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دیرینه  شناسی »تصویب قانون 
مدارس غیرانتفاعی در سال 

»1367

این مقاله به تشریح چگونگی شکل گیری، تحول و تبادالت صورت گفتمانی مؤثر بر قانون 
مدارس غیرانتفاعی، مصوب ســال 1367 اختصاص دارد. در بررسی تاریخی این رخداد از 
شیوه تاریخ نگاری دیرینه شناسانه فوکو استفاده شده است. هدف اصلی در این روش کشف 
نظم درون ماندگار و ارتباط اســنادی در ســطح تحلیل گزاره هایی است که مبنای عمل قرار 
گرفته و توانســته است گفتمانی را تصدیق یا طرد کند. در طی این پژوهش مشاهده شد که 
ادامه فعالیت مدارس خصوصی اسالمی بعد از انقالب، ادامه فرایندی بوده است که پیش از 
آن در دهه 1320 با انگیزه ایجاد فضای سالم آموزشی و ایجاد امید برای امکاِن داشتن زندگی 
دینی و امکاِن همزیســتی دین و علم شــکل گرفته بود. پیامد های عینی آن تأسیس مجموعه 
مدارس اســالمی به صورت متشــکل و فراگیر بود. این مدارس برای رژیم شاهنشاهی و در 
دوره بعد از انقالب دو نوع ســوژگی متفاوت داشــت. این جریان طی برخورد با روند های 
دیگری از میانه دهه 1360 دوباره از حاشیه به متن آمده و به تصویب قانون تأسیس مدارس 
غیر انتفاعی در ســال 1367 منتهی شــد. روندهایی چون اختالفات فقهی و سیاسی نیرو های 
انقالبی، جنگ و شــرایط اقتصادی حاصل از آن، مســئله اسالم سیاسی، جایگاه فراگفتمانی 
امام خمینی و تغییرات فرهنگی جامعه در میانه این دهه، روندهایی بودند که حادث شــدند 
و بــا برخــورد به یکدیگر گفتمان ملی کردن و برنامه ریزی را در حوزه آموزش و پرورش به 
نظارت دولت و مشارکت اقتصادی مردم تغییر دادند و زمینه ساز تصویب این قانون شدند. 
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مقدمه و طرح مسئله
در طول چهار دهه بعد از انقالب رشــد مدارس غیر دولتی به موازات عالقه بیشــتر دولت 
به کم کردن هزینه هایش باعث نگرانی هایی در زمینه گســترش و نسلی شــدن نابرابری و 
شکاف طبقاتی، سد  شدن تحرک اجتماعی و بازاری شدن آموزش عمومی شده است. سهم 
دانش آموزان این مدارس از 0/2 درصد در سال تحصیلی 1370-1369 به 18 درصد در 
ســال 1399-1398 رسید. ســهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی به کمتر از 2 
درصد و از بودجه عمومی کشور به 8/9 درصد رسیده است. در حالی که میانگین جهانی 
این ارقام به ترتیب 13 درصد،  4/6 درصد و 14 درصد است. )امیدی، 1397 و وحیدی، 
1399( نکته مهم تمرکز و اصرار برای بیشتر کردن این سهم از جانب دولت  ها است. برای 
بودجه سال 1398 برون سپاری ها و گسترش خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی 
محور مسائل آموزش و پرورش در بودجه پیشنهادی دولت بود. )مرکز پژوهش های مجلس، 
1397( در ســال 1399 نیز بودجه این امر رشد صددرصدی یافت. )خبرگزاری تسنیم. 
13بهمن1398( آموزش و بهداشت به عنوان امور حاکمیتی بر عهده دولت  ها است و دولت 
توسعه گرا نمی تواند از انجام این وظایف که جزو حقوق انسانی و بستر ساز توسعه دانسته 
می شود عقب نشینی کند. خصوصاً آنکه گزارش  های تحوالت اقتصادی ایران نشان می دهد 
کشــور تا چند سال آینده، با افزایش جمعیت دانش آموز و تشدید کمبود معلم و کاهش 
کالس  های درس مواجه اســت. )ســازمان برنامه و بودجه، 1397( در این مقاله مسائل 
امروزی و اکنونی ایران با نماد گســترش مدارس غیردولتی در نگاهی تاریخی و انتقادی 
مرور می شــود. ابژه گی این مدارس در دوره قبل از انقالب به دلیل تقابل سیاسی، دینی و 
هویتی رژیم با آنها و بعد از انقالب در تقابل با اندیشــه های ملی گرایی و دولت گرایی بود. 
اندیشــه ملی گرایی، وظیفه دولت مردمی و پاســخگو را در خلع ید امکانات عمومی تحت 
کنترل خواص و در اختیار قراردادن عادالنه آن برای همه سطوح اجتماع تعریف می شد. 
اما ســال 1367 لحظه ای اســت که امری متفاوت با تاریخ پیشین این مدارس، آنچه را 
بود منفجر کرد و به عنوان یک رخداد، گسســتی تاریخی را خلق نمود. از این نظر لحظه 
مهمی برای مطالعه و افشــاگری اســت. در طول فاصله انقالب تا این سال مجموعه ای از 
امور ناهمزمان، نیرو های موجود و روابط میان آنها را بازآرایی کردند و منطق جدیدی را 

به صورت قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی به تصویب رساندند.
این مقاله با روش دیرینه  شناســی فوکویی به بررســی مناسبات و روابطی می پردازد 
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که امکان تغییر سوژگی و به متن آوردن مسئله مدارس غیر انتفاعی در میانه دهه شصت 
را ممکن و نهایتاً تصویب قانون آن را در ســال 1367رقم زد. لذا بعد از ســوابق موضوع، 
مالحظات نظریـ  روشــی و ســپس تاریخی اجمالی از مدارس مدرن اسالمی تا انقالب 
اسالمی، یافتن نقطه  صفر و نیرو ها و روابطی که اولین صورت بندی  های مسئله را به وجود 

آوردند، بیان می شود. 

بررسی سوابق موضوع
به کارگیری اندیشــه  های فوکو در تخصص و عرصه تعلیم و تربیت در دهه 1380 جدی 
شد و ابتدا در نسبت با شرایط پست مدرن و بیشتر از منظر مبانی نظری، انسان  شناسی و 
معرفت  شناسی و معطوف به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی دیدگاه  های فوکو در این 
زمینه و داللت  های تربیتی آن می پرداخت. )افشار، 1379؛ علی آبادی، 1385؛ دژگاهی و 
ضمیــران، 1385؛ زارعی، 1389 و روح اللهی اوجاکی، 1392( این مطالعات همچنان در 
زمینه فلسفه تعلیم و تربیت ادامه دارد. )مظفر، 1397( اما در زمینه استفاده از نظریه ـ 
روش، رساله دکترای دژگاهی )1386( از اولین کارهایی است که با روش فوکویی و البته 
دیرینه  شناسی ارتباط داشت و معطوف به آموزش و پرورش ایران بود. از دهه 1390مطالعات 
تبارشناسانه جایگاه بیشــتری یافت. )سجادیه و دیگران، 1389؛ عالی، 1391 و 1398؛ 

باقری و دیگران، 1394 و فرامرز آژنگ، 1396(
در حوزه جامعه  شناسی نیز بیشتر مطالعات با روش تبار شناسی، پدیده هایی مثل تربیت 
جدید در ایران )محمدی، 1393(، سیاست آموزشی در ایران )پورگتابی، 1393( و پیدایش 
مدارس جدید در ایران )کریمخان زند، 1395( را بررسی کرده اند که همگی مربوط به دوره 
پیش از انقالب  اند. تنها مطالعه دیرینه شناســانه توسط بیات )1392( گفتمان  های تحول 
در تعلیم و تربیت ایران در ســه دهه اخیر با تأکید بر نظام آموزش و پرورش است. البته 
کاوش تاریخی این رساله تنها به اسناد »مشروح مذاکرات شورای  عالی آموزش و پرورش 
در فاصله ســال  های 1387-1358« محدود می شــود. مسئله مدارس غیرانتفاعی نیز در 
ارتباط با تحرک اجتماعی )حاضری، 1373(، نابرابری )جوادی، 1373(، خصوصی سازی 
)قاجارگر، 1380و جعفری، 1389(، مشــارکت های مردمی )قاسمی پویا، 1380(، عدالت 
)نجفی قدســی، 1387 و حاضری و آریان راد، 1396( وکاالیی سازی )بهرامی، 1394( با 

روش هایی غیر از دیرینه شناسی مطالعه شده اند.

دیرینه  شناسی تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی ...
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چارچوب نظری ـ روشی
رویکرد تاریخی دیرینه  شناسی1 یکی از سطوح نظریـ  روشی فوکو و مبتنی بر تاریخ نگاری 
گسسته، تکینه، بدون علیت و غیرتکاملی در برابر تاریخ نگاری سنتی رایج است. بیشترین 
توضیح درباره عناصر و اصول آن را در کتاب دیرینه  شناســی دانش )فوکو، 1392( ایراد 
کرده اســت. نظم گفتار )فوکو، 1378( دومین کتاب مهم فوکو در این زمینه اســت که 
نوعی از دســتگاه نظری و دستورالعمل روشی در آن مطرح شده. در میان شروح، قرائت 
دریفوس و رابینو )1379( بیشــترین ارجاع در بین متون فارســی را دارد. اما این مقاله 
بیشتر وامدار فهمی از فوکو در دلوز )1386( و مشایخی )1395( است. در این فهم روش 
فوکو به مثابه امکانی برای اندیشــه ورزی انتقادی و رهایی از طبیعی و غیر تاریخی دیدن 
پدیده  ها اســت. این روش به دنبال خوِد گفتمان  ها برای توصیف و تحلیل به سراغ حیطه 
گزاره  ها، بایگانی و آرشــیو می رود. )رک: محمدی اصل، 1392: 110-102( هدف اصلی، 
کشــف نظم درون ماندگار پدیده  ها و ربط اسناد است تا نشان  دهد اعضای یک جامعه در 
یک دوره خاص مجموعه ای از گزاره  ها را به عنوان مفاهیم معتبر و صادق در قالب رژیمی از 
حقیقت می پذیرند. این روش در حالی که تاریخ حال را توصیف می کند به  دنبال خاستگاه 
اســت اما نه به  معنای منشأیی در یک لحظه یا نقطه خلق الساعه. بلکه این نقطه صفر در 
اندیشه وی به دنبال بررسی نحوه پیدایی و جایی است که شرایِط امکاِن ظهور پدیده  ها در 
آن یافت می شــود. )کچوئیان و زائری، 1388( روش کار دیرینه  شناسی طرح این روند ها 

و فاش کردن صورت بندی  های اولیه یک پدیده تاریخی است.
بنابراین شــیوه کار بدین صورت اســت که ابتدا با عقب رفتن از اکنون، نقطه  صفر 
قانونی شدن مدارس غیرانتفاعی بعد از انقالب اسالمی با تغییر سوژ گی آن نسبت به قبل از 
انقالب بحث می شود. سپس در جستجوی چگونگی امکان ظهور پدیده، بررسی روندهایی 
آغاز می شود که در طول این مدت هر یک در لحظه ای متفاوت با جریان مدارس اسالمی 
غیر انتفاعی برخورد کرده و امری نوتر را پدید آوردند؛ مجموعه ای از آغازگاه  های متکثر و 
روند  های ناهمگون که امکان این رخداد را رقم زدند. در ســومین گام اولین صورت بندی 
مدارس غیر دولتی  و خصوصِی اکنون ایران با قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 
1367 افشا می شود. برای طی این سه گام منابع نسبتاً جامعی که در مورد ظهور مدارس 
مدرن و مدارس اســالمی قبل از انقالب وجــود دارد، مطالعه گردید. همین طور وقایع و 

1. Archaeology
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تحوالت مربوط با جزئیات تاریخی از روزنامه  های اول انقالب، مشــروح مذاکرات مجلس، 
خاطرات مکتوب و شفاهی، سخنرانی  ها و بیانیه  ها پیگیری گردید. 

آموزش مدرن اسالمی
در دوره رضاخانــی، فعالیت کمونیســت  ها و حزب توده ایران، فعالیــت بهائیان و امثال 
کســروی؛ متدینین و عالقه مندان به شــعایر دینی را بر آن داشته بود به  منظور تعویض 
سیاســت مبارزه منفی، برای تأسیس مدارس غیر دولتی )ملی(، مذهبی و اسالمی تالش 
کنند. )روشــن نهاد، 1384: 44( فضای بازتر سیاسی ابتدای دوران محمدرضا شاه نیز به 
گســترش فعالیت  های اجتماعی )رک: پارســانیا، 1376: 292-267؛ مقصودی، 1380: 
273-171 و جعفریان، 1392: 126-115( و به طور خاص مدارس اســالمی کمک کرد. 
)ایروانــی، 1392: 94( در چنین فضایی اولین مدارس مدرن با اهتمام ویژه بر امر دینی 
توســط ایرانیان متدین با مدرسه جعفری و اقدامات شیخ عباسعلی سبزواری اسالمی در 
سال 1322 هـ .ش تأســیس شد1و اساسنامه جامعه تعلیمات اسالمی در 1328 تدوین 
گشت. )حاضری، 1377: 40-28( کمی بعد حاکمیت که بخش قابل توجهی از منابع خود 
را در امور نظامی هزینه می کرد، تحت فشار افزایش تقاضا های اجتماعی مجاب شد تا با 
تصویب »قانون راجع به تأسیس دبستان های چهار کالسه ملی و دبیرستان های غیردولتی« 
در فروردین ماه 1335، با تأسیس مدارس غیردولتی موافقت نماید. به جز کارکرد تأمین 
مالی از منابع غیر دولتی، کارکرد دیگر این مدارس در جهت پیشروی و الگوسازی خصوصاً 
در پیاده ســازی الگو های جدید آموزشی بود. )اژنگ، 1396: 75-74( این مدارس جدید 
بر روش  های آموزشی خاص می توانستند گفتمان مدارس خاص مذهبی را نیز کنار بزنند 
یا حداقل کم رنگ کنند. اما با اســتفاده از همین فرصت هم تدوین محتوا های آموزشــی 
اسالمی و هم مدرسه سازی اسالمی برای تربیت نیروی مسلمان و کادر سازی برای گفتمان 

دینی نیز رشد پیدا کرد. 

1. نحوه تأســیس مدرســه این طور بود که شیخ  عباس علی اسالمی جایی منبر می رفت و مردم را به 
تأسیس مدرسه تحریک و تهییج می کرد. از همان جمع کسی پیدا می شد و خانه ای قدیمی را در اختیار 
می گذاشت و هزینه  های دیگر هم به مرور از محل خیرات و کمک  های اهالی و هیئتی  ها تأمین می شد. 
مدارس جعفری، اثناعشــری و محمدی از جمله این مدارس بودند. )خواجه پیری، 1396: 27( این 
جامعه تا سال 1357 حدود 183 مدرسه در نقاط مختلف سراسر کشور داشت. )روشن نهاد، 1384: 55(

دیرینه  شناسی تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی ...
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مدارس اسالمی؛ ابژه سیاسی در دوره پهلوی دوم
دو دهه منتهی به انقالب اسالمی دوره تثبیت و گسترش گفتمان مدارس اسالمی می شود. 
فعالیت هــای فرهنگی این مدارس معــارض با تمایالت رژیم پهلوی بود. )رک: کرمی پور، 
1389: 59-58  و زائری و محمدعلیزاده، 1396: 28-27( این شــرایط به ســمتی رفت 
که در دهه 1350 مدارس اســالمی بیش از پیش ابژه قابل رؤیت رژیم شد. دولت برخی 
از این مدارس مثل راهنمایی و دبیرســتان رفاه را تعطیل کرد و برای برخی دیگر مدیر 
دولتی برگزید. تالش هایی نیز از جانب مدارس اســالمی صورت می گرفت. استراتژی این 
مدارس در تمام این ســال ها مقاومت مثبت و منفی بود. همین امر از این مدارس ابژه ای 
سیاسی ساخته بود که با نظام حاکم درگیر بودند. تفاوت  های فرهنگی و هویتی در کنار 
تقابل سیاسی نیز وجه مهمی بود. فضای فرهنگی متمایز آنها با مدارس دولتی بود و ایجاد 
دوگانگی برای دســتگاه پهلوی که به  دنبال تمرکز، یکپارچگی و تثبیت یک هویت واحد 
برای همه بود به  هیچ  وجه مطلوب نبود. ناهماهنگی و ناســازگاری بین فرهنگ رســمی 
و شاهنشــاهی با باور ها و اعتقادات مذهبی مردم در این مدارس جلوه گر می شــد. نهایتاً 
این مدارس به فعالیت خود در ســال  های پایانی نظام شاهنشاهی نیز ادامه دادند و تأثیر 

بسیاری در ورود جوانان مؤمن به دانشگاه و نهایت انقالب اسالمی داشتند. 

نقطه صفر قانون مدارس غیر انتفاعی: انقالب و تغییر ابژگی مدارس اسالمی 
این مدارس در شرایطی مسئله اختالفی و محل دعوا قرار گرفت که تصور می شد مدارس 
اســالمی باید علی القاعده در ذیل گفتمان انقالب اســالمی بدون مشکل باشند. سوژگی 
آنها در این دوره از دو وجه مطرح شد. در درجه اول با گفتمان ملی سازی و دولتی کردن 
در تنش قرار گرفتند و در درجه دوم مســئله اســالم سیاسی و نوع اسالمیت آنها موجب 
اختالف بود. در مورد گفتمان ملی سازی؛ شرایط و حساسیت  های ماه  های ابتدایی انقالب 
به واسطه شباهت هایی با دوره مصدق، تجربه آشنایی در اداره مملکت برای ملیون به نظر 
می رســید و اصوالً همین تجربه و آشنایی بود که سکان اداره جامعه انقالبی را در اختیار 
آنها گذاشــته بود. دولت موقت دغدغه ســامان دهی دوره بحرانی انتقال را داشــت. این 
دولــت مورد قبول امام انقالب و مصمم بــود همه امکانات ملی را که به ناحق در اختیار 
عده محدودی قرار داشــت، صرف منافع ملی کند. اندیشه  های دینی و شعار های انقالبی 
نیز مقوم آن بود. ملی شدن به معنای مردمی شدن و خارج شدن از دست انحصار مفسدان 
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درباری وابســته تعریف می شــد. لذا مالکیت دولت بر اموالی که در چنگ خواص رژیم 
قبل بود، مشــروع و مقبول مردم بود، شرایط نیز چنین اقتضایی را می پذیرفت. از جمله 
فروپاشــی نظم اقتصادی مستقر، بر هم  ریختن وضع مالکیت ها، فقدان مدیر در واحد های 
صنعتی، دریای خرج و زیان و بدهکاری مالکین و صاحبان فراری ســرمایه  ها، تنش  های 
کارگری و نفوذ چپ  ها، رکود و تعطیلی تولید و مطالبات انبوه. )رک: اســماعیلی، 1380 
و عظیمــی، 1394( اولین ملی کردن گســترده در مورد بانک  هــا اتفاق افتاد1 و مدیریت 
بانک  های خصوصی در اختیار دولت قرار گرفت2. ملی کردن صنایع بر اساس قانون حفاظت 
و توســعه صنایع ایران نیز در فاصله چند هفته، 10 تیر 1358 اعالم شــد و بزرگ ترین 
تصمیمات انقالبی دولت موقت نام گرفت. در نظر دولت موقت ملی کردن با دولتی کردن 
متفاوت است. تا جایی که دولتی کردن بانک  ها به عنوان طرح سوسیالیستی و تند در شورای 
اقتصاد تصویب نشد. )معین فر، 1392؛ همچنین رک: سحابی، 1382و 1392 و عظیمی، 
1394( ملی کردن در این چارچوب مربوط به مدیریت دانســته شده و انتقال مالکیت در 
آن صورت نمی گیرد. در این فضا ابژه دیگری که در گفتمان ملی کردن، قابل رؤیت شــد 
مدارس بودند. رهبران انقالبی که روند تأسیس و تدوین آموزش اسالمی را از دهه 1340 
و 1350 پیش آورده اند، آموزش و پرورش اســالمی را نه یک ابژه سیاســی که موضوعی 
هویتی می دانند. ایجاد هویت اسالمی در دانش آموزان، وابسته به محتوا و ساختار آموزش 
و پرورش اسالمی است. لذا برخی فعالیت های اصالحی معطوف به اصالح نیروی انسانی و 
پاکسازی و سالم سازی ادارات از وجود عوامل رژیم قبلی برای رفع فساد و بی دینی به طور 
گسترده به اجرا درآمد. برخی اصالحات ناظر به حل مسائل مدیریتی و نظارتی در قالب 

قانون اداره دولتی مدارس غیر دولتی بود. 
این قانون به هدف توزیع عادالنه امکانات آموزشــی در 1358/12/2 توســط شورای 
انقالب تصویب و خبر آن توسط رجایی در سال 1359 اعالم شد و بحث مشارکت مردمی 
و مدارس غیر انتفاعی در اولین تبصره آن مطرح شد. فضای انقالبی به منظور از بین  بردن 

1. تنها مقاومت موجود در این باره از ســوی بازاریان انقالبی مســتقر شده در اتاق بازرگانی صورت 
می گیرد: تأسیس بانک اقتصاد اسالمی. )رک: آزاد، 1392 و میرمحمد صادقی، 1391(

2. برخی معتقدند در جریان دولتی ســازی  های ابتدای انقالب، بنی صدر نقش مهمی داشــت. )رک: 
شــرکا، 2 آذر1392( هر چند دیگرانی از مســئوالن همان دوره این ادعا را رد و بدهی زیاد خارجی 
بانک  ها، طمع گروه  های سیاسی، احتماالً ورشکستگی و شوروش  های داخلی و عدم احتمال بازگشت 

صاحبان فراری را برجسته می کنند. )رک: علی اکبر معین فر، 5 بهمن 1392(

دیرینه  شناسی تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی ...
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همه مظاهر سلطنت ظالمانه شاهی، پاکسازی فیزیکی اماکن و اشخاص و همه چیزهایی 
را که وابســته به آن دوره می دید آغاز کرد1. اما گروهی از مدارس غیر دولتی که از قبل 
خط مشی اسالمی داشــتند همچنان به فعالیت خویش ادامه می دهند2و نخستین موارد 

مدارس غیر انتفاعی بعد از انقالب را تشکیل می دهند.
با انحالل شــورای  عالی انقالب پیگیری این ماده واحده به تعویق می افتد. در جلسه 
مورخه 1359/5/25هیئت وزیران، طی تصویب نامه ای، ادامه فعالیت مدارس غیر انتفاعی 
اســالمی، تحت شــرایطی قانونی تلقی می شــود. تا نقطه صفر پذیرش قانونی مدارس 
غیر انتفاعی رخ دهد. منطق گزینش در این تصویب نامه برای مدارس مجاز می شــود. اما 
جایگاه مدیریت دولتی و نظارت برای دولت محفوظ است؛ چرا که اصل بر عدم انتفاع قرار 
دارد نه مسئله مالکیت یا مدیریت خصوصی. لذا آیین نامه اجرایی آن، تعدادی از مدارس 
را با توجه به نحوه مدیریت، کادر آموزشــی و همچنین نحوه عملکرد مالی در ســال  های 
گذشته، به عنوان مؤسسات اسالمی غیر انتفاعی تشخیص می دهد و مجاز به فعالیت می داند. 
ضمناً این مسیر را برای دیگران نیز البته به شرط اثبات غیرانتفاعی بودن ممکن می داند. 
مخالفان و موافقان همچنان رایزنی می کردند3. تا زمانی که شرایط اقتصادی جنگ، ابزار 
مناســبی در اختیار حامیان گسترش مدارس غیر انتفاعی قرارداد. هر چند با توجه اینکه 
در همه ســال  های قبل از 1364 که مشــکل مالی برای دولت وجود نداشــت، ایده  های 
دانشــگاه آزاد و مدارس غیر انتفاعی همچنان با قدرت ادامه یافته بود، آنگاه جستجو های 
بیشتر موضوعیت پیدا می کند. اینکه چه روند ها و رخدادهایی منجر به »مسئله« جدیدی 

از مدارس غیر انتفاعی با صورت بندی جدیدی شد، در ادامه بحث شده است.

1. در اغلب خاطرات شــفاهی مربوط به فعالین ابتدای انقالب، خصوصًا آثار مرکز اســناد انقالب 
اسالمی، این مسئله شفاف بیان شده است.

2. دو دبیرســتان پســرانه علوی و نیکان، مدرسه راهنمایی و دبیرســتان احمدیه و مدرسه دخترانه 
دوشــیزگان اسالمی 4 مدرســه ای دانسته می شــوند که از پذیرش این قانون استنکاف کردند. هیچ 
مدرسه ای از مجموعه جامعه تعلیمات اسالمی در این بین نبود و این مجموعه همه مدارس خود را 

تحویل دولت داد. )روشن نهاد، 1384: 71(
3. رفسنجانی در خاطرات سال 1360 خود به تاریخ 25 مهر می نویسد: »بعدازظهر گروهی آمدند و 

از فشاری که بر مدارس خصوصی اسالمی وارد می شود گله داشتند«. )1378: 279(
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روند های مؤثر بر تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی در دهه اول انقالب
1. تنش گفتمان  های سیاسی 

بعد از شهادت محمد علی رجایی که مهم ترین پشتیبان طرح دولتی کردن بود1، سیدکاظم 
اکرمی، وزیر آموزش و پرورش مهندس موســوی، جدی ترین مخالف مدارس غیر انتفاعی 
بود و از سه منظر طبقاتی و گسترش محرومیت، نفوذ گرایش  های اجتماعی و سیاسی و 
تمرکز مبارزان و زندان رفته  ها بر عدالت و مساوات با این مسئله مخالفت می کرد. )اکرمی، 
1389: 213-211( اموری که آشــکارا رویکردی را بازنمایی می کند که به چپ شناخته 
می شود. در مقابل راست  ها عمده ترین حامیان مقاومت این مدارس بودند. دو گانه راست و 
چپ این مسئله را در قالب دوگانه عدالت و مشارکت مردمی پیش می برد که دال مرکزی 
گفتمان  های سیاسی آنها بود. هر چند تأمل به گزاره  های محدودی با عبارت خصوصی سازی 
که عموماً در جمع خصوصی بیان شده یا در خاطرات یادداشت شده، نشان می دهد درک 
خواص از این مشــارکت، به مثابه بخش خصوصی بوده اســت، اما امکان بیان آن نبوده و 
بازتاب رسمی آن در قالب گزاره مشارکت مردمی صورت می گرفته است. در سال 1363 
مجلس اول پایان می یابد و مجلس دوم شورای اسالمی که آغاز رویارویی دو جناح چپ 
و راســت است، با اکثریت مطلق جریان خط امام، برتری نسبی جناح راست در تهران و 
جناح چپ در کل کشــور تشکیل می گردد. )شادلو، 1386: 34( در این مجلس به تاریخ 
1364/10/29 کمیســیون آموزش تبصره یِک قانون اداره واحد های آموزشی غیر دولتی 
به صورت دولتی را به  صورت ماده واحده ای در مورد مشارکت مردمی تصویب و به مجلس 
شورای اسالمی ارائه نمود. کلیات طرح، طی دو جلسه علنی 19 و 24 فروردین 1365 در 
صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شد. از صحبت  های امضا کنندگان طرح از جمله حائری 
و دوزدوزانی که خود از جناح چپ است، این نمایندگان با هدف رفع مشکل نظارت وزارت 
آموزش و پرورش بر مدارس معدود و خاص، اقدام به تهیه و ارائه آن به کمســیون کرده 
بودند، ولی طرحی که از کمیســیون خارج می   شــود، تغییر ماهوی با طرح اولیه داشته و 

1. اکرمی به تالش  های ناکام شــهید رجایی اشاره می کند: »در ماه  های اولیه وزارت دریافتم یکی دو 
مدرســه هســتند که به همه مقررات دولتی آموزش و پرورش تن نمی دهند و می دانســتم که شهید 
 رجایی هم با روش کاری این مدارس مخالف و درصدد دولتی کردن همه مدارس بود که متأســفانه 
بعضی از این مسؤالن با نگارش نامه هایی چه تهمت  ها که به آن مرد عزیز نزدند؟ در دوران نخست 
وزیری خود آقای رجایی نیز تالشــی در این زمینه به  عمل آمد که با مخالفت یک روحانی منتقد، 

 قانونی د ر این باره هم به تصویب رسید«. )اکرمی، 1389: 210(
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اهداف دیگری را دنبال می کند. )مذاکرات جلسه علنی مجلی شورای اسالمی، جلسه 258، 
شماره 12003: 29-20( مخالفان هم دغدغه قانون دارند، هم فرهنگ، هم سیاست و هم 
اقتصاد. موافقان و مخالفان در کالم و واژه بر سه چیز توافق لفظی دارند ضرورت نظارت 
دولت بر آموزش و پرورش، ضرورت تحقق عدالت و ضرورت مشــارکت. منتها یک گروه، 
تصویب متن قانونی را ابزار تحقق آنها می داند و گروهی دیگر این طرح را رافع مشکالت 
نمی بیند؛ چرا  که اساس درک و تعریف دو گروه از این مفاهیم متفاوت است و به تبع آن 
سیاست ها و راهبرد های تحقق آن را متفاوت می بینند. اما صحبت  های کار شناسی که نشان 
دهد ایده هر گروه قرار است چگونه محقق شود، مطرح نیست. دولت و جناح چپ مجلس 
در یک سو قرار گرفته و جناح راست در سوی دیگر. با اتفاقی که در بهار همین سال در 
برخورد با چند مدرسه پیش آمد، روزنامه  های سیاسی از این فضا برای بیان نظرات جناح 
مطلوب خود اســتفاده کردند )رک: روزنامه رســالت، 13 اردیبهشت 1365: 3 و روزنامه 
جمهوری اســالمی، 22 اردیبهشت 1365: 11( و یادداشت اسداهلل بادامچیان از اعضای 
مؤتلفه ای و جناح راســت حزب جمهوری با تیتر »از مدرسه اسالم تا مدرسه مدرس« در 
این باره چاپ می گردد. )روزنامه رســالت، 20 اردیبهشت 1365: 4( در همان روز رئیس 
مجلس به وزیر آموزش و پرورش درباره مدارس چیت چیان و مدرس تذکر کتبی می دهد. 
)روزنامه رســالت، 13 اردیبهشــت 1365: 1( همین طور رئیس جمهور از وجود مدارس 
خصوصی حمایت می کند. )روزنامه رســالت، 13 اردیبهشت 1365: 4( رئیس مجلس و 
ریاســت جمهور هر دو از اعضای جناح راست به حساب می آمدند. گفت وگو ها در محافل 
خصوصی سیاســی در  این باره ادامه دارد1. تا به سخنرانی خرداد  ماه امام درباره مشارکت 
مردم در همه امور از جمله بازرگانی و مدارس ختم بشــود2. هر چند از صحبت  های امام 

1. از نظر اکرمی »این روزنامه ها )رسالت( و نوشته  ها به نظر حضرت امام رسید و گویا کسانی هم که 
به دفتر امام دسترسی داشتند و امام از وضع اخالقی آنها راضی بودند و فرزندان شان به آن مدارس 

می رفتند، خدمت ایشان رسیدند و مطالبی عرض کرده بودند«. )اکرمی، 1389: 216(
2. عالءالدین میر محمد صادقی: »این گفتار امام بعد از جلســه ای صورت گرفت که آقای حبیب اهلل 
عســگراوالدی با حضرت امام داشتند«. )مهرجو و غفاریان، 1391: 221( او همچنین تصریح کرد: » 
هنگامی که امام این جمله تاریخی را گفتند ما تمام ســعی خود را به کار بســتیم تا این فرمایشات را 
هر چه بیشتر منتشر کنیم. جمله امام را هر کجا که می شد نصب کردیم. حتی در جلساتی که مدیران 
دولتی در اتاق بازرگانی می گذاشــتند...هدف ما فضاسازی مفید بود. سعی می کردیم از بین جمالت 

مدیران دولتی و مسئوالن حکومتی جمالتی را استخراج کنیم«. )مهرجو و غفاریان، 1391: 221(
امام در این سخنرانی ضمن لزوم قدر  دانستن مردم که همه چیز خود را در طبق اخالص گذاشته اند 
و تأکید بر اینکه باید مردم را شــریک بزرگ بدانیم می گوید: »مردم را در امور شــرکت بدهید، در 
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به نظر می رسد ایده کلی حضور مردم و مشارکت مردم را مدنظر دارند و نه تئوری خاصی 
برای نحوه و چگونگی این حضور و مشــارکت؛ اما ذکر کردن ســاخت مدارس، تجارت و 

دانشگاه آزاد حکم نهایی در این مصداق  های خاص قلمداد شد.
2. فقدان گفتمان تعلیم و تربیت

فقدان گفتمان  های تخصصی مربوط به تعلیم و تربیت در این زمان جالب توجه اســت. 
مرور مقاالت فصلنامه تعلیم و تربیت که بعد از انقالب از ســال 1364 آغاز به کار کرده 
نشــان می دهد تا ســال 1367 یعنی بعد از تصویب قانون تأســیس مدارس غیر انتفاعی 
مستقیماً به این مسئله پرداخته نشد. در شماره 3 و 4 این نشریه در این سال یک مقاله 
مرتبط به مدارس غیر انتفاعی چاپ شــد. مقاله »مدارس غیر انتفاعی کمکی به توســعه 
آموزش و پرورش« از محمدرضا برنجی )1367( با بحث از تعادل عرضه و تقاضا و ارزش 
ذاتی مطلوبیت افراد، تحلیلی بیشــتر اقتصادی ارائه می کند تا تربیتی. همین طور در این 
دوره ردی از اظهار نظر های کار شناســی شورای عالی تغییر بنیادی آموزش و پرورش که 
در ســال 1364 تأسیس شد در تاریخ مســئله مشاهده نمی شود. با اینکه نتیجه فعالیت 
آنهــا به صــورت طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اســالمی ایران در ســال 
1367 در قالب کتابی منتشر شد، ارجاعی به آن در تحلیل  های این موضوع وجود ندارد. 
مربوط ترین تخصص به لحاظ داشتن صالحیت کار شناسی در اظهارنظر، علوم تربیتی بود 
که در ســکوت به ســر می برد. رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت نیز در سال 1366 به 
تصویب شورای  عالی برنامه ریزی وزارت علوم رسید ولی از 1370 با تأسیس گروه مبانی 
فلســفی و اجتماعی آموزش و پرورش در دانشــکده علوم تربیتی دانشگاه تهران فعالیت 
آن اغاز شــد. )شــعبانی ورکی و محمدی چابکپچجی، 1387: 36( این مرور تاریخی گواه 
بر تقدم جو ســازی و سیاست زدگی بر قانون، پژوهش و کار شناسی در این موضوع است. 
گفتمانی که کمبود منابع را به  عنوان حقیقت، برساخت تا ایده  های خود را به پیش ببرد. 

تجارت شــرکت بدهید، در همه امور شرکت بدهید. مردم را در فرهنگ شرکت بدهید. مدارسی را 
که مردم می خواهند درســت کنند کارشکنی نکنید برای آنها. البته نظارت الزم است، انتقاد هم الزم 
است لیکن کارشکنی نکنید. بین خودتان برادر باشید... علیهذا شیاطین در پی این هستند که از این 
راه پیش بروند که بین جناح  ها اختالفی ایجاد کنند. اعتنایی نکنید به این شیاطین ... دانشگاه  ها باید 
مردم در آن دخالت داشــته باشند. مردم خودشان به طور آزاد باید دانشگاه داشته باشند منتهی دولت 

نظارت باید بکند«. )جمهوری اسالمی 20 خرداد 1365: 3( 

دیرینه  شناسی تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی ...
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3. فرا گفتمان امام

در این دوران ساخت حاکمیت به گونه ای است که پیروزی یک گفتمان مقطعی، موردی 
و به شرط اقناع و تأیید امام صورت می گیرد. دعوای نیرو های مختلف در مقابل نظر امام 
رنگ می بازد. شخصیت  ها و جریان  ها صریح یا غیر صریح اذعان می کنند که فصل ا لخطاب 
اختالفات، نظر امام است. در ماجرای تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی نیز فرمایش سال 
1365 امام و تفســیر های جناح راســت از آن فصل الخطاب واقع شــد. تا آنجا که الیحه 
وزارت آموزش و پرورش که برای دولت در تعیین مدیریت مدارس و مسئول امور تربیتی 
حقی درنظر گرفته بود در هیئت دولت و نیز در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت مرکب 
از اکرمی، خاتمی، اژه ای، زورق، محمد  هاشــمی و کمیســیون آموزش و پرورش مجلس 
)اکرمی، 1389: 230( مورد توافق قرار نگرفت. حتی نخست وزیر بعد از صحبت  های امام در 
مورد مدارس غیر انتفاعی نظر دیگری غیر از نظر اکرمی داشته است. فرشاد مؤمنی درباره 
این تغییر رویکرد نخست وزیر می گوید: »آقای موسوی با مدارس غیرانتفاعی مخالف بود، 
مهندس موسوی بیشــتر تحت تأثیر عالی نسب قرار داشت و عالی نسب به شدت مخالف 
انتفاعی  ها بود. او می گفت آن مدارس را در مبارزه با رژیم طاغوت ساختیم، محمل کسب 
رانت نساخته بودیم! کار خیر بوده و حساب کتاب آن را با خدا تصفیه می کنیم چرا اینقدر 
باج می خواهید. آقای موسوی چون بسیار متعبد بود از لحظه ای که امام نظر خود را گفتند 
دیگر این نظر را دنبال کرد و نظر خود را کنار گذاشت. و ما هم دیگر نمی توانستیم چیزی 
بگوییم. البی برای این مدارس ســنگین بود. )مصاحبه شخصی: دی 1397( در مجموع 
ســال  های 60 تا 68 چه دوره اقتدار کاریزماتیک امام باشــد و با فره ایزدی وبری تحلیل 
شــود، چه دوره تبعیت تام از ولی و در چارچوب نظریه والیت فقیه تحلیل شود، دهه ای 
است که در کشمکش گفتمانی چپ و راست انقالب نوپا بر حرف و خواست امام خمینی 
اســتوار است. اما نه در الگویی رقابتی با دو جناح سیاسی بلکه به عنوان قدرت همسنگ1 

به  جای رقابت، به عنوان سازوکار هماهنگ کننده و تعادل بخش عمل می کند.
4. اسالم سیاسی

زمینــه اختالف این مــدارس با برخی دیگر از انقالبیون به واســطه ارتباط آنها با انجمن 
حجتیه2 و رویکرد غیر سیاســی آنها ایجاد شــده بود. آنها از ابتدا با سیاسی شدن مدارس 
1. نظریه قدرت هم ســنگ از سوی جان کنت گالبرالیت اقتصاددان امریکایی در مورد توضیح منطق 

سرمایه داری آمریکا مطرح شد و از نظر برخی جایگزین منطق دست نامرئی آدام اسمیت است. 
2. انجمن ضد بهائیت )انجمن حجتیه( برای مقابله با گسترش بهائیت شکل گرفت. رهبر این انجمن 
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مخالــف بودند حتی در وقایع 15 خرداد 1342 نیــز همین گونه بود و بعد از انقالب نیز 
ارتباطات و موضع گیری های آنها کم نشــد1. این در شرایطی بود که اصل انقالب بر پایه 
اســالمی سیاســی بود و در تقابل با جدایی دین از سیاســت دوره پهلوی معنا می یافت. 
نظریه والیت فقیه و جمهوری اســالمی بر پایــه ورود دین در همه عرصه  های اجتماعی 
شــکل گرفت. ذیل این اندیشه حوزه آموزش و پرورش که وظیفه تربیت را بر عهده دارد 
مهم است. در حالی که آنچه در این مدارس وجود داشت آن بود که »همانطور که با دولت 
زمان شــاه کاری نداشــتند با دولت بعد از آن هم کاری نداشتند«. )مصاحبه شخصی با 
مجید تفرشــی2، 14 اسفند 1397(3 این مؤلفه در بحث  های مربوط به قانون مدارس از 
سوی مخالفان و در واقع چپ  ها جدی تر مطرح می شد و جناح راست در این زمینه سکوت 
اختیار کرده بود. اکرمی وزیر آموزش و پرورش دولت مهندس موســوی دو مرتبه درباره 
مدارس خاص با امام صحبت کرد و از این موضع برای اقناع امام اســتفاده می کند و امام 
هــر دو بار فرمودند بروید اصــالح کنید. )اکرمی، 1389: 215-214( نمایندگان مجلس 
نیز در جلسات فروردین 1365 با این محور به بحث می پردازند. بنای امام در مواجهه با 
انجمن بر حذف نیســت. رویکرد کلی ایشان به فعالیت  های انجمن آن بود که افراد مؤثر 
آنها در پســت  های حساس و کلیدی نباشــند4. اما همین حد از حساسیت در میانه دهه 
شصت تحت تأثیر استدالل  های مالی و کمبود بودجه برای ادامه جنگ کنار زده می شود. 
شرایط اقتصاد جنگی که زمینه بر ساخت گفتمان مضیقه مالی را فراهم کرد، بر خط اسالم 
سیاسی نیز غلبه کرده و به نفع کسانی تمام شد که بعدتر با مطالبه تقاضای حمایت  ها و 

رانت های بیشتر نیروی محرکه قوی گسترش مدارس غیر دولتی شدند.
اختالفات چپ و راســت که در ســطور پیش مطرح شــد، صورت قبلی آن، در قالب 
اختالفات فقهی بین دو جناح از فقها در مجلس خبرگان قانون اساســی شــکل گرفته 

مذهبی شیخ محمود حلبی بود.
1. در خاطرات شفاهی برخی مسئولین و شخصیت  ها که خود دانش آموز مدرسه علوی بودند مثل کمال 
خرازی، علی اکبر محتشمی پور و محمد صدر، اصل این ارتباط تأیید می شود. )رک: کرمی پور، 1389(
2. دکترمجید تفرشی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران که خود در مدرسه علوی تحصیل کرده است.

3. همین نظر در مستند »پوستین وارونه« )خالقی، 1391( در مصاحبه با برخی دیگر از دانش آموختگان، 
معلمان و مسئوالن مدرسه علوی تأیید می شود.

4. اگر خودشان می خواهند انجمن منحل شود وگرنه نظارتی بر کار آنها بشود. )رفسنجانی، 1380: 
)144

دیرینه  شناسی تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی ...
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بود1. تدوین قانون اساســی قبل از حذف جناح  هــا و جریان  های همگرا در وقوع انقالب 
رخ داد، لذا توازن نســبی بین نیرو های مختلف برقرار بود. اصل اختالف یک پا در تاریخ 
اندیشه سیاسی شیعه2 و سنت دارد و یک پا در مسئله مستحدثه حاکمیت فقها در قالب 
یک دولت مدرن و در همین حال بار مهمی در نظام ســازی جامعه اســالمی را به دوش 
می کشــد3. دیدگاه  های متعارض فقاهتی از همان ابتدا در جلسان مجلس خبرگان قانون 
اساسی که در 28 مرداد 1358 افتتاح شد، نسبت به سوسیالیستی یا سرمایه داری شدن 
مفاد قانونی هشــدار می دادند4. مدیریت گفتگومحور و اجماعی بهشــتی، مهم ترین رکن 
گذر از این مرحله پرتنش بود و ســبب  شــد اکثریِت مجلس حدی بین احترام به حقوق 

مالکیت و ضرورت مداخله دولت برای تأمین عدالت را بپذیرند.
تأکید بر برنامه ریزی از دیگر نقاط اختالفی فقهای این دو جریان اســت. صحبت های 
علی اکبر پرورش در حزب جمهوری اسالمی که برنامه ریزی را نفی توکل بر خدا می دانست، 
در این زمینه مشهور است. بیشترین چالش  های دو رویکرد فقهی در طرح و تصویب اصول 

1. گفتمان  های موجود در مجلس خبرگان و به تبع قانون اساســی هم از منظر گفتمان  های چپ و 
راست با محوریت مواضع اقتصادی مطرح شده اند و هم از زاویه تقابل گفتمان  های فقه سنتی و فقه 
پویا. طرفداران فقه ســنتی که فقه را غنی و بی نیاز از احکام ثانویه و حکومتی می دانستند در موضع 
اتکا و حفظ ســرمایه انباشت شــده تاریخی خود به گروه راست معروف شدند و گروه دوم که بر 
این باور بودند که والیت فقیه نه تنها می تواند احکام ثانوی و حکومتی را اعالم کند بلکه قادر است 
احکام اولیه را نیز تعطیل کند و به  دنبال تغییر و تجدیدنظر در سرمایه دانش فقه پیشین بودند به گروه 

چپ موسوم شدند. در این مجال صرفًا از زاویه اختالف اول نگاه شده است. 
2. ســید جواد طباطبایی معتقد اســت از آنجا که اندیشه سیاســی در ایران آمادگی و توان زایش و 
نوشوندگی را نداشت به دالیلی از سده یازدهم تا سیزدهم هجری دچار زوال گردیده و توان طرح 
پرســش را از دســت داده. در نتیجه در چنبره ســنت یا تقلید از ایدئولوژی  های جامعه شناسانه گیر 
افتاده است. چه انقالب مشروطه و چه بعد از آن اندیشه سیاسی وجود نداشته. )طباطبایی، 1375(

3. برخی مثل مجتهد  شبســتری معتقدند نظام  ها و تشــکیالت سیاسی، اداری، اقتصادی واجتماعی 
مسلمانان نه مولود دانش فقه، بلکه مربوط به شیوه زندگی اجتماعی و قدرت بوده. )1375: 54( حتی 
از این منظر هم دو جریان فقهی به  لحاظ داشــتن قدرت در باالترین سطح قانون گذاری در مجلس 

خبرگان قانون اساسی نیازمند توجه در این پژوهش اند.
4. بنا بر صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساس جمهوری اسالمی ایران، بار ها 
تأکید می شود که فلسفه اصل 147/2 که بعد ها به اصل 44 تغییر یافت، معرفی نظام اقتصاد اسالمی 
اســت که نه سرمایه داری و کاپیتالیسم غربی باشد و نه سوسیالیسم شرقی. نظرات افراطی می گوید 
ما تمام نظام کاپیتالیســتی و ســرمایه داری را زدیم. این نظام اسالمی نباید به شکل دیگری در رژیم 
سابق بوده باشد و باید انقالبی عمل کرد و نظام جدید آورد. حتی اصرار دارند که نفی این دو نظام 

در عبارتی واضح در متن قانون تصریح شود. 
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اقتصادی خصوصاً اصل 127/4 بروز داشت که بعداً تبدیل به اصل 44 قانون اساسی شد1. 
یک سوی آن اندیشه ای که معتقد بود ضوابط مالکیت در اسالم در باب  های مختلف کتب 
فقه ذکر شده و مالکیت در اسالم هست و محدود نیست و دیگر سو اندیشه ای که از امکان 
زمان خود و قدرت حکومت برای برقراری عدل اســالمی بهره می برد. )مذاکرات مجلس 
بررســی نهایی قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران، جلسه 1 تا 31: 1569-1528( با 
وجــود این در اصل مربوط به حوزه آموزش و پرورش دغدغه ای در این زمینه مشــاهده 
نمی شــود، چرا  که در اصول قبلی، آموزش و پرورش رایگان به تصویب رسیده بود. اصل 
46 که بعداً به اصل ســی ام تغییر کرد با چند پرســش و پاسخ ساده تعیین و تکلیف شد. 
طبق اصل 46 که در جلسه سی ام مطرح شد، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش 
رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوســطه فراهم سازد و وسائل تحصیالت عالی را 
تا حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. طبق بیان نائب رئیس جلسه »حق 
ملت اســت که همه باید از ]آموزش و پرورش[ رایگان اســتفاده کنند« در همان جلسه 
موضوع وجود مدارس غیر رایگان مطرح می شــود. سبحانی که از جمله فقهای معتقد به 
حفظ حقوق مالکیت فردی و فقه رســاله ای اســت، به طرح پرسشی درباره حفظ امکان 
مدارس غیر رایگان می پردازد. بهشتی به عنوان نائب رئیس پاسخ می دهد این قانون داللتی 
بر جلوگیری از احداث مدارس غیر رایگان ندارد. حتی درخواست می شود تبصره ای اضافه 
کنید که تأســیس مدارس ملی آزاد اســت2. اما بهشتی معتقد است همین که آن را نفی 
نمی کند کافی است. ایشان حتی نیازی به بیان کردن شرط توانایی دولت نمی بیند و معتقد 
اســت همان طور که در فقه هم بحث شــده در هر مبحثی شرط قدرت و توانایی ملحوظ 
است. )مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، جلسه 1 تا 
31: 788( از این بیانات مشــخص می گردد در حوزه آموزش و پرورش از آنجا که قانون 
دولتی کردن مدارس اعالم شــده بود، طرفداران این اندیشه ادعایی نداشته اند و برعکس، 
جناح مقابل سعی می کند از اینکه قانون اساسی راه اصلی برای حضور مدارس غیردولتی 

را در آینده نمی گیرد مطمئن شود. 

1. موضوعات مهم دیگری چون مبانی فقهی الیحه واگذاری زمین، دستمزد کارگران، ملی کردن تجارت 
خارجی و مالیات مسائل چالشی بین فق ها در این این دوره بود. )رک بهشتی، سید محمد.1397(

2 مدنی: یک تبصره اضافه کنید که تأســیس مدارس ملی آزاد اســت. نائب رئیس: در قانون اساسی 
معمول نیست که تبصره بنویسند عنایت بفرمائید همین اندازه که باز کردن مدارس ملی را نفی نکند 
کافی است. )مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، جلسه 1تا 31: 788(

دیرینه  شناسی تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی ...
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5. اقتصاد جنگ

جنگ، در تحلیل شــرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاســی دهه 1360 بسیار تعیین کننده 
اســت. اما کارنامه  های مختلف در مواجهه با جنگ در دوره  های متفاوت تاریخی ایران و 
جهان نشان می دهد جنگ همیشه یک نتیجه مشخص ندارد. از جمله تجربه دفاع مقدس 
که مجموعه حکومت کارنامه موفقی نسبت به سابقه جنگ  های گذشته ایران را رقم زد. 
)دژپسند؛ رئوفی، 1387: 14؛ قسیمی، 1396: 36 و مؤمنی، 1392( آنچه موجب عبوری 
عزت مندانه از شرایط جنگی شد، اراده ای جمعی برای استقالل و برابری بود. اذهان عمومی 
متوجه آن بود که انقالب با نفت چه می کند و حاکمیت مسئول نسبت به اهداف انقالبی 
بود. لذا لغو کلیه قرارداد های خارجی نفت توسط دولت مثل سایر ملی کردن  های سال  های 
1358 و 1359 در همین راســتا انجام شد. به واسطه این حساسیت اجتماعی، از یک سو 
سیاســت خارجی و سیاست نفتی ایران پیوســته به  دنبال افزایش قیمت ها و رسیدن به 
قیمت واقعی نفت بود )رک: محمدی، 1389: 152-148( و از سوی دیگر سعی می کرد از 
کاهش درآمد های نفتی به عنوان نقطه عطفی برای کاهش وابستگی به نفت استفاده کند. 
لذا در آغاز انقالب کاهش عمده و برنامه ریزی شده ای در کاهش صدور آن وجود داشت. 
)دژپســند و رئوفی، 1387: 93( در عین حال شــرایط اقتصادی نیز مطابق گزارشی که 
دولت در سال 1363 منتشر می کند، مساعد است. )کمیسیون اقتصادی برآورد خسارات 
جنگ تحمیلی، 1363: 31( این بهبود می تواند نشان دهد سیاست های ملی سازی دولت 
در کمی بیش از یک سال بعد از انقالب موفق ظاهر شده است. اما با شروع جنگ دستاورد 
مهم انقالب در کاهش وابســتگی نفتی و هزینه  های نظامی تحت الشعاع قرار گرفت. دوره 
1359 و 1360 که درآمد ناشی از صدور نفت به شدت افت می کند و سال  های رکود رقم 
می خورد و همین طور بعد از 1364 و هر زمان که صحبت از کاهش درآمد های نفتی شود، 
گفتمان  های مختلف، گزاره  های از پیش پذیرفته شده ای دارند که بدون طرح انتخاب ها و 
مسیر های دیگر، از مسئله بحران مالی و فشار هزینه  ها برای اثبات صادق بودن گزاره  های 
خود اســتفاده کنند. از جمله می توان به موضوع پیگیری مدارس غیر دولتی اشاره نمود. 
در صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی به شرح پیش گفته مسئله تأمین مالی دولت 
بــرای هزینه  های جاری در آموزش و پرورش مورد احتجاج بود. ادعا می شــد هزینه  های 
جاری دولت افزایشــی اســت و اگر با همین روند ادامه یابد در آینده یک ریال نخواهیم 
داشــت که آجر روی آجر گذاشته شود. ضرورت مالی به ضرورت مشارکت و به ضرورت 
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دریافت شهریه از طبقات باال به امید خرج برای طبقات پایین در آموزش و پرورش منجر 
شد. فرصتی برای اندیشه ورزی در مورد انواع مشارکت و یافتن راه حل هایی بدیع نگذاشت. 
مشارکتی که از این رهگذر بحث می شود و رقم می خورد صرفاً مشارکت مالی بوده و بدون 
ارتباط به اندیشــه  های تربیتی، آموزشــی یا حتی سیاسی که درباره آموزش و مشارکت 
بحث می کنند و در دوره  های بعدتر مطرح شــدند. پس درست ترین و حقیقی ترین گزاره 
بر قاعده گذاری بــرای قانونی کردن وجود مدارس غیر انتفاعی قرار گرفت. اما اتفاقاتی در 
خــود بخش آموزش و پــرورش رخ داد که نقطه کانونی برای نقش آفرینی جریانی جدید 
در تحوالت بعدی مدارس غیرانتفاعی را رقم زد. تالش  های مســتمری در مورد آموزش 
رزمندگان جبهه  ها، ایثارگران، مهاجران مناطق جنگ زده، معاودین و فرزندان شهدا1مثل 
تأســیس مجتمع  های آموزشی رزمندگان در جبهه و پشت جبهه، توزیع رایگان کتاب  ها 
برای رزمندگان، اعطای امتیاز برای شــرکت در کنکور و قبولی در دانشگاه، مدارس ویژه 
ایثارگران و فرزندان شــهدا، مدارس سپاه، تأسیس ســتاد بازسازی و نوسازی مدارس و 
از این دســت انجام شد. )رک: ســازمان امور موزه  ها و یادمان  های دفاع مقدس، 1396؛ 
اکرمی، 1389: 247-137( طوالنی شــدن جنگ باعث شد، اندیشه جنگ به عنوان امری 
که پیوســته جاری اســت و نمی توان به  خاطر آن همه چیز را تعطیل کرد، به عقب رانده 
شــود، هر چند نمی توانســت از ذهن  ها برود اما ابژه  های دیگری در زمینه  های فرهنگ و 

اندیشه از حاشیه به متن آمد. 
6. تغییرات فرهنگی 

از سال 1364 با بازگشت گروه هایی از رزمندگان از جنگ، تضاد بین تصورات، ذهنیت  ها و 
شرایط روحی و روانی آنها با آنچه در شهر ها می گذرد، روایتی است که به صورت نوستالوژیک 
در بسیاری از آثار ادبی و سینمایی منعکس گشته است. شهری که با این نسل آشنا نیست، 
تنفس را برای آنان که غریبه ای در شهر هستند سخت می کند. مصرف گراتر شدن جامعه، 
پذیرش الگوی سرمایه دارانه زندگی و دوری از فرهنگ اصیل و مقدس جبهه، نقد های اصلی 
به شــهر موجود بود. این فضای اعتراضی در آثار هنری نیز رخ نمایاند. قطعه شعر مشهور 
»موال ویال نداشــت« از علیرضا قزوه که در سال 1365 منتشر شد از مشهور ترین  ها است. 

1. در تاریخ 1365/3/8 اطالعیه ای صادر گردید مبنی بر اینکه فرزندان شهدا از سال تحصیلی جدید 
در مدارس ویژه تحصیل و 5 درصد پذیرفته شــدگان دانشــگاه  ها از این افراد خواهند بود. اساسنامه 
مــدارس ایثارگران )رزمندگان، جانبازان و آزادگان( نیز در 1369/7/2 در شــورای عالی آموزش و 

پرورش به تصویب رسید. )سازمان امور موزه  ها و یادمان  های دفاع مقدس، 1396: 76-75(

دیرینه  شناسی تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی ...



50

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و نهم/ پاییز 1401

این فضا بعد ها در آثار ادبی دیگری چون فیلم عروسی خوبان )1367( محسن مخملباف، 
کتاب ارمیا )1372( از رضا امیر خانی یا فیلم از کرخه تاراین )1371( و آژانس شیشــه ای 
)1376( ابراهیم حاتمی کیا نیز روایت می شود. دو جریان فرهنگی نمادین این تعارض کیهان 
فرهنگی )1363( و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی )1360( هستند که خصوصاً از 
ســال 1364 به  عنوان دو گفتمان فرهنگی متعارض شناخته می شوند. کیهان فرهنگی از 
آغاز دوباره در سال 1363 بیشتر وجهه اندیشه ای و روشنفکری دینی می یابد و بنیان  های 
نظری تغییرات فرهنگی را رقم می زند. محمد مجتهد  شبستری در مقاله ای در آذر 1364 
در همین مجله به انحصار دولت در زمینه فرهنگ که با مطبوعات دولتی، رادیو و تلویزیون 
پیش آمده، می تازد. )کیهان فرهنگی، 21/17 به نقل از میرسلیم، 1384: 447 و 448( در 
مقابل آوینی به مدیریت تکنوکراتیک و پشیمانی از انقالبی گری می پردازد. )آوینی، 1376( 
»جریان ترجمه ای که از کتاب هایی مثل جامعه باز پوپر صورت گرفته از چشم وزارت ارشاد 
دیده شد و خاستگاه دعوا های نظری نوشتاری بین داوری اردکانی و افرادی چون سروش، 
علی پایا و اکبر گنجی در کیهان فرهنگی شــد. برخی در دیدگاهی انضمامی تر معتقد به 
حاکمیت نگاه چپ در این دهه بود و تغییرات فرهنگی میانه دهه 1360 به بعد را واکنش 
طبیعی مردم به شــرایط یکدست کننده و یکسان ســاز حاصل از پدیده هایی چون صف و 
پراید می دانند. حتی مسئله ویدئو و شلوار جین از تقابل  های فرهنگی این دهه بود که در 
بیرونی ترین سطح اتفاق می افتاد. )کاظمی، 1395( اواخر سال 1367 پلیس راه و شهربانی 
از حضرت امام با این ادعا که وجود تابلو های شــهدا در اتوبان قم باعث تصادف می شــود، 
اســتفتاء کرد. حضرت امام هم نظر کار شناسی دادند که اگر واقعاً وجود عکس  های شهدا 
باعث تصادف می شود تابلو ها را بردارید«. )ده نمکی، 1396( مسئله حذف عکس  ها و تابلوی 
شهدا از معابر که به استفتا از امام هم رسید نمونه ای از گستره موارد منازعه فرهنگی است. 
در پس تغییرات شهری گفتمان جدیدی از اندیشه و تغییر وجود داشت که باید گزاره هایی 
را حــذف می کرد و پدیده هایی را از ابژگی می انداخت تا بتواند پدیده  های دیگری را قابل 
رؤیت کند. شــعارهایی چون »جنگ جنگ تا رفــع کل فتنه« یا »جنگ جنگ تا پیروزی 
نهایــی« گزاره هایی بودند که  امکان طرح موضــوع پایان جنگ را منتفی می کرد. نیروی 
مقابل آن چنان قوی بود که پذیرفته شده است وقتی در سال 1367 جنگ تحمیلی پایان 
یافت، استراتژی سیاسی ـ نظامی ایران با شعار »راه بیت المقدس از کربال می گذرد« کنار 
گذاشــته شد. )برزین، 1377: 51( پیوند تحوالت اقتصادی و فرهنگی در ادبیات اما بیش 
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از هر جا مشخص است. طرح گزاره هایی مربوط به اسالم سرمایه داری و اسالمی آمریکایی 
و جنگ فقر و غنا از سوی امام در سال های پایانی عمرشان مسئله تضاد های اقتصادی را 
تبدیل به گفتمانی اجتماعی ـ فرهنگی کرد و نشان داد مسیر تغییرات فرهنگی جامعه به 
کدام سمت درست خواهد بود. اما مقاومت  ها نیز ادامه داشت. روشنفکری دینی در مقابل 
این خط فرهنگی مواجهه ای معرفتی داشت. مجتهد  شبستری در میان سسلسله مقاالت 
خود درباره »دین و عقل« در کیهان فرهنگی که از شهریور 1366 آغاز شد، اندیشه جنگ 
فقر و غنای امام را در چارچوب نظریه معرفت دینی به مثابه یک معرفت بشــری و صرفاً 
یک قرائت چپ فقاهتی تفســیر کرد. )میرسلیم، 1384: 430-429( به این ترتیب مبانی 
نظری کنار گذاشتن گفتمان غالب ابتدای انقالب و جنگ فراهم می شود، هر چند تا زمان 
حیات امام این جریان مثل گفتمان  های دیگری چون انجمن حجتیه و اقتصاد بازار کنترل 
می شــوند. آنچه می توان در مورد آن اجماع کــرد وجود نمودهایی از تغییرات فرهنگی و 
تغییرات نگرشی درباره ارزش ها و آرمان  های ابتدای دهه است1. این مسئله نشان می دهد 
فضای یکدســت فرهنگی و ارزشی ابتدای دهه شکسته شده، کسانی که همیشه به دنبال 
فضای امن و صیانت شده برای فرزندان خود هستند می توانند در این گونه مدارس نگرانی  های 
حاصل از خطرات این تغییرات را کم کنند. معدود مدارس اسالمی غیر انتفاعی که در این 
دوره فعال اند، با نمادهایی چون موی کوتاه زیر ســه سانت برای پسر ها و ممنوعیت شلوار 
جیــن2 از ورود هجمه  های فرهنگی جلوگیری می کردند. گزینش آنها بر اســاس اعتبار و 
منزلــت فرهنگی و مذهبی خانواده تضمینی بر ایــن ماجرا بود. در گفت وگو  های مجلس 
درباره کلیات طرح تبصره یک قانون اداره دولتی مدارس غیر دولتی در سال 1365 برخی 
نمایندگان بیان می کنند: برخی می خواهند در مسائل فرزندان شان و اخالق فرزندان شان 
دخالت داشــته باشــند و بدانند که فرزندان خود را کجا بگذارند که بهتر است. )روزنامه 
رسمی مذاکرات جلسه علنی مجلی شورای اسالمی، جلسه 258، شماره 12003: 20-29( 

1. متأسفانه ادبیات دفاع مقدس بیشتر به میدان جنگ و بازیگران میدان جنگ می پردازد و از فضای 
شــهر، سیاست مداران و محیط اطالعات بســیار کمی در اختیار می گذارد و از این طریق نمی تواند 
حکمــی با اطمینــان صادر کرد.خاطره نگاری  های خارج از فضای دفاع مقدس در دهه شــصت نیز 
متمرکز بر کارتون  ها، لوازم خانگی، خوراکی  ها و بازی  های آن دوره دارد و بیشــتر به اشــیائی که در 
خاطره  های جمعی نوستالژی شده توجه دارد تا فرهنگ و تغییرات فرهنگی آن دوره. )به عنوان نمونه 

رک: جوادی نیا، 1394؛ شهبازی، 1396(
2. این ممنوعیت  ها هنوز هم وجود دارد، هر چند ممنوعیت شلوار جین مربوط به جین آبی رنگ است که 
در آن دوره تنها رنگ موجود آن بود و استفاده از شلوار جین به رنگ  های دیگر مؤاخذه ای در پی ندارد.

دیرینه  شناسی تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی ...
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نتیجه گیری
ایــن مقاله در چهارچوب مفهومیـ  روشــی خود مســئله مــدارس غیردولتی، آموزش 
خصوصی و حاکمیت زدایی در تعلیم  و  تربیت را از تحلیل های ذات گرایانه، تقلیل گرایانه، 
تحویل گرایانه، غیر تاریخی، بی  توجه به لحظه حال و علت کاوی های نابســنده می رهاند. 
مدارس غیرانتفاعی آن روز و غیردولتی امروز یا هر نحو دیگری از بودن، امری طبیعی یا 
اجتناب ناپذیر نبوده و نیست. این مطالعه نشان داد پدیده تاریخی پیش  رو و اکنوِن مدرسه 
و تعلیم  و  تربیت در ایران تنها در پی یک اراده سیاســی، دینی، اقتصادی یا یک رخداد 
تصادفی نبوده است. چنین تحلیلی برای اصالح یا ادامه مسیر الزامات متفاوتی به همراه 
می آورد. در این دیرینه  شناســی دیده شد چگونه انسان  ها، اندیشه  ها و قوانین انقالبی در 
قالب ســوژه  های جدیدی که به شــکل تازه ای به خویشتن آگاهی یافته اند، در اتمسفری 
متفــاوت بــا یک دهه پیش خود طیف جدیدی از مدارس به نــام مدارس غیر انتفاعی را 
قانونی می کنند. همان طور که بیان شد مسئله مدارس غیر دولتی ریشه )با تعبیر فوکویی  
خاستگاه( در مدارس اسالمی قبل از انقالب دارد؛ هر چند با دو نوع ابژگی متفاوت. قبل 
از انقالب مواجهه حکومت با این مدارس به عنوان دشــمنان سیاســیـ  مذهبی بود. این 
مدارس نیز ســعی می کردند رویه  ها و تکنیک  های انضباطــی را که از نهاد دین دریافت 
کرده اند، با یکی از نهاد های مدرن به نامه مدرسه آشتی دهند و ظرفیت  های آن را در به 
هنجار ســاختن رفتار دینی کودکان بروز دهند. اندیشه صیانت در مدرسه، بیشتر جامعه 
زندان گونه ای بود که وظیفه تأمین ســالمت جســم و روح دانش آموزان مؤمن را بر عهده 
گرفته بود. جامعه مذهبی که قدرتی در سطح کالن نداشت، مدرسه را میدانی برای اعمال 
قدرت و برپایی جامعه انضباطی خود قرار داد. همین برســاخته بود که در دوره ابتدای 
انقالب، تن به کنترل و نظارت گفتمانی غیر  از خود و طرد و ممنوعیت نمی داد. در دوره 
بعد از انقالب جایگاه متفاوت دولت اســالمی و گفتمان های ملی، دولتی و اسالمی کردن 
باعث رؤیت پذیر شــدن مدارس غیر انتفاعی در بین انبوهی از ابژه  های دیگر شــد. دولت 
اسالمی به عنوان نماینده واقعی مردم تلقی شده و هدف خود را ارائه خدمت به همگان بر 
پایه عدالت اعالم می کرد. هدف دولت اطمینان از اجرای مسئولیت  های اجتماعِی حکومت 
اسالمی در قبال مسلمانان بود. آموزش و پرورش که محل تربیت و انسان سازی است هم 
به  عنوان ابزار و هم به  عنوان هدف برای انقالبیون بسیار مهم بود. تغییری که در بعد از 
انقالب اتفاق افتاد نه مانند قبل آن ماهیت سیاسی که ماهیتی هویتی هم در مورد دولت 
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و هم در مورد آموزش داشــت و می خواســت علم و آموزش و ساختار  های آموزشی را بر 
ماهیت اســالمی بنا کند. هدف توســعه و تکامل در تهیه اولین برنامه  های توسعه ای بعد 
از انقالب، فلســفه و ماهیت این تغییرات را صراحتاً بیان می کند. در این دهه هم نشینی 
مفاهیم ملیـ  مردمی از اداره دولتِی مراکز آموزشی غیردولتی حمایت می کرد تا جایی که 
به هم نشینی خصوصیـ  مردمی تغییر یافت. امکان غلبه آن به صورت قانون تأسیس مدارس 
غیر انتفاعی در سال 1367 به   عنوان یک رژیم حقیقت ؛ توسط نیرو ها و روابطی متنوع، 
متکثر و ناهمگون آن چنان که بیان شــد، ممکن گشت. در اختصار می توان گفت مسئله 
مدرسه و آموزش و پرورش در هر دوره تجربه و برساخته ای تاریخی و گفتمانی است که 
آثار زیادی از قدرت و معرفت بر آن حک شده است. مدارس غیر انتفاعی نیز حاصل تغییر 
الگوی پروبلماتیک کردن مسائلی بود که قدرت، با برساخت وضعیت و حقیقتی جدید آن را 
به مسئله تبدیل و از آن رهگذر سوژه ای جدید خلق کرد. این اندیشه با گذر از جبرگرایی 
و طرح امکان، در ذات خود امیدآفرین و بسترساز تغییری است که باید در بطن تاریخ و 

با کنار گذاشتن تک ساحت انگاری در نظامات اجتماعی روی دهد.

دیرینه  شناسی تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی ...
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