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Introduction 
This study aims at finding an answer to the fundamental question of the 

relationships between knowledge and power in the context of the formation 

of the processes of modern education in Iran.  

 

Method  
The methodology used in this investigation is historical analysis, 

exploring the factors that have shaped the modern educational system and 

the transformation of values in Iranian society. Thus, the socio-cultural 

background relevant to this transformation were critically examined based 

on the available evidence and documents .  

Also, heeding the contrary assumption regarding discontinuation of 

certain traditional educational methods and content due to the commitment 

to modern education. Such elements were pinned down and described. In 

this study the evolutionary hypothesis of history was not observed, thus the 

evaluation of our educational system was discussed not via an evolutionary 

process but through a discursive one.  

 

Results 
The result of the first step of the study showed that the traditional system 

was marginalized by the modern system by introducing factors such as 

changes in the punitive methods and the emerge of a modern disciplinary 

practices, dress uniformity, embarking an compulsory education, innovation in 

school architecture, the creation of mechanism for monitoring knowledge, etc.  

In the second step, the research showed that, regardless of valuable 

achievements of the modern education, made possible at the cost of deleting 
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certain valuable elements of the traditional education system, the revival of 

some of these elements and reconstruction and in these corporation in the 

new system are justified. These elements comprise factors such a diversification 

of the educational system and its curricular contents; de-emphasizing 

different types of grouping of students both on the basis of age and 

educational content; an attitude change regarding evaluation, tipping the 

balance toward individual and skill development; removing the disciplinary 

barriers; and rendering the school open to the social environment. 

 

Discussion  
This study does not seek to ignore the achievements of the modern 

education system, nor the pursuit of a reestablishment of traditional 

education, but merely asserts that in the historical evolution of affairs, from 

the perspective of power-knowledge relations, aspects of education are 

removed due to negligence and accidents, and its re-establishment can help 

to form an educational system based on value culture and native culture. 

 

Keywords: Modern Educational System, Power-Knowledge Relations, 

History of Education, Native-Cultural Traditions  
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مبتنی بر مناسبات  گیری نظام آموزش مدرن در ایران تأملی بر شکل

 فوکو دانش در اندیشه میشل –قدرت 
 

 *مرضیه عالی

 چکیده
فرآيندهای تربيتی مدرن در ايران مبتنی بر مناسبات قدرت گيری   و شرايط شکلها  جستجو در زمينه

دانش مساله اساسی است که مقاله حاضر در پی يافتن پاسخ آن استت  روش پتهوهش در ايتن معال ته     
ه و تحليل ستير تتاريخی عوامتل    روش تحليل تاريخی مبتنی بر مناسبات قدرت دانش است که به تجزي

ابتتدا  ، در جام ته ايتران پرداهتته استت  از اينترو     ها  شکل دهنده به نظام آموزش مدرن و تحول ارزش
تربيت مدرن در ايران مبتنی بر اسناد، مدارک و شواهد متورد  گيری   فرهنگی و اجتماعی شکلهای  زمينه

های  شيوه؛ سنتیهای  ارزشمندی برهی آموزه نقد قرار گرفته و بر اساس فرض مخالف پهوهش مبنی بر
آموزش و دانش سنتی طرد شده در نظام آموزشی مدرن توصيف شده است  همچنين در ايتن پتهوهش   

آموزشی نته از منظتر تکتاملی    های  پيش فرض تکاملی بودن تاريخ مورد ترديد قرار گرفته و تحول نظام
نتيجه حاصتل از گتام اول پتهوهش آن استت کته      بلکه از نظر گفتمانی مورد بررسی قرار گرفته است  

تنبيهتی و ههتور   هتای   فرايند مدرنيزاسيون تربيت سنتی را با جايگزينی عواملی همچون تحول در شيوه
اجباری، م متاری متدرن متدارس،    های  انضباط مدرن، يکدست سازی هاهر، توس ه آموزشهای  شيوه

نده است و منجر بته آن شتده استت کته در کنتار      ايجاد سازوکارهای نظارت بر نظام دانش به حاشيه را
بخشی از سنتهای بومی و فرهنگی ارزشتمند از فراينتدهای آموزشتی     دستاوردهای عظيم آموزش مدرن

ی ارزشتمند در نظتام   شان داد کته صترف نظتر از دستتاوردها    حذف گردد  در گام دوم پهوهش نتايج ن
ن بر حسب الزامات بومی، توجته بته تنتو     بازنگری در دانش سنتی وبازسازی مجدد آ، آموزشی مدرن

کامالً جتدا  های  آموزشی، تنو  در محتوای آموزشی و پرهيز از دسته بندیهای  پوششی و بومی در نظام
سنی و محتوايی، تغيير در نگرش ارزشيابی به سمت رويکردهای فتردی و مهتارتی و   های  ساز در گروه

گفتگو در م ماری مدارس از الزامتات تحتول در   تغيير حصار انضباطی مدرسه در جهت گشودن طرق 
 .آموزشی استهای  نظام

 

 ، لتيم و تربيتت  تتاريخ ت دانتش،   -مناستبات قتدرت   نظتام آموزشتی متدرن،    کلیدی:های  واژه
 فرهنگی  -های بومی سنت
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 مقدمه
گيری نظام آموزش و پرورش مدرن در ايران دگرگونی عميقی را در فرايندهای  شکل

های  تربيتی در دهههای  توان تغيير وسي ی را در گزاره می کهبه طوریتربيتی ايجاد کرد  

شمسی مشاهده نمود که آثار آن تاکنون نيز ادامه دارد  به ت بيری  2320تا  2210 تاريخی

رويکردهای حاکم بر نظام آموزش و زندگی کودکان در اين برهه از زمان چنان متحول شد که 

آموزش سنتی در اين مرز و بوم بيگانه شد  اين تحول و گويی نظام آموزش مدرن با نظام 

ها، روايات و مستندات تاريخی در وجوه هاصی از زندگی  دگرگونی بر اساس تاريخ نگاری

کودکان صورت گرفته است  مسائل تربيتی پيرامون نظام آموزش مدرن و آنچه به عنوان انتقاد 

و فرهنگ بومی ها  بيت کودکان منعبق با ارزششود و عدم کارآيی آن در تر می بر اين نظام وارد

انتقادی در اب اد آن است  يکی از رويکردهای ساهت شکنانه در نقد های  نيازمند بررسی

در کتاب انضباط و  Foucault (1977) ساهتار حاکم بر نظام آموزش مدرن مناسباتی است که

است که همچون ساير نهادهای  کند و بر اين باور می درباره پيوند قدرت و دانش معرحتنبيه 

توان رد پای عوامل غير گفتمانی را که به طور  می در نظام آموزش و پرورش مدرن نيز مدرن

اند، يافت  اين عوامل غير گفتمانی در واقع حاکی از  ناهواسته به فرايندهای تربيتی شکل داده

های  ساير بخش نظريات صاحبنظران نبوده، بلکه شامل حوادث، اتفاقات و تحوالت در

باشد، که تحوالت آموزشی را در اين دوران رغم زده است  به زعم  می غيره سياست، اقتصاد و

Jardine (2005) تربيتی در اين رويکرد با تبيين عوامل غير گفتمانی شکل دهنده به  پهوهشگر

نه نمودار گو پردازد و اين می نظام آموزشی مدرن به ساهتار شکنی اب اد تربيت در اين دوران

اقتصادی است  در اين رويکرد نظام  -کند که اين تحوالت محصول شرايط اجتماعی می

نه تنها تاکنون نتوانسته به بهبود زندگی کودکان کمک کند، بلکه با برقراری  آموزشی مدرن

پيوند ميان دانش علوم تربيتی و قدرت انضباطی، کودکان را از منظر نجات دهندگان اقتصاد و 

زدايی آنگونه که  از منظر فوکو نه مدرسه  (Millei, 2010) مورد توجه قرار داده استصن ت 

Illich (2008) تواند  پردازد و نه نقد نومارکسيسم درباره نهادهای تربيتی، هيچکدام نمی می بدان

نهادها و يافتن هر گيری   آرمان رهايی بخش انسان باشد، بلکه بررسی نقاط گسست تاريخ شکل

اند و محکوم  ز با ارزشی که به دليل آنکه در ساهتار گفتمانی نهادهای مدرن جا نگرفتهآن چي

تواند انسان را به رهايی نزديک کند  با  می اند، مرواريدهای ارزشمندی است که به سکوت شده
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در نقعه گسست تاريخی ميان ها  اين پيش فرض، اين معال ه به بررسی تحول گزاره

ام آموزش مدرن ي نی در دوران پهلوی اول، در سير تحول تاريخ ت ليم های سنتی و نظ آموزش

و با توجه به بررسی تحوالت اين برهه از تاريخ و  (Akbari, 2005, 78) و تربيت ايران پرداهته

سنتی تربيت به حاشيه های  برهی گزاره که طی آن هايی با نگاه تبارشناسانه به بررسی شيوه

اهت  الزم به ذکر است که اين موضو  در نظام تربيتی ايران به رانده شده است هواهد پرد

گوناگون دارای اهميت بيشتری است زيرا اگر چه برهی هواهر و امور در های  دليل اقتباس

ای   کند، اما همچنان با فرهنگ ايرانی بيگانه بوده و وصله می نظام تربيتی ايران هودنمايی

ازه زمانی نظام آموزشی ايران که تا قبل از آن غير متمرکز و ناهمساز بر پيکره آن است  در اين ب

 ,.Bahmayi et al) گرا تبديل شد غيردولتی بود به نظامی متمرکز، دولتی، تقليدی و صورت

دانش اب اد شکل دهنده به نهاد  -از اينرو بر اساس تحليل مناسبات قدرت  .(21 ,2016

شود پس از  می ورد بررسی قرار گرفته و تالشسنتی مهای  انضباطی مدرن در تقابل با شيوه

بررسی اسناد و شواهد تاريخی پيرامون هر يک از اب اد آنچه در آن سوی مرزهای مدرسه 

انضباطی مدرن است نمايان شود  به عبارتی ديگر پرسش اصلی تحقيق حاضر اين است که 

دام منازل گذر کرده و دانش تربيت مدرن ايرانی را شکل داده؟ از ک -چگونه مناسبات قدرت 

 سنتی به حاشيه رانده کرده است؟ های  تربيتی را جايگزين شيوههای  کدامين شيوه
 

 آموزشی مدرنهای  گیری نظام دانش در اندیشه فوکو و شکل -مناسبات قدرت

رويکرد نقادانه فوکو به تحوالت عصر مدرن و ديدن تاريخ اين عصر از زاويه مناسبات 

های  کننده امکانی نو برای محققان تربيتی است که تاريخ تحوالت نظام قدرت و دانش فراهم

متفاوت نگريسته و چگونگی پيوند مناسبات قدرت و دانش را در آن ای   تربيتی را به گونه

بازنمايی کنند  اين نو  از بازنمايی به م نای طرد رويکردهای تربيتی شکل گرفته در عصر 

امکانی است برای نوعی دگر انديشی درباره تربيت و نظريه مدرنيزاسون تربيت نيست، بلکه 

چرهش  Foucault (1977)زعم در دوران مدرن به   (Butin, 2006, 372) پردازی پيرامون آن

واسعه اعمال قدرت مجازات،  کيد در تاريخ کيفری از بدن همچون مف ول مستقيم و بیأکانون ت

ها در هلند،  زندانگيری   زدهم )همزمان با شکلدر اواهر قرن هجدهم ميالدی و اوايل قرن نو

انگلستان و امريکا( به روح انسان شخصيت و آگاهی او، م رفت نوينی نسبت به فرد ايجاد کرده 

ترين روش ساماندهی  است  از اينرو آنگونه که در گذشته شکنجه جسمانی و عذاب کيفری عمده
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شد در دوران  می اراده و هواست شاه تلقیحرمتی به  قدرت مجازات بود و تخعی از قوانين بی

مدرن گفتمانی شکل گرفت که در طی آن حکم مجازات بر اساس هصائص شخصيتی مجرم 

(  15-11) يافتای   شناسی در جزا نقش عمده ت ريف شد و با مرکز زدايی از قدرت، دانش روان

و جريمه که با تشويق  در بعن چنين نظامی انضباطی از قدرت، مجازات گذشته نه به صرف تنبيه

بندی مدرج جايگاهها شکل گرفت و بر حسب  و پاداش و امتيازدهی بر حسب توزيع و رتبه

بی نقص از ای   که در مدرسه و پادگان نيز مجموعه دانش تنيده شده پيرامون آن م نا يافت  چنان

اعمال گرديد  غيره( ادبی، اداهای نامربوط و هير، بیأو بدنی )ت زمانی، رفتاریهای  هرده مجازات

همچون  هايی و منجر به آن شد که آدميان م لول و ابهه توامان قدرت و م رفت و به سوژه

 قابل معال ه در علوم انسانی بدل شوند  هايی و به طور کلی ابهه تبهکار، بزهکار، شهروند هوب

ی را از بنابراين از ديدگاه فوکو در دوران مدرن قدرت انضباطی روندهای تحولی مختلف

پيشرفت  ( تا اواسط قرن نوزدهم طی کرده است: سپس2750-2000زندان بزرگ )گيری   شکل

گرايی به  در مراحل مختلف زندان؛ يک انتقال از درجه انحصار به درجه شمول؛ تغيير از جمع

تر به  هاهراً هشنهای  پذير و ماليمت و تغيير از شيوه فرد گرايی؛ تغيير از سختی به ان عاف

تر از همه يک تغيير از مفاهيم منفی به مفاهيم مثبت و توليد کننده  تر و شايد مهم نرمهای  وهشي

است که    از منظر فوکو اين نو  از قدرت از آن رو توليدکننده(Deacon, 2006, 179) است

تحقيق اِعمال  های ثبت و روندهای قدرت از طريق سازوکارهايی همچون مشاهده، شيوه

که در  کارمی اندازد دهد و به می آورد، سازمان می هايی را برای شناهت پديد تگاهشود، و دس می

درون  کند که در آيد و فضاهايی را ايجاد می های دانش به حرکت درمی آن ضرورتاً دستگاه

ای است که با  قدرت عمالً وسيله در اين رويکرد  (Smart, 2006) دگير دانش شکل میها  آن

نمايد  بر مبنای اين نو  از تحليل، هيچ  می گو رخ و های گفت شود و شکل می آن، دانش توليد

نيست که متضمن  ای از دانش متصور نيست و هيچ دانشی هم رابعة قدرتی بدون تشکيل حوزه

بنابراين آنچه به نهادهای مدرن و من جمله   (Dreyfus & Robino, 1999) روابط قدرت نباشد

از قدرت و دانش است که بر اساس آن ای   اسبات در هم تنيدهمدرسه مدرن شکل داده است من

 آن را در طول تاريخ رغم زده است سبکی از زندگی به همراهی دانشی پيرامون 
 

 نظام آموزش سنتی در ایران پیشامدرن
   گرفتند می در شرايط ايران پيشامدرن کودکان به مثابه بزرگساالن کوچک، تحت تربيت قرار
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کردند اندرزهای بزرگان دين و سخنان پندآموز را  می ان و ماردان در هر فرصتی س یمربيان و پدر

های بزرگ را که در حفظ و حراست ميهن و عقيده تالش برای کودکان بازگو کنند و وصايای انسان

در اين شيوه تربيتی کودکان نه تنها از    (Hekmat, 1971, 104)نموده بودند برايشان بازهوانی نمايند

آن حيث که دارای ارزشی همچون بزرگساالن هستند، بلکه از آن جهت که روح انسانی و هدايی 

تربيت آنان نيز گيری   شد، بلکه جهت می دارند ارزشمند بودند، از اينرو نه تنها به پرورش آنها توجه

 22های  ههای سنتی در سد بايد الهی و در راستای رستگاری بود  به همين منوال پرداهتن به آموزش

ها و مدارس دينی ايران نيز در حدی بود که افراد هواندن و نوشتن و  هانه - ه  ق در مکتب 23و 

گرفتند که مربوط به مسايل دينی و  حداکثر احکام دينی را بياموزند  از ميان علوم نيز آنهايی را ياد می

هايی  يان پيشامدرن انسانمرب .مذهبی، ادبيات، حساب و هندسه، فلسفه، نجوم در سعح م ينی بود

بودند که نه به هاطر جايگاه و نقش اجتماعی، بلکه از آن حيث که طی طريق نموده بودند و از 

بزرگ های  درجات باالی فضايل اهالقی و مذهبی برهوردار بودند  در مقدمه کتاب دانشگاه

تحصيالن مدارس با مراکز اسالمی آمده است؛ دانشمندان بزرگ ايرانی در دوران پيشامدرن از فارغ ال

های  اند و مبانی تحصيل و پايه علمی هود در هانه استاد و جايگاه رسمی و م تبر علمی نبوده

از طرفی ديگر شاگردان   (Quoted by Ghasemi Pouya, 1998, 165) هصوصی استحکام بخشيدند

و آنگونه که سرجان ملکم  فرديشان زياد بودهای  بودند که تفاوتای   به گونه 2ها در اين مکتبخانه

در ايران طفل پنج ساله با پير پنجاه ساله در " کند: می ت ليم و تربيت عهد فتح ليشاه را وصف

به است داد و  مجلس از حيث گفتار و کردار و سکونت و وقار يکسان است و ترقی در آموزش غالباً

ايت آنکه؛ مساله اساسی درسی در و در نه (Ravandi, 1986, 86) ميل و عالقه نوآموزان مرتبط بود

اين شيوه تربيتی نه موضوعات مورد نياز جام ه بلکه شناهت هدا، انسان و شيوه زندگی بر اساس 

عقايد محکم و اهروی بود  پرورش انتقادی نه از آن حيث که طبقات اقتصادی را همچون نگرش 

اتيک را کشف نمايد بلکه از نومارکسيستی در هم شکند و نه از آن حيث که مسائل زندگی دموکر

 آن جهت که ارزش واالی انسانی حفظ گردد مورد توجه قرار داشت  
 

 پیدایش گفتمان تربیت مدرن در ایران

  2۱های  در پی تحوالت در اروپا و امريکا، پس از وقو  رنسانس و انقالب صن تی در سده
 

                                                      
  سيس مدارس جديد است أهای آموزشی ابتدايی پيش از تمنظور از مکتب هانه در اين بررسی صرفاً مکان -2
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ان، دو مدرسه به سبک اروپايی ميالدی و پيشرفت روزافزون اروپا در علوم جديد، دراير 21و 

کشيشان آمريکايی و فرانسوی تأسيس شد که راه را برای نفوذ علوم و فنون اروپايی   به وسيله

ه  ق  2254نام پرکينز در اروميه در سال  اولين مدرسه را کشيشی آمريکايی به  .به ايران باز کرد

هجری 2255نسوی( در سال )کشيش فرا شمسی( ساهت و دومين مدرسه را اوژن بوره 2227)

دنبال آن بود که دارالفنونی تاسيس کند و ايرانيان را از هر قوم و  در تبريز بنا کرد  بوره به قمری

پرداهت   مذهبی با علوم جديد و زبان فرانسوی آشنا کند  او تمام مخارج مدرسه را هودش می

 که  (Vakilian, 2011, 34)ديگری در جلفای اصفهان توسط بوره تاسيس شد  ب دها مدرسه

توان گفت در ايران زمينه سازی آموزش و پرورش مدرن با تاسيس مدرسه دالفنون در  می

هجری شمسی  2304به همين منوال تا سال  (Ghasemi Pouya, 1998, 179). تهران رقم هورد

های قديمی  هانه نظام جديد آموزشی رشد چشمگيری داشت و با ايجاد مدارس جديد، مکتب

ت نظر روحانيت ت عيل و دانشسراهای مقدماتی تأسيس شدند  اين دانشسراها تربيت تح

ها غير روحانی بودن و  آموزگار را جزء اهداف هود قرار داده بود، آموزگارانی که شرايط آن

های علميه نيز  اجرای ضوابط وزارت فرهنگ بودند  در اين مقعع، مدارس روحانيت و حوزه

 ,Khalilikhoo, 1994)ی شاهی قرار گرفتند و از ت دادشان کاسته شدهای نوساز هدف برنامه

اعتراضات  و اين تحوالت منجر به اعتراضاتی از سوی مردم و روحانيت شد  به طوری که .(98

وی به سکوت وادار شد  او بر سرمنبر هعاب به مردم  2طالب حق که از هند آمده بود با تب يد

شري ت، دست فرسود علم جغرافيا و زبان ايتاليا و فرانسوی  گرانبهای گوهر»: چنين گفته بود

    نگذاريد عَلَمی را که نياکان شما برافراشتند به دست اين قوم فرومايه که هود را فرنگی  شده

   (Seddiq Alam, 1961, 33)«نامند سرنگون شود می ماب

اهان به ايران آمد، حاج آقای قمی در پی همين اعتراضات تب يد شد  او که پس از مرگ رض

 اول اينکه حجاب آزاد شود، -2» به شاه چنين اههار نمود:ای   گذشته هود را طی نامههای  هواسته

آموزش ت ليمات دينی که از برنامه درسی حذف شده است بار ديگر به عنوان برنامه درسی وارد  -2

  (Shirazi, Moghadasi & Dehshoor, 1997, 20) «مدارس دينی ايجاد و احيا شود -3 شود و در نهايت

 رغم مخالفت آهوندها يعل»کند که:  می کسروی آثار اين اعتراضات را اينگونه توصيف
 

                                                      
نشان گر مرز گفتمان است و تب يد شيوه  وگوی بين هرد و ديوانگی از نظر فوکو، سکوت و عدم گفت - 2

 ت در تاريخ ايران در نظر گرفته شده است سکو
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مدرسه ابتدائی  22جديد ادامه يافت چنان که شش سال پيش از مشروطيت های  تأسيس دبستان

مشهد( دائر مدرسه در تهران و چهار مدرسه در تبريز، بوشهر، رشت و  27در سراسر ايران )

در طی اين تحوالت مدرسه دارالفنون به دستور اعتمادالدوله وزير    (Kasravi, 1975, 23)«گرديد

هايش بازنگری شد و اقدامات مدرنيزاسيون  وقت م ارف مورد بازسازی قرار گرفت و برنامه

اسيون مدرنيز هجری شمسی در آغاز 2302درباره آن اعمال گرديد  ت داد مدارس ايران در سال 

هورد، اما در  می مدرسه دولتی به چشم 250مکتب هانه و  200مدرسه بود که از اين ميان  050

مدرسه ابتدايی دولتی رسيد و نظام آموزش دولتی با الگوبرداری از  2330اين ت داد به  2320سال 

مه برنا  (Abrahamian, 2010, 158) شدنظام آموزش فرانسه برای کليه مدارس دولتی تجويز 

درسی و کتابهای آموزشی يکدست سازی شد و تدريس به زبانهای بومی و محلی که در مدارس 

رواج داشت ممنو  شد و آموزش عالی در راستای تامين نيروی کار مورد نياز بخش ها  اقليت

م رفت و حقيقت درباره کودکان و جوانان های  اين نظامگيری   عمومی تجديد ساهتار شد  شکل

 ور نوعی سازو کارهای انضباطی مدرن در زندگی آنها شد  منجر به هه
 

 روندهای اساسی شکل دهنده به نظام آموزشی مدرن در ایران

تربيت سنتی را به حاشيه راند  شيوه اين طردشدگی های  مدرن تربيت شيوههای  ههور شيوه

انضباطی های  توان در مفروضه می های قدرت دانش در انديشه فوکو رابر اساس پيش فرض

همچون انضباط بشردوستانه، امتحان و نظارت سراسر بين و  هايی پيگيری نمود  مفروضه

که از طريق دانش مدرن به زندگی انسان شکلی دگرگون   (Foucault, 1977, 178) بهنجارسازی

تربيتی جهان به زندگی انسان تحميل شد و به های  داد  اين مشخصات که در جريان تاريخ نظام

نظام آموزش مدرن در ايران شکل داد، از طريق ساز و کارهايی بسيار هريف منجر به تغيير بدنه 

  تواند به بازيابی آن بيانجامد می شکل نظام تربيتی ايران شد که نگاه تبارشناسانه
 

 انضباط مدرنهای  تنبیهی و ظهور شیوههای  الف( تحول در شیوه

سترش آموزشهای اجباری و همگانی در ايران نهادهای آموزشی و گگيری   سير تاريخی شکل

به ها  تنبيهی برای تربيت کودکان و تبديل آنهای  دهد که در تربيت کودکان، از سيستم می نشان

درهتان های  شد، يکی از رايج ترين اعمال آموزشی تنبيه با چوب و يا ترکه می بزرگساالن استفاده
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م بود  اين شيوه چنان در ميان شاگردان، والدين و بود که عموماً جزو ابزارهای کمک آموزشی م ل

عموم مورد پذيرش بود که برهی از شاگردان برای رضايت استاد هود به رسم سپاسگزاری 

کردند گاهی نيز  می ضمن هدايای مختلف از قبيل هوردنی و نوشيدنی يا پول نقد که به وی هديه

  (Ghasemi Pouya, 1998, 79) کردندیت ليم نشکن، محکم و پردوام به او تقديم مهای  چوب

دادند، بلکه به اعتبار اين  بسياری از اوليا نه تنها چندان واکنشی در مقابل اين عمل استاد نشان نمی

سپردند که اگر کودکی شيعنت کرد يا درس  می به وی“ جور استاد به ز مهر پدر” گفتار قديمی

 ردبيل رسم چنين بود که وقتی طفلی را به مکتبنخواند او را هوب تنبيه کند  در برهی مناطق ا

 ي نی گوشتش مال تو، استخوانش مال من “اتی سنون، سوموگی منيم” گفتند می سپردند می

(Ghasemi Pouya, 1998, 81) اين جمله حکايت از آن داشت که اگر تا حدی به او چوب بزنی  

 هواهم داشت   که تمام گوشت بدنش بريزد و فقط استخوانش بماند من رضايت

رواج ها  عليه شيوه آموزش و تنبيه بدنی در مکتب هانه شمسی انتقادها 22۱5 های سال

ترين  سوء رفتار با شاگردان را به عنوان مهمای   يافت  روزنامه عدالت در همان سال طی مقاله

به ارائه  همان روزنامه ولي هد 20مورد بحث قرار دارد  سپس در شماره ها  انتقاد از مکتب هانه

 پرداهت  ها  دستوری در زمينه مکتبخانه

از آنجايی که اصول تدريس در مکاتب قديمه نهايت حرکات  -سواد و دستخط معا  مبارک»

فرماييم در  می شود، لهذا امر مقرر می های نامناسب که باعث فساد اهالق طفلزشت و حرف

وب و فلک از عموم مکاتب موقوفه و روزنامه عدالت اعالن نموده و مديران مراقب باشند که چ

  ),Omid 1995, 18( «تنبيه نيز نوعی باشد که اطفال را متنبه داشته و اهالقشان را اصالح نمايند

شمسی نخستين قانون منع تنبيه بدنی در مدارس ايران تصويب شد  در ماده  2210در سال 

ی در مکاتب و مدارس از مصوبات وزارت م ارف در اين سال آمده است: مجازات بدن 2۱

شمسی تصويب شد، اما در آن  2210گر چه اين قانون در سال    (Safi, 1994, 79)ممنو  است

نوينی به هود های  زمان از تاريخ آموزش و پرورش ايران حذف نشد، بلکه به تدريج شکل

  تدوين شد مبنی بر اينکه:ای   )شمسی( نظام نامه 2320گرفت  در مدارس پايتخت در سال 

تنبيه و سياست شاگردان مدرسه چوب زنی و ناسزاگفتن نيست بلکه از قرار مشروحات و »

حدود مندرجه ذيل بتوسط ناهم مدرسه از آنها به مقتضای درجه استحقاق تاديب ب مل هواهد 

 آمد  برهی از بندهای اين نظام نامه عباتند از:
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مامی شاگردان در صف موافق ت يين ساعات از يک ربع الی يکساعت در حضور ت  -

 آهرين، زير دست همه آنها ايستاده و بدون کلمه و حرکت سرهود را پايين بياندازد  

 از جلو همه شاگردان به آرامی بگذرد و همه او را مالمت و سرزنش نمايند   -

کتاب درس هر شاگردی را که نمره هيلی هوب داشته باشد از اطاق درس برداشته مثل   -

 او راه افتاده تا دم در مدرسه برود و تحويل دهد نوکر عقب سر 

چسبانند که تمام اهل مدرسه  می کاغذی به اسم تنبل به کاله يا سينه او در وقت آزادی  -

  (Ma'aref Newspaper, 1937, 32) «ببينند

های  آنچه حائز اهميت است آنکه قوانين کيفری اصالح و مجازات، نيز مانند ساير بخش

و تر  و نهادها پنهانها  زيرين نظامهای  تنبيهی در اليههای  ان کمتر شد و شيوهاجتما  همچن

آشکار شد  بدين های  جايگزين شيوهتر  آميز، اما پيچيده کمتر تکان دهنده و هشونتهای  شيوه

منوال در دوران مدرن شدگی ايران با توجه به اين دگرگونی در مفهوم کودکی و تحول نظريات 

شناهتی را درباره تنبيه  آموزش و پرورش نيز رفته رفته نکات روانهای  خشنامهدرباره کودک ب

 مورد لحاظ قرار دادند  
 

 ب(یکدست سازی ظاهر

متناسب با عرف و ها  در ايران پيشامدرن رنگ لباس و يا ترکيبات اضافى آن در مکتبخانه

 2320تا  2300انه دهه کرد؛ اما در دوران مدرنيزاسيون ي نی در سالهای مي فرهنگ تغيير مى

شمسی مقارن با دوران پهلوی اول، برای احساس يکپارچگی اقدامات فراوانی در هصوص 

سازی در نهادهای آموزشی صورت گرفت  به طوری که حتی لباس شاگردان يکدست  يکدست

شد اين تغييرات همسو با تغييرات در ساير بخشهای اجتما  رخ داد و در ساير سعوح 

س سنتی و ايلياتی جای هود را به لباس يک فرم )کت و شلوار( غربی و کاله اجتماعی لبا

 که اين موارد در قانون درج و تخعی از آن جرم محسوب شد   پهلوی داد  تا جائی

در مالقات، روزی شاه کاله مرا برداشت و گفت حاال اين ]کاله شاپو[ چعور است؟ گفتم »

د اما آن کاله که داشتيم اسمش بهتر بود  آشفته چند کن می الجمله از آفتاب و باران حفظ فی

در  … هواهم همرنگ شويم که ما را مسخره نکنند قدمی حرکت فرمودند، گفتند آهر من می

   (Hedayat, 1965, 405)«    کنند دلم گفتم زير کاله است که مسخره می
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دربار، روز چهارم دی مت دد در جام ه و با فشار های  و مخالفتها  سرانجام ب د از موافقت

در شهر و روستاهای ايران در « قانون نظامنامه متحدالشکل شدن لباس»هورشيدی،  2307ماه 

مجلس هفتم شورای ملی به تصويب رسيد  بدين ترتيب، تمام مردان ايرانی موهف شدند با 

د  اين قانون، متخلفان از مقررات در مناطق يونيفرم جديد اعالم شده، در انظار هاهر شون

شهری را به جزای نقدی يک تا پنج تومان يا به حبس از يک تا هفت روز و در ديگر نقاط 

 27ساهت  در پی اين تغييرات رضاشاه در  می کشور فقط به حبس يک تا هفت روز محکوم

ری که اگر تا آن موقع ، قانون منع حجاب را نيز به تصويب رساند  به طو2324دی ماه سال 

تربيتی بود، طی اين تحوالت نشانه اتحاد ملی و تمدن تلقی  سر برهنگی در نشانه جنون و بی

که تا قبل از آن    مردان وادار به تراشيدن ريشها شدند در حالی(Abrahamian, 2010, 159) شد

زين احساسات سازی جايگ اين پديده نشانه افراد هواجه بود و اينگونه اتحاد و يک شکل

محلی و بومی شد  در راستای همين تحوالت نظام واحد آموزشی نيز به عنوان يکی از 

سازی قرار گفت  شاگردان  ترين اهداف اصالحات در کانون توجه جهت يکدست مهم

ايلياتی و سنتی ايران که بر اساس های  دارالفنون، لباس مخصوص به هود داشتند و لباس

اسالمی بود حذف و بی اعتبار  -کل گرفته بود و مبين هويت ايرانیاقتضائات هاص شرايط ش

گشت  بر اساس اسناد و مدارک در پروژه تجدد هر گونه نمادی که به نحوی با ايدئولوژی و 

 بندی شد  به  شد به عنوان امر نابهنجار مقوله می آن همراهی نداشت و يا غير تلقیهای  برنامه
 

  (Abrahamian, 2010, 164) دی شدکه لباس فرنگی لباس هوطوری

از منظر تبارشناسانه در چنين شرايعی است که بدن و قدرت تحت سايبان قوانين و 

ای است که پهوهشگر شود و در واقع همان نقعهمقررات منجر به ارائه مقرراتی سخت می

ه بدن متوسل نمايد، در اين جايگاه است که تبارشناس ب می تبارشناس کار هود را از آنجا آغاز

کند با وارسی آن به اين مهم دست يابد که بدن چگونه، سعحی از رويدادها را شده و س ی می

دهد  يونيفرم مدرسه در واقع شاهصی برای نشان دادن سيعرة قدرت بر بدن است  شکل می

د ترين تفاوتها را ماننزيرا در يونيفرم مدرسه است که تفاوتهای جنسيتی، آموزش و حتی هريف

نمايد و عاملی است برای تميز آموزان برجسته میآموز و غيره در ميان ساير دانششمارة دانش

آموز پسر از آموز کالس اول از دوم، دانشآموزان  دانشآموزان از غير دانشميان دانش

آموز مدرسه دولتی از  دانش در نهايت آموز رديف اول از رديف آهر و دانش دهتر،
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 Meadmore & Symes, (1997) از نظر  (Meadmore & Symes, 1997, 186-174)هصوصی

بودن از  2بودن و موفق 2آموزان را با مفهوم محصلاستفاده از يونيفرم در مدارس بدن دانش

 آموزان باشد  تواند نمودی از حکومت بر زندگی دانش می ساهت و بدين شکليکديگر متمايز می

 

 اجباریهای  ج( توسعه آموزش

اجباری در نيمة دوم قرن سيزدهم / اواسط قرن نوزدهم، در اروپا و امريکا های  ين آموزشقوان

بدين ترتيب توجه در ايران به سمت  (Golshan Fumani, 1994, 33-34) به تصويب رسيد

قمری  2272و توس ه آن با تاسيس وزارت علوم در سال  گسترش آموزش و سواد م عوف شد

ی که بر اساس اين قانون سن ورود به مدارس و مکاتب ابتدايی شتاب بيشتری گرفت به طور

 2210ب د از انقالب مشروطه در سال  .ت يين و ت ليمات ابتدايی برای همه ايرانيان اجباری شد

هجری شمسی، قانون م ارف برای اولين بار تصويب شد، در نتيجه آموزش ابتدايی را به عنوان 

نوين ايران م رفی نمود و لزوم بسط و گسترش آموزش اولين مرحله ساهتار نظام آموزشی 

ابتدايی نوين در تاريخ ايران، برای اولين بار معرح شد و مت اقب آن در متمم قانون اساسی 

در مادّة نوزدهم، تأسيس مدارس به مخارج ملتی و دولتی و ، هجری قمری 2324 مصوب

ت ليمات ابتدايی برای عموم   (Golshan Fumani, 1994, 79) تحصيل اجباری پيش بينی شد

ايرانيان اجباری اعالم شد و پدران و مادران مکلف شدند کودکان هود را از هفت سالگی به 

شمسی قانون شورای عالی م ارف تصويب شد و امور 2300مدرسه بفرستند  مت اقب آن در سال 

ز شد و اين گونه آموزش و امتحانات و صالحيت م لمان در آنجا متمرکها  فنی مدارس مانند برنامه

اين در  اجباری يکسان بخشی از زندگی کودکان ايران و اساس نظم بخشی به زندگی آنها شد 

حالی است که الزم است نظام ت ليم و تربيت و برنامه درسی بر شناهت تفاوتها در راستای 

  (Nickneshan & Samadi Darafshani, 2017, 17) توانمندسازی تک تک افراد جام ه استوار باشد

 

 د( معماری مدرن مدارس  

 -در طی تحوالت آموزشی مدارس مدرن م ماری مدارس تحت تاثير تحول عوامل فرهنگی

ها، م ماری مدارس  سياسی و اجتماعی تغيير يافت و الگوهای نظارتی و نظامی در تمامی حوزه

                                                      
1-  Academic 

2-  Successful 
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توان در  می را به راحتی 2سراسربين مدرن را نيز تحت تاثير قرار داد به طوری که اصول نظارت

مدارس اجباری که در راستای جای دهی کودکان در  قدرت دانشآنها مشاهده نمود  از منظر 

آرمانی الگويی تقريباً ها  است  اين رصدگاه 2های انضباطی های انضباطی بودند همان رصدگاه مکان

عمومی  پذيری اثر مشاهده با الگوی اردوگاه نظامی است  اردوگاه نمودار قدرتی است که از رهگذر

ها  از نگاهای   کند  نحوه قرار گرفتن چادرها، م برها و    همه به نحوی است که شبکه عمل می

باشد ای   نمايند  بر اين اساس در نهادهای مدرن انضباطی م ماری بايد به گونه می يکديگر را کنترل

ها، گوی اردوگاه در شهرسازی، بيمارستانپذير کند  ال دهد مشاهده که افرادی را که در هود جای می

دهد که بتوان با  می شود  اين دستگاه انضباطی کامل امکان ها ديده می مدارس، تيمارستان و زندان

گريزد  از اين منظر  يک نگاه همه چيز را پيوسته ديد  چشمی کامل که هيچ چيز از نظرش نمی

 اری آموزشی مدرن در نظر گرفت  توان به عنوان اولين م م می مدرسه دارالفنون را

های سلعنتی و در مکانی که  اميرکبير محل ساهتمان را هود شخصاً در مجاورت کاخ

ديدند، با موافقت ناصرالدين شاه انتخاب کرد و به ميرزا رضاهان  سربازان آموزش نظامی می

بود دستور مهندس تبريزی که يکی از پنج نفر محصل اعزامی به لندن در زمان عباس ميرزا 

تهيه نقشه ساهتمان را داد  نقشه ساهتمان با استفاده از طرح عمارت سربازهانه وليچ انگليس 

شمسی آماده و محمدتقی م مارباشی به احداث آن مأمور شد و کار را  2221در اواهر سال 

سال پس از ف اليت و در سال  ۱0شمسی اتمام يافت  2230آغاز کرد، قسمت شرقی بنا در سال

ي نی همزمان با دوران مدرنيزاسيون نظام آموزشی ايران ساهتمان مدرسه  قمری( 234۱) 230۱

به دستور اعتمادالدوله وزير وقت م ارف تخريب شد و ساهتمان ف لی با نقشه مهندسی روسی 

توان گفت  می بدين منوال  (Hafezī, 2016, 8) و با نظارت مارکف، مهندس روسی، ساهته شد

ی از مدارس انتقالی است که تحول در م ماری مدارس را رقم زد  در اين دارالفنون نمود

توان گفت ساهتار  می مدرسه ساهتاری جديد ايجاد شد که به دوره نوين هم کشيده شد 

حجره( به  -جديد مدارس تقليدی اروپائی از زمان دارالفنون با حذف بخش اقامتی )مدرسه 

لسله مراتبی ايجاد کرد  در اين دوره مدرسه کالس( به صورتی س -راهرو -سوی )مدرسه

ت امل استاد و شاگرد و رابعه تحصيل و زندگی که در مدارس سنتی های  نهادی است که جنبه

وجود داشت، در اين مدارس ديگر وجود ندارد  در دارالفنون شکل درونگرا حفظ شده، اما به 

                                                      
1-  Panopticon 
2-  Disciplinary Observations 
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و ارتباطات از طريق راهروها و جای حجره ها، کالس درس در امتداد راهروها جايگزين شده 

گرفته است و وجود حياط مرکزی حالتی نيمه سنتی به اين  می اندکی از طريق حياط صورت

بر ها  دسترسی .اجزای اين مدرسه، کالس، راهرو، ايوان و حياط است .مدرسه داده است

لسله هالف مدارس سنتی که به طور مستقيم از حياط به کالس درس بود، در دارالفنون س

مراتبی از حياط به راهرو و سپس به کالس است  در مدارس دوره نوين نيز همان تقليد از 

شود  کالسها متنو  و مت دد  می يابد و برونگرايی جايگزين درونگرايی می م ماری غرب ادامه

 شده، حياط مرکزی ديگر وجود ندارد و مدارس به حالت هعی با دو بال کناری تبديل

راهرو اجزای اصلی  کالس و  (Alaghemand, Salehi & Mozaffar, 2017, 13) شوند می

 های ها از طريق راهرو از ويهگی امتداد راهرو و دسترسی های رديفی در مدرسه هستند و کالس

، به عبارتی در اين اين دوره است با م ماری مبتنی بر نظارت سلسله مراتبی در بارز مدارس

  پذيرفتکه مدرنيته اروپا را نيز در هود  ماری به کار گرفته شد از مسبکی لفنون ابازسازی دار
 

 ه( ایجاد سازو کارهای نظارت بر نظام دانش

های درسی برای همگان يکسان بود  ي نی همه بايد نخست عم جزو  کتابها  در مکتبخانه

گر توان هواندند ولی ا می های ت يين شده در مکتب را گرفتند به عالوه بايد کتاب می را ياد

ها و يا معالب ديگر را نداشتند  امتحان گرفتن  هواندن و پيشرفت نداشتند حق هواندن کتاب

 بود که جنبه فردی داشت و هر روز و هر هفته کودک درس تحويلای   از شاگردان به گونه

داد، اما نه به صورت جم ی و يکسان بلکه بدون مقايسه با ساير هم درسان و يا به اصعالح  می

  (Ghasemi Pouya, 1998, 59) ستفاده از نمره هنجارا

را  پذيری اين در حالی است که مبتنی بر نگاه تبارشناسانه امتحان مراقبتی است که نوعی رويت

گيرند   می گذاری شده و مورد قضاوت قرار آورد که از طريق آن افراد تفاوت در افراد پديد می

دانش است  بدين ترتيب مدرسه نيز به نوعی دستگاه امتحان جلوه کاملی از مناسبات قدرت و 

که هم ای   شد  مقايسه می آموزان مقايسه آموز با ساير دانش امتحان بدل شد که در آن هر دانش

ساهت  امتحان )آزمون و م اينه( سازوکاری را  می پذير سنجش و هم تنبيه يا تشويق را امکان

از اعمال قدرت پيوند داد  بدين ترتيب ای   به شيوه با هود به همراه آورد که نوعی از دانش را

 تهيه )اعتمادالدوله( قراگوزلو وزارت زمان در شمسی 2307 سال در نظام آموزشی ايران در

 در وزارتی های کتاب بار نخستين و گرفت قرار م ارف وزارت عهده بر درسی ابتدايی های کتاب
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سازمانی مربوط به مقررات وزارت فرهنگ يافت و اولين تشکيالت رسمی  کشور انتشار سعح

در وزارت فرهنگ آن زمان  232۱فروردين  22در تاريخ ها  با تشکيل اداره امتحانات و برنامه

های  نامه آيين و برنامه به مربوط امور به رسيدگی اداره اين وهيفه شکل گرفت  طبق اساسنامه،

امتحانات  دايره که داشت مجزا دايره دو اداره اين است  علمیهای  مسابقه امتحانات و آموزشی،

 امتحانات امور به از: رسيدگی بود عبارت های آن بود  وهايف اين دايره ترين بخش يکی از مهم

 به کهها  آموزشگاه همه داهلی امتحان بر نظارت متوسعه؛ دوم دوره و اول دوره ابتدايی، نهايی

 اداره تشکيالت اساسنامه .شد می انجام باال( به ششم )از پايه مستقيم و غيرمستقيم صورت

 ارزشيابی طراحان، ويههگيری   دهد جهت می نشان که دارد هايی نکته امتحانات وها  برنامه

 بر امتحانات یدايره غيرمستقيم نظارت ذيل اساسنامه،های  بخش از يکی است، در آموزش

 معال ه برای دارهای( عمومیگرافيکهای )نمو تهيه"آمده است: ها  آموزشگاه داهلی امتحانات

 چگونگی م رف )نمودارهای( اهتصاصیهای  گرافيک و کلی کشور تحصيالت پيشرفت وضع

 شرايط ناحيه، سنی، لحاظ )از تحصيلی مختلف در ادوار درسی مواد از يک هر پيشرفت

 برنامه دادن انعباق برای نتيجه اهذ و تربيت و ت ليم شناسی و روان معال ات برای (...و اجتماعی

 مهم بسيار نکته دو (Hossein Zadeh, 2002) کشور مناطق مختلف روحی و فکری احتياجات با

 دايره اين برای تدوين اساسنامه، در دهدمی نشان که هورد می چشم به بند اين در اساسی و

 .اند کرده ترسيم را بلندی انداز چشم

 ها  داهلی آموزشگاه امتحانات نتايج اساس بر کشور آموزش وض يت از آماری تصويری ارائه -2

 مورد در تفکر اوليه توان آنرا هسته می مدارس که امتحانات از حاصل اطالعات تحليل -2

   (Kayamanesh, Hasani, 2009, 5)برشمرد  کشور آموزشی نظام ارزشيابی

شمسی ت يين صالحيت داوطلبان جهت درآمدن به کسوت  2320در همين راستا در سال 

نيت نيز برای اولين بار در دستور کار دولت قرار گرفت و برای نخستين بار دولت ت يين روحا

در زمينه طب و   (Abrahamian, 2010, 159) کننده نحوه درآمدن به جرگه علما را ت يين کرد

که پزشکان تا قبل از فرايند مدرنيزاسيون سالمت نيز نظام ت يين صالحيت شکل گرفت به طوری

که پس از آن ادارات کردند، در حالی می ی جالينوس برای درمان بيماران استفادهاز طب سنت

بهداشت مسئول ت يين صالحيت پزشکان شدند و پزشکی مدرن با اعالم هرافی هواندن و قرون 

پزشکی جديد را مالک ت يين صالحيت پزشکان قرار های  وسعايی دانستن پزشکی سنتی روش
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 2301او تا سال »کند:  می کی از حکما تجربه پدرش را چنين نقلداد  در اين زمينه فرزند ي

شمسی عمدتاً بر اساس طب قديم عمل کند  به هنگام امتحان عازم تبريز شد و در آنجا نزد دکتر 

توفيق که در سوئيس پزشکی هوانده بود به تحصيل و معال ه مشغول شد  همچنين از آنجا که 

ان فارسی وجود نداشت پدرم       آموهت که چگونه با در آن زمان هيچ کتاب پزشکی به زب

 «گوشی طبی کارکند    سپس در امتحان طبابت شرکت کرد و از آن موفق بيرون آمد

(Abrahamian, 2010, 167)  آموزش و پرورش رسمی های  پس از اين اقدامات نوبت به نظام

ر هر رشته، از محصالن امتحان تحصيلی د  که در مدارس نيز در پايان هر دوره رسيد، به طوری

انديشه و تالش بزرگمردان ها  شد  آنچه در اين ميان به سکوت وادار شد حاصل سال گرفته می

 و اهالق طلبگی بود ای   آموزش مکتب هانههای  ايران اعم از طب سنتی، فلسفه اسالمی، شيوه

 

 بحث و نتیجه
نظام سنتی آموزش و پرورش ايران بته   تبارشناسانه،های  در اين معال ه با توجه به مفروضه

مورد بازبينی قترار گرفتت تتا    گيری   عنوان نظام معرود در نظام آموزشی مدرن در هنگامه شکل

وجتوه مختلتف    از اينترو  ارزشمند تربيتی در آن بازشناسی شود های  فرض مخالف وجود رگه

ه معال ته استناد تتاريخی    نظام آموزشی مدرن از منظر تبارشناسانه و با توجته بت   شکل دهنده به

اجبتاری، م متاری متدرن    هتای   انضباط مدرن، يکدست سازی هاهر، توس ه آموزش عبارتند از

مدارس و ايجاد ساز و کارهای نظارت بر نظام دانش است  در فرض دوم در ايتن معال ته هتر    

حاشتيه  يک از اين اب اد مرزهايی را بر بدنه نظام آموزشی ترسيم کرده است که برهی وجوه در 

گيتری    های تنبيهی و اقتدار والدينی را به حاشيه رانده و شکل اند  انضباط مدرن شيوه قرار گرفته

اجبتاری، کمرنتگ شتدن    هتای   آزاد و مبتنی بر عاليتق فتردی در حاشتيه آمتوزش    های  آموزش

نمادهای م ماری سنتی مدارس و طترد دانتش ستنتی در حاشتيه نظتام از مباحثتات آموزشتی        

ت که بر اساس تأمل تبارشناسانه از صحنه نظام آموزش ايران حذف شده استت   ارزشمندی اس

آموزشی را در ايران در پی داشته است، امتا  های  اين تحوالت اگر چه در نگاه اوليه توس ه نظام

 هايی بوده و استت  بته طتوری کته    مدرن دچار چالش تبار نظام آموزشیهای  در پيگيری گزاره

فرهنگتی و بتومی   هتای   ناگهانی و ايجاد نظام آموزشتی فتارغ از ارزش   توان گفت اين تغيير می

قواره بر تن کودکتان ايتن مترز و     منجر به تبديل نظام آموزشی جديد ايران به صورت لباسی بی
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طرد شده بر اساس تحليل صورت گرفته در اين معال ه صترف  های  بوم شد  برهی از اين گونه

هتای   و توست ه آمتوزش   انضتباط متدرن  هتای   ههور شتيوه تنبيهی و های  نظر از تحول در شيوه

همگانی که دستاوردی ارزشمند برای نظام آموزشی مدرن است، بازنگری در دانتش ستنتی بتر    

آموزشتی، تنتو  در محتتوای    های  حسب الزامات بومی، توجه به تنو  پوششی و بومی در نظام

ستنی و محتتوايی، تغييتر در    هتای   کامالً جدا ساز در گتروه های  بندی آموزشی و پرهيز از دسته

بته ستمت رويکردهتای فتردی و     هتا   م عوف به ارزشيابی و تغيير جهت ارزشتيابی های  نگرش

باشد کته   می مهارتی و تغيير حصار انضباطی مدرسه و گشودن طرق گفتگو در م ماری مدارس

هش است  الزم به توضتيح استت کته بتر پتهو      بازنگری و در صورت نياز احيای مجددنيازمند 

تتوان بته بتی     می تبارشناسانه نيز همچون ساير انوا  معال ه نقدهايی وارد است که از جمله آن

بنابراين الزم است در  ترين نقد وارد بر آن است اشاره کرد  اساس جلوه دادن ذات امور که مهم

هتای   بته واکتاوی مجتدد شتيوه     کنار توجه به ارزشمند بودن دستاوردهای نظام آموزش متدرن 

تربيتی را که به دليل ويهگتی انضتباطی آمتوزش و    های  ش سنتی پرداهت و وجوه و شيوهآموز

مجدد احيا نمود  زيرا بر اساس پيش فرض نهفتته در  ، پرورش مدرن به حاشيه رانده شده است

مناسبات تاريخ گفتمانی گاه مرواريدهای ارزشمندی نه با دليل و استدالل بلکه به علت حوادث 

 شود که نيازمند بازنگری است    می ه راندهو شرايط به حاشي
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