ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دارای ﻣﻔﮭﻮم و ﮐﺎرﺑﺮدی ﮔﺴﺘﺮده ،ﭘﯿﭽﯿﺪه ،و ﻣﺒﮭﻢ اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻌﯽ از
ﻧﯿﺎﻣﺪهاﺳﺖ و اھﻞ ﻧﻈﺮ ،ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻔﮑﺮات و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از آن اراﺋﻪ

»آﻣﻮزش و ﭘﺮورش » ﺑﻪ دﺳﺖ
دادهاﻧﺪ.


ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در
ھﯿﭻﮐﺪام درﭘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﺳﺪهھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ) ،
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ اھﻤﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را درک ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺘﻔﮑﺮان

ﻣﻔﮭﻮم »آﻣﻮزش و ﭘﺮورش«
اﯾﻦﺑﺎره

آرﯾﺎنﭘﻮر ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮭﺮی در

اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ھﻮﺷﯿﺎر ،ﻋﯿﺴﯽ ﺻﺪﯾﻖ ،اﺳﺪﷲ ﺑﯿﮋن و اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ
دادهاﻧﺪ.

ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ از»آﻣﻮزش و ﭘﺮورش« اراﺋﻪ

اظﮭﺎرﻧﻈﺮ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
•
•
•
•
•

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ھﻮﺷﯿﺎر  :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﻈﻤﯽ از اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن دو ﻗﻄﺐ روان )آﻣﻮزﮔﺎر و ﻓﺮاﮔﯿﺮ( ﮐﻪ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ اﺻﻠﯽ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ھﺪﻓﯽ و ﻣﺴﺘﻠﺰم

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ.
ﻧﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
ﺗﺠﺮﺑﻪاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ای

ﺟﺎن دﯾﻮﯾﯽ  :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﮑﺮار
ھﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻌﺪی ،ﻓﺮد را ﺑﮭﺘﺮ ﻗﺎدر ﺳﺎزد.
ژان ژاک روﺳﻮ  :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ھﻨﺮ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی طﺒﯿﻌﯽ و
اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ )ﻣﺘﺮﺑﯽ( ،و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺷﺪ طﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺧﻮد او ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

ﻣﯽآﯾﻨﺪ،

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ

آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﻮاد ،ﻧﺎدان و ﻏﯿﺮﻣﻄﻠﻊ از ﻓﺮھﻨﮓ
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﮑﺎ  :از 
ﺑﺮای ی
ﻣﮭﺎرتھﺎ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺸﺸﺎن در اﺟﺘﻤﺎع و

ادﮔﯿﺮی ﻓﺮھﻨﮕﺸﺎن ،ھﻨﺠﺎرھﺎی رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی
[ ]۱
دن ﺑﻪ اھﺪاﻓﺸﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ .
رﺳﯽ
[ ]۲
ﺟﮭﺖدھﯽ ﻋﻤﺪی ﺗﺠﺎرب اﻧﺴﺎﻧﯽ »

آرﯾﺎنﭘﻮر  :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﻓﺮاﯾﻨﺪ ھﺪاﯾﺖ و

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ

ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺻﻠﯽ :ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی اھﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ

آنﺟﺎ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را
از 

وﯾﮋهای در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،اھﻤﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ

و ھﻮﯾﺖ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﻓﻼﺳﻔﻪ دارد[] ۳.ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازد و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ « ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻣﻮزش« اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻣﻮزش ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﻣﺎھﯿﺖ و اھﺪاف آﻣﻮزش و اﺑﺰارھﺎی آن
ﺟﻨﺒﻪھﺎی

ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﻮزش )اﻋﻢ از

ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﻓﺮاھﻢ آوردن رھﻨﻤﻮد و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ
[
اﺳﺖ] ۴.ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش از ﻧﯿﻤﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮطﻪ( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ آن
[ ]۴
دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﺨﺺ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺻﻠﯽ  :ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺻﻠﯽ :
ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  - ۱:آﻣﻮزﮔﺎر  - ۲داﻧﺶ آﻣﻮز  - ۳ﻣﻮﺿﻮع

ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی آﻣﻮزش وﺟﻮد ﭼﮭﺎر ﭼﯿﺰ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺿﺮوری ﻓﺮض

ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی

ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯽ
درﺳﯽ  - ۴ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎر و داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و از طﺮﯾﻖ آن ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﻣﯽدھﻨﺪ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﯿﺰ داد :ھﺪف آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ

ﻣﯽﺗﻮان از طﺮﯾﻖ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ

آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ

ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﯿﺴﺖ و اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﺶ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎمﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺪف را ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان راﺣﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪ

روشھﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ

راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﭼﻪ
روشھﺎی درس ﺧﻮاﻧﺪن ،و ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داﻧﺶ

اﻣﺘﺤﺎنھﺎ،

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪا ً ﻓﺮاﻣﻮش


ﺑﺤﺮانھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻮردھﺎی دروﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ف
آﻣﻮزان ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻞ
ﺗﺮسھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﻣﯽدھﺪ ﭼﯿﺴﺖ و واﮐﻨﺶ آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺗﺮسھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎران را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار

ﺗﺮسھﺎﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺤﺖ ﭼﻪ

ﺗﺮسھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روﺑﺮو

در ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﺷﮑﺴﺖھﺎ را

ﺗﺮسھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ

ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﺧﺎص آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻧﮭﺎد ،راه ﺣﻠﮭﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
[ ]۵
ﻧﻤﯽﺗﻮان داد .

ک ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮده و ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎص ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ی
ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﺧﯽﻣﻌﻠﻤﯽ( ﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪ ای از آن( از ﻧﻈﺮ ﻗﺪﻣﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ه

اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻮدهاﺳﺖ .ھﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪ

دوﻣﯿﻦ ﭘﯿﺸﻪ
ک اھﻤﯿﺖ و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ آﻣﻮزش را رد ﮐﻨﺪ[ ] ۳.در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖه ای روزﻣﺮه ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻧﻘﺶ

ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺪوی ،آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزی آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در واﻗﻊ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﻪ ﺟﺎ ﮐﻼس درس ﺑﻮد .اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ داﻧﺶ در طﻮل زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ

ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ را ﺑﺎزی
ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد .راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﻮع رﺳﻤﯽ ﺑﻮد :ﻣﺪارﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ[ ] ۱.ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ

آنھﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮھﻨﮓ و داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻤﮏ
ﺷﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻨﯽ در 
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽھﺎی آن ،آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻪده ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﺪ  .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺎھﯿﺖ آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ

و زﯾﺎد ﺷﺪن
اﻧﺘﺰاﻋﯽﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ

ﻣﯽﮐﺮد،

ﮐﻢﮐﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد :آﻣﻮزش ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا

ﻣﯽداد ﮐﻪ از ﻓﺮه ﻧﮕﯽ ﮐﻪ در
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .داﻧﺶ ﺑﺼﻮرت ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺸﺮده درآﻣﺪه و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را 

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﻓﺮاد

آﻣﺪهاﻧﺪ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ

آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎ ﺷﺪهاﺳﺖ و اھﻤﯿﺖ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﭘﯿﺪا

ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

ﺑﺎﻟﻎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از
ﮐﺘﺎبھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ اھﺪاف ،ﻣﺤﺘﻮا ،و ﻧﺤﻮه ﺑﮭﯿﻨﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﻧﺠﺎم

ﮐﺮدهاﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ

ﺷﻮد .در دوران ﻣﺪرن ،ﺷﺎھﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ھﺴﺘﯿﻢ[ ] ۱.وھﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼﺳﺶ از
آﻣﻮزش در ﺟﻮامع اﺑﺘﺪاﯾﯽ
واﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺖ

در اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،آﻣﻮزش ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮد و ھﺪف آن ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان
ﻣﯽدﯾﺪ .ﺑﺮای او ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﯾﺶ را
ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ 
[ ]۱
ﻣﯽﮐﺮد .
ﻣﯽداد ،و اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ از ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ 

ﺗﺸﮑﯿﻞ
داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻮاﻣﻊ اوﻟﯿﻪ اﺷﮑﺎل و
.
ﺟﻮاﻣﻊ اوﻟﯿﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدی روی ﻟﺰوم ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﻪ ﮔﺮوھﺸﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻧﮑﺎت

ﺗﻨﻮع ﻓﺮھﻨﮕﯽ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﺮﮐﺖ

ﻓﺮھﻨﮓھﺎی اوﻟﯿﻪ وﺟﻮد دارد :اﻓﺮاد ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺮدﺳﺎل در

ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﯿﻦ
اﻧﮕﯿﺰهھﺎی اﻓﺮاد ﺑﺰرگ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمھﺎی ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﮭﻤﯿﺪن اﺣﺴﺎﺳﺎت و

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ
[ ]۱
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .

ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺻﻮرت
ﻟﺤﻈﻪای و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ

ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺼﻮرت

ﻣﯽﺷﻮد .او دﯾﮕﺮ

ﻣﯽﺷﻮد ،روش آﻣﻮزش او دﮔﺮﮔﻮن

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﮑﻨﺪ در ھﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ ﺑﺮای ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﻀﺎ
.
ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺑﭙﺮدازد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎرش را ﻣﻨﻈﻢ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺟﺪا

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ از

دوران ﮐﻮدﮐﯽ ،اﻓﺮاد »آﯾﯿﻦ ﺗﺸﺮف« را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺷﻮد و ﺑﻪ اردوﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻓﺮاد ﺗﺎزه ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺪ.

وﺳﯿﻊﺗﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ

واﺑﺴﺘﮕﯽاش را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻋﺎطﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدش را در ﻣﺤﯿﻂ

ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،در واﻗﻊ اﻗﻮام ﺷﺨﺺ در ﻗﺒﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ

ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﺮف ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
ﻗﺒﯿﻠﻪای،

ارزشھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻣﺬھﺐ

ﻧﺪﯾﺪهاﺳﺖ  .آﯾﯿﻦ ﺗﺸﺮف ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در آن

ﺷﺨﺺ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺨﺶ

ﻣﺮاﺳﻢھﺎ و آداب و رﺳﻮم و اطﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﺗﺪرﯾﺲ

اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ،

[ ]۱
ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ه
ﻣﺬھﺒﯽ آن( از اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار و ﻻزﻣﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در
ﺗﻤﺪنھﺎ

ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ

آﻣﻮزش در
ﺗﻤﺪن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،در ﺑﯿﻦ رودھﺎی دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات و در ﻣﺼﺮ ،ﺣﺪود  ۳۰۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺗﻤﺪن ﻋﻤﺪه
ﺑﻌﺪی ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺷﻤﺎل ﭼﯿﻦ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪ .اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮھﻨﮓ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪه» ،ﻧﻮﺷﺘﻦ« را ﺿﺮوری
ﮐﺮد[ ] ۱.اﻟﺒﺘﻪ در ھﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺑﺎﻟﻎ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  ۱۰درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ[۷۵۲۳] ۶.

آﻣﻮزش در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﮐﺮدهاﺳﺖ .درﺑﺎر ٴه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮوش

ﻣﯽ

در ﻓﻼت اﯾﺮان ،دﺳﺖ ﮐﻢ از ﭘﺎﻧﺰده ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،اﻧﺴﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آﮔﺎھﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

آرﯾﺎﯾﯽھﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ

ﭘﺎرﺗﯽھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ .

ﭘﺎرﺳﯽھﺎ و

آرﯾﺎﯾﯽھﺎ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎدھﺎ،

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﮭﺎر ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ،
ﭘﺎرﺗﯽھﺎ در ﺷﺮق ﻓﻼت اﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.

ﭘﺎرﺳﯽھﺎ در ﺟﻨﻮب و

ﻣﺎدھﺎ در ﻏﺮب و
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻏﺮب اﯾﺮان ﭼﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ و دوﻟﺖ ﻣﺎد را ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در

ﻣﺎدھﺎ در ﺣﺪود ھﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ  .آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ

دور ٴه ﻣﺎدھﺎ ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن راه و رﺳﻢ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﮐﺎر و ﺟﻨﮕﺎوری را در ﺧﺎﻧﻪ و اﯾﻞ
ﯾﻮه ھﺎی
ﻣﺨﺼﻮص روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮد .روﺣﺎﻧﯿﺎن ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ،اﺻﻮل و ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ،اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و ش
ﺑﯽﺑﮭﺮه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎدھﺎ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ از ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ 

ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮان را در ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﻨﯽ ﻓﺮا
[ ]۷
ﺧﻄﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ داﺷﺘﻨﺪ .
اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ در ﺳﺎل  ۵۵۹ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺗﺄﺳﯿﺲ ،و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺎل ۶۵۱
وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻤﺪن اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﻣﻠ ّﯽ ﮔﺮاﯾﯽ

ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ .از
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺑﺪﻧﯽ ،ﻣﺬھﺐ ﻓﻌﺎل زرﺗﺸﺘﯽ و اﺧﻼﻗﯿﺎت آن ،و ﺟﻨﮕﺎوری و

ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ

ﻣﯽداد

ﺗﻮﺳﻌﻪطﻠﺒﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد .در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮروش و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ،آﻣﻮزش ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺧﻼﻗﯿﺎت زرﺗﺸﺘﯽ و ﻧﯿﺎزھﺎی

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﺟﻨﮕﺠﻮھﺎ،

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .ﭼﮭﺎر طﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎز ھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش ﺑﺮ طﺮف
ﻣﯽدﯾﺪ.

ﮐﺸﺎورزان و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن .اﺧﻼﻗﯿﺎت زرﺗﺸﺘﯽ آﻣﻮزش را در ﺟﮭﺖ ﭘﺮورش اﻓﮑﺎر ﺧﻮب ،ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮب و ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮب
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در اﯾﻦ دوران ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدی روی ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮔﺮوھﯽ ،ﭘﺬﯾﺮش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎه،
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ﺳﺎزیھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺖ .

آﻣﺎده

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ،و
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ

آﻣﻮزشھﺎی اوﻟﯿﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم

ﻧﻤﯽﺷﺪ و

آﻣﻮزش در دوران ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم
دﯾﻮانھﺎ ﺑﺮوﻧﺪ .در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ ی

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳﻦ ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس در

ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺪارس ﻧﻈﺎﻣﯽ

آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﻘﻮق ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،و ﻧﺠﻮم ﯾﺎد
[ ]۱
ﺧﺎﺻﯽ ھﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .
ﺑﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﻨﺪر ،روﺷﮭﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺟﺎی روﺷﮭﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در دوران ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
روﯾﻪ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎرﺗﯿﮭﺎ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ؛ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ،ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش
ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺠﺪد اﺣﯿﺎ ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ  .اﺧﻼﻗﯿﺎت زرﺗﺸﺘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﮐﺸﺎورزی( ،ﻗﺪاﺳﺖ ازدواج و
ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻗﻮی اﺧﻼﻗﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠ ّﯽ

ﺧﺎﻧﻮاده ،و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮاﯾﯽ داﺷﺖ .آﻣﻮزش در آن دوران
داﺷﺖ .ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪﻧﯽ و رزﻣﯽ ،ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻂ ﭘﮭﻠﻮی ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ،رﯾﺎﺿﯽ و ھﻨﺮ
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ﺑﻮد .
ﻋﻤﺪهای در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ داﺷﺖ .در

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد آن دوران ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
ﻓﺮھﻨﮓھﺎ و ﻋﻠﻮم اﯾﺮاﻧﯽ ،ھﻨﺪی ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و رﺷﺘﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ از

ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻮم

ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر
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ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و روﻣﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮد و از طﺮﯾﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻣﺠﺪد از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪﻻﺗﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .
آﻣﻮزش در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم
ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﻣﺮدﻣﺎن از ﻧﮋادھﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،آﻣﻮزش

آﻣﻮزش در اﺳﻼم از ارزش زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی

ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﮭﻢ ﻣﯿﻼدی،
ﻣﺸﺨﺼﯽ از داﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد :ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ :ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻠﻮم ﻓﻠﺴﻔﯽ و طﺒﯿﻌﯽ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﻋﻠﻮم

و ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ ھﻨﺮی .ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ،اﺣﺎدﯾﺚ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ آن
وم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮭﻢ
ﻣﯽآﻣﺪ؛ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﻞ

اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ از ھﻤﻪ ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
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ﻣﯽﺷﺪ .

دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ ﮐﻢ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺗﺮ دﯾﺪه
ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی آﺑﯿﺎری ،اﺑﺪاﻋﺎت

ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش اﺳﻼﻣﯽ در اﺑﺘﺪا ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدی روی ﻓﻨﻮن و اﻣﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺸﺎورزی ،ﺧﯿﺎطﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ آھﻦ و ﻓﻮﻻد ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺮﻣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ و ﺑﺎروت ،ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت زﻣﯿﻨﯽ و
ﻻدی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
درﯾﺎﯾﯽ ،و ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺷﯿﺎء ﺳﻔﺎﻟﯽ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و از ﻗﺮن  ۱۱ﻣﯽ
ﻋﻤﺪهای ﺟﺎی ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ را ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﻮم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﻪ ﻋﺪه ﮐﻤﯽ ﺗﺪرﯾﺲ

ﻋﻤﺪهای رو ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﻧﮭﺎدﻧﺪ .از آزادی ﻓﮑﺮی داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻧﺨﺒﮕﺎن

ﻣﯽﺷﺪ و ھﻨﺮھﺎی ادﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ


ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﭘﮋوھﺶ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞ

ﻧﯽ و
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .ﻋﻠﻮم ﻏﯿﺮ دی
ﺳﺎلھﺎی  ۱۰۵۰ﺗﺎ  ۱۲۵۰ﻣﯿﻼدی ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .

آﻣﻮزﺷﯽ از ازﺑﮑﺴﺘﺎن اﻣﺮوزی در ﺷﺮق ﺗﺎ ﻣﺼﺮ در ﻏﺮب در طﻮل
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آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻮﯾﻦ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﮔﺬراﻧﺪن دور ٴه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ و ﮔﺬراﻧﺪن دور ٴه ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

در
ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.
آﻣﻮزش ﻣﺪرن در اﯾﺮان
ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺻﻠﯽ  :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﯾﺮان
ﯾﺮ رﻗﻢ ﺧﻮرد .در دار
ﺷﺮوع آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺪرن در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﻔﻨﻮن در ﺗﮭﺮان و ﺑﻪ ھﻤﺖ اﻣﯿﺮ ﮐﺐ
اﻟﻔﻨﻮن ﻋﻠﻮم ﻓﻨﯽ ،ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ،و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرترﺿﺎ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن،
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زﺑﺎنھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪ .

ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از

ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﯽ

ﻋﻤﺪهای در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان

رﺿﺎ ﺷﺎه ﻣﺴﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﮑﺘﺐھﺎ ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶ

ﺧﺎﻧﻪھﺎ را ﺑﺮﭼﯿﺪ.

ﻣﮑﺘﺐ

ﺳﺎزی ،ﻣﺪرن ﺳﺎزی و ﺗﻤﺮﮐﺰ اداره اﻣﻮر ،او
ﻣﯽﺷﺪ .رﺿﺎ ﺷﺎه دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد

آﻣﻮزان در ھﺮ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﯾﮏ اﺗﺎق ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ آﺧﻮﻧﺪ آﻣﻮزش داده
ﺷﻮﻧﺪ او
.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ،ﺑﺼﻮرت اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی درﺳﯽ ﺑﻪ روز و ﻣﺪرن
ﻧﮭﺎد ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه دﺳﺘﻮر در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان را ﺑﻨﺎ .
ﻣﺪرﺳﻪھﺎی ﻋﺎﻟﯽ آن

ﮔﺮﻓﺘﻦ و دوﻟﺘﯽ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارس ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ( ﻣﯿﺴﻮﻧﺮی ) را داد[ ] ۸.ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻪ
ﻪ ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ( داﻧﺸﮑﺪ ٴه ﺣﻘﻮق ) و ﻣﺪرﺳ ٴ
زﻣﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﯽ( داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ)  ،ﻣﺪرﺳ ٴ
داﻧﺸﮑﺪهھﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه درآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﻋﺎﻟﯽ طﺐ( داﻧﺸﮑﺪ ٴه ﭘﺰﺷﮑﯽ ) در ﺷﻤﺎر
رﺷﺘﻪھﺎی ادﺑﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺣﻘﻮق،

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن دور ٴه دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،در
ول و ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و
ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ،ﻋﻠﻮم ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻖ
[ ]۷
دارای
رﺷﺘﻪھﺎی درﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﺷﺪ .

داﻧﺸﮑﺪهھﺎ و

ﺷﯿﻮهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎژه ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ روش ﭘﯿﺎژه 
ﻧﻤﯽﺷﻮد .آﻣﻮزش در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻠﻢ-ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﮐﻮدک در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ

ﮐﺮدهاﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ

ﺑﻮدهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﯿﻮ ٴه

اﻧﺒﺎر ﮐﻨﺪه دارد در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان در ﭘﯽ اﯾﻦ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻪ ﮐﻤﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺗﻮﺟﻪ
آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒ ٴ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن وظﯿﻔﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﮭﺴﺎزی ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را در
اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد.
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺒﺎرت ازﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪ

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ را
ﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎ و ﻣﻨﺎطﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﯾﺎ ادوار ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻪ ﺗﻮرﯾﮏ و ﻋﻤﻠﯽ از طﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴ ٴ
در زﻣﯿﻨ ٴ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم وﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دﯾﮕﺮ

ﻣﯽدھﺪ  ۰۲ﺗﻄﺒﯿﻖ

ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎری
ﻣﻤﺎﻟﮏ آن ھﻢ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺣﺴﺎس و ظﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻠﺖھﺎ ،ﻗﻮﻣﯿﺖھﺎ،

ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪی ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮭﺘﺮ از ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮھﻨﮓ،

ﺑﺮای
ﻪ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋھﺎی داﺷﺖ.
ادﯾﺎن و ﻣﺬاھﺐ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺮ ﮐﺸﻮر ۰ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺟﺎﻣﻌ ٴ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ در اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد
ﻪ مﻋﮑﻮس ھﻢ ﺑﺪھﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر
اﻗﺪام ﻋﯿﻨﺎ ً در ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠ ٴ
ﻣﯽورزﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ وﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ

ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺻﺮار
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ.ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ ،در اﻣﻮر ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺻﺮف و
ﻧﺎب ورزﯾﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ دﺳﺖ
ﺑﻌﻀﺎ ً ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺟﺖ
ﯾﺎزﯾﺪ.
ه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

اھﺪاف
ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﺣﻮز ٴ

ﻧﻈﺎمھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ

ا )ﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮﯾﺶ ا طﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ) ۴ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻠﺢ ،دوﺳﺘﯽ و ﺗﻔﺎھﻢ و ﻣﺪارا در

 ( ۲ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﮕﺮی ( ۳
ﻧﻮآوریھﺎ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ  ( ۶آﮔﺎھﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎ و

ﻣﻠﺖھﺎ ) ۵ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﺑﯿﻦ
وﺑﺴﺎی
ت
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
[ ]۷
www.tmpy.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .
اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ طﻮر ﻣﺜﺎل در ﺷﻮروی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﺖ
وﯾﮋهای ﺑﺮ آﻣﻮزش

ﻧﻈﺎرت ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺟﻮزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ او ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻋﻠﻮم ،رﯾﺎﺿﯿﺎت و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ داﺷﺖ ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻮروی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﮭﺮوﻧﺪان دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ
دوﻟﺖھﺎی

را ﺟﺬب ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی اﺻﻼح ﺷﺪ و اﺧﺘﯿﺎرات
[ ]۹
ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﻦ اﻣﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﺮﺣﺬف آﻧﮭﺎ ﮐﺮد ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای دادن اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ
[ ]۱۰
ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺜﺒﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .

