
 مسئلۀ عدالت آموزشی 
در دهۀ نخست دورۀ جمهوری اسالمی

چکيده
ــی به دلیل غلبة  ــالمی، جریان های انقالب ــال های دورة جمهوری اس ــتین س در نخس
ــی را به دولتی كردن مراكز آموزشی و برچیدن  ــتی، عدالت آموزش گفتمان سوسیالیس
ــیر كردند. بااین حال و برخالف این تفسیر  ــات آموزشی خصوصی تفس مراكز و مؤسس
به تدریج از سال 1361 مقابله با آموزش عمومی و عالی دولتی آغاز و عدالت آموزشی 
ــد. درحالی كه این موضوع  ــی تفسیر ش ــات آموزش به خصوصی كردن مراكز و مؤسس
ــی و با سیاست های دولت چپ گرای  ــت نخستین انقالبیون از عدالت آموزش با برداش
ــوی در تعارض بود. ازهمین رو مسئلة این پژوهش آن است  ــین موس مهندس میرحس
كه درنتیجة چه شرایط و فرایندی تعریف و مصادیق عدالت آموزشی در دهة نخست 
ــد و خود به مسئله تبدیل شد؟ فرضیة این  ــالمی دچار چرخش ش دورة جمهوری اس
ــالمی، غلبة گفتمان سوسیالیستی و  ــت كه در آغاز دورة جمهوری اس پژوهش آن اس
ــد، ولی در  ــی به آموزش كاماًل دولتی ش دولت گرایی موجب معناكردن عدالت آموزش
ــكالت فزایندة مالی  ــتین دهة 1360 افزایش جمعیت و تقاضا، و مش ــال های نخس س
حكومت به دلیل جنگ، موجب چرخش گفتمانی و گرایش به خصوصی سازی آموزش 

و معناكردن آن به عدالت آموزشی شد.
ــا و از روش تاریخی برای  ــن پژوهش از روش كتابخانه ای برای گردآوری داده ه در ای

تحلیل داده ها استفاده شده است.
ــوزش دولتی، آموزش خصوصی،  ــی، آموزش رایگان، آم کليدواژه ها: عدالت آموزش
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مقدمه
بدون تردید، آموزش وپرورش مهارت های شناختی را به كودک می آموزد و توانایی تفكر را رشد 
می دهد، ولی روشن نیست كه آیا این مهارت ها می توانند رابطة میان آموزش وپرورش، موقعیت 

شغلی و درآمد فرد را تبیین كند؟
دراین باره دو پارادایم وجود دارد: پارادایم كاركردگرایی و پارادایم انتقادی. پارادایم كاركردگرایی 
مدرسه را سازوكاری موثر برای تمایز و تخصیص افراد مستعد و ابزاری برای ایجاد مهارت های 
شناختی می داند )شارع پور، 1386، صص56-57(. برای نمونه گاسلین1 سه كاركرد اساسی برای 
ــاف و انتقال دانش جدید و  ــت: حفظ و انتقال فرهنگ، نوآوری، اكتش آموزش وپرورش قائل اس

تخصیص افراد به موقعیت های مختلف در جامعه )شارع پور، 1386، ص20(.
براساس این پارادایم برخی نظریه پردازان كاركرد آموزش وپرورش را موجب تحرک اجتماعی 
ــی از مهم ترین  ــت اجتماعی می دانند؛ آنان تأكید دارند كه عدالت آموزش ــش عدال و تحقق بخ
مطالباتی است كه ذیل عدالت اجتماعی شمرده می شود. از این جمله هاینمن2 تأكید می كند كه 
طبق یافته های بسیاری از تحقیقات، عدالت آموزشی متغیری بسیار مهم در موفقیت و پیشرفت 
ــورهای درحال توسعه و فقیر است؛ هرچند زمینة اجتماعی–اقتصادی هم  دانش آموزان در كش
نقش درخوری دارد )حسینی، 1389، ص20(. كلمن3 نیز معتقد است كه ایجاد امكان آموزش 
ــابقة خانوادگی، طبقة اجتماعی، قومی، نژادی و نیز  رایگان برای بچه ها بدون درنظرگرفتن س
جنس از ضروریات عدالت آموزشی است )سرخ جعفر، 1386، ص107(. از دیدگاه این دسته از 
نظریه پردازان، آموزش كاالیی عمومی است؛ بنابراین آنان مخالف آموزش خصوصی و خواهان 
آموزش دولتی هستند. از دیدگاه آنان گسترش آموزش خصوصی موجب جذب امكانات آموزشی 
بهتر در مراكز خصوصی و اختالف كیفیت خدمات آموزشی مراكز آموزشی خصوصی و دولتی 

و ایجاد تبعیض می شود.
پارادایم انتقادی، تفسیر متفاوتی از آموزش وپرورش و رابطة آن با جامعه عرضه می كند. این 
پارادایم نیز همانند پارادایم كاركردگرایی، معتقد است مدرسه رابطة نزدیكی با جامعه دارد؛ ولی 

1. Goslin
2. Hyneman
3. Coleman
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بر این باور است كه مدرسه بیشتر با تقاضاهای نخبگان جامعه رابطه دارد تا با نیازهای كل آن. 
ــه را عاملی می داند كه درجهت منافع نخبگان عمل می كند، نابرابری های  این پارادایم؛ مدرس
موجود را تقویت می كند و نگرش خاصی در افراد به وجود می آورد تا وضع موجود خود را پذیرا 
باشند )شارع پور، 1386، صص56-57(. پی یر بوردیو معتقد است منبع نابرابری در جامعه بیشتر 
ماهیت فرهنگی دارد تا اقتصادی و فاصلة بین فرهنگ مدرسه و خاستگاه اجتماعی-اقتصادی 
كودک، عامل مهمی در تعیین موفقیت كودک در نظام آموزشی محسوب می شود. به باور وی 
ــت كه از آن طریق،  ــی از آموزش وپرورش یكی از مهم ترین راه هایی اس بازتولید فرهنگی ناش
ساختار طبقاتی بازتولید می شود و به بیان دیگر، بازتولید اجتماعی ازطریق نهادهای آموزشی 
صورت می گیرد؛ به همین جهت او معتقد است كه نظام آموزشی بهترین راه حلی است كه تاریخ 

برای انتقال قدرت پیدا كرده است )شارع پور، 1386، ص85(.
براساس این پارادایم برخی نظریه پردازان دربارة كاركرد برابرساز اجتماعی آموزش وپرورش تردید 
ــینی، 1389، ص19(. از دیدگاه این گروه، آموزش، كاالیی خصوصی است كه افراد با  دارند )حس
توجه به قدرت اقتصادی خویش می توانند به كیفیتی متفاوت از آن دسترسی داشته باشند؛ بنابراین 
این گروه با آموزش دولتی مخالف اند.1 آنان برای اثبات سخن خویش از تحلیل هزینه فایده2 استفاده 
می كنند. براساس تحلیل هزینه-فایده آموزش وپرورش و آموزش عالی دو نوع فایده دربردارد: فایده 
ــتقیم شامل فوایدی كه آموزش به طور غیرمستقیم برای افراد و جامعه درپی دارد،  و بازدهِ غیرمس
همانند رفاه اجتماعی، ارتقای سطح فرهنگ، تغییر رفتار فردی و جمعی. فایدة دوم مستقیم است 
بدین معنا كه افراد به طور مستقیم از آن منتفع می شوند همانند افزایش درآمد و سطح رفاه مادِی 
فردی. براساس این تحلیل ازآنجاكه بیشترین فایدة آموزش عالی فایدة مستقیم است افراد خود باید 
هزینة دسترسی به این فایده را نیز برعهده بگیرند و دولت موظف به تقبل هزینة یادشده نیست؛ 
ــطح از آموزش را  درحالی كه باالبودن میزان بازدهی اجتماعی آموزش عمومی، دولتی بودن این س
ــاخاروپولوس و وودهال، 1373، صص83-85(. میلتن فریدمن بر آن است كه  تأیید می كند )س
ــتراک  ــت مانند تأمین اجتماعی، یكی دیگر از وجوه اش »امر آموزش وپرورش دولتی هم، درس

ــرای نقد دیدگاه های طرفداران آموزش خصوصی و دولتی ن.ک: حاضری، 1377، صص87-116؛ مهرعلیزاده، 1373،  1. ب
صص60-76؛ تسنیمی و سجادی، 1380، صص42-15.

2.	Cost-Benefit
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میان فلسفة حكومت استبدادی ازیک طرف و فلسفه های حكومتی سوسیالیستی ازطرف دیگر 
است. در اینجا هم دولت های اشرافی و استبدادی پروس و حكومت پادشاهی فرانسه پرچم داران 
سلطة دولت بر نظام آموزش وپرورش بودند؛ و تنها به پیروی از اینان بود كه روشنفكران متمایل 
به سوسیالیسم در امریكا و انگلستان و بعدها جمهوری خواهان در فرانسه هم به زمرة حامیان 
عمدة دخالت دولت در امور آموزش وپرورش در كشورهای خویش درآمدند« )فریدمن، 1378، 
ص206(. از دیدگاه وی حامیان آموزش دولتی دو دلیل دارند: 1. تحصیالت عالی عالوه بر منافع 
ــترده ای دارد. 2. برای فراهم شدن برابری فرصت ها، صرِف  شخصی، منافع اجتماعی بسیار گس
پوِل دولت ضروری است؛ درحالی كه به نظر وی مقصود از منافع اجتماعی روشن نیست و افراد 
ــا اجتماعی. به عالوه دولتی كردن آموزش  ــخصی دارند ت در روی آوردن به تحصیل انگیزه ای ش
ــط و باالتر  اگرچه با هدف كمک به خانواده های فقیر صورت می گیرد؛ ولی خانواده های متوس
ــط بیش از خانواده های فقیر از آن بهره مند می شوند و این بی عدالتی است )فریدمن،  از متوس

1378، صص 240و245-244(.
بنابراین دربارة كاركرد اجتماعی عدالت آموزشی و رابطة آن با آموزش دولتی میان محققان 
اختالف نظر وجود دارد. برخی خواهان آموزش دولتی در همة سطوح آموزشی، برخی خواهان 
آموزش دولتی و اجباری در سطح آموزش عمومی و برخی خواهان آموزش دولتی و نیز خصوصی 
در همة سطوح آموزشی به موازات یكدیگر هستند. پیش فرض این پژوهش آن است كه عدالت 
آموزشی زمینه ساز برقراری عدالت اجتماعی است. با این پیش فرض بحث عدالت آموزشی در 

دورة پهلوی و چگونگی تبدیل آن به مسئله در دورة جمهوری اسالمی بررسی خواهد شد.
با توجه به تعریف های متفاوت از عدالت آموزشی كه در بخش بعدی به آن اشاره خواهد شد 
در این پژوهش تنها به رابطة عدالت آموزشی و اقتصاد و یا همان رابطة میان عدالت آموزشی و 

آموزش دولتی و خصوصی در دورة موردبحث پرداخته خواهد شد.
ــالمی، جریان های انقالبی به دلیل غلبة گفتمان  ــال های دورة جمهوری اس ــتین س در نخس
ــتی، عدالت آموزشی را به دولتی كردن مراكز آموزشی و برچیدن مراكز و مؤسسات  سوسیالیس
آموزشی خصوصی تفسیر كردند. بااین حال و برخالف این تفسیر به تدریج از سال 1361 مقابله 
ــات  ــی به خصوصی كردن مراكز و مؤسس با آموزش عمومی و عالی دولتی آغاز و عدالت آموزش
آموزشی تفسیر شد. درحالی كه این موضوع با برداشت نخستین انقالبیون از عدالت آموزشی و 
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با سیاست های دولت چپ گرای مهندس میرحسین موسوی در تعارض بود. ازهمین رو مسئلة 
این پژوهش آن است كه درنتیجة چه شرایط و فرایندی تعریف و مصادیق عدالت آموزشی در 
دهة نخست دورة جمهوری اسالمی دچار چرخش شد و خود به مسئله تبدیل شد؟ فرضیة این 
پژوهش آن است كه در آغاز دورة جمهوری اسالمی، غلبة گفتمان سوسیالیستی و دولت گرایی 
ــال های نخستین  ــد؛ ولی در س ــی به آموزش كاماًل دولتی ش موجب معناكردن عدالت آموزش
دهة 1360 افزایش جمعیت و تقاضا، و مشكالت فزایندة مالی حكومت به دلیل جنگ، موجب 
چرخش گفتمانی و گرایش به خصوصی سازی آموزش و معناكردن آن به عدالت آموزشی شد.

ــی مستقل انجام نشده است. این مسئله حتی در پژوهش  تاكنون دربارة این موضوع پژوهش
ــت آموزش در ایران از سال 1360 تا  ــاعی و همكارانش )1391( به نام »دولت و سیاس علی س
1388ش« مغفول مانده است. تنها علی محمد حاضری )1377( در پژوهشی به موضوع آموزش 
عمومی دولتی و علل تغییر آن به خصوصی پرداخته، گرچه از تحلیل فرایند آن بازمانده است. 

ازهمین رو پژوهش پیش رو نخستین پژوهش مستقل در این زمینه است.
ــردآوری داده ها و از روش تاریخی برای تحلیل  ــن پژوهش از روش كتابخانه ای برای گ در ای

داده ها استفاده شده است.

تعریف مفاهيم
1. عدالت آموزشی

عدالت آموزشی را برابری در برخورداری از شرایط ذیل دانسته اند:
1. ازنقطه نظر دسترسی یا برخورداری آموزشی؛ در این زمینه نسبت ثبت نام كنندگان به 
كل جمعیت الزم التعلیم، محو بی سوادی، نفی تبعیض برای طبقات مختلف و... مدنظر 

است.
ــی قرار گرفته است؛ این منابع می تواند  2. منابعی كه برای درونداد در اختیار نظام آموزش
ــرانه، برنامه ها، متون و روش های آموزشی، امكانات كمک آموزشی و...  شامل هزینة س

باشد.
3. عملكرد نظام آموزشی؛ عملكرد نظام آموزشی را می توان همان تعهد نظام آموزشی به 
جامعه، تلقی كرد كه در میزان گذر از یک دوره به دورة دیگر، افت تحصیلی، بسندگی 
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محتوا و متون آموزشی با نیاز فرد و جامعه، و... بروز می كند )حسینی، 1389، ص21(.

2. کاالی عمومی و خصوصی
ــت كه به طور اعتباری یا ذاتی، سهم هركس از آن به قدرت خرید و  كاالی عمومی، كاالیی اس
تمایل او بستگی نداشته باشد؛ برعكس كاالی خصوصی كاالیی است كه به طور اعتباری یا ذاتی، 
ــد )حاضری، 1377،  مقدار مصرف آن تابعی از قدرت خرید و اراده و تمایل مصرف كننده باش

ص90(.

کوشش برای برقراری عدالت آموزشی از دورۀ مشروطه تا پایان دورۀ پهلوی )1285-1357ش(
ــینة كوشش برای برقراری عدالت آموزشی در ایران به دورة مشروطه بازمی گردد. در ماّدة  پیش
ــیس مدارس به »مخارج ملتی و دولتی« و  ــی مصوب 1324ق، تأس نوزدهم متمم قانون اساس
تحصیل اجباری پیش بینی و در قانون اساسِی معارف، مصوب دهم ذی قعدة 1329ق، بر آن تأكید 
ــد؛ ولی نبود منابع كافی مانع از اجرایی شدن این اصل از قانون اساسی شد )مجموعه قوانین  ش
ــروطیت )1285-1299 هجری شمسی(، 1388، ص94(. همچنین قانون  و مقررات عصر مش
ــی نفر محصل به اروپا تصویب شد. براساس این قانون دولت می بایست ساالنه بیست  اعزام س
نفر را از واجدان شرایط از مدارس انتخاب و برای ادامة تحصیل به اروپا اعزام می كرد. در همان 
سال نیز می توانست سی نفر را برای تحصیل علوم و فنون به فرنگ بفرستد )صدیق اعلم، 1351، 
ــتقرار حكومت  ــی اردكانی، 1378، ج1، ص357(؛ ولی درمجموع پیش از اس ص366؛ محبوب
پهلوی در راه برقراری عدالت آموزشی جز تصویب قوانینی كه در عمل بسیاری از آنها اجرا نشد 

و یا مقیاس اجرایی آنها بسیار محدود بود، اقدام چندانی صورت نگرفت.
در دورة رضاشاه با پیدایش ثبات نسبی در اوضاع سیاسی و اداری و كوشش حكومت برای گسترش 
ــمار مراكز آموزشی رو به افزایش نهاد )صدیق اعلم، 1351، صص170-171(. در  عدالت آموزشی ش
سال 1312ش تحصیل در دبستان های دولتی در سراسر كشور برای همگان رایگان اعالم شد 
ــترش كند آموزش همین بس كه در  )صدیق اعلم، 1351، صص473و481(. بااین حال در گس
ــطه در ایران، به 150 تن نمی رسیده است )حاضری،  ــال 1307 كل دانش آموختگان متوس س
1372، ص38(. در همین سال -در زمان وزارت معارف یحیی قراگزلو- درزمینة اعزام محصل 
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ــع نیازهای فنی و علمی به موجب مصوبة مجلس مقرر  ــناس و رف به خارج برای پرورش كارش
ــجو برای فراگرفتن علوم و فنون نوین از میان  ــد به مدت شش سال هرسال 100 نفر دانش ش
ــابقه، انتخاب و به اروپا اعزام شوند  ــتان ها پس از برگزاری امتحان مس دانش آموختگان دبیرس

)مرزبان، 2535، ص50؛ صدیق اعلم، 1351، ص371(.
ــی در سه زمینة آموزش عمومی،  ــش برای برقراری عدالت آموزش در دورة پهلوی دوم كوش
ــای 1320-1340 بی عدالتی  ــجو ادامه یافت. بااین حال طی دهه ه آموزش عالی و اعزام دانش
آموزشی به شكل گسترده ای برقرار ماند. درحالی كه اقشار متوسط و پایین با مشكل پولی بودن 
آموزش عمومی و آموزش عالی و كنكور دست به گریبان بودند، اقشار باال برای گذر از سد كنكور 
و امكان فرستادن فرزندانشان به خارج و دریافت مدارک معتبر و كسب منزلت اجتماعی باالتر 
مشكلی نداشتند. در چنین شرایطی حكومت پهلوی درزمینة آموزش عمومی تنها به تصویب 
ــرداد1322 قانون تعلیمات اجباری  ــنده كرد. در 14م ــی برای رایگان كردن آموزش بس قوانین
تصویب شد. دورة تحصیالت رایگان شش سال بود، ولی به دلیل كمبود منابع مالی برای ایجاد 
ــال پنجم و ششم آن تا حداكثر پنج سال پس از تصویب این قانون، اختیاری  مقدمات كار، س
اعالم شد )مجموعه قوانین و مقررات سالهای )1321-1330 هجری شمسی(، 1388، ص76(. 
ــد در كنار آموزش رایگان  ــكل كمبود بودجة كشور در زمان جنگ جهانی دوم موجب ش مش
ــویق شود )صدیق اعلم، 1351،  ــیس مدارس غیررسمی )ملی/خصوصی( نیز تش و دولتی، تأس
ــاق دولت ایران به قرارداد بین المللی  ــفند 1346 نیز قانون الح صص450-451(. در هفتم اس
مبارزه با تبعیض در موضوع تعلیمات به تصویب مجلس سنا رسید. بر مبنای مادة چهارم این 
قانون دولت ها تعهد می كردند: »تعلیمات ابتدایی را اجباری و مجانی نمایند. تعلیمات متوسطه 
را به ُصور مختلف آن تعمیم داده و دردسترس همگان قرار دهند. تعلیمات عالیه را با برخورداری 
ــتعداد افراد دردسترس همه قرار دهند.« درعین حال در این  ــاوات كامل و با توجه به اس از مس
ماده تصریح شده بود كه الزم است آزادی والدین و قیم های قانونی در انتخاب مدارسی غیر از 
مدارس دولتی برای اطفال خود رعایت شود )مجموعه قوانین و مقررات سالهای )1347-1345 

هجری شمسی(، 1389، ص3633(. 
حكومت در این مرحله یعنی دهه های 1320-1340 به سبب ناتوانی در اختصاص بودجة الزم 

به بخش آموزش، تنها به تصویب قوانین در راه برقراری عدالت آموزشی بسنده كرد.
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ــیوم نفت ایران، شاه فرمان  ــی از لغو قرارداد كنسرس تا آنكه با افزایش درآمدهای دولت ناش
ــی و راهنمایی و در 1353  ــاری را در 1352 برای مقاطع ابتدای ــرای آموزش رایگان و اجب اج
ــپردن تعهد خدمتـ  رایگان اعالم كرد )ایران و انقالب شاه  ــطهـ  به شرط س برای دورة متوس
ــال تحصیلی 1353-1354 از تعداد  و ملت، 2536، ص214؛ پهلوی، 1389، ص133(. در س
ــع تحصیلی از مزایای آموزش  ــور 6,422,605 نفر در همة مقاط 6,925,052 دانش آموز كش
ــدند و اكثریت قریب به اتفاق دانش آموزان دبیرستان های غیردولتی نیز مانند  رایگان بهره مند ش
ــتمین  ــدند )هش دانش آموزان دیگر با دادن تعهد خدمت از برنامة تحصیل رایگان برخوردار ش

كنفرانس ارزیابی انقالب آموزشی رامسر، 1354، صص53-51(.
ــجو به خارج ازكشور، اجرای قانون اعزام محصلین ایرانی  درزمینة آموزش عالی و اعزام دانش
ــجویان رتبة اول  ــت دانش مصوب 1313 تداوم یافت. طبق این قانون وزارت فرهنگ می توانس
ــراهای عالی را دربرابر تعهد خدمت، به خارج اعزام  ــكده ها و دانشس ــته های دانش هریک از رش
ــری، 1372، ص83(. در 1338 بیش از 16,000 نفر در خارج تحصیل می كردند.  ــد )حاض كن
از این میان 350 نفر محصل دولتی بودند و 426 نفر از دولت كمک هزینه می گرفتند و بیش 
از 15,000 نفر نیز با هزینة شخصی خود و با استفاده از تسهیالت دولتی به تحصیل مشغول 
ــجوی شاغل به تحصیل در خارج ازكشور، 139  ــمار 20,507 نفر دانش بودند. در 1347 نیز از ش
ــده بودند و بقیه با  نفر با هزینة كامل دولت و 212 نفر با كمک هزینة دولت به خارج اعزام ش
هزینة شخصی خود در خارج به سر می بردند. طی سال های 1349-1357 درمجموع 2026 نفر 

دانشجو با هزینة كامل دولت به خارج اعزام شده بودند )حاضری، 1372، ص39(.
در 1347 در نخستین كنفرانس ارزشیابی انقالب آموزشی در رامسر، تسهیالتی برای گسترش 
آموزش عالی و تسهیل اعزام دانشجویان به خارج در نظر گرفته شد. قطعنامة این كنفرانس به 
فراهم كردن تسهیالتی برای دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه های داخل و خارج ازكشور و گرفتن 
ــت )كنفرانس  ــاره داش تعهداتی نظیر بازپرداخت و انجام خدمت پس از فراغت از تحصیل اش

انقالب آموزشی رامسر، 1347، صص22-21(.
باوجود تمهیدات اندیشیده شده برای برقراری عدالت آموزشی، پولی بودن آموزش عمومی و 
عالی سبب شد در سال تحصیلی 1348-1349 تنها در حدود 8 درصد از دانشجویان آموزش 
ــینان باشند )شرف زاده، 1383، ص111(. در چنین شرایطی  عالی از طبقات كارگر و روستانش
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ــجویی را نهادهای  ــجویان بی تمكن، از دهة 1350 پرداخت وام های دانش برای كمک به دانش
مختلف آغاز كردند. چنان كه در سال تحصیلی 1351-1352 از شمار 115000 نفر دانشجویان 
ــتر آن ها از محل وام  ــجویی استفاده می كردند كه بیش ــور، حدود 15000 نفر از وام دانش كش
ــده بود. پیش ازآن نیز بنیاد پهلوی و بنیاد رضا پهلوی تسهیالتی را  ــت وزیری پرداخت ش نخس
ــجویان قرار می دادند )ششمین كنفرانس ارزیابی انقالب آموزشی  در قالب وام در اختیار دانش
رامسر، 1352، صص 12و32-35(. در ادامه برای ضابطه مندكردن و افزایش شمار دانشجویان 
ــجویان در 1353 زیر نظر وزارت علوم و آموزش  ــهیالت، صندوق رفاه دانش بهره مند از این تس
ــكیل شد )مجموعه قوانین و مقررات سالهای )1351-1353هجری شمسی(، 1390،  عالی تش
ــاه موجب شد  ص5503(. افزایش درآمدهای نفتی و طرح برنامه های بلندپروازانة محمدرضاش
ــائل و امكانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی«  ــرداد 1353 با تصویب قانون »تأمین وس در م
تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی كشور دربرابر تعهد خدمت، رایگان اعالم شود 
ــیس صندوق  ــت(. با تأس )مجموعه قوانین فرهنگ و آموزش عالی، بی تا، صص14-16، پانوش
ــائل و امكانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی«  ــجویان و تصویب قانون »تأمین وس رفاه دانش
شمار انبوهی از دانشجویان ایرانی، كمک هزینة تحصیلی و كمک هزینة مسكن دریافت كردند 
ــتمین كنفرانس ارزیابی انقالب آموزشی رامسر، 1354، ص44؛ نهمین كنفرانس ارزیابی  )هش

انقالب آموزشی رامسر، 2535، صص28و55-54(.
ــده تبعیض های دهه های 1320-1340 تا حدود زیادی كاهش  با كمک سیاست های یادش
ــار باال از  ــه نابرابری هایی همچون برخورداری اقش ــد. اگرچ ــی برقرار ش یافت و عدالت آموزش
ــتان های خصوصی و كالس كنكور همچنان وجود داشت؛ ولی برخورداری اقشار پایین  دبیرس
از انگیزة بیشتر، عامل مهمی در كسب سهمیة متناسب با استعداد برگزیدگان این طبقه بود. 
بدین ترتیب سخت كوشان اقشار پایین نیز می توانستند وارد دانشگاه های برتر شوند و احساس 
ــاس تبعیض  ــرود. تنها در بحث اعزام به خارج تااندازه ای احس ــی و تبعیض از میان ب بی عدالت
وجود داشت كه در دهة 50 با توجه به امكان اشتغال به كار درحین آموزش، زمینه برای اعزام 
ــار متوسط و پایین نیز مهیا شد. در این سال ها عالوه بر كسانی كه به طبقات باال  فرزندان اقش
تعلق و امكان اعزام به خارج داشتند، دیگر اقشار نیز با كار مرتبط یا غیرمرتبط در كشورهای 
محل تحصیل به تأمین هزینه های خویش می پرداختند )حاضری، 1372، صص 53-54 و -83
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85(. حضور دانش آموختگان خارج ازكشور در میان انقالبیون گواهی بر این امر است. ازهمین رو 
در دورة مبارزات مخالفان با حكومت پهلوی، بخش آموزش نمود نابرابری اجتماعی-اقتصادی 
فاحش نبود و تقریباً می توان گفت جلوة بی عدالتی آموزشی جزءِ نقایص عمده و برجستة نظام 

شاهنشاهی نبود.

نگاه جریان های انقالبی به مسئلۀ عدالت آموزشی در دورۀ جمهوری اسالمی
ــئله، وجود مدارس  در زمان بروز انقالب، آموزش عمومی و عالی، دولتی و رایگان بود. تنها مس
خصوصی )ملی( و مدارس میسیون های خارجی و وابسته به سفارتخانه ها همانند مدرسة پارتیان، 
وابسته به سفارت انگلیس، و مؤسسات آموزش عالی خصوصی بود. بر سر نحوة برخورد با این گونه 
مدارس و مراكز آموزشی اختالف وجود داشت. این اختالف به چالش فكری بزرگ تری مربوط 
می شد. درواقع در میان جریان های انقالبی و حتی جریان اسالم گرا بر سر میزان اختیار دولت 
ــی وجود داشت. در این میان جریان چپ بر دولتی بودن اقتصاد  و بحث مالكیت اختالف اساس
به طور عام و بخش آموزشی به طور خاص تأكید داشتند1. جریان لیبرال نیز عدالت آموزشی را به 
معنای رایگان كردن آن تعبیر می كرد گرچه خواهان دولتی كردن آموزش نبود. جریان اسالم گرا 
خود به دو گروه تقسیم می شد: گروهی با تأكید بر مبانی فقهی فردمحور خواستار دخالت نكردن 
ــتردة دولت در اقتصاد، كنترل نكردن تجارت خارجی و داخلی و دفاع از مالكیت خصوصی  گس
ــور از مداخلة همه جانبة دولت در  ــروه دیگر با تأكید بر برخی مبانی فقهی جمع مح ــد. گ بودن
ــی، محدودكردن مالكیت و وضع قوانینی برای محدودكردن  اقتصاد، ملی كردن تجارت خارج
مالكیت و كنترل سرمایه داران دفاع می كردند. گروه نخست كه بعدها به جریان راست شهرت 
ــنتی و  ــالت مواضع خود را بیان می كرد با تأكید بر فقه س یافت و به طور عمده در روزنامة رس
ــالم رساله ای، مخالفین را به التقاط و چپ گرایی متهم می كرد. گروه دوم كه بعدها جریان  اس

1. هفته نامة آرمان نوشت: »آموزش وپرورش ما محدود، عقب مانده، انحصاری و طبقاتی است. اكثریت فرزندان خانواده های 
زحمتكش میهن ما دسترسی به آموزش ندارند. باید آن چنان نظام آموزشی ایجاد كرد كه هیچ كس به علت عدم توانایی مالی 
پشت در مدرسه نماند. آموزش از آغاز تا پایان باید رایگان باشد... آموزش دولتی باید جانشین آموزش بی بندوبار خصوصی 
شود« )همگام با انقالب در دانشگاهها دگرگونی بنیادی در نظام آموزش عالی نیاز مبرم زمان ما، 1361، ص31، نقل شده از: 

هفته نامة آرمان، ارگان مركزی سازمان جوانان و دانشجویان دموكرات ایران، د2، س1، ش2، 23اسفند1357(.
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چپ نامیده شد، به طوركلی در روزنامة كیهان اعالم موضع می كرد. آنان بر نقش زمان و مكان 
در تحول احكام اسالم و محوریت عدالت اجتماعی در احكام اسالمی تأكید می كردند )فوزی، 

1385، ج2، صص109-108(.
در زمان تصویب اصل سی ام1 قانون اساسی این اختالفات خود را نشان داد. اكثریت نمایندگان 
مجلس خبرگان قانون اساسی با موضوع رایگان بودن تحصیل موافق بودند، ولی با محدودكردن 
آموزش به بخش دولتی و حذف بخش خصوصی مخالف بودند. آنان در جلسة 3مهر1358 كه 
روی اصل 30 قانون اساسی بحث شد، نگرانی خویش را از این مسئله مطرح كردند. در این جلسه 
جعفر سبحانی گفت: »آیا این اصل می رساند كه تعلیم و تربیت باید رایگان باشد و غیررایگان 
در مملكت وجود نداشته باشد؟ درست است كه اثبات است و نفی ماعدی نیست، ولی این اصل 
در آینده ممكن است مستمسک شود، یعنی ممكن است در آینده به تحصیالت رایگان كه یک 
نوع آزادی برای افراد است تمسک كنند و می توانند جلوی افرادی را كه می خواهند دبستانی با 
سلیقة شخصی و خدمات انسانی و مالی خودشان درست كنند با تمسک به همین اصل گرفته و 
جلو احداث دبستان و دبیرستان های ملی را بگیرند.« احمد مدنی، نمایندة جبهة ملی، نیز گفت: 
»یک تبصره اضافه كنید كه تأسیس مدارس ملی آزاد است«؛ ولی گروه مقابل چنین تفسیری 
را نفی كردند. محمد بهشتی، نایب رئیس مجلس گفت: »خیر آقای سبحانی این اصل داللتی بر 
این موضوع ندارد.« وی در پاسخ به مدنی نیز گفت: »در قانون اساسی معمول نیست كه تبصره 
بنویسند. عنایت بفرمایند همین اندازه كه بازكردن مدارس ملی را نفی نكنند همین اندازه كافی 
ــت« )صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  اس

1364، ج1، صص788-787(.
مخالفان دولتی شدن امور این مسئله را مطرح كردند كه در قانون اساسی به اهداف حكومت 
باید در حد توان دولت توجه كرد و بیش از آن از دولت انتظار نداشت. در همان جلسه ابوالقاسم 
خزعلی گفت: »... باید فكر كنیم ببینیم دولت امكانات دارد ...، چون بار دولت را نباید سنگین 
كرد. ما باید بنویسیم: دولت مكلف است در حدود امكانات خود زمینة اجرای این اصل را فراهم 
ــتی پاسخ داد: »همان طوركه در فقه هم بحث شده است در هر مبحثی شرط  كند«؛ ولی بهش

1. دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همة ملت تا پایان دورة متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت 
عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
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قدرت و توانایی ملحوظ است دیگر در هر حكمی نمی نویسند »به شرط قدرت«. این جمله در 
همه جا ساری است و البته دولت هم به شرط قدرت هر كاری را خواهد كرد« )صورت مشروح 
ــی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 1364، ج1، ص788(.  مذاكرات مجلس بررس
ــید )صورت مشروح  به هرروی این اصل با 55 موافق، 2 مخالف و 5 رأی ممتنع به تصویب رس

مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 1364، ج1، ص789(.

تفسير عدالت آموزشی به دولتی کردن آموزش
ــترین نفوذ بود و از حمایت امام خمینی، رهبر جمهوری  بااین حال جریان چپ كه دارای بیش
اسالمی برخوردار بود توانست تفسیر خویش را از اصل 30 قانون اساسی بر كرسی بنشاند. آنان 
كه وجود مدارس خصوصی )ملی( را ـ كه بهترین امكانات و معلمان را در اختیار خود داشتند 
ـ تبعیض آمیز می دانستند، عدالت انقالبی و رایگان بودن تحصیل را همان گونه كه جریان راست 
ــیر كردند.  ــات آموزش عالی تعبیر و تفس پیش بینی كرده بود به دولتی كردن مدارس و مؤسس
ــائل و امكانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی« )مصوب  بدین ترتیب با تأیید قانون »تأمین وس
مرداد 1353( به وسیلة شورای انقالب در 1358/7/26 تحصیل در دورة آموزش عالی همچنان 
رایگان باقی ماند )مجموعه قوانین فرهنگ و آموزش عالی، بی تا، صص13-14(. سپس شورای 
انقالب با تصویب »قانون ادغام برخی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مركز« در 
1358/8/6 تعداد 53 موسسة آموزش عالی دولتی و خصوصی را در هم ادغام كرد )مجموعه قوانین 
ــگاه  فرهنگ و آموزش عالی، بی تا، صص15-36( كه پس از انقالب فرهنگی در قالب دو دانش
دولتی خواجه نصیرالدین طوسی و عالمه طباطبایی فعالیت خود را ادامه دادند )حاضری، 1379، 
ص97(. هم چنین شورای انقالب درزمینة آموزش عمومی نیز »به منظور توزیع عادالنة امكانات 
آموزشی« و ازبین بردن تبعیض در تاریخ 1358/12/2 الیحه ای قانونی را راجع به ادارة واحدهای 
ــی غیردولتی به صورت دولتی تصویب كردند )حاضری، 1377، صص69-70(. براساس  آموزش
ــرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در امر  ــن الیحه و برخالف قانون الحاق دولت ایران به ق ای
ــمیت  ــفند 1346( كه حق والدین را در انتخاب مدارس غیردولتی به رس تعلیمات )مصوب اس
شناخته بود، اكثر مدارس غیردولتی در سراسر كشور به كنترل آموزش وپرورش درآمد و آموزش 
ــی نیز بركنار نبود. به نظر می رسد  ــائبة سیاس ــد. البته این اقدام از ش عمومی و عالی دولتی ش



157

ی |
الم

 اس
ی

ور
مه

 ج
رۀ

دو
ت 

خس
ۀ ن

ده
در 

ی 
زش

مو
ت آ

دال
ۀ ع

سئل
| م

محدودكردن گروه های ماركسیست كه گاهی با راه اندازی مدارسی به كار آموزش های سیاسی و 
اعتقادی خالف خواست حاكمیت مشغول بودند در این امر مؤثر بود )حاضری، 1377، ص70، 
پانوشت 1(. آنچه این گمان را تقویت می كند این موضوع است كه باوجود این مصوبه، شماری 
از مدارس اسالمی -كه در رأس آن ها مدارس علوی و نیكان بودند- با حمایت جریان راست با 
دولتی شدن مدارس مخالفت كردند و با استفاده از نفوذی كه در بخشی از هیئت حاكمه داشتند 
ــری، 1377، صص70-71(. تداوم مخالفت این جریان و  ــه فعالیت خویش ادامه دادند )حاض ب
مقاومت مدارس یادشده دربرابر این قانون موجب شد تبصره ای بر این الیحه افزوده شود. طبق 
ــاركت مردم در امر تعلیم و تربیت، وزارت آموزش وپرورش  این تبصره، »با توجه به ضرورت مش
ــگاه ها به صورت غیرانتفاعی و  ــد از همكاری افراد و گروه هایی كه داوطلب ادارة آموزش می توان
ــند استفاده كرده و امكانات و تسهیالت الزم را در  ــاس ضوابط دقیق آموزش وپرورش باش براس
ــاركت مردم در ادارة مدارس غیرانتفاعی باید حداكثر  اختیار آنان قرار دهد. آیین نامة نحوة مش
تا دو ماه دیگر تهیه و به تصویب شورا برسد« )حاضری، 1377، ص277(. باوجوِد این تبصره، 
آیین نامة یادشده تنظیم نشد، ولی این تبصره مجوزی برای فعالیت این مدارس بود. بااین حال 
سازوكار فعالیت مدارس اسالمی یادشده روشن نبود؛ این امر موجب پدیدآمدن مشكالتی شد. 
درنتیجه هیئت دولت در غیاب شورای انقالب در 20مرداد1359 مصوبه ای »درخصوص فعالیت 
ــاس این مصوبه »برای ادامة فعالیت مدارس  ــالمی« تنظیم كرد. براس مدارس غیرانتفاعی اس
اسالمی غیرانتفاعی با كادر متعهد و مكتبی جهت تربیت دانش آموزان پایبند به مذهب و انقالب 
اجازه داده می شود كه انتخاب دانش آموزان مستعد و پایبند به مذهب و همچنین انتخاب كادر 
متعهد و مكتبی و الیق به عهدة شورای معلمان همان مدارس باشد«. آیین نامة اجرایی آن نیز 
ــهید رجایی، 1391، ص66(. ستاد  ــتاد انقالب فرهنگی سپرده شد )اسنادی از دولت ش به س
ــدارس را تنظیم كرد. در این آیین نامه  ــالب فرهنگی آیین نامة اجرایی نحوة فعالیت این م انق
ــرط برای تداوم فعالیت این مدارس تعیین شده بود كه مهم ترین آن ها عبارت بودند از:  11 ش
ــائل دیگر«، »پرهیز از تشریفات و  ــهریه و مس »عدم دریافت هیچ گونه وجهی تحت عناوین ش
اسراف و تبذیر« و »عدم پرداختن به مسائل جنبی مثل سرویس ایاب وذهاب و طبخ غذا و...«. 
بدین ترتیب باوجود انحالل همة مدارس خصوصی، چهار مدرسة پسرانة علوی و نیكان، مدرسة 
راهنمایی و دبیرستان احمدیه و یک مدرسة دخترانه )دوشیزگان اسالمی( به فعالیت خویش 
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ادامه دادند )قاجارگر، 1380، صص42-43(. بااین حال به نظر می رسد كه این مدارس با توجه 
به نفوذ خود در حاكمیت از توجه به آیین نامة اجرایی خودداری كردند. ازهمین رو در مهر همان 
ــال سرپرست و همة معاونان و مشاوران وزارت آموزش وپرورش در نامه ای به نخست وزیر به  س
ــدارسـ  با توجه به انحالل همة مدارس خصوصیـ  اعتراض كردند. به نظر آنان  ــت این م فعالی
ــرایطی كه همة مدارس در نظام جمهوری  ــالمی« نامیدن این مدارس در ش »غیرانتفاعی اس
ــرایطی كه مدارس غیرانتفاعی اسالمی اقدام به پنهانكاری و  ــالمی، اسالمی هستند و در ش اس
عدم ارائه ترازنامة مالی به وزارتخانه می كنند، مدارس دولتی، غیرانتفاعی ترین مدارس كشور به 
شمار می آیند. ، توجیهی برای فعالیت این مدارس بیش نیست )قاجارگر، 1380، ص43؛ لوح 
ــالمی، د2، ج257، 21فروردین1365، ص5153(.  فشردة صورت مذاكرات مجلس شورای اس

بااین حال مدارس یادشده به فعالیت خویش ادامه دادند.

چرخش گفتمانی درزمينۀ عدالت آموزشی و تفسير آن به خصوصی سازی آموزش
دولت مهندس میرحسین موسوی به پیروی از جناح چْپ عدالت خواه، مساوات جو و مردم گرا 
بود. در عرصة اقتصادی به راه رشد غیِرسرمایه داری گرایش داشت و بر وجود یک بخش اقتصاد 
ــترده، برنامه ریزی متمركز، و محدودسازی فعالیت بخش خصوصی تأكید می كرد  دولتی گس
)فوزی، 1385، ج2، ص103(. روشن است كه این دولت در عرصة آموزشی نیز طرفدار آموزش 
ــوزش دولتی را تقویت كرد: عوامل  ــی بود؛ بااین حال عوامل زیر موضع مخالفان قانون آم دولت
ــهرها و رشد جمعیت شهریـ  چنان كه برای  ــتاها به ش اجتماعی مانند تداوم مهاجرت از روس
ــتین بار در تاریخ ایران جمعیت شهری بر جمعیت روستایی پیشی گرفت )ن.ک: جدول  نخس
ــد 8/3-4  ــال های 1357-1362 با میزان رش ــمار دانش آموزان در س ؛ افزایش ش ــمارة 1(ـ  ش
ــمار دختران دانش آموز كه تا پیش ازآن  ــمارة 2( و به ویژه افزایش ش درصدی )ن.ک: جدول ش
به دالیل شرعی به مدارس نمی رفتند؛ نابرابری های گستردة پس از انقالب؛ گستردگی فعالیت 
آموزش وپرورش دولتی و فقدان كادرهای مجرب و كافی در ادارة امور و مشكل كمبود مدارس و 
درنتیجه شكل گیری مدارس چندنوبته )حاضری، 1377، صص73-75؛ كدی، 1383، ص91(؛ 
عوامل اقتصادی مانند كاهش درآمدهای دولت در پی تداوم جنگ و كاهش ناگهانی قیمت نفت 
در اواخر 1364 كه موجب كاهش درآمدهای نفتی به یک سوم در 1365 شد )رویدادهای دهة 
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60، 1370، ص185( و شكست رویكردهای اقتصاد سوسیالیستی در عرصة جهانی و سیاسی 
همچون طعنة مخالفان قانون آموزش دولتی به موافقان مبنی بر التقاط و چپ گرایی )حاضری، 
ــی در صحنة بین المللی از آموزش دولتی به  ــص73-75(. هم زمان چرخش گفتمان 1377، ص
آموزش غیردولتی و تداوم فعالیت انحصارگرایانة مدارس غیرانتفاعی اسالمی نیز مزید بر علت 
شد )گیدنز، 1389، ص712(. این عوامل زمینه ساز چرخش گفتمانی درزمینة عدالت آموزشی 

شد.

جدول شمارۀ 1. جمعيت شهرنشين و روستانشين

درصدروستانشيندرصدشهرنشينکل جمعيتسال

135533/708/74415/854/68047/217/854/06452/7

136549/455/01026/844/56154/2922/349/35145/71
)منبع: فوزی، 1385، ج2، ص274(

جدول شمارۀ 2. جمعيت باالی 7 سال نيازمند آموزش

کل جمعيتسال
ميزان 
جمعيت

7 سال به باال
درصد

ميزان 
جمعيت

16 سال به باال
درصد

135533/708/74426/044/61577/217/976/73253/4

136549/455/01038/708/87978/325/778/31852/1
)منبع: فوزی، 1385، ج2، ص272(

در چنین شرایطی، هم زمان دولت چپ گرای موسوی در آغاز، برای جبران كمبود اعتبارات 
ــاریه از شورای نگهبان از برخی هزینه ها بكاهد.  ــید با استفس راه كارهایی در نظر گرفت و كوش
اكبر پرورش، وزیر آموزش وپرورش در 1362/9/3 در نامه ای به شورای نگهبان دربارة اصل 30 
ــی این پرسش را مطرح كرد كه منظور از عبارت »وسائل آموزش وپرورش رایگان«  قانون اساس
در این اصل چیست و بر چه وسائلی اطالق می شود؟ )مجموعه نظریات شورای نگهبان، 1381، 

ص131( ظاهراً شورای نگهبان نامة وزیر را بی پاسخ گذاشت.



160

| 1
39

6 
ن 

ستا
تاب

 و 
ـار

ــ
 به

|1
رۀ 

ما
 ش

ب |
قال

ۀ ان
نام

خ 
اري

|ت

دولت در مرحلة بعد در الیحة بودجة سال 1364 تبصرة 77 را پیشنهاد كرد كه در آن با دریافت 
مبلغی برای شهریه از دانش آموزان واجد شرایط دارای تمكن مالی، دو میلیارد تومان اعتبار تأمین 
شود؛ ولی این تبصره به سبب شبهة مغایرت با قانون اساسی و نیز نیاز به محمل قانونی رد شد. 
ــكل مالی باعث شد وزارت آموزش وپرورش از امام خمینی، آیت اهلل منتظری و آیت اهلل  تداوم مش
گلپایگانی برای استفاده از وجوهات شرعی اجازه بخواهد كه با موافقت آنان روبرو شد )لوح فشرة 

صورت مذاكرات مجلس شورای اسالمی، د2، ج257، 21فروردین1365، ص5170(.
ــانبودن این كمک ها و تداوم مشكالت وزارتخانة آموزش وپرورش با مدارس  بااین حال راهگش
ــالمی، د2، ج257،  ــورای اس ــردة صورت مذاكرات مجلس ش ــالمی )لوح فش ــی اس غیرانتفاع
ــد شماری از نمایندگان مجلس با  21فروردین1365، صص  5164-5166 و 5171( موجب ش
ــی  صالحدید وزارت آموزش وپرورش »كلیات طرح اصالح الیحة قانونی ادارة واحدهای آموزش
غیردولتی به صورت مصوب شورای انقالب اسالمی ایران 1358/12/2« را برای حل مسئلة این 
مدارس و مشكالت مالی وزارتخانه آماده كنند. این طرح در تاریخ 21فروردین1365 در مجلس 
ــورای اسالمی مطرح شد تا مشكالت این گونه مدارس رفع و زمینة مشاركت مردم درزمینة  ش
ــود )لوح فشردة صورت مذاكرات مجلس شورای اسالمی، د2، ج257،  آموزش وپرورش مهیا ش

21فروردین1365، صص 5153 و 5166(.
مخالفان )ازجمله سید محمد كیاوش )علوی تبار(، مهدی مهدوی حاجی، ابوالحسن حائری زاده، 
مرتضی رضوی، فؤاد كریمی و قاسم مهرزاد صدقیانی( این طرح را در وهلة اول مخالف قانون اساسی و 
موجب جذب امكانات بهتر در این گونه مدارس، شكل گیری دو نوع نظام آموزشی )لوح فشردة صورت 
ــالمی، د2، ج257، 21فروردین1365، صص 5154، 5155، 5165 و  ــورای اس مذاكرات مجلس ش
ــراری وضع تبعیض آمیز پیش از انقالب و راهی برای بازگرداندن مدارس خصوصی قبل  5167(، برق
ــراف بازی قبل از انقالب« و »جاهلیت« و مشروعیت بخشی به مدارس  ــت به »اش از انقالب و بازگش
ــتند كه حامیان آنان به وزیر آموزش وپرورش برای آزادگذاشتن این  ــالمی می دانس غیرانتفاعی اس
مدارس غیرانتفاعی اسالمی و شكل گیری نهادی برای تربیت سران آیندة حكومت فشار می آوردند 
ــالمی، د2، ج257، 21فروردین1365، ص5153(.  )لوح فشردة صورت مذاكرات مجلس شورای اس
آنان مشكالت كمبود بودجه را موقت و ناشی از شرایط جنگ می دانستند )لوح فشردة صورت مذاكرات 
مجلس شورای اسالمی، د2، ج257، 21فروردین1365، صص 5154-5155 و صص 5166-5164(.
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ولی موافقان )ازجمله حسین هراتی، محمدناصر توسلی زاده و عزت اهلل دهقان( این ادعا را كه 
ــكل مدارس غیرانتفاعی اسالمی است رد كردند )لوح فشردة  ــده تنها برای حل مش طرح یادش
ــورای اسالمی، د2، ج257، 21فروردین1365، ص5164( و كاهش  صورت مذاكرات مجلس ش
ــردة صورت مذاكرات مجلس  ــور و هزینة آن در مناطق محروم )لوح فش هزینه های جاری كش
شورای اسالمی، د2، ج257، 21فروردین1365، صص 5156 و 5164( را دالیل حمایت از این 
ــاركت مردم موافق بودند، ولی مخالفان  طرح اعالم كردند. همة موافقان و مخالفان طرح با مش
ــاركت  طرح با بحث مدارس غیرانتفاعی مخالف بودند. آنان راه اندازی مدارس خصوصی را مش
خاص و نه مشاركت مردمی می دانستند )لوح فشردة صورت مذاكرات مجلس شورای اسالمی، 
د2، ج257، 21فروردین1365، ص5167(. اختالف دربارة نحوة مشاركت مردم همچنان وجود 
داشت؛ از دیدگاه برخی ایجاد یک حساب بانكی برای گردآوری كمک های مردمی )لوح فشردة 
صورت مذاكرات مجلس شورای اسالمی، د2، ج257، 21فروردین1365، ص5164( و از دیدگاه 
ــای مردمی بهترین راه حل بود )صورت  ــی دیگر راه اندازی مركزی برای گردآوری كمک ه برخ
مذاكرات مجلس شورای اسالمی، د2، ج257، 21فروردین1365، ص5167(، مركزی كه ظاهراً 
از بهمن 1364 راه اندازی شده بود و كمک های مردمی را گردآوری می كرد )لوح فشردة صورت 
ــن1365، ص5170(. برخی دیگر  ــالمی، د2، ج257، 21فروردی ــورای اس مذاكرات مجلس ش
ــاركت مردمی قائل بودند: 1. ساخت مدرسه به وسیلة افراد خیر و واگذاری  ــكل برای مش دو ش
بی قیدوشرط و یا باقیدوشرط آن به وزارتخانه؛ 2. دریافت كمک از افراد متمكن. از این دیدگاه 
قطع هزینة سرانه در مناطق مرفه و اختصاص آن به مناطق محروم ضمن جلوگیری از صرف 
هزینة بی رویه به  نفع متمكنان، زمینه ساز گسترش عدالت اجتماعی خواهد بود )لوح فشردة 

صورت مذاكرات مجلس شورای اسالمی، د2، ج257، 21فروردین1365، ص5171(.
باوجود پیشنهادهای متفاوت اشاره شده دربارة نحوة مشاركت مردمی به سبب نفوذ و قدرت 
بسیار مدارس اسالمی از میان پیشنهادهای مختلف در كمیسیون آموزش وپرورش مجلس، با 
ــترش مدارس غیرانتفاعی -كه مؤید تداوم فعالیت آن مدارس بود- موافقت شد؛  پیشنهاد گس
با این شرط كه شماری دانش آموز بی بضاعت به طور رایگان در آن مدارس درس بخوانند )لوح 
فشردة صورت مذاكرات مجلس شورای اسالمی، د2، ج257، 21فروردین1365، ص5172(. در 

این جلسه اصل طرح با اكثریت آرا به تصویب رسید؛ بااین حال مخالفت ها تداوم یافت.
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ــرایطی در 19خرداد1365 امام خمینی در سخنانی در تأیید مشاركت مردمی  در چنین ش
گفت: »مردم را در همة امور شركت بدهیم. دولت به تنهایی نمی تواند كه این بار بزرگی كه اآلن 
ــركت بدهید، در تجارت شركت بدهید،  ــت بردارد. ... مردم را در امور ش به دوش این ملت هس
ــركت بدهید. مردم را در فرهنگ شركت بدهید، مدارسی كه مردم می خواهند  در همة امور ش
ــت، انتقاد هم الزم است، لكن  ــان، البته نظارت الزم اس ــت كنند كارشكنی نكنید برایش درس

كارشكنی نكنید« )خمینی، 1369، ج20، صص56-55(.
ــاعدی كه در پی سخنان امام خمینی فراهم شده بود در 21آبان1366 كلیات  با زمینة مس
ــد. در این الیحه تأكید شده بود الیحة  ــیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس طرح ش الیحة تأس
یادشده »با توجه به فرمایشات حضرت امام« و افزایش جمعیت و افراد الزم التعلیم و مشكالت 
ــالمی، د2، ج468،  ــردة صورت مذاكرات مجلس شورای اس ــت )لوح فش مالی تنظیم شده اس
ــور اول بدون ایراد سخنان موافق و مخالف  21آبان1366، ص9434(. بدین ترتیب الیحه در ش
ــال نیز در مادة هفتم طرح اهداف و وظایف  ــد. در 19 آذر همان س و با اكثریت آرا تصویب ش
وزارت آموزش وپرورش بر ایجاد زمینه های جلب مشاركت مردم در موضوع آموزش وپرورش از 
هر طریق ممكن، به منظور تعمیم و توسعة آموزش وپرورش كشور تأكید شد )لوح فشردة صورت 

مذاكرات مجلس شورای اسالمی، د2، ج480، 19آذر1366، ص9652(.
در شور دوم الیحة تأسیس مدارس غیرانتفاعی در 4اسفند1366 موافقان الیحه برای مقابله با 
مخالفان -كه طرح را تبعیض آمیز و موجب شكل گیری مدارس خاص می دانستند- تأكید كردند: 
50 درصد سهمیة دانش آموزان این مدارس به خانوادة شهدا و مفقودین و اسرا اختصاص داده 
ــد )لوح فشردة صورت مذاكرات مجلس شورای اسالمی، د2، ج514، 4اسفند1366،  خواهد ش
صص10294-10295(؛ بااین حال مخالفان با مادة دوم كه تأكید می كرد »مؤسس یا مؤسسان 
ــخص یا اشخاص حقوقی هستند...« مخالفت  مدارس غیرانتفاعی فرد یا افراد حقیقی و نیز ش
كردند. آنان مشاركت فرد حقیقی و حقوقی را موجب مشاركت متموالن و شركت های تجاری 
ــتند و خواهان  ــاركت مردمی می دانس و حاكمیت ثروت بر فرهنگ و در تقابل با موضوع مش
ــالمی، د2،  ــورای اس ــردة صورت مذاكرات مجلس ش حذف این بخش از ماده بودند )لوح فش
ج514، 4اسفند1366، ص10296(؛ ولی هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس در جایگاه موافق، 
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ــتدالل كه مدارس یادشده »غیرانتفاعی« هستند موضوع یادشده را انحرافی دانست  با این اس
)لوح فشردة صورت مذاكرات مجلس شورای اسالمی، د2، ج514، 4اسفند1366، ص10296(. 

بدین ترتیب این الیحه با اكثریت آرا تصویب شد.
سرانجام پس از فرازوفرودهای بسیار، با تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در مجلس شورای 
اسالمی در 67/3/5 سخن مخالفان به كرسی نشست )حاضری، 1377، ص82(. این قانون ضمن 
رسمیت بخشیدن به مدارس غیردولتی، كوشید تا ماهیت آن را با اعمال نظارت دولت و تضمین 
ــین و متصدیان تقویت كند و حتی برای راه یابی كودكان  ــالمت اعتقادی و سیاسی مؤسس س
ــان دهد. اگرچه ضمانت اجرایی چندانی  ــتمند و محروم به این مدارس نیز توجهاتی نش مس
ــورای عالی انقالب فرهنگی نیز در 1367/10/6 با اصل  ــت )حاضری، 1377، ص82(. ش نداش
تشكیل »سازمان مدارس غیرانتفاعی و مشاركت های مردمی« وابسته به وزارت آموزش وپرورش 
موافقت كرد )مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 1363-1379، 1380، ص304( 
ــال تحصیلی 1368-1369 با راه اندازی هشت واحد آموزشی آغاز شد. شمار  و اجرای آن از س
واحدهای آموزشی غیرانتفاعی در مقاطع مختلف تحصیلی در سطح كشور تا پایان سال تحصیلی 
1375-1376 به 6838 واحد و شمار دانش آموزان مشغول به تحصیل در آن ها به 704158 تن 

رسید )قاجارگر، 1380، ص43(.
ــای آموزش عالی و نیز  ــرایط كمبود بودجه و افزایش هزینه ه ــة آموزش عالی در ش درزمین
افزایش بیكاری، امكان افزایش ظرفیت آموزش عالی رایگان دربرابر تعهد خدمت وجود نداشت 
و بی دلیل نیز می نمود. ازهمین رو در 11بهمن1361 تعهد خدمت دانشجویان بورسیه لغو شد 
ــرایطی موسوْی  )مجموعه قوانین فرهنگ و آموزش عالی، بی تا، صص112-113(. در چنین ش
ــورای نگهبان تقاضای تفسیر را برای اصل 30  ــت وزیر در 1362/10/29 در نامه ای به ش نخس
قانون اساسی و روشن ساختن نحوة برخورد با كسانی كه مایل به سپردن تعهد خدمت نیستند 
ــهریه و كمک مالی از متمكنین مطرح كرد )مجموعه نظریات شورای نگهبان،  و نیز دریافت ش
1381، صص128-129(. لطف اهلل صافی، دبیر شورای نگهبان در 1363/5/17 در پاسخ به نامة 
وی نوشت: »اصل 30 قانون اساسی و بعِض اصول مشابه آن، مسیر سیاست كلی نظام را تعیین 
می نماید و مقصود این است كه دولت امكاناتی را كه در اختیار دارد، در كل رشته هایی كه در 
ــی پیشنهاد شده، به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان  قانون اساس
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در حد امكان كاًل یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امكانات كلی دولت با رعایت اولویت ها مثل 
ترجیح مستضعفان و مستمندان بر دیگران اقدام می نماید. الزم به تذكر است كه مستفاد از اصل 
30 قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت مدارس و دانشگاه های ملی به موجب قوانین 
عادی نمی باشد. علیهذا مادام كه دولت از امكانات فراهم كردن وسایل آموزش رایگان برخوردار 
نیست، عمل به مصوبة شورای انقالب مغایر با قانون اساسی نمی باشد« )مجموعه نظریات شورای 
ــتن از  ــورای عالی انقالب فرهنگی نیز در اواخر 1364 برای كاس نگهبان، 1381، ص131(. ش
هزینه ها طی جلساتی رأی به دریافت شهریه از دانشجویان متمكن داد؛ ولی با توجه به اصل 30 
قانون اساسی از شورای نگهبان تفسیر قانون و روشن ساختن قانونی بودن این تصمیم تقاضا شد. 
شورای نگهبان در 1365/2/16 در پاسخ سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی، دبیر شورای عالی 
ــتن از فشار بر دولت  ــی غیردولتی برای كاس انقالب فرهنگی، آنان را به راه اندازی مراكز آموزش
توصیه كرد و نوشت: »با توجه به اینكه از اصل 30 قانون اساسی دولتی بودن آموزش وپرورش و 
ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه های ملی استفاده نمی شود، چنانچه با تأسیس مدارس و 
آموزشگاه های ملی در كشور آزاد اعالم شود، اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می گردد و 
چنانچه با تأسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود، تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود« 

)مجموعه نظریات شورای نگهبان، 1381، ص173(.
ــای دولت در پی تداوم جنگ و كاهش ناگهانی قیمت نفت در اواخر 1364  ــش درآمده كاه
ــوم در 1365 )رویدادهای دهة 60، 1370، ص185(  موجب كاهش درآمدهای نفتی به یک س
ــد و افزایش شمار داوطلبان كنكور  ــمارة 3( ش و كاهش بودجة آموزش عالی )ن.ک: جدول ش
در شرایط كاهش ظرفیت پذیرش دانشجو و نیز كادر آموزشی در پی انقالب فرهنگی و شیوع 

بیكاری موجب نارضایتی عمومی شد )ن. ک: جدول شمارة 4(.
جدول شمارۀ 3. شاخص های بودجه ای آموزش عالی

نسبت هزینۀ آموزش عالی سال
به توليد ناخالص ملی

نسبت هزینۀ آموزش عالی 
به بودجۀ عمومی دولت

هزینۀ متوسط سرانۀ 
آموزشی

6/300 هزار ریال135718/156/9

3/240 هزار ریال13614/01/4

9/275 هزار ریال4/4نامشخص1362

)منبع: وحیدی، 1364، ص61(
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جدول شمارۀ 4. شاخص های جمعيتی آموزش عالی

شاخص افزایش شمار شمار دانشجویانسال تحصيلی
دانشجویان

شمار کارکنان 
آموزشی

1357-1356160308238/315453

1362-1361117148174/29042

1363-1362121048179/911494

)منبع: وحیدی، 1364، صص 66 و 75-74(

ــائل زمینه ساز طرح راه اندازی دانشگاه آزاد اسالمی شد. این در حالی بود كه در آذر  این مس
ــال های 1358-1357(  ــریعتمداری )وزیر فرهنگ و آموزش عالی طی س 1359 دكتر علی ش
ــگان این دوره برای ورود به  ــه اصالح دورة آموزش عمومی و آماده كردن دانش آموخت ــاز ب از نی
ــطه به دانشگاه سخن  بازار كار و نیز بی نیازی جوامع به ورود همة دانش آموختگان دورة متوس
ــریعتمداری، 1361، صص43-44(. باوجود این سخنان اكبر هاشمی رفسنجانی،  گفته بود )ش
رئیس مجلس شورای اسالمی نزدیک به دو سال بعد در 1361 در خطبه های نماز جمعه برای 
نخستین بار موضوع راه اندازی دانشگاه آزاد اسالمی را مطرح و اعالم كرد امكانات بسیاری وجود 
ــد كرد. از امام خمینی، نیز برای »تبرک« مبلغ یک  ــردم نیز در این راه كمک خواهن دارد و م
میلیون تومان كمک گرفته شد. بااین حال برخالف شعار آغاز كار، در عمل برای راه اندازی این 
ــگاه از امكانات دولتی یا عمومی شامل بنیاد مستضعفان، استانداران و مسئوالن اجرایی،  دانش
نمایندگان مجلس و ائمة جمعه استفاده شد. بدین ترتیب مسئلة بهره گیری از امكانات مردمی 
بدون استفاده از منابع دولتی تحت الشعاع قرار گرفت. مخالفت های جناح چپ با فعالیت بخش 
خصوصی در هر زمینه ای به ویژه بخش آموزشی باعث شد در آغاز، موضوع دانشگاه آزاد اسالمی 
ــود كه با برگزاری دوره های غیررسمی آموزش عالی  ــكل نهادی علمی و فراگیر طرح ش به ش
ــش آگاهی علمی جامعه كمک می كند. بدین ترتیب در 1362  ــدون اعطای مدرک به افزای و ب
ــگاه با اعالم رسمی، فعالیت خویش را آغاز كرد )تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به  این دانش
روایت دكتر مصطفی معین، 1393، صص 125 و 127-128(. نمایندگان شهرهای مختلف در 
مجلس درخواست هایی را برای تأسیس شعبه های دانشگاه آزاد در سراسر كشور مطرح كردند 
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)برای نمونه ن.ک: لوح فشردة صورت مذاكرات مجلس شورای اسالمی، د2، ج36، 8مهر1363، 
ص676؛ نیز ج123، 24اردیبهشت1364، ص2807؛ نیز ج145، 20خرداد1364، ص3089( و 
حتی در جلسه ای 141 نفر از آنان از »فعالیت دانشگاه آزاد اسالمی در توسعة رشته های مختلف 
به خصوص ایجاد رشتة پزشكی از دست اندركاران این دانشگاه تشكر كردند« )لوح فشردة صورت 
ــالمی، د2، ج161، 1مرداد1364، ص3414(. سه سال پس ازآن  ــورای اس مذاكرات مجلس ش
بحث برگزاری دوره های رسمی و عرضة مدرک مطرح شد. برای این كار ابتدا »به منظور بسیج 
ــترش آموزش عالی كشور« قانون تأسیس مؤسسات آموزش  كلیة امكانات مملكت در امر گس
ــیس این گونه  ــپس كلیات آیین نامة تأس عالی غیردولتی غیرانتفاعی در تاریخ 1364/3/7 و س
ــات در 1364/7/23 با رأیی بسیارشكننده تصویب شد )مجموعه مصوبات شورای عالی  مؤسس
ــفاهی آموزش عالی  انقالب فرهنگی 1379-1363، 1380، صص140 و 153-160؛ تاریخ ش
ــیس  ــت دكتر مصطفی معین، 1393، ص129(. به هرروی با تصویب قانون تأس ــران به روای ای
ــدن دانشگاه آزاد اسالمی  ــات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی زمینه برای قانونی ش مؤسس
ــد. اساسنامة جدید دانشگاه در 1366/8/13 به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی  فراهم ش
رسید )مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 1363-1379، 1380، صص240-234(. 
با تصویب اساسنامة جدید، دانشگاه آزاد اسالمی -كه در آغاز بدون اعطای مدرک به برگزاری 

دوره های آموزشی می پرداخت- به برگزاری دوره های رسمی و عرضة مدرک پرداخت.

نتيجه گيری
ــش برای برقراری عدالت آموزشی با تصویب قوانینی در دورة مشروطه و پهلوی اول آغاز  كوش
شد. این كوشش ها در دورة پهلوی دوم تداوم یافت. حكومت پهلوی دوم با افزایش درآمدهای 
ــهروندان را  نفتی در دهة 1350، آموزش عمومی و عالی را رایگان اعالم كرد بااین حال حق ش
برای تصمیم دربارة تحصیل در مراكز آموزشی ملی/خصوصی و دولتی با تصویب قانون الحاق به 

قرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات به رسمیت شناخت.
در دورة جمهوری اسالمی بر سر بودن یا نبودن مراكز آموزش غیردولتی اختالف نظر به وجود 
آمد. جناح چپ كه طرفدار دولتی سازی همة امور بود توانست با تصویب قانونی برخالف قانون 
الحاق به قرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات همة مدارس ملی كشور را دولتی 
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و مراكز آموزش عالی خصوصی را در قالب دو دانشگاه دولتی ادغام كند. با تصویب این قانون، 
مدارسی كه در اختیار گروه های ماركسیست قرار داشت از دست آنان خارج شد، ولی مدارس 
ــده مقاومت كردند و بدان تن ندادند. چند سال بعد كوشش برای  ــالمی دربرابر قانون یادش اس
نظام مندكردن این مدارس در كنار عواملی از قبیل تداوم مهاجرت از روستاها به شهرها و رشد 
ــهری؛ افزایش شمار دانش آموزان و به ویژه دانش آموزان دختر كه بعضی از آن ها تا  جمعیت ش
پیش ازآن به دالیل شرعی به مدارس نمی رفتند؛ مشكل كمبود مدارس و درنتیجه شكل گیری 
مدارس چندنوبته را درپی آورد. طعنة مخالفان قانون آموزش دولتی بر موافقان مبنی بر التقاط 
ــتردة پس از انقالب؛ گستردگی فعالیت آموزش وپرورش دولتی  و چپ گرایی؛ نابرابری های گس
ــت رویكردهای اقتصاد سوسیالیستی در  و فقدان كادرهای مجرب و كافی در ادارة امور؛ شكس
عرصة جهانی و نیز چرخش گفتمانی در صحنة بین المللی از آموزش دولتی به آموزش غیردولتی 
موضع مخالفان قانون آموزش دولتی را تقویت كرد. بدین ترتیب راه اندازی مدارس خصوصی كه 
ــترش عدالت آموزشی معنا شد. قانون تأسیس مدارس  نام غیرانتفاعی یافته بودند، راهكار گس
غیرانتفاعی با حمایت امام خمینی، تصویب شد درحالی كه پیش تر در معنای نفی عدالت معنا 
ــد. هم زمان با این عوامل، كاهش درآمدهای دولت در پی تداوم جنگ و كاهش ناگهانی  می ش
قیمت نفت در اواخر 1364 -كه موجب كاهش درآمدهای نفتی به یک سوم در 1365 و كاهش 
ــد- افزایش شمار داوطلبان كنكور در وضعیت كاهش ظرفیت پذیرش  بودجة آموزش عالی ش
ــی در پی انقالب فرهنگی و نیز شیوع بیكاری كه موجب نارضایتی  ــجو و نیز كادر آموزش دانش
ــوزش عالی دولتی فراهم كرد. ازهمین رو باوجود  ــده بود زمینه را برای تحول در آم عمومی ش
دیدگاه هایی كه بر لزوم تحول در دورة آموزش عمومی برای جلوگیری از شیوع بیكاری و هجوم 
ــگاه ها تأكید داشت، با حمایت اكبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی  به دانش
دانشگاه آزاد اسالمی به وجود آمد و آموزش عالی خصوصی در كنار آموزش عالی دولتی حیات 

خویش را آغاز كرد.
نگرانی های مخالفان مدارس غیرانتفاعی و مراكز آموزش عالی خصوصی -كه مراكز خصوصی 
ــی می دانستند- بیشتر متأثر از اشارة موافقان به محدودیت های منابع  را مخالف عدالت آموزش
مالی در زمان جنگ و تراكم تقاضا با تأكید بر مالحظات و رعایت اصل عدالت آموزشی تصویب 
ــد؛ ولی به تدریج در عمل، به اجرای همین مالحظات نیز بی توجهی شد. بدین ترتیب زمینه  ش
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ــگاه های خصوصی و غیردولتی فراهم شد و آموزش بیش ازپیش در این  برای گسترش آموزش
دوره از كاالیی عمومی به كاالیی خصوصی تبدیل شد.
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منابع
الف. کتاب ها

اسنادی از دولت شهيد رجایی. )1391(. )محمدعلی زهره ای؛ علی اكبر رضایی؛ سجاد راعی •	
گلوجه؛ مجید حكیمی خرم و حجت اهلل كریمی، كوششگران(. تهران: نشر جمهوری ایران.

ایران و انقالب شاه و ملت. )2536(. تهران: وزارت اطالعات و جهانگردی.•	
پهلوی، محمدرضا. )1389/ 2009(. به سوی تمدن بزرگ. فرانكفورت: البرز.•	
تاریخ ش�فاهی آموزش عالی ای�ران به روایت دکتر مصطفی معي�ن: آموزش عالی، •	

عدالت و توسعه )1372 - 1368(. )1393(. )احمد داوری؛ هادی خانیكی؛ فریدون رحیم 
زاده و پدرام الوندی، كوششگران(. تهران: فرهنگ صبا.

حاضری، علی محمد. )1377(. مدارس غيرانتفاعی و تحرک اجتماعی )با تکيه بر مطالعه •	
در شهرستان یزد(. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

حاضری، علی محمد. )1372(. روند اعزام دانشجو در ایران. تهران: سمت.•	
خمینی، روح اهلل. )1369(. صحيفۀ نور. )ج20(. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.•	
رویدادهای دهۀ 60. )1370(. تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران.•	
ساخاروپولوس، جرج؛ وودهال، مورین. )1373(. آموزش برای توسعه: تحليلی از گزینشهای •	

سرمایه گذاری. )پریدخت وحیدی و حمید سهرابی، مترجمان(. تهران: سازمان برنامه وبودجه.
شارع پور، محمود. )1386(. جامعه شناسی آموزش وپرورش. )چ3(. تهران: سمت.•	
شریعتمداری، علی. )1361(. سه مقاله. تهران: نهضت زنان مسلمان.•	
شرف زاده بردر، محمد. )1383(. انقالب فرهنگی در دانشگاه های ایران. تهران: پژوهشكدة •	

امام خمینی و انقالب اسالمی.
ششمين کنفرانس ارزیابی انقالب آموزشی رامسر، 19-17 شهریورماه 1352. )1352(. •	

تهران: وزارت علوم و آموزش عالی.
صدیق اعلم، عیسی. )1351(. تاریخ فرهنگ در ایران از آغاز تا زمان حاضر. )چ6(. تهران: •	

انتشارات دانشگاه تهران.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. •	

)ج1(. )1364(. تهران: مجلس شورای اسالمی.
فریدمن، میلتن؛ فریدمن، رز. )1378(. آزادی انتخاب. )حسین حكیم زادة جهرمی، مترجم(. •	

تهران: فرزان روز.
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فوزی، یحیی. )1385(. تحوالت سياسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی در ایران. )ج2(. •	
تهران: موسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

قاجارگر، مرتضی. )1380(. مقدمه ای بر خصوصی سازی نظام آموزش وپرورش در ایران. •	
تهران: زهد.

كدی، نیكی. )1383(. نتایج انقالب ایران. )مهدی حقیقت خواه، مترجم(. تهران: ققنوس.•	
کنفرانس انقالب آموزشی رامس�ر، 17-15 مرداد 1347. )1347(. تهران: وزارت علوم و •	

آموزش عالی.
گیدنز، آنتونی. )1389(. جامعه شناسی. )چ5(. )محسن چاوشیان، مترجم(. تهران: نی.•	
مجموعه قوانين فرهنگ و آموزش عالی، شامل: لوایح قانونی مصوب شورای انقالب •	

جمهوری اسالمی ایران و قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی از 22 بهمن 1357 تا 
پایان سال 1363. )بی تا(. بی جا: بی نا.

مجموعه قوانين و مقررات س�الهای )1321-1330 هجری شمس�ی(. )1388(. تهران: •	
روزنامة رسمی جمهوری اسالمی ایران.

مجموعه قوانين و مقررات س�الهای )1345-1347 هجری شمس�ی(. )1389(. تهران: •	
روزنامة رسمی جمهوری اسالمی ایران.

مجموعه قوانين و مقررات س�الهای )1351-1353هجری شمس�ی(. )1390(. تهران: •	
روزنامة رسمی جمهوری اسالمی ایران.

مجموعه قوانين و مقررات عصر مشروطيت )1285-1299 هجری شمسی(. )1388(. •	
تهران: روزنامة رسمی جمهوری اسالمی ایران.

مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 1379-1363. )1380(. تهران: ریاست •	
جمهوری.

مجموعه نظریات شورای نگهبان، تفسيری و مشورتی درخصوص اصول قانون اساسی •	
ب�ه انضم�ام استفس�اریه ها و تذک�رات )1359-1380(. )1381(. )محمدرضا مؤذنیان، 

تدوینگر( تهران: مركز تحقیقات شورای نگهبان.
محبوبی اردكانی، حسین. )1378(. تاریخ مؤسسات جدید تمدنی در ایران. )ج1(. تهران: •	

انتشارات دانشگاه تهران.
مرزبان، رضا. )2535(. تحول آموزش عالی در پنجاه س�ال شاهنشاهی پهلوی. تهران: •	

دانشگاه آزاد ایران.
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نهمي�ن کنفران�س ارزیاب�ی انقالب آموزش�ی رامس�ر، 13-18ش�هریورماه 2535 •	
شاهنشاهی. )2535(. تهران: وزارت علوم و آموزش عالی.

وحیدی، پریدخت. )1364(. ش�اخصهای آموزش عالی در ایران )1348-1362(. تهران: •	
وزارت برنامه وبودجه.

هشتمين کنفرانس ارزشيابی انقالب آموزشی، رامسر، 8-13 شهریور 1354. )1354(. •	
تهران: وزارت علوم و آموزش عالی.

همگام با انقالب در دانشگاهها دگرگونی بنيادی در نظام آموزش عالی نياز مبرم زمان •	
ما. )1361(. )كیومرث زرشناس، ویراستار(. تهران: انتشارات سازمان جوانان حزب توده.

ب. مقاالت
ــتان 1380(. »نقدی بر مبنای نظری •	 ــیدمهدی. )تابس ــجادی س ــعلی و س ــنیمی عباس تس

خصوصی سازی مراكز آموزش عالی«. فصلنامة پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، د 
7، ش 2 )20(، صص42-15.
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