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���ن: ��م ���ب�  ���رف ��ر� ا���

 	�!�  ا�رام ا��ی'%!� �&%�: �#ی

��(ر :��  ,!+�	 ا��'�رات ��#

  4#ر(���1389: �0ری/ .�پ 

 	�
������ن ا��� از ���� ا��ام ا��ی���� ��ی���ۀ �������ب �"�رف ���� ا
ا��ی���� در ای+ ���ب *	 (�ری)'ۀ �"�رف ���� در . ��س# ��ۀ ���ر

���ه��8 
�ر���7 �6دا
�	 و ا�� �0�4 را *	  1389  ا����128201ن از س�ل ا
(�*7# در ���ر در �Bل *A7 از ی@ ?�ن  *�< =���	 و *	 زوای�� �)�;> (";7: و

�C اس#. رو��0 ا��ا
�	 اس#� A� ای+ ���ب دارا� #�(� C�� D�6 در 	� 
*��7:  �ن، ��ی���H *	 رو�� �CG =��7 و ��76�# �"�رف ���� از �EFز ?

�C وا7�6+�، ح��M�� #1د  �L7د� (� دهۀ �)�# ?�ن ح��J �6دا
�	 و در 
 .�6ورش را *� A1�O ه�� ��ا راF Hن *	 *�رس0 =���	 اس# ��Fزش و

، در  
�ا���H و?�0 ���ب را �0 =��ی� و ��4س# �R1�S را از �P= 0� �Qرا��
#�(� H�T� ب��� R1�S� ور�F U�Mدر H��ی��� 	د در �0 ی�*� ��
 زح�# زی�د *�

ح�صC ای+ زح��ت ��ر� اس# �	 (����ن *	 ای+ �Q: و (�(R7  ه��ار ��دH اس# و
 . اس# در ���ر �� س�*X	 ��ا��	

������ن را 06 �0 =�7د�، *	 س�ل  و?�0 ��ی�����M H ��6 �"�رف ���� در ا
1875  Hزش �4]اد��F ن *�ا��
�L7د� *� �0 =�دد �	 در دورۀ ا��7� �7�0; 
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در*�ری�ن ��G^0 در *�[ح��ر ��*C (�س7س �� و *� �CX ?�01 از  و ��ز��انه� 
ا��7 ��7�;0 
�ن ��S*` �6و=�ا�0 �	 س�7 "�	  ��ح�م س�7 ?�س: ر���7

���0 *	 و?# (�a وB+ *	 او�(�;7: ��دH *�د �0G;� R)�G و  ��Mل ا�1ی+ ا
 ".����G را *�ا� *�ر اول در ��;G# اس�س =Pا�#

�EFز را *� (�ری��F dزش و �6ورش در سSح �4Mن ��Xی�	 �0 و?�0 ز��ن ای+ 
ی�*� :7	 O	 ز��ن �B[�0 س��e �� (� �� *	 د�^�ل ای+ ?��;ۀ ر��	  ��7: در �0
H�4دی: =�م در را� . 

�� و س0 س�ل، س�ل 1945 ا01 1815در �4Mن �Eب س�ل ه�� *7+ G0 ی�ی" 
��ی0�T� 0 و(�س"ۀ اس�"��ر در *) ه����A ه�� �)�;> از (��ن �;�0 و 

��ص در ?�رH ه�� Fس�7
، ��Fزش و   *	 *"�1815از س�ل .  و ا��ی�X *�د �4Mن *	 
�Lس7@ ?�ون وس�Sی0 *�7ون �� *	  �6ورش ��ی+ در �Eب از س��F :��7زش

	G;* ����� 0?�* اص�
 	* ����ز��ان ��ام �7] ��ص#  ای+ �"�� 0	 ��Fزش ���
���� . دس��س* 0	 ��Fزش را ی�

��Oه^0 دارد و از �;��7 و ه�P� 0 ه: ری�ۀ*�E زش در ���ره����F ۀX*س� 
�EFز ��H اس# ه�����T	 �	 در ���ر�� از ?�ن ه� ?^C ای+ �4:  ��ارس �Pه^0

، ا�� ��?� 0	 ��Fزش  دوش دا�# و ه��ز ه: دارد را ���8 و ��رسۀ دی�0 *	
دارد ای+ در �;��7 در ?�ون وس0S  ���8 و ��ارس دی�0 ��;����ن *� ��Fزش

در �;��7 *���7 *	 ی@  *�د �	 در ی@ دورۀ ��F ،0�]�Bزش س�اد و ���یC دی�0
��ص دا�# و ���ۀ ��دم را *	 Fن راH �^�د�
�	 در اسLم  درح�01.  ?�� 
�ص ا

 ، ا?��ر �)�;> ��دم *�ا� ��Fزش *	 ����M و ��ارس *	 
��B ��م ���ودی#
��یh	 اس# و ه�  :;� R;B مLاس �Q� زی�ا از ��0 دس��س0 دا���دی

	G�ر ای��^�دت اس# ����8 در ��0 *�ا� ��G�  زش ���ن��F 0 *�ا�;�� ،
 .دی�0 و ح�0 اد*0 �7] ه�#

������ن *� �F 0ی� �ه�O�� �EFز=� ای+ ح��# ��T�F	 �	 از ���ب �"�رف ���� ا

�ن اس# ا�� *� (�M	 *	 ا ا��7 ;0��7� Hدر ای+ دور ���ی�G	 ��Fزش �;�م �


�اص ����� *�د 6س �0 (�ان =i# �	 *� وارد  ه: ����7# ��ا�# 	* 	G;*
�L7د� ه: در حX7X# �� وارد دورH ا� ��ی:  1875��ن *	 ای+ دورH در س�ل 

 . در �Eب �^�د �	 *0 �^�ه# *	 دوران ��Fزش ?�ون وس�Sی0

��� *	 س�ل � C7� *��0 =�دد �	 ا��7 ح^R7 ا�EF1903 kز ����0 ��ن (�
ه�O�� در ای+ دورH ه: *�ا� .  (�س7س �R�G ح^7^7	 ه�# =���# 
�ن *	

	"��M �]�* ت�X^B ز��ان�� . ا��Gن (��C7 *��4 ����� *�د 

������ن از س�ل � س�ل 88 ی"�0 61903س �0 (�ان =� #i	 ��Fزش ���� در ا
��0 *	 ای+ ��ر �6دا
�7: �	 س	 ی"�0 �� ز�.  ��ن در ارو�EF �6ز �� 6س از ��م

���F H�7زش دی�H *�د�� و در ?�ن ��زده: (��C��  �* ���7* �7 ارو�6 *	 ای+
 . *�د ��Fزش �;�م B^7"0 و س�ی�س
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��ص 
 	* �Tره�� دی��� 	G;* ن�������*�ی� *	 
��B دا�# �	 �	 (��4 ا

7;0 دی� (� *	 ای+ راH =�م ��4د�� و ای+ ی ���ره�� 0 �7]�Lاس C0 از د[یG

0=���� RX� :4� #ن اس����;�� . 

س�7 .  در �4Mن �Eب ���F [7زش ز��ن و ��دان *	 ص�رت ه�]��ن �EFز ���H اس#
������ن رو� ���یC س�7س0 در ���ر (���7 دا��	 و  (�ری)0���Fزش ز��ن در ا

ه���د س�01 �	 .   *�دH اس#2001 ا01 1920��اوان از س�ل  ���C*�X) C ه��
اس0�L ز��ن *	 ��76�# ه�� زی�د� ��یC  ه�� دی�T ح�0 ���ر ه��در ���ر
 . H��F ا��

������ن ���� *�ا� ��دان و ز��ن در ا� R)�G� ص;ۀ ز���0 ��7ن ای�8د�� ��Oه�
در . �B[�0 ��7# ا�� ای+ رو�� ����� �^�دG;* H	 *� ا��SXع (�ام *�دH اس# زی�د

��ن ��رد ��Fزش�������ن *	 � ب �"�رف ���، ��ی���ۀ ��� ���� ز��ن ا� ا
06 =���	 �	 *�0n 1920(�ری)'ۀ ای+ ��ر را از  ��ح0 �^��ط �6دا
�	 و �"* 	* 

از س�ی� ر��	 ه�� �;�م ا����CX��� 0 *	  (�ریd ��0 (�ا��.  (�ری)0 اس#
���ر�� �7] ��0 (�ا�� از ای+  *�رس0 =���	 ��د و (�ری��F dزش و �6ورش در

���* 0�n��� H���?  .ۀ ���با��ی��� 	ن  ی+ ه��ن ��ر� اس# �F 	* 0*�
 	*
 . �6دا
�	 اس#

 Cد در *�رس0 ���ی����ا C*�? UM�� @ان ی��� 	ای+ ���ب را * 	� ��Tدی �"*
������ن *���M	 �0 س�زد ��Fر و ار?��0 اس# �	  ��*�ط *	�(";7: و (�*7# در ا
�* H��0 ده� و ���ن ا ��ی�� 	oارا `��� U*��� از Hد�iاس� 	* H��ز اه���م ��ی�
 . �6وه�0 ��رد ا����د دارد اراoۀ ی@ ا��

������ن =��0X7X�) 0 در ع �0 (�ان =i# ���ب �"�رف ���� در ���8� ا
�+ �1�S"ۀ .  �	 (����ن *	 ای+ �* H�7	 Fن �6دا
�	 ���H *�د ��ص	 ا� اس#

��ص *�ا�
*��ای0 دس# ا��ر��ران ��Fزش و �6ورش در ���ر از ا ای+ ���ب را *	 
�M 0* : و�0 �� 	01 (�ص7��ی@ ���:  (�  CG� 	* اه� *�د (� ا=� ای+ ���ب�(�

��ب� C��� [7� 0�7 =�دد درس0 در دارا�1";�7+ ه�;"). 

 

 


