس دانرماه در شهر شرمان، هرچه داشت را مصارخف ایا الم جامعا   
آنان ه راه پژخهش خ آموزش را برگ يدند خ در آن شوشیدند، مر وم شريع ی )خ بقیارم از شاگردانش( قابل بیاان اسات؛ شاه    

 همه توان اود را صرف رخشنمرم اج مایی شرد.

1 . Learner Centered ideology 

0.  Social Reconstruction ideology 
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فراهم شناد خ اخ  « شاگرد/ شودک»آموزش خ برنامه درسی غیردخل ی در تالش بود تا جايی برام 

. اما نظريه بازسازم اج ماایی  1را از افت خ اوارم ارثی نظام تربی ی قديم ايران، نجات بخرد

شرد. اين بود شه هر سه ی جامعه نماه میبه آموزش خ برنامه درسی به ینوان اب ار اصالح خ تعال

جرياان  »خ « گرايای جرياان اساالم  »، «گرايای جرياان ملای  »جريان دارام نفاوذ در ماردم يعنای    

، هادف  «آزادم»شردناد. گرچاه هادف جرياان اخل     از آن  مايت می 1«رخشنف رم دانرماهی

اين موعوچ دارام  بود، اما اين سه جريان در« توسعه»خ هدف جريان سوم « اسالم»جريان دخم 

تواند به تربیت اشخاصی شمک شناد شاه   موعع مر رک بودند شه مدرسه خ آموزش یمومی می

 اواهان اصال ات در اج ماچ پیرامون اود باشند.  

« بازساازم درخنای  »طلبی، شه تمرش  آن بر بهقازم جامعاه ااودم اسات،    اين نوچ اصالح

دارد بازساازم جامعاه از طرياق نقاادم خ     شود. اين همان رخي ردم است شاه بااخر   نامیده می

گردد. در اين رخي رد چنین باخرم مطرح نیقات شاه شخصای فرزاناه بارام      گف مو  اصل می

آيد يا ي ی از ابناء برر چنان م مااي  از ديماران اسات شاه     اصالح جامعه از آسمان به زمین می

د بر آن است شاه اشا باه   ب واند بر همه سرنوشت ملت برام همه یمر   مرانی شند؛ بل ه ای قا

هام  یات انقان است خ خق ی یمل شخ  در معرض نماه ديمران قرار گیرد، ي ی از خاقعیت

پذيرد. آرمان خ بنیاد اساسی ديدگاه بازساازم اج ماایی آن اسات شاه     با نقادم آنان، اصالح می

صادام   پاذيرم صاادقانه خ شانیدن   خق ی مديريت خ اا یار با شفافیت در یمل ارد، مقاوولیت  

ای راض خ نقادم همراه شود، دس اخردم مقبول اواهد داشت. بازسازم اج ماایی ياک نظرياه    

دارام گق ردگی است خ یالخه بر آموزش خ برناماه درسای، در سیاسات، اق صااد، ماديريت خ      

توان شااهد یمال موفاق آن در یرصاه     اج ماچ دارام شعبی است. جال  آن است شه خق ی می

 بود، شه اققام ديمر آن در اج ماچ نی  فرصت یمل داش ه باشند.    آموزش خ برنامه درسی

در زمان  اشمیت رعاشاه، اخ نقلی از تحصیل ردگان دانراماهی صاا   ف ار خ نظار را     

باشاند! سیاسات ایا ام    « مطیعان امر سلطان»درپیرامون اود گردآخرده بود، اما ان ظار داشت شه 

                                                 
( در ايان راه  1015 آباان  11 درگذشا ه  خ 1044اارداد   14 ولاد  م ااُمارلوا  مرهادیتوران م دهیسنقش مر وم میرهادم ). 1
 مانند است.بی

باا   ا   تاا اشناون   1011در ساال   «رانيا ا یجبهه مل» سیزمان تاساز  یعنا يسال گذش ه   هف اد یطاين سه جريان يا نهضت  .1
 .اندشرده تیفعال یم فاخت مهانام
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خره رعاشاه دنبال شاد اماا ن وانقات باه تاأمین چناین       ري م جديد ددانرجو به ارخپا با برنامه

رژيام  « خچارام چاون بی»نخبمانی در یرصه سیاسی ا اج مایی من هی شود؛ شقانی شه طرفدار  

باشند خ در دفاچ از آن جان بقپارند؛ خ اگر جان هم سپردند اغل  برام دفاچ از پیررفت خطان  

 تأسایس ، در آموا ماان واست از داناش خ  قو  ملت بود. شايد ناامیدم شاه از تحقق آن درا

 اخلین دانرماه ايران يعنی دانرماه تهران، نقش داش ه است.  

گذاران دربار اخ نی  تحاومتی را در آماوزش خ برناماه درسای     محمدرعا پهلوم خ سیاست

قرار داشت. بدين منظور، نظام آماوزش خ برناماه   « انقالب سفید»شردند شه در ادمت دنبال می

ر شرد خ شاه از فلقفه آموزشی مورد نظر در نظام آماوزش خ برناماه درسای جدياد،     درسی تغیی

سخن به میان آخرد خ  مايت شارد. اخ انقاالب آموزشای را بادان     « انقالب آموزشی»تحت نام 

شرد شه نقلی جديد از فرزندان ملت را تربیت شند شه خفادار باه شااه باشاند.    مقصود مطرح می

زشی گق رش بیر ر آموزش خ برنامه درسی در سراسر شرور باود خ  دس اخرد اصلی انقالب آمو

؛ به ش لی شاه تمايال   1شرده در ايران گرديد اصل آن تغییر ااس ماه اج مایی طبقات تحصیل

به آموزش در طبقات سن ی خ فرخدست جامعه هم رخاج يافات. آماوزش مادرن دانراماهی خ     

ترين رخي رد آنان برام ساا ن طبقاه  لوم مهمای ام دانرجو به ارخپا خ آمري ا در طول دخره په

ام شه اود را از تحصیل ردگان سن ی  اوزخم م مااي  شناد خ از    جديدم از نخبمان بود؛ طبقه

شد دفاچ نمايد. باخجوداين، رژيم پهلوم در انقالب آموزشای عامن   نامیده می« پیررفت»آنچه 

م هاا ش ابدرسی پديد آخرد خ  آن ه نظامی م مرش  خ تحت سیطره م خصصان آموزش خ برنامه

ي دست باشیفیت خ مدارس نقب ا مجه  خ معلمان دارام قدرت خ شان بقیار را فراهم آخرد، اما 

بازساازم اج ماایی دخر ساازد خ    هاام  شردگان را از ديدگاهموفق نرد خ ن وانقت اين تحصیل

ناشارم ترجماه   گارا، را تقاخیر شناد )م   دانرماه تهران، دژ سرسخت رخشانف ران لیبارال ملای   

 (. 1013بادامچی خ مصلح، 

آموزش خ برنامه درسی رسمی قبل از دانرماه شرور در دخره پهلوم تحات سایطره شامال    

ام نظريه شارايی اج مایی بود تا شارمندان خ شارگرانی تربیت شند شه بر شغل اود تقلط  رفاه 

                                                 
ی هق م شه به سب  همین شرايط توانقت خارد مدرسه نوين شود. زندگی یرايرم آن مان نه اق ضاام  من نی  ي ی از شقان .1

 نرینان به مدرسه برخند.داد تا فرزندان شوچفهم موعویات تازه را داشت خ نه فرصت می
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ت ناویی از زنادگی را   شنند خ شعور اود بارام سااا  دارند خ به شان سازمانی اود اف خار می

گراياناه خ آرزخهاام ااارج از نقابت دنیاام      ام از توهمات باس انشمارند شه آمیخ هشافی می

مدرن بود. در آموزش خ برنامه درسی آموزش یالی نظريه دانرمندپرخرم  اشمیت يافت خلای  

شاواهد   آنچه به طور پنهان اما موثر جريان داشت، نظريه بازسازم اج ماایی باود. بااخجوداين،   

هام رسمی  اصل شده باشد. اخلین نقال  توان يافت شه توفیقی مقبول از آن شوشششافی نمی

ياف مان دخره آموزش قبل از دانرماه نظام آموزش خ برنامه درسی جديد دخره پهلوم، شه تربیت

ی دخس ی، تعهد ساازمان مب نی بر اصول خ بدرس ی اس قرار ياف ه بود، شقانی بودند شه بجام شاه

ساردادند.  « مر  بر شاه»خ ادارم شرور، رخانه ایابان شدند خ  ام در نظام صنع یخ اقدام  رفه

 همه آنچه در جريان بود، به برپايی خ پیرخزم انقالب اسالمی مردم ايران من هی شد. 

اين موعوچ قابل تامل است شه آموزش خ برنامه درسی به نحوم پیش رف ه باود شاه نقال    

هاا خ  م تفااخت یموم انقالبیون دهه پنجاه قرن چهاردهم شمقی، باا هماه  يعنی ياف ه آن تربیت

شان، همه بر اين باخر بودند شه اخم راهی ج  انقالب خ خاژگونی نظام مقا قر  تعارعات درخنی

شود. اين ايده شه انقاالب، راه  ال   نیقت، ثانیا با فرخپاشی سیق م  اشم، همه چی  درست می

گرچاه  «. تا شاه شفن نراود، خطان، خطان نراود    »بود: ر انع اس ياف ه قطعی است، در اين شعا

بخری برام بخش ب رگی از یلت اين یمل، رف ار نظام پهلوم بود؛ زيرا مجرام موثر خ اطمینان

هام سیاسی مزم توان آثار منع آموزشخگو با انقالبیون ايجاد ن رده بود؛ اما بیش از آن میگفت

بینی را در آن رف ارها مراهده شرد شه  اصل آن شد شه یماوم  مصلحتانديری خ نیبرام یقال

انقالبیون تحصیل رده نظام آموزشی خقت، راهی ج  انقالب را نرناساند خ تماام مرا ل را باه     

شاناات آن  م عدد اصالح را نمای هام نظام سیاسی فرخ ب اهند. پیامد یمل جمعی مل ی شه راه

شود خ انقالبیون، قدرت را در دست بمیرند خلی همچنان  انقالب، پیرخز شود، شاه شفنشد شه 

(. آنان اگر در آموزش خ برنامه درسی اين موعوچ 1644در آرزخم  ل مر ل باشند! )زمانیان، 

انقالب، ال اما به رين گ ينه برام اصالح خ راه  ل قطعای   شردند شهرا تجربه خ   ی تمرين می

 ديل رخم آخرند. هام م ن بود شه به راهخ مطمون خ به رين تدبیر نیقت، آنماه م

هام یرصه آموزش خ برنامه درسی در  وزه آماوزش یماومی در   باخجوداين، تمام شوشش

اندرشاران در آرزخم یلمی باشند شه فناون مزم بارام یمال    ادمت آن بود شه آگاهان خ دست

 ه به طور اساسی م ااثر  قرار دهد. اين اواس ري م درسی را دراا یار شارشناسان سازمانیبرنامه
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آن  ريا م درسای در جهاان   ري ان درسی ايران با اف ار رهباران ف ارم برناماه   از آشنايی برنامه

به فارسی ترجمه شد )شظیمی،  به سریت( 1161ساز تايلر )رخزگار بوده است. ش اب سرنوشت

، ايان گارخه   م درسی ايران قرار گرفت. همچنینهاش اب( خ دراا یار شارشناسان سازمان 1056

هام آمري ا در شارگاههام ري م درسی دانرماهبرای از م خصصان برنامه ري  سازمانی بابرنامه

 «ال قااندر »آموزشای  هاام  توان به شارگاهآموزش خ برنامه درسی آشنا شدند. از جمله آنان می

ه اسات.  م درسی ايران برگ ار شاد هاش ابدر سازمان  1055-1051هام اشاره شرد شه در سال

 «.  ري م درسی، یلمِ یمل استبرنامه»در چنین فضايی بذر اين اواس ه رخيیدن آغاز شرد شه 

 جمهوری اسالمی ایران   انقالبی آموزش و برنامه درسی در حکومت

جمهورم اسالمی در اخاار دهه پنجاه قرن چهاردهم شمقی در  الی در ايران مقا قر گردياد   

ییار نظريه شارايی اج ماایی  ام ايران تحت سیطره تماممدرسهشه نظام آموزش خ برنامه درسی 

بردت هم از توفیق دخر ماناده باود )اماور اجرايای      هاقرار داشت خ بر اساس برای از ارزيابی

نفای  »هايی همراه باود شاه هفات اياده اساسای      (. انقالب اسالمی با اواس ه1043نظام جديد، 

)هم شرقی خ هم غربی(، بازگرات باه    از بیمانمان اشمیت سلطانی، یدالت اسالمی، اس قالل 

در راس آنهاا قارار داشات.    « اوير ن، آزادم ملت بر اساس قانون، اااال  خ شرامات انقاانی   

را در « بنادگی »اواست شه خجود چنین ان ظارم در ملت، آش ارا از آموزش خ برنامه درسی می

 ردازد. بپ« یبد صالح»هام اود قرار دهد خ به تربیت محور فعالیت

انقانی اود را در بق ر تاريخی هام شه توان شدیبد صالح اداخند، انقانی آزاد تعريف می

، شارد شناات خ با ادراک درست از جهانی شه در آن زيقت مای خ موقعیت زمانی به درس ی می

نمود تا به سرانجامی برسد شه هام  بینانه تعريف مینقبت اود را با الق، القت خ االق، خاقع

س مارم اويش را تضمین شند خ هم رهايی الق خ هم شیفیت القت خ هم رعايت اداخند ر

را. شخصی ی مطرح بود شه از شرک بپرهی د، با الق مهار باورزد خ القات را آباادتر از پایش      

شاد )اماور   بقازد. بندگی ادا با آن ه با آب خ نان آمیخ ه بود، اما رهاام از بردگای دنباال مای    

(. در اين فضا، شاعارهام انقالبای در آماوزش خ    1041آموزش خ پرخرش، اجرايی نظام جديد 

را رخشن ساا ند؛ اما اين قدرت نه « انقالب فرهنمی»برنامه درسی تا دم نفوذ شردند خ چرا  
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آنچنان بود شه ب واند همه جوارح نظام آموزشی را به ش لی دگرگون شند شه مری خ مرام آن از 

 سو  يابد. « مپرخربنده»به « پرخرمبرده»

جمهاورم اساالمی تقريباا     تأسایس مهار مدرسه شاه بهنماام    رخي ردمدرسه و مکان آموزش: 

چناین   شده بود، م اایی نباود شاه   ومات جدياد ب واناد از آن دسات براويد.        « سالهبیقت»

آنهم با رخايت اا( خ مطلق، امرم مقبول باود.  « رس مارم ا بنیاد »موعویی در يک   ومت 

هاا خ  فرهناگ مبادا هماه اوشابخ ی    »همه چی  را تغییر دهاد:   رفت ب واندظار میاز مدرسه ان 

« راس همه اصاال ات، اصاالح فرهناگ اسات    ». خ 1051)امینی، « بدبخ یهام يک ملت است

(. چنین ان ظارم از مدرسه خق ی مقدخر بود شاه ماديريت آن دراا یاار شقاانی     1051)امینی، 

ايان باود شاه سیاساتِ      . اينان مديران انقالبی بودند!ندشناا باشد شه سرنوشت موردنظر را می

مدرسۀ مطیع تحت مديريت مديرانِ انقالبی مطرح شد. اگار در دخره گذشا ه اطایات مدرساه     

(، اماا اشناون اطایات از رهباران انقالبای خ      1003شاد )آل ا ماد،   م مضموم معرفی مای تا د

 من خبان ملت مطرح بود شه با تبعیت مقدس همراه گرديد. 

بودن مدرسه، سیاست آموزش خ برنامه درسی م مرش  اس مرار در ت میل خ توسعه نماه تابع

باه ايان    بینای ااوش  . دريافت خ همچنان آرمان آن تحقق ايادئولوژم شاارايی اج ماایی باود    

(. 1031گیرم بود شه نظام آموزشی تغییر شرد )امور اجرايی نظام جديد آموزش م وسطه، جهت

: اخل افا ايش آگااهی از   شاد شی باا آرزخم تحقاق دخ موعاوچ دنباال مای     تغییرات نظام آموز

شماال  »اندرشاران آنارا  دستگذاران خ سیاستهام دينی خ تاريخی خ یلمی به شر ی شه آموزه

« رسایدن باه قارب الهای    »راهی بارام   شردند خقلمداد می« تربیت اسالمی نهايی انقان در نظام

خ مهارت  خ دخم اف ايش توانايی (64: 1043وزش خ پرخرش؛ س اد اجرايی تغییر بنیادم نظام آم)

دانقا ند )هماان: (   مندم از شغل خ  رفه؛ شه آنرا مفیدبودن برام توسعه شرور میبرام بهره

تااا ايااده اساساای (. برنامااه آن بااود شااه اخلاای در همااه مقاااطع تحصاایلی جريااان يابااد   111

خ دخمای از دخره م وساطه    شاد مای  خ از پاياه اخل آغااز   را تحقق بخرد« سازم ملتي دست»

به اجرا درآماد  « طرح شاد»گرديد تا بردگان شار را اف ايش دهد. در تحقق آرمان دخم، شرخچ می

اس قرار يافت. پیمیرم هر دخ آرمان در مدرسه ياک پیاماد   « نظام جديد آموزش م وسطه»خ بعد 
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ن دينی خ ادبی خ تااريخی خ  هام فراخااساسی داشت خ آن اف ايش بارِ آموزشی شاگردان )آگاهی

 یلمی( خ دخرم آنان از رشد شخصی )خ شخصیت( بود.

شارد تمااي    در اين دخره، آنچه مدرسه در رف ار نهايی شاگردان تحت تربیت اود دنبال می

بارز بین اودم خ غیراودم بود. در اين تماي گذارم فهمی از اود مطرح بود شه مولفه اصالی  

« ااوارم خ اباثات  »خ فهمی از ديمرم بود شه مولفه اصالی آن   «اودنمايی خ اوداواهی»آن 

است! آموزش خ برنامه درسی با اين محورهام ناصواب، جامعه را برام باخرهايی مهیا شرد شاه  

در چناین شارايطی   هام اساسی زندگی شنونی درارتباط خثیق به آنها پدياد آماده اسات.    بحران

نخبمان، مصالح درازمادت خ یقالنیات سیاسای       مرانی اوب، اجماچ توان ان ظارديمر نمی

داشت. همچنین، در اين شرايط رياشاران خ منافقان خ بدشاران خ نادانان هام در درخن خ هام در   

 ،«نماا سایاه »شاوند خ صاادقان خ ایراواهاان بعناوان     يابند خ ی ي  میبیرخن، جايماه برترم می

 گردند.معرفی می« نادان»خ « ايرادگیر»، «زننق»

م عهاد ماناد؟ مدرساه در ايان دخره بعناوان       ناپاذير ما مدرسه چمونه به اين موعوچ دفاچا 

ج يی از يک شل تعريف شد شه نقره خا د بر یمل ردش  ااشم گردياد. بادين بهاناه، بارام      

ام ش ل گرفت شه از اٌرد تا درشت یمل مدرسه دس ورالعمل نوش ه شد. بدين ترتی ، مدرسه

هم باه تفصایل تادخين گردياد      شده بود؛ شهتعیینِ ت لیف يی مدارس نامه اجراامورش در آيین

 1تار هام شاد!   تار خ ج يای  ( خ هم با گذر زماان مفصال  1031)شورايعالی آموزش خ پرخرش، 

شاه ماديران    در االی رخ داد انماراناه  (. اين اقدام ي قان1644)شورايعالی آموزش خ پرخرش، 

خاقعای باین مادارس م عادد شراور باه ساب          هامبه طور دقیق از تفاختارشد نظام آموزشی 

آماوزان خ ام اناات مدرساه آگااهی داشا ند!      خهاوا، دارايای داناش   موقعیت، فرهنگ، زبان، آب

خ باه تصاوي     1شوندآيند، گويی به تابعان ناآگاهی تبديل میآنان خق ی گردهم می باخجوداين،

                                                 
 /https://paydarymelli.ir/fa/news/66729بنمريد به مصا به دبیر شل شورام یالی آموزش خ پرخرش:  .1

شرد بندم برگ ار شده بود، رخايت میام شه برام طرح رتبهي ی از مديران مدارس شهرس ان میناب اس ان هرم گان از جلقه .1
: پیر ر از معلمان اواس ه شده بود تا م ن ارسالی را در جلقه به همراه داش ه باشند خ هماه آنارا پرينات شارده خ باا ااود       شه

مديران به شر ی بود  زدن يک دسترسید صدام خر شرد خ به صفحه جديد میا رخاوانی میداش ند. زمانی ه سخنران م ن ر
 ش. ششند! اشهام موسیقی در يک ارشق ر تغییر میشه گويی نت
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ناوچ تصامیمات محدخدشنناده،    . جدام از اين 1پردازندهام یام برام سراسر شرور میبخرنامه

نیا  تماام    1هام گ ارش خ دس ورات سطوح مديري ی م عادد نظاام آموزشای   برای دراواست

مدارس در ساال پاياانی   دهد؛ به نحوم شه ان مدرسه را به اود اا صا( میهام مديرفرصت

دسا ورات،   0«ارجااچ »ساازمانی باه محلای بارام      هاام  قرن چهاردهم شمقی به مدد فنااخرم 

  6ها خ ال امات ادارم تبديل شدند.مهبخرنا

بنیااد باخرهاام اخ را شا ل    « ای مااد »در چنین فضايی مدرسه درپی تربیت نقلی باود شاه   

به رخ انیت خ انقالبیون تاشیاد بقایار    ياف همدرسه بر ای ماد تعمیم داد. طی چند دهه گذش همی

در فضاام سیاسای،   « ای مااد » داش ه است! شارگ اران مدارس به اين موعوچ ینايت نداش ند شه

چی م غیر از ای ماد در فضام تربیت، دخس ی خ يا رابطه مريد خ مرادم است. ای مااد در اخلای   

 اد خ  صار نیقات خ ثالثاا یقالنای اسات. در       اخم محدخد به قوایدم ان قادم است. ثانیا، بی

 . ثانیا میا ان خ گقا ره  شودام محدخد نمیشه ای ماد از جنس مريد خ مرادم، اخم به قایده الی

صدايی مهاباست خ ثالثا یاشقانه است. مدرسه ا الب ه در فضايی سرشار از يک ای ماد خسیع خ بی

هاا، مناابر، هنار خ ...   ای ااانواده ا  باا تارخيج ای مااد            مايت صداخسیما، رساانه  خ تحت

 هاام  ن باه آرماان  هام اج مایی به معماران خ مديران   ومت با ان قاب آنا دخ صر گرخهبی

تادريج نقابت باه    بلند انقالب اسالمی خ شهدام گرانقدر آن، سب  شد تا یموم شهرخندان باه 

تفاخت شوند خ مقوولیت شهرخندم اود برام  راست از دموشراسی خ پیرامدها خ  وادث، بی

، امرسگذارم نظام مردمگران را خاگذار شنند. اين در الی رخ داد شه برام پايهسالمت   ومت

(. مدرساه  1644نیااز اسات )زمانیاان،    « ای مادم  قاب شدهبی»خ نویی « سوء ظن منطقی»به 

                                                 
اهاداف   نيتار از مهم ی ي»بیان می شند: « خپرخرشآموزش ییالمشورا یلیاساسنامه خ مقررات تحص ونیقیشم ريمد»خق ی  .1
دانند شه باا ايان   ، آنرا بايد چنین اواند شه تصوي  شنندگان بخوبی می«مدرسه است ماهيجا ممدارس، ارتقا يیجرانامه ا نیآئ

 اند!چه باليی بر سر مدرسه آخرده نامه مفصلآيین

 طی چنددهه گذش ه به طور مق مر از طول پايه پرچم مدارس شاس ه شد خ بر طول سلقله مديري ی، الب اه باا شاارايی شام،     .1
 اف خده گرديد!

اين ارجایات ادارم در مواقعی فقط نقش االی شردن شارتابل خ برام فرار از تاایر در اقدام مق ضی است؛ نه يک عرخرت  .0
 سازمانی!

اين موعوچ به برشت فضام براط  اصل شد شه ارجاچ مديران ارشد خ میانی به مديران فرخدسات، ساهولت ياف اه اسات!      .6
دهند! تا چه رسد آن ه بخواهد بخواند خ بررسی شند شاه باه   ز مت ان خاب هم نمیبه مدير ارجاچ دهند ها براط   ی سامانه

 چه شقی مربوط است!!!
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جمهورم اسالمی در ترريح خ معرفی پیرخم خ م ابعت از رهبران انقاالب، بار تعامال سیاسای     

مب نی بر محاسبات یقالنی تاشید ن رد بل ه به آن ش ل خ شمائل مريدم خ پیرخم محا  داد.  

نفاس خ ای مااد   گري م، شمباود ای مادباه  موزش سیاسی مدرسه آن شد شه مقوولیتپیامد اين آ

گرم خ نقد قادرت از میاان   پرسش مريدانه به ديمرم گق رش يابد خ فرهنگ مرارشت، رخ یه

 برخد.  

همه شرايط طی چهاردهه گذش ه برام آن مهیا بود شاه   اوم مران خ انقالبیاون، هرگوناه     

خ هار گوناه طلا   اق را باه       «نمايیسیاه»ر گونه آش ارسازم را به خ ه« زنینق»نقادم را به 

تقلیل دهند خ آن را سرشوب خ منع نمايند. در ايان شارايط محیطای، آماوزش خ      «گرمآشوب»

سیاسات رخم آخرد خ   برنامه درسی مدرسه نی  به ترخيج ای ماد خ پیرخم مريدگوناه در یرصاه  

را به اثربخری آموزش اود نقبت داد خ اود را  هام اج ماییهر دس اخرد ناشی از محدخديت

آشانا نبودناد   « قادرت »مدرسه خ شارگ اران آن نه تنها به اق ضائات خ لاوازم  موفق ارزيابی شرد! 

بل ه بدتر از آن سازخشار خاقعی آموزش بیرخنی خ يادگیرم خ اق ضائات یمل فرد را باه ااوبی   

ات درسی شاگردانی بود شه اصوم چیا م را  شرد، نمرشناا ند. آنچه مدرسه را دلخوش مینمی

شردند؛ شه در بقیارم مواقع اود آنرا باخر نداش ند. مدرسه نه تنها در مح وام آماوزش  بیان می

 در ارزشیابی دس اخرد آموزش نی  دچار گمراهی شد!   به انحراف رفت شه

ه ن رد، بل ه با مدرسه نه تنها با یمل اود يک نمونه اوب از   مرانی را به شاگردان ارائ

آموزش سیاسی نادرسات خ ناشاافی، درک نادرسات، اب ادايی خ برادت ناشارآماد از سیاسات،        

قدرت،   ومت، مديريت، اق صاد،  قو  خ در يک شاالم   مرانای را در میاان نوجواناان خ     

رانای ااوب خ شارآماد      ام  جوانان گق رش داد. بدين سب ، شناات شافی خ مع بر از شیوه

خ   ی در اطايی ب ر ،   ومت در تصور مردم از جا خ نقش اود در اج ماچ ش ل نمرفت 

(. آناان شاه آرزخ   1644بخری به اود گرفت )زمانیان، گرم خ رس مارمبدر شد خ نقش هدايت

داش ند   ومت همه ملات را راهای بهرات ساازد، از مدرساه اواسا ند تاا ايان رخي ارد خ          

دهد، منطقی سازد خ در ذهن شاگردان ااود قاوت    در نظر شاگردان درست جلوهانداز را چرم

هاام  خ هم در بخاش برناماه   هام پیرینیبخرد. مدرسه در تمام اين دخران هم در بخش برنامه

 تولیدم اود، تابع اين رخي رد بوده است!
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برناماه درسای،    ام بود. ان ظار از آموزش خگذارم آموزش مدرسهبنیاد اين اطا در سیاست

م ن خ مدرن از اهداف خ می ان قدرت   ومت نبود؛ بل ه هادف آن باود تاا    ترسیم یقالنی، م

نحاو مطلاق   مخاطبان باخر شنند شه دست   ومت در تغییرات اج مایی، سیاسی خ اق صادم، به

باز است؛ فقط شافی است دخل ی سقوط شند خ   ومت باه چناگ شقاانی بیف اد شاه اواهاان       

ديمار ساخن،   پوشانند. باه م یمل میبه هر هدفی جامهاصالح جامعه هق ند! آنان با اين اب ار، 

خظاايف دخلات اطاا شردناد، در اثربخرای       گذارم سیاسی خ گقا ره شه در هدفیالخه بر اين

قدرت رسمی جهت اصالح سیاسی خ اج مایی برام رسیدن به هدف دلخواه نیا  دچاار اطاا    

 بودند. 

هاام یملای   ومات شاردن را     ها خ ام انمدرسه خ برنامه درسی آن اق ضائات، محدخيت

آموزش نداد؛ بل ه به توجیه خ تثبیت آنچه جرياان داشات خ نفای آنچاه م علاق باه گذشا ه خ        

آموا ماان نهااد آماوزش خ    شوشید خ از اين رخ فهم جامعاه داناش   شدغیراودم محقوب می

موناه  چ»شدن با اين پرسش شه را با چالری گق رده رخبرخ شرد. آنان بجام مواجه برنامه درسی

چه شقی »با اين پرسش اطا سرگرم شدند شه: « بايد مديريت، قضاخت،   ومت خ تربیت شرد

را شناار  « ساا ار»اين پرسش بود شه تمرش  بر « ، قضاخت،   ومت خ تربیت شند؟بايد مديريت

ربط( ارزش خ بیتوجه شرد! خ آن را هم به نژاد خ نمود )امور ظاهرم بی« شخ »گذاشت خ به 

سعی شنند شه اود را با توسل ها  اصل اين باخرها آن شد تا اشخا( خ گرخه ات.محدخد سا

، به قدرت برسانند خ آنماه در ساا ارهام منحرف قدرت، همان راهای  1به نژاد خ تحمل ظواهر

را برخند شه پیش از آنان طی شده بود. همچنین، به جام تالش برام اصاالح، شقاانی ااود را    

معرفی شردند! اين امید، هم اصالح را به تاایر انداات خ هم به « اجیشخ  ن»ان ظار  به چرم

 ناپذيرم   ومت را ش ل داد.مرخر رخح بدبینی خ باخر اصالح

به سب  اين اقدامات خ پیامدها، فرهنگ مدرسه در چنددهه گذش ه به ش ل خاعحی باا دخ  

دساا ی خ اخاماار پديااده آمیخ ااه بااوده اساات: اخل اراام خ ارااونت پنهااان از تصاامیمات بام 

خ اصوصی خ دخم تعريف خ تمجید  هام دخس انهخ ایالم ان جار از آن در محیط سازمانیدرخن

خ هاام رسامی   آش ار از تصمیمات بامدس ی خ ایالم رعاايت خ اردساندم از آن در محایط   

                                                 
منظور از توسل به نژاد، ايجاد پیوندهام اانوادگی است شه بقیار بدين منظور ش ل گرفت خ منظور از تحمل ظواهر، پنهان  .1

 در( است شه به آن تعلق خ باخر ندارد! شردن اود زير ظاهرم )مثل ريش يا چا



 1641بهار ، هفدهم، سال 46فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

31 

در اند شاه ايرانیاان   ( مطرح شرده1016ادارم. اين همان فهمی است شه پیرديمار، شاد خ ريرار )

 .اند شه دخ چهره داش ه باشندطول قرن بیق م همواره در شرايطی بوده

گیارم از محایط در اادمت شقا      مدرسه بجام يک خا د چندخجهی موقعی ی برام بهره

شاه آناان را باه     1تجربه شاگردان، به محیطی محصورشننده برام شودشان خ نوجوانان تبديل شد

آماوزد شاه داناايی اصاوم ربطای باه       گاه آش ار( مای  خ به آنان به طور پنهان )خشراند ان خا می

بقا ن در باه رخم محایط     هام آن( ندارد! مدرسه بعناوان نهااد داناايی، باا    زندگی )خ موفقیت

هايی اقادام  ها خ دانشپچ معلمان خ شاگردان به ان قال آموزهپیرامون خ پرت درهام بق ه در پچ

ام گرفات. مدرساه باه    ر زنادگی از آنهاا بهاره   بناست د آيند خ نه   یشند شه نه ب ارم میمی

دهد خ باخرم خ توانی را شه ديمر ام ان زيق ن در محیط زندگی آموا ه اود زبانی را میدانش

ام آشا ارتر از  معمول را نخواهد داشت! اين مدرساه برياده از اج مااچ خ محایط چاه آماوزه      

خ از زندگی جدا بااش خ از مدرساه   به مدرسه برخ »برام شودشان خ نوجوانان دارد؟!: « دخرنمی»

 «  دخر باش خ زندگی شن!

چنین یمل ردم نیاز به م ان م فاختی داشت. باخجوداين، در اب دا معیارها خ اسا انداردهام  

م ان آموزش خ برنامه درسی در جمهورم اسالمی به ظاهر دس خوش تغییر نرد. همان ساا ار 

چه از معمارم آموزشای باه ارث رسایده باود،     سازمانی   ومت سابق اس مرار يافت خ همه آن

مورد اس فاده قرار گرفت. اما، دخ موعوچ مهم تعهد به اس انداردهام تدخين شده را باا مرا ل   

هام اف ايش جمعیات  ياف ن سیاستمواجه شرد: اس قبال مردم برام ثبت نام در مدارس خ تحقق

آن اخلويت نداش ن آماوزش خ  در جمهورم اسالمی. موعوچ مهم ديمرم هم قابل ذشر است خ 

هاام تخصای  بودجاه شناار رفات خ      برنامه درسی است شه به تبع آن م ان آن نی  از اخلويت

تر از ساات مدرساه در منااطق مخ لاف شراور     ساات مدرسه در برای شرورهام ديمر مهم

 شد!

با گذر زمان خ اف ايش شمار شاگردان مدارس، عمن آن ه اسا فاده خ سااات مادارس باا     

ییر اسا انداردها هماراه گردياد، دخ پدياده ديمار محقاق شاد: اخل خرخد چراممیر ایارين          تغ

                                                 
هام تیا بین خ  يابیم شه دارام نمهبانانی با چرممی« پارشینگ فرزندان»تر به مدرسه نماه شود، آنرا در نقش اگر اندشی یمیق .1

 مرام آهنین است! 



  ... رم؟ آموزش خ برنامه درسی ايران در قرن چهاردهمپرخپرخرم يا بندهبرده

30 

 

مادارس غیران فاایی. در هار دخ جرياان      تأسایس ساز به یرصه ا داث مادارس خ دخم  مدرسه

جديد ساات خ ب ارگیرم م انهايی اارج از اس انداردها دنبال شد اما دميال آنهاا بارام ايان     

سااز مايال باه ریايات اسا اندارد بودناد خ       ن می ان شه ایرين مدرسهاقدام م فاخت بود. به هما

سازمان اس اندارد قدرت تولید موارد م نوچ را نداشت، در مقابال موسقاان خ ماديران مادارس     

 غیران فایی سعی داش ند اود را از تن سپردن به اس انداردهام م ان آموزشی معاف نمه دارند.

ناماه درسای در موقعیات م اانی نامناسا ، ن واناد باه        قابل پیش بینی بود شه آموزش خ بر

دس اخردم مناس  منجر شود؛ خ چنین نیا  شاد. خق ای در دهاه شصات خ هف ااد شمقای باه         

محاسبه بازدهی آموزش خ اتالف ناشی از ت رار پايه اقدام شاد، آشا ار گردياد شاه سااات خ      

ترين پیاماد ايان   شايد مهمنمهدارم م ان آموزشی دارام سهم باميی در نرخ ت رار پايه است. 

محاسبات در یرصه آموزش خ برنامه درسی آن بود شه تمرش  بر نظرياه دانرامندپرخرم تغییار    

بعنوان راهای بارام   « ارزشیابی توصیفی»شرد. تغییر نماه به اين نظريه بود شه سب  شد تا طرح 

دخرشادن   تارين هادف آن  ارخج از مر ل افت تحصیلی خ ت رار پايه مطرح گردد شه اساسای 

ارس از اصرار بر يادگیرم  داقلی شاگردان بود! ياادگیرم  اداقلی، شاانون خ قلا  نظرياه      مد

دانرمندپرخرم بود شه طرح ارزشیابی توصیفی به انهدام آن اقدام شرد خ از اين طريق به شاهش 

 آموزشی شمک رساند.هام بار آموزشی م ان

هاا  عیت شهرم مدارس به شلی از چرام در اين دخره، يک اتفا  مهم ديمر هم رخ داد. موق

دخر ماند خ در هر جام شهر شه مم ن بود، بنايی برام مدرساه سااا ه شاد. موقعیات شاهرم      

تارين آنهاا موعاویات    هام مهمی از  یات اج ماایی ارتبااط دارد شاه یماده    مدارس با پديده

د، آلاودگی  خآما اهمیت م انی مدرسه، ابهت مدرسه، دس رسی به منابع ياادگیرم، امنیات رفات   

دخاا ن باه   ، آلودگی هوا، بهداشت خ تغذيه است. اينها مواردم بودند شه شم شم با چرمصوتی

 ها دخر شدند.م انی برام پوشش شمار شاگردان، از معرض چرم

ام پیدا شرد. در ايان  مديريت مدرسه نی  با اس قرار   ومت جمهورم اسالمی، شرايط تازه

ت، سبک رهبرم خ مديريت دارام اخلويت نبود. آنچه ماورد  شرايط ديمر تعامل،  قو ، االقی

شرد. چناین شارايطی خق ای  ااشم شاد، تربیات مادير        می 1نظر بود، فرمانبرم بود شه پیامبرم

                                                 
ام از مورد نظر اسات، جلاوه  شلمه پیامبر به سب  آن ه بیر ر در یرف دينی شنیده شده خ در آنجا شخ  برگ يده اداخند  .1

ه ااواه با   ممريبد یباشد از شق ین ه خاسطهء ابال  سخنآ» ال، پیامبر نماد اطایت است! پیامبر به معنام تقدس دارد. دریین
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ساطحی انادک، موعاوچ     رمق پهلاوم دخم شاه در  خجود رخيه شمآموزشی نی  دگرگون گرديد. 

. ديمار  داد نیا  از میاان رفات   رار میها قرا در دس ور شار آموزشی دانرماه« مديريت آموزشی»

اا( قلمداد نرد. مديريت مدرساه ياک فعالیات     تربیت مدير آموزشی يک خاقعیت آموزشی

تار در جايمااه ماديريت    مب نی بر مراهده در موقعیت مدرسه قلمداد گرديد تاا معلماان مطیاع   

آموزشای در   مدرسه قرار گیرند خ آنرا به پیش ببرناد )بنمرياد باه ساازخشارهام تربیات مادير      

بدين ترتی ، مدير بعنوان مجرم دس ور خ رساانام ادارم تعرياف گردياد.     دانرماه فرهنمیان(.

سازد. اخ فرمانده یملیاتی میدانی است شاه  دهد خ دس ور میاين رسانا، يعنی شقی شه ارجاچ می

شناد خ اخ م لاف اسات    گیرم س اد مرش م یمال مای  در قال  يک شل ب ر  بر اساس تصمیم

 موقعیت را! گراز فرمانبر میدان را تحويل دهد نه سرافراز ان خابسرب

گیر به يک ج ء تبعی نظام آموزشی تباديل شاد.   بدين ترتی ، مدرسه از يک خا د تصمیم

پیراینی اتخااذ شارده     ام برام مدارس تدخين گرديد شه برام همه امور آنها تصمیماتنامهآيین

مدرسه يا هیات امنام مدرسه يا انجمن اخلیا خ مربیان در  بود. گرچه گاه با یناخينی مثل شورام

گیر شويم، اما همه اين نهادهام به ظاهر تصمیمهام ادارم يا دس ورات مواجه میمیان بخرنامه

 اجرا خ ارزشیابی.ري م خ فقط مجاز به تبعیت خ یمل هق ند؛ نه ترخی  خ برنامه

م آموزش خ برنامه درسی   ومت پهلوم، ايجااد  هام نظاي ی از ارثیهمحتوا و برنامه آموزش: 

اسا قرار آن نهاايی شاده باود. ايان نظاام        1053ري م درسی بود شاه در ساال   تمرش  در برنامه

مزم باود بازساازم مح اوا خ    . آنچاه  گردياد م مرش ، امر مطلوب جمهورم اساالمی محقاوب   

شاد. بادين منظاور اخلاین      چنین هم هام اسالمی بود.بر اساس آموزههام درسی یناخين برنامه

هاام انقالبای خ دخماین اقادام تغییار درخس خ      اقدام جايم ينی شارشناسان جديد دارام انديره

 اسالمی به مح وام برنامه درسی بود.  هام درس اف خدن

شاد. اماا   تغییرات مح وا طی چند سال اخل اس قرار جمهورم اسالمی در سطح ارد انجاام  

( مطرح خ پیمیرم گرديد. در ايان  1046« )نظام آموزش خ پرخرش تغییر بنیادم»در دهه شصت 

                                                                                                                   
)لغااات ناماااه دهخااادا؛ « آخر امیاااپ»ابااار رسااااننده.  کیااا. پکیااا. پدياااقاصاااد. بريعنااای ناماااه. ه زباااان خ ااااواه بااا

https://rhyming.ir/dakho?w=1.) 
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( شه بر اسااس  1041دخره طر ی برام تغییر بنیادم آموزش خ پرخرش تدخين خ تصوي  شد )

شد. الب اه، در اجارا موعاوچ باه     آن نظام آموزش قبل از دانرماه دس خوش تغییرات اساسی می

شرد بلندم را دنبال می هام ه بود شه آرماناين ش ل پیش نرفت. در یمل، طر ی تنظیم گرديد

هام آموزشی به اجرا ترين رخش تغییر نظامشه تحقق آنها م صور نبود خ آن طرح هم به نامقبول

هاام ديمار نظاام آموزشای پیراین انجاام گرفات        درآمد خ تغییر دخره م وسطه با  ف  بخاش 

هم نداد! بااخجوداين، اسا مرار    دهد؛ خ جواب(. آش ار بود شه چنین تغییرم جواب نمی1031)

يافت خ به ظاهر، اس قرار يافت. آموزش خ برنامه درسی با اين تغییر با ياک مرا ل ديمار هام     

 رخنی سطوح آموزش. مواجه شد: ناسازگارم د

ساند تحاول بنیاادين    »دهه ناود،   هام در تغییرات بعدم هم بهبودم  اصل نرد. طی سال

( تادخين خ  1011« )درسی ملی جمهورم اساالمی اياران   برنامه»( خ 1014« )آموزش خ پرخرش

تصوي  شد. بر اساس اين اسناد، ساا ار آموزش قبل از دانرماه باه دهاه سای شمقای قارن      

باه اجارا درآماد.     0+0+4چهاردهم بازگرت داده شد خ نظام آموزش خ برنامه درسی با الموم 

شاه شالباد پیراین از آن بهاره      اين شالبد نی  همچنان با همان ااونی شاار ااود را دنباال شارد     

هام جديد برام همان مح واها، مفاهیم، راه ارها خ راهبردهاام  گرفت! چنین شد شه پوس همی

 شه چنین اقدامی با تغییر خاقعی همراه نخواهد بود. قبلی ساا ه شد خ آش ار بود

یلمای    هامآنچه در مح وام برنامه درسی از گذش ه به ارث رسیده بود، ینايت به آموزش

هاام  سازم به آن افا خده شاد، آماوزه   بر اساس نظريه دانرمندپرخرم بود خ آنچه برام اسالمی

شه در همان منطق، طرا ی خ تدخين شادند. ايان دخ    اسالمی انقالبی با رخايت شیعه ايرانی بود

محور اساسی، آموزش خ برنامه درسی را از زندگی خاقعی خ شاگردان را از رشاد شخصای دخر   

آگااهی از  »، «شن ارلِ هیجاان  »، «شن ارلِ ارام  » هاام انقاانی خ اج ماایی مثال    . پدياده ساات

تاوانِ رخ ای انطباا     »، «توانِ پذيرشِ خاقعیت»، «توان اس دملی فهمِ ديمران»، «ا قاساتِ اود

« آمادگی بارام اودارزياابی  »خ « پذيرش ارزيابی ديمرم»، «فهم اود از منظرِ ديمرم»، «پذيرم

( شه ان قال آنهاا باه جامعاه از    1011هق ند )فیدمن خ فريمر، هام رشد شخصی از جمله مولفه

. آموزش خ برنامه درسای انقالبای اينموناه اماور خ     يابدطريق آموزش خ برنامه درسی تحقق می

را خانهااد خ  باوم اياران   هام مربوط به زندگی در اج ماچ شنونی خ زيقات خ شايق میها مهارت

هاام مرباوط جناگ  اق خ باطال را دنباال شناد خ        سات خ توانايیبجام آن سعی شرد تا ا قا
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س ی م، اس  بارسا ی م خ شفرسا ی م در بقا رم از ااودم خ     شاگردان را با مفاهیمی مثل ظلم

دان، فی ياک  نااودم شردن اج ماچ آشنا سازد! خ در مواقعی هم باه یلام رخم آخرد شاه تولیاد    

خ ادامه شار در دانرماه مقصود آن باشد. اينمونه ام دان خ مهندس یلوم هق هدان، رياعیشیمی

هام مهم زندگی، مثل فهمِ شرايطِ طرفِ مقابل، شرايط آموزش من ق  به یلم خ فار  از مهارت

. ايان اشاخا(   شارد جويی فراهم میرا برام تبعیت بیر ر خ دخرم از تحلیل خ ترخی  خ  ق

هايی شه در د بدخن توجه به پیآمد خاژهشقانی شدند شه خق ی در یرصه اج مایی مقوولیت ياف ن

، سخن گف ند خ یمال شردناد خ مقاوولیت پیاماد آنارا پاذيرا       گرف ندتعامل با ديمران به شار می

 نردند! 

آموزش خ برنامه درسی جمهورم اسالمی   ی در بخش مربوط به آموزش ديان بار بنیااد    

بقانده شارد.    1طالیاات خ پاردازش ا  1هوش رياعی خ یلمی تنظیم خ تعريف شد خ باه داناش  

دهاد  شود خ نران مای ياد می« پرخرم افظه»ام شد شه از آن به دس اخرد اين نحوه یمل، پديده

ساازد  شه شخ  فقط  امل اطالیات پراشنده است. ذهن مملو از اطالیات پراشنده نه معنا مای 

« اويرا ن ماديريت  »شند! آنچه برام یمل معناادار مزم اسات، تاوان    خ نه یمل را  مايت می

طلبد شه مديريت هیجان، ا قاس، یصبانیت، غم، ترس خ اوشحالی، هوش م فاختی میاست. 

تر از درک ديمران، درک اود است. اصاوم بحاث   نام دارد. هم ا خ شايد مهم« 0هوش هیجانی»

شانونی برام زندگی در جهان شنونی اين است شه فهم اود خ فهام ديماران فقاط اطالیاات خ     

توانند فهم از اود اوداواهی، اودمحورم، یصبانیت، هیجان، ارم خ ترس میدانش نیقت. 

شاود،  خ ديمرم را به شدت مخدخش شند. اين ه گاهی غرخر نابجا منجر به اطايی جان اه مای 

 بیش از دانش خ محاسبه با ا قاسات خ باخرهام فرد درارتباط است.

ه بر اويش شن رل دارد ايان  بارخر خ پرخرده شود، شخ  عمن آن « هوش هیجانی»خق ی 

شند شه شارها خ سخنان اخ چه تااثیرم بار انديراه، یمل ارد خ رخانِ طارف      موعوچ را درک می

گذارد. در اين شارايط، فارِد دارام یقالنیات شالمای خ رف اارم )یقالنیات ابا ارم(        مقابل می

تالفای،   ارم، ا قااس، یصابانیت، نفارت، جباران،     بینی شند شه یمل بر اساستواند پیشمی

                                                 
1. Knowledge   
2. Information Processing   
3. Emotional Quotient     
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هاام ا  ماالی تعامال خ شنارآمادن باا      ان قام،  ذف، تحريف، تحقیر خ توهین چمونه فرصات 

شند خ زندگی در جهان شنونی تا چه می ان با تفااهم خ تاا چاه میا ان باا      ديمرم را تخري  می

 تخاصم قابل مديريت است.  

خ  ياابی هويات  ب ارگیرم شلمات در آموزش خ برناماه درسای باه طاور جادم بار شا ل       

بعناوان ياک فعال ناشای از تارس معرفای       « سازش»شخصیت اشخا( نقش دارد. خق ی شلمه 

شود نه شنارآمدنِ مب نی بر مصالح، آنماه رف ار اشخا(  امل اين مفااهیم م فااخت اواهاد    می

دفاچ،  ق، یدالت، جهاد، مقاخمت، صلح، گف مو، مبارزه، شمک، زهاد،  »شد.  رمت افعالی مثل 

به معنايی شه برام آنها لحاظ شاده مرباوط اسات شاه از     « ، پیررفت خ تعاملپارسايی، دنیاطلبی

طريق آموزش خ برنامه درسی در به رين دخران جذب خ پاردازش شودشاان خ نوجواناان يعنای     

شاود خ بعادا در ب رگقاالی باه طاور پنهاان رف ارهاا خ        دخره مدرسه در جان آنان درخنای مای  

القلام  ساريع « فهام ااود خ ديمارم   »ارتبااط نظرياه    دهد. در همینرا جهت می هام آنانشنش

 :  ( قابل يادآخرم است1644)

پرسند ممر ما منابع طبیعی فراخان، سارزمین با ر ، ادبیااتِ غنای، مباانی      بقیارم می 
هام مناس ، افراد توانمند در یلوم، مهندسی، پ شا ی،  منحصر به فرد فلقفی، دانرماه

یم در مناسبات داالی خ اارجی، سیق م بقازيم؟ توان قو  خ اق صاد نداريم؛ چرا نمی
خععیت ما  اشی از آن است شه  لقۀ مفقود شده در دس رسی باه داناش خ اطالیاات    

 است.  « فهم اود خ فهم ديمران»نیقت بل ه در 
پرخرش هوش هیجانی موعویی خابق ه به زمان خ موقعیت است. به رين باازۀ سانی بارام    

. شرايط مناس  برام جانبه موقعیته رين رخش، تدارک همهخ ب پرخرش آن سنین مدرسه است

پرخرش هیجانی خق ی مهیاست شه مجمویۀ اانواده، مدرسه، رسانه، جامعه خ   ومت، اصل خ 

اساس هوش هیجانی را بپذيرند خ مديريتِ ارم، یصبانیت، غم، ترس، یقده، شمباود، هیجاان   

م خ جمعی باه میا ان داناش خ آگااهی     گیرم فردخ ا قاس را در فرآيندهام زندگی خ تصمیم

دایل شنند. فقدان اين نوچ مح وا در آموزش خ برنامه درسی دس اخردم را داش ه شاه در شا ل   

پیچیاده،  دادن به خععیت شنونی شرور سهیم است: خعاعیت رخانای شا ننده، ااانواده درهام     

خت فاار   اج ماچ سرشار از اصومت، سیاست دس ورم، مديريت غیرشفاف خ ناپاسخمو، قضا
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م هاا تاوان ايان خاقعیات   از قانون، سازمان آشنده از رشوه خ اق صاد آمیخ ه با اا الس. آياا مای  

   هام مدرسه، فهمید خ تبیین شرد؟اج مایی را بدخن خاردشردن آموزش

تربیت معلم به ینوان شارم عرخرم در جمهورم اسالمی اسا مرار  معلم و کنشگری آموزش: 

اين اقدام   ومت پهلوم تحقینی بعمل نیاخرد خ برام آن اه نراان   يافت. باخجوداين، شقی از 

« تربیات معلام  »تغییر شرد خ بر ساردرها  « دانرقرا»داده شود همه چی  دگرگون شده است، نام 

نقش بقت. با همّت برای آشنايان امر تربیت معلم، طر ی برام اصاالح تربیات معلام اياران     

ذيرش اخلین گرخه م قاعیان تحصیل پس از تر یل ب ار گرف ه شد )طرح شهید رجايی( خ در پ

بینای شاده   جمهورم اسالمی، دخره تربیت معلم سه ساله ایالم شد. در اين دخره سه ساله پیش

اقدام شند خ سال بعد را در مادارس  بود شه دانرجو يک سال به فراگیرم درخس یمومی خ پايه 

مرغول گردد تا مدارج تحصیلی مرغول ادمت مق قل شود خ مجددا در سال سوم به تحصیل 

 به محل شار اود بازگردد.« شاردانی»را سپرم شند خ با مدرک 

اين طر ی بود شه در آن نه جوان  اجرايی لحاظ شده باود خ ناه جوانا  یلمای. ايان دخ      

نقیصه چنان آش ار بود شه پس از يک دخره پذيرش دانرجو، اين رخش برچیاده شاد خ مراشا     

بق اود بازگر ند. اين بازگرات الب اه باا تغییراتای در مح اوام اارد       تربیت معلم به رخش سا

هام تحصیلی تربیت معلم اف خده شاد خ  آموزش همراه بود. برای درخس اسالمی به همه دخره

در « اساالمی »در مواردم هم شه مم ن بود مح وام درخس ديمر تغییر شرد خ دست شام شلماه   

 هر جايی شه مم ن بود خارد گرديد.  

دخل ای باه   هاام  گق رده به معلم سب  شد پس از بازگرايی دانرماهها، بیر ر دانرماهنیاز 

هام تربیت دبیر اقدام شنند تا در شنار دانراماه تربیات معلام خ اقماار آن، نیارخم      دخره تأسیس

هاام تربیات دبیار نیا  باه      انقانی مورد نیاز خزارت آموزش خ پرخرش را تربیات نمايناد. دخره  

تعريف شد. تجربه خا دهايی از رش ه تحصیلی به همراه درخس تربی ای در  ام صورت دخرش ه

هاام دبیارم افا خده    هام دبیرم مقرر گرديد. همچنین، برای درخس اسالمی نی  باه دخره دخره

ها رخي رد اف ايش درخس  اشم بود. بعد از چند سال هام اخلیه بازگرايی دانرماهشد. در سال
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هام شارشناسی مطارح گردياد خ ساقف تعاداد     موزش در دخرهتجربه آموزش، موعوچ تعادل آ

 خا د برام دخره شارشناسی تعريف شد. 

تربیت دبیار، م فااخت باود. ايان      هام آموزش خ برنامه درسی مراش  تربیت معلم خ دانرماه

دانراماهها باا اجارام    موعوچ سب  تف یک خظیفه تربیت معلم بین اين دخ نهاد تربی ای شاد:   

دار شادند خ  تخصصی م وساطه را یهاده  م مقوولیت تربیت دبیر برام دخره نیمههام دبیردخره

هام یلوم تربی ی( باه تربیات مناابع    دانر ده همراش  تربیت معلم خ دانرقراها )به همراظرفیت 

هاا بار اسااس    . باخجوداين، همه اين آماوزش هام آموزش یمومی اا صا( يافترهانقانی دخ

 گرفت.موزش خ پرخرش انجام میقانون م عهدين ادمت خزارت آ

جمهورم اسالمی خ تالش   ومت برام گق رش مدارس به سب  اف ايش  تأسیسپس از 

خ تبعاات   جمعیت در دهه شصت خ الب ه تغییر ساا ار اج مایی زندگی خ گق رش شهرنراینی 

ناشی از مرارشت معلمان در جنگ، دخلات باه ایماال تغییراتای در قاانون م عهادين اادمت        

خ پرخرش رخم آخرد تا ب واند به جذب بیر ر م قاعی برام معلمی اقدام شند خ امیدخار آموزش 

. اين بود شه در قانون گیردمورد نظر اود صورت می هام باشد شه تربیت آنان بر اساس رخش

بدين ش ل تغییراتی پديد آمد تاا   1041م عهدين ادمت آموزش خ پرخرش طی مصوبه ارداد 

یازات به م قاعیان معلمی، رخي رد جذب م قاعای معلمای قاوت بیرا رم     از طريق اف ايش ام 

 بمیرد:  

تربیات معلام خ    هامآموزان دانرقراها خ دانرجويان مراش  تربیت معلم خ دانرماهدانش - 1ماده 

یالی م لفناد در آغااز تحصایل ااود باه      ها خ مؤسقات آموزشهام دبیرم دانرماهرش ه

دمت بقپارند خ تحصیل آنان در مراش  تحصایلی مناوط   خزارت آموزش خ پرخرش تعهد ا

 باشد.خزارت مذشور خ يا ایالم یدم نیاز آن خزارت می به سپردن تعهد ثب ی به

تواند جهت تأمین نیرخم انقانی آموزشی اود یالخه بار  خزارت آموزش خ پرخرش می - 1ماده 

خ مؤسقات ها طل  دانرماهدانرجويان داخآموزان خ دانرجويان موعوچ ماده يک از دانش

هام یلمیه تعهد ادمت ااذ شند، اين م عهدين از هر لحااظ  آموزش یالی خ طالب  وزه

ال حصیالن مراش  تربیت معلم از ادمت زير پرچم خ قانون معافیت فار مرمول اين قانون 

مجلاس   1040.3.11قانون نظاام خظیفاه یماومی مصاوب      3در زمان صلح با ریايت ماده 

 م اسالمی اواهند بود. شورا
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دانرجويان م عهد به ادمت موعوچ ايان قاانون از آغااز تحصایل ااود باه اسا خدام         - 4ماده 

العاده شغل مربوط به مدارک فو آزمايری خزارت آموزش خ پرخرش درآمده خ از  قو  خ 

تحصیلی مزم جهت خرخد به دخره تحصیلی مورد نظر براوردار اواهند شد. عمنا   قو  

العاده شغل مربوط به دانرقراهام تربیت معلم معادل  قو  خ فو  آموزانارآموزم دانشش

 مدرک تحصیلی مزم جهت خرخد به دخره تحصیلی مورد نظر پرداات اواهد شد.

آموزان خ دانرجويان مذشور مانع از اس فاده پرداات  قو  شارآموزم خ  قو  به دانش -تبصره 

خام صندخ  رفاه خ غیره شه دانرقراها خ مومی از قبیل اوابماه خ آنان از ام انات رفاهی ی

خ مؤسقاات آماوزش یاالی خ    هاا  هاام فنای خ دانراماه   مراش  تربیت معلم خ آموزشا ده 

هاام  دهناد نخواهاد باود، ل ان ه يناه     اا یاار آناان قارار مای    هام یلمیه معموم  در وزه

 اواهد شد.رخزم خ ه ينه اوابماه از خجوه پرداا ی شقر شبانه

سال از مدت تحصیل دانرجويان دخره شاردانی  1پس از اس خدام رسمی  داشثر مدت  - 3ماده 

آموزان دانرقراهام شارشناسی خ دانشسال از مدت تحصیل دانرجويان دخره  6خ  داشثر 

پاياه، گاارخه،  تربیات معلام جا ء ساابقه اادمت رسامی آناان منظاور خ از نظار ترفیاع )          

 بود.محاسبه اواهد  بازنرق می( قابل

 56شدگان قبل از سال   م ماده فو  با پرداات شقور بازنرق می مربوط، به پذيرف ه -تبصره 

ادمت خزارت آموزش خ پرخرش  مراش  تحصیلی م بور شه تا تاريخ تصوي  اين قانون از

را اواهاد  امجمزم 1041.1.1اند تقرم ياف ه خ آثار مالی ناشی از آن از تاريخ اارج نرده

 بود. 

رخال مذشور طی دهه شصت خ هف اد قرن چهاردهم اس مرار داشات. در دهاه هرا اد اياده     

دانرماه اا( خابق ه به آموزش خ پارخرش بارام تربیات معلام مطارح گردياد خ باا فاراز خ         

باه پاذيرش    1011فرخدهايی در سند تحول بنیاادين آماوزش خ پارخرش خارد شاد خ از ساال      

اساسنامه اين دانرماه به ش لی نوش ه شد تا محدخديت بیرا رم در تربیات   دانرجو اقدام شرد. 

، «محدخدشدن تربیت معلم باه دانراماه فرهنمیاان   »معلم پديد آيد. اخلین محدخديت مربوط به 

خ سومین محادخديت مرباوط باه    « ام شدن تربیت معلمتک دخره»دخمین محدخديت مربوط به 

 بود.«  اشمیت درخس اسالمی»

تصمیمات اين دخره، نویی انحصار در تربیت معلم پديد آمد خ فقط يک دانرماه بر اساس 

هاام شارشناسای تربیات    مجاز به تربیت معلم شد خ اين دانرماه نی  محدخد شد شه فقاط دخره 
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هاام  پرخرشی!( خ به تربیت منابع انقانی گارخه آموزگار خ تربیت دبیر برگ ار شند )خ الب ه مربی 

هاام ااود، غلباه درخس    ز مدرساه خ ساازمان، خارد نراود خ در آماوزش    شغلی ديمر مورد نیا

هام درسی به شا لی مطارح گردياد شاه ساهم درخس      سالمی را آش ار سازد. موعوچ برنامها

اسالمی در آن بارز بود. در اساسنامه دانراماه فرهنمیاان عامن تاشیاد بار تبعیات از مقاررات        

بار درخس معاارف اساالمی یماومی )شاان ده      خزارت یلوم، ایالم داش ه است شه بايد یاالخه  

« معاارف خ تربیات اساالمی   »هاام تحصایلی باه    خا د(، سی خ پنج خا د درسای هماه رشا ه   

 .خا د دخره شارشناسی!( 105خا د از  51اا صا( يابد )يعنی

بدين ترتی ، شرايط برام ب ارگیرم شقانی مهیا شد شاه پایش از شقا  تجرباه شاافی در      

ب اار گماارده    اين معلمان فاار  از شیفیات یمل ارد تحصایلی ااود      شنند!نقش معلم یمل می

شوند خ در شرايطی شه اود در فراز خ فرخد زندگی در  ال تر یل هويات هقا ند، نقاش    می

آموا مان گیرند. همچنین، اين دانشراهبر تربی ی را برام شاگردان مدرسه م وسطه بردخش می

شوند خ در سن پخ می اود از خرش پذيرف ه میسالمی به اس خدام آموزش خ پر از سن هیجده

نامیاده   تواناد مای « تربیت توسط نافرهیخ ماان »گردند. چنین فرايند یملی، فرايند آن اارج می

شود شه چنین افرادم را خاجد قابلیت بیر ر برام اطایات  شود خ به اين امید در شرور دنبال می

 رد تربیت معلام اقارانی یظایم بارام نظاام      الب ه آرزخيی برباد است! اين رخيشمارند؛ شه می

 آموزشی خ جامعه ايران است شه طی دخ دهه اخل قرن پان دهم آثار آن بیر ر آش ار اواهد شد. 

سازم به  وزه آموزش خ پرخرش با تر یل س اد تغییر بنیادم گق رش موعوچ اسالمی 

ی م ر ل يک ظهور يافت. بر اساس اين تصمیم، گرخه 1046آموزش خ پرخرش در سال 

شخصیت یلمی تحصیل رده آمري ا در  وزه تربیت، يک شخصیت یلمی تحصیل رده فرانقه 

در جامعه شناسی خ يک شخصیت دينی تحصیل رده  وزه یلمیه در  وزه فلقفه برام تدخين 

طرح تغییر بنیادم آموزش خ پرخرش ماموريت ياف ند.  اصل شار آنان طر ی مب نی بر اصول 

به تصوي   1041موزشی خ دارام نوآخرم آش ار خ اساسی بود شه در سال ساات يک نظام آ

ام بود. يعنی مقاله رسید. اساس اين طرح بر ادمت به تربیت ملت با معلمان م خص   رفه

 تربیت معلم همچنان يک موعوچ دانرماهی باقی ماند. 

ده بازگرت شه آن طرح مورد ینايت قرار نمیرد؛ زيرا جايی برام ايشد بینی میپیش

آموزش خ پرخرش در  وزه اق دار رخ انیت ايجاد ن رده بود! چنین هم شد. اجرايی ناق  از 
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آن، دس اخي م ايجاد شرد شه ایالم شود آن طرح قابل اجرا نیقت! بدين سب  بود شه موعوچ 

سند ملی آموزش خ پرخرش شرور در دخلت هر م مطرح گرديد خ جمعی از م خصصان تعلیم 

شد نی  در  وزه تربیت معلم، همچنان ر آن فعال شدند. آنچه در سند ملی دنبال میخ تربیت د

رفت تا از ام انطبا  داشت. اين برنامه شه با شندم پیش میبا ايده معلم تخصصی  رفه

ش اب دگی پرهی  شود خ پخ می  اصل آيد، با آمدن دخلت نهم، م وقف شد! دخلت جديد ايده 

درمیان نهاد خ الب ه در شنار آن، « حول بنیادين آموزش خ پرخرشسند ت»اود را با ینوان 

در تاایر، »را نی  مطرح شرد. در اين زمان، ای قاد بر آن بود شه « برنامه درسی ملی»موعوچ 

در اين اسناد، اشخاصی نقش اصلی را بر یهده داش ند شه اسالمی شدن را به «. آفت است

یت ) وزه یلمیه( را در تربیت ملت آش ارا مطرح شر ی تعريف می ردند شه محوريت رخ ان

 شرد.می

دانرماه خيژه  تأسیسدر سند تحول بنیادين آموزش خ پرخرش در جايی ه موعوچ 

اس قرار نظام ملی تربیت »( چنین بیان شده است شه: 1-11-راه ار )»فرهنمیان مطرح است 

 محورتربیتام تخصصی خ  رفه معلم خ راه اندازم دانرماه خيژه فرهنمیان با رخي رد آموزش

در اينجا به طور آش ارم «!(! هام ذيربطتوسط خزارت آموزش خ پرخرش با هم ارم دس ماه

آخرده شد تا تعلق آن به  وزه دين خ « محورتربیت»ام، قید برام تربیت معلم تخصصی  رفه

ر بیانی آش ارتر ( د14-11-رخ انیت آش ار باشد خ در ادامه بندهام راه ار مذشور )راه ار 

 -هام یلمیه در امر تربیت تخصصیهام برتر خ  وزهجل  مرارشت دانرماه»ایالم شد: 

اين م ن به «! معلمان، شارشناسان خ مديران با هم ارم دانرماه فرهنمیان دینیام خ  رفه

دهد شه بازگرت  وزه یلمیه به تربیت معلم است! اين ايده با خعوح موععی را نران می

 شود. دنبال می« تربیت اسالمی»به  توسل

 هاام م عادد انقالبیاون بارام تغییار نظاام آموزشای       طارح ریزی درسی و علم آموزش: برنامه

شاهنراهی هفت سال پس از انقالب مورد بررسی قرار گرف ند تا از آنهاا نظاامی ناو اسا خراج     

آرزخيی ايان نظاام،    (. در ش ل1043گردد )س اد اجرايی تغییر بنیادم نظام آموزش خ پرخرش، 

مهندساان  »مبنام آموزش خ برنامه درسی بود. اما خق ی موعاوچ یمال باه میاان آماد،      « بندگی»

برام تحقق آن فرااوانده شدند. مهندسان آموزشی ايران جمعای یملمارا خ انقالبای    « آموزشی
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ام آماوزش خ پارخرش خارد شاده بودناد خ     بودند شه در دهه شصت در بخاش فنای خ  رفاه   

ريا م آماوزش خ   گذارم خ برناماه ند با تمرش  بر اجرايی شردن نظام جديد، مدار سیاستتوانق 

اناديش خ  هاام نیاک  شخصایت  برنامه درسی را طی دهه هف اد خ هر اد دراا یار بمیرند. ايناان 

شردند خ برام طلبی بودند شه دنیام آموزش خ برنامه درسی را از منظر مهندسی نظاره میتوسعه

« هاا دخره فلوچاارت »تاوان  ساا ند. دخره  اشمیت آنان را می« مرات سلقله»خ  «فلوچارت»آن 

آموزشی خزارت آماوزش   ري مهام معاخنت پژخهش خ برنامهنامید شه تمام ديوارهام ساا مان

خ پرخرش را آراس ه بودند خ بر می  همه مديران  ضاور داشا ند. ايان گارخه باا آن اه دربااره        

ساا ند، اما منطاق اجرايای   هام اوب فراخانی بر زبان جارم میآموزش خ برنامه درسی  رف

قرار دادند خ نظام آموزش را به  د افراط تمرش  پیش بردناد خ الب اه   « ديوانقامرم»اود را بر 

تصامیمات  « مصااف تناد بااد   »ديد در « پر شاهی»جام معلم را چنان تنگ شردند شه اخ اود را 

ايرانراهر گاويی چناین ایاالی را در      رار اين گرخه در ایابانمرش نرینان ایابان ايرانرهر. اس ق

را در زير نظر دارناد! چناین باود شاه دسا ورات م عادد خ       « ايران شهر»آنان ش ل داده بود شه 

رخ ا   ال امات فراخان از مرش  برام یمل در همه نقاط شرور ا از شهرهام ب ر  تا یراير شوچ 

 لمان را به اس یصال  داشثرم بنراند. توانقت معصادر گرديد خ الب ه به اوبی 

ريا م  ري م درسی آش ار بود. در اسا مرار نیااز باه برناماه    در چنین شرايطی نیاز به برنامه

شه در دهه پنجاه تمام جوارح نظام آموزش خ پرخرش را فراگرف ه بود، بعد از « محورفن»درسی 

« ريا م درسای  رش ه برنامه» انديش ایراواه به سریترم اسالمی اشخا( نیکاس قرار جمهو

شردند. مقصود آناان از   تأسیسرا در دخ مقطع شارشناسی ارشد خ دش رام تخصصی تصوي  خ 

ري م درسی بود تا ب وانند به نظام آموزشی م مرشا  شراور   اين برنامه، تربیت م خصصان برنامه

هاا آناان یناوان    اجرا خ ارزشیابی برنامه درسی بدهناد. ناه تن   ام طرا ی، تدخين،ادمات  رفه

ري م درسی را بدين منظور برگ يدند بل ه با مقررداشا ن درخس دخره نیا  آنارا ت میال     برنامه

 شردند. 

در فضام  اشمیت گرخه مهندسان بر آموزش خ برنامه درسی، دانرماه تربیات معلام اياران    

می را باه شا ل آشادمیاک باه شارشناساان نظاام رسا       « ري م درسیدانش برنامه»تالش شرد تا 

برام تحصایل در دخره   1045 -1046آموزش خ برنامه درسی بیاموزاند. جمعی از آنان در سال 

دانرماه تربیت معلم شدند. ايان یمال دانراماهی باا     ري م درسی خارد شارشناسی ارشد برنامه
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شارشناس نیازمند طی ايان دخره را  ها چنان رف ارم از سوم نظام آموزش خ برنامه درسی، شه ده

باه پاذيرش دانراجوم آزاد اقادام شارد. هماین        1043مواجه شد شه دانرماه از ساال  داشت، 

هاام  آموا ماان ايان دخره  ري م درسی تجربه نمود. داناش سرنوشت را نی  دخره دش رام برنامه

هام اارج،   ی آنان شه در جايماه شارشاناس نظاام   آموا مان دانرماهداال خ برای از دانش

خ با بورس تحصیلی رخانه غرب شاده خ باا مادرک مرباوط باه       سیرسمی آموزش خ برنامه در

شرور بازگر ه بودند، شرايط فعالیت در سازمان م ولی امر آموزش خ برنامه درسای را مناسا    

شدند. بدين ترتی ، شنرمران نظام رسمی آموزش خ برناماه درسای   ها نديدند خ راهی دانرماه

 ه مهندسی آموزش را داش ند.به شقانی محدخد شدند شه قابلیت شار با نما

ري م درسی در ايران صاادقانه، گقا رده خ باجاديت    گذران برنامههام بنیانبا آن ه شوشش

ايده تربیت م خص  برام تغییر نظام آموزش خ برنامه درسای  بود، اما دخ پديده سب  ش قت 

هاام  تري م درسی بایث آشانايی ايان گارخه باا نهضا     شد: از سويی تربیت م خصصان برنامه

ريا م  جديد اين  وزه گرديد شه اصوم از دهه هف اد میالدم در آمري ا خ ارخپا به نقاد برناماه  

درسی سن ی نرق ه خ برام آن سنگ قبر نوش ه بودند! از سوم ديمر، تربیت م خصصان ساطح  

هام درسی  وزه رسمی یالی تحصیلی سب  شد تا ام ان جذب آنان به موسقات تولید برنامه

پرخرش به دخ یلت فراهم نرود: اخل سطح تحصایالت خ دخم ناوچ تعلقاات. اخلاین      آموزش خ

د ناه  شارد شاه باه شارشاناس نیااز دار     مر ل دارام خجه یینی بود. نظاام ساازمانی تصاور مای    

م خص . اما دخمین مر ل دارام خجه ذهنی بود. مقاله اين بود شه اين تحصایل ردگان دارام  

شارد.  مواجه می« چالش تبعیت ا االقیت»خ برنامه درسی را با باخرهايی بودند شه نظام آموزش 

شنناد اماا   شارشناسان يک نظام برخشراتیک بر اساس قایده سلقله مرات  باه تبعیات اقادام مای    

م خصصان يک رش ه یلمی بر اساس قایده تولید دانش خ آزمون ايده، به نوآخرم خ تغییر رخم 

 سازند. د، پرسش میآخرند خ بیش از آن ه به اقدام بنازنمی

گیرم دخ جريان در یرصه آموزش خ برنامه درسی اياران باود:    اصل چنین رادادم ش ل

هاام  ري م درسی از موقعیت یمال محارخم شاد خ بناابراين، آزماودن نظرياه      اخم دانش برنامه

تولیدم م خصصان )چه ايرانی خ چه غیر آن( نامم ن گرديد. نظريه ناآزموده همچون آرزخيای  

شود شارم شارد! ثانیاا   شند خ ذائقه را اوشايند است اما با آن نمید است شه هیجان ايجاد میبلن
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ري م درسی خاقعی ی اج مایی بود خ آنان  نیاز داش ند تاا شاارم   خجود م خصصان یرصه برنامه

خ از آن برام زندگی رخزمره انقان زمینای بهاره بمیرناد. آناان      برام تخص  اود فراهم شنند

« شا ار »را همچون ااود   ري م درسیام به دانرماه گذاش ند تا نورسیدگان رش ه برنامهاب دا پ

بیاموزند خ بعد هم نیاز به اوراشی برام اين نورسیدگان داش ند شه با پیوس ن آناان باه نهضات    

بازسازم خ ان قادم  اصل شد: لغلغه زبانی بدخر از خاقعیت میدانی! اين گرخه اصاوم باا دخرم   

اناد. ايان رانادن    رخم شارده « فهم برنامه درسی»مدیی شدند شه به « ري م درسینامهفن بر»از 

، هار  خطنیخطنی درپی ندارد. در شرايط بیشخ  از سرزمین اويش است شه  اصلی ج  بی

 . 1ري ان درسی ايران چنین شردندشوشری برام بقاء، مباح است؛ خ برنامه

هام اساسای  زيان سی خ شارشناسان سازمانیري م دراين جدايی خ دخرم م خصصان برنامه

ام از فرزندان ملت را در  الی از اادمت باه   ري م درسی زد: در نماه اخل یدهبه دانش برنامه

ري م درسای باا   در یرصه برنامه امتربیت خ برنامه درسی محرخم شرد شه آنان برام اقدام  رفه

ه قابل توجهی از م خصصان را از یمل آماده شده بودند. در نماه ديمر گرخ صرف سرمايه ملت

مفید برام یرصه تربیت خ برنامه درسی محرخم شرد خ آنان را به نقادم دخر از خاقعیت هادايت  

توانقت موثر خاقع شود. اين گرخه م خصصاان ناه تنهاا چناین موعاعی را اتخااذ       نمود شه نمی

ز یلام جلاوه دادناد خ    شردند، شه برام آن نظرياه سااا ند خ یمال م فااخت باا آن را ااارج ا      

مح وم نمودند. ايان م خصصاان در یاین  اال آموزشامر      « یملی»به جرم  ري م درسیبرنامه

هام بعد شدند خ همین لغلغه زبان را به آنان آموا ند خ امرخز نه تنها اين نوچ از م خص  نقل

 گردد! د میقلمدا« توانايی سرشار»شود شه محقوب نمی« ناتوانی»بودن 

ريا م درسای، شارشناساان    گ ينی تعمدم از یلم برناماه تر، اين راداد دخرممیقدر نماه ی

مراشا  یلمای خ    سازمانی را به اين نظر سو  داد شه گويی برام یمل نیازم به دانش خ فعالیت

توانند بدخن نیاز به داناش یلمای، اقادام یملای شنناد. چناین       دانرماهی نیقت خ آنان اود می

بارام  ه یرصه شوشش خ اطا بود؛ شه الب ه در دنیام شنونی نه مناابعی  باخرم جواز خرخد آنان ب

آن موجود است خ نه زمانی! خ در نماهی بقیار یمیق، اين راداد فرص ی ساات تا باا جادايی   

                                                 
-: در جق جوم بق رهام جديد در برنامه درسی )از رش ه بی(1644) .مراجعه شود به: ف حی خاجارگاه، شورش .1

 سرزمین تا رش ه بدخن مرز(. سخنرانی ارائه شده در دانرماه آزاد خا د مرش . دم ماه.
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گاذاران یرصاه تعلایم خ    هاام شراور، سیاسات   یرصه یمل آموزش خ برنامه درسی از دانرماه

 انرماه يعنی  وزه ببرند خ از آن اس مداد بطلبند. تربیت ايران دست نیاز پیش رقی  ديرين د

نهادهاام   تأسایس ري ان درسی ايران سب  شد تاا آناان بارام    اف ايش شمار خ شعور برنامه

« ري م درسی در آماوزش خ پارخرش  انجمن برنامه» تأسیسیلمی شوشش شنند. نخق ین اقدام، 

هام ار داشت خ توانقت طی سال( بود. اين اقدام در ادمت ايجاد يک اج ماچ یلمی قر1031)

بعد به آرمان اود دست يابد. نظام آموزش رسمی شرور هم در اب دا از اين راداد اس قبال شرد 

هاام  خ با تامین برای از اقالم مورد نیاز انجمن، اود را در شنار اين گرخه قرار داد. طای ساال  

هام ساالیانه در اب ادا خ   همايش بعد، اين اج ماچ یلمی تالش شرد تا نظرات اود را ایالم شند.

 ( در مر له بعد چنین رسال ی را داش ند.1016« )فصلنامه مطالعات برنامه درسی»ان رار 

هاام سیاسای خ   در ايران پس از انقالب اسالمی، ایلای زخد انقالبیاون مقا قر در جايمااه    

یادم شاه بارام آن   شند خ بنمديريت شرور باخر شردند شه آنچه نظريه شارايی اج مایی دنبال می

دغدغه آناان در یرصاه   تواند شرايط را برام مديريت آرام خ بیساا ه شده، همان است شه می

گیرم خ تربیت خ برنامه درسی فراهم شند. اين باخر به سب   ضور مهندسان در جوارح تصمیم

نقاد نظاام    هام مربوط بهبود. اما در آن برای زمینه بینیقابل پیشسازم آموزشی، امرم تصمیم

هام هام اخلیه اس قرار جمهورم اسالمی ي ی از نرانهآموزشی سابق هم خجود داشت. در سال

شد شاه جواناان   درسی   ومت سابق اين موعوچ معرفی میناشارآمدم نظام آموزش خ برنامه 

 ام ان خرخد به باازار شاار را داشا ه   اند تا تحصیل رده از توان خ شايق می مزم براوردار نرده

هاايی  باشند. برام تحقق آرزخم ايان گارخه، نظرياه شاارايی اج ماایی دارام اف اار خ انديراه       

هاام انقالبای مردمای    خارثان آرماان گذاران جديد اغواشننده بود. باخجوداين،  اشمان خ سیاست

بودند شه تبلور نهاايی آن در بیاان مقاماات یاالی نظاام سیاسای تبلاور داشات خ آن اسا مرار          

توانقت اين اواست سیاسی ا اج ماایی را بارآخرد، ب اارگیرم      بود. آنچه می 1«گرمانقالبی»

 نظريه بازسازم اج مایی بود.  

خ آرزخهام نظريه بازسازم اج مایی قرار دارد خ نقاادم گقا رده   ها یدالت در محور آرمان

هاا، رخش آن اسات. بازساازم اج ماایی بار بنیااد گف ماوم        هاا خ ناراسا ی  ها خ سق یشاس ی

                                                 
 ي ی از فرمايرات رهبر جمهورم اسالمی است.« امات نیق م؛ من انقالبیمن ديپلم» 1
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ها در درخن يک اج مااچ  گیرد خ دس اخرد آن، تغییر فهم خ بازسازم نقبتشننده ش ل میالحاص

تواناد  (. بازسازم اج مایی، بر اين باخر است شه آنچه مق قر اسات مای  1414است )اس ايرخ، 

تعادل ديمر خ نقخه به رم داش ه باشد. آموزش خ برنامه درسی مب نی بر اين نظرياه، شااگردان   

آمااده   هاام ساازمانی  هام دانرمندم ياا صاندلی  ام شارخبقا خ برام نرق ن بر شرسیرا فقط بر

هام به ر در  یات اج مایی شند تا تخیل اود را برام جايم ينشند بل ه به آنان شمک مینمی

باراف ن  خ سازمانی، شه یضوم از آن هق ند، ب ار اندازند خ بر آنچه جارم است، نقادم بنیاان  

ازم اج مایی محدخدي ی در خرخد به موعاوچ نادارد؛ خ باه تباع آن فقاط در      خارد سازند. بازس

جلوه ن ند. نه ايدئولوژم، نه شاري ما، نه قاانون خ  « مقدس»جايی رشد خ  یات دارد شه چی م 

 ام برام منع ايجاد شند.تواند محدخدهنه خاقعیت؛ هیچیک از نماه بازسازم اج مایی نمی

باه  « پاساخمويی ماديران  »خ « شفافیت فراينادها »اج مایی را اما ب ارگیرم نظريه بازسازم 

موعاویاتی نبودناد شاه نظاام ماديري ی خ      « پاسخمويی»خ « شفافیت»؛ زيرا اندااتمخاطره می

سیاسی ب واند به آسانی به آن تن دهد؛   ی بهنمام فعالیت برای از انقالبیون! در ايان شارايط   

ی جامعه انقالبی ايران درياف ند شه آنچه بارام  گران یرصه آموزش خ برنامه درسسخت، هدايت

تواند شارساز باشد آن است شاه نظرياه بازساازم اج ماایی را باه      نران دادن تحول انقالبی می

ش لی ديمر به اجرا گذارند! آنچه آنان در نظر داش ند اين بود شه بازساازم اج ماایی اسا قرار    

ن ند خ به آن نقدم خارد نقازد. چنین بود  يابد به شرط آن ه مبا ث آن به قدرت مق قر، خرخد

بود، اا یار شد خ در بطن آماوزش  « نقادم بیرخنی»شه بازسازم اج مایی شرقی شه توجه آن بر 

. نظريه بازسازم اج مایی باا نمااه باه    1خ برنامه درسی بر شرسی نظريه دانرمندپرخرم نرقت

م بیرخنای تراويق شناد خ هار شاسا ی      هاا شند تا ملت را به نقادم امور خ نظامبیرخن، تالش می

درخنی را به آن نقبت دهد. در آن زمان، دخ موعوچ مهم برام اين نقادم موجود بود؛ شه اشنون 

                                                 
ااورد رژيام پهلاوم خ    نظريه دانرمندپرخرم نی  آزمون اود را در   ومت پهلوم پاس داده باود! تحصایل ردگانِ نماک     1.

ام از  یات ايران دخره تر آن است شه در هیچشرد.   ی مهمدانرماه نوتاسیس آنان، نی ، هرگ  آن نردند شه   ومت طل  می
اسالمی، یلم خ دانرمند دارام ا  رام خ ارزش ماهوم نبوده است! آنچه مطرح بود، ادمت به سلطان بوده است؛ اواه مق قیم 

، صافاريان،  برم یان»دهد با توجیه یمل سلطان يا غیرمق قیم با تولید قدرت برام سلطان.   ی اين ه شواهد تاريخی نران می
هماه، مقااجد، ربااط، شارخانقاراها، بیمارسا انها خ       خ اتاب یاان  ن شرد، آل بويه، غ نويان، اوارزمراهیان، سلجوقیانفرمانرخايا

، توساعه  «سرزندگی یالم»بوده است خ نه ادم ی برام « سیطرۀ  اشم»(، یملی بمنظور 1036 )اشپولر،« نداهمدارس خقف نمود
 خ رشد یلم بدان جهت شه یلم ارزشمند است.
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نهااد خ نیات   »خ دخم  1«فعل خ فعالیات رژيام ساابق خ نظاام اسا بداد     »نی  بقام یمر دارند: اخل 

 . 1«اس  بار جهانی خ نظام سلطه

انقالب اسالمی ملت ايران شه موفق شد باه درخن نظاام    هامبدين ترتی  ي ی از آثار آموزه

« نظريه بازساازم اج ماایی  »آموزش خ برنامه درسی نفوذ شند اين بود شه جايی برام خجهی از 

باز شد خ آن خجهی از اين نظريه بود شه قدرت باخرهام انقالبی در اادمت نقاادم ديمارم خ    

. چنین رخشی بر شااهد یینای مقا قر نیقات خ     غیر ب ار گرف ه شود )نقادم معطوف به بیرخن(

پاردازد خ باه جاام آن تهمات خ     شند خ با ديمرم باه تعامال نمای   را فعال می« توهم»بجام آن 

آخرد )تحقیر( خ باه جاام   نراند خ باخرها خ دس اخردهام ديمرم را بحقاب نمیتحريف را می

فردبودن ( خ بر طبل منحصربهبینیدهد )اودب ر م اود را ب ر  خ ارزشمند جلوه میآن نادار

شوبد شه ديمرم خاجد هیچ  قنی نیقت! اين ناوچ ب اارگیرم نظرياه بازساازم     اود چنان می

شود شه زبان ملی اج مایی اصوم بر سیاست درهام بق ه )با توسل به صیانت از ديانت( بنا می

  مانند برام آن ايجاد شرده است.  ايرانیان نی  فرص ی بی

شه نظريه بازسازم اج مایی اصوم بارام تغییار خ بهقاازم اج ماایی در      خاقعیت آن است

داال طرا ی شده است خ تمرش  آن در  وزه آموزش خ برنامه درسی از محیط محلی ا باومی  

همچنین، هیچ س هم از نقادم منع  رخد.شود خ الب ه تا سطح محیط جهانی به پیش میآغاز می

اسات. ايان   « آزادم بارام نقاادم  »د به آن عرخرم است، شود. تنها اصلی شه تعهخ معاف نمی

است. يعنی شخ  نقاد به شمک رخش، نقادم مب نی بر شاواهد را  « رخش»نقادم الب ه مب نی بر 

رخشی هم ماديران را   شند خ الب ه همواره در ان ظار نقد ديمران بر اويش است. چنیندنبال می

. بازساازم  0اف اياد ازمن ار را در ملات مای   نهی معرخف خشند خ هم اش یا  به امربهپاسخمو می

اج مایی باخر دارد شه تا چرمان الق بر یمل همنویان باز است خ شارگ اران مل م به شفافیت 

                                                 
 هام پیرین را مرمول همان ا  ام رژيم سابق ساا ه است.اين رخي رد در سطح دخل ها طی دخ دهه گذش ه دخلت .1

 هام اق صادم ا سیاسی تبلور ياف ه است.نظام سطله الب ه محدخد به غرب شده خ آنهم به طور مرخ  در تحريم .1

باشد به اين توعیح نیاز دارد شه نقبت به « رخف خ نهی از من رامر به مع»اين ه نظريه بازسازم اج مایی  امی پديده دينی  .0
« اقادام »اين پديده دينی دخ رخي رد خجود دارد: رخي رد سخت خ رخي رد نرم. در اخلی يعنی رخي رد سخت، امر به معرخف با 

ایش(؛ اماا در رخي ارد   )برام مثال رخش طالبان خ د شودشود خ ناق    م الهی مورد اِیمال   م معرخف خاقع میهمراه می
برام یمل بریهده شخ  اسات )بارام   شود خ ان خاب از طريق نقادم خ گف مو دنبال می« آگاهی دادن»نرم، امر به معرخف با 

 مثال نماه طرفداران اصال ات در جمهورم اسالمی(. بازسازم اج مایی درخنی با رخي رد نرم سازگارم دارد.
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هق ند، هم اودشان، هم الق خ هم القات از آسای     نفعانخ پاسخمويی خاقعی به جامعه ذم

 واهد بود.ماند خ االق در رعايت از یمل بندگان اآنان در امان می

پذيرش نظريه بازسازم اج مایی در جوار نظريه شارايی اج مایی موعویی مهم خ نیازمناد  

توجه است. گرچه برنامه درسی خ آموزش مب نی بر نظريه شارايی اج ماایی قابلیات )مادیام(    

را دارد؛ اما همین بردگان هم گااه  « مداح»خ « مطیع»، «مريد»، «برده»پرخراندن اشخا( به ینوان 

نیاز دارند تا قدرت االقه خ نقادم انقانی را ب ار بندند خ به اصاالح بینديراند. بارام مهاار خ     

 ال  هدايت اين جقارت خ آرزخيی شه در ملت است، نظرياه بازساازم اج ماایی بیرخنای راه    

مناسبی را دراا یار دارد: همه آنچه نیاز به تغییر خ اصاالح دارد هماان اسات شاه در بیارخن از      

ست خ نظام اس  بار جهانی، نظاام  ن نظام اس بداد سابق است شه برای از آثارش باقیماست خ آ

هام ديمر است؛   ای اگار   سلطه، نظام امپريالیقم، نظام شاپی الیقم، نظام لیبرالیقم، خ همه نظام

آنها بر بنیادهايی مرابه مق قر باشند. اگر ايرادم در درخن است، به سب  یمل همان خجودهام 

اناد خ چناد   یرخنی است! خ يا همدس ان آنان شه به اش باه در جايماه قدرتی قارار گرف اه  ابیث ب

چنین خانماود خ  اند. باخجوداين، در نقادم بیرخنی دارم مديريت را بریهده داش هصبا ی س ان

شوند! در اين رخي رد، هماه  به سریت دچار اعمحالل می هام سلطهشود شه اين نظامالقاء می

است، بدخن شک ااوب خ هماه آنچاه در بیارخن )در      ها(رخن )يعنی در میان اودمآنچه در د

باخجوداين، تعريف محادخده خ مارز درخن خ    جريان دارد به يقین، بد است.ها( میان غیراودم

در درخن هم اگر شقی غیر از اين بخواهد،  شود.بیرخن به طور مق مر بازسازم خ بازتعريف می

د خ بايد برخد به همان ااارج! يعنای هماان جاايی شاه نظاام سالطه        شوقلمداد می« غیراودم»

 آنجاست!

گرچه اين گونه از آموزش خ برنامه درسی پیش از اين در جهان آزماون شاده باود، اماا آن     

تجربه فقط برام اجرا ب ار آمد نه در جهت اصالح. نظام شمونیقا ی اتحااد جمااهیر شاورخم     

امه درسی بوده است. تمام تمرش  اين نظام بار تربیات   دارام چنین یملی در نظام آموزش خ برن

اشخاصی برام یضويت در جامعه اشنون، اف خار به آن، دفاچ از شیفیت آن، رعايت از خعاعیت  

باود  « غیر/ ديمرم»ها مربوط به آن خ الب ه دارام نقد نقبت به نظام جهانی بیرخن بود. همه بدم

شد. اماا ايان   غیر اين بود، امر ناپقند محقوب می هر چه«. ما/ اودم»ها م لق به خ همه اوبی

 نظام به جواب مورد نظر نرسید!
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تربیت چنین انقانی دارام دخ بعد اساسی اسات: تربیات بارام تبعیات در درخن خ تربیات      

خچراست خ طل  از بیرخن، آرزخيای گقا رده در   چونبرام طل  از بیرخن. تبعیت در درخن، بی

انديری خ منظور داش ن مصاالح ناپیداسات   عیت در درخن، مصلحتآسمانهاست. پیامد خاقعی تب

 ناچار طل  از بیرخن هم بدشمارم، تعرض، توهین خ تعارض مدام با ديمران است. خ پیامد به

هاام  هام اج مایی، دخ خاقعیت خجود دارد شه بق رساز توفیق هم مان نظريهدر میان پديده

فقار  »نی هق ند: اخل فقر ملت خ دخم قهر   ومات.  شارايی اج مایی خ بازسازم اج مایی بیرخ

« ب ارگیرم تخیل برام بهقازم»خ « ديدن خاقعیتدرست»ي ی از موانع اصلی در راه « اق صادم

هاام  (. درگیارم گقا رده در رفاع نیازهاام اخلیاه، اصاوم فرصات       1011آن است )  یمای،  

ترشی ، االقیت خ نظارخرزم   هام سطح بامم ذهن همچون تخیل، ارزيابی،گیرم از توانبهره

هاام ااود   تواند از اين توان(. شخصی شه نمی1044شند )مازلو ترجمه رعوانی، را محدخد می

بهره بمیرد، مر اقانه درپی شق  مهارتهايی برام شارخبقاء است. اين شخ  الب ه ام انی بارام  

خ هرگوناه   اطاشردن خ بازگر ن هم ندارد! قهر   ومت هم باا مواجهاه اران هماراه اسات     

ظهاور  « ناشانیدن »بودن از الموم تعريف شده را ناپذيراسات. قهار   ومات اب ادا در     م فاخت

توان امیدم به بهبود آن داشت. در سطح بعد، قهر شند. اين ناشنوايی ان خابی است. يعنی نمیمی

هام   شود. يعنی هر یملی غیر از آنچه مجاز شمرده شده ا شاه اصاوم    همراه می« نابردبارم» با

شاود ا    شود شامل چه مواردم است خ ترخی  آن به یامالن ماوقعی ی ساپرده مای   ایالم نمی

گیرد. تعرض ناشی از قهر هم فعل اا یارم خ االقانه اسات! یاامالن در   مورد تعرض قرار می

    اين یمل مجاز به اج هاد هق ند! 

تربیت هماه  »خ « نقانیپاسخ به همه نیازهام ا»اين نوچ تربیت یمومی، یمومی بودن را در 

؛ بل اه یماومی   1شناد معنا نمای « آموزش اشخا( در همه مرا ل زندگی»خ « هام آدمیدارايی

ینايات  »خ « ب ارگیرم يک نوچ آموزش برام هماه »خ « پوشش به همه مردم»بودن آن به معنام 

ه شود. بر همین اساس، در جمهورم اسالمی ايدمعنا می« به تولید يک نوچ شخ  تعريف شده

نفاس مب نای بار    ای مادباه »تصوير نهايی انقان مطلوب معرفی شد خ مدار آن بار  «  یات طیبه»

، شخصای اسات شاه    « یاات طیباه  »قرار گرفت. انقان آرماانی  « گرايی در تقابل با جهاناسالم

                                                 
 fardanews.com/fa/newsمراجعه شود: « پرخر استآموزش خ پرخرش ما برده»ن به گف ار مصطفی مل یان با ینوا .1
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(: 14: 1014 اصل تحقق اين هدف آموزش خ پرخرش اسات )شاورايعالی انقاالب فرهنمای،     

خ خظايف در برابار  ها ؤمن خ مع قد به معاد خ آشنا خ م عهد به مقوولیتتربیت انقانی مو د، م»

سا ی ، جهاادگر،   جو، ظلماواه خ صلحجو خ یاقل، یدالتادا، اود، ديمران خ طبیعت،  قیقت

مادار خ من ظار خ   اناديش، خميات  گارا خ جهاانی  دخست، مهرخرز، جمعشجاچ خ ايثارگر خ خطن

جهانی، بااراده خ امیدخار، اودباخر خ دارام ی ت نفس، تالشمر در جهت تحقق   ومت یدل 

امان دار، دانا خ توانا، پاشدامن خ با یا، ان خابمر خ آزادمنش، م خلق به ااال  اساالمی، ااالق خ   

پاذير خ آماادۀ خرخد باه زنادگی     مادار خ نظام  شارآفرين خ مق صد خ ماهر، سالم خ بانراط، قانون

 . 1«ی بر اساس نظام معیار اسالمیشايق ه فردم، اانوادگی خ اج مای

هام قابل تصور برام تر یل جامعه دينای  بندماين تصوير منقوب به دين، ي ی از صورت

اند. چناین فراينادم   نرینان نظام سیاسی ا دينی ايفام نقش شرده است شه در پردازش آن، راس

بیرم رسایده از راس هارم   توان آن را تعام( منجر شده شه میاست شه به انقانِ قالبی )شاراانه

هاام  برخشراسی معرفی شرد!  یات طیبه، طر ی برام تربیت بیرخنی است. ان ظار اسات انقاان  

دهنده اين جامعه مطلوب را آموزش خ برنامه درسی بقازد. در اين ت لیاف یظایم تنهاا    تر یل

م شاه الب اه   اتواند مدیی بردخش شریدن بار آن شود؛ نظريهنظريه شارايی اج مایی است شه می

سامرم  اشم بر نظام ادارم شرور است خ در یمال  دارام انطبا  گق رده با برخشراسی خ ديوان

 .  هام اود، هماره ناشام بوده استبه خیده

 آینده نظام آموزش و برنامه درسی ایران

ام( اگار باه ارزياابی ياک قارن      نظام آموزش خ برنامه درسی ايران )در سطح یمومی خ مدرسه

تواند  اصل یمر اود معرفی شند؟ مدرساه طای   اود اقدام نمايد، چه دس اخردم را میتالش 

نیمه اخل قرن چهاردهم در موقعیت اصلی شهر خ آبادم قرار گرفت خ از ام اناات خ اا یاارات   

نقب ا قابل توجهی براوردار شد خ در نیمه دخم آن من لت اود را فرخشاست خ باه نهاادم شام    

م تبديل گرديد خ مح وايی سرشار از معارف دينای  گیرم مرش نظام تصمیم ای بار خ مطیع اخامر

                                                 
در اين صورتبندم از سیمام انقان مطلوب، جدام از اين ه گويی آموزش خ برناماه درسای از آنِ شایعیان خ آنهام باا ياک        .1

اادمت باه ديمارم    »، «شرفااه خ آسااي  »، «گف ماو »، امورم مهمی مثل هام مح وايیبرداشت اا( است خ با خجود تعارض
ای قااد باه   »خ « جاويی یلام »، «پاذيرم شافافیت خ مقاوولیت  »، «آمیا  هم يقا ی مقاالمت  »، «نقادم خ ارزياابی »، «)نی وشارم(

 ناديده مانده است.« سامرممردم
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هام اسالم انقالبی را به شاگردان ارائه شرد خ به آنان جدام از زندگی رخزمره خ فار  از مهارت

مزم، آرزخم اصالح جهان را در بق رم از تف یک جامعه به اودم خ نااودم تلقین نمود خ به 

شرد شه تنها يک راه بارام زيقات موفاق خجاود دارد خ آن تحصایل در       طور آش ار چنین القا

دانرماه است! خ به طور پنهان اين موعوچ را دراا یار شااگردان قارار داد شاه راه موفقیات در     

 تعلق خ خابق می به منابع قدرت )سیاسی ا اق صادم( است.  

از اا یارات م فاخت ام مدرسه طی قرن چهاردهم شمقی دارام یناخين م نوچ شد تا نرانه

در ادمت به ملت باشد. گرچه اين نوچ ادمت موعویی قابال توجاه نظاام ادارم نباود، اماا      

دارم ادارم در ارتبااط باا   در اادمت ماردم  برای از اين اا یارات توسط مديران اوش ذخ  

 گرفت. يعنی مديريت مدرسه از  داقل اا یارات بارام تاوازن باین   معلمان مورد اس فاده قرار 

گرفت. اين موعوچ با ان خااب  قدرت سازمان خ معلمان به نفع گرخه ععیف يعنی معلمان بهره 

هاام آن در  تجربه به سوم اعمحالل پیش اواهاد رفات. نراانه   تر خ بیتر، جوانمديران مطیع

ظهور ياف ه خ طای دهاه اخل قارن پاان دهم در جمهاورم اساالمی باه  اداشثر         هام اایر سال

 رسد.می

هاام درسای از   خل قرن پان دهم در سايه جمهورم اسالمی، مح وام همه برناماه طی دهه ا

ها هام اسالم انقالبی اواهد شد. اين آموزهز آموزهاب دايی تا م وسطه، بیر ر از گذش ه سرشار ا

شاود شاه   ام از بیانات قطعی خ مطماون را شاامل مای   دخ خجه اساسی دارند: اخل آن ه مجمویه

شند خ دخم آن اه  جام   تحريک  ه پرسش خ ترديد به یمل بر اساس آنهامخاط  را بدخن اجاز

ياباد. ايان   م درسای افا ايش مای   هاش ابيات( در اس فاده از م ون دينی رخايی )ا اديث خ رخا

« ساازم اساالمی »يابند، تحت ناام  ترشدن مح وا تحقق میرخي ردها، شه هر دخم آنها با ان  ایی

م اولی تحصصای آن    سازم دخ ااصایت مهام دارد: اخل آن اه   دنبال اواهند شد. چ ر اسالمی

را شامل است  هايیخ دخم آن ه مطال  خ آموزه باشندمیشردگان آن هام یلمیه خ تحصیل وزه

 شه نقدناپذير اواهند بود!  

ري م درسی در نیماه دخم قارن چهااردهم در اياران گقا رش يافات خ       گرچه دانش برنامه

سی آغاز شد اما هیچماه اين گرخه تخصصی فرصت نیاف ند شه در ري  درتربیت تخصصی برنامه

ريا م درسای در   ري م درسی رسمی نقش اساسی ايفا شنند خ نظاام رسامی برناماه   نظام برنامه
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ر شقانی بود شه با تعلقات اج مایی به آن خارد خ به تجربه با آن آشنا شده بودناد خ تايیاد   اا یا

مال غیرتخصصی بود؛ نه شق  شايق می! اين گرخه بارام  شايق می آنان به سب  رف ارها خ ای

ري م داش ند خ نه به منافع  اصل از آن بارام ملات چرام    یمل اود نه نیازم به دانش برنامه

 داش ند!

از ترشی  خ یمل چنین مدرساه خ مح اوا خ معلام خ آماوزش خ برناماه درسای آن، ان ظاار        

درسی به شجا ره ساپرده اسات؟ رتباه     رخد چمونه شخصی ی  اصل شود؟ آموزش خ برنامهمی

گیاار رف ارهااام مجرمانااه، تراا یل گقاا رده بااام در فقاااد ادارم خ اج مااایی، افاا ايش چراام

هاا خ ارترااء   ااا الس  ام شاار، هام ش ايت، ناشارآمدم سازمانی، ناتوانی انجاام  رفاه  پرخنده

ر میاان  آش ار، سرقت یلمای گقا رده در نهادهاام آشادمیاک، افا ايش تااري ی شخصایت د       

آموزان خ دانرجويان، ناامیدم گق رده در میان جواناان، ناابودم فراگیار محایط زيقات،      دانش

دخسا انه، افا ايش گقا ره    هام نوچتفاختی به مقررات خ قوانین جارم، شاهش رتبه در شمکبی

اق صاد زيرزمینی، اف ايش اا الف اانوادگی، ناتوانی در گف موم با ديمرم خ اف ايش ارونت 

هام دينی يا نق  یمل معلمان؟ اما؛ ا  مام توان معنا شرد: شمبود آموزهمایی را چمونه میاج 

انجامد! يعنی از اين نوچ آماوزش خ برناماه   ها میشواهد بیر رم ب وان يافت شه اين ره به همین

دهناد شاه آماوزش خ    اين دس اخردها نران مای  توان ثمر ديد.درسی، ج  آنچه  اصل شده نمی

ه درسی ايران به شجا ره سپرده است! اگر همچنان گف ه شود شاه برناماه، درسات اسات خ     برنام

اند! يا   ی بیان شود شه برنامه از غناام اساالمی مزم برااوردار نباوده،     مجريان آن اطا شرده

بقی میوه تلخ ديمر ببار آخرد! مم ن است « ارزهره»بوته توان شاهد بود شه اين آنماه فقط می

 لقاه  »هاام محادخد باه    شد شه آرزخهام توهمی برآمده از باخرها خ هیجانات گارخه فرص ی با

گیرم مرارش ی، به مل ی ارائه شود شه مديرانش هام یلمی  اصل تصمیمبه نام طرح« مديري ی

شمارند؛ اما اين میوه نه شاام  تر از زبان گويام ملت میآگاهی اود به اواست ملت را، مررخچ

 هد شرد خ نه شام ملت را!   آنان را شیرين اوا

در شوتاه مدت همچنان باخر چنان اواهد بود شه آنچه  اصل شده نرانه شود بینی میپیش

. ايان بااخر بار جاايم ينی مناابع انقاانی       (1644پور، منع مديري ی است نه منع ماهی ی )موسی

را سارلو ه   تاشید اواهد شرد خ بازساازم آن  هام درسیسازم برنامهآموزش خ پرخرش خ غنی

نظاام  اوزخم بار    آموا ماان  شار اواهد ساات. در چهارچوب اين باخر، سیطره مجدد دانش
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هاا خ مراشا    هام گذش ه دراا یار دانرماهتربیت معلم مورد نظر قرار اواهد گرفت؛ شه در دهه

اقادام   هاام اساسای برداشا ه شاده: در نخقا ین     تربیت معلم بوده است. در اين مقیر الب ه گام

. ايان شاار طای    میع مراش  تربیت معلم مزم بود شه با تر یل دانرماه فرهنمیان  اصل آماد تج

تمام سرمايه تربیات دبیار باه خزارت یلاوم، تحقیقاات خ       تقديمدخلت دهم به انجام رسید خ با 

بر سردر تعدادم مدرسه فرسوده نام يک دانرماه  اک شاود:    فناخرم اين ام ان بدست آمد تا

ان! مقرر شد شه اين دانرماه درخس تربیت دينی خ معارف اساالمی را افا ايش   دانرماه فرهنمی

در گام دخم تالش شد تا پاذيرش معلام از   هام یلمیه فعالیت شند. دهد خ در هم ارم با  وزه

مراشا  تربیات    تأسایس ها به انجام رسد خ برام ت میل آن  وزهشردگان میان طالب خ تحصیل

امرخزه با طرح توانقت رعايت شامل ايجاد شند. اين ار الب ه نمی معلم  وزه یلمیه تحقق يافت.

هام یلاوم دينای خاجاد شايقا می معلمای      نظريه منع مديري ی همه تالش بر آن است شه طلبه

آموا مان به اس خدام نظام آموزشی درآيند تا شارم را به انجام رسانند شه دانش قلمداد شوند خ

ايان اقادام دارام دخ جنباه اساسای اسات: جنباه        اند!قادر نبودههام شرور به انجام آن دانرماه

آن اسات. ايان   شود جنبه تربی ی زخدبازده آن اس خدام خ اق صاد است. اما آنچه به آن اف خار می

شود شه رخ انیون اگر به مدرساه خارد شاوند، هام شاادم خ     باخر به طور همه جانبه ترخيج می

برند، هم الموم رف ار اسالمی را در معرض ديد شودشاان  ینراط اسالمی را با اود به مدرسه م

پردازند خ جامعاه دينای را شا ل    گذارند خ هم به تربیت اسالمی برزمین مانده میخ جوانان می

اين مقیر در دهه اخل قارن پاان دهم در ساايه جمهاورم      ها،دهند. بر اساس همین اس دملمی

 اسالمی برام تربیت معلم طی اواهد شد:

انحصار تربیت معلم به دانرماه فرهنمیان خ پذيرش بیش از  د خ بدخن عابطه   ف  -

دانرجو در اين نهاد ناتوان خ ايجاد تقدس برام سردر خ یلَم آن! نه اقدامات آن برام 

 اف ايش شايق می معلمان.

پیمیرم امور تربیت معلم از طريق شورايعالی انقالب فرهنمی خ دخرم از قواید خزارت  -

ات ام  اشمی ی قلمدادشردن دانرماه خ الب ه نقش اس راتژيک خ با توسل به ایضام  یلوم به

هیات امنام اود! در اين مقیر، مم ن است خزارت یلوم سعی شند با ایمال قوانین، 

 محدخديت ايجاد شند اما با پر یبانی مقامات ارشد نظام، ناموفق اواهد بود.
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نماد یلم مدرن غربی در مقابل باخر به هم ارم با  بعنوانها بدبینی به هم ارم با دانرماه -

  وزه یلمیه بعنوان نماد ديانت خ تربیت اسالمی.

اف ايش ب ارگیرم معلمان مدارس در دانرماه فرهنمیان با ات ام به  ضور آنان در یرصه  -

گیرم از نیرخم انقانی ارزان خ الب ه یمل خ مدرک داربودن آنان خلی به خاقع به سب  بهره

 گر تربیت مورد نظر! ر از آگاهی دانرماهی خ  مايتدخ

فرار از یلوم انقانی خ یلم دانرماهی خ دراف ادن در دامان یلوم دينی مخصوصا تعابیر خ  -

 اا( دارام ثبات خ ا  ام مقدس. هامآموزه

ظاهرگرايی اج مایی خ اف ايش تمرش  بر دخ موعوچ تحصیل هم مان در  وزه یلمیه  -

ظواهر مورد نظر! آنچه مهم اواهد بود، ینايت به ظواهر خ شعاير رسمی دانرماه خ ریايت 

 .شردن  ومت است؛ نه شايق می معلمی

جنقی ی  داشثرم شه با  ذف آموزشمران خ معلمان خ   ی ادمه پیربرد ايده تک -

 آموزش خ پرخرش.  هام ناهمجنس از مدارس خ خا دهام دانرماه

آموزش هام فرصت نقادم در مدارس خ دانرماه ذف تنوچ رخي ردهام سیاسی خ شاهش  -

 خ پرخرش؛ نه فقط در گ ينش معلم، دانرجو خ اس اد شه در فرايند تحصیل خ شار!

از « افقرم»جايم ينی معلم ا  امی بجام معلم اج هادم خ ایالم آش ار ان ظار فعالیت  -

دخرم از  ؛ چه افقر جنگ نرم خ چه افقر جنگ سخت! يعنیهام تربی یمعلم در موقعیت

پیره )تربیت شارمند سازمانی با معلم مج هد خ رخم آخرم به معلم ظاهرگرام اطایت

هام فنی خ قطعی با ان قاب به دين خ تربیت اسالمی( خ تغییر مح وايی برنامههام رخش

درسی شنونی خ  ذف يا ناشارآمدسازم رخي رد معلم ف ور شه رخي رد  اشم بر تربیت 

 ت!معلم شنونی ايران اس

شاس ن از ارتباطات ملی خ جهانی هم در گرخه دانرجومعلمان خ هم در یرصه آموزشمران  -

مطالعاتی ایضام هیات یلمی نی  هام المللی دانرجويی خ فرصتخ معلمان! تعامالت بین

به مراش  تحقیقاتی داالی خ مخصوصا  وزه یلمیه برام مبا ث تربیت اسالمی، محدخد 

 اواهد شد!

دهد شه در نیمه اخل قرن چهاردهم نی  چنین نماهی در   ومت پهلوم به  تاريخ نران می

تربیت معلم خ مدرسه خجود داشت؛ اما دس اخردم برام آن   ومت نداشت! معلمان تحت 
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تربیت چنین رخي ردم در   ومت پهلوم، همانهايی بودند شه یلَم انقالب اسالمی را بردخش 

صیت  ضور در یرصه دانايی است.   ی اگر تحت گرف ند خ ملت را آگاه ساا ند. اين اا

يابد. خ معلم انقیاد فرار خ یرصه تنگ   وم ی باشد! دانايی، نورم است شه راه اود را می

است. معلم، نورافرانی است در « منار ساطع»همواره به تعبیر امام یلی )چ(، همچون پیامبران 

 تاري ی!

ق انقان مطرح شده در اسناد آسمانی آموزش خ نه نظام آموزش خ برنامه درسی قادر به تحق

پرخرش جمهورم اسالمی است خ نه معلمان آن قادرند شارم بیش از پیامبران اداخند به انجاام  

دارند، ا  مام اند خ سرمايه ملت را در جهت آن مصرخف میرسانند! اما آنان ه آن اسناد را نهاده

بازگر ی را از ماردم  هام بیرند شه چه فرصتدر آينده ن ديک فرصت اواهند يافت شه بیاندي

اند خ با ادامه آن، اواهند گرفت! آيا يک قارن تجرباه ب اارگیرم نااموفق نظرياه شاارايی       گرف ه

اج مایی خ چهار دهه ب ارگیرم نظريه بازسازم اج مایی بیرخنی شافی نیقت تا شوشش بارام  

رخد باه قرنای جدياد مواجاه هقا یم،      رها شود؟ اشنون شه با اين زمان فراناده خ « برده»تربیت 

گاذاران نظاام آماوزش خ برناماه     گیاران خ سیاسات  آرزخ شرد شجای ی ديمر در تصمیمتوان می

ام برام بازانديری خ بازآفرينی نظام آماوزش خ برناماه درسای    درسی ديده شود شه آن را بهانه

ا به گردش درآخرناد.  تر، چرخ آموزش خ برنامه درسی رشرور قلمداد شنند خ بر طريقی مناس 

انقاان  » خ« آفرينیبنده»گرچه ترديد نیقت شه آموزش خ برنامه درسی رسمی ايران، بهر ال، به 

تن اواهد سپرد خ آن را مح رم اواهد شمرد؛ اما چه دير خ چه زيانباار بادان رخم   « ياف هتحقق

 اواهد شرد.  
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 ، تهران: مرش  ان رارات یلمى خ فرهنمى.جامع األسرار و منبع األنوار(: 1041آملى، سید  یدر )

 ؛ ترجمه محمدیلی برادران رفیعی، تهران: س ه.فراسوی آزادی و منزلت(: 1046اس ینر، بی. اف. )

 یرشبیر.، تهران: امتاریخ آموزش و پرورش در اسالم و ایران( 1014الماسی، یلیمحمد. )

 ، ترجمه یلی صا بی، تهران: رخشنمرانبررسی روانشناختی خودکامگی(. 1036اشپربر، مانس )
«: مصاااا به باااا دبیااار شااال شاااورام یاااالی آماااوزش خ پااارخرش   (: »1644اماااانی طهرانااای، محماااود. ) 

https://paydarymelli.ir/fa/news/66729/ 
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هام پاس از انقاالب سافید: آماوزش     ران در سالهام آموزش خ پرخرش ايپیررفت(: »1051بهمن بیمی، محمد. )
 ، مهرماه.41(، شماره ماهنامه آموزش و پرورش )تعلیم و تربیت؛ «یراير در ايران

ایران در قرن بیستم: بررسی اوضاا  سیاسایا اجتمااعیا    (: 1014پیرديمار، ژان؛ شاد، برنارهور خ ريرار، ياان. ) 
 جمه یبدالرعا هوشنگ مهدخم. تهران: نرر البرز.، تراقتصادی و فرهنگی ایران در یکصد سال اخیر

 تهران: مرش  پژخهش خ نرر فرهنگ سیاسی دخران پهلومبه سوی تمدن بزرگا (: 1054پهلوم، محمدرعا.)

 ، لس آنجلس )چار سوم(، ش اب خ ان رارات پارس.  سوی تمدن بزرگ(: به 1443پهلوم، محمدرعا. )
 ؛ تهران: زرياب.11، ترجمه  قین ابوترابیان. چار پاسخ به تاریخ(: 1031پهلوم، محمدرعا. )

 ، ترجمه شهیندات اوارزمی، تهران: نرر نو.موج سوم(: 1031تافلر، الوين ل. )

م درسای  هاا ش ااب . ترجمه شظیمی، تهران: ساازمان  اصول اساسی آموزش و برنامه درسی(: 1056تايلر، رالف. )
 ايران.

 ران: یلمی فرهنمی الحیاه.  ، تهمنهای فقر(: 1011  یمی، محمدرعا. )
 (.1641)دريافت: ارديبهرت   farsi.khamenei.ir، «اممن انقالبی(. »1011ام، یلی. )اامنه

 . 130، ( 1، جلد نور صحیفه(: 1051اهلل. )امینی، سیدرخح

 .55، ( 14جلد  صحیفه نورا(: 1051اهلل. )امینی، سیدرخح

. سند تحول بنیادی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایاران (: 1014دبیراانه شورام یالی انقالب فرهنمی. )
 تهران:  
 ، تهران: نرر ثالث.چرند و پرند(: 1014اشبر. )دهخدا، یلی

 ، تهران: نماه. سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا(: 1010راخندم، مرتضی. )

 يران.، تهران: تاريخ اسوانح عمر(: 1041رشديه، شمس الدين. )
 renani.net/index.php/text، تارنمام رسمی محقن رنانی: « س نقبت خ توسعه(: »1011رنانی، محقن. )
 .00، سال 6، شماره ماهنامه آموزش و پرورش، «داس انی به نام ش اب درسی(: »1061ريا ی، دش ر. )

 .6شماره  ،پژوهش علوم سیاسی؛ «یلی شريع ی خ الیناسیون فرهنمی(: »1014رخشن، امیر. )
 (: 1644زمانیان، ... )

کلیات طرح تغییر بنیادی آموزش و پارورش جمهاوری   (: 1043س اد اجرايی تغییر بنیادم آموزش خ پرخرش. )
 ، تهران: دبیراانه.اسالمی ایران

القلام باه نراانی    ؛ خب سايت دش ر محمود سريع«در زندگی ما EQجايماه ععیف (: »1641محمود. ) القلم،سريع
sariolghalam.com 

طراحی مدرسه هنر و معماری در شهر تهران با رویکرد بازخوانی معماری سانتی  (: 1010 قینی، رخشینا. )شاه
 ، پايان نامه شارشناسی ارشد، دانرماه آزاد اسالمیایران

، باه شوشاش محمادیلی مو اد، تهاران:      مقااتت شام   (: 1014الادين محماد. )  شمس تبري م، اواجه شمس
 اوارزمی

. تهران، دبیراانه شاورايعالی  برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران(: 1011م یالی آموزش خ پرخرش. )شورا
 آموزش خ پرخرش.

 ؛ تهران: دانرماه تهران.از آغاز تا زمان حاضر، تاریخ فرهنگ ایران(: 1056صديق، ییقی. )
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آذرپاور خ هامايااک آخادياس     . ترجمه جمریدشخصیت و رشد شخصی(: 1011فیدمن، جیم  خ فريمر، رابرت. )
 يانس. تهران: رشد.
مطالعاات  ، «ريا م توساعه در اياران یصار پهلاوم دخم     دميل ناشامی نظام برناماه »ینبرم،  طال ، مهدم خ موسی

 ،146 - 111، ( 13، ش 1015، بهار شناختیجامعه
؛ «هاااااااا خ شق راااااااوم مغ هاااااااا رباااااااودن قلااااااا (: »1644یقااااااامراانی، ابومحماااااااد. )

http://www.ghatreh.com/news/nn9066761/ 
 ، تهران: نرر مرش .هشت مقاله در تاریخ و ادب معاصر(: 1015شاتوزيان، همايون. )

 فر، تهران: جامی.، ترجمه مرتضی ثاق رضا شاه و شکل گیری ایران نوین(: 1644شرخنین، اس فانی. )

 .؛ ترجمه ا مد رعوانی تهران: رشدانگیزش و شخصیت(: 1044مازلو، آبراهام )
، «قاااااانون م عهااااادين اااااادمت آماااااوزش خ پااااارخرش  (: »1041مجلاااااس شاااااورام اساااااالمی ) 

https://rc.majlis.ir/fa/law/search 
 https://rc.majlis.ir/fa/law/search(، 1011(: قانون توسعه دانرقراها )1011مجلس شورام ملی )
 fardanews.com/fa/news؛ مراجعه شود: «پرخر استآموزش خ پرخرش ما برده(: »1644مل یان، مصطفی. )
 ، تهران: پايان، چار چهارم.دینا معنویت و روشنفکری دینی(: 1015مل یان، مصطفی. )

، ترجمه محمد قاین باادامچی خ یرفاان مصالح،     نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن(: 1013مناشرم، ديويد. )
 تهران:   مت سینا.

ي ارد در تربیات معلام اياران: نقادم بار اساسانامه دانراماه         ساازم دخ رخ يمانه »(؛ 1011اهلل. )موسی پور، نعمت
 (.01 - 10(، 101) 14، فصلنامه تعلیم و تربیت، «فرهنمیان

دخل ی بودن يا مل ی بودن؟: بنیادهام فرهنگ آماوزش خ برناماه درسای در اياران     (. »1014موسی پور, نعمت اهلل. )
 .11-1(، 65)11 فصلنامه مطالعات برنامه درسیا«. معاصر
؛ «ان ظااارات تربی اای رهباارم جناابش اسااالمی در دهااه چهاال خ پنجاااه شمقاای : »1011اهلل. )پااور، نعمااتموساای

 .16-41)جلد سوم(: ص   های اسالمیالمعارف جنبشدایره
ري م درسای م مرشا  در نظاام آموزشای     قانون اساسی معارف؛ بنیاد رخي رد برنامه(: »1014اهلل. )پور، نعمتموسی

 .10-116، 14، شماره مطالعات برنامه درسی فصلنامه؛ «ايران

-116، 14، شماره فصلنامه تعلیم و تربیت؛ «برنامه ري م درسی در ايران معاصر(: »1013اهلل. )پور، نعمتموسی
10. 

، باه تصاحیح:   دو رساله درباره انقالب مشروطیت ایران(: 1014ناصرالملک، ابوالقاسم اان خ ايرخانی، محمدآقا. )
 شوب؛ تهران: اسناد ملی ايران.شوب خ یبدالحقین زرينرخزبه زرين

 . تهران: امیرشبیر.امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار(: 1064هاشمی رفقنجانی، اشبر. )
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