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 قدردانی و سپاسگزاری

ه یاری و که ب کنونانی داشت. اعالم را که توفیق دانش افروزی و پیمودن راه معرفت به من ارز بخشیهستسپاس بیکران خداوند 

ی آنان دشواری ی رهنمودهاای که به یاردانم از استادان فرهیختهواجب می بر خود ماشدهلطف خداوند مهربان موفق به انجام این رساله 

 این پژوهش برمن آسان شد، قدردانی نمایم:

 گونهیچهتن از دوین این مته در از استاد بزرگوار و فرزانه جناب آقای دکتر علیرضا مالیی توانی استاد راهنمای اول رساله ک 

سال با  ۶ن در طول ای هایشان با بندهو صبوری هایهمراهکنم. از ایشان بابت تمام یر و تشکر میراهنمایی دریغ نورزید تقد

مل عری را به پاسگزاسهایت دانشجویی متحمل گشتند، ن یامدر اهای بنده و نیز به پاس زحماتی که وجود تمام ندانسته

ت یطه مسئولیحش از آنکه در نده بودند و بسیار بیب رسانیاریکار  یندر اآورم. ایشان در جایگاه استاد راهنما می

سیار ببال الطاف س و تشکری که در قبود برای این پژوهش وقت گذاشتند و بسیار از ایشان آموختم.  سپا شانشدهیفتعر

 ایشان بس ناچیز است.

  ایشان  دریغیب هایییهنمارا و ودهدکتر پروین ترکمنی آذر استاد راهنمای دوم رساله برای رهنم سرکار خانماز استاد فرهیخته

رساله  ر جای جاییشان دچه در طول دوران تحصیل و چه در زمان انجام این رساله مراتب تشکر و سپاسگزاری را دارم. ا

 یاریگر  اینجانب بودند.

  اله مسئولیت این رسدر  ختم واز استاد فرهیخته جناب آقای دکتر شهرام یوسفی فر که در دوران تحصیل فراوان از ایشان آمو

ودند، جوی خود بهمراه دانش شدند و با لطف، دانش و دقت خاص خود در ارتقای این متن پژوهش یار و دارعهدهمشاور را 

 .نمایمیمخالصانه تشکر 

   قبول لحی که صا دکتر نصراهلل محترم و گرامی آقایان دکتر عبدالرحمن حسنی فر، دکتر ناصر تکمیل همایون، استادان یگرداز

که در  ان با دقتیو خرسندم این عزیز دارمیمتشکر را اعالم  گرفتند کمال بر عهدهزحمت فرموده و داوری رساله بنده را 

 آن و پربار شدن این مرقومه یاری رساندند. هاییکاستمطالعه این مجموعه داشتند به رفع 

 در پیمودن  وی داشتند، ی عالرهنگیان که همیشه رهنمودهایاز جناب آقای دکتر محمدرضا امام جمعه به عنوان ناظر دانشگاه ف

 کردند، سپاسگزارم. امیاریاین راه 

  ر سپاسگزارم. اشتند بسیامایی داسکندری که در زمینه پیشنهاد موضوع نوسازی در رساله به بنده راهن یندکتر حساز جناب آقای 

  ر الهام ملکزاده ر خانم دکتمند و سرکار، سرکار خانم دکتر صفورا بروارزشمند استادان سرکار خانم دکتر نیره دلی هاییهمفکراز

 پیشنهادهایی خوب ارائه داشتند، بسیار سپاسگزارم.  کار یندفرآکه دلسوزانه برای بهتر شدن 

  ذر از گذوالفقاری که سبب  ، جناب آقای بهرنگامیختهفرهدوست عزیز و  هاییهمفکردلگرم کنند و  هاییهمراهاز

ین کار امستمر با او،  یوگوهاگفتو  هاتالشبدون  شکیبت این پژوهش شد و به من یاری رساند سپاسگزارم؛ مشکال

 . یافتینمسرانجام کنونی را 

   کتابخانه، تحصیالت تکمیلی، حوزه معاونت  یهابخشاز مسئوالن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )به ویژه

پژوهشکده علوم تاریخی( و همچنین کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی و بخش پژوهشی و تحصیالت تکمیلی، 



 ج
 

(، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دیگر مراکز علمی بخشروح)جناب آقای رحیم  وپرورشآموزشمرکز اسناد شورای عالی 

نمایم، از ب یاری رساندند سپاسگزاری میکشور که امکان اعالم اسامی همه آنان نیست در ارائه مدارک و اسناد به اینجان

 خواهانم. روزافزونخداوند بزرگ برای آنان سالمت و توفیق 

 

 بوحمزه ااحمد                                                                               
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 تقدیم به
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 چکیده فارسی

ادی، سی، اقتصپژوهش حاضر سعی بر آن داشت تا با بررسی سیر تاریخی تأثیر نوسازی آموزشی بر تحوالت سیا   

نکاش مورد تحلیل و کرا ها و عوامل مؤثر بر آن وپرورشمربوط به آموزشاجتماعی و فرهنگی ایران، مصوبات 

ا سال ها )شورای ملی، سنا و شورای اسالمی( توانین آموزشی مصوب مجلسقرار دهد. سپس مبتنی بر مجموعه ق

یدا های تاریخی و اسنادی صورت گیرد و به نوعی از آگاهی نسبت به این تحوالت دست پهـ .ش بررسی 1385

 انو گفتم های نوسازی کلی کشورکند. فرضیۀ اساسی تحقیق این بود که نوسازی آموزشی در ایران در ذیل برنامه

و  ضای سیاسیاز ف متأثرخواهی قرار داشته است، به تبع آن بسیاری از قوانین آموزشی حاکم برآمده از روند تحول

شی کشور برنامۀ نوسازی آموز مبانی نظری واند. به خصوص، حکومتی ایران تدوین و با گذشت زمان تکامل یافته

 رایی و درز مفاهیم مدرن و نوآیین و فرایند تجددگا خواهی در ابتدا بر پایۀ تعریف خاصیپس از جنبش مشروطه

انجام شد. این روند  در کشورگرایی گرایی و ایرانسازی، غربی مدرنهامؤلفهدورۀ پهلوی اول و دوم بر اساس 

پیشرفت  ایرانی _سازی یا به عبارتی، مدل نظری اسالمی در دوران انقالب اسالمی نیز بر اساس الگوی اسالمی

 وده است.مبتنی ب

 در مجالس پرورش و آموزشرساله حاضر کوششی برای نخستین بار در راستای بررسی و تحلیل قوانین مصوب 

ی، آورجمعباشد. این قوانین ایران در یکصد ساله اخیر بر اساس اسناد و با نگاهی به نوسازی آموزشی می

یای گرفته و زوا قرار کنکاش وی بررس مورد ررگذایتأثی، سنخ شناسی و تحلیل شده و بعضی از قوانین بنددسته

ن مصوب اسناد و مدارک موجود روشن شده است. در فصل های مختلف رساله نسبت بین قوانی حد درمبهم آن 

-1385های وپرورش و نوسازی آموزشی در هر یک از ادوار تاریخی )در سالقوه مقننه ایران در ارتباط با آموزش

 .ه.ش( بررسی شده است 1285

زشی ازی نظام آموداللت بر آن دارد که سیر نوس شدهطرحمیید فرضیه در تأها و نتایج برآمده از تحقیق حاضر یافته

 قاطعمدر ان و قوانین آموزشی مجلس مؤید این مسئله است که نظام آموزشی ایر بر مصوباتیران با تکیه در ا

فرهنگی  صادی وفرایند تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتتاریخی مهم، در یک صد سال گذشته در ارتباطی ایجابی با 

نوسازی خاص »های رسمی دولتی در مقاطع تاریخی مختلف یخواهی و ایدئولوژآن جامعه و همچنین روند تحول

 را به وجود آورده است. « ایرانی»و یا « نوسازی بومی»و یا « خودش
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 :پیش گفتار

اهی به )با نگ نادیر بر اساس اسایران در یکصد ساله اخ وپرورششآموزرساله حاضر کوششی در راستای بررسی و تحلیل قوانین 
ین مصوب کشوف قوانز زوایای ناما. تالش اینجانب بر این بود تا از منظری نو پرتوی بر برخی باشدمینوسازی آموزشی در ایران( 

ان که این آرزو چن گمانیبحلیل قرار دهم. تزمینه مورد  نیا دررا  وپرورشآموزشانداخته و تحوالت  رانیا درمجالس  وپرورشآموزش
. به هر حال باشدیمی مختلف دارا هادورهی در تحلیل همه قوانین و در هایکاستبه طور کامل تحقق نیافت و  دیگردیمتصور  آغاز در

ه. ش به  1385تا  1285سال له )از ی تاریخی رساهادورهی این پژوهش ناشی از قصور و ناتوانی نگارنده، طوالنی بودن زمان هایکاست
و رهنمودهای و  هاییاراهنمرحیم  و توفیق آن باشدمیمدت یکصد سال(، تعداد بسیار قوانین مصوب مجالس ایران و زمان اندک پژوهش 

واقع یک  ن دراه فرهنگیااز سوی بنده به دانشگ شدهارائهی استادان عزیزی که مرا در انجام آن یاری رساندند. طرح اولیه هامساعدت
انشگاه همان د متأسفانه. دیگردیمو تا تبدیل آن به یک موضوع رساله اقدامات زیادی باید انجام  شدیمپروژه مطالعاتی کالن محسوب 

کنم که در یادی می جتهادیاطرح را به عنوان رساله مصوب و مورد پیگیری قرار داد. در اینجا از استاد جناب آقای دکتر مصطفی 
عی به من که به نو رهنگیانفی این پژوهش جهت تصویب عنوان طرح به من یاری رساندند و دیگر همکارانم در دانشگاه هاگامنخستین 

د با تالش ود. هر چنانشگاهی بگرفته شده بود و این پژوهش خود چند رساله د نظر دراین طرح خیلی وسیع  متأسفانهکمک کردند. اما 
 خالف دانشگاه روبرومبا نظر  هتأسفانمای دکتر علیرضا مالیی توانا تالش کردیم آن را تحدید کنیم اما استاد راهنمای اول رساله جناب آق

وارد در سیاری از مبکه این طرح در  مینمایمنماییم. خود اذهان  نییتبی و آورجمعی صد ساله را ادورهشده و باعث شد که  قوانین 
عاتی  طرح مطال ورت یکصوع نو این پژوهش دارای رویکردهای کاربردی مناسبی به چارچوب یک رساله قابل انجام نیست، اما موض

 بیشتری برای تحلیل اسناد و مدارک به آن خواهم پرداخت. فرصت در ندهیآ دربوده و انشاهلل 
ی و آورجمعیر ه اخا در یکصد سالردر مجالس ایران  وپرورشآموزشدر این پژوهش برای نخستین بار تالش کردم تا قوانین مصوب 

وجود روشن ماد و مدارک اسن حد درن را قرار دهم و زوایای مبهم آ کنکاش وی موردبررسرا  رگذاریتأثی نمایم. بعضی از قوانین بنددسته
در  ازی آموزشی راوپرورش و نوسوزشسازم. انتظارم این بود که در این بررسی نسبت بین قوانین مصوب قوه مقننه ایران در ارتباط با آم

 دا نمایم. در این راه البته تا حدودی موفق شدم و به این نتیجه کلی رسیدمه.ش( پی 1285-1385های هر یک از ادوار تاریخی )در سال
 بربا تکیه  رانیا درظام آموزشی نداللت بر آن دارد که سیر نوسازی  شدهحمطرفرضیه  دییتأ درها و نتایج برآمده از تحقیق حاضر که یافته

سی، اجتماعی، حوالت سیاترایند فو قوانین آموزشی مجلس مؤید این مسئله است که: نظام آموزشی ایران در ارتباطی ایجابی با  باتمصو
نوسازی خاص »های رسمی دولتی در مقاطع تاریخی مختلف یخواهی و ایدئولوژاقتصادی و فرهنگی آن جامعه و همچنین روند تحول

 را به وجود آورده است. « ایرانی»یا  و« نوسازی بومی»و یا « خودش
شکالت به مبیشترین این  کشور بود که وپرورشآموزشدر شش سال پیش مسئله اصلی من در این پژوهش، مشکالت و معضالت 

ه ان مطرح شدکه توسط دانشگاه فرهنگی وپرورشآموزش. برای همین انتخاب موضوع تحلیل قوانین گشتیبرم وپرورشآموزشقوانین 

قدر توسط استادان گران لیل آن راچند د د را بنده به عنوان یک طرح مطرح کردم. اما بعد از اینکه عنوان توسط دانشگاه انتخاب گردید بهبو

 بیان کنم: ستیبایمپژوهشگاه تحدید کردیم. موارد کلی که درباره این رساله  

  ه دانشگاه زیادی بود. لذا ب ی )رساله تاریخی( بسیار زمانه.ش برای یک کار پژوهش 1385تا 1285مدت زمان طوالنی صد سال از

 پذیرفته نشد. متأسفانهپیشنهاد تحدید زمان داده شد که 

   ن خاطر با ود. به همیبان تصویب شده توسط مجالس ایر وپرورشآموزشتعداد قوانین بسیاری که در این دوره صد ساله مرتبط با

 ده است.به این نتیجه رسیدم که موضوع تحقیق درست انتخاب ش هاآنمطالعه بر روی قوانین و سنخ شناسی 
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   این نتیجه  ی این قوانین بههایپوشانهمی که در قوانین وجود داشت و هایینارسابا توجه به کمبود شدید اسناد و اطالعات و

حلیلی تین بود که ااما انتظار من  مطرح کرد. شودیم وپرورشآموزشمسئله را در ارتباط با تحلیل قوانین در  هادهرسیدم که 

کندری نگاه ر حسین اساد دکتمناسبی در یک موضوع از این قوانین داشته باشم لذا با پیشنهاد استادان راهنما و همچنین است

ین گرفته ن قوانی را از ایریتأثزی چه گذاشته و نوسا تأثیر هاآننوسازی در بررسی قوانین آورده شد که  قوانین چگونه نوسازی بر 

 است.

  نی قوانینی ل است: یعرد قبوبرای همین موضوع خود را تحدید کردم و فقط به تعریف کلی قانون که در میان استادان حقوق مو

آن را  ی موضوعیپرسهمهک یکه یا از مجلس شورا گذاشته و نمایندگان مجلس آن را تصویب کرده باشند و یا برای کل ملت در 

، هانامهمنظاانند: موضوعات م قرار گرفت و برای همین دیگر مدنظرباشند )مانند قانون اساسی( در رساله ی گذاشته ریگیرأبه 

 ختم.وانین پرداقنون و تحلیل و... را از موضوع رساله کنار گذاشته و فقط به موضوع مسائل قا هابخشنامه، هااساسنامه

   ی هانامهبیتصوکلیه مصوبات و  امداشته« وپرورشآموزشیخ شورای عالی تار»یی که از طرح تحقیق خودم با عنوان هایآگاهبا

صویب تو... هم  ت نظامکه از آن طریق و یا از طریق شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی اداری، مجمع تشخیص مصلح

 قوانین مجلس دانستم. رمجموعهیزشده بود 

  هادهای نت گرفت و ار صورکدرستی از قوانین مجالس ایران برسم که این  در این تحقیق انتظارات من این بود که به تحلیل

که  گرددیملی تقسیم ه سه نوع کی بیان کردم که قوانین مجالس ایران به طور کامل بریگجهینترا پیدا کردم و در  سیتأستازه 

 نام برد.  توانیمو قوانین نهاد ساز را  رگذاریتأثی اقتضایی، قوانین هاقانون

   امدادههر کدام از این نوع قوانین را به صورت جدول مشخص کرده و توضیح. 

  ی آورجمعه د و در کل بی زیادی همراه بوهامشقتبا  هاآندر طول این کار به منابع مطالعاتی اولیه نیاز بود که دسترسی به

 قوانین و تربیت معلم در ایران ختم گردید. مأخذمنابع و 

 یلعا یشورا مصوبات و تحوالت ریس یبررس: مانند موارد نیا از. است یبررس و بحث قابل گرید مسئله هاده پژوهش نیا در البته

 توانیم وپرورشآموزش با رتباطا در نظام مصلحت صیتشخ مجمع و یادار یعال یشورا ،یفرهنگ انقالب یعال یشورا وپرورش،آموزش

 سندها، ها،نامهنظام: مانند مجالس مصوب قانون از ریغ به یموارد نیهمچن. رندیگیمن قرار رساله نیا حوزه در هاآن البته. برد نام

 رد نکهیا با وپرورشآموزش در سیتأس تازه ینهادها یررسب. ندارند قرار پژوهش نیا چارچوب در زین هاآن که... و هابخشنامه ها،نامهنییآ

 .امنپرداخته هاآن به جینتا و کارکرد در اما اند،شده یبررس مجزا صورت به نیقوان جداول

 مناسب ییالگو تا داده قرار یبررس و نقد مورد را موضوع نیا از یترعیوس ابعاد نیقوان از دیجد یبنددسته منظور به حاضر پژوهش

 .تاس شده یبررس یریگجهینت در یپژوهش و ییاجرا یشنهاداتیپ و گردد مرتفع نیقوان نیا در موجود اشکاالت شود نیتدو و یطراح

 و هانامهنییآ ها،نامهنظام ها،اساسنامه به مجالس، نیقوان از ریغ به ستیبایم رساله نیا یخیتار ریس ندهیآ در رسدیم نظر به

 رقرا یشتریب یبررس مورد انیرانیا نظر از هم و یجهان جهت از هم ینوساز یهاشاخص است بهتر و دینما دایپ یتسر زین هابخشنامه

 با یتیترب علوم رشته خصوصاً و مختلف یهارشته در هادانشگاه در «وپرورشآموزش نیقوان و اسناد» درس گرددیم شنهادیپ. ردیگ

 .دیمان مطرح انیدانشجو یبرا را وپرورشآموزش ساز نهاد و یکل راتییتغ مهم منبع کی عنوان به نیهمچن و ابدی نگارش ترقیدق ینگاه




