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نگارنده در این پژوهش مرهون زحمات و راهنمایی هاي ارزنــده استــاد ارجــمند جنــاب آقاي دکتر 
شهرام یوسفی فر است که با قبول زحمت، راهنمایی این پژوهش را بر عهده گرفتند و در این زمینه از هیچ 

تــاد بــزرگــوار جنـــاب آقـــاي کوششی دریـغ نداشتند، همـچنین نگــارنده در ایــن پژوهش از مشــاورت اس
دکتـــر ناصر تکمیل همایون بهره هاي فراوان برده است، به ویژه شکیبایی ایشان در مطالعه دقیق متن پژوهش 
ستودنی و مایه امتنان بسیار است. نیز داوري عالمانه و مدققانه استاد گرامی جناب آقاي دکتر وجیه اهللا احمدي بر 

اس و امتنان فراوان است، بی گمان نظرات ایشان بر قدر و ارزش این اثر می افزاید. نیز این پژوهش مایه سپ
برخورد الزم می داند از تمام اساتید بزرگواري که از محضرشان درس ها و نکته ها آموخته، قدردانی کند. به 

کتر پروین ترکمنی آذر را سپاس می گوید. همچنین ویژه زحمات و کوشش هاي استاد گرامی سرکارخانم د
نگارنده بر خـود فــرض می داند که از محضر استاد بزرگوار جناب آقاي جعفر خمامی زاده که در جلسه اي 

حضوري، با بردباري نظرات نگارنده را استماع فرمودند و نکات ارزنده اي را یادآور شدند، قدردانی کند. 
ات صمیمانه و سپاس فروتنانه خود را تقدیم می دارد به دوست و همکالسی گرامی همچنین نگارنده تشکر

سرکار خانم فریبا کاظم نیا که یاري رساندند، سرکار خانم رقیه رزم آرا که زحمت تایپ پایان نامه را برعهده 
خانه مجلس گرفتند، دوست گرامی جناب آقاي وهاب امیررضایی، کارمندان محترم کتابخانه پژوهشگاه، کتاب

شوراي ملی، مرکز اسناد وکتابخانه ملی، مرکز مطالعات تاریخ معاصر، کتابخانه ملی رشت، کتابخانه عمومی 
تالش و همه عزیزانی که به نحوي مرا در این راه یاري رساندند.
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چکیده
سرزمین گیالن از روزگاران گذشته تا کنون از ایالت هاي مهم ایران محسوب می شده و از جنبه هاي گوناگون 
حائز اهمیت بوده است، از قبیل: موقعیت جغرافیایی و طبیعی خاص، بروز تحوالت متعدد سیاسی و حوادث تاریخی، 

.غیرهی و حتسیا،د، جاذبه هاي طبیعیاجتماعی، شکل گیري حکومت هاي محلی متعد-جنبش هاي سیاسی
یکی از تحوالت مهم گیالن در دوره -که هر کدام مقوله اي قابل بررسی می باشند–عالوه بر این ویژگی ها 

قاجاریه، پیدایش و گسترش مدارس نوین به عنوان ساختار نوین آموزش و پرورش است که تحت تأثیر الگوها، 
منطقه) و فرامنطقه اي خاصاي (متأثر از موقعیت اقتصادي، فرهنگی و ارتباطیمجاري و مؤلفه هاي مختلف منطقه 

(بازتابی از تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کل جامعه ایران در برخورد با عناصر فرهنگی و تمدن مغرب زمین) به 
ی، با ساز و کارها و وقوع پیوسته است. جریانی که پس از استقرار و گسترش نسبی، افزون بر تحول نظام آموزش

و تقویت بنیادهاي اجتماعی، و علمی و عملی، افزایش آگاهی سیاسیرویکردهاي نوین خود، در رشد فکري
ی ـی و نیز زدوده شدن برخـمشارکت هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در نسل جوان و سایر گروههاي اجتماع

و پرورش فضایل اخالقی در جامعه آن روز گیالن، نقش سازنده اي داشته است.ب هاي فردي و اجتماعی ـآسی
از این رو در تحقیق حاضر، جریان پیدایش و استقرار نظام نوین آموزشی گیالن به عنوان پیشینه فرهنگی و معارفی 

ي آموزشی و مدیریت منطقه؛ در راستاي مطالعه و بازکاوي نخستین تجربیات بانیان و پیشگامان در برنامه ریزي ها
وه ـی و پرورشی، به شیـفرهنگی و نیز امکان بهره برداري از این تجربیات در برنامه ریزي هاي جدید آموزش

شناسایی نقایص، آسیب ها و اشکاالتی که فراروي گسترش کمی و کیفی -تحلیلی و آسیب شناسانه- یـتوصیف
تاریخی، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.براساس اسناد و منابع معتبر -مدارس جدید بوده است
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مقدمه
. بـا  د نیسـت وازهاي متنـوع خـ  ـــ نیبـرآوردن به تنهایی قادر به و ، استاساساً موجودي اجتماعیانسان 

ا بـ که گرفتل شکنهادهاي متعددي ، مختلفرخ نمودن نیازهاي جوامع بشري و و گسترش شکل گیري 
کـه سـت ا»یم و تربیـت نهـاد تعلـ  «به صورت تدریجی تکوین یافتند. یکی از ایـن نهادهـا،  و گذشت زمان 
تربیـت افـراد  وتعلیم فرآیندبه شکل رسمی و غیر رسمی همان آغاز از رد و داآدمیحیات قدمتی برابر با 

را بر عهده داشته است.جامعه 
مارـــ بـه ش عامل اصـلی  اي مادي و معنوي جوامع ــال تجارب و اندوخته هــانتقدر نهاد تعلیم و تربیت 

و حراسـت  با پاسداشت و نیز و انتقال دستاوردهاي علمی و فنیضبط،ثبتو با فرآیندطی این و می رود
بـه تعبیـر دیگـر    د.شومیفرهنگی، موجبات تقویت هویت فرهنگی یک قوم یا ملت فراهم از میراث هاي 

و این نهاد با انتقال مجموعه باورها، ارزش ها، رفتارها، دانش ها و مهارت هاي مختلف، با استفاده از سـاز  
برخی آموزش و پرورش را عامـل  ،از این رو1.استمرار و بقاي جوامع را ممکن می سازد،کارهاي مناسب

دامنـه تـاثیر   2.در پـی دارد رایجی چـون رفـاه و سـعادت فـردي    اکـه نتـ  دانسته انـد  تحول و پیشرفت جامعه 
لیت هـاي اجتمـاعی   افرادي آگاه به مسـئو ،طریقاین از آموزش و پروش چنان گسترده است که می توان 

تـاثیرات ایـن نهـاد بـه مـوارد پـیش گفتـه        3و مبانی دموکراسی و مردم ساالري را قوت بخشید.تربیت کرد
انتقال فرهنگ، جامعه پذیري، نو آوري و تغییر، یگانگی اجتماعی و رشد منحصر و محدود نیست و شامل 

4نیز می شود.شخصی

ه از ساختارهاي ابتدایی برخوردار بودند، ساختاري ساده و نهاد تعلیم و تربیت در جوامع اولیه بشري ک
جنبـه آگاهانـه،   ومتحول شـد این نهاد نیز پیچیدگی جوامع، ایش ولی با گذشت زمان و افزابتدایی داشت 

.30-29، صص 1371هران، انتشارات فروردین، ، تجامعه شناسی آموزش و پرورش: عالقمند، علی. 1
.221-121، صص 1375، تهران، انتشارات فروردین، جامعه شناسی آموزش و پرورش: قرائی مقدم، امان. 2
.34. همان: ص 3
.27- 22، صص جامعه شناسی آموزش و پرورش. عالقمند: 4
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رنسـانس و جنـبش هـاي مـذهبی، علمـی و      به دنبالقاعده مند و نظام مندي به خود گرفت. به عنوان مثال، 
نهادهـاي  تغییـر ضـمن  وو در مسیر ترقی و تحول گام نهـاد طایی اروپا تغییر یافتره قرون وسصنعتی، چه

طوري به ،را تجربه کردديدید، تحوالت جدیهمگام با رشد تفکر علمی جنیزکهن، نهاد تعلیم و تربیت 
م ن و دانشمندان اروپایی در تحلیل تحوالت به وجود آمـده و لـزو  ااز اواخر قرن هفدهم میالدي متفکرکه 

ایجاد تغییر در اهداف و نگرش هاي نهاد مذکور براي برآورده سـاختن انتظـارات تعلـیم و تربیتـی جامعـه      
شـکل  م منجـر بـه   19و18در قـرون  گیري این تالش ها. پیدر این زمینه پرداختندنوین، به نظریه پردازي 

تاثیر عوامل مختلـف  هنوز هم تحت، که شدم 20جهان در اوایل قرن گیري نظام نوین آموزش و پرورش
.این نهاد همچنان ادامه داردتحول و تکوین 

خـاص  موقـع دلیـل  بـه  نیـز  ایراندنبال اوج گیري رقابت هاي استعماري، به ودر قرن نوزدهم میالدي
سیاسی و اقتصادي، مورد توجه کشورهاي معظم اروپایی چون، روسیه تزاري، بریتانیا و فرانسه جغرافیایی،
گـی و تمـدنی   هـاي فرهن ز مردم عصر قاجـار بـا عناصـر و مؤلفـه    اشماري رجال و در نتیجه و قرار گرفت

کـه دنیا را تحت تأثیر قـرار داد د،دوگانه خوعملکردبا غربو تمدن. فرهنگیافتندآشناییمغرب زمین 
علیم و تربیت نظام تزمان. در آن رخ نمودتعلیم و تربیت در نظامتحولایجاد تغییر و در اثرات آنیکی از 

اي نـو و  هـ ه ـد جنبـ ـفاقـ تـم و تربیـ ـتعلیـ فرآینـد و بـود فرسوده شدهپیشینه مترقی خود، به رغم در ایران 
آن لـذا . و فرهنگی جدید نبـود ي آموزشینیازهابه گویی قادر به پاسخود، از این رو بنگرش هاي جدید

هاي کشور در برابر پیشرفت هاي جدید دسته از افراد که در صدد چاره جویی براي جبران عقب ماندگی 
انتقاد گسترده از آن نظام، می کوشیدند راه را براي شکل گیري و گسترش مدارس نوین بابرآمده بودند، 
نخستین الدین شاه رتأسیس دارالفنون توسط میرزا تقی خان امیرکبیر صدراعظم معروف ناصهموار سازند. 

نهـاد تعلـیم و تربیـت جدیـد،     ادامـه یافـت؛  برپایی مدارس نوینبا گسترش موجدر این زمینه بود که گام 
کـردن نوجوانـان و جوانـان،    الن، اجتمـاعی  ـ، فنـی و اخالقـی محصـ   میـآموزش علـ تحقق اهدافی چون: 

ف ـخش هـاي مختلـ  ـبـ ال در ـاشتغـ ل جدیـد بـراي   ـمشـارکت اجتمـاعی و تربیـت نسـ    هايآموزش شیوه
همراهـی و  ایجـاد بـا  عصـر کنـونی  اد تعلیم و تربیت نوین درو اهمیت نه. نقششدعهده دار راحکومت 

. بیش از پیش رخ می نمایدهمه جانبه کشور، و پایدار و توسعه آوريفن، همگامی با تحوالت علمی
از یک سو تحت تأثیر تحوالت کالن کشـور و از  ایرانگیالن به عنوان یکی از ایالت هاي مهم منطقه

رشـد و  بـا  سـو  و هـم  قتصادي و فرهنگی خاص خـود بـود  سیاسی، اجتماعی، ااز شرایط متاثرسوي دیگر 
مهم ایـن تحـوالت،   ابعاد. یکی از شدرا متحمل توسعه متوازن کل کشور، تغییرات و تحوالت عدیده اي 

ناکارآمـد و  آموزشی منطقهعلمی وهاي نیازمنديپاسخ گویی بهدرتغییر در نظام آموزش سنتی بود که 
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در نظـام تعلـیم و تربیـت ایـن منطقـه و     تحـول  از دید پیشگامان عرصه فرهنـگ در گـیالن،  لذا. بودناتوان 
برپایی مدارس نوین، اجتناب ناپذیر می نمود.

طرح موضوع تحقیق-

بیان مسأله
پیدایش و گسترش مدارس جدید در منطقه گیالن به عنوان شکل نـوین آمـوزش و پـرورش، بازتـاب     

دوره قاجاریه به شـمار مـی رود. پیشـگامان تأسـیس     در رهنگی جامعه ایران اجتماعی و ف-تغییرات سیاسی
گی علمـی و  مانـد عقـب زدودن مظـاهر براي ،ن به عنوان بخشی از فعاالن و کوشندگان زمانهـمدارس نوی

سـاختار  ایجـاد چـاره را در  ه،عـ فرهنگی کشور و نیز حل مشکالت و آسیب هـاي فـردي و اجتمـاعی جام   
پیشـرفت علمـی و فرهنگـی کشـور از طریـق      زمینه سازي می دیدند که افزون بر ین نوآموزشی و پرورش

تربیت مـدنی و تقویـت بنیادهـاي    جهتدر می توانست استفاده از شیوه ها و دستاوردهاي آموزشی نوین، 
مشارکت جویانه اجتماعی در نسل جوان کشور، و همچنین زدودن آسیب هاي اخالقـی موجـود در نظـام    

. منطقـه گـیالن بنـا بـه     مـوثر باشـد  اجاریه و پرورش فضایل اخالقی در فرزندان ایـن کشـور   سیاسی دوره ق
آشـنایی  خود از مجاري مختلفی با الگوها و شیوه هاي برپاسازي مدارس نـوین  خاص موقعیت جغرافیایی 

شرایط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی ایـن منطقـه رونـد پیـدایش و شـکل گیـري آمـوزش و         نیزو یافت 
سعی بر حاضر پژوهش. از این رو در ساختتفاوت مسایر مناطق کشور بارااین منطقهجدید درپرورش

در گیالن به عنوان یک منطقـه از  یبررسی چگونگی پیدایش و استقرار نظام نوین آموزشآن است که با 
ري عوامـل و  ذاـو نیـز تأثیرگـ  شکل گیري نظام تعلـیم و تربیـت جدیـد    روند،دوره قاجاردر معه ایران جا

یدایش ایـن نهـاد مـورد    ـــ پدـونـ الن در رـــ ژه منطقـه گی ـادي ویـو اقتصاعی ـاجتم، گیـهاي فرهنهـمؤلف
مطالعه قرار گیرد.

صلی تحقیقسواالت ا
مجاري اصلی آشنایی مردم گیالن بـا تجربـه هـاي نخسـتین در برپـایی مـدارس نـوین، کـدام         .1

بودند؟
موزش و پرورش در منطقه گیالن چگونه بود؟ مراحل و چگونگی استقرار نظام نوین آ.2
کارکردهاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مدارس نوین در گیالن چه بوده است؟.3
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فرضیه ها
بنا به موقعیت جغرافیایی گیالن، مجاري اصلی آشنایی مردم این منطقه با مظاهر فرهنگی .1

رکز سیاسی و مدرنیسم تهران (به عنوان م:اصلی بودمنطقه سه این طریق یکی از جدید از
بادکوبه و قفقاز ،تبریز (به عنوان شهري با روابط گسترده با خارج از کشور) و روسیه،کشور)

اجتماعی هر یک از -همجوار)، که بنا به تفاوت هاي فرهنگیطقا(به عنوان کشور یا من
، کرفوق الذاز هر یک از سه حوزه متاثر موارد مذکور، در چگونگی عملکرد پیشگامان

.رخ می نمودتفاوت هایی 
-چگونگی استقرار مدارس نوین در گـیالن از سـویی تـابع تغییـرات کـالن سیاسـی      ومراحل .2

سو تحت دیگر اجتماعی کشور چون: انقالب مشروطیت و پیشرفت جریانات ناشی از آن و از 
وس رسـلطه تأثیر حوادث و جریانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، از قبیل مشـروطه گـیالن،   

داد.می بود که در سطح منطقه گیالن رخ ...ها، نهضت جنگل و 
کارکردهاي مدارس نوین در گیالن بر عملکردهاي اجتمـاعی (آمـوزش مؤلفـه هـاي جدیـد      .3

زندگی) و مفاهیم و عناصر فکري تأکید داشت که ضـمن دور سـاختن نسـل هـاي کشـور از      
، می کوشید با تربیت افرادي آگاه آسیب ها و عوارض ناشی از وجود نظام استبدادي قاجاریه

به مسئولیت هاي اجتماعی و تقویت حس مشارکت جویانه آنها در مسائل مدنی، مبنایی براي 
استقرار دموکراسی در کشور باشد.

ضرورت هاي انجام تحقیق
فقدان مطالعـات تـاریخی بـا رویکـرد آسـیب شناسـانه بـه نهادهـاي جدیـد فرهنگـی در دوره           .1

آن در ایالت گیالن.مشروطیت و پس از 
ضرورت بازشناسی و ارزیابی تجربـه پیـدایش و اسـتقرار نظـام نـوین آمـوزش و پـرورش در        .2

بـه منظـور  ، رونـد گیالن و شناسایی و تحلیل عوامل و مؤلفه هاي اصـلی دسـت انـدرکار ایـن     
.استفاده از تجربیات بانیان و پیشگامان و نیز تقویت عوامل و مؤلفه هاي مؤثر در این زمینه

تحقیقاهداف
پیشینه شناسی نهادهاي فرهنگی در گیالن و غنـا بخشـیدن بـه ابعـاد فرهنگـی نهـاد آمـوزش و        .1

پرورش در گیالن.
، اجـراي برنامـه هـا و مـدیریت فرهنگـی در منطقـه و ارزیـابی        بازکاوي تجربیات برنامه ریزي.2

در برنامه ریزي هاي جدید.پیشینامکان بهره برداري از تجربیات 
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ان پیشـگام عملکـرد نقایص، آسیب ها و اشکاالتی که در جریان تجربـه مـذکور در   شناسایی.3
تحلیـل تجربـه پیشـگامان تحـوالت فرهنگـی     و نقـد  نیـز  و وجود داشتتأسیس مدارس نوین 

حلیـل  تهمچنـین  ،منطقه به عنوان کوششی براي مطالعه در بنیان هاي فرهنگـی منطقـه گـیالن   
ب گی محسـو ـن فرهنـ ـمان هـاي نویـ  کرد سازـعملولـاجتماعی که محص-گیــاي فرهنـفض

د.می شو

روش تحقیق
ریخی، براسـاس منـابع موجـود از قبیـل: کتـب تـا      و تا حد امکـان  در این پژوهش سعی بر آن است که 

عـارف گـیالن  و سالنامه هـایی کـه رؤسـاي م   گزارش ها مقاالت، روزنامه ها، مجالت، اسناد، احصائیه ها، 
دارس حلیلی به تالش هاي کوشـندگان برپـایی مـ   ت-نقادانه و به شیوه اي توصیفیاند، با دیديکردهارائه 

پرداخته شود.،نوین در گیالن

تعریف مفاهیم-

نهاد
د کـه در سـیر تحـول    شـو اطالق می 1از ارزش ها، هنجارها و اعتقادات سازمان یافته ايبه مجموعه اي 

پاسخگویی به نیازهاي در جهتها اراده انسانتدریجی جوامع بشري، بدون طرح و نقشه قبلی و خارج از 
به با گذشت زمان تحول یافته و نهادینه شده اند. نهاد به لحاظ مفهومی می تواند و حیاتی بشر تشکیل شده 

ـ که مـد نظـر پـژوهش حاضـر اسـت ـ        در مفهوم خاص  نهاد 2.به کار برده شود» عام«و » خاص«دو معناي 
ها، بـه صـورت   رفع نیازهاي اولیه، مستمر و دائمی انسانبه منظورکه شامل نهادهاي اصلی و اساسی است

نهادهایی چون: نهاد خانواده، حکومت، دیـن، تعلـیم و   ،بشر ایجاد شده استارادهو خارج از خود جوش 
ند در شـمار نهادهـاي خـاص    که از ویژگی هایی چون عمومیت، فناپذیري و پویایی برخوردار...تربیت و 

د که به صورت ارادي، آگاهانه و بر اساس طـرح و  شودر معناي عام به چیزي اطالق می نهاد جاي دارند.
ایـن  براسـاس  پاسخ گویی به نیازهاي ثانویه، توسط افراد جامعه انسانی ایجاد شده باشد. و براينقشه قبلی

ها و مقررات اجتماعی نهاد نامیده می شوند. تمام مؤسسات، سازمانفهومم

.106، ص جامعه شناسی آموزش و پرورش. قرائی مقدم: 1
.104-103صص . همان:2
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و تربیتنهاد تعلیم
نهادهاي اصلی و اساسی است که از بدو تشکیل جوامع بشري ایجاد و با گذشت زمان متحـول  یکی از 

امـا همگـان بـر    نظر وجود ندارد، اتفاقاست. با وجودي که در تعریف آن شدهبر پیچیدگی آن افزوده و
رو برخی تعلیم و تربیت را، از این،توسط این نهاد، تأکید دارند» اجتماعی کردن افراد جامعه بشري«نقش 

اند. امـا عمـومی تـرین تعریفـی کـه از آن ارائـه شـده        تعریف کرده3»اجتماعی کردن روشمند نسل جوان«
داللت بر پرورش نسل جوان از طریق تعلیم فکري و اخالقی، رشد شخصیت و توانائی هاي ذهنـی خاصـه   

ه دو بخش اعم و اخـص، تعلـیم و تربیـت بـه     ب. بعضی هم ضمن تقسیم آن 4از راه تأمین آموزش منظم دارد
جامعه پذیري یعنی فراگردي که از طریق آن افراد نقش هـا، قواعـد، روابـط و بـه     با معناي اعم را مترادف 

. اما در معناي خاص، فراگردي است کـه افـراد در   را می آموزند، دانسته اندطورکلی فرهنگ جامعه خود 
-معرض آموزش منظم دانش ها، مهـارت هـا، رفتارهـا و گـرایش    وضعیت هاي سازمان یافته اجتماعی در 

تعریف کرده اند.5،هاي خاص قرار می گیرند

آموزش(تعلیم)
د که شوي اطالق میفرآیندبه » آموزش«. استلیم و تربیت، آموزشیکی از وظایف و اهداف نهاد تع

انش ها، دتحت آموزش منظم افراد جامعه بشري در وضعیت هاي از پیش تعیین شده و به صورت آگاهانه
تجـارب و  ،نـد فرآییـن  ایابند. در اثر و تعلیم میندریگمی مهارت ها، رفتارها و گرایش هاي خاص قرار 

د.شونمی تفظاحمونتقلمدستاوردهاي علمی و فنی بشر، از نسلی به نسلی، 

پرورش(تربیت)
فرآینـد ی آن ـکـه طـ  اسـت ت ـــ تربیم وـــ اد تعلیـــ این اصطالح ناظر بر بعد دوم وظایف و اهداف نه

جامعه پذیري یا فرهنگ پذیري از طریق حفظ و انتقال مواریث فرهنگـی، تحقـق مـی یابـد. نهـاد تعلـیم و       
، موجبـات ترقـی قـواي روحـانی و     ورشو با پـر می پردازد، ونم و فنوتربیت از طریق آموزش به تعلیم عل

این تعریف همان معناي عام نهـاد  لذافراهم می سازد. را 6طبع انسانی به درك فضائل و ترك رذائلتربیت 
را می رساند.)جامعه پذیري(تعلیم و تربیت 

ص رات مازیار،، ویراستار محمد جواد زاهدي مازندرانی؛ تهران، انتشارهنگ علوم اجتماعیفویلیام ل. کولب: -. جولیوس گولد1
249.

.جا. همان2

.9، ص جامعه شناسی آموزش و پرورش:. عالقمند3
. 15، ص جامعه شناسی آموزش و پرورش: قرائی مقدم. 4
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سازمان
ات مختلـف هـم اطـالق    ـها و مؤسسانــاي عام خود، بر سازمــدر معن» نهاد«که اصطالح ــبا وجود آن

دارنـد. چـرا کـه    شکاريآی یاختالف معنا» سازمان«، بایستی اذعان داشت که دو اصطالح نهاد و شودمی
از پـیش  ايبرنامـه و بـر اسـاس   ها و اغلب به شکل آگاهانـه ها و مؤسسات اجتماعی توسط انسانسازمان

سازمان، «:آمده استسازمان چنینتحقق اهداف نهاد ها ایجاد شده اند. در تعریف به منظورتعیین شده و 
اما نکتـه  ». 7ممکن گردد،هدف هاي مشخصنیل بهتاواحدي اجتماعی است که به عمد ساخته شده است

آن گسترش کارکرد نهاد، دنبال تحول جوامع و به با تناسب ماست که آن» سازمان«قابل توجه در تعریف 
.شوندتحول می مپاسخ گویی به نیازمندي ها جدید، به منظورهاي وابسته نیز سازمان

مدرسه
واحـد سـازمان اجتمـاعی اسـت کـه بـه صـورت       تعریف سازمان می توان گفت که مدرسه یـک  نا بر ب

نـد فرآی(آمـوزش هنجارهـا و   ی(علمـی و فنـی) و پرورشـ   یآگاهانه و در راستاي تحقـق اهـداف آموزشـ   
ی کل سازمانشمعمول ترین از مشروطهپیشایران اجتماعی شدن) نهاد تعلیم و تربیت ایجاد شده است. در 

ام نـوین  و اسـتقرار کامـل نظـ   گسـترش  ،از شـکل گیـري  نهاد تعلیم و تربیت مکتب خانه ها بودند که پس 
، رو به زوال نهادند.مدرسهیجایگزینو با آموزش

نظام آموزش و پرورش
اما از منظري دیگر مـی توانـد   ،دشوبه نهاد اجتماعی خاصی اطالق می مفهوم آموزش و پرورش غالباً

مؤسسات تابعه نظـام آمـوزش و پـرورش    ها یاناظر بر کلیت نهاد مذکور از قبیل اهداف، وظایف، سازمان
هم باشد. از این رو نظام آموزش و پرورش بر کلیت نهاد مـذکور از قبیـل: مؤسسـات، شـیوه هـا، عناصـر،       

حرفه اي، تخصصی و عامی، داللت می کنـد کـه   فنی و اشکال و مراحل آموزش شامل ابتدائی، متوسطه، 
8.را نیز شامل می شودانتقال فرهنگ کار رسمی جامعه براي حفظ و تر سازودر معنی وسیع

فرهنگ
تعدد و صرف نظر از این ولیگوناگونی ارائه شده استمتعدد و تعاریف »فرهنگ«واژه برايتاکنون 

و ها، دانش ها، رفتارها، دین، زبـان گوناگونی، اغلب این واژه، بر مجموعه باورها، آداب و رسوم، ارزش
د که از نسل هاي گذشته به نسل هاي آینده انتقال شوي اطالق می میراث اجتماعی جوامع بشرمجموعدر 

.پیشین. 1
.20، صمعه شناسی آموزش و پرورشجا. عالقمند: 3
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. از آنجا که شودمی ی را متحمل اغلب تغییر و تحولدر طی انتقال بین نسل ها، با این توضیح که ،می یابد
در لـذا ، به شمار می آیدیکی از عناصر فرهنگی جوامع انسانی ،نظام تعلیم و تربیت رایج در جوامع بشري

از ،دوره قاجاریه به نظام آموزش نویندر، تحول نظام آموزش سنتی ایرانمراد از این واژهحاضر ش پژوه
.استطریق برپایی مدارس جدید 

پیشینه تحقیق-
پـژوهش، نگریسـته نشـده   ایـن  در وجـه بر اساس رویکردهـاي مـورد ت  هر چند پیرامون موضوع حاضر 

اشـاراتی  مدارس نـوین گـیالن   پیدایش د به مقاالت خوها و در کتابمحققان ولی شمار اندکی از ، است
:کردمی توان به موارد زیر اشاره باره . در این کرده اند
در حقیقت تنهـا  اثرنوشته جعفر خمامی زاده. این » تاریخچه آموزش و پرورش گیالن«کتاب .1

خمـامی زاده از  به این موضوع پرداختـه اسـت.   یاختصاصبه صورت کتاب مستقلی است که 
که بر اساس خاطرات شخصـی و  به شمار می آید رهنگیان و فرهنگ دوستان باسابقه گیالن ف

ارزشبرخورداري از با وجوداین اثر  ، به موضوع پرداخته است. کردهجمع آوري اطالعات
.استحاضر مورد نظر پژوهش یلی لاز جنبه هاي تحعاري ، رهاي بسیا

اقبال قاسمی پویا. نویسـنده  نوشته » انیان و پیشروانمدارس جدید ایران دوره قاجاریه، ب«کتاب .2
به ذکر عناوین، سال تنها لیرا به مدارس جدید گیالن اختصاص داده وخود کتاب از بخشی 

است.بسنده کرده مدارس تأسیس و بانیان 
کتـاب را بـه مسـائل    جلـد دوم  از بخشـی نوشـته عزیـز طـویلی. نویسـنده     » تاریخ جامع انزلی«.3

گیري مدارس جدید در انزلی اختصاص داده است.فرهنگی و شکل
،نوشته اشرف آقا حریـري. اگـر چـه در دوره مـورد بحـث     » تاریخ آموزش و پرورش آستارا«.4

از آنجـا کـه آسـتارا    ، امـا  شـد سیاسی و معارفی منطقه گیالن محسوب نمی زةوحءآستارا جز
آذربایجان محسوب می شد، ا بادکوبه و همچنین ایالتبارتباطی گیالن مهم هاي یکی از راه

.استحائز اهمیت در این شهر چگونگی شکل گیري مدارس نوین بررسی 
به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این موضوع پرداخته اند.نیزعالوه بر کتب مذکور، مقاالتی 

» تاریخچـه آمـوزش و پـرورش گـیالن    «فصل هفدهم از جلد سوم کتاب گیالن؛ تحت عنوان .1
ی به همین نام از نویسنده مـذکور مطالب کتابتکرار که در حقیقت ،امی زادهجعفر خمنوشته 
.است


