
Journal of School Administration علمی پژوهشی مدیریت مدرسه فصلنامه 

Vol 7, No 4 Winter 2019  8931 زمستان – چهارمشماره  – هفتمدوره 
 

  

«دولتی»تا افول « شوکتی»از شکوه   

داری شوکتيه بيرجند آموزی از تجارب مدرسهدرس  

 

 1مقدمآرش رسته

 20/02/8931دریافت مقاله: 

 22/03/8931پذیرش مقاله: 
 

Received: 10/05/2019  

Accepted: 13/12/2019  

 

 

 چکیده 
ي کدام عوامل برپاسازي مدرسه است. پرسش نخست، بر پايهدغدغه اصلي پژوهش پاسخ به دو پرسش بوده  .

-داري چه ميعلي مدرسهکرد نظام فبراي به« شوکتيه»هاي قابل تبيين است؟ پرسش دوم، از ويژگي« شوکتيه»

رو، ابتداء است. از اينتحليلي استفاده شده-هاي مذکور از رويکرد تاريخيتوان آموخت؟ به منظور پاسخ به پرسش

داري نهضت مدرسه»در تعامل با « شوکتيه»داري در ايران و جايگاه مدرسه به اجمال به سير تحوالت تاريخ مدرسه

هاي سياسي، فرهنگي )ديني( و جغرافياي سياسي )ژئوپليتيکي( به مثابه به مقوماست. در ادامه اشاره شده« نوين
هاي ويژگي« پارسونز»اشاره و در نهايت با الهام از چارچوب تحليلي « شوکتيه»گيري مدرسه عوامل شکل

 زا خصوصياتي به نهادي سطح در است.بندي شدهطبقه« فني»و « مديريتي»، «نهادي»در سه سطح « شوکتيه»

 تجدد و سنت بين تعاملو برقراري  اجتماع با مدرسه پيوند ،تدريجي توسعه الگوي اجتماعي، کارکرد داشتن جمله

 و پايدار مالي منابع تجهيز آموزشي، کادر تامين روش همچون هاييويژگي به اداري سطح در .استشده اشاره

 قبيل از مواردي به فني سطح در .استشده توجه رايگان و همگاني پذيرش الگوي و محوريمدرسه متنوع،

مقاله با  .استشده پرداخته آموزاندانش ارزشيابي روش و درسي برنامه جامعيت مدرسه، متفاوت رسالت و ماموريت
 است.به پايان رسيده پرورش و آموزش مديريت نظام عملکرد بهبود ارائه پيشنهادهايي براي
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 مقدمه
هاي مختلف )مساجد، در ايران توجه به مفهوم تربيت با محوريت رويکرد ديني در مکان   

الحکمه، صومعه، خانه، دارالعلم، دارالحديث، دارالقرآن، دارالشفاء، رباط، بيمارستان، بيتمکتب

 Takmil)است نظر بودهها( مطمعآتشکده، ربع رشيدي، مستنصريه، خانقاه، معابد، نظاميه

Homayun, 1979; Safa, 2011; Ghasemi Pouya, 1984) مثابه به 1منتها تولد مدرسه نوين

تا حدودي جديد است و صبغه آن  (Vakili, 2004)هاي ورود مدرنيته به کشور يکي از گرانيگاه

ورزي و تفکر از اواخر نديشهشرايط ا (Mohammadi, 2015). گردد برمي« رشديه»به تاسيس 

-( بسيار نابسامان بوده1111« )قاجاريه»تا به قدرت رسيدن سلسله  2(1111« )صفوي»دوره 

-ها )افشاريه و زنديه( نه تنها متولي آموزش نبودند بلکه افراد تحصيلاست. در اين دوره دولت

آموزشي وجود داشت آوردند. در چنين فضايي اگر هم کرده را نوعي عامل تهديد بحساب مي

 & Alam)هاي علميه بود ها و حوزهخانهفلسفي و در اختيار مکتب-تر از نوع دينيبيش

Biseda, 2014) اولين مدارس « محمدشاه»کارآمدن سلسله قاجار و در دوران منتها با روي

 دند در اروميه تاسيس ش 1(1211و  1211هاي )آمريکايي )پسرانه و دخترانه( به ترتيب در سال

 .(Rashed Mohasel, 2009)   

                                                             
-اند. با رويمدرسه معروف بوده-اند که به الگوي مسجد. در تاريخ آموزش و پرورش ايران مدارس با رويکرد ديني در محل مساجد فعاليت داشته 1

و در راستاي دفاع از « نظاميه»کل گرفتند. بعد از تاسيس با رويکرد سياسي و با هدف ترويج مذهب شافعي ش« نظاميه»کارآمدن سلجوقيان مدارس 

مذهب شيعه، مدارسي در اصفهان، ري، طبس و برخي از شهرهاي ديگر تاسيس شدند که جنبه سياسي و مذهبي داشتند. حاکميت دين )بويژه 

( 1211در سال )« دارالفنون»، «شاهناصرالدين»نت گرفتن صفويان شدت گرفت و تا دوره قاجار ادامه پيدا کرد. در ايام سلطمذهب شيعه( با قدرت

-تاسيس شد که نوعي مداخله و کنش دولتي در امر آموزش بود و به لحاظ هدف و محتوا نيز رويکردي تخصصي )پلي« اميرکبير»شمسي توسط 

دانست که در آن افزون بر متون ديني « يهرشد»در تاسيس « ميرزاحسن رشديه»را بايد در اقدام « نهضت مدرسه»تکنيک( داشت. باوجود اين، طليعه 

 شود ياد مي« پدر مدرسه جديد»چنين و هم« گذار مدارس جديد در ايرانبنيان»رو، از وي به عنوان شد. از هميناز مواد درسي جديد نيز استفاده مي

 .(Samii Azar, 1997) 
 ها به هجري شمسي است.. کليه تاريخ 2

ها دارد و بعد از داري نوين در ايران ريشه در اقدام آمريکاييمدارس مذکور به خوبي مشخص است، آموزش و مدرسه . با دقت در تاريخ تاسيس 1

 اند.آمريکا، کشورهاي فرانسه، انگليس و آلمان بر نظام آموزشي ايران تاثيرگذار بوده

 شود.براي کسب اطالع از مدارس ميسيونرهاي آمريکايي در ايران به منبع زير مراجعه 
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 Alam) چون هاي متفاوتي وجود دارد. برخي، همدر تحليل علل برپاسازي مدارس نوين ديدگاه

Al-Hoda, 2001)در ايران را پروژه بيگانگان براي استعمار و تبليغ  1گيري مدارس خارجيشکل

-فکران ايراني فرنگاورد روشنگروهي مدرسه را دست 2داند )تحليل استعمارگرايانه(.مذهبي مي

 (Ringer, 2000) عنوان مثال،کنند )تحليل نوسازي(. بهرفته جهت نوسازي جامعه تلقي مي

                                                             
( و مدارس 1211« )لوييسن»( در اروميه، تاسيس مدارس پسرانه فرانسوي 1211و  1211. منظور تاسيس مدارس پسرانه و دخترانه آمريکايي ) 1

-سن»و   (Hosseybi,1991)به نقل از 1221و تاريخ   (Rashed Mohasel, 2009) ازبه نقل  1211)در تاريخ « ژوزفسن»دخترانه فرانسوي 

آليانس جهاني »در تهران فعاليت داشتند(، تاسيس مدارس « ژاندارک»با نام مشترک مدارس  1111( )مدارس مذکور از سال 1221« )ونسان

 ,Hosseybi, 1991; Naseh, 2006; Rashed Mohasel)ان است ( در تهر1221در سال )« مدرسه آلماني»( و 1222« )اسرائيلي/يهودي

2009; Sheikh Rezaei, 1992; Torabi Farsani, 1999).  ( توسط يکي از 1212که در سال )« البرز»افزون بر موارد فوق، مدرسه

در مدارس فوق، افزون بر فرزندان  Azar, 1997) . (Samii بنا شد نيز در زمره مدارس خارجي قرار دارد« جردن»ميسيونرهاي آمريکايي به نام 

  نام و تحصيل داشتند.خارجيان، کودکان ايراني نيز حق ثبت

 تر در مورد مدارس خارجي در ايران به منابع زير مراجعه شود.به منظور کسب اطالع بيش

 ل.(. تاريخ مدارس خارجي در ايران. تهران: آواي نور. چاپ او1122صالحي، پرويز و مهري بسناس )

(. تاريخنامه خوارزمي، سال ششم. 1112(. توسعه آموزشي در ايران: نقش محوري مدارس تبليغي و کالج البرز. ترجمه علي زارع )2111لورنز اچ جان )

 .122-111(. صفحه 21شماره )

از دوره قاجار تا جنگ جهاني يکم(. (. چگونگي نفوذ و گسترش زبان فرانسه در ايران با تاکيد بر نقش مدارس )از آغ1111سلطانيان، ابوطالب )

 .112-111(. صفحه 1هاي علوم تاريخي. شماره )پژوهش

است و به کرات از داري هميشه سايه نظام قدرت و شريعت )مذهب( حاکم بوده. البته اين تحليل با شواهد تاريخي نيز همراه است. در تاريخ مدرسه 2

است. اين امر هم در مورد مدارس اسالمي و هم مدارس خارجي در طول تاريخ استفاده شده ها و رويکردهاي دينيمدرسه جهت گسترش سياست

در راستاي تقويت فرقه شافعي تحليل « الملک طوسيخواجه نظام»توسط « نظاميه»است. به عنوان مثال، گسترش مدارس سياسي ايران صادق بوده

در راستاي « مدارس آليانس يهودي»و « مدارس ميسيونري»چنين، فعاليت مه .(Farasat Khah, 2018; Soltan Zadeh, 1985)است شده

است. در انتهاي است. بر همين اساس، بدبيني روحانيون به فعاليت مدارس خارجي در کشور تا حدودي درست بودهگسترش مسيحيت و يهوديت بوده

-خارجي به خاطر اقدامات تبليغي )در زمينه مذهب و زبان( با محدويتدر راستاي رفع نگراني روحانيون فعاليت مدارس « محمدشاه»دوران سلطنت 

)خارج از کشور( به عنوان  آموختگانگيري از علماي مذهبي و دانشبا بهره« دارالفنون»مدرسه « اميرکبير»هايي مواجه شد و در عهد ناصري با همت 

از مطامع سياسي معلمان روسي، انگليسي و فرانسوي ترجيح داد از معلمان بخاطر آگاهي « اميرکبير»جايگزين مدارس خارجي تاسيس شد. در ضمن، 

گرچه اين امر در عمل اتفاق نيفتاد. در نهايت، فعاليت مدارس خارجي در  (Ringer, 2014)استفاده کند « دارالفنون»اتريشي جهت تدريس در 

انجمن تاسيس مکاتب »رهنگ کشور نهادسازي فرهنگي از جمله، تشکيل ( خاتمه يافت و در راستاي حفظ ف1121در سال )« رضاشاه»کشور با دستور 

( که حامي مالي و غيرمالي مدارس مليه )علميه، ابتداييه، شرف، افتتاحيه، مظفريه، ادب، 1211« )انجمن )غيردولتي( معارف»يا همان « مليه ايران

 (Mohammadi, 2015). سادات، دانش( بود، آغاز شد 

اي عالي آموزش و پرورش، نمود )دبيرخانه شور( تبديل شد که با کنترل دولت فعاليت مي1111« )شوراي عالي معارف»بعدها انجمن مذکور به 

« سعادت بوشهر»به ترتيب تاريخ تاسيس مدرسه در تبريز و تهران(،  1212و  1221« )رشديه»(. در ادامه نيز مدارس نوين غيردولتي از قبيل 1122

 ( شکل گرفتند. 1222« )شوکتيه بيرجند»( و 1212)

مدارس با رويکرد « رضاشاه»عنوان نمونه، در دوره است. بهها بودهدر همه دورهها هاي دولترحال، آنچه مشخص است، مدرسه ابزار اجراي سياسته به

از مدرسه در راستاي اجراي اهداف « محمدرضاشاه»بودند. در زمان « مدرنيزاسيون»و « گراييملي»هايي از جمله دولتي و متمرکز در خدمت سياست

جامعه تعليمات اسالمي، »چون ( اجازه تاسيس مدارس اسالمي هم1121شهريور سال ) استفاده شد؛ البته فضاي باز سياسي بعد از« انقالب سفيد»

، آقاي «رضا روزبه»، «عالمه کرباسچيان»توسط « 1121نيکان، »، مدرسه «1111علوي، »در مشهد، مدرسه « عباسعلي اسالمي»توسط « 1121

را فراهم آورد. بعد از پيروزي انقالب اسالمي نيز از « اهلل سحابييد»توسط « 1112کمال، »و مدرسه « سيدکاظم موسوي»و شهيد « شاهچراغي»

استفاده شد و « انقالب فرهنگي»هاي نظام از جمله طوري نظام آموزش و پرورش به عنوان ابزاري در راستاي تحقق اهداف و سياستمدرسه و به

تاسيس و تقويت شدند « زمان»، «مفيد»، «آراءجهان»، «رفاه»، «نرگس»، «روشنآئين»، «روشنگر»، «فخريه»چون گيري ديني هممدارسي با جهت
(Alam Al-Hoda, 2001). 
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معتقد است، مدارس نوين در ايران رهيافتي بومي و تلفيقي براي حل مسئله نوسازي هستند و 

ند ريشه تاسيس مدارس اي معتقدعده 1توان تقليد کامل از مدارس اروپايي دانست.آنها را نمي

ها از هاي ايرانيدر باب چرايي شکست« عباس ميرزا»ساز جديد مديون طرح پرسش تاريخ

، ترجمه کتاب، نشر روزنامه و 2( است که زمينه اعزام دانشجو به خارج1211و  1111ها )روس

( 1211-1211« )دارالفنون»اين گروه، تاسيس  1(Ringer, 2014).است ... را به همراه داشته

کنند )تحليل را اقدام دولت )قاجار( براي رفع نيازهاي حکومتي تلقي مي« اميرکبير»توسط 

-گرا(. به تازگي، تولد مدرسه در ايران، حاصل تحول در گفتمان و معناي تربيت فهم شدهدولت

 .(Rezaei & Mohammadi, 2017)است 

ته شود، چند نکته آشکار است. نخست، با هر رويکردي که به ظهور مدارس نوين در ايران نگريس

مند نبوده بلکه به منزله ابزاري خودي خود ارزشآموزش مدرن به مانند آموزش علوم ديني به

رو، آموزش مدرن به هيچ وجه سنت است. از اينبراي کسب قدرت و تسلط بر دشمنان بوده

و « عباس ميرزا»از جمله، گران اوليه است. دوم، در انديشه کنشخانه را ادامه ندادهمکتب

است. در واقع، آنها رنگ بودهآفريني وي در عرصه اجتماع کمعامليت انسان و نقش« اميرکبير»

محور )اومانيسم( که در غرب مبناي عمل بود تنها به تقليد از انسان به جاي توجه به فلسفه

-انگاشتن نقش فلسفه و علوم مظاهر پيشرفت )نظامي، اقتصادي( توجه کردند. بنابراين، با ناديده

                                                             
گيري از علوم ديني و مذهبي نشان دهند مدارس جديد در تضاد گران آموزشي متقدم ايران )اميرکبير، رشديه و ديگران( تالش کردند با بهره. کنش 1

ي از دروس سنتي به منظور حفظ و تداوم فرهنگ ديني بهره بردند. گنجاندن دروس قديم )ديني( زمان در کنار دروس اروپايبا دين نيستند و هم

عنوان مثال، درس است. به« رينگر»مؤيد ديدگاه « شوکتيه»و « رشديه»، «دارالفنون»هاي درسي بهمراه دروس جديد )فيزيک، شيمي( در برنامه

بنابراين، مدارس نوين  .(Ringer, 2014)شد ا و هم مطابق با آيين سنتي ايراني تدريس ميهم بر اساس روش معاصر اروپ« دارالفنون»پزشکي در 

 اند.  ايران تقليد کامل از مدارس اروپايي نبوده

 .(Alam Al-Hoda, 2001)بود . البته اعزام دانشجو از دوران صفويه آغاز شده 2

اي از نيز منجر به تاسيس گونه« اميرکبير»امر آموزش نوين )نه مدارس نوين( بود. اقدام توجه به « ميرزاعباس». الزم به ذکر است، برآيند پرسش  1

بود که به معناي واقعي بذر مدرسه را در تاريخ  آموزش و  فرهنگ ايران کاشت « رشديه»هاي مجدانه دانشگاه )دارالفنون( شد و تنها ممارست
(Iravani, 2016). 

گري افراد در سطح اجتماع و سياست دانستند اما به فاعليت و کنشر را برخوردارنبودن مردم از آموزش جديد ميماندگي کشو. حاکمان علت عقب 1

عنوان نمونه، در سبک حاکميت آنها کمترين نشانه از مشارکت مردم در عرصه جامعه وجود نداشت. در واقع، هدف آنها از تاسيس و اعتقاد نداشتند. به

از آن  رو، تاسيس نهاد نوين آموزش در ايران بيششان بود. از اين، استفاده ابزاري از آن جهت تثبيت و افزايش قدرت سياسيتوسعه نظام آموزش نوين

است. البته بخش )آن طور که در غرب مطرح بود( برخوردار باشد، داراي صبغه سياسي، نظامي و دفاعي بودهگرايانه و رهاييکه از مباني فکري انسان

(Iravani, 2014) داند در مقابل مند کردن ايران و رهايي مردم از جهل و ظلم ميهدف موسسان از تقليد را قدرت(Alam Al-Hodam, 2002) 

 کند.تقليد مذکور را در راستاي سکوالريسم فرهنگي تحليل مي
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 & Alam)انساني، تصويري از توسعه به مثابه تکنيک و فن ترسيم کردند که نادرست بود 

Biseda, 2014).1 اند که بر مبناي اي وارداتي و تحميلي بودهسوم، مدارس نوين در ايران پديده

اي با رويکرد باال منطقه اند و ايجاد آنها در سطوح ملي ومطالبه اجتماعي و عمومي شکل نگرفته

هايي از جانب گرفته و هميشه با مقاومتصورت 2به پايين و توسط صاحبان قدرت )نه نهادها(

اين امر از تاسيس نخستين مدارس خارجي تا برپايي  1است.روحانيون و برخي عوام روبرو بوده

در . (Ghasemi Pouya, 1998)است به انحاي مختلف وجود داشته« رشديه»و « دارالفنون»

است، مدرسه متفاوتي هايي که ايجاد مدرسه با آن روبرو بودهتاريخ مدارس کشور باوجود مقاومت

( 1112-1222) 1«مدرسه مبارکه شوکتيه»با نام  2«الملکشوکت»در شرق ايران به همت 

)ديني( و با توجه به ظرفيت فرهنگي  2«عَلَم»است. مدرسه مذکور با حمايت خاندان متولد شده

بديلي در پرورش مفاخر فرهنگي و علمي کشور ايفا و جغرافياي سياسي بيرجند توانست نقش بي

تامل در تاريخ تاسيس مدرسه و  1و به مانند نگيني در برهوت کوير ايران ماندگار شود. 1نمايد

 اي، ملي و جهاني درآموختگان آن در سطوح منطقهنيز ميزان تاثيرگذاري دانش

                                                             
 

 . جهت کسب اطالع در مورد نهادمندنبودن آموزش در ايران به منبع زير مراجعه شود.2

پژوهي، مطالعات علم و آموزش عالي. تهران. نشر آگاه. گاهي دانشگاه در ايران. مباحثي نو و انتقادي در باب دانشگاهبيو(. گاه1111واه، مقصود )فراستخ

 چاپ اول.

ذ مذهب و زبان طور که در پانويس صفحه قبل اشاره شد، مخالفت برخي از روحانيون در پذيرش مدارس جديد به خاطر جلوگيري از نفو. همان 1

دادن است. هر چند در اين بين، افتتاح مدارس نوين براي برخي از روحانيون به منزله کاهش قدرت و از دستهاي ديني بودهبيگانگان و با دغدغه

اند بلکه در ابعاد نداشته( معتقد است، روحانيون در جريان ورود مدارس نوين نه تنها کارکرد منفي 1112ها بود. محمدي )خانهمزاياي اقتصادي مکتب

 اند. مختلف نقش تشويقي، حمايتي و مشارکتي ايفا کرده

 تر به منبع زير مراجعه شود.براي کسب اطالع بيش

 .111-111 صفحه ،(21) شماره دهم. سال. اسالمي تربيت پژوهشي-علمي فصلنامه دو. ايران در جديد مدارس و . روحانيون(1112) محمود محمدي،
 دارد. « الملک دوم(عَلَم )شوکت خاناميرمحمدابراهيم»اشاره به « الملکشوکت»شتار حاضر منظور از . در نو 2

روز عيد سعيد غدير خم تاسيس ه.ق مصادف با سال 1121الحجه سال ذي 12حک شده و در تاريخ « مدرسه مبارکه شوکتيه». در عنوان تابلو  1

( 1111بعد از تاسيس نخستين مدرسه دخترانه در سال )« شوکتيه»معتقد است عنوان « بهنيا»م مدرسه . در ارتباط با نا(Fazeli, 2003)است شده

 .(Behnia, 2002)گفتند مي« شوکتي»که مدرسه فقط مختص پسران بود به آن مدرسه پسرانه و قبل از آن به علت اين صورت گرفت
، «عَلَم»نام خانوادگي « الملک دومشوکت»و ايرانيان ملزم به انتخاب نام خانوادگي شدند. استفاده از القاب قاجاري ممنوع شد « رضاشاه».در زمان  2

نام « الدوله سوم(خان)حساماميرمعصوم»پسر « اميرحسين»و « خُزيمه»، نام خانوادگي «الملکشوکت»، برادرزاده «الدوله سوم(خان )حساماميرمعصوم»

صورت « الملک دوم )عَلَم(شوکت»به همت « شوکتيه»گيري . شکل(Mojtahed-Zadeh, 1996)زيدند را براي خود برگ« خُزيمه علم»خانوادگي 

 است.پذيرفته
آموختگان برجسته آن از جمله، استاد عالمه سيدمحمد فرزان )منقد ادبي و مدرس دانشگاه تهران(، توان به دانش. از جمله برکات مدرسه مذکور مي 1

ستاد تعليم و تربيت و معاون تعليماتي وزارت فرهنگ(، دکتر محمدحسن گنجي )پدر علم جغرافيا و چهره ماندگار سال دکتر محمدامير بيرجندي )ا

(، دکتر کاظم معتمدنژاد )پدر علم ارتباطات ايران(. دکتر 1121(، دکتر غالمحسين شکوهي )پدر علم تعليم و تربيت ايران و چهره ماندگار سال 1121
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تاريخ »در کتاب « رژه گال»نظر تربيتي بلندآوازه فرانسوي مان يادآور ديدگاه صاحبدرازناي ز

اگر موضوعي از گذشته باشد که بتواند بر روي حال و آينده اثر » گويد:است که مي« تربيت

شناسيم که نيازي به باشد، همان تربيت است. زيرا در تاريخ تربيت، هزاران آزمايش را ميداشته

 .(Gall, 1997) «دد آنها نداريمآزمون مج

 توان از آن آموخت. مدرسههنوز مي 2«شوکيته»هاي متمايز رسد با توجه به ويژگينظر ميبه  

و نه تنها با  1فکر ديني همراه شود توانست با حمايت علماي روشن« رشديه»مذکور بر خالف 

نين، به خاطر داشتن کارکرد چحوزه دين قطع رابطه نکرد بلکه در مکان حسينيه پا گرفت. هم

« شوکيته»اجتماعي بدون هرگونه اعمال اجبار مورد اقبال جامعه قرار گرفت. از سوي ديگر، 

بجاي تربيت و تامين نيروي تکنسين و متخصص به پرورش و رشد « دارالفنون»برخالف 

مقطع مهم شخصيت کودکان توجه نمود و با اين انديشه مسير توسعه را از گذرگاه نگريستن به 

« دانشگاه بيرجند»ساز تاسيس آموزش ابتدايي )دبستان( جستجو کرد و در نهايت زمينه

 شد.  2(1112)

                                                                                                                                                      
شناسي ايران(، شناسي ايران(، دکتر محمداسماعيل رضواني )پدر تاريخ معاصر ايران(، دکتر جمال رضايي )پدر علم زبانعلم سم مهدي باللي مود )پدر

  )، (Naseh, 2016b( اشاره کرد پدر علم ارتودونسي ايراناکبر بهرمان )دکتر علي ،(ايران کشاورزي ترويج پدر) راثي محمدجعفر دکتر

 https://www.birjand.ac.ir/fa/page/1140به آدرس « 1112آبان  2در تاريخ  «سايت دانشگاه بيرجند»

گ اسالمي(                        المعارف بزر)منبع: سايت مرکز دائره در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد 1111شماره  . مدرسه مذکور با 1

https://www.cgie.org.ir/fa/news/218085. البته، شوکتيه به علت دايرنبودن )فعاليت نداشتن( در زمره مدارس ماندگار ايران قرار نگرفته-

هاي آن منتشر )که مقاله برگزار شده 1122صدمين سالگرد تاسيس آن در سال يش به مناسبت يکاست. در ارتباط با مدرسه مذکور تنها يک هما

 است. نشده( 

 است.استفاده شده« مدرسه مبارکه شوکتيه»به جاي عبارت « شوکتيه». در ادامه مقاله به منظور جلوگيري از اطاله نوشتار از کلمه  2
که در بيرجند توازن قوا به نفع روحانيون نبوده و سطح اند يا اينوحانيون بيرجند با مدرسه نوين موافق بودهاين امر به اين معنا نيست که جملگي ر 1

است. بدون شک در همه شهرها بخشي از روحانيون موافق و بخشي مخالف تاسيس مدارس نوين تر بودهگري آنها در قياس با ساير شهرها کمکنش

در جلسه « شوکتيه»است و حضور روحانيون مخالف بيرجند نيز امر مستثنا نبوده .(Javan Mardi & Beheshti Seresht, 2015)اند بوده

در پذيرش مدرسه بسيار « شيخ هادي هادوي»قدر شاهدي بر اين مدعاست. بهرحال، در بيرجند حمايت مرجع عالي« شوکتيه»ارزيابي پايان دوره 

 مند بودند.قبيل روحانيون کمتر بهره شهرها از وجود اين که در آن مقطع سايراست، حال آنموثر بوده
-شد. مکان دبيرخانه راه« دانشگاه بيرجند»صادر و بعدها تبديل به  1112در سال « الملک عَلَمموسسه آموزش عالي امير شوکت». مجوز تاسيس  2

مرحوم دکتر  .(Ganji, 1989)رسمي افتتاح گرديد  طوربه 1112قرار داشت و در مهر سال « شوکتيه»اندازي موسسه در مدرسه تاريخي 

است اندازي موسسه و بعدها اولين رئيس دانشگاه بودهآموختگان شوکتيه و از دانشمندان علم جغرافيا مسئول راهمحمدحسن گنجي، از اولين دانش

(Naseh, 2016b).  

https://www.birjand.ac.ir/fa/page/1140/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1
https://www.cgie.org.ir/fa/news/218085
https://www.cgie.org.ir/fa/news/218085
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توان بندي کلي ميدر پيوند با موضوع مقاله حاضر، نوشتارهاي متعددي وجود دارد که در جمع

 هاي زير جاي داد.آنها را در سه طبقه با عنوان

اند به مدرسه مطالعات که جملگي به صورت کتاب منتشر شده الف( مطالعات تاريخي: در اين 

، اشاره به عنوان يکي از رخدادهاي مهمي که توسط حاکم بيرجند صورت گرفته« شوکتيه»

-ذکر کرده« شوکتيه»گيري مدرسه است. هر يک از اين منابع علل مختلفي را در باب شکلشده

 ;Ayati, 1948; Bastani Parizi, 1991; Behnia, 2002; Haeri, 2012; Monsef, 1976)اند 

Naseh, 2016a; Naseh & Miri, 2016; Rashed Mohasel, 2003, 2009).  ب( مطالعات

هايي هستند که به صورت توصيفي و بدور از هرگونه توصيفي: اين طبقه شامل معدود مقاله

 ,Khani Zadeh)اند هپرداخت« شوکتيه»انتزاع مفهومي فقط به تشريح برخي از ابعاد مدرسه 

2007; Ershad Sarabi, 2008). ها که به لحاظ نظري ج( مطالعات تطبيقي: در اين پژوهش

از منظر وجه تمايز آن با ساير « شوکتيه»تري هستند به مدرسه داراي غناي مفهومي بيش

 .(Ostadzadeh & Ostadzadeh, 2008; Naseh, 2007)است مدارس مشابه توجه شده

هر يک از  -که نيازمند نوشتار مستقلي است -از ارزيابي کيفيت و غناي مطالعات مذکورجداي 

اند. بهرحال، ذکر دو نکته راهگشا بوده« شوکتيه»نمودن زواياي مدرسه آنها تا حدودي در روشن

در خصوص مطالعات فوق خالي از فايده نيست. نخست، هيچ يک از نويسندگان آثار مذکور 

اند. دوم، در اند و از اين منظر به مدرسه مذکور نگريستهمديريت آموزشي نبودهداراي تحصيالت 

اما فقدان  هاي پيشين به عوامل تاسيس مدرسه به صورت موردي و پراکنده اشاره شدهپژوهش

ترين يکي از مهم« شوکتيه»جانبه در تبيين چرايي پيدايي نگر و همهحاکميت رويکرد کل

هاي فوق و به منظور فهم بهتر از علل ايجاد با نظر به کاستي لي است.هاي مطالعات قبنقصان

مدرسه در بستر تحوالت سياسي اجتماعي بيرجند، نويسنده مبادرت به نگارش مقاله حاضر 

است. بنابراين، مقاله حاضر از دو جنبه داراي نوآوري است. نخست، به مدرسه مذکور از کرده

شده تا علل است. دوم، تالشزه مديريت مدرسه نگريسته شدهداري و حومنظر تجربيات مدرسه

بندي نمايد. صورت تحليلي به نحو منسجم-را با کاربست رويکرد تاريخي« شوکتيه»گيري شکل

-طرف در زمره پژوهشتحليلي سبب شده تا مطالعه حاضر از يک-بنابراين، اتخاذ رويکرد تاريخي
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مديريت »داري در رده مطالعات ر تحليل تجارب مدرسههاي تاريخ محلي و از سوي ديگر به خاط

 قرار گيرد. 1«مدرسه

عنوان به 2است.داري در کشور چندين پژوهش صورت گرفتهدر ارتباط با تاريخ محلي مدرسه  

مدرسه سعادت »به  Goya (2018)و « مرجان»به تجارب مدرسه  Nabiee (2019)نمونه 

 & Javan Mardi به تاريخچه مدارس کرمانشاه و  Alavikia  (2017)اند پرداخته« بوشهر

Beheshti Seresht (2015) اند. به مدارس نوين کردستان توجه کردهRahimian (2016)  به

به ترتيب در   Rouhalamini (2007)   Sadat است.پرداخته« مدارس علوي»ارزيابي اثربخشي 

اي محققانه در مقاله Ghasemi Pouya (2008)اند. مورد مدارس کاشان و کرمان تحقيق کرده

است. به تازگي نيز هاي مدارس موفق معاصر )البرز، علوي و فرهاد( اشاره کردهبه تحليل ويژگي

  1است.نگاري مديران مدارس مذهبي مستندسازي شدهتجربه

-اي خاص و در بافت تاريخيداري در منطقهگرچه هر يک از مطالعات مذکور به تاريخ مدرسه

تماعي مشخص اختصاص دارند اما با درکنارهم قراردادن تواريخ محلي امکان ترسيم شمايل اج

هايي داري نوين در ايران دور از دسترس نيست و نگارش مقالهکامل از تاريخ و تجربيات مدرسه

چنين، با نظر به مشکالت با تمرکز بر تاريخ محلي مدارس کشور بسيار حائز اهميت است. هم

در حال حاضر نظام مديريت مدرسه در کشور با آن دست به گريبان است، ضرورت  متعددي که

آموزي شود. بنابراين، در حال دارد تا از تجربيات مدارس تاريخي براي بهبود شرايط فعلي درس

گران عرصه مديريت حاضر، اهميت )نظري( و ضرورت )نياز( اين سنخ از مطالعات هم براي کنش

داري محلي بيش از پيش مبرهن مند به مطالعه تاريخ مدرسهققان عالقهمدرسه و هم براي مح

 پرتره تا با هدف کمک به تکميل نويسنده با درک اهميت و ضرورت مذکور درصد برآمدهاست. 

براي بهبود وضعيت فعلي « شوکتيه»گيري از تجارب مدارس محلي ايران و نيز به منظور بهره

                                                             
1 . School Management/Administration 

ها نسبت به مستندسازي تاريخ هاي آموزش و پرورش برخي از استانهاي ذکرشده در نوشتار حاضر، سازمانزون بر مقاله. الزم به يادآوري است، اف 2

 شود.شدن مطالب از ذکر آن خودداري مياند که به علت جلوگيري از طوالنيفرهنگ و آموزش و پرورش استان اقدام نموده

 جعه شود.تر به منابع زير مرا. براي کسب اطالع بيش 1
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« شوکتيه»هاي مدرسه گيري و ويژگيان به مطالعه علل شکلنظام مديريت مدرسه در اير

شود، بنابراين، در که مدرسه مذکور در زمره مدارس نوين ايران قلمداد ميجائيبپردازد. از آن

است. در ادامه، مطالب در چهار بخش داري نوين در ايران توجه شدهمقدمه به تاريخ مدرسه

هاي سياسي، فرهنگي )ديني( و ها و مقوممينهاست. بخش نخست، به نقش زتنظيم شده

است. در بخش دوم به اختصاص يافته« شوکتيه»گيري جغرافياي سياسي )ژئوپليتيکي( در شکل

و « شوکتيه»گيري ؛ در بخش سوم به چگونگي شکل«بيرجند»تاريخ و پيشينه نظام آموزشي 

-و ارائه پيشنهادهايي براي به بندي مطالبهاي آن و در نهايت؛ در بخش چهارم به جمعويژگي

تر اشاره شد يکي از وجوه تمايز طور که پيشهمان است.داري در ايران اشاره شدهکرد مدرسه

گر در بندي مسئله است. رويکرد پژوهشنوشتار حاضر از ساير مطالعات مرتبط در روش صورت

را « شوکتيه»براين، تاسيس بر پايه چندين عامل استوار است. بنا« شوکتيه»تحليل علل برپايي 

بخش اول مقاله، برآيند اين نوع  داند.الملک( نميعاملي )فقط نقش شوکتامري اتفاقي و تک

نگر درصدد است برپايي نگاه است که بر پايه مطالعه منابع مختلف و با کاربست رويکرد کل

ي سياسي هاي سياسي، فرهنگي )ديني( و جغرافيامدرسه مذکور را در چارچوب مقوم

 )ژئوپليتيکي( تبيين نمايد.

هاي سياسي، فرهنگي )ديني( و جغرافياي سياسي آيندي مقومحاصل هم« شوکيته»بخش اول: 

 )ژئوپليتيکي( 

هاي آيندي جريانحاصل هم« شوکتيه»گيري شود شکلشده تا نشان دادهدر اين بخش، کوشش

البته اقدام   1است.به منصه ظهور پيوسته «الملکشوکت»اي است که در نهايت با اقدام چندگانه

اما در تحليل  2استوي در تاسيس مدرسه مذکور مورد تاييد و تقدير افراد مختلفي قرار گرفته

                                                             
گري نخبگان آموزشي کشور در پيوستار . رويکرد مذکور در ارتباط با تحليل روند تولد مدرسه در ايران نيز صادق است. ظهور مدرسه بواسطه کنش 1

« عباس ميرزا»هاي در ادامه تالش« اميرکبير»و ابتکارات « اميرکبير»هاي در امتداد فعاليت« رشديه»عنوان مثال، اقدام قابل رديابي است. به تاريخي

 هاي مستقل و جدا از هم نگريست.عنوان پروژه پذير است. بنابراين، به موارد مذکور نبايد بهتبيين

 (Hill, 1999)« هايي از قهستاننامه»در کتاب « هيل»در کتاب بهارستان؛  (Ayati, 1948)اوت از قبيل هاي متفهايي با گرايش. شخصيت 2

« احمد کسروي» ؛(Monsef, 1976)« الملک، امير قاينشوکت»در کتاب « علي دشتي» (Dickson, 2013)« شرق ايران»در کتاب « ديکسون»

را در تاسيس « الملکشوکت»، اقدام «محض اطالع»در کتاب  (Haddad Adel, 2015) و (Kasravi, 1978)« تاريخ مشروطه»در کتاب 

  اند.امري مهم و تاثيرگذار ارزيابي کرده« شوکتيه»
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-که به تاثير ساختارهاي اجتماعي  (Menasheri 1992)ها الزم است همصدا بااين تحسين

توجه « شوکتيه»ساز تاسيس مينهسياسي در تحليل نظام آموزشي اشاره دارد، به نقش عوامل ز

هاي سياسي، توان در چارچوب مقومگر، عوامل ايجاد مدرسه مذکور را ميشود. به باور پژوهش

 است.  بندي نمود. در ادامه به هر يک از آنها اشاره شدهفرهنگي )ديني( و جغرافياي سياسي طبقه

 هاي سياسيمقوم

هاي سياسي يرات در ساختار حکومت، نهادها و جريانهاي سياسي اشاره به تغيمنظور از مقوم

است. در ارتباط با عوامل مذکور به را باعث شده« شوکتيه»رفته پديدايي مدرسه دارد که رويهم

در منطقه خراسان و « عَلَم»تحوالت سياسي جامعه مقارن با انقالب مشروطه، حضور خاندان 

-گذار مدرسه اشاره شدهکم منطقه و بنيانبه عنوان حا« الملکشوکت»هاي شخصيتي ويژگي

 است. 

 شرايط سياسي منبعث از انقالب مشروطه

را تسهيل بخشيد، تاثيرات برآمده از وقوع « شوکتيه»ترين عواملي که تاسيس يکي از مهم

و به طور مشخص در « سلطنت مظفرالدين شاه»( بود. در زمان 1221انقالب مشروطه در سال )

-امين»اقدامات اصالحي مثبتي در ابعاد مختلف در کشور رخ داد. « الدولهامين»زمان صدارت 

بود، تهيه شده« خان سپهساالرحاجي ميرزاحسين»و « اميرکبير»هايي را که توسط طرح« الدوله

اجرا کرد. جرايد را آزاد و به تاسيس مدارس پرداخت و براي پيشبرد وضعيت دانش در کشور 

و پس از « سيد محمد طباطبائي»مات مذکور با حمايت عالم آن روزگار ايجاد کرد. اقدا« انجمن»

در « مظفرالدين شاه»فراز و فرودهاي متعدد در نهايت منجر به صدور فرمان مشروطيت توسط 

( 1221( هجري قمري مصادف با سيزده مرداد )1122الثاني سال )تاريخ چهاردهم جمادي

  .(Pirnia & Ashtiani, 2014)هجري شمسي شد 

هاي بيگانگان بود و براي تضمين انقالب مشروطه برآيند ظلم و فشار شاهان و دخالت 

مشروطيت و جمهوريت نيازمند حضور ملتي دانا و عالم بود که در آن زمان کمتر وجود داشت. 
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خانه )نه مشروطيت( ويژه سيد محمد طباطبائي( ايجاد عدالتبنابراين، خواست مردم و علما )به

بهرروي، پس از صدور فرمان مشروطيت و گشايش مجلس شوراي ملي . (Kasravi, 1978)بود 

ها و تا حدودي گسترش افکار آزادانديشانه هاي سياسي، نشر روزنامهزمينه مناسبي براي آزادي

)ليبرال( فراهم شد و اين باور در بين مردم قوت گرفت که گسترش آموزش و پرورش يکي از 

. از سوي ديگر، انقالب (Samii Azar, 1997)خواهي است البه آزاديترين مراحل تحقق مطمهم

قانون « اصل هجدهم»که در طوريگذاري نيز بسيار تاثير گذاشت بهمشروطه بر فضاي قانون

مشروطه بر گسترش آموزش عمومي تاکيد و اولين قانوني که در دومين مجلس شوراي ملي 

 ,Ghobadi)بود « عارف، اوقاف و صنايع مستظرفهقانون اداري وزارت م»تصويب شد مربوط به 

-سازي جريانجملگي موارد فوق، حاکي از تاثيرات انقالب مشروطه بر گسترش و عادي .(2018

لحاظ جغرافيايي از مرکز کشور دور بود به« بيرجند»که هاي آموزشي در کشور است. باوجود اين

-آيندي انقالب مذکور با قدرتاز قضاء، هماما تحت تاثير تحوالت سياسي اجتماعي قرار داشت. 

 خواهان بود، سبب شد تا در دورهکه خود از مشروطه« الملکشوکت»گرفتن حاکمي همچون 

به بعد( که انجمن معارف، مدارس بسياري را در کشور تاسيس  1211«  )نهضت مدارس جديد»

-مهم« اهلل ناصحرزا ذبيحمي»تاسيس شود که به باور « شوکتيه»مدرسه  (Ringer, 2014).کرد 

 .(Naseh, 2016a)است ترين اتفاق در بيرجند بوده

 1ورود خاندان عَلَم به خراسان

گردد. به ايران به زمان فتح خراسان توسط اعراب برمي« عَلَم»ديدگاه غالب در باب ورود خاندان 

ت و دوم در خصوص فتح خراسان دو روايت وجود دارد. روايت نخست، مربوط به سال بيس

و روايت دوم به سال بيست و نهم « الخطابعمربن»هجري قمري و در ايام خالفت خليفه دوم 

چه در بهرروي، آن. (Ayati, 1948)است « بن عفانعثمان»هجري قمري و در زمان خالفت 

هايي شورش« منصور عباسي»است در قرن دوم هجري در زمان حکومت منابع معتبر نقل شده

                                                             
بدون قضاوت در مورد عملکرد )مثبت يا منفي( خاندان مذکور در عرصه « الملکشوکت»و شخصيت « عَلَم»شده در مورد خاندان . مطالب نوشته 1

است. در اين بخش به اين علت که در باب ورود نگارش شده« بيرجند»ت و صرفا جهت آگاهي از تاريخ محلي و وضعيت سياسي سياست ايران اس

بود، بنابراين، ضرورت طور پراکنده و بعضا متناقض نکاتي اشاره شدهو حتي در بيان القاب اميران خاندان مذکور در منابع مختلف به« عَلَم»خاندان 

 نظور ارائه ديدگاهي جامع مطالب اندکي به تفصيل بيان گردد.داشت تا به م
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را براي سرکوب « خُزيمهبنخازم»خراسان عليه وي صورت گرفت و ايشان  در سيستان و

 1«قُهستان»بعد از برقراري امنيت در منطقه « خازم»ها به آن مناطق فرستاد. طايفه شورش

که از اعراب شبه جزيره « خازم»از نسل « عَلَم»ساکن شدند. برخي اعتقاد دارند، خاندان 

 ;Ayati, 1948)تند که بعدها به امراي خُزيمه معروف شدند باشند، هسعربستان )بحرين( مي

Askeran, 2012; Mekaniki, 2004; Monsef, 1976; Naseh & Miri, 2016; Rezaei, 

2002; Shahedi, 1998). ( 1112اما مجتهدزاده)معتقد است خاندان مذکور ريشه در تبار  2

-تا قدرت« خزيمهبنخازم»ز دوران ايراني دارند. جداي از اختالف نظرها، مشخص است که ا

است( اطالعات چنداني از خاندان گرفتن خاندان مذکور در اواخر صفويه )که بيش از هزار سال 

 در دسترس نيست.« علم»

شود، حکومت اين خاندان در منطقه به هفت نسل هاي تاريخي مستفاد ميآنچه از البالي نوشته 

در اواخر دوره صفويه بر حسب دعوت « خان خزيمهماعيلاميراس»گردد. اولين آنها قبل برمي

طهماسب قلي )که بعد عنوان نادرشاه را کسب کرد( از مازندران به خراسان عزيمت کرد و به 

و  2«تون» 1،«قاينات»دار حکومت ( عهده1111اردوي نادري پيوست. وي در زمان نادرشاه )

-اميراسماعيل». بعد از فوت  (Monsef, 1976; Naseh, 2016a; Rezaei, 2002)شد« طبس»

« شاهفتحعلي»رسيد و در ادامه در زمان  1«خان اولاميرعلم»حکومت به فرزندش « خان خزيمه

قلمرو قدرت از قاين « خاناميرعلي»منتقل شد. در زمان « خاناميرعلي»حکومت به فرزند وي 

خان اميرعلم»فرزندش  (،1112-1121« )خاناميرعلي»تا سيستان گسترش يافت. پس از مرگ 

با کشورهاي « عَلَم»( به قدرت رسيد. در زمان حکومت وي رابطه خاندان 1111در سال )« دوم

خان اميراسداهلل»( قدرت به فرزندش 1212-1111« )خان دوماميرعلم»اروپايي آغاز شد. با فوت 

، «شاهتحعليف»( افتاد که مصادف با دوران سه پادشاه 1211-1222« )الدوله اول()حسام

                                                             
 است. توضيحات جامعي ارائه شده« بيرجند» در تاريخ« قهستان». در ارتباط با  1

 ( کتاب زير مراجعه شود.111تر در اين خصوص به صفحه )جهت کسب اطالع بيش 2

 يران. ترجمه حميدرضا ملک محمدي نوري. تهران. شيرازه. چاپ اول.(. اميران مرزدار و مرزهاي خاوري ا1112مجتهدزاده، پيروز )
 است. توضيحات مبسوطي در بخش دوم ارائه شده« قاينات». در ارتباط با  1

 است. « فردوس». نام فعلي آن  2

ور و به طرز فجيعي کشته شد. را کور کرد و خود نيز توسط وي ک« نادر»نوه « شاه افشارشاهرخ»همان شخصي است که « خان اولاميرعلم. » 1

است تاسيس شده« خاناميرمعصوم»است از محل موقوفات ايشان و توسط برادر وي « بيرجند»که اولين مدرسه مذهبي « مدرسه علميه معصوميه»
(Ganji, 2003). 
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قاجار بود. وي در برقراري امنيت در مرزهاي شرق و جنوب « شاهناصرالدين»و « محمدشاه»

« الملک اول(خان سوم )حشمتاميرعلم»شرقي ايران چندان موفق نبود. بعد از او فرزندش 

نست ها تواها و بلوچشاه به قدرت رسيد. وي با تفوق بر افغان( در زمان ناصرالدين1222-1211)

هاي قدرت خويش براي حاکميت سيستان را نيز به قلمرو خود بيافزايد و در راستاي تحکيم پايه

. بعد از فوت وي در سال (Ayati, 1948)دو پسر بزرگ خود با اقوام بلوچ و افغان وصلت کرد 

الملک حشمت»معروف به  1،«الدوله دوم(اکبرخان )حُساماميرعلي»فرزند بزرگ وي  1211

خان اميراسماعيل»شد. فرزند دوم وي « طبس»و « سيستان»( حاکم 1211در سال )« دوم

امير »شد. فرزند سوم وي « بيرجند»و « قاين»( حاکم 1221در سال ) 2«الملک اول()شوکت

-براي مدت کوتاهي حاکم نهبندان شد و از وي اطالعات چنداني به جاي نمانده« خانحيدرقلي

-خان )شوکتاميرمحمدابراهيم»(. آخرين فرزند پسر او 111ه ، صفح1112است )مجتهدزاده، 

چنين ايشان يک نام داشت که در زمان درگذشت پدر کودکي نه ساله بود. هم« الملک دوم(

 .(Shahedi, 1998)است داشته« رباب»دختر به نام 

« عَلَم»بر اساس اطالعات تاريخي با به قدرت رسيدن دو فرزند بزرگ، نطفه اختالف در خاندان 

ها کرد و آنها توانستند بر منافع و حضور خود ترين منفعت را نصيب انگليسيبسته شد که بيش

« شاهمظفرالدين»در زمان « الملک اول(خان )شوکتاميراسماعيل»در منطقه بيفزايند. با فوت 

 ترينکه کوچک« الملک دوم(خان )شوکتاميرمحمدابراهيم»به « بيرجند»و « قاين»حکومت 

که برادر « الملک دوم(اکبرخان )حشمتاميرعلي»برادر بود، رسيد اما پذيرش اين امر براي 

الملک اول(( را در خان )شوکتتر بود و سوداي حکومت و جانشيني برادر  )اميراسماعيلبزرگ

توانست « محمدعلي شاه»رو، به تهران رفت و با حمايت از سر داشت، بسيار گران آمد. از همين

« شاهمحمدعلي»را که طرفدار مشروطه و مخالف  -« الملک دوم(خان )شوکتيرمحمدابراهيمام»

الدوله سوم( را به خان )حساماميرمعصوم»از حکومت برکنار کند و به جاي وي فرزندش  -بود

« شاهمحمدعلي»منصوب کند. بهرحال، ديري نپاييد که با عزل « بيرجند»و « قاين»حکومت 

                                                             
بسنده «  الملک دومحشمت»اله نوشتار به ذکر معروف است. در متن به منظور جلوگيري از اط« الملک دومحشمت»و « الدوله دومحُسام». ايشان به  1

 بود.« خان ناروييشريف»است. وي داماد بسنده شده

« سلطان احمدخان بلوچ، شاه هرات»است. در ضمن، وي داماد « شوکتيه»هاي مالي مدرسه کننده هزينهو تامين« شوکتيه». ايشان واقف حسينيه  2

 است.و فاقد فرزند بوده
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رسيد و « الملک دوم(خان )شوکتاميرمحمدابراهيم»به « بيرجند»و « قاين»دوباره حکومت 

الملک اکبرخان )حشمتاميرعلي»افزون بر آن توانست حکومت سيستان را که در يد قدرت 

( حاکم مطلق کل منطقه )قاين، بيرجند و سيستان( 1111بود، بدست آورد و تا سال )« دوم(

ها داشت البته در مجموع توانست عامل بهتري با انگليسيگردد. وي در ظاهر به لحاظ سياسي ت

با اتخاذ سياست برقرار تعادل بين دو ساختار يعني قدرت داخلي )دولت مرکزي قاجار( و قدرت 

 Hamidi) در منطقه را تضمين کند« عَلَم»خارجي )انگليس و روسيه( تداوم حاکميت خاندان 

& Khosravi Zargas, 2014). 

خان اميرمحمدابراهيم( »1112« )رضاشاه )پهلوي اول(»کارآمدن له قاجار و رويبا انقراض سلس

که مردي با هوش و فراست و ذکاء و سياست بود و در هر شرايط مطابق « الملک دوم()شوکت

به زيرکي دريافت براي ادامه حيات سياسي  (Ayati, 1948)کرد مقتضيات آن زمان رفتار مي

رو، حکومت را بين فرزندان برادر بزرگ خانوادگي پايان دهد. از اينونالزم است به اختالفات در

خان اميرمحمدرضا»الملک(( تقسيم کرد و يک فرزند وي يعني اکبرخان )حشمت)اميرعلي

« الدوله سوم(خان )حساماميرمعصوم»و فرزند ديگر « سيستان»را به حکومت « الدوله()صمصام

منصوب نمود و خود به نظارت کلي و غيرمستقيم بر امور  «بيرجند»و « قاين»را به حکومت 

از بيرجند به دستور وي به « رضاشاه»و ارتباط با تهران پرداخت. بعد از بازديد  1سياسي منطقه

نشين شد اما همچنان سالي دوبار به ديدار خانه1112تا  1111هاي تهران منتقل و طي سال

ترين فعاليت سياسي وي در اين دوره پذيرفتن . مهمدادرفت و به وي مشاوره ميمي« رضاشاه»

بود. البته در سال « رياست کميسيون حل اختالف ايران و افغانستان بر سر تقسيم آب هيرمند»

، «دفتريمحمد متين»هاي به بعد در کابينه1112به عنوان استاندار فارس و از سال  1112

 ,Milani)پست و تلگراف فعاليت کردبه عنوان وزير « محمدعلي فروغي»و « علي منصور»

( 1121در سال )« شاهرضاه»با تجاوز متفقين به ايران )طي جنگ جهاني دوم( و تبعيد .  (2008

سالگي به  22( در سن 1121مراجعت کرد و در نهايت در سال )« بيرجند»به « الملکشوکت»

ي داراي چهار فرزند دفن شد. و« امام رضا )ع(»علت عارضه قلبي درگذشت و در حرم مطهر 

                                                             
 ,Shahedi)است به عنوان نماينده بيرجند به مجلس راه يافته« الملک دومشوکت»هاي به کمک حمايت« مد تدينسيدمح»شود . گفته مي 1

1998). 
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تنها شخصي بود که بواسطه ازدواج با « اسداهلل عَلَم»بود.  1«اسداهلل»دختر و يک پسر به نام 

« قوام»( از سوي 1122توانست به دربار شاهنشاهي راه يابد. وي در سال )« قوام شيرازي»دختر 

به عنوان رئيس به عنوان فرماندار کل سيستان و بلوچستان منصوب شد. همچنين در مقطعي 

( به بعد 1122دانشگاه شيراز و سرپرست اداره امالک و مستغالت پهلوي فعاليت نمود و از سال )

( 1122-1121دار وزارت )کشور، کشاورزي، کار( بود. مدت کوتاهي )هاي مختلف عهدهدر کابينه

( در 1112تا سال )« وزير دربار»و بعد از آن براي دوره طوالني به عنوان « وزيرنخست»به عنوان 

آفريني خاندان سالگي نقش 12( در سن 1112کنار محمدرضا پهلوي بود. با فوت وي در سال )

  2.(Behnia, 2002; Rashed Mohasel, 2009)شددر عرصه سياسي ايران برچيده« عَلَم»

-شده تا زمان انقراض ترسیم« شاهفتحعلي»از سلطنت « عَلَم»( دودمان خاندان 8در شکل شماره )

 است.

 

 شاه تا انقراض.از زمان فتحعلي 9(: دودمان خزیمه علم8شکل شماره )

                                                             
زاده خود( داراي شش فرزند بود که دو فرزند در کودکي فوت شدند. ساير فرزندان وي، يک . وي تنها از همسر چهارم خود )بانو خديجه علم، عمه 1

-بي –خان مسر اميراسماعيلبي زهره، هبي -علمخان خزيمهبي فاطمه، همسر اميرحسينپسر )اسدهلل، همسر ملک تاج قوام شيرازي( و سه دختر )بي

 .بود اوالد فاقد هازن ساير از ايشان ضمن، در(. 1112 مجتهدزاده،) بودند( شد فوت جواني در که فرمانفرما بهرام همسر بلقيس، بي

هاي از نوشتهاي است و شامل مجموعه( منتشر شده1122در سال )« جستاري در تاريخ فرهنگ و آموزش نوين بيرجند». اين کتاب با عنوان  2

ابوالحسن »، «جمال رضايي»، «احمد احمدي بيرجندي»، «محمدحسن گنجي»، «ناصح اهللميرزا ذبيح»پيشکسوتان و فرهيختگان بيرجند از جمله 

 است.« اصغر فاضليعلي»و « آيتي
اند که به ترتيب )از قديم به جديد( در نمودار ذکر نشده «الدوله اول(خان )حسامامير اسداله»قبل از « عَلَم». به منظور رعايت اختصار، اجداد خاندان  1

منظور آگاهي از شجرنامه تفصيلي خاندان مذکور به«. خان دوماميرعلم»، «خاناميرعلي»، «خان اولاميرعلم»، «خان خزيمهاميراسماعيل»عبارتند از: 

 ( مراجعه شود.221( صفحه )1112به کتاب مجتهدزاده )
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 «گر مرزيکنش»به مثابه « الملکشوکت»شخصيت 

متولد شد. تنها نه  1(1222در سال )« خان سوماميرعلم»ترين فرزند کوچک« الملکشوکت»

 2بود« هريوند»که متعلق به روستاي « هاجر خانم»در وي سال داشت که پدر را از دست داد. ما

است. ايشان بعد از مرگ همسر با فرزندش در کالته اکبريه داراي کماالت انساني بااليي بوده

به « الملکشوکت»گذراند و نهايت تالش را در تربيت مذهبي و اجتماعي )سَرکار( روزگار مي

سيار تاکيد داشت و هر روز به همراه فرزند خود براي عمل آورد. وي بر رعايت احترام بزرگان ب

« الملک اولخان، شوکتاميراسماعيل»محل دارالحکومه « آبادرحيم»اداي احترام به روستاي 

را ترغيب کرد تا « خاناميراسماعيل»رفت. تاثيرگذاري روش تربيتي ايشان به حدي بود که مي

و مابقي را بين ورثه تقسيم کنند وصيت کند بعد از مرگ وي ثلث اموال را وقف 

(Mehrabakhsh, 2009; Monsef, 1976) تاثير بينش عميق و غني مادر بر شخصيت فرزند از .

دار و متعادل و روراست(، دينپرست، صادق )رک وي فردي مستقل )داراي استقالل راي(، وطن

عنوان مثال، در د. بهدر عرصه سياست و فرهنگ اهل تعامل و تعادل بو« الملکشوکت» 1ساخت.

اما هم جانب  (Dickson, 2013)سياست به داشتن احساسات شديد ضدانگليسي شهرت داشت 

 حکومت مرکزي )قاجار و پهلوي( و هم مالحظه خارجيان )انگليس و روسيه( را داشت. 

کرد. نگاه وي به فکران زمان مشورت ميدر زمينه فرهنگ هم با علماي دين و هم با روشن

بين علم و « علوم الهي»ع آموزش نيز متعادل بود و تمايل داشت از طريق ايجاد دانشکده موضو

هاي مذکور را نبايد با البته ويژگي .(Monsef, 1976; Rezaei, 2002)دين پيوند برقرار کند 

مترادف دانست. ايشان داراي استقالل راي )عقيده( بود و براي اعتقادات « کاربودنمالحظه»

طلبي پس از واقعه است. وي بخاطر اعتقادات مشروطهنه سياسي نيز پرداخت کردهخويش هزي

                                                             
 ه.ق  1111الحجه ذي 12. مصادف با  1

 به منبع زير مراجعه شود.« الملکشوکت»هاي شخصيتي مادر ايشان و نقش تربيتي وي در پرورش . براي کسب اطالع از ويژگي 2

 .122-122. صفحه 12و  11(. از هريوند تا دارالحکومه قاينات. مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان. پاييز و زمستان. شماره 1122مهربخش، علي )

 ( مراجعه شود.121-121الملک در ميان مردم به منبع زير )صفحات هاي شخصيتي و ميزان محبوبيت شوکت. در خصوص ويژگي 1

 اي از جنگ جهاني اول. ترجمه محمود رفيعي. انتشارات هيرمند. چاپ اول.(. شرق ايران، گوشه1112ديکسون، آر.اي دبليو )
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خواهي باغ شاه و انحالل مجلس در دوران استبداد صغير معزول شد. يکي از شواهد مشروطه

است. وي « شوکتيه»ايشان توجه به حقوق مردم براي کسب دانايي بود که مصداق آن تاسيس 

 ,Rashed Mohasel)ي با ملت است و استبداد هميشگي نيست اعتقاد داشت، پيروزي نهاي

داشت و در زمان حکومت نيز به جاي تاکيد بر امور رو، جانب مردم را نگه مياز اين  .(2003

روبنايي مثل ايجاد کارخانه و ساخت راه و ... به موضوع زيربنايي آموزش )آن هم در مقطع مهم 

هاي ايشان در محور وي دارد. البته کوششديدگاه توسعه دوره ابتدايي( توجه کرد که نشان از

(، ايجاد بناي دارالمساکين، تاسيس بيمارستان و ... که به شهر کويري 1112کشي )ارتباط با لوله

 در جاي خود قابل اعتنا است.  (Naseh, 2016)بيرجند اعتبار بخشيد 

علل »در مقاله  Farasat Khah (2018)هاي فوق )و با اقتباس از تعبيري که از مجموع ويژگي

توان چنين نتيجه گرفت که ايشان از کند( ميذکر مي« پيدايي نهادهاي علمي و آموزشي

است. برخوردار بوده -فردي که بين ديوان و ايوان در تردد است -« گر مرزيکنش»هاي ويژگي

از جايگاه اجتماعي قابل  و هم در بين مردم رو، هم با دولت مرکزي رابطه مطلوبي داشتهاز اين

که مرجع حل اختالف مردم در امور اجتماعي، صنفي و حقوقي طوريقبولي برخوردار باشد به

داري وي که ميراث تربيت دوران کودکي است، همين بس که در دين .(Hill, 1999)است بوده

 امير»  Bastani  Parizi  (1991)در برگزاري مراسم عاشورا تاکيد خاصي داشت و به قول 

 به سالم سر باز رضاشاهي دستگاه به نزديکي همه آن با که بود شناخته را عاشورا الملک،شوکت

نيز بر اجراي فرائض ديني و برگزاري نماز جماعت « شوکتيه»چنين، در مدرسه هم«. برد گور

آمد درِ دين از اين مدرسه بيرون خواهد اگر بدانم يک شاگرد بي"گفت: بسيار توجه داشت و مي

در نهايت، بايد گفت  .(Naseh & Miri, 2016; Rashed Mohasel, 2003) "بندمآن را مي

 احترام قائل بود. « قلم»براي اهل « عَلَم»

بلکه با اين باور که  ذکر نشده« الملکشوکت»نمودن شخصيت مطالب فوق به منظور برجسته

است. ري تاثيرگذار است، اشاره شدهداگذار بر سبک و سياق مدرسهخصوصيات شخصيتي بنيان

را بايد در خصوصيات شخصيتي « شوکتيه»هاي متمايز بنابراين، ريشه بسياري از ويژگي

هاي توان گفت: تاثير آرمانبندي مطالب اين قسمت ميجستجو کرد. در جمع« الملکشوکت»
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و سياسي در  ساز تحوالت اجتماعيخواهي در کشور زمينهانقالب مشروطه و جريان آزادي

خواه و متعلق به خاندان کارآمدن حاکمي مشروطهاست. در کنار اين امر، رويبيرجند نيز بوده

 است.فراهم کرده« شوکتيه»دار در منطقه فرصت مناسبي را براي ايجاد سياسي ريشه

 فرهنگي )ديني( مقوم

دارد که به مثابه عامل « رجندبي»هاي فرهنگي اشاره به پيشينه و پتانسيل فرهنگ مراد از مقوم

است. البته ظرفيت فرهنگي آفرين بودهنقش« شوکتيه»کننده در برپاسازي مدرسه کمک

را بايد در پهنه خراسان بزرگ نگريست. خراسان بزرگ شامل، بخش اعظم « بيرجند»

به بوده که از آن « ازبکستان»و « تاجيکستان»، «ترکمنستان»هاي جنوبي ، قسمت«افغانستان»

است. اين منطقه مثابه سنگرگاه ادب و زبان فارسي و مهد رستاخيز فرهنگي ايران نام برده شده

است اما ظرفيت و غناي فرهنگي نشين بودهمورد هجوم قبايل عرب و ترکان باديه نخستين خطه

الملک نظام»، «فردوسي»، «منوچهري»، «فرخي»، «رودکي»چون، آن )که سرآمداني هم

، «سيناابن»، «فارابي»، «ابوريحان بيروني»، «عمر خيام»، «خوارزمي»، «سنک وزيرح»، «طوسي

دارد( مانع از آن شد که مردم اين ديار به تازي يا ترکي سخن « خاندان برمکي»و « غزالي»

 ,Yarshater)و بالعکس توانستند فرهنگ و زبان فارسي را به اقوام بيگانه تزريق کنند  1بگويند

-هاي ايراني به اعتالي خويش رسيدههاي سلسلهفرهنگ شرق ايران که با حمايتغناي  .(1997

ترين مدارس )در قرن سوم( در منطقه خراسان )نيشابور( دارد بود، نشان از وجود قديمي

(Samii Azar, 1997) .جويي خراسان در عرصه علم و دانش همين در تقدم فرهنگي و سبقت

بنابراين، قول . (Safa, 1984)است بوده« بغداد»قبل از نظاميۀ  «نيشابور»بس که فعاليت نظاميۀ 

نخستين باني مدارس در اسالم است، « الملکنظام»که در اين« خلکانابن»برخي مورخان مانند 

 . (Kassai, 1979; Safa, 1990)باشد مردود مي

                                                             
 .(Yarshater, 1997)گويند غرب و غرب ايران تحت تاثير و نفوذ اقوام ترک به زبان ترکي سخن ميلهاي زيادي از شماکه بخش. در حالي 1
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و در  1استبوده مندنيز به مانند خراسان از مفاخر و مشاهير فرهنگي زيادي بهره« بيرجند»

هاي بزرگ مملکت )تهران، تبريز و اروميه( خبري از مدرسه زماني که در بسياري از شهرستان

در « شوکتي»مدارس  (Ahmadi Birjandi, 1955; Rashed Mohasel, 2003)ابتدايي نبود 

بيرجند »اشاره دارد « عالمه فرزان»که . چنان(Naseh, 2016a)اند بيرجند فعاليت داشته

شايد در شمار معدود شهرهاي ايران باشد که اداره فرهنگ آن، ابتدا تابع و ضميمه مدرسه 

شوکتيه بود و تمام تشکيالت آن اداره، بدون دريافت بودجه دولتي به اتاقي درون مدرسه بسنده 

توان در زمره اولين مدارس ابتدايي را مي« بيرجند»بنابراين، مدارس . (Farzan, 2020)« شدمي

 .(Monsef, 1976) ور و مادر مدارس شرق خراسان دانستکش

-به لحاظ قشربندي اجتماعي در يکي از طبقه« شوکتيه»در زمان تاسيس « بيرجند»ساکنان  

اند اما شهرت اين شهر از هاي ديوانيان، روحانيون، کشاورزان، نظاميان و اصناف جاي داشته

اند ياد کرده« خانهمعلم»از بيرجند به  کهطورياست. بهقديم به داشتن معلمان خوب بوده

(Rashed Mohasel, 2003) 2از سومين مدرسه نوين کشور« بيرجند». در اين بين، برخورداري 

است ولي بر غناي فرهنگي آن افزوده و موجبات تحوالت عظيم فرهنگي در شرق کشور شده

« شوکتيه»که  کند، سخن اين نيستبيان مي Rashed Mohasel (2003)طور که همان

است، چندمين مدرسه ايران است و يا علت ايجاد آن بر اساس سياست، کياست يا رياست بوده

به عنوان مکاني براي تاسيس اين مدرسه انتخاب « بيرجند»بلکه پرسش مهم اين است که چرا 

، شودنماز مسجد در تبريز بسته ميبه دستور پيش «رشديه»است؟ در روزگاري که مدرسه شده

نه تنها اين اقدام فرهنگي طرد نشده بلکه « بيرجند»چون و کويري هم چگونه در شهر دورافتاده

کند. به دو عامل اشاره مي Haeri (2012)گيرد؟ در پيوند با اين موضوع، مورد اقبال قرار مي

در هدايت مردم به کسب دانش و ادب « بيرجند»و بزرگان « الملکشوکت»نخست، تشويق 

بودن وضعيت صنعت و آب و باران منطقه و کم رونق وم، موقعيت جغرافيايي کماست. د

-است. به نظر ميکشاورزي که باعث فراغت مردم و گرايش آنها به فراگيري دانش و علم شده

                                                             
آموختگان برگزيده شوکتيه(. در برخورداري و پتانسيل فرهنگي اين منطقه همين . به گروهي از اين افراد در پانويس صفحات قبل اشاره شد )دانش 1

« سيدمحمد مشکوه»)تون، فردوس فعلي(، « فاضل توني»)بشرويه(، « فرالزمان فروزانبديع»ين نفر از جمله بس که در مقاطعي از تاريخ ايران چند

 اند.بوده« شوراي عالي معارف»تعلق دارند، عضو « قهستان»)بيرجند( که جملگي به منطقه « سيدمحمد تدين»)بيرجند( و 

 . (Behnia, 2002; Hill, 1999)سومين مدرسه نوين ايران است  «رشديه»و « دارالفنون»بعد از « شوکتيه»شود . گفته مي 2
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و « الملکشوکت»هاي مذکور از قوت تجربي چنداني برخوردا نيستند، زيرا تاثير رسد، استدالل

نيز « سيستان»عنوان مثال، است. بهنبوده« بيرجند»مختص به شهر  وضعيت جغرافيايي تنها

منتها  بوده« بيرجند»تر از بوده و به لحاظ جغرافيايي خشک« الملکشوکت»قلمرو حکمراني 

 & ,Naderian, Abtahi)است هاي مردم روبرو بودهاستقرار معارف نوين در آن ديار با مقاومت

Torabi Farsi, 2018). را بايد در ظرفيت فرهنگي مردم « شوکتيه»گيري ين، ريشه شکلبنابرا

جوي حقيقت و اين منطقه جستجو کرد که آنها را از رخوت و سستي بدور نموده و به جست

بديل مجتهد است. البته در کنار ظرفيت فرهنگي مذکور نبايد از نقش بيدانش مشتاق کرده

ل ديني منطقه غافل بود. وي با فرستادن به عنوان پتانسي 1«شيخ هادي هادوي»روشنفکر 

 Ghasemi)فرزندان خويش به مدرسه باعث جلب اعتماد مردم و استقبال عمومي از مدرسه شد 

Pouya, 1998; Blookbashi, 2006)چون . افزون بر نقش محوري ايشان افراد ديگري هم

ه مدرسه تاثير گذار آوردن مردم بدر روي« شيخ محمد موحد»و « شيخ محمدباقر آيتي گازار»

توان گفت: برخورداري از ظرفيت فرهنگي غني هم در بُعد علمي )مفاخر در نهايت مي 2اند.بوده

فکر( زمينه مناسبي بود و مشاهير علمي و فرهنگي( و هم از جنبه ديني )علما و مجتهدان روشن

 هم شود.فرا« شوکتيه»موجبات برپاسازي « بيرجند»تا در کنار موقعيت ژئوپليتيکي 

                                                             
در تهران که فرآيند ايجاد مدرسه « آباديشيخ هادي نجم»اند. اولي اي بوده، هادِي نظام آموزش نوين ايران در سطوح ملي و منطقه«هادي»دو  1

باعث زدودن نگاه بدبينانه عوام « شوکتيه»ن فرزندان خود به مدرسه در بيرجند که با فرستاد« شيخ هادي هادوي»را تسهيل کرد و ديگري « رشديه»

 به مدرسه شد.

 هاي مذکور به مقاله زير مراجعه شود..براي مطالعه در مورد شخصيت 2

صفحه  .12و  11گيري مدرسه شوکتيه، مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان. پاييز و زمستان، شماره (. نقش علما در شکل1122زنگويي، حسين )

22-11. 
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 جغرافياي سياسي  مقوم

بيرجند چپ راه بود و »نويسد: در ارتباط با شهر بيرجند مي Bastani Parizi (1991) يشهوژپ رد

اي هم به قهستان راه در هيچ يک از مسيرهاي زيارتي، اقتصادي، سياسي نبود و هيچ شاهزاده

نطقه مذکور صادق باشد اما بدون شايد ادعاي فوق در مورد نگاه پادشاهان ايران به م«. پيدا نکرد

( هند مستعمره 1122-1111هاي )براي کشوري همچون انگليس که طي سال« بيرجند»شک 

ترين ( از اين لحاظ که نزديک1)و تا حدودي خراسان بزرگ« بيرجند»آن بود، قابل قبول نيست. 

متازي بود. ها داراي موقعيت جغرافيايي سياسي ممسير به هند را داشت، براي انگليسي

ها در آن تاريخ مالک هند بودند و در راستاي حفظ مستعمرات و نيز جلوگيري از توسعه انگليسي

گري و بانک که در اين شهر کنسولطوريتوجه خاصي داشتند، به« بيرجند»ها  به روس

طي « بيرجند»همچنين، نقش  (Behnia, 2002; Ganji, 1946))شاهنشاهي( افتتاح کردند 

-1112( در دفاع از شرق کشور و در طول جنگ جهاني دوم )1211-1211اني اول )جنگ جه

به  2مشهد(-بيرجند-هاي تسليحاتي )از طريق جاده زاهدانعنوان مَعبر ارسال کمک( به1122

 است. روسيه )تزاري( بسيار حائز اهميت بوده

ز  دستاوردهاي مهمي به هند افزون بر موقعيت سياسي از منظر اقتصادي ني« بيرجند»نزديکي 

عنوان نمونه، جابجايي کاالها از هند از طريق شتر و گاري به است. بهرا به همراه داشته

. همچنين، (Naseh, 2016a)گرفت و از آنجا به واليات داخلي ايران صورت مي« بيرجند»

ري از هند هاي تجاعبور و مرور کاروان« عَلَم»بواسطه برقراري امنيت در منطقه توسط خاندان 

دوچندان « بيرجند»آهن کراچي تا ميرجاوه اهميت تجاري اندازي راهبه ايران رونق گرفت و با راه

طرف، مرکز توزيع محصوالت هند و از طرف ديگر محل شد. از اين تاريخ به بعد، اين شهر از يک

رسد، ميبه نظر  .(Behnia, 2002)به ساير بازارهاي منطقه بود « قائنات»صدور محصوالت 

جو کرد و هاي تجاري جستآمد کاروانو را بايد در همين رفت « بيرجند»موجبات تداوم حيات 

                                                             
تر به ها قرار داشت. براي کسب اطالع بيشها و روسخاصي بود که مورد توجه انگليسي« جغرافياي سياسي»طور کلي خراسان داراي موقعيت . به 1

 منبع زير مراجعه شود.

سراها به گاراژ و استفاده از کاميون بجاي شتر شد. بنابراين، تجار در بيرجند جاده مذکور بعدها باعث سرعت گرفتن تبادالت، تبديل کاروان . ساخت 2

 (.Behnia, 2002)کردند. اين امر در کنار ساير عوامل طبيعي، جغرافيايي و سياسي به مرور رکود اقتصادي بيرجند را در پي داشت توقف نمي
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-گرنه بر مبناي عوامل جغرافيايي )خشکسالي، کم باراني و ...( انحطاط بيرجند دور از ذهن نبوده

ل به عل« بيرجند». بهرحال، با گذشت زمان، اهميت و نقش راهبردي (Ganji, 1946)است 

مختلف از جمله عوامل طبيعي )خشکسالي(، جغرافيايي )دوري از مرکز( و سياسي )استقالل 

بندي اين بخش از در جمع  .(Behnia, 2002) 1هند و ايجاد کشور پاکستان(  به سستي گراييد

منجر شد اين شهر مورد توجه « بيرجند»توان گفت: موقعيت جغرافياي سياسي نوشتار مي

هاي تجاري و بويژه انگليس قرار گيرد. در ادامه، با افزايش تردد کاروان کشورهاي خارجي و

نياز به يادگيري « بانک شاهنشاهي»انگليس و روسيه و در نهايت تاسيس  گريفعاليت کنسول

نمودن نياز مذکور زبان خارجي )انگليسي( براي تعامالت مالي و تجاري محرز گرديد و برطرف

است. البته يادگيري بوده« شوکتيه»گيري مدرسه هاي شکلها و مقومترين زمينهيکي از مهم

 (Goya, 2018; Mashayekhi, 2010)زبان خارجي نه تنها در بيرجند بلکه در ساير شهرها 

 است.گيري مدرسه نوين شدهساز شکلزمينه

 و نظام آموزشي آن « بیرجند»اجمالي بر تاریخ 

 «بيرجند»و « قهستان»اجمالي بر تاريخ 

عجين است. بنابراين، الزم است به اجمال به « قاينات»و « قهستان»با منطقه « بيرجند»تاريخ 

 تاريخ مناطق مذکور نيز اشاره شود.

مملکتي بوده که « پارت»است. بوده« پارت»در دوره باستان بخش جنوبي ايالت  «قهستان» 

اسالم بخشي از اقاليم خراسان، يزد، کرمان و  در دوره« قهستان»نامند. اکنون آن را خراسان مي

 قرن در اسالمي دوران در بارنخستين براي و (Akbari, 2009) استآمدهسيستان بحساب مي

 & Behnamfar) استشده ذکر خراسان هايحوزه از يکي عنوان به قمري( )هجري سوم

Molayi, 2012) قهستان»وجود دارد. نظر ولي در خصوص حدود و صغور اين منطقه اختالف »

دارد. « سيستان»و « قم»اند که اشاره به منطقه وسيعي بين را ترکيبي از )قم و سيستان( گفته

                                                             
که توجه دولت  -سو و از طرف ديگر، وقوع جنگ ايران و عراق هاي بعد نيز نزديکي و تاثيرپذيري از مشکالت کشور افغانستان از يک. در سال 1

به کندي صورت پذيرد. با توجه به تقسيم خراسان )به سه استان خراسان « بيرجند»سبب شد توسعه  -مرکزي را به مرزهاي غربي متمرکز ساخت

 است. و روند توسعه متوسطي را تجربه کرده ( مرکز استان خراسان جنوبي شده1121از سال )« بيرجند»، رضوي و جنوبي( شمالي
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به مناطق کوهستاني ديگري از جمله )الف، منطقه بين همدان و « قهستان»افزون بر آن، نام 

است د( اطالق شدهقزوين؛ ب، منطقه جيرفت و ج؛ ناحيه وسيع بين نيشابور، هرات، اصفهان و يز

(Akbari, 2009). «هاي به سرزمين« قوهستان»تحت کلمه « البلدانمعجم»در « ياقوت حموي

مرکز « بشاري»اشاره دارد. وي از قول « بروجرد»و « همدان»، «نهاوند»، «هرات»ميان 

تحت عنوان  «قهستان»از « مارکوپولو»1.(Moradi, 2001)کند ذکر مي« قاين»را « قهستان»

را معرب « قوهستان»يا « قهستان»چنين، هم 2.(Mekaniki, 2004) استنام برده «ونوکاينت»

 اند که شامل منطقه کوهستاني جنوب خراسان )بيرجند و قاين( است که ازکوهستان دانسته

 کوير دشت و کرمان به غرب از لوت، کوير و سيستان به جنوب از کنوني، افغانستان به شرق

 .(Ershad Sarabi, 2008; Moradi, 2001)است  محدود

که از منظر جغرافيايي، سياسي يا بسته به اين« قهستان»آنچه مشخص است حدود منطقه 

شود، متفاوت است اما در مجموع برخي از آن به عنوان ايالتي مستقل و تاريخي بدان نگريسته

اند الل اداري دانستهو برخي آن را فاقد استق (Hill, 1999) اندجداي از خراسان نام برده

(Akbari, 2009) در معناي امروزي شامل منطقه جنوب خراسان است که « قهستان». بهرروي

بودن، دوري از مرکز و نبود وسائل ارتباطي از حيث سياسي و تاريخي به غير از به علت کويري

ديگري  )سده ششم و هفتم( شاهد اتفاقات« اسماعيليه»و فرقه  1«خانهعرب»سکونت اعراب 

تبع آن اختالط با است. اين منطقه به علل مختلف به ندرت مورد تهاجم پادشاهان و بهنبوده

دست رو، مردمان اين ديار به لحاظ فرهنگي و نژادي يکاست. از همينساير اقوام قرار گرفته

 .(Behnia, 2002; Naseh, 2016a)اند مانده

                                                             
ذکر « طريثيث»و « طبس خرما(-طبس تمر )طبس گلشن»، «طبس عناب )طبس مسينا(»، «جُنابذ )گناباد(»، «تون». شهرهاي اين منطقه شامل،  1

 است.کرده

 ،«خوسف» ،«بيرجند» ،«قاين» ،«تون» ،«بجستان» ،«گناباد» ،«خواف» ،«باخزر» ،«مالن» ،«ترشيز» ،«کندر» ،«زاوه» ،«بوزجان» . وي از شهرهاي 2

 است.نام برده« قهستان»به عنوان منطقه (« ُدرُح) دره» و «مسينان طبس»

مهاجرت کردند و تاکنون در بيست فرسخي جنوب « نخراسا»به « خوزستان»به علل نامشخص چند خانواده عرب از « نادرشاه». در دوران  1

براي کسب  .(Ahmadi Birjandi, 1955)اند چنان حفظ کردهسکونت دارند. آنها فرهنگ و زبان خود را هم« خانهعرب»در منطقه « بيرجند»

 تر در مورد اعراب مذکور به منبع زير مراجعه شود.اطالع بيش

 خانه. ناشر: سيماي بيرجند. چاپ اول.(. تاريخ عرب1111کاظمي، محمدايوب )
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که « خزيمه»به دو واليت تقسيم شد. خاندان « انقهست»به لحاظ سياسي از عهد صفويه به بعد  

واليت تون )فردوس( »شدند و حاکميت « واليت قاين»معروف بودند، حاکم « امارت»به خاندان 

قرار  -مشهور بودند« وکالت»که به خاندان  - 1«شيبانيزنگوئي بني»در اختيار خاندان « و طبس

دوباره يکپارچه شد و به همراه « قهستان»هاي قرن سيزدهم هجري قمري گرفت منتها در نيمه

 ,Zangooie) به حساب آمد« خزيمه»در زمره قلمرو حکمراني خاندان « سيستان»ايالت 

در ظاهر زير نظر والي خراسان بوده « سيستان»و « قاينات»طور کلي، حکومت منطقه به .(2009

-بوده« بيرجند»ه نيز در کرده و مقر حاکم منطقولي در عمل مستقل از والي خراسان عمل مي

شد. تا اوايل « قهستان»گزين در اواخر دوره صفويه جاي «قاينات»نام  .(Dickson, 2013)است 

« نهبندان»و « قاينات»هاي کنوني به انضمام شهرستان« بيرجند»سده چهاردهم، شهرستان 

« خاناميرعلي»يت در زمان حاکم .(Ganji, 2000)داد را تشکيل مي« قاينات»يا « قاين»واليت 

 ;Aramjoo, 2010)منتقل شد « بيرجند»به « قاين»(  مرکزيت سياسي از 1111-1111)

Ganji, 1946; Rezaei, 2002) شهرستان  1112. به موجب قانون تقسيمات کشوري در سال

به صورت شهرستان مستقل « قاين»به عنوان مرکز نهمين استان انتخاب شد و بخش « بيرجند»

 .(Ganji, 2000) درآمد

( مطرح 212-121« )ياقوت حموي»توسط  2«البلدانمعجم»بار در کتاب اولين« بيرجند»نام 

هاي متفاوتي است، ديدگاه« جند»و « بير»است. در مورد وجه تسميه بيرجند که مرکب از شده

شهر يا روستاي »، «شهر کوچک»، «شده بر بلنديساخته»وجود دارد. اين شهر را به معناي 

ترين و اند اما در علميناميده« چاه کندشده»و « مقر لشکر»، «شهر طوفان و صاعقه»، «کخش

-و به« شهر»، «روستا»، «محله»و به معناي « برزن»را برابر « بيرجند»ترين تعريف، منطقي

اند پردازند، معنا کردهداري و کشاورزي ميشدند و به گلهطورکلي، جايي که گروهي جمع مي

(Rezaei, 2002).1  ،حدود »قصبه يا به قول مؤلف کتاب نفيس « بيرجند»از منظر تاريخي

                                                             
بودند و به پاس خدماتي که به سپاهيان نادرشاه در زمان لشکرکشي وي به هندوستان ارائه کردند، « آباد طبسعرب». خاندان مذکور ساکن  1

 اند.زبکان نسبت داده. در منابع مختلف اصالت طايفه مذکور را به اعراب يا ا(Zangooie, 2009)را بدست آوردند « طبس»حاکميت 

 .جغرافيا است اي در زمينهعنوان دانشنامه.  2
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و « کند»، «جند»است. وجود پسوندهاي شهرکي بيش نبوده« العالم من المشرق الي المغرب

دهد اين شهر قبل نشان مي آمده« سمرقند»و « تاشکند»، «بيرجند»که به دنبال اسامي « قند»

از توابع « ريچ»در روستاي « کال جنگال»مانده در آثار باقي است.از اسالم وجود داشته

حکايت از قدمت چند هزار ساله « کوچ نهارجان»در « تخت سنگ الخ مزار»و « خوسف»

« ساگارت»دارد. اين شهر در دوره باستان خاستگاه يکي از اقوام نژاد ايراني به نام « بيرجند»

است هاي اشکاني بودهيکي از ساتراپ« کال جنگال»و در دوره اشکاني به استناد کتيبه  بوده

(Rezaei, 2002)اند شدهها پادشاهاني خودمختار تلقي مي. ساتراپ(Mojtahed-Zadeh, 

کارآمدن خاندان شناختن مذهب شيعه و در ادامه با رويدر دوره صفويه با رسميت .(1996

هايي که ان منزلگاهي براي عبور کاروانعنوشدن موجبات امنيت و ثبات منطقه بهو فراهم« عَلَم»

است. اين شهر در مقايسه آمدهکردند، به حساب مياز اصفهان به سمت قندهار و هند حرکت مي

-هاي فرهنگي، اجتماعي و تا حدودي اقتصادي بيشپيشرفت« قاينات»با ساير شهرهاي منطقه 

ن و پذيرش اجتماعي مردم است که آن را بايد به هوشمندي کارگزاراتري را تجربه کرده

 .(Naseh, 2016a)نسبت داد « بيرجند»
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 شناسي نظام آموزش در بيرجند گونه

Farzan (2020)  گيري سازمان آموزش و پرورش بيرجندشکل»در نوشتاري تحت عنوان »

خانه و سپس مدارس قديمه تحصيل در آن روزگار )قبل از شوکتيه( به مکتب»گويد: چنين مي

-ش ادبيات فارسي و عربي به همراه تدريس منابع مذهبي و متون ديني محدود ميبراي آموز

ها و مراکز تعليماتي در معتقد است، آموزشگاه« بيرجندنامه»همچنين مولف اثر ارزشمند «. شد

 به. (Rezaei, 2002)خانه، مدرسه طالب و مدارس جديد بودند شامل مکتب« بيرجند»

وجود « بيرجند»خانه در ده مکتب« شوکتيه»قبل از   Bani Iqbal & Naseh (2006)باور

 پرداختند. مدرسه ويژههاي سنتي به آموزش قرآن و متون مذهبي مياست که با شيوهداشته

وجود داشته که در آن معموال صرف و نحو عربي،  1«مدرسه علميه معصوميه»طالب هم به نام 

گيري اعتقاد دارد قبل از شکل Behnia (2002) .استشدهادبيات عرب، فقه و اصول تدريس مي

-اميرمعصوم»ترين آنها توسط است. مهممدارس علميه وجود داشته« بيرجند»آموزش نوين در 

. استايجاد شده« خان سوماميرعلم»از محل موقوفات « مدرسه علميه معصوميه»با عنوان « خان

(Rashed Mohasel, 2003)  وجود داشتند، از قبيل، « شوکتيه»به برخي از مدارسي که قبل از

، «مدرسه قديمي خوسف»، «مدرسه عتيقه زهان»، «مدرسه جعفريه قائن»، «مدرسه معصوميه»

مدرسه علميه »اشاره دارد. در اين بين، نقش « مدرسه قديمي گل»و « مدرسه قديمي درميان»

-بي -نمودندرا تسهيل « شوکتيه»که بعدها تاسيس -فکردر پرورش علماي روشن« معصوميه

 بديل است.

، سه گونه مدرسه در منطقه فعاليت داشتند. نخست، «شوکتيه»طور کلي، بعد از تاسيس به 

و « خوسف»( در 1212کل معارف خراسان در سال )که اولين آن توسط اداره 2«مدارس دولتي»

در « مدرسه ملي درخش»از قبيل « مدارس ملي»تاسيس شدند. دوم، « نهبندان»بعد از آن در 

که به همت « مدارس شوکتي»( است. سوم، 1112در سال )« مدرسه ملي آبيز»( و 1111سال )

 .(Naseh & Miri, 2016)فعاليت داشت « الملکشوکت»

                                                             
از محل موقوفات برادر وي « هخان خزيماميرمعصوم»ش( توسط  1122ق/ 1121. مدرسه مذکور در اواخر قرن دوازدهم )قمري( در سال ) 1

 .(Rashed Mohasel, 2003)است ساخته شده« خان اولاميرعلم»

  گيرند.( نيز در همين گروه جاي مي1122در سال )« منصف»( و دبستان 1111در سال )« تدين». تاسيس دبستان  2
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 « شوکتیه»های گیری، چرخه حیات و ویژگيشکل 

هاي ي، چرخه حيات مدرسه مذکور و ويژگ«شوکتيه»در اين بخش به انگيزه و فرآيند تاسيس 

 است.متمايز آن اشاره شده

 انگيزه و فرآيند تاسيس شوکتيه

طراز نسبت به ساير شهرهاي هم 1221به لحاظ مظاهر تمدن جديد تا اوايل سال « بيرجند»

اي جديد ايجاد مدرسه« بيرجند»جويانه و بديع حاکم وقت است اما انديشه ترقيمزيتي نداشته

-در واقع، زمينه اوليه شکل .(Farzan, 2020) استرقم زدهبه سبک و سياق مدارس نوين را 

کرد ماتَرک برادر در خصوص نحوه هزينه« الملکشوکت»به تصميم « شوکتيه»گيري مدرسه 

ساله بود، مسئوليت موقوفات برادر  22گردد. وي که در زمان تاسيس مدرسه جواني برمي

شت. ايشان طي سفر به تهران با مشاهده الملک اول( را بر عهده داخان، شوکت)محمداسماعيل

 1«الدولهمعدل»رو، با اي بنيان گذارد. از اينمدرسه« بيرجند»بر آن شد تا در « دارالفنون»

شيخ »، «ميرزا احمد نراقي )مدير(»مشورت نمود. با ترغيب وي و با اعزام معلماني از جمله 

الحجه سال ذي 12در تاريخ « کتيهشو»مدرسه « ميرزا مهدي نراقي»و « احمد سليماني نراقي

نفر  22ه.ش( داير شد. اولين نوآموزان دبستان تعداد  1222ه.ق( مصادف با اول بهمن ) 1121)

بودند که اغلب متعلق به بستگان و کارگزاران موسس بودند منتها گسترش مدرسه به حدي بود 

 ,Naseh & Miri)دند حدود هفتاد درصد مردم از نعمت سواد برخوردار ش 1121که در سال 

2016; Ahmadi Birjandi, 1955) الزم به ذکر است، جمعيت بيرجند در زمان تاسيس .

مسئوليت مديريت و تدريس از ابتدا با  .(Rashed Mohasel, 2003)شوکتيه ده هزار نفر بود 

که دو طوريبه (Ghasemi Pouya, 1998; Blookbashi, 2006)معلماني از شهر کاشان بود 

گيري در فرآيند شکل .(Naseh, 2016a)بودند  2لم نخست هر دو معمم و اهل کاشانمع

چون و پشتوانه فکري افرادي هم« شيخ هادي هادوي»فکر مدرسه، حمايت مجتهد روشن

                                                             
 بود.« قاينات»و « بيرجند». مامور اخذ ماليات در  1

است آموختگان اعزام به خارج از کشور بعد از تهران مربوط به اين شهر بودهترين تعداد دانشهمين بس که بيش« اشانک»تازي فرهنگ . در پيش 2
(Rouhbakhsh, 2017). 
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 & Bani Iqbal)استبسيار تاثيرگذار بوده« ضياءاالطبا تربتي»و « خان اسديمحمدولي»

Naseh, 2006; Monsef, 1976; Naseh, 2003; Rashed Mohasel, 2003) . 

فکران( که نقش بر موارد فوق )ارثيه برادر، مشاهده دارالفنون، حمايت روحانيت و روشنافزون

را بايد « شوکتيه»گيري اند، يکي ديگر از عوامل شکلگري در ايجاد مدرسه را ايفا کردهتسهيل

فهم آنها از موقعيت و مقتضيات اجتماعي و « الملک اول و دومشوکت»در انديشه و باور برادران 

دهد هر دو برادر عالقه چنداني به رابطه دوستانه با جستجو کرد. مطالعه منابع تاريخي نشان مي

هاي ديگري به جز توسل به آنها دادند مشکالت خود را از راهاند و ترجيح ميبيگانگان نداشته

هاي تامين استقالل و رهايي از ان يکي از راهرو، تاسيس مدرسه را به عنوبرطرف کنند. از اين

 اند. دانستهسلطه بيگانگان مي

گذار( تحليل کرد و آن را توان انگيزه ايجاد مدرسه را تنها در سطح فردي )بنياندر مجموع، نمي

يا تقليد صرف وي از « الملکشوکت»خواهي و ژست سياسي به حال وهواي مشروطه

هاي فردي، سياسي، اقتصادي و ... را بايد در چه مشخص است، انگيزهنسبت داد. آن« دارالفنون»

« شوکتيه»روي، ايجاد تر در مورد آن سخن رانده شد، فهم نمود. بهرهايي که پيشبافت و مقوم

امري اتفاقي نبوده و رهاورد آن موجبات توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بيرجند و منطقه 

 .(Ostadzadeh & Ostadzadeh, 2008; Rashed Mohasel, 2003)استرا فراهم آورده

 چرخه حيات شوکتيه

نوآموز بود.  22با تعداد « حسينيه شوکتيه»( در مکان 1222دبستان شوکتيه در سال )« تولد»

( 1112( تا )1212هاي )سال ( وارد جامعه شدند.1211در سال ) آموختگان آننخستين دانش

( دوره نخست 1212عنوان نمونه در سال )درسه قلمداد کرد. بهم« توسعه»توان دوره را مي

( دوره دوم متوسطه 1111( نخستين دبستان دخترانه و در سال )1111متوسطه، در سال )
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در « شوکتيه»هاي مذکور شعب . همچنين طي سال(Ahmadi Birjandi, 1955)افتتاح شدند 

 روع بکار کردند.ش 1(1111و دشت بياض،  1211مناطق مختلف )نهبندان، 

هاي مذکور الزام به مدرسه است. طي سال« شدندولتي»( دوره 1112( تا )1112هاي )سال 

هاي وزارت فرهنگ )وقت( در مورد روش امتحان و ساير موارد مطرح شد. تا رعايت دستورالعمل

نامه آموختگان کالس دوازدهم از اخذ گواهي( دو دوره از دانش1111-1111هاي )قبل از سال

رسمي محروم ماندند و تنها از تاريخ مذکور به بعد بود که با نظارت بازرسان فرهنگ )مرکز( 

  Ahmadi)آموختگان توانستند از مزاياي گواهينامه رسمي برخوردار شوند جملگي دانش

Birjandi, 1955)  ( اداره مدرسه به طور کامل به 1112از فروردين )« الملکشوکت»با تصميم

رهنگ منتقل و درآمد موقوفات براي امور بهداشت و درمان )افتتاح بيمارستان سَرکار( وزارت ف

ميرزا »هاي فرهنگي . بر پايه يادداشت(Naseh, 2016; Rashed Mohasel, 2003)صرف شد 

شدن به لحاظ آموزشي و پرورشي افت وضعيت مدرسه مذکور بعد از دولتي 2«اهلل ناصحذبيح

يت و صميمت در بين کارکنان و افزايش رفتارهاي متظاهرانه از نکاتي کرد. کاهش ميزان معنو

توان گفت: حيات مدرسه در نهايت، مي (Naseh, 2016a)سازد است که ايشان خاطر نشان مي

( همچنان در حال تداوم است که از 1112در سال )« دانشگاه بيرجند»در پيوند با « شوکتيه»

 ياد کرد. « شدناهدانشگ»توان با عنوان دوره آن مي

 

 

                                                             
( و 1111« )گيو»(، 1111« )مختاران»(، 1211« )درميان»(، 1212« )سربيشه»(، 1111« )قاين». مدارس شوکتيه برخي از مناطق از جمله،  1

در ضمن، بين تاريخ  .(Naseh & Miri, 2016)( به دليل برخورداري مناطق مذکور از مدارس دولتي در آنها ادغام شدند 1112« )موسويه»

( 1212« )قاين»را در « شوکتيه»تاريخ تاسيس مدرسه  (Behnia, 2002)عنوان نمونه هايي وجود دارد. بهتاسيس مدارس در منابع مختلف مغايرت

 است.( ذکر کرده1211« )سربيشه»و « دشت بياض»و در 

 اند.بوده« شوکتيه»آموختگان و بعدها از معلمان و مديران صاحب نام ايشان از اولين دانش 2

 دوره توسعه
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 هاي شوکتيه  ويژگي

« پارسونز»از چارچوب مفهومي « شوکتيه»هاي مدرسه بندي ويژگيدر ارتباط با تحليل و طبقه

هاي سازمان در وظايف و مسئوليت« پارسونز». به باور (Alaghband, 2015)است استفاده شده

قابل جايابي هستند. در « ملياتيفني/ع»و « اداري/مديريتي»، «نهادي/اجتماعي»سه سطح 

 است.هاي مدرسه مذکور اشاره شدهادامه، مطابق با چارچوب مذکور به تشريح ويژگي

 سطح نهادي )اجتماعي(

منظور از سطح نهادي/اجتماعي اشاره به آن دسته از متغيرهاي کالن دارد که از سوي جامعه بر 

ن بسته به نقش و اهميت سازمان در جامعه گذارند. ميزان تاثير متغيرهاي کالسازمان اثر مي

توان به نوع ارتباط سازمان با نهادهاي حکومتي، متفاوت است. از جمله متغيرهاي مذکور مي

 هاي قانوني و ميزان برخورداربودن از حمايت اجتماعي اشاره کرد. ها يا محدوديتفرصت

ي تعامل بين سنت و تجدد است. در سطح نهادي، برقرار« شوکتيه»هاي ترين ويژگييکي از مهم

هايي بود که برپايي مدرسه در حسينيه و انتخاب مدير معمّم )روحاني( براي مدرسه از ظرافت

فراهم آورد. انتخاب اين نوع مکان و گزينش شخصيت « بيرجند»زمينه پذيرش مدرسه را در 

-مشکالت مدرسه  اي دارد که از تجربيات وروحاني براي مديريت مدرسه، حکايت از انديشه

ايجاد مدرسه جديد که در آن، شاگردان با لباس متفاوت، »داند است و ميآموخته« رشديه»

« شودجغرافي، رياضي و زبان خارجه بياموزند، بدعتي غريب و حرکتي متهورانه محسوب مي

(Farzan, 2020) ( ي سنت )دين( و تجدد )مدرسهمنظور پيونددادن بين دو حوزهبنابراين، به

با درنظرداشتن « الملکشوکت»هاي اجتماعي توجه شود. به بيان ديگر، الزم است به حساسيت

به عنوان مکان تاسيس مدرسه « حسينيه»فرهنگ سنتي حاکم بر جامعه بيرجند و با گزينش 

-هاي فرهنگي و مذهبي بيرون از نهاد مدرسه توجه داشتهنشان داد در ايجاد مدرسه به زمينه

است. اين امر، بعدها دانستهجانبه از سوي حاکم نميرا اقدامي تحميلي و يک است و مدرسه

شد که مصداق آن استقبال مردم براي « شوکتيه»باعث افزايش اهميت و حساسيت اجتماعي 

 شان به مدرسه بود.فرستادن فرزندان
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ان سبب شد شنام فرزنداناز سوي ديگر، تفکر مذکور ضمن جلب اعتماد عمومي مردم براي ثبت 

مدرسه نيز از ساختمان مستقل و مناسب با معماري اصيل ايراني برخوردار گردد. سبک معماري 

به صورت  -است« کالس-راهرو-مدرسه»که به صورت  -بر خالف مدارس جديد « شوکتيه»

بود که نشان از توجه به فرهنگ اصيل ايراني و عدم تقليد از الگوهاي اروپايي « حجره-مدرسه»

البته نبايد فراموش کرد در عموم جوامع انساني نخستين نهادهاي آموزشي از بطن  دارد.

وسوي و به تدريج در پي تغييرات و پيچيدگي جوامع به سمت يافتههاي مذهبي تکوينسازمان

-تکامل در واقع، مدرسه در ايران نسخه .(Soltan Zadeh, 1985)اند شدن پيش رفتهتخصصي

رو، تصور اسالمي دارد. از همين-است که ريشه در فرهنگ ايراني« مدرسه-مسجد»يافته الگوي 

 هاي تاريخي استبودند، خالف واقعيت« مدرسه-مسجد»وجود مدرسه در شهرهايي که فاقد 

(Samii Azar, 1997).  نيز صدق مي« بيرجند»گزاره مذکور در مورد نظام آموزش جديد در-

دانست که « مسجد-مدرسه»را بايد تداوم الگوي « کتيهشو»داري کند. بنابراين، الگوي مدرسه

داشتن کارکرد « شوکتيه»ويژگي ديگر مدرسه  متناسب با پيشنه تاريخي و فرهنگي ايران است.

در سطح متوسطه و در مناطق مختلف، نه از روي اجبار و « شوکتيه»اجتماعي بود. گسترش 

آموختگان مدرسه از مشاهده عملکرد دانش اعمال فشار بلکه به علت استقبال مردم و رضايت آنها

بعد از اتمام مدرسه به افرادي تاثيرگذار در سطح « شوکتيه»آموختگان صورت گرفت. دانش

هاي مدرسه را در عمل نشان اجتماع و حاکميت تبديل شدند. آنها توانستند مفيدبودن آموزش

شان و با اميد به برخورداري فرزندان رو، مردم با مشاهده اثرگذاري مدرسه بر اجتماعدهند. از اين

 کردند.  اي بهتر آنها را راهي مدرسه مياز آينده

توان به الگوي توسعه تدريجي آن اشاره کرد. از ديگر خصوصيات مهم مدرسه مذکور مي

( آغاز بکار کرد. پس از سيزده سال، در 1222با تمرکز بر مقطع ابتدايي در سال )« شوکتيه»

( مقطع متوسطه دوم افتتاح 1111طع متوسطه اول و هفت سال بعد در سال )( مق1212سال )

شد. از نظر بازگشايي مدارس در مناطق جغرافيايي نيز روند به صوت تدريجي بود. بدون ترديد 

هايي از جمله، نياز به تامين منابع )معلم، ساختمان و ...( در تبيين علت اين موضوع محدوديت

گذار به ا از بعد اجتماعي گسترش تدريجي مدرسه حاکي از توجه بنيانمنته استوجود داشته

يکي از مختصات  هاي عمومي و فرهنگي جامعه براي پذيرش مدرسه است.آمدن زمينهفراهم
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پيوند مدرسه با اجتماع بود. در آن روزگار در روزهاي پنجشنبه هر « شوکتيه»فرد منحصردبه

در موضوعات حقوق فردي و اجتماعي در مدرسه برگزار  افزاييهفته جلسات سخنراني و دانش

گذار مدرسه به تحوالت سياسي و چنين، توجه بنيان. هم(Naseh & Miri, 2016) استشدهمي

اجتماعي منطقه )کشورهاي همسايه( باعث شد که به تدريس زبان انگليسي به عنوان يک 

هاي فوق، حاکي از توجه يژگيجملگي و ضرورت در پاسخ به نيازهاي محلي نگريسته شود.

هاي اجتماعي و سياسي حاکم بر محيط بيرون مدرسه است که از منظر متوليان مدرسه به زمينه

 اند.نهادي قابل تامل

 سطح اداري )مديريتي(

سو نيازهاي سطح اي از وظايف سازماني دارد که از يکاداري اشاره به مجموعه سطح از منظور

کند و از سوي ديگر منابع موردنياز را از جامعه )سطح نهادي( تامين ميفني سازمان را برطرف 

نخستين ويژگي مديريتي  هاي زير بود.واجد مجموعه ويژگي« شوکتيه»نمايد. سطح اداري مي

روش تامين کادر آموزشي بود. شيوه انتخاب معلمان به صورت ترکيبي از افراد معمم « شوکتيه»

از « بيرجند»که براي تدريس دروس ديني از علماي طوريبود. به)روحانيون( و معلمان جديد 

« مال احمد نراقي»و « کريم رشديه»و مدرسان ساير مناطق از قبيل « شيخ هادي هادوي»جمله 

عنوان به« مال احمد نراقي»شد. در جايگاه رفيع مدرسان مدرسه همين بس که از استفاده مي

. در کنار افراد فوق، استفاده از (Sadiq, 1961)است هترين معرف فرهنگ معاصر ياد شدبزرگ

، «اهلل ناصحذبيح»، «محمدعلي منصف»آموختگان ممتاز مدرسه جهت تدريس از جمله، دانش

هاي مديريت مدرسه يکي از نوآوري 1«محسن اسدي»، «جمال مساوات»، «سيد محمد فرزان»

آفريني رداري از معلمان متبحر بويژه نقشاست. در مجموع، برخودر تامين معلمان موردنياز بوده

نسبت به ساير « شوکتيه»طي چندين نسل از وجه تمايزات  2«ناصح»معلماني از خاندان 

تجهيز « شوکتيه»ويژگي مديريتي ديگرِ  .(Ostadzadeh & Ostadzadeh, 2008)مدارس است 

هاي مدرسه از محل نهکه منبع اصلي تامين هزيمنابع مالي پايدار و متنوع بود. از آنجائي
                                                             

 .(Naseh & Miri, 2016)است شده در دفاع از حقوق ايران در دادگاه الهه توسط ايشان تهيه« مصدق»شود، متن سخنراني . گفته مي 1
 تر در مورد خاندان ناصح به منبع زير مراجعه شود.. براي کسب اطالع بيش 2

 ناصح. بيرجند. چهاردرخت. چاپ اول. اهلل ذبيح ميرزا روايت به بيرجند در ناصح فاميل شجره و تاريخچه: نامه ( ناصح1111ناصح، محمدامين )
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هاي دولتي وابسته نبود. استفاده از عوايد مدرسه به حمايت موقوفات بود، بنابراين، تداوم فعاليت

هاي وقف ضمن تضمين پايداري منابع مالي مدرسه به ترويج سنت حسنه وقف در توسعه فعاليت

-بود و در کنار بهرهکرد. البته الگوي تامين مالي مدرسه متنوع فرهنگي و آموزشي کمک مي

-و نيز از عوارض مال (Khani Zadeh,, 2007)ها، حمام و ...  مندي از موقوفات، از اجاره باغ

-هاي مدرسه و مشارکتالتجاره بازرگانان و همچنين عوارض شکر براي تامين بخشي از هزينه

 .(Ahmadi Birjandi, 1955)شد هاي آموزشي استفاده ميدادن جامعه در گسترش فعاليت

بود. ريشه مفهوم مذکور در ادبيات نظري « محوريمدرسه»الگوي « شوکتيه»خصوصيت ديگر 

هايي از جمله، مديريت آموزشي برخواسته از تحوالت نظام آموزشي غرب است و در آن به مولفه

تفويض اختيار، مشارکت همه ذينفعان در امور مدرسه، تامين مالي مبتني بر مدرسه، طراحي 

است. وجود داشته« شوکتيه»هاي مذکور در درسي بومي و ... تاکيد است. بسياري از مولفه برنامه

گذار مدرسه بود و حقوق حاکم منطقه و بنيان« الملکشوکت»که عنوان نمونه، باوجود اينبه

کرد اما کمترين ميزان دخالت را در امور مدرسه داشت. تنها معلمان و مديران را پرداخت مي

هاي خارجي جهت بازديد از وي نظارت بر مدرسه به صورت هفتگي و دعوت از مهمان مداخله

، تامين معلم، برنامه درسي، برگزاري «دارالفنون»اين شرايط در حالي بود که در  1مدرسه بود.

 & Ostadzadeh)آموزان جملگي در اختيار دولت بود امتحانات و نظارت بر ارزيابي دانش

Ostadzadeh, 2008; Menasheri, 1992). بر مبناي نظام« شوکتيه»گيري در مدرسه تصميم-

 .(Ershad Sarabi, 2008)گرفت و با مشارکت مدير و معلمان در سطح مدرسه صورت مي نامه

دانست « مديريت»و « مالکيت»توان مصداق واقعي جدايي دو مفهوم را مي« شوکتيه»رو، از اين

« شوکتيه»از ديگر خصوصيات ديريتي دخالت نداشت. که در آن مالک مدرسه در مسائل م

آموزان نخستين دوره دانش. (Hill, 1999)آموزان بود الگوي پذيرش همگاني و رايگان دانش

هاي بعد ولي در دوره (Fazeli, 2003)بودند « الملکشوکت »متعلق به وابستگان و نزديکان 

 1121که تا سال طوريبه. (Naseh, 2016a)پذيرش فراگيران به صورت همگاني صورت گرفت 

                                                             
است و آن دستور وي مبني بر شروع بکار مدرسه در ماه رمضان از ساعت ده در امور مدرسه گزارش شده« الملکشوکت». تنها يک مورد دخالت  1

شود يکي از علل دلسردي وي در واگذاري مدرسه به گرفت، از اطاعت امير سرباز زد. گفته ميکه مدير مدرسه از وي حقوق ميصبح بود. باوجود اين

در ارتباط با تدريس زبان انگليسي و انتخاب معلم از هند پيشنهاد وي با موافقت . (Naseh, 2016a)است وع بوده( همين موض1112دولت در سال )

 است. مدرسه به همراه بوده و جنبه تحميلي نداشته
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يکي ديگر از عوامل  .(Naseh & Miri, 2016)حدود هفتاددرصد مردم بيرجند باسواد شدند 

ها بدون اعمال تبعيض بين بودن مدرسه به روي فرزندان همه خانوادهگشوده« شوکتيه»موفقيت 

ترکيب « دارالفنون»ل ناکامي که از عوامحال آن .(Blookbashi, 2006)است اعيان و عوام بوده

خاص محصلين آن بود که عمدتا به طبقه اعوان و انصار درباريان و شاهزادگان تعلق داشتند 

(Alam & Biseda, 2014).  

ذکر « دارالفنون»هاي و تربيت کادر برگزيده و خاص از ديگر نارسايي« گرايينخبه»همچنين 

« غيردولتي»به معناي واقعي « شوکتيه»ر از سوي ديگ .(Mahmoud Abadi, 2012)است شده

نه تنها براي تحصيل « سعادت»و مدرسه « رشديه»، «دارالفنون»بود و بر خالف « غيرانتفاعي»و 

هزينه کتاب، لباس و غذا  بضاعت کمکآموزان بيشد بلکه به دانشاز افراد هزينه دريافت نمي

د عدالت آموزشي و حمايت اقتصادي از مذکور يکي از راهبردهاي ايجاگرفت. سياست تعلق مي

شدند شان به مدرسه از نيروي کار محروم ميها بود که به سبب فرستادن فرزندانخانواده

(Monsef, 1976; Naseh, 2016a; Rezaei, 2002).  بر همين اساس، از تحصيل رايگان در

 & Ostadzadeh)است ياد شده« شوکتيه»هاي متمايز مدرسه به عنوان يکي از ويژگي

Ostadzadeh, 2008). بورسيه تحصيلي»آموزان مستعد به تعبير امروز افزون بر آن به دانش »

 & Naseh)شدند آموزان براي ادامه تحصيل به تهران و هند اعزام ميگرفت و دانشتعلق مي

Miri, 2016). ز ها پس اهاي مدرسه اين است که سالرو بودن سياستنکته قابل تامل در پيش

در خصوص تحصيل رايگان و کمک هزينه ادامه « الملکشوکت»هاي نوآورانه اجراي سياست

آموزشي به کم  اختصاص کمک هزينه»آموزان، دولت به صرافت افتاد و قانون تحصيل به دانش

بضاعت در موسسات آموزش آموزان بيحمايت مالي از دانش»( و قانون 1112در سال )« درآمدها

  .(Menasheri, 1992)( را تصويب نمود 1112) در سال« عالي

 سطح فني )عملياتي(

سطح فني و عملياتي سازمان اشاره به مجموعه اقداماتي دارد که از مجراي آن، عمليات اصلي 

توان به مواردي از قبيل، رسالت مي« شوکتيه»شود. در ارتباط با سطح فني سازمان محقق مي

برخورداري مدرسه از « شوکتيه»اولين ويژگي  يابي اشاره کرد.درسي و روش ارزشمدرسه، برنامه
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عنوان با ساير مدارس متفاوت بود. به« شوکتيه»ماموريت و رسالت متفاوت بود. ماموريت مدرسه 

ايجاد شد  (Menasheri, 1992; Ringer, 2014)دولتي -با رويکردي  سياسي« دارالفنون»مثال 

-در حالي (Majidi, 1985; Safa, 1968)تاکيد داشت  «تکنيکپلي»هاي تخصصي و بر آموزش

گسترش آموزش عمومي در مقطع حساس دوره ابتدايي « شوکتيه»که سياست مدرسه 

اين « دارالفنون»اشاره دارد، نقص بزرگ  (DowlatAbadi, 1957)طور که همان )دبستان( بود.

حل ابتدائي و متوسطه را که محصلين مراشد در صورتيبود که در آن علوم عالي تدريس مي

رو، نبود موسسات پشتيبان در سطح ابتدايي و متوسطه که بتوانند بودند. از اينهنوز طي نکرده

 ,Ringer)ترين مشکالت بود آماده کند، يکي از مهم« دارالفنون»آموزان را براي ورود به دانش

به خوبي به « دارالفنون»آموزي از تجربيات با درس« الملکشوکت»رسد، نظر ميبه. (2014

 است.اهميت مقطع ابتدايي پي برده و به درستي بنيان مدرسه را بر مقطع ابتدايي نهاده

از سوي ديگر، با وجود تبعات اجتماعي بسياري که بر آموزش دختران مترتب بود، اولين مدرسه 

در زمره « شوکتيه»افتتاح شد. همين امر سبب شد « بيرجند»( در 1111در سال ) 1دخترانه

و از آن به عنوان  (Hamedi, 2007)رو کشور در آموزش دختران  به حساب آيد مدارس پيش

 Ostadzadeh)شود هاي ممتاز مدرسه مذکور در مقايسه با ساير مدارس نام بردهيکي از ويژگي

& Ostadzadeh, 2008). آموزان دوره ابتدايي در از طرف ديگر، سطح و کيفيت سواد دانش

 ,Naseh & Miri)آموزان دوره متوسطه بود ه زبان فارسي و معلومات رياضي به اندازه دانشزمين

آموزان داشت. همچنين، اين امر نشان از توجه به کيفيت و تعميق يادگيري دانش .(2016

 Ershad)هاي اوليه از مزاياي قانوني مدارک تحصيلي آموختگان سالبرخوردارنشدن دانش

Sarabi, 2008; Rashed Mohasel, 2003) که بر اخذ نشان داد رسالت مدرسه بيش از آن

 مدرک تحصيلي رسمي باشد بر ارتقاي فهم و دانش افراد استوار است. 

بود. دروس دبستان  در سطح فني، جامعيت برنامه درسي« شوکتيه»هاي يکي ديگر از ويژگي

شامل، خط، تعليمات ديني، فارسي و انشا، سرود و موسيقي، دستور و عربي، ورزش، رياضي، 

هايي از جمله، خط، نقاشي، عربي، فارسي، فارسي، جغرافي و تاريخ بود. در دبيرستان درس
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س فرانسه، تاريخ و حساب، جغرافي، عربي، رياضيات، طبيعيات، ورزش، فيزيک و شيمي تدري

« اهلل ناصحميرزا ذبيح»هاي فرهنگي بر مبناي يادداشت .(Naseh & Miri, 2016)شد مي

پروگرام مدرسه شامل، سيستم رشديه، خط نستعليق، حساب، شرعيات، قرآن مجيد، تاريخ ايران 

است کشي بودهو جهان، ادبيات )گلستان، انوار سهيلي(، عربي، جغرافيا، زبان فرانسه، نقشه

(Naseh, 2016a; Rashed Mohasel, 2003) ،به تدريس دروسي از قبيل، فارسي، عربي .

فرانسه، فقه، تاريخ طبيعي، جبر و هندسه، تاريخ ملل قديمه، در سال آخر دبيرستان اشاره 

هايي از جمله، رياضي، فيزيک، شيمي، هيئت، نيز تدريس کتاب  (Monsef, 1976) اندکرده

-هايي از جمله، خياطي، گلست. در مدارس دخترانه به مهارتاتاريخ و جغرافي را ذکر کرده

نکته  .(Naseh & Miri, 2016)است شدهپزي و تدبير منزل توجه ميدوزي، آشپزي، شيريني

( در 1112در سال )« قانون ورزش اجباري در مدارس»که قبل از تصويب و ابالغ  قابل تامل اين

در برنامه درسي « بدنيتربيت»درس  (Sadiq, 1973) 1«سيد محمد تدين»زمان وزارت 

-شدهوجود داشته و ساالنه مسابقات ورزشي فوتبال، واليبال، بارفيکس و ... برگزار مي« شوکتيه»

  .(Naseh, 2016a)است 

شدن زبان رنگشد اما به مرور به علت کمتدريس مي« شوکتيه»در ابتدا زبان فرانسه در 

به هند و نياز به تعامالت « بيرجند»با توجه به نزديکي فرانسوي در منطقه و از سوي ديگر 

ها، نياز به تدريس زبان انگليسي احساس شد. بنابراين به پيشنهاد سياسي و تجاري با خارجي

شد و يک نفر از کشور هند به زبان انگليسي در کنار زبان فرانسوي تدريس مي« الملکشوکت»

آموزان که دانششد. نکته جالب اينخدمت گماردهبراي تدريس به « خانسيد رضي حسين»نام 

 ;Rashed Mohasel, 2003)در انتخاب زبان )انگليسي و فرانسوي( آزادي انتخاب داشتند 

Ershad Sarabi, 2008) آموزان نيز در کنار آموزش دروس جديد، تربيت روحي و معنوي دانش

دريس دروس مذهبي و تاکيد بر اجراي توان به تنوان مثال، مياست. بهمورد توجه قرار داشته

                                                             
( که اوضاع مدارس بسيار نامساعد بود، پيشنهاد تاسيس چهل باب 1211. ايشان تحصيالت خود را در نجف به اتمام رسانيد و در زمان بعد کودتا ) 1

د، اقدامات مهمي در خصوص ( بو1111مدرسه را داد که به تصويب هيئت وزيران رسيد. همچنين، در دوران وزارت )معارف( خويش که مقارن سال )

که از اوايل مشروطه تا متجاوز از سي سال در تهران )محله « تدين»مدارس  .(Ghobadi, 2018)است توسعه آموزش متوسطه و عالي انجام داده

ربي( تاثيرگذار خود در مدرسه از نامبرده به عنوان يکي از معلمان )معلم ع« عيسي صديق»است. داير بوده، متعلق به ايشان بوده« بيرجند»بازار( و 

 .(Sadiq, 1972)است ياد کرده« کماليه»
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 & Blookbashi, 2006; Naseh)فرائض ديني و برگزاري نماز جماعت )اجباري( اشاره کرد  

Miri, 2016; Rashed Mohasel, 2003). 

گردد که واجد آموزان برميبه روش ارزشيابي دانش« شوکتيه»در نهايت، آخرين خصوصيت 

که ارزشيابي پايان دوره هم به صورت کتبي و هم به اين چندين نکته حائز اهميت است. نخست

مدرسه »ظاهرا اين نوع ارزشيابي در  .(Naseh, 2016)است گرفتهصورت شفاهي صورت مي

و بعد  ( ادامه داشته1112روش مذکور تا سال ) .(Goya, 2018)است نيز مرسوم بوده« سعادت

تشکيل « هيئت ممتحنه»آموزان رزشيابي دانشديگران در ا از آن به منظور جلوگيري از دخالت

در جلسات « شوکتيه»نکته دوم، حضور روحانيون مخالف مدرسه  (Ershad Sarabi, 2008)شد 

آنها که با مدرسه نوين سازگاري چنداني  .(Rashed Mohasel, 2003)ارزشيابي پايان دوره بود 

آموزان بپردازند. جداي از ضعف دانشنداشتند، مايل بودند با حضور در جلسه ارزيابي به نقاط 

هدف و نتيجه حضور آنها، آنچه مهم است وجود فرهنگ باز و پذيرنده مدرسه بود که امکان 

چون ساخت. نکته آخر، حضور افراد مشهور همحضور مخالفان را در جلسات امتحان ميسر مي

د فراموش کرد که پرسيدن آموزان بود. البته نبايبه منظور ارزشيابي دانش« شيخ هادي هادوي»

آموزان اندکي دور از انصاف بود ترين مسائل توسط علما و مجتهدان شهر از دانشغامض

(Rashed Mohasel, 2003) شد و آموزان ميشدن دانشو تعدد ممتحنين در جلسه باعث گيج

شي نظرهاي اساسي بين علما فضاي جلسه را به سمت فضل فروالبته در برخي موارد اختالف

 .(Naseh, 2016)داد سوق مي

 بندی و پیشنهادهاجمع

داري نوين در پيوند با شرايط اجتماعي و سياسي ايران تحليل در اين مقاله ابتدا تاريخ مدرسه

به مثابه يکي از مدارس نوين مطرح گرديد. در ادامه به منظور « شوکتيه»شد. سپس مدرسه 

هاي سياسي، فرهنگي )ديني( و جغرافياي به مقوم« شوکتيه»گيري ادراک عميق از علل شکل

هاي سياسي به تاثير انقالب مشروطه، خاندان سياسي )ژئوپليتيکي( توجه شد. در ارتباط با مقوم

هاي فرهنگي پرداخته شد. در ارتباط با مقوم« الملکشوکت»هاي شخصيتي و ويژگي« عَلَم»
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فکر اشاره گرديد و در نهايت در مجتهدان روشن يت)ديني( به ظرفيت فرهنگي بيرجند و حما

 هاي جغرافياي سياسي به موقعيت سياسي و تجاري بيرجند تاکيد شد. پيوند با مقوم

چندين عامل تاثيرگذار « شوکتيه»هدف بخش اول مقاله تبيين اين موضوع بود که در برپايي 

که موقعيت جغرافياي سياسي بيرجند ئيتوان گفت: از آنجااند. بر مبناي بخش اول مقاله ميبوده

هم براي حکومت مرکزي )بويژه قاجار( و هم براي « بيرجند»داراي اهميت بود، بنابراين 

منظور دسترسي به هند( بسيار جذاب بود. اين امر، مراودات کشورهاي انگليس و روسيه )به

جند با تحوالت دنياي تجاري و سياسي متعددي را بدنبال داشت که از مجراي آن حاکمان بير

جديد آشنا شدند. افزون بر موقعيت جغرافيايي، تحوالت سياسي منتهي به انقالب مشروطه نيز 

-با قدرت« بيرجند»زماني و تناسب شرايط سياسي بر شرايط اجتماعي بيرجند تاثيرگذار بود. هم

گيري از ا بهرهفرصت مناسبي را فراهم آورد تا ب« الملکشوکت»طلبي به نام گرفتن مشروطه

تاسيس « شوکتيه»فکر، مدرسه ظرفيت فرهنگي بيرجند و با حمايت مجتهدان و مشاوران روشن

و سپس به نظام آموزشي « بيرجند»و « قاينات»، «قهستان»در بخش دوم، ابتدا به تاريخ شود. 

خه گيري، چراشاره شد. مطالب بخش سوم بر چگونگي شکل«( شوکتيه»بيرجند )قبل و بعد از 

شد که مدرسه مذکور از متمرکز بود. در اين بخش، نشان داده« شوکتيه»هاي حيات و ويژگي

 است.هاي منحصربفردي در عرصه اجتماعي و سياسي برخوردار بودهويژگي

 

کرد وضعيت نظام فعلي اي براي بهحاوي نکات آموزنده« شوکتيه»رسد، ميراث نظر ميبه

هاي مدرسه مذکور پيشنهادهايي ارائه ادامه با توجه به ويژگي مديريت مدرسه در ايران است. در

که مبتني بر مشارکت کليه ذينفعان « شوکتيه»بر مبناي خصوصيت مديريتي  است.شده

شود نامه بود، پيشنهاد ميآموزان، خانواده، مديران و ...( و در چارچوب نظام)معلمان، دانش

از ديگر  مند شوند.همه عوامل تاثيرگذار بهره اي مستقل با همکارينامهمدارس از نظام

خصوصيات مدرسه مذکور برخورداري از شيوه تجهيز و تامين منابع مالي پايدار بود. بر اين پايه 

هاي مندي از رديفهاي نظام آموزش و پرورش افزون بر بهرهگردد در تامين هزينهپيشنهاد مي
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نظر به اعمال  هاي مقدس نيز استفاده شود.ستانبودجه دولتي از درآمد حاصل از موقوفات و آ

گردد از الگوي مذکور بويژه در خصوص پيشنهاد مي« شوکتيه»در « محوريمدرسه»سياست 

اي تفويض اختيار در زمينه نيازسنجي و طراحي مواد درسي منطبق با نيازهاي محلي و منطقه

ي معلمان زبده و باتجربه در مقطع به کارگمار« شوکتيه»ويژگي ديگر مدرسه  برداري شود.بهره

گردد در انتخاب معلمان مناسب براي اين مقطع بيش از پيش رو، پيشنهاد ميدبستان بود. از اين

رو، نگر بودند، از اينداراي بينش عميق تربيتي و جامع« شوکتيه»مديران مدرسه  توجه شود.

-يکي از ويژگي ن ويژگي دقت شود.شود در انتخاب  و انتصاب مديران مدارس به ايپيشنهاد مي

آموزان به صورت همگاني و عمومي بود. بر اين اساس، روش پذيرش دانش« شوکتيه»هاي مهم 

اي که باعث ايجاد نظام شود در نظام آموزش و پرورش از تاسيس هرگونه مدرسهپيشنهاد مي

به ويژگي جامعيت با توجه  1شود، جلوگيري گردد.طبقاتي در آموزش و پرورش و جامعه مي

هاي ديني گردد در طراحي مواد درسي افزون بر ساحتپيشنهاد مي« شوکتيه»برنامه درسي در 

ها از جمله، زيباشناختي )هنر، موسيقي(، تربيت بدني )ورزش(، و آموزشي به ساير حيطه

« شوکتيه»از ديگر خصوصيات  داري، همسرداري و ...( توجه شود.هاي زندگي )خانهمهارت

هاي سياسي و ايدئولوژيک بود. بنابراين، پيشنهاد برداريبازي و بهرهفضاي باز و بدور از سياست

« شوکتيه»هاي مدرسه از ديگر ويژگي شود در اين زمينه الگوبرداري مناسب صورت گيرد.مي

-گرفت. پيشنهاد ميآموختگان بود که به صورت شفاهي و کتبي صورت ميروش ارزيابي دانش

اي نيز هاي توصيفي و مصاحبههاي کتبي از دادهآموزان افزون بر آزمونر ارزيابي دانشگردد د

  استفاده گردد.
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