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مدرسه البرز واختالفات با دولت ایران
 به روایت اسناد

شیوا جالل پور، شهره جالل پور، پریسا موسوی روضاتی

چکیده:
افتتاح مدارس خارجی در ایران از پیامدهای افزایش مراودات خارجی ایران در 
عصر قاجار و ورود به مرحله استعمار فرهنگی بود. سامویل جردن، کالج البرز را 
در ۱۲۹۳ شمسی در تهران افتتاح کرد. برخالف دوره قاجار در عصر پهلوی اول 
نظارت برعملکرد این نوع از مدارس افزایش یافت و بالتبع آن اختالفاتی فی 
مابین دولت و وزارت معارف با این مدارس ایجاد شد. پرسش اصلی تحقیق فوق 
این است که: مدرسه البرز در دوره پهلوی اول چه رابطه ای با دولت داشت؟ و 
فرضیه آن این است که: بر اساس اسناد ارایه شده اختالفات بسیار جدی بوده 
است. یافته های تحقیق نشان داد که عدم استفاده از زبان فارسی در مدرسه، عدم 
رعایت تعطیلی های ملی و دینی ایران، تبلیعات مسیحی، مختلط بودن پسران و 

دختران ... از مهم ترین اختالفات ایجادشده بین دولت ایران و کالج البرز بودند.

مدرسه البرز.کالج البرز. پهلوی اول. اختالفات. سامویل جردن.
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شیوا جالل پور1 ، شهره جالل پور2 ، پریسا موسوی روضاتی3 

مدرسه البرز واختالفات با دولت ایران
 به روایت اسناد

مقدمه
از دوره قاجار به دنبال افزایش مراودات خارجی ایران با کشورهای هم جوار و غیر هم جوار تحوالت 
ناشی از انقالب مشروطیت و روی کار آمدن  عناصر اصالح طلب و پیشرو )میرزا تقی خان امیرکبیر، 
یحیی دولت آبادی، امین الدوله و غیره( نظام آموزشی ایران دچار تحول جدی شد. آموزش های 
سنتی و مکتب خانه ای با استفاده از معلمین سرخانه اهمیت خود را از دست داده و مدارس جدیدی 
افتتاح شد. مدارس جدید در دو سبک مدارس داخلی و خارجی مشغول به کار شدند. دارالفنون، 
مظفریه و رشدیه از جمله مدارس داخلی و مدارس میسیون های آمریکایی، فرانسوی، روسی و 
انگلیسی از جمله مدارس خارجی بودند. این دو مجموعاً متولی تربیت نسلی شدند که توانست 

بعدها تحوالت عمیقی را در کشور ایران ایجاد کنند. 
میسیون های آمریکا، فرانسه،  انگلیس و شوروی از اولین خارجیانی بودند که اشتیاق خاصی 
به واسطه  از مشروطه(  ) قبل  از خود نشان دادند. در دوره قاجاریه  ایران  در تأسیس مدرسه در 
بی کفایتی دولت، نظارت چندانی بر کنترل مدارس خارجی اعمال نمی شد.  پس از مشروطه با 
تدوین قوانینی در مجلس شورای ملی تالش هایی صورت گرفت که چندان موفقیتی دربر نداشت. 
در دوره پهلوی اول، نه تنها نظام آموزشی تغییر جدی کرد، بلکه مدارس خارجی، تحت نظر 
این پژوهش به  بالطبع، اختالفاتی بروز کرد.  مفتشین وزارت معارف )فرهنگ بعدی(  درآمد و 
شیوة تحلیل کیفی و با استناد بر اسناد تاریخی، درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که مدارس 
آمریکایی و خصوصاً مدرسه البرز چه اختالفاتی با دولت داشتند؟ فرضیه پژوهش بر این بنیان 
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قرار گرفت که با روی کار آمدن دولت پهلوی اول،  اختالفات چندی فی ما بین به وقوع پیوست.

تأسیس مدارس خارجی در ایران عصر قاجار:
ارامنه از اولین اقلیت غیر مسلمانی بودند که در برخی شهرهای ایران )اصفهان، تبریز و غیره(  
کودکستان و مدارسی مستقل برای پیروان مسیحیت ایجاد کردند. دولت های خارجی نیز پس 
این مدارس  اولیه  ایجاد کنند. مؤسسین  اتباع خود مدارس خاصی  برای  افتادند  به فکر  از آن 
میسیونر ها و کشیشانی بودند که مقصد اولیه شان ترویج آیین مسیحیت و فعالیت های انجیلی بود. 
سپس دروس دیگری هم در برنامه آموزشی آن ها گنجانده شد که مجموعا در هیأت و شکل 

مدرسه خودنمایی کرد. 
میسیونر در حقیقت انسان واالیی تعریف می شد که در سخت ترین شرایط با امکانات ناچیز، 
 سخاومت مندانه و با فداکاری تحسین برانگیز به محرومان کمک می کرد ) حائری،۱۳66(. جان 
سایر  و  ایران  مسیحی  میسیون های  می گوید:»خدمات  البرز  کالج  هیات مدیره  اعضاء  از  الدر۱ 
کشورهای دنیا از ناحیه دولت آن ها نبوده،  مطلقاً از طرف کلیساهای آمریکایی به وجود آمده و 
توسط خود آن ها اداره می شد« ) الدر، ۱۳۳۳، ص۱( البته بعدها که میزان نفوذ این مدارس افزایش 

یافت،  دولت آمریکا نیز با پرداخت اعاناتی دخالت مستقیم در برنامه ریزی این مدارس انجام داد.
اولین مدرسه خارجی ایران عصر قاجار، در دوران پادشاهی محمدشاه قاجار در ارومیه توسط 
کشیش آمریکایی به نام پرکنیز۲ ایجاد شد . بعدها اوژن بوره۳ موفق شد در تبریز مدرسه جدیدی 
افتتاح کند. راوندی، تاریخ تاسیس اولین مدرسه آمریکایی در ارومیه را ۱۲5۲ش . ذکر کرده است. 
دو سال پس از آن اولین مدرسه دخترانه آمریکایی ارومیه هم افتتاح شد ) راوندی. ۳67، ص۹۳(. 
سپس الزاریست ها در ۱۲77ش. مدرسه سن لویی در تهران را بنیان گذاردند. در ۱۲8۲ ش. مدارس 
دخترانه تبریز،  ارومیه، سلماس و اصفهان از طرف خواهران سن ونسان دایر شدند. در ۱۲8۹ مدرسه 
آمریکایی در تهران، ۱۲۹0 تبریز، ۱۲۹8 همدان و ۱۳00 رشت افتتاح شد ) راوندی، ۱۳67، ص۹۳(. 
 سال ۱۳۱۳، مدرسه دخترانه آمریکایی تهران و سال ۱۳۱8 مدرسه جمعیت آلیانس فرانسه در همین 
شهر ایجاد شد. در ۱۳۲۲جمعیت مذهبی انگلیسی استوارت، مموریال کالج را در اصفهان و مدارس 

دیگری را در شیراز،کرمان و یزد به وجود آورد ) راوندی، ۱۳67، ص۹4(.
نظام  خصوص  در  قوانینی  ملی،  شورای  مجلس  افتتاح  و  مشروطه  انقالب  پیروزی  با 
آموزشی مدون شد. اولین قانون مربوط به تعلیمات مدارس ابتدایی متوسطه و در سال ۱۳۲7ق. 
تصویب شد: کلیه معارف مکلف شدند پنج مدرسه در تهران، چهار مدرسه در مشهد، شیراز، 
کرمان و تبریز افتتاح کنند. برای مدارس تهران ماهی ۲50 تومان و برای سایر شهرها ماهی 
۲00 تومان مقرر شد.   محصلین مجانی و   دیگر ملزم به پرداخت شهریه شدند. دومین 

1. J. Eldder

2. Perkines.

3. Eugene Boree.
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قانون در سال ۱۳۲۹ش. تصویب شد. تحصیل برای تمام ایرانیان از سن هفت سالگی اجباری 
شد ) یزدانی، ۱۳70، ص ۲0(  در تیرماه همین سال قوانینی در خصوص مدارس خارجی به این 

شرح تصویب شد: 
مدیر مدرسه کمتر از ۳0 سال نباشد. بنای مدرسه موافق با مالحظات حفظ الصحه وزارت 
معارف باشد. در مدرسه ابتدایی، مدیر باید تصدیق نامه مدارس متوسطه و در مدارس متوسطه 
باید تصدیق نامه عالیه را دارا باشد.مدیر معروف به سوء عقیده و اخالق نباشد. معلمین منتخب هم 
باید در فن خود تصدیق نامه رسمی وزارت معارف را دارا باشند. مفتش دولت حق ورود به مدارس 
را داشته و هیچ کس حق ممانعت از ورود او را ندارد. تدریس کتبی که مضر به اخالق و دین 
محصالن است ، ممنوع است و کتب ممنوع وزارت معارف نباید تدریس شود. در پروگرام مدارس 
ابتدایی و متوسطه باید تعلیم واجبات دینی به اندازه لزوم باشد. مجازات بدنی در مکاتب ممنوع 
است )بی نا، ۱۳8۱، ص۲۹8( سپس در متحد المالی که سال ۱۳06 ش. از طرف وزارت معارف و 
اوقاف منتشر شد،  اعالم کرد که کلیه مدارس اتباع خارج و مدارس ملل تابعه ایران، باید قوانین 

زیر را رعایت کند:
۱-پروگرام وزارت معارف را در هر قسمت )ابتدایی، متوسطه، عالی( در مدارس خود 

رعایت کنند.
۲-مدیر،  ناظم، معلمین و سایر اعضاء  مدرسه مکلفند به سؤاالت و توضیحات معلمین 

وزارت معارف در موقعی که برای تفتیش وارد می شوند، جواب های کافی دهند.
۳-در آخر سال شاگردان مدرسه باید تحت نظر وزارت معارف و طبق دستورالعمل 

تدریس امتحان دهند.
4-تدریس شرعیات در مدارس آن ها برای شاگردان مسلمان اجباری است. تعلیمات 

مذهبی غیر اسالمی برای شاگردان مسلمان ممنوع است.
5-تبلیغات بر ضد مذهب اسالم و سیاست وحکومت ملی ایران ممنوع است )بی نا، 

۱۳8۱، ص۲۲4(.

قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر مــدارس خارجــی در ایــران عصــر پهلــوی 
اول:

به جز مواردی که در قسمت قبل به آن اشاره شد، با بررسی اسناد و مکاتبات فی ما بین وزارت 
معارف،  وزارت خارجه و مدارس خارجی نکات دیگری به دست آمده که در زیر آورده شود: 

ایرانی توسط مدارس خارجی ممنوع بود )بی نا،  تشکیل کالس برای اکابر و بزرگساالن 
۱۳8۱، ص۲50(.



فصلنامه آرشیو ملی، شامره  23 و 24
178

-تشکیل کودکستان و کالس ابتدایی توسط مدارس خارجی برای ایرانیان ممنوع 
بود، آن ها صرفاً اجازه داشتند از ایرانیان مسلمان در مقاطع متوسطه و عالی ثبت نام 

کنند )بی نا، ۱۳8۱، صص ۳0۳- ۳04(.
- مدارس دخترانه و پسرانه خارجی به صورت جداگانه تاسیس می شد )بی نا، ۱۳8۱، 

ص  ۲۳8 (.
- دخالت مدرسه و دانش آموزان در مسائل سیاسی و مذهبی ممنوع بود، مسئوالن 
مدرسه اجازه تعلیم مذاهب مسیحی، یهودی و غیره را به شاگردان مسلم نداشتند 

)بی نا، ۱۳8۱، ص ۲06(.
- لباس و فرم محصلین باید طبق رسوم جاری مملکت طراحی می شد،  در عصر 
ناصری چون ناصرالدین شاه خبر دار شد که دختران مسلمان لباس ارامنه و کفش 
پاشنه بلند می پوشند، رفتن آنان به مدرسه را قدغن کرد ) محبوبی، اردکانی، ۱۳74، 
ج۱، ص۱۳6۹(  و در دوره پهلوی اول هم مفتشین نحوه لباس محصلین و معلمین 
را گزارش می دادند. گویا لباس دو محصل و یک معلم با پیراهن دراز و عمامه به 
مدرسه آلیانس اسرائیلیت کاشان می رفتند )۱۳08 ش.( مورد اعتراض قرار گرفت 

)بی نا، ۱۳8۱، ص ۲4۹(.
- برخی از محصلین که از طرف وزارت معارف معرفی می شدند  از پرداخت شهریه 

معاف بودند )بی نا، ۱۳8۱، ص۲47(.
- در برخی از شهرها مثل اصفهان در سال 7-۱۳06 ش. تعداد محصلین مدارس 
خارجی از مدارس داخلی بیشتر بود در اصفهان در همین سال ها، دو مدرسه دولتی 
با ۱80 شاگرد، دو مدرسه ملی با ۱4۳ شاگرد و چهار مدرسه خارجی با 4۱۱ شاگرد 

گزارش شده است )بی نا، ۱۳8۱، ص۲40(.
کنترل دایم مدارس توسط مفتشین انجام می شد و گزارشات آن ها به وزارت خانه 

اعالم می شد ) ساکما: ۱8۹46- ۲۹7(.
دولت ایران اعاناتی به دانش آموزان بی بضاعت می داده و پرداخت حقوق معلمین 
هم با وزارت معارف بود  برای خرید تجهیزات و زمین برای مدارس هم کمک 

می کرد )بی نا، ۱۳8۱، ص  ۲۱۹ و ۲6۲ و ۲8۱(.
- مدارس خارجی به جز دریافت کمک از کشورهای متبوع خود و ایران، اجازه 
فعالیت های اقتصادی در ایران برای تامین مخارج مدارس خود را داشتند )بی نا، 

۱۳8۱، صص ۲8۲ و ۳50(.
- مدارس خارجی موظف بودند پروگرام آموزش، کتب درسی، آمار محصلین و 
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)بی نا، ۱۳8۱، ص  کنند  اعالم  معارف  وزارت  به  را  آموزشی خود  برنامه  ساعات 
۲-۱۹۱؛ آرشیو وزارت خارجه: پرونده ۱۳۳4 / ۳8(.

- تدریس به زبان فارسی اجباری بود )بی نا، ۱۳8۱، ص۱۹5(.
- اعانات و کمک های مالی دولت ایران پس از تصویب مجلس قابل پرداخت بود 

)بی نا، ۱۳8۱، ص۲0۳(.

ــی در  ــدارس آمریکای ــت از م ــیس و حمای ــکا از تاس ــت آمری ــداف دول اه
ســایر کشــورها:

علی رغم ادعای جان الدر در خصوص عدم کمک وحمایت دولت آمریکا به مدارس آمریکایی در 
سایر کشورها که شرح آن رفت، ایاالت متحده آمریکا به جز فعالیت های سیاسی رسمی، توسط 
سفارت خانه های خود، فعالیت های آموزشی، پزشکی و دینی کاملی طراحی کرده بودند که توسط 
میسیون های آمریکایی انجام می شد. با وجودی که روابط ایران و آمریکا از سال ۱856م. شروع 
شد، اما سفارت آمریکا رسماً در سال۱۹44م. دایر گردید. در این فاصله فعالیت های اقتصادی و 

فرهنگی آمریکا در ایران ادامه یافت ) ژیرینسکی، ۱۳67، ص4۹۲(.
میسیون های آمریکایی معتقد بودند »مسلمانان ایران کافر و بی دین هستند و مسیحیان ) به 
جز پروتستان ها( و یهودیان نیز پیروان فرقه های منحط هستند ) ژیرینسکی ، ۱۳67، ص4۹۲ به 
نقل از خاطرات فرد هالیدی( و مدرسه پسرانه را بهترین محل برای تبلیغات خود می دانستند: » 
موسسه ای مفیدتر از مدرسه پسرانه کارگاه آدم سازی وجود ندارد« )PCUSA, p. 373( و »این ها 
طعمه هایی هستند که باید با آن ها مسلمانان را جذب کرد« در گزارش عملکرد سال ۱۹6۲م. 
کمیسیون مبادالت فرهنگی آموزش ایران و آمریکا مواد ذیل به عنوان برنامه های فرهنگی آنان 

در پیشبرد اهداف سیاسی شان بیان شده است: 
۱. آموزش رهبران، متخصصان، معلمان و جوانان از طبقه متوسط؛ 

۲. تشویق به ایجاد تخصص ها و حرفه های جدید؛ 
۳. استمرار نشانه های عالقه منافع آمریکا در میان ایرانیان؛ 

4. کمک به رشد آموزش متوسطه؛ 
5. کمک به تبلیغ زبان انگلیسی به عنوان ابزار رشد و گسترش ارتباطات با جهان خارج؛ 
6. کمک به رشد آموزش عالی و قوت بنیه علمی دانشجویان )DSA-1962(  و در 

سال ۱۹64 م. اهداف زیر مورد توجه قرار گرفت. 

۱. آمریکا را به عنوان ملتی قوی و دموکراتیک نشان دهد.
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۲. ایرانیان را از احترام عمیق آمریکائیان نسبت به تاریخ طوالنی پرشیا آگاه کند.
۳. نشان دهد مردم آمریکا شریک ایرانی ها در تحقق آرزوهایشان هستند.

فرایند  در  ابزاری  عنوان  به  انگلیسی  زبان  تقویت  و  توسعه  در  آمریکا  مشارکت   .4
نوسازی ایران.

ایران  بازسازی  در  مشارکت  برای  آمریکا  در  کرده  تحصیل  ایرانیان  تشویق   .5
)DSA,1964(

ایران،  متغیری  این ترتیب مشخص شد که فعالیت های آموزشی آمریکائیان در  به 
از  ابزاری عمومی در دیپلماسی آمریکا  تاثیر گذار در روابط دو کشور بود و به عنوان 

قدیم الزمان مورد استفاده قرار گرفته شده است. 

تأسیس کالج آمریکایی البرز:
مراکز  و  مدارس  تأسیس  با  که  بودند  گروهی  فرانسویان،  دومین  از  پس  آمریکائی،  کشیشان 
فرهنگی اقدام به تبلیغ آئین و کیش خود در سایر کشورها کردند، کشیش های کلیسای پرسبیتری 
) PCUSA(  یا مشایخی و انجیلی که زیرشاخة پروتستان ها بودند؛ از سال ۱8۲۹م. / ۱۲08 ش. 

کارشان را در ایران آغاز کردند. دو کشیش به نام های الی اسمیت۱ و تیموتی دوایت۲ در شمال 
غرب ایران اقدامات فرهنگی شان را آغاز کردند )قبادی ، ۱۳87، ص۱۳۹(.

پرکینز مدرسه ای در ارومیه تاسیس کرد )۱8۳6 م./ ۱۲۱5 ش.( و آنقدر در مضیقه بودند که 
از شن و ماسه برای نوشتن استفاده می کردند. برنامه درسی آنان شامل: قرائت دو ساعت ، نوشتن 
روی ماسه دو ساعت، حساب با چرتکه دو ساعت ، قرائت کتاب مقدس به زبان آسوری دو ساعت 

و زبان انگلیسی دو ساعت، برای بزرگساالن بود )الدر، ۱۳۳۳، ص 5(.
از آن جایی که رقیب کلیسای پروتستان، کلیسای کاتولیک بود،  پرکینز برای خنثی کردن 
اقدامات رقبا، متوسل به عموی محمدشاه شد ) ۱۲55 ش.(  و با گرفتن نامه ای از او، اقداماتش 
را ادامه داد )طاهر احمدی، :۱۳7۲ ۲۱(  سپس خانم آساهل گرانت۳ که همسر یکی از پزشکان 
آمریکایی بود،  مدرسه ای برای دختران آسوری و ارامنه در ارومیه ایجاد کرد )طاهر احمدی،۱۳7۲، 
ص۲۲(  زیرا به گفته اسمیت، » در تمام مسافرت خود، مردمی ندیده است که به اندازه آسوری های 

ایران،  حاضر به قبول انجیل و مسیح باشند« ) الدر، ۱۳۳۳، ص4(. 
پس از منطقه آذربایجان،  آمریکایی ها راهی تهران شدند، جیمز باست4مدرسه ای در دروازه 
قزوین ایجاد کرد )۱87۲م.(  سپس ساموئل وارد5 در خیابان قوام السطنه، زمینی خرید که به مدرسه 
اختصاص یافت و ناصر الدین شاه خود کلنگ احداث آن را بر زمین زد ) سده نامه دبیرستان البرز، 
۱۳54، ص۲؛ پور شالچی، ۱۳84، ص۳5۲( این مدرسه در دو طبقه ساخته شد : طبقه اول مدرسه 

1. H. Eli Smith.

2. Timoty Duright.

3. Asahel Grant.

4. T. Basset.

5. S. Warde.



فصلنامه آرشیو ملی، شامره  23 و 24
181

مربوط به تحصیل محصلین و طبقه دوم محل سکونت وارد و خانواده وی شد، ۱5 محصل 
مدرسه، دروازه قزوین به اینجا منتقل شدند با وجودی که این مدرسه به غیر مسلمانان اختصاص 
داشت اما کم کم مسلمانان هم در آن ثبت نام کردند . سال 6-۱۲57ش. نیمی از ۱۳4 محصل این 
مدرسه، مسلمان بودند چهار معلم مسلمان هم اضافه شد و دوره تحصیل هفت سال تعیین شد، 

زبان های انگلیسی، عربی و فارسی آموخته می شد ) الدر ، ۱۳۳۳، ص۳7(.
سال ۱8۹8م./ ۱۲77 ش. وارد عازم آمریکا شد و دکتر ساموئل جردن۱، جانشین او شد. 
جردن فارغ التحصیل دانشگاه برینستون در رشته علوم الهی و دکترای حکمت و فلسفه از دانشگاه 
الفایت آمریکا بود او 4۲ سال در ایران ماند ) ۱۳۱۹ -۱۲78 ش(. او یک میسیون تمام عیار بود 
و بر فعالیت های پیشاهنگی شاگردان، تأکید فراوان داشت )ژیرینسکی، ۱۳67، ص50(. سنگ 
البرز با ورود جردن گذاشته شد، زیرا او به مدرسه شش کالسه ابتدایی،  بنای کالج آمریکایی 
شش کالس دبیرستان هم افزود و برای توسعه دبیرستان در سال ۱۲۹۳ ش. زمینی به مساحت 
۱۱5/000 ذرع در فاصله یوسف آباد تا پهلوی از بانک شاهنشاهی خریداری کرد این زمین متعلق 
به خاندان جالل الدوله و گرو آن ها نزد بانک شاهنشاهی بود. خانواده میرزا قاسم آشتیانی هم 
سندی از همین زمین ارائه کردند و دعوای ملکی ایجاد شد که با وساطت داور غائله ختم شد 

)سالنامه دبیرستان البرز ۱۳۲8-۱۳۲۹، ص۳(.
حضور فرزندان رجال و صاحب منصبان ایرانی در این مدرسه، فرصت مغتمی برای دولت 
آمریکا محسوب می شد، زیرا بعدها از وجود اینان که به عنوان رجل سیاسی و صاحب نام به سرکار 
می آمدند و پست های مهمی را در دولت بر عهده می گرفتند، بهره می گرفت. جردن خودش گفته 
بود: »در آغاز قرن، مدارس آمریکایی در ایران مورد حمایت مردان برجسته مملکت بوده است، 
پسران شاهزادگان و خاندان سلطنتی، پسر عموهای شاهان قبلی و تنها نوةشاه فعلی، پسران 
نخست وزیران و دیگر وزرای کابینه، اعضای مجلس، روسای قبائل، استانداران و دیگر مردان ذی 

نفوذ در زمره دانش آموزان این مدرسه هستند« )ژیرینسکی، ۱۳67، ص500(.
این مدرسه از یک ساختمان دو طبقه و نیم تشکیل می شد که توسط نیکالی مارکف، 
معمار روسی )اوکراینی( طراحی شد و ساخت آن دو سال طول کشید ) 5-۱۹۲4م. ( معماری آن 
ایرانی– اسالمی بود و به شکل نعل، ساخته شد. راهرو در وسط و کالس ها در دو طرف راهرو 

قرار گرفتند ) بانی مسعود، ۱۳88، ص ۳0۱(.
برنامه درسی این مدرسه بسیار دقیق بود و دکتر جردن نظارت دقیقی بر آن داشت او سال 
۱۳08 ش. مدرسه را به کالج تبدیل کرد و دوره ای ۱5 ساله در آن برنامه ریزی  کرد. سال ۱۳۱۲ 
ش. خانم هری مور۲ آمریکایی یک ساختمان دیگر به آن اضافه کرد و بیمارستانی هم نزدیک 
آن احداث شد. اما در سال ۱۳۱6 ش. به دستور رضا شاه، مدرسه کالج البرز و شبانه روزی البرز در 

1. Dr. S. Jordan.

2. H.MooR.
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اختیارآموزش و پرورش قرار گرفت. اولین ایرانی که به ریاست آن برگزیده شد، وحید تنکابنی بود 
)پور شالچی، ۱۳84، ص۳54( علی رغم تغییر جردن در سال ۱۳۱6 ش. / ۱۹۳7م. در اواخر سال 

۱۹44 م. به عنوان سفیر حسن نیت به ایران بازگشت ) میلسیو،۱۳70، ص۲۱7(.
فارسی  به  خارجی  نام های  تمام  دولت،  دستور  به  زیرا  شد  گرفته  آن  از  هم  مدرسه  نام 

برگردانده شد. به همین دلیل کلیه مدارس خارجی از جمله کالج آمریکایی تغییر نام یافتند:
کالج آمریکایی به البرز، لیسه سن لویی به تهران، فرانکوپرسان به رازی، مدرسه آلمانی به 
صنعتی )مساوات ، ۱۳8۲، ص ۳۳ (  و دبیرستان استر به نور و آلیانس اسرائیلیت به اتحاد دماوند 

تبدیل شدند  )بی نا، ۱۳8۱، ص ۳44(.

نظارت دولت بر نهادهای آموزشی در دوره پهلوی اول:
چنانچه شرح آن رفت اولین قوانین مدون نظام آموزشی پس از تشکیل اولین مجلس شورای ملی 
تدوین شد:  سال ۱۲80ش. ۱۹ ماده تصویب و دولت موظف شد از محل تامین بودجه عمومی 
کشور مدرسه تاسیس کند. سال ۱۲۹0 ش. آموزش همگانی در دو بخش ابتدایی و متوسطه برای 
همگان رایگان اعالم گردید )سمیعی آذر، ۱۳76، ص۱6۳( در اسفند ۱۳00 ش. کلیه امور اجرایی 
مدارس، مثل انتخاب و تهیه برنامه درسی به شورای عالی معارف واگذار شد. به سفارش این 
شورا، نظام درسی فرانسه ) لیسه۱( برای آموزش ایران در نظر گرفته شد ) زهیری، ۱۳7۹، ص44(.

الزم به ذکر است که شورای عالی معارف جانشین شورای معارف ) انجمن تاسیس مکاتب 
علیه ایران( بود که سال ۱۳۱5ق. تشکیل شده بود اما به واسطه اختالف اعضاء منحل شده بود. 
سال ۱۳۱6ق. سرپرستی کلیه تاسیسات معارف از آن وزیر علوم شد و باز سال ۱۳۱8 ق. متوقف 

شد ) محبوبی اردکانی، ۱۳74 ، ج۱، ص۳74(.
دولت آبادی شورای عالی معارف را ترکیبی از افراد ایرانی و اروپایی معرفی می کند که حتی 
محل ثابتی هم نداشته و در منزل نیرالملک وزیر علوم وقت منعقد می گردید، تا این که سال 
۱۳۲۱ ش. در محل کتابخانه قدیم دارالفنون اسکان می یابند )دولت آبادی،  ۱۳7۱، ج۱، ص۳04 
و ۳۱۳(. بنابراین نظارت بر مدارس خارجی هم که یحیی دولت آبادی آنان را کاًل فاقد »مصالح 
تعلیمی ابتدایی مملکت« می داند )دولت آبادی، ۱۳7۱: ج۱، ص۳04(  زیر نظر شورای عالی معارف 
قرار گرفت. مقرر شد برنامه درسی دختران و پسران یک سال باشد ) آبراهامیان ، ۱۳74، ص۱06( 

دوران ابتدایی نیز اجباری و مجانی شد ) آوری، 8-۱۳67، ج۲، ص4۹؛ غنی،  ۱۳78، ص ۲۱8 (. 
در ۲۳ میزان ۱۳۳4 ق. /۱۲۹5ش. وزارت معارف اعالم کرد مدارس خارجی موظفند دروس 
فارسی را مقدم بدانند و همچنین پروگرام وزارت معارف را در نظام آموزشی خود رعایت کنند، 
تدریس دروس مذهبی جزء شرعیات اسالم ممنوع شد )آرشیو وزارت خارجه، کارتن ۲8 ، پرونده  1. lyce
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۱۳۳4 ، ۳8 ق( هر روز از دامنه اختیارات مدارس خارجی کاسته می شد، نام آنان را تغییر دادند، 
کلیه برنامه درسی آن ها تحت نظارت دقیق مفتشین قرار گرفت، لباس محصلین و معلمین کنترل 
می شد،  تدریس به زبان فارسی، تعطیلی روزهای جمعه،  اعیاد و سوگواری های ملی ایرانیان لحاظ 

شد،  تعلیم مبانی کلیسایی و تورات به شاگردان ایرانی قدغن شد. 
سال ۱۹۳۹م. معادل ۱۳۱8ش. مدرسه کالج آمریکایی البرز و بیمارستان آن را دولت کاًل 
خریداری کرد ) متین دفتری، ۱۳70، ص۱70( و پولش را به آنان پرداخت کرد. سال ۱۳۱۹ ش. 
وزارت فرهنگ به این بهانه که اگر میسیون انگلیسی وآمریکایی اجازه کار داشته باشند، روس ها 
هم کوتاه نخواهند آمد، تمام مدارس آنان را دولتی اعالم کرد )آوری، ۱۳67، ج۲، ص50(. بنابراین 

با توجه به سیاست های دولت جدید، بروز اختالفات فراوان بین آنان و دولت امری محتوم بود.

اختالفات فی ما بین مدرسه آمریکایی البرز و دولت ایران:
1. تبلیغات مذهبی:

از آن جایی که موسسین اصلی مدارس خارجی اغلب کشیشان و میسیون های مذهبی بودند، 
تبلیغات دینی در صدر برنامه های این نوع مدارس قرار گرفت. اشکال از آن جایی به وجود آمد 
که فرزندان خانواده های مسلمان نیز در این مدارس ثبت نام کردند. ماده ۱4 و ۱5 قانون اساسی 
معارف )مصوب عقرب ۱۳۳۹ ق.( و ماده 6 متحد المال وزارت معارف ) ۱۳06 ش.( تصریح داشت 
که تعلیمات دینی واجب است و نباید به دین محصلین آسیبی برسد و تعلیمات مذهبی غیر اسالمی 
برای شاگردان مسلمان ممنوع شد به جز مدارس روسی ) شوروی( که هیچ برنامه مذهبی در 
پروگرام خود نداشت )بی نا، ۱۳8۱، ص ۲67 (  باقی مدارس ساعات فراوانی دروس مذهبی داشتند.

اولین اقدام آنان توزیع انجیل بین شاگردان بود )۱۳06ش.( )بی نا، ۱۳8۱، ص ۲۱۳( دومین 
اقدام تدریس قسمت های مختلف انجیل بود، به طور مثال در سال ۱۳0۱ ش. در سطح ابتدایی، 
کالس اول حکایت شفاهی از انجیل مرقس، کالس دوم حکایت شفاهی از انجیل لوتا، کالس 
سوم حکایت شفاهی از انجیل متی، کالس چهارم حکایت شفاهی از انجیل یوحنا، کالس پنجم 
کتاب مقدس از زبورداود نبی، کالس ششم مطالعه انگلیسی کتاب مقدس، کالس هفتم مطالعه 
انگلیسی کتاب مقدس و کالس هشتم مطالعه انگلیسی زبور داود نبی مطالعه می کردند )بی نا، 
۱۳8۱، ص ۱75( به جای تعلیم دینی و قرآن که در کالس ها اجباری بود، زبان مادری اتباع 
خارجی تعلیم داده می شد )بی نا، ۱۳8۱، ص ۲۱۳( هم مردم و هم دولت به این آموزش ها معترض 
اعتراضات گزارش شده است  این  از  شدند )طاهراحمدی،۱۳7۲: ۲4( در سال ۱۳۱7ش. یکی 
)ساکما: ۲۹7/۱5۹7۹( ویشام یکی از معلمینی که در مدرسه آمریکایی البرز این کار را انجام داده 

بود به ۲0 سال حبس محکوم شد )بی نا، ۱۳8۱، ص۳48(.
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اما مدارس چنان در این کار جدی بودند که حتی یکی از مدیران مدارس آمریکایی اعالم 
کرد )۱۹۲7م.( »ما حاضر نیستیم که از تعلیم کتاب مقدس دست بکشیم و آزاد هم نیستیم که 
تعلیم قرآن و اصول عقاید اسالم و شرعیات را بر حسب پروگرام وزارت معارف در مدارس خودمان 
، مرخص کردن محصلین مسلم است. لذا امروز هم در مدرسه  به موقع اجرا بگذاریم. یگانه راه حلِّ
ذکور و در مدرسه اناث آمریکایی همدان اعالن شده است )۳ دسامبر ۱۹۲7م.( که محصلین و 

محصالت مسلم از مدرسه مرخص اند...« )بی نا، ۱۳8۱، ص۲۲۳(.

2- عدم استعمال زبان فارسی در برنامه آموزشی:
چنان چه مقرر شده بود تدریس به زبان فارسی در مدارس خارجی واجب بود، اما از این دستور العمل، 
وزارت معارف به بهانه های مختلف سرباز می زدند. مفتشین وزارت معارف به این مسئله تأکید 
داشتند و در یکی از اسناد در مورد کالس پنجم ادبی کالج البرز تذکر داده شد که از سبک ادبی 

)فارسی( نوین امروز در تدریس استفاده شود )تصویر شماره۲، ساکما:۲۹7/۱8۹46(.
در برنامه درسی آلیانس آموزش سه زبان فارسی، فرانسه و عربی را گنجانده بودند که مورد 
اعتراض والدین قرار گرفت )بی نا، ۱۳8۱ ، ص۲48( در مدرسه ژندارک نیز به این بهانه که محصلین 
فرانسوی هستند و زبان فارسی نمی دانند، تدریس فارسی انجام نمی شد، بعد از اعتراض دولت ایران 
مقرر شد و ۱ ساعت فارسی برای کالس سوم به طور روزانه تدریس شود )بی نا، ۱۳8۱، ص۱۹5(. 
روس ها هم به همین بهانه برای محصلین ارمنی و روسی خود فقط از زبان روسی استفاده می کردند 
)بی نا، ۱۳8۱، ص۱86( فقط در مدرسه روسی بندرگز یک ساعت زبان فارسی و چهار ساعت زبان 

روسی بود که باز هم مورد اعتراض دولت واقع شد )بی نا، ۱۳8۱، ص۲6۳(.
مدرسه آمریکایی البرز حتی امتحاناتش را هم به زبان انگلیسی برگزار می کرده و اوراق امتحانی 
این مرکز در سازمان اسناد ملی ایران موجود است )ساکما: ۲۹7/۳۳۱04( عده ای از اصناف و روحانیون 
شکوائیه ای علیه کالج البرز تدوین کردند )ساکما: ۲۹7/۱5۹7۹( و در نهایت مدیر مدرسه آمریکایی 
تهران )ا.س. بویس( در نامه ای به وزارت معارف متعهد شد که »اولیای مدرسه در نظر دارند که غالب 
دروس را به فارسی تعلیم داده و تربیت و تعلیمی به اطفال بدهند که به کار زندگی شهر و مملکت 
آن ها بیاید« )بی نا، ۱۳8۱، ص۱77(. دولت ایران مقرر کرد که اگر پس از دو تذکر، قوانین معارف در 
مدارس خارجی اعمال نشود از ادامه فعالیت آنان جلوگیری کند. چنانچه مدرسه آمریکایی همدان به 

دلیل همین تخطی ها به دستور دولت تعطیل شد )بی نا، ۱۳8۱، ص۲۳5(.

3- تعطیلی مدرسه در روز عاشورا و اعیاد ملی ایرانیان:
در مورد تعطیلی روز عاشورا مکاتباتی فی ما بین وزارت معارف و مدرسه البرز انجام شده است 
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)۱۳۲7ق.( و مدرسه متعهد شد که زین پس مدرسه در این روز تعطیل باشد )ساکما: ۱5۹۲8/ ۲۹7(.
نامه ای خطاب به وزارت معارف در 8 مه  البرز )چارلز راسل( ۱هم در  مدیر مدرسه کالج 
۱۹۱۳م. )تصویر شماره ۳، ساکما- ۱5۹۲8/ ۲۹7( تصریح کرده است که این مدرسه در تمام 
مدت روزهای مقدس ایرانیان را تعطیل می کند. در نامه ای مورخ 8 مه ۱۹۱۳ م. نیز مجدداً مدرسه 
البرز تصریح می کند که در تمام مدت سال، روزهای مربوط به اعیاد ایرانی مدرسه تعطیل خواهد 

ماند )ساکما:۱5۹۲8/ ۲۹7(.

4-مختلط بودن مدارس آمریکایی:
مدارس سنتی ایران )چه دولتی و چه ملی( از نظر جنسیتی جدا تشکیل می شد. در افتتاح مدارس 
خارجی نیز در مجوزی که از طرف معارف صادر می شد دخترانه یا پسرانه بودن آن مورد تأکید قرار 
می گرفت و در روی تابلو مدرسه هم درج می شد. اما در این بین مدارسی هم بودند که به سبک 
غربی مختلط شدند، مثل مدرسه آمریکایی ارومیه که مورد اعتراض دولت و مردم قرار گرفت 
)بی نا، ۱۳8۱، ص۲۱0(. میسیونر آمریکایی مجرد این مدرسه، مدرسه مختلطی به نام کامیونیتی 

اسکول و بنیاد البرز و ایران را هم راه اندای کرده بود )طاهراحمدی، ۱۳7۲، ص۲7(.

5-فرار از خدمت سربازی:
گویا برخی از فرزندان رجال یا کسبه و مردم برای فرار از خدمت نظام وظیفه که در این دوره 
اجباری شده بود در مدرسه البرز ثبت نام می کردند. بر اساس قانون نظام وظیفه محصلین مقطع 
متوسطه از خدمت نظام، معاف بودند. این مسئله باعث بروز اختالفاتی بین مدارس آمریکایی 
تهران، همدان و ارومیه با دولت شد. به عنوان نمونه در نامه ای که از طرف جمعی از معارف 
همدان خطاب به دولت نوشته شد آمده: »عده ای از مردم، کسبه و حتی یکی از محصلین کالس 
پنجم که در امتحانات آخر سال رد شد، به مدرسه آمریکایی رفته و حتی در یکی از کالس  های 
مدرسه مزبور، مشغول به تحصیل می باشد... مدیر مدرسه مترصد است که اداره معارف، کالس 
هفتم مدرسه آمریکایی را متوسطه تشخیص بدهد« )طاهراحمدی، ۱۳7۲، ص۲6(. البته دولت با 
نظارت دقیق جلو این تقلب ها را می گرفت به طور مثال یکی از همین محصلین مدرسه متوسطه 

آمریکایی به یک سال اضافه خدمت محکوم شد )طاهر احمدی، ۱۳7۲، ص۲6(.

6-تهیه احصانیه از محصلین و عدم ارائه صورت دخل و خرج مدرسه:
آمارگیری از محصلین و ارسال نتایج آن به خارج از کشور توسط مدرسه، قدغن بود و دولت 
.Charles W. Russell .1خود را متصدی تهیه آمار می دانست. عملکرد مالی و میزان هزینه های دخل و خرج مدارس نیز 
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تحت نظارت دولت ایران بود. این مدارس اجازه داشتند از دولت متبوع خود کمک بگیرند، در داخل 
کشور هم، منابعی برای تامین هزینه های مدرسه خود داشتند. شهریه محصلین مدرسه و اعانات 
دولت ایران همه با هم مجموعاً دخل و خرج مدرسه را سامان می دادند. در سندی از طرف کالج 
البرز به وزارت معارف اعالم شده که »حاضر به دادن احصاثیه نیست زیرا دولت کمک خرجی به 
این مدرسه نکرده و حق گرفتن صورت دخل و خرج را ندارد« )طاهراحمدی، ۱۳7۲، ص۲5( اما 

مطالعه مجموعه اسناد آموزشی بر خالف این ادعا را ثابت کرده است.

7- تهدید به اخراج محصلین ایرانی مسلمان از مدرسه آمریکایی:
سالح غیرمتعارف مدرسه آمریکایی در برابر تقاضاهای دولت ایران، تهدید به اخراج شاگردان 
مسلمان بود، مدیر مدرسه آمریکایی رشت )مستر شید۱( در سال ۱۳0۱4 ش. اعالم کرد: ».ایجاد 
تشکیالت مدارس آمریکایی در ایران فقط برای ملل متنوعه بوده است... مسلمین در مقابل ملل 
اولیای مدرسه در ورود  این تعلیمات مدارس آمریکایی شده اند...  متنوعه تأسی نموده و داخل 
محصلین مسلم به هیچ وجه اصراری نداشتند و به اختیار خودشان موقوف می نماید...« )بی نا، 
۱۳8۱، ص۹( و یا نمونه دیگر که قباًل به آن اشاره شد اخراج محصلین ایرانی از مدرسه آمریکایی 
همدان بود که آن ها را ناگزیر کرد بارها و بارها به حکومت همدان، نامه نوشته خواستار بازگشت 

به مدرسه آمریکایی شوند )بی نا، ۱۳8۱، ص۲۲6(.

8-تاسیس مقطع عالی در مدرسه آمریکایی البرز:
ابتدایی و شش  جردن، مجموعه کالس های مدرسه را به ۱۲ عدد افزایش داد )شش کالس 
کالس متوسطه( پس از آن درصد برآمد مقطع عالی را هم به نظام آموزشی مدرسه البرز اضافه 
کند. گویا چندین بار شفاهاً و کتباً در این خصوص مذاکراتی را انجام داده بوده است. بر طبق 
اسنادی که در این خصوص موجود است جردن بیش از ده سال، تقاضای خود را دنبال کرد، 
اما به نتیجه ای نرسیده است. سال ۱۳07 ش. /۱۹۲۹م . جردن طی نامه ای به وزارت معارف 
می نویسید: ».قباًل نیز متقاضی به رسمیت شناخته شده دوره های عالی که االن در مدرسه تدریس 
می شود}!{ شده است« )تصویر شماره 4، ساکما؛ ۲۹7/۹748( و درخواست کرده که اگر الزم 
است حضوراً مسئله را به عرض برساند. در حاشیة نامه، دستوری داده شده است به این مضمون 
به مسیو جردن گفته شود در این خصوص دستور داده شده است که پروگرام قسمت عالی را که 
در نظر دارند، تحت مطالعه است و کمیسیونی تعیین می گردد.«. پس مشخص می شود که حتی 

قبل از تائیدیه رسمی وزارت معارف، این دوره در مدرسه ایجاد و ارائه شده است.
در سند دیگری مربوط به سال ۱۳۱7 ش. )۱0 سال بعد( مجدداً با تقاضای جردن مخالت  1. Sheed.
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شده است. در نامه آمده است که اظهارات جردن در خصوص دوره عالی درست نیست »تقاضای 
مشارالیه راجع به تاسیس مدرسه عالی را با وضع فعلی صالح ندیده، زیرا مدرسه متوسطه آمریکایی 
که چند سال قبل، یکی از مدارس خوب مرکز به شمار می آمد، اینک از بعضی مدارس متوسطه 
ملی هم عقب افتاده )هیچ یک از محصلین آن ها( از عهده امتحان بر نیامده )در نتیجه بررسی 
مفتشین ما مشخص شده، مدرسه مزبور فعاًل فاقد معلمین کافی و الیق است و به همین جهت 
محصلین فعاًل نتوانسته اند. موفقیت حاصل کنند )از آن ها خواسته ایم چون مدرسه محصل و لوازم 
دیگر را ندارد( فعاًل اصلح طرق آن است که هّم خود را صرف رفع نواقص مدرسه متوسطه کند 
تا ۳00 نفر محصلی که فعاًل در آن جا به تحصیل اشتغال دارند، عاقبت دچار عدم موفقیتی که در 

سال گذشته، نصیب داوطلبان آن مدرسه شده، نگردند« )بی نا، ۱۳8۱، ص۲85-6(.

9-عدم تعطیلی روز جمعه و تعطیلی مدرسه در روزهای شنبه و یکشنبه:
بیشترین اسناد مدرسه البرز، پیرامون تعطیل شدن مدرسه در روزهای شنبه و یکشنبه و عدم تعطیل 
آن در روزهای جمعه بود که نارضایتی های چندی را به وجود آورد. در ۲۹ جمادی االول ۱۳0۱ ش. 
عده ای از معاریف، طی نامه ای به این مسئله اعتراض کردند )طاهر احمدی، ۱۳7۲: 4(. در صفر ۱۳۳۱ 
ق. مفتشین وزارت معارف گزارشی در این خصوص تهیه و ارسال کرده بودند )ساکما؛ ۲۹7/۱5۹۲8( 
و به سفارت آمریکا دستور داده شده بود که چون جمعه تعطیل عمومی در کشور است، مدرسه باید 
تعطیل شود. سفارت آمریکا پاسخ داده بود که »از چهل سال پیش که این مدارس باز شد، شنبه و 
یکشنبه تعطیل بوده و بسیاری از اولیاء شاگردان از این که مدرسه اطفال آن ها را روز جمعه در مدرسه 
نگه می دارد، اظهار تشکر و امتنان کرده بودند )تصویر شماره 5، ساکما؛ ۲۹7/۱5۹۲8(: ».بسیاری از 
اشخاص، سمت سرپرستی شاگردان این مملکت را دارند، نزد ما آمده و اصرار نموده که روز جمعه را 
تعطیل نکنیم چه در ایام جمعه در کوچه های داخل شهر و در باغات اطراف حرکات و رفتار ناشایست 
رواج دارد که اسباب فساد اخالق شاگردان می شود« در نهایت پس از مبادلة  نامه های متعدد در سند 
دیگر آمده است که باالخره موافقت شد که نصف روز جمعه و نصف روز شنبه مدرسه تعطیل باشد 
که البته تاکنون )۹ جمادی االول ۱۳۳۹ش.( اجرا نشده، عموم مدارس خارجی ایران مراعات قانون 
مملکت را نموده جمعه را تعطیل می نمایند. هیچ علتی ندارد که مدرسه آمریکایی این مسئله مهم را 

مراعات ننماید« )تصویر شماره 6، ساکما: ۲۹7/۱5۹۲8(.
یکی دیگر از بهانه های مدرسه در این خصوص این بود که »مدیر مدرسه نمی تواند شخصًا 
اقدامی کند بلکه باید با دیگران در این امر مشورت کند. چون قربیاً تعطیلی تابستان مدرسه شروع 
می شود، به نظر می رسد بهتر است که یک چنین مسئله ای که مربوط به تمام مکاتیب آمریکایی 
در ایران می شود، در مجمع کلیه نمایندگان مزبور مطرح شود و ترتیبی در این خصوص اتحاذ شود 
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که در افتتاح مدرسه در پاییز مشخص شود )ساکما:۲۹7/۱5۹۲80(.
نتیجه گیری:

برپا کردن مراکز آموزشی، پزشکی و غیره در کشورهای میزبان یکی از راهکارها و ابزارهای 
عمومی در دیپلماسی ایاالت متحده آمریکا بود که قدمت آن به پادشاهی محمدشاه قاجار می رسد. 
کشیشان و میسیونرهای پروتستان آمریکایی با احداث مراکز مذهبی در قالب مراکز آموزشی، کار 
خود را در شهرهای ارومیه، تهران، همدان وغیره شروع کردند. رویکرد میسیون ها خصوصاً به 
مراکز پسرانه، پیش از هر جای دیگری بود. کمک ها و اعانات دریافتی از کشور متبوعشان به 
همراه کمک های دولت ایران و شهریه های برخی محصلین و درآمدهای گاه و بیگاه خودشان، 

منابع مالی الزم بر اساس پیشرفت پروژه های فرهنگی آنان را فراهم آورد.
دبیرستان البرز که با شش کالس و ۱5 محصل از ۱۲50 ش. شروع به کار کرد، مجموعة 
خود را در سال ۱۳۱7ش. به ۳00 محصل و یک عمارت دو و نیم  طبقه ای رساند. تقویت قدرت 
مرکزی در دوره پهلوی اول و تحوالت فراگیری که در سطح کشور به وجود آمد به عرصه فرهنگ 
و آموزش هم رسید. تمرکز بر زبان فارسی به عنوان عامل مهم پیوند دهندة ملت و تقاضای طبقه 
متوسط شهری که رو به افزایش گذاشته بود، موجب گردید مدارس خارجی تحت نظارت جدی 
قرار گیرند. نوع پوشش، نظام آموزشی، نوع دروس، نحوه تعلیم، ساعات دروس، آمار محصلین، 
روزهای کاری و غیره، همه و همه تحت نظارت مفتشین وزارت معارف )فرهنگ( درآمد. وکم کم 
اختالفاتی اتفاق افتاد. اهم این درگیرها مربوط به روزهای تعطیلی مدرسه، زبان آموزش، تعلیم 
آداب و متون مذهبی، تخطی از پروگرام وزارت معارف، بر پایی دوره عالی در مدرسه، صورت دخل 
و خرج و غیره بود. طبق اسناد بررسی شده، هر چند مدرسه آمریکایی البرز در ابتدا سعی کرد از 
موضع قدرت، برخورد کرده و مقاومت کند، اما به تدریج ناگزیر به تسلیم شد. حتی تهدید اخراج 
محصلین مسلمان ایرانی هم نتوانست دولت را وادار به تسلیم کند. در نهایت با محدودیت های 
اعالم شده توسط دولت و تغییر نام مدرسه، سرانجام این مراکز و بیمارستان منضم آن در ۱۳۱۹ 

ش. دولتی شد و به طور کامل در اختیار دولت ایران در آمد.

منابع و ماخذ فارسی:
یرواند. )۱۳78(. ایران بین دو انقالب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم  آبراهامیان. 

فتاحی، تهران: نشر نی.
آمریکا،  و  ایران  انجمن  ایران«،  در  آمریکا  فرهنگی  »دیپلماسی   .)۱۳84( حسام الدین.  آشنا. 

.45-۹ ص  تاریخی،  مطالعات  فصلنامه 
تهران:  مهرآبادی،  رفیعی  محمد  ترجمه:   ،۲ ج  ایران،  معاصر  تاریخ   .)۱۳67( پیتر.  آوری. 
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عطایی. انتشارات 
بانی مسعود. امیر. )۱۳88(. معماری معاصر ایران، چ۲، تهران: نشر هنری معماری ایران.

بی نا. )۱۳8۱(. اسنادی از مدارس ایرانی در خارج و مدارس خارجی در ایران1301-1317ش. 
ارشاد اسالمی. و  انتشارات وزارت فرهنگ  تهران: 

پورشالچی. محمود. )۱۳84(. قزاق. عصر رضا شاه پهلوی، مترجم و نویسنده محمود پورشالچی، 
تهران: انتشارات مروارید.

پیردیگار. ژان؛ برناردهور، کاردویان. )۱۳78(. ایران در قرن بیستم، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ 
البرز. انتشارات  مهدوی، چ، ۲تهران. 

حائری. عبدالهادی. )۱۳66(. »پیوند تاریخی کیش مسیح با استثمار غرب و نخستین سیتزه های 
فکری اندیشه گران ایرانی«، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.

الدر. جان. )۱۳۳۳(. تاریخ میسیون آمریکایی در ایران، ترجمه سهیل آذری، تهران: انتشارات نور 
جهان.

دولت آبادی، یحیی. )۱۳7۱(. حیات یحیی، ج۱، چ6،  تهران: انتشارات عطار.
راوندی، مرتضی. )۱۳67(. سیرفرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا، چ۲، تهران: انتشارات 

نگاه.
زهیری. علیرضا. )۱۳7۹(. عصر پهلوی به روایت اسناد، قم: انتشارات دفتر نشر پخش معارف.

در دوره  ایران  با  آمریکا  روابط  و  انجیلی  ژیرینسکی. میشل. )۱۳67(. »میسیونرهای کلیسای 
ص508-4۹۱. ش۹،  خارجی،  سیاست  مجتهد شبستری،  علی اشرف  ترجمه  پهلوی«، 

سالنامه دبیرستان البرز، در سال تحصیلی۹- ۱۳۲8.
سده نامه دبیرستان البرز، در سال تحصیلی ۱۳54.

نوسازی  انتشارات سازمان  تهران:  تاریخ تحوالت مدارس در ایران.  سمیعی آذر. علی. )۱۳76(. 
مدارس کشور،. تجهیز  توسعه 

طاهر احمدی، محمود. )۱۳7۲(. »میسیون های آمریکایی در ایران«گنجینه اسناد. ش 4 دوره سوم، 
صص ۲8-۲0.

غنی. سیروس. )۱۳78(. ایران. برآمدن رضاخان و برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها، ترجمه: حسن 
کامشاد، تهران: انتشارات نیلوفر.

قبادی، محمود. )۱۳87( »مدرسه عالی دماوند«، فصلنامه مطالعات تاریخی، ش ۲۱، صص ۱۳7-
.۱5۳

تهران:  ، چ۳،  تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، ج۱  اردکانی. حسین. )۱۳74(.  محبوبی 
تهران. دانشگاه  انتشارات 
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مساوات. زهرا. )۱۳8۲(. »مدارس و مراکز آموزشی در سال های ۱۳۲0-۱۳00 ش«، معماری و 
فرهنگ ، ش ۱6 و ۱5.

میتن دفتری، احمد. )۱۳70(. خاطرات یک نخست وزیر، تهران: انتشارات علمی.
میلسپو. آرتور. )۱۳70(. آمریکائیان در ایران، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر البرز.

، صص  و ۳۱  ،گنجینه اسناد، ش ۳0  ایران«  در  معارف  )۱۳77(. »تاریخچه  یزدانی. مرضیه. 
.۲5-۱0

آرشیو وزارت خارجه آمریکا ، کارتن ۲8. پرونده ۱۳۳4، ۳8 ق و.
ساکما )سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(:

 ۲۹7/۳۳۱04 – ۲۹7/0۹748- ۲۹7/۱5۹۲8- ۲۹7/۱8۹46 -۲۹7/۱5۹7۹
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