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 Purpose: This study seeks to address the role of the 

educational system in the formation of the nation-state in Qajar 

and Pahlavi Iran. 

Materials and Methods: The main question of the research is 

"What effect does the educational system have on the 

formation of the nation-state in Iran?" Historical-analytical 

research method was used for the answer and using the 

combination of Benedik Anderson's theory of imaginary 

societies and Bruno Latour modernity; By studying and 

evaluating the theoretical literature, the role of modernity in 

the formation of the Iranian nation-state is discussed. This 

process begins in the Qajar period with the sending of Iranian 

students abroad through the educational system. Transfer it 

from the printing industry and education. 

Findings: The findings of this study show that the emergence 

of modernity and its transmission through the educational 

system led to the formation of nation-state in Iran. 

Conclusion: This process started from the Qajar period and 

the first Pahlavi with modernization in the structure of 

government and authoritarianism in the implementation of this 

process, including measures in this regard, the establishment 

of the educational system, as one of the socialization agencies; 

Which changed the Iranian identity and led to the formation of 

the nation-state, and this issue caused the reaction of some 

social groups in the subsequent developments in Iran.  
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 در ملت -دولت گیری شکل در آموزشی نظام نقش

 ایران
 1 حمدی یحیی

 و علوم فرهنگی، واحد شناسی دکتری، گروه جامعه دانشجوی
 اسالمی، تهران، ایران. آزاد تحقیقات، دانشگاه

 
  *2کلدی علیرضا

 آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد شناسی، جامعه استاد، گروه
 تهران، ایران )نویسنده مسئول(. اسالمی،

 
 3وثوقی منصور

 آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد شناسی، جامعه گروه، استاد
 ، ایران.تهران اسالمی،

 
 چکیده

 در آموزشی نظام نقش به تا است آن صدد در پژوهش این: هدف
 .بپردازد پهلوی و قاجار دوره ایران در ملت-دولت گیری شکل
 آموزشی نظام» که است این پژوهش اصلی پرسش: ها روش و مواد
 پاسخ برای «دارد؟ ایران در ملت-دولت گیری شکل در تاثیری چه
 از استفاده با و شد برده بهره تحلیلی-تاریخی پژوهش روش از

 وبرون مدرنیته و اندرسون بندیک تصوری جوامع نظریه ترکیب
 کلش در مدرنیته نقش به نظری، ادبیات ارزیابی و مطالعه با التور؛
 دوره از فرایند این که شود می پرداخته ایرانی ملت-دولت گیری
 طریق از و کشور از خارج به ایرانی دانشجویان اعزام با و قاجار
 از استفاده با بازگشت از پس آنها و شود می آغاز آموزشی نظام

 .کنند می منتقل را آن پرورش و آموزش و چاپ صنعت
 و مدرنیته ظهور که دهد می نشان پژوهش این های یافته :ها یافته
 تمل – دولت گیری شکل به منجر آموزشی نظام طریق از آن انتقال

 .شد ایران در
 نوسازی با اول پهلوی و آغاز قاجار دوره از روند این :گیری نتیجه

 زا برد پیش را فرآیند این اجرا در اقتدارگرایی و دولت ساختار در
 از یکی عنوان به آموزشی، نظام ایجاد راستا این در اقدامات جمله

 کرد دگرگون را ایرانی هویت که است؛ پذیری جامعه های آژانس
 واکنش موجب موضوع این و انجامید ملت-دولت برساخت به و

 .شد ایران بعدی تحوالت در اجتماعی های گروه برخی
 

 و آموزش مدرنیته، پهلوی، قاجار، ملت،-دولت :ها کلیدواژه
 پرورش

 

 10/05/1399: افتیدر خیتار
 20/06/1399:  رشیپذ خیتار
 arkald@yahoo.comنویسنده مسئول: * 

 مقدمه
تحت  یمفهوم ی؛اجتماع یها یاز سده هجدهم و در اثر دگرگون

ی انسان یگروهبه توان  یم از آن  کهبرساخته شد « ملت»عنوان 
ر د اجتماع متعلق به خود آگاه، لیکه نسبت به تشک تعبیر کرد

 ای سابقه یو دارا مشخص یبه قلمرومتعلق  م،یمشترک سه یفرهنگ
نهادی  از سوی دیگر( 1هستند ) یمستقل تیحاکم ینوع و مشترک

که در دنیای مدرن توانایی اعمال حاکمیت را دارد دولت است 
تا زمانی که دولتی ملی ایجاد نشده باشد پیدایش ملت را نمی  نیبنابرا

و  توان توضیح داد زیرا اصل در دولت ملی، دولت است و نه ملت
 ستین یاسسی – یسلسله مراتب ادار کیصرفا از دولت، منظور 
 یجامعه شناخت یمقوله  کیو  یماعاجت دهیپد کی ژهیبلکه بو

( 1786)کایانقالب آمر یروزیپس از پ 18از اواخر قرن  جهاناست. 
ملت -دولت یریشاهد شکل گ جی( به تدر1789و انقالب فرانسه)

و شمال  یغرب یدر اروپا 19در قرن  ملت-دولت یرگی شکل. بود
 یکایمردر آ ستمیروند در قرن ب نیکرد. سپس ا دایگسترش پ کایآمر
رن ق لیکه در اوا یبه طور افتینده یرشد فزا قایو آفر ایآس ن،یالت

و  نای) مثل عثمان یچند قوم فیضع یحدود پانزده امپراطور ستمیب
داد، اما هم  یم لیجهان را تشک یاسیس شیمجارستان( آرا -شیاطر

 عضو ملت-دولت ستیحدود دو کمیو  ستیاکنون در آغاز قرن ب
برای نهادینه ( 2دهند) یجهان را شکل م یاسیس شآرای ملل سازمان

شدن هر رفتاری نیاز به جامعه پذیری است بدین صورت که عوامل 
جامعه پذیری )اجتماعی شدن( که عبارت اند از خانواده، آموزش و 
پروش، گروه همساالن و رسانه ها؛ که در این میان در روند 

ایفا می کند و از ملت نظام آموزشی نقش اساسی -برساخت دولت
مهمترین اهداف فرایند اجتماعی شدن تعریف هویت اجتماعی است 

ملت و در ادامه آن ایجاد -بنابراین حاکمیت ها برای برساخت دولت
انسجام اجتماعی در جامعه که سبک زندگی خاصی را سامان می 
دهد نیازمند نظام آموزشی هستند . تشکیل ملت متضمن اجتماعی 

ذیری( جمعیت از طریق آموزش و پرورش و رسانه کردن )جامعه پ
های همگانی است، واژه های وطن و میهن در دوران مدرن برای 

یا رساندن عشق و وفاداری به سرزمین « وطن پرستی»رساندن معنی 
دوره قاجار سرآغاز ورود مدرنیته به  (3ملت رایج شدند)-و دولت

ه شجویان به اروپا با مدرنیتایران است و ایرانیان اولین بار با اعزام دان
ملت بود که در اروپا -آشنا شدند و یکی از مظاهر مدرنیته دولت

شکل گرفته بود و از طریق نظام آموزشی به دانشجویان ایرانی منتقل 
شد و در بازگشت آنها، این روند در ایران نیز پی گرفته شد و در 

از  یکی رضاخان دنیقدرت رس به.  دوره پهلوی به اوج خود رسید
گسترده در جامعه  یمعاصر و سرآغاز تحوالت خیمهم تار یرخدادها

 یدر جهت نوساز یاریدر دوره رضا شاه اقدامات بس، است رانیا ی
دوره  نیکه دولت در ا یانجام گرفت اقدامات رانیجامعه و دولت ا

 -در دستور کار قرار داد، گذشته از آن که ساختار دولت یخیتار
 رانیرا متوجه جامعه ا یاریبس یامدهایملت را دگرگون ساخت ، پ

 یه اشد و به تبع مقول ونآن دگرگ ینهاد بیترت گرید انیکرد به ب
 یکانون یگاهیو اقدامات دولت جا اتیدر ادب یمل تیبه نام هو

شد و  فیباز تعر یدیدر شکل و قالب جد یرانیا تی. هوافتی
( و در پرتو آن 4قرار گرفت ) ییگرا یدولت بر اساس مل  یدئولوژیا
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 332 .. در ملت -دولت گیری شکل در آموزشی نظام نقش  

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 از یمردم جدا تیو اکثر دیآ دیپد یمل یوفادار یشد که نوع یسع
را عضو  شی( خویا فهیو طا یمختلف ) قوم یها تیدر هو تیعضو

باشد  یه مفروضهمان جامع« بودن  یرانیا» بدانند و  رانیجامعه ا
 .ردیگمی شکل  یو مذهب یقوم ،یخانوادگ یجماعت ها یکه در ورا

و این روند به صورت سازمان یافته تر در دوره پهلوی دوم نیز تداوم 
دوره شکل  نای در آن مدرن مفهوم به ملت –دولت  نیبنابرا  یافت

ر ملت د -بررسی نقش نظام آموزشی در شکل گیری دولتگرفت .
است  یمساله اایران به عنوان یکی از عوامل جامعه پذیری سیاسی 

پژوهش  نیطلبد که ا یرا م یطرفانه ا یو ب یعلم یکه پژوهش ها
نقش و تالش دارد تا  یهدف متعال نیدر جهت ااست  یکوشش

با مطالعه ای  راملت -آموزش و پرورش در شکل گیری دولت
تا اکنون کمتر مورد جامعه شناختی در دوره قاجار و پهلوی اول که 

توجه محققان خصوصا جامعه شناسان واقع شده است بازشناسد و 
 .ردیبگ یسرنوشت آن را پ
 تعریف متغیر ها 

نظام آموزشی: منظور از نظام آموزشی عبارت است از یک سیستم 
رت می شود و دولت بر اساس یکپارچه که توسط دولت ایجاد و نظا

سیاست گذاری های خاص خود محتوای آن را نیز مشخص می کند 
 که تحصیالت از ابتدایی تا عالی را شامل می شود 

جهان مدرن است که در آن  ژهیاز دولت و ینوع خاصملت: -دولت
 تیحق حاکم یدارا نیمع سرزمینی یدر قلمرو یاسیدستگاه س کی

نوع  نیکند. در ا یبانیپشت یحق را با قدرت نظام نیا تواندیاست و م
 ای ملت-دولت. شوندیکشور شهروند محسوب م تیدولت، جمع

خود  تیاست که مشروع یسازاز دولت یکشور شکل خاص-ملت
 یدارا ینیملت در واحد سرزم کیبه نام  تیرا از اعمال حاکم

 یاسیساختار س»مدرن را  ملت-دولت . وبر کندیکسب م تیحاکم
« مشخص ینیاعمال اقتدار مشروع در سرزم یحق انحصار یدارا
 یمدرن است که عقالن یادهیپد ملت -دولتکرده است.  فیتعر

ن آ ،یو اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد ،یگوناگون ادار یشدن ساختارها
 یهاو حکومت هایمانند امپراطور نیشیپ یاسیس یرا از ساختارها

 . کندیم زیمتما یالهیقب
 پیشینه پژوهش

در خصوص موضوع این تحقیق به صورت خاص تا اکنون پژوهش 
خاصی صورت نگرفته است و پژوهشهای صورت گرفته یا به 
ماهیت نظام آموزشی در دوره قاجار و پهلوی پرداخته اند و یا به 

ملت که می توان به موارد زیر اشاره –عوامل شکل گیری دولت 
 کرد:

یت نظام آموزش و پرورش ایران از آغاز ( در تبیین ماه5ایروانی)
دوره مدرن سازی تا امروز به این نتیجه رسیده است که مولفه های 
اصلی و بنیادین در نظام آموزشی ایران تفلید گرایی، اقتدارگرایی و 
دین مداری است که هر یک از آنها حاصل یکی از جریان های 

 تعیین کننده در شکل گیری نظام آموزشی است
( با بازخوانی روایت های غربی و اروپا مدار از مدرنیته، 6پاسی)میرس

سازگاری حاصل از تسلیم » تجسد عینی آن  را در جنبش مشروطه، 
، و حکوکت اقتدارگری پهلوی پیگیری می کند. او معتقد است که «

اتخاذ خط مشی سیاست آمرانه و خشونت بار از سوی حکومت 

معه به شکل غربی و بی اعتنایی پهلوی برای نیل به مدرن کردن جا
آن به بافت بومی و سنتی جامعه، در نهایت به آفرینش ضد خود در 
درون خود می انجامد. این ضدخود عالوه بر سیاسی کردن 
 روحانیت، باعث شکل گیری ایده ی بازگشت به خویشتن، می شود.

 از که شاه، الدین ناصر ( معتقد است در دوره حکومت 7مرعشی)
 روی بر خدا سایه» مشروعیت خود را با عنوان ،1896 تا 1848 سال

مبتنی بر مفاهیم سنتی  1941اقتدار دولت تا سال  بیان می کرد، «زمین
و مقدس بود و از دوره پهلوی این روند به سمت ناسیونالیسم مدرن 

 تغییر پیدا کرد .
 اقدام اول پهلوی دولت چرا که بپردازد مسئله این به (8نصرتی نژاد)

 لحاظ به که علی رغم این حال، عین در و کرد هویت سازی به
 همه از داشت، وجود ایرانی جامعه در فعالی هویتی عناصری تاریخی
 یهویت عناصر برخی بلکه از نکرد، استفاده موجود هویتی عناصر
ا نمی گرفت و ب بر در را ایرانی جامعه کلیت که کرد استفاده خاص

 الزام هب بنا که می کند گرایی قومی استدالل استفاده از پارادایم نماد
 او تالش می کند. هستند هویت ساز دولتهایی دولتها، این کارکردی،

با مقایسه دوره قاجار و پهلوی ؛از هویت سازی در دوره پهلوی تبیینی 
 جامعه شناختی ارائه دهد.

 منظر از و شناختی جامعه دیدگاهی با کوشد ( می2جالیی پور)
-ملت تکوین ارزیابی برای نظری چارچوب یک یاسیس مدرنیته

 چه راگ که گیرد می نتیجه جستار این. کند پیشنهاد ایران در دولت
 است، رو به رو چالش با همچنان ایران در دولت-ملت رشد فرایند

 درجا ایران در دولت-ملت و است پیشرفت حال در فرایند این اما
 مساله این از ابعادی که است شده تالش مقاله حاشیه در. است نزده
 شوند. روشن گیرند، قرار توجه مورد بیشتر باید آینده در که

(  با مبنا قرار دادن نظریه جماعت های تصوری اندرسون؛ 9وزیری)
به این می پردازد که: چگونه هویت ایرانی بر اساس تاریخ نگاری 
 اروپایی قرن نوزدهم و بیستم برساخته شد و نقش روشنفکران و
 نویسندگان را در آن بررسی می کند و معتقد است که چنین

 جمعیت در آیا می توانست ایرانی اصطالح و گسترده رویکردی
 وسیع قلمرو که در  فرهنگی چند و زبانه چند ملیتی، چند وسیع

ایران به سر می برند اعمال شود؟ از نظر او مفهوم ایران و ملت ایران 
اعمال روش علمی خود به فالت  توسط شرق شناسان اروپایی، با

ایران، ساخته شده است. در دوران سلسله صفوی، زندیه و قاجار، 
ایران به عنوان لقبی حکومتی برای این سرزمین بکار می رفته است 
و تا پایان دوره قاجار و افزایش ملی گرایی ایران در مفاهیم سیاسی 

 به کار نرفت.
 پهلوی حاکمیت ولوژیایدئ های شاخصه بررسی ضمن (10حامدی)

 غرب و سکوالریسم ناسیونالیسم، گرایی، تمرکز بنیان بر که اول
 قرار یارزیاب مورد درسی مواد و متون بر آنها تاثیر. بود استوار گرایی

 باستان وجود با)  گرایانه ملی می دهد او معتقد است ایدئولوژی
 راییگ ایران محوری، میهن پرستی، شاه آریا، نژاد بر تکیه با گرایی

 به درونی های تنش گرایانه غرب و گرایانه عرفی ایدئولوژی و( 
 گذار راث شرایط و داد قرار تاثیر تحت را فارسی ادبیات و تاریخ ویژه

 نهاآ یافتن ایدئولوژیک بار و ها متن مجدد آفرینش موجب حاکمیت
 ایدئولوژی بنیاد بر که درسی کتابهای محتوای مجموع در. شد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             3 / 15

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1190-fa.html


                  و همکاران حمدی یحیی  333

Journal of Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 2, Summer 2020 

 متحکو اهداف توجیه راستای در بود، یافته تدوین پهلوی حاکمیت
 .می گرفت قرار برداری بهره مورد مشروعیت و اعتبار کسب و

 های پرسش این به گویی پاسخ صدد ( در4آزاد ارمکی و نصرتی نژاد)
 از متفاوت ساختاری اول پهلوی دوره در دولت چرا که است اساسی
 و مدرن دولت به مربوط ادبیات به استناد با. کرد پیدا قاجار دوره

 از ای گونه آل، ایده امپراتوری مقابل در مدرن دولت دادن قرار با
 ساختاری رویکردی اتخاذ با آن، از پس. شود می ارائه مدرن دولت
 ادغام از ناشی ساختاری تحوالت پرتو در ایران در مدرن دولت ظهور
در ادامه به . شود می تبیین قاجار، دوره در جهانی نظام در ایران

پهلوی و اقدامات او در جهت هویت سازی می  بررسی دولت
 قبل دولت از دولت ساختار اقداماتی چنین با پردازد.آنها معتقدند

. شد فراهم مدرن مطلقه دولت گیری شکل برای زمینه و متمایز
 یم پذیر امکان را فرآیندی چنین نیز ایران جامعه ساختاری شرایط
 .ساخت

 نهادهای ( به این موضوع می پردازد که: چگونه11)وجدانی 
 ملی و تاریخ نوشتن به رشد، به رو عمومی عرصه یک و فرهنگی

 بخش و دولت بین منجر شد و این امر با تعامالت ایرانی گرایی
روشنفکران  دانشجویان، ، معلمان ایرانی، پژوهان جامعه از وسیعی

 تاریخ و ملت از جدید درک یک ایجاد میسر شد و این در شاعران و
 اند دهنش تحقیق قبال که اولیه منابع بر این پژوهش .بود مهم بسیار

 آموزشی، مواد مدرسه، درسی های برنامه تاریخچه، جمله از
 های مکان چگونه دهد نشان تا کند می ترسیم خاطرات، و نشریات
 ذشتهگ های تفسیر تأثیر تحت ای گسترده طور به مورخان تاریخی

 تگیبس این به مستقیما مورخین این نسبی استقالل. گیرند می قرار
 یک به تبدیل یا داده تغییر را موجود وضعیت تاریخ آیا که دارد
 در بحث به تاریخ نوشتن و است شده رادیکال تغییرات برای ابزار
 معیارهای و جامعه در زنان نقش سیاسی، و اجتماعی اصالحات مورد
 دیدگاه چگونه که دهد می نشان  نهایت، در. ملیت و شهروندی برای
 دولت یک عنوان به یکپارچه طور به ایران تاریخ متداول های

 .گیرد می شکل یکم و بیست قرن اوایل در ایرانی متمرکز
 سواالت پژوهش:

در این پژوهش برای رسیدن به اهداف سوال هایی تدوین شد که 
 عبارتند از:

ملت در ایران -دولتنظام آموزشی چه نفشی در برساخت  -1
 )دوره قاجار و پهلوی اول( ایفا کرده است؟

 اهداف نظام آموزشی در ایران )دوره قاجار و پهلوی ( کدامند؟ -2

آموزش و پرورش در دوره قاجار و پهلوی چه تفاوت هایی  -3
 باهم داشتند؟

ملت در چه زمینه -نظام آموزشی در شکل گیری دولت -4
 اجتماعی نقش ایفا کرد؟

ملت در ایران )دوره -نقشی در شکل گیری دولتمدرنیته چه  -5
 قاجار و پهلوی( داشته است؟

 مواد و روش ها

-پژوهش حاضر در صدد نشان دادن نقش نظام آموزشی در  شکل

ملت در ایران است بنابراین روش تحقیق مورد استفاده  -گیری دولت
جایی که موضوع تحلیلی است اما از آن-در این پژوهش توصیفی

های مورد استفاده در العه یک رخداد تاریخی است، دادهمورد مط
های تاریخی خواهند بود. بنابراین رویکرد مورد استفاده پژوهش داده

ها ساختاری است که برای گردآوری داده -در این پژوهش تاریخی
ی آورشده به واقعیت برای جمعشده و کنترلریزیرجوع برنامه»که 
بر این اساس گزارشی تاریخی از  (12« )های مناسب استداده

-ملت ارائه می -گیری دولتچگونگی نقش نظام آموزشی در شکل

کند. در پژوهش حاضر دهد و پس از آن چرایی آن را تحلیل می
ها تاریخی است شناختی به شرح زیر است: نوع دادهچارچوب روش

آوری اطالعات نیز مراجعه به اسناد و مدارک تاریخی، و روش جمع
های تاریخی و تحقیقات انجام شده در مورد موضوع مورد حلیلت

مطالعه است. واحد تحلیل در این تحقیق دولت است. سطح تحلیل 
در دو سطح کالن و میانه در حرکت است. در تحلیل و بررسی 

آیند هایی که به کار میساختارهای اجتماعی، متغیرها و شاخص
ت و اعمال افرادی که در برآیندی یا منتجه هستند؛ یعنی تصمیما

زنند، مستقیم یا درون ساختارهای اجتماعی دست به عمل می
شود و از تجمع و برایند اطالعات حاصل از غیرمستقیم مشاهده می

(. از 13شود )های ساختار حاصل میاین مشاهدات، درکی از ویژگی
-آن جایی که موضوع مورد مطالعه ما نقش نظام آموزشی در شکل

ملت در دوران قاجار و پهلوی است، واحد مشاهده -لتگیری دو
گیرندکان را افرادی است که تصمیم تصمیمات و عمل مجموعه

چنین به دلیل های دولت(. همها و برنامهدهند )سیاستتشکیل می
آنکه موضوع مورد مطالعه وقایع تاریخی است بنابراین نوع مشاهده، 

اجعه به اسناد تاریخی مشاهده غیرمستقیم است که از طریق مر
 آید.بدست می

 مبانی و چارچوب نظری
در این پژوهش با توجه به موضوع که نقش نظام آموزشی در شکل 

ملت در ایران دوره قاجار و پهلوی را بررسی می کند؛ -گیری دولت
از دو منظر تحلیل می شود ابتدا با استفاده از نظریه جماعت های 

ت در دوره قاجار و پهلوی را مل-تصوری نحوه شکل گیری دولت
تحلیل می شود و سپس نقش نظام آموزشی در آن با استفاده از تئوری 

ملت -ایجاد دولتدر رویکرد مدرن به التور بررسی می شود؛ 
گرایش های متفاوتی دیده می شود. برخی بر نیروهای اجتماعی و 

 و اقتصادی تکیه بیشتری می کنند و برخی دیگر به تاثیر انگاره ها
 جماعت» نظریهن در وتوجه فراوان دارند. بندیکت اندرس ایدئولوژی

فرآیند ایجاد ملت را در دوره مدرن از منظری عمدتا « های تصوری
فرهنگی و در پرتو نظریه تصوری بدون ملت، به عنوان یک جماعت 
انسانی، روایت و بازنمایی می کند. او با تکیه بر تحوالت تاریخی، 

را به طور مشخص با نشان دادن فروپاشی  ملت-تایجاد دولامکان 
 :سلطه سه مفهوم دیرپا نمایان می کند

از میان رفتن سلطه زبان نوشتاری برتری که به لحاظ هستی  -1
فروریختن سازمان های  -2شناختی با فهم حقیقت پیوند دارد. 

اجتماعی پیشامدرن و ازمیان رفتن سلطه فرمانروایی که از دیگران 
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 334 .. در ملت -دولت گیری شکل در آموزشی نظام نقش  

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بین رفتن سلطه مفهوم  از -3تحت تقدیری قدسی قرار دارند.  متمایز و
که منشا هستی و انسان را با یکدیگر گره می زند. آنچه  ،قدسی زمان

سبب شد با ازمیان رفتن این سه سلطه دیرپا، تاثیری تعیین کننده در 
ا ن آن روآفرینش و ابداع ملت گذارده شود، عبارتی است که اندرس

العات و آگاهی ها و ایده ها از طریق متون پخش اط) چاپ تجاری
اسیونالیسم ندادنِ ظهور او با ربط می خواند. در سطح وسیع ( چاپی

های مدرن و سواد داری، افزایش بوروکراسیبه گسترشِ سرمایه
ت یملبه طور کلی » ه: این عبارت کبا به رسمیت شناختن  ؛جمعی
ملی گرایی به  «ستدر زندگی سیاسی زمان ما اارزش ترین قانونی 

عنوان یک نیروی سیاسی دارای اهمیت است، در تحلیل اندرسون؛ 
ملیت و همچنین ملی گرایی، دارای آثار فرهنگی هستند. این آثار 

نشات »فرهنگی که از نظر او در قرن هجدهم ایجاد شد عبارتند از: 
، «گرفتن خود جوش یک گذار پیچیده از نیروهای تاریخی گسسته

شدند و قادر «قطعه قطعه»ود  : هنگامی که ایجاد شدند، با این وج
 به پیوند با انواع مختلفی از حوزه های اجتماعی شدند. بنابراین،

مفهوم تاریخی اندرسون در مورد رشد ملی گرایی و ملت بودن در 
این یک »محیط فرهنگی، تعریف زیر را از ملت فراهم می آورد: 

تصور می شود که ذاتا هم  جامعه سیاسی تصوری )تخیلی( است و
به همین ترتیب شکل گیری « محدود است و هم حق حاکمیت دارد.

جامعه یک مسئله تخیلی و تصوری است و شیوه ای است که در آن 
رفاقت و همراهی شکل گرفته است: شکل گیری جامعه مسئله 
واقعی بودن نیست، هر چند که کار مورخان در شکل گیری تاریخ 

ی ایجاد جامعه ی تصوری به صورت حقیقی است. ملی، جستجو برا
ناسیونالیسم باید با هماهنگ کردن خود، نه با »در تحلیل اندرسون: 

حفظ خود آگاهانه ایدئولوژی های سیاسی، بلکه با سیستم های 
فرهنگی بزرگ پیش از آن، خارج از آن، و نیز علیه آن، ایجاد می 

رهنگی، جوامع مذهبی ف از نظر او این نظام های.« شود، درک شود
و قلمرو سلطنتی هستند:  در مورد ایران، جامعه مذهبی متشکل شده 
است از جامعه مسلمان و علما که جامعه را هدایت می کنند و 
قلمرو سلطنتی به وسیله نظام سیاسی سلسله قاجار و سپس پهلوی 
نشان داده می شود. به طور قابل توجهی، مشروعیت سیاسی جامعه 

محدود و مستقل به رسمیت شناخته شده است، و تحوالت به صورت 
ایران در این زمان نمایانگر حرکت به سوی نظام سیاسی است که 
مرزبندی محدود و یک مفهوم متغیر مشروعیت را به رسمیت می 
شناسد که در حرکت از سلطنت به سمت مشروعیت مبتنی بر ملت 

ایجاد شده  به ویژه پس از شکست در جنگ های ایران و روسیه
است.  همچنین اندرسون شکل گیری آگاهی ملی را در ظهور شکل 
اولیه سرمایه داری مطرح می کند: یعنی انتشار کتاب؛ انتشار کتاب 
در بازارهای جدید گسترش یافت و شروع به تولید کتاب های ارزان 
تر در زبان های بومی در سراسر اروپا کرد، ایجاد خوانش عمومی 

مردم و بازارهای چاپ در زبان های بومی، و نه  در میان توده
که این فرایند نیز بعد از ورود دستگاه چاپ و ترجمه و  (14التین.)

 انتشار کتب اروپایی و نیز مشاهدات دانشجویان، دیده می شود.
بازگشت میرزا صالح شیرازی از اولین دانشجویان اعزامی به اروپا به 

یی بود که می توانست در کنار ایران و ایجاد نظام آموزشی مبنا
توسعه عمومی سرمایه داری در ایران، خوانش عمومی در میان توده 

برونو التور در از سوی دیگر  .مردم و بازار چاپ را تشکیل دهد
تحلیلی را برای درک توسعه « ما هرگز مدرن نبوده ایم» کتاب  

از نظر التور پروژه  ملت در ایران فراهم می کند-مدرنیته و دولت
مدرنیستی یک ساختار کلی را ایجاد می کند که متفکران مدرن را 

در ساخت جوامع خود  تا دخالت طبیعت در هر نقطهقادر می سازد 
را ایجاد کنند مادامی که آنها در تخصیص تعالی اصلی طبیعت به 
طبیعت درست عمل می کنند؛ آنها می خواهند توانایی تبدیل شدن 

بازیگران در سرنوشت سیاسی خود را داشته باشند، در حالی  به تنها
که آنها در ایجاد همبستگی جامعه خود به وسیله تجهیز طبیعت 
درست عمل می کنند. از یک سو، تعالی طبیعت مانع از حلول 
اجتماعی آن نخواهد شد؛ از سوی دیگر، حلول اجتماعی از متعالی 

باید اعتراف کنیم که این  ماندن لویتان جلوگیری نخواهد کرد. ما
یک ساختار نسبتا شسته و رفته است که امکان انجام هر کاری را 
بدون هیچ محدودیتی فراهم می کند. تعجب آور نیست که این قانون 

آزاد کردن »اساسی باید، همانطور که مردم می گویند، امکان 
وم متفکران مدرن به طور مدا ( 15را فراهم آورد. )« نیروهای مولده

خواستار جدایی بین طبیعت و جامعه هستند، اما این تفکیک می 
تواند به طور مداوم در بحث ارتباط بین طبیعت و جامعه صورت 
گیرد. بنابراین، التور، قانون اساسی مدرن و جدایی بین طبیعت و 
جامعه را برای توسعه صنعتی و ظرفیت صنعتی مرتبط می کند.  قابل 

مدرنیزاسیون توسط عباس میرزا، و به  توجه است که تالش برای
ویژه امیر کبیر، توسعه صنعت در ایران را به همراه آورد، هرچند 
که این صنعتی شدن در نهایت منجر به شکست شد. نظریه پردازی 
هایی مانند آریایی گری همچنین جدایی بین جامعه و طبیعت را به 

ظر با مورد نهم متصل کردند، بطوریکه توضیح برای ترکیب جامعه 
مدرنیته عنصری از  درخواستی برای اصول طبیعی ارائه شد.

مجبور بود که مسأله خدا را »سکوالریزاسیون را نیز شامل می شد: 
با حذف همیشگی او از ساخت و ساز طبیعی و اجتماعی دوگانه فرو 
بنشاند، در حالی که با این وجود او را قابل نمایش و قابل استفاده می 

کسی که با بازداشتن خداوند از دخالت در قوانین طبیعی و کرد ... 
 متفکران« همچنین قوانین جمهوری موافق نیست، واقعا مدرن نیست.

حامی روند مدرنیزه شدن در ایران، روشنفکرانی با آموزش های 
سکوالر بودند. سکوالریسم حرکت سریعتر مدرنیته در ایران را 

ایجاد هر دوی کشور و ملت در  امکان پذیر می ساخت. بنابراین، در
ایران، هدف سکوالر کردن جامعه ایرانی با نادیده انگاشتن نقش 
اساسی علما در جامعه بود. توسعه ملی گرایی در ایران، در یک 

که بر مبنای  -مفهوم سازی همگن، جامعه را از اصول اسالم شیعی 
 -ختآن هیچ قدرتی تا پیش از ظهور امام غایب به رسمیت نمی شنا

دور می کرد. مدرن ها معتقدند که در چنین توسعه ای موفق بوده 
اند، تنها به خاطر اینکه آنها طبیعت و جامعه را به دقت از هم جدا 
کرده اند )و خدا را شکسته اند(، در حالیکه آنها تنها به این دلیل 
موفق شده اند که توده های بیشتری از انسان و غیر انسان را با هم 

کرده اند، بدون به هم مربوط کردن هیچ چیزی و بدون مخلوط 
ممانعت از هر ترکیبی!  پیوند بین کار تصفیه و کار میانجیگری، 
مدرنیته را به ارمغان آورده است، اما آنها تنها مورد اول را در 

( حرکت کردن به سمت مدرنیته 15موفقیت خود دخیل می دانند. )

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 15

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1190-fa.html


                  و همکاران حمدی یحیی  335

Journal of Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 2, Summer 2020 

داد، و به عنوان مکانیزمی برای  در ایران در زمینه ناسیونالیسم رخ
تقویت قدرت دولت ایران در زمان حکومت رضا شاه پهلوی عمل 
کرد. اما ایجاد مدرنیته هرگز فرایندی روشن نیست و مدرنیته 

هنگامی که ما »همیشه تنش های خود را در بر دارد. از نظر التور : 
دت با علم و فن آوری سروکار داریم، به سختی می توان برای م

طوالنی تصور کرد که ما یک متن هستیم که در حال نوشتن خود 
 «است، و گفتمانی هستیم که در حال صحبت کردن با خود است.

تالش در خودمختاری زبان مسئله طبیعی بودن یا اجتماعی شدن 
آشکار را از کار دانشمندان فیزیکی و اجتماعی دور می کند، اما این 

شدن آن به راهی برای فهمیدن شبه اشیا  استقالل زبان مانع از تبدیل
همزمانی واقعی، استداللی و اجتماعی. آنها » می شود که عبارتند از: 

 همان( طبیعی، اجتماعی«)به طبیعت، اجتماعی و گفتمان تعلق دارند. 
و گفتمانی می توانند در مطالعه زبان متحد شوند. مطالعه نماد شناسی 

ان به عنوان یک گفتمان برای و فلسفه زبان برای جدا کردن زب
مطالعه جداگانه یا حتی فراهم آوردن یک تعریف برای اجتماعی و 
طبیعی از طریق استفاده از گفتمان و سیستم های عالمت گذاری، از 
راه خود به در شده است. به این ترتیب، بحث در مورد مطالعه زبان 

در  به عنوان راهی برای متحد کردن طبیعت، جامعه و گفتمان
ارتباطات خود، امکان پذیر می شود؛ با این حال، التور ابزارهایی را 
برای انجام این کار فراهم نمی کند بلکه مسئله ای است که فالسفه 
باید از آن آگاهی داشته باشند. این بسیار مرتبط به مطالعه 

زبان است، چرا که سه عنصر طبیعی، اجتماعی و ناسیونالیسم و 
دارند.اگر زبان به عنوان یک شبه هدف درک شود، گفتمانی وجود 

می توان شروع به قرار دادن عملکرد زبان در روند گسترده تر 
مدرنیزاسیون کرد. در ایران، نوسازی مستلزم ایجاد جدایی بین دولت 
و جامعه بود بنابراین در ابتدا مدرنیزاسیون موجب تقویت دولت و 

از طریق موسساتی مانند ایجاد دانش و نظام آموزشی در ایران 
دارالفنون شد. ملی گرایی ایرانی به عنوان وسیله نقلیه ای عمل کرد 
که از طریق آن مدرنیته به ایران تحویل داده شد، اما خود دیدگاه 

. و در همه این فرایند نظام آموزشی ناسیونالیستی در معرض تغییر بود
 نقش اساسی ایفا می کرد.

 

 یافته ها
 دوره قاجار-1

ایران از دوره قاجار بیش از پیش با اروپا آشنا شد و در اثر مراودات 
تجاری و البته اعزام دانشجویان به اروپا بر شدت آن افزود و ارمغان 
آن ورود گفتمان مدرنیته به ایران بود که منجر به مقایسه حکومت 

برساخت  عبارتی ایران توسط مردم با کشورهای اروپایی شد به
 و جست مدرنیته ساختاری الزامات در باید ایران راملت در -دولت

 .کرد جو
ایران در سده نوزدهم و دوره قاجار سرزمین ستیزها بود، جمعیت 
ایران از جماعت های رودرو با ساختارها، سلسله مراتب، زبان و 

آنان کوشیدند تا با ایجاد  (16لهجه های خاص خود تشکیل می شد.)
ا نهادینه کنند، موقعیت خود را با بروکراسی گسترده قدرت خود ر

تشکیل ارتشی کارآمد و دائمی تثبیت کنند و با تقلید از سنن و مراسم 
 درباری پادشاهان پیشین، به حکومت خود مشروعیت ببخشند. با

 رد بروکراسی گسترده و متمرکز یک ایجاد برای تالش حال، این
ام برد ، ملت ن-که امروزه از آن می توان به دولت کشور سراسر
 ار گسترده اداری دستگاه یک نبودند قادر قاجارها زیرا ماند ناکام

 تامین کنند
  ایران در دوره قاجار ساختار اجتماعی -1-1 

فوران نشان داده است که ساختار اجتماعی ایران در اواخر دوره 
 داری، دهقانیقاجار مبتنی بر چهار شیوه تولید خرده کاالیی، سرمایه

ی هاشبانکارگی بوده است که حول هر یک از این شیوهبری و سهم
تولیدی، طبقات خاصی در یک جایگاه سلسله مراتبی براساس نقشی 

 ( 8) .که در نظام تولیدی داشتند، شکل گرفته بودند
کدی نیز با استدالل مشابهی همچون فوران، ساختار اجتماعی ایران 

شینی و شهرنشینی ای از سه شیوه تولید کشاورزی، کوچ نرا آمیزه
 داند. می

( از نظر 17آبراهامیان ایران را سرزمین اقلیت های زبانی می داند )
ساختار مذهبی نیز؛ تقسیم بندی کلی جمعیت عبارت بود از: اکثریت 
مسلمان ) اکثریت شیعه و اقلیت سنی تقسیم میشدند.(و اقلیت غیر 

زرتشتی  مسلمان) ارمنی،آسوری، نسطوری و کاتولیک، یهودیان و
ها( ، شیعیان نیز به مجتعهد های دوازده امامی و سایر گروه ها و 
فرقه های غیر رسمی که در نواحی مختلف کشور زندگی می کردند 

 ( 17تقسیم می شد.)
توصیف سیاحان اروپایی و بعدها شرق شناسان نیز درباره ساختار 

اختار اجتماعی ایران دارای بعد نژادی است: اول اینکه بر مبنای س
زبانی جامعه ایران، ساکنان ایران را به دو گروه ایرانی و غیر ایرانی 
تقسیم می کنند و برای هر کدام نیز مصادیقی دارند و دوم تقسیم 
جامعه ایران به دو گروه مهاجران و بومی ها  که در آن به تضاد 

(  17قومی و نیز عشایر و ایالت با شهرنشینان اشاره می کنند  )
ن اغلب مورخان و سیاهان اروپایی در بررسی جامعه ایران ؛ بنابرای

 تاریخ ایران را ستیز بین گروههای قومی می بینند.

 دوره قاجار؛ سرآغاز مدرنیته در ایران  -1-2
زمانی رخ داد که روس ها و انگلیسی ها در  ایران در ظهور مدرنیته

 به که ها روس»قرن نوزدهم به ایران تجاوز نظامی کرده بودند. 
 قفقاز، و مرکزی آسیای از عبور با بودند مجهز جدید های سالح

 همعاهد و دادند شکست آسانی به را ایران ای قبیله متفرق نیروهای
 1207 ترکمنچای و 1813/ 1192 گلستان معاهده بار خفت های

( قاجارها در عرض 17) .«کردند تحمیل شاه فتحعلی به را 1828/
قفقاز)آذربایجان و  حوزه پانزده سال؛ سرزمین های ایران در

ارمنستان( را از دست دادند. بریتانیا نیز برای موازنه با روسها ، 
نواحی جنوب ایران را اشغال کرد و این منجر به تحمیل  قرارداد 

 در اینکه با» شد. در نتیجه این معاهدات :  1857پاریس در سال 
 بود، جدا و کامال برکنار جهانی اقتصاد از ایران نوزدهم، سده آغاز

 تجارت اروپایی ی شبکه در ادغام مسیری کامال در سده پایان در
 نتیس تعادل ایران ( بدین ترتیب اقتصاد17).«بود گرفته قرار المللی بین

 تجارت روی به را آغوشش پیش از بیش و داد دست از را خود
 (18) .کرد باز جهانی

شکست های نظامی ایران در شمال و جنوب از روسیه و انگلستان 
موجب دلواپسی و نگرانی نخبگان بویژه نخبگان حکومتی شد. و 
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 336 .. در ملت -دولت گیری شکل در آموزشی نظام نقش  

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

آنها در صدد رفع این نگرانی به مدرنیزاسیون ) نوسازی( روی آوردند 
 . 
اقدامات عباس میرزا، امیر کبیر و رشدیه در جهت ایجاد  -1 -1-2

 نوسازینظام آموزشی و 
 »نخستین برنامه نوسازی را عباس میرزا والی آذربایجان آغاز کرد: 

 این اصلی هسته. زد دست آذربایجان در«  جدید نظام»  ایجاد او به
 لباس کردد، می دریافت منظمی مقرری بودند، مجهز جدید نظام» 

 یزن آنجا در و گزیدند می سکنا پادگانها در داشتند، متحدالشکلی
 و تأمین برای میرزا، عباس.دادند می آموزش را آنها اروپایی افسران
 تبریز در سازی تفنگ و توپ کارخانه جدید، ارتش این تجهیز

 مقررات و نامه نظام تا کرد دایر ای ترجمه ی اداره و ساخت
 برای همچنین و. کند تدوین و ترجمه را الزم نظامی – مهندسی

 پاارو به را ایرانی محصالن از گروه نخستین نهاد، این نیروی تأمین
 نظامی، علوم مانند کاربردی های رشته برخی در تا کرد اعزام

 آموزش مدرن های زبان و چاپ پزشکی، سازی، تفتگ مهندسی،
  .«ببینند

نظام جدید در زمینه اجتماعی به انجام رسید که عباس میرزا در 
قبیله ( پی برد که سواره نظام 1813نخستین جنگ ایران و روس )

ای در برابر توپخانه روسها کاری از پیش نمی برد. عباس میرزا 
همچنین با آگاهی کامل از تاثیر مذهب در جامعه ایران، نظر مساعد 
علما را به نظام جدید کسب کرد. دومین اقدام در راستای نوسازی 
را میرزا محمد تقی خان فراهانی)امیر کبیر( آغاز کرد او در دوره 

. کرد احیا را دائمی ارتش اه به صدارت رسید : ویناصرالدین ش
 و ددایر کر اتفاقیه وقایع عنوان با را کشور رسمی روزنامه نخستین

 ار دارالفنون یا جدید سبک دبیرستان اولین اینکه، همه از تر مهم
 زا بود عبارت دارالفنون آموزان دانش های آموزشی رشته. نهاد بنیان

 پزشکی، معدن، کشاورزی، مهندسی، سیاسی، علوم خارجی، زبانهای: 
موسیقی؛ سپس چند هیأت نظامی از طرف  و نظامی علوم دامپزشکی،

دولت انگلیس به ایران اعزام شدند و به تعلیم سپاهیان ایران مشغول 
( و نیز  به کوشش امیرکبیر بود که کتابهایی از جغرافیای 19شدند.)

 ری درباره مسائل سیاسیجدید عالم به فارسی ترجمه شد و کتب دیگ
و امور بهداشتی ترجمه و منتشر گردید. بدین منظور امیر کبیر 

ه. ق  1269را در سال « دارالفنون » دارالترجمه ای تأسیس کرد. او 
م برای تربیت کادر افسری ارتش تأسیس کرد و بدین سان  1852/ 

نخستین گام را در جهت ورود نظام آموزشی از غرب برداشت و 
اران و استادان فرانسوی و اتریشی را به ایران دعوت کرد. پیش مستش

م[ بیست و نه تن از  1811ه.ق /  1226از این ماجرا در سال ] 
محصالن به منظور فراگیری علوم جدید به اروپا اعزام شده بودند و 

از میان این عده بودند. امیر کبیر که « دارالفنون » برخی از استادان 
راتوری عثمانی سفر کرده بود با نهادهای مدرن آشنا به روسیه و امپ

را به « غیرت ملت و خاک و وطن پرستی » شد و واژه های جدید 
کار گرفت. او بیش از هر چیز نگران توسعه ی زیر بنایی حکومت 

 به منظور حفظ تمامیت ارضی و خودگردانی سیاسی ایران بود.
تاسیس اولین مدرسه  میرزاحسن رشدیه باعالوه بر آن در این دوره 
نقش اساسی قمری (  1316شمسی /  1267ابتدایی به سبک جدید ) 

اقدام و تالش های میرزا حسن رشدیه از آنجا که در عرصه  دارد و

آموزش عمومی اتفاق افتاده است و مبنای گسترش نهضت مدرسه 
نیز دارای اهمیت است  سازی و در نهایت نظام آموزشی شده است،

محتوای آموزش، مدرسه رشدیه با برنامه های درسی در گر چه 
 مکتب چندا تمایزی نداشت.

از این رو، مهم ترین وجه تمایز، روش آموزش بود که رشدیه آن را 
تقلید کرد. مدارس دیگری که به سبک رشدیه تاسیس شدند، همین 
قالب را داشتند. اما بعد از اتمام دوره ابتدایی، در مرحله تکمیلی 

بعدها دوره متوسطه نامیده شد، آموزش دروسی مانند  آموزش که
انواع رشته های علوم و زبان خارجی به محتوا افزوده شدند. مدرسه 
علمیه ) علمیه و ابتدائیه ( اولین مدرسه ای بود که عالوه بر دوره 

 (20ابتدایی، دوره متوسطه نیز در آن دایر شد. )
ی دارای مواد جدیدی به این ترتیب، در دوره متوسطه برنامه درس

شد که محتوای آن ها غیر دینی و کامال وارداتی بود. با این حال، 
الزم است که دو ویژگی مهم در مورد مدرسه مورد توجه قرار 

ن فکری به ایران پیش از شگیرد. نخست آنکه، ورود جریان رو
تاسیس مدرسه رشدیه اتفاق افتاده بود. این جریان بیشتر گرایش به 

ربی سازی ( و نه حتی تقلید آگاهانه ) استفاده غرب ) ترجمه غ
خالقانه از الگوی غربی با توجه به شرایط بومی( از آن داشت. در 
حالی که نهاد مدرسه از این جریان استقالل داشت. نهاد مدرسه که 

شمسی با تاسیس اولین مدرسه رشدیه شکل گرفت، اگر  1267از 
هبیون مشکوک و مردود چه از سوی گروهی از روحانیون و مذ

 .(21بود و چندین بار مورد تعرض و تخریب قرار گرفت. )
 نظام آموزشی و ظهور روشنفکران -1-3

ایجاد دارالفنون و اعزام دانشجویان به اروپا و نیز برخورد و ارتباط 
با غرب به ویژه تماس فکری و ایدئولوژیکی از طریق نهادهای نوین 

و اندیشه های جدید، گرایش های نو آموزشی، زمینه رواج مفاهیم 
و مشاغل جدید را فراهم ساخت و طبقه متوسط حرفه ای جدید به 
نام طبقه روشنفکر به وجود آورد. این روشنفکران تحصیل کرده ی 
جدید نه به حق الهی پادشاهان بلکه به حقوق واگذار ناشدنی فرد 

ی بلکه سیاس معتقد بودند؛ نه مزایای استبداد سلطنتی و محافظه کاری
اصول لیبرالیسم، ناسیونالیسم و حتی سوسیالیسم را تبلیغ می کردد. 
آنان به تکریم ظل اهلل های روی زمین نمی پرداختند بلکه اصول 
برابری، آزادی و برادری را می ستودند. افزون بر این، آنان نه تنها 
واژه های غربی بسیاری مانند دسپوت، فئودال، پارلمان، سوسیال، 

موکرات و آریسوکرات را به فرهنگ سیاسی جامعه وارد کردند د
بلکه به بیشتر عبارات قدیمی نیز معانی تازه ای بخشیدند. به عنوان 

م ؛ مفهو«پادشاهی مستبد » به « پادشاهی » نمونه، معنای استبداد از 
؛  و مفهوم مردم «ملیت » به مفهوم غیر دینی « جامعه دینی »ملت از 

دارای معانی ضمنی « مردم»ون معنای سیاسی به بد« مردم»از 
 دموکراتیک و میهن پرستانه تغییر یافت.

، اما امیر بودنهاد آموزشی مقدمه ای برای تاسیس عباس میرزا  اقدام
کبیر و رشدیه نهاد آموزشی جدیدی بنیان نهادند. این دو نهاد در 

وم ارس علکشور ما در تناظر با نهادهایی با سابقه طوالنی بودند. مد
دینی و مکتب ها، نهادهای سنتی آموزشی ایران بودند، اما اقدامی 
برای ایجاد تحول در این نهادها نشد، بلکه نهادهای جدیدی به تقلید 
از جوامع دیگر و به موازات آن ها شکل گرفت. بنابراین، ایجاد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             7 / 15

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1190-fa.html


                  و همکاران حمدی یحیی  337

Journal of Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 2, Summer 2020 

نهادهای جدید بر اساس تقلید، جایگزین تحول نهاد آموزشی بومی 
 شد.

 پیروزی مشروطه و تاسیس وزارت آموزش و پرورش -1-4
 نتسلط آغاز ناصرالدین شاه به دنبال بازسازی دولت مطلوب بود: در

شاه، وی مدعی مشروعیت ماورائی و قدسی بود که ریشه  الدین ناصر
 آن وجود با در دولت های پیشا مدرن در تاریخ ایران داشت ...  اما

 مرجع نیز به یت و اقتدار دولتمشروع ایران، مدرن پیشا تاریخ در
 ( 7مقدس وابسته بود نه به رابطه با جامعه) و کیهانی خارجی،

منجر به آشنایی  1253/ 1873 سال در اروپا به شاه ناصرالدین سفر
او با ساختار سیاسی و نوع مشروعیت حکومت های اروپایی شد. 

رغ نخستین فادارالفنون را گسترش داد و چهل نفر از  شاه ناصرالدین
 جلهم دو نظامی، ی دانشکده التحصیالن آن را به فرانسه فرستاد. دو

 این.کرد بنا دولتی چاپخانه یک و ترجمه مدرسه ، یک رسمی
 از بیش نوزدهم، سده در تبریز، ی چاپخانه و دارالفنون چاپخانه،

کردند. ترجمه این آثار که به مقایسه ایران  منتشر عنوان کتاب 160
 منجر می شد به ایجاد نارضایتی عمومی کمک کرد.و غرب 
 ار تنباکو تحریم قیام نتیجه ها اعالمیه و ها نامه در شیرازی میرزای

 اصرعن به توان می را ملت تفسیر این در دانسته،« ملت کلمه اعالی» 
 ی کلمه اعالی»همین  و کرد تفسیر و تقسیم« ایران و مردم»اسالم 

 در ار مشروطیت تنباکو، نهضت تحریم قیام از بعد که بود «ملت
شاه بعدی، مظفرالدین  (22.)آورد وجود به ایران جدید افق طلیعه

شاه نخستین گروه از محصالن ایرانی را به اروپا اعزام کرد تا در 
برخی رشته های کاربردی مانند علوم نظامی، مهندسی، تفنگ سازی، 

 پزشکی، چاپ و زبان های مدرن آموزش ببینند.
زا صالح شیرازی یکی از هشت محصل اعزامی به اروپا بود که میر

به ایران بازگشت ، اولین چاپخانه را تاسیس کرد و  1298در سال 
در کتاب سفرنامه اش دوره دانشجویی در آکسفورد را توصیف کرد 
و برای نخستین بار به تشریح حکومت های مشروطه پرداخت: او 

ر نوشتن مقاله از سبک روایت نخستین روزنامه را منتشر کرد و د
فارسی ساده استفاده کرد و این برای جنبش ترجمه از انگلیسی و 

 ( 23فرانسه بسیار مهم بود)
اعزام محصالن ایرانی به انگلستان مرحله جدیدی را در تاریخ 
فرهنگ ایران مشخص کرد و آن اینکه ارائه محصوالت فرهنگی 

شیرازی  ساده سازی نثر  دیگر در انحصار دربار نبود.میرزا صالح
اده س»فارسی را در نخستین روزنامه ایران )کاغذ اخبار( پی گرفت: 

سازی پشت سرهم نثر فارسی توسط نسل های بازرگانان، دیپلمات 
سهم میرزا « ها و دانشجویان  منجر به ظهور طبقه روشنفکر شد

صالح باز کردن حوزه ادبی عمومی در فارسی  ) به مفهوم اندرسونی 
آن (بود. حاال دیگر ادبیات فارسی وابسته به دربار یا منحصر در نهاد 
روحانیت و قضا نبود. آشنایی ایرانیان با فرهنگ اروپا بوسیله ادبیات 
و اعزام محصالن به اروپا به دست آمد و این نقش مهمی در تاثیر 
نخبگان یا روشنفران برای مدرن شدن ایران داشت: مدرنیزاسیون و 

صالحات در ایران و غرب گرایی در ابتدا هر دو تاکتیک میل به ا
های دفاعی بودند. افرادی همچون عباس میرزا، امیر کبیر و میرزا 
صالح شیرازی که چارچوب مدرن شدن تدریجی و غرب گرایی در 

 کردند، می تحصیل اروپا در ایران را توسعه دادند  دانشجویانی که

 نقش و آوردند ارمغان به را صنعتی های تکنیک و اروپایی دانش
اعزام دانشجویان به  :کردند می ایفا کشور اداره در را اصلی های

اروپا منبعی بود برای کسب مفاهیم اروپایی )و نیز توسعه سیاسی 
اجتماعی در کشور همسایه عثمانی( آگاهی جدیدی را در ایران 

 موجب می شد.
 یمل آگاهی یریگ شکل منجر به اروپا در ایرانی دانشجویان حضور

شد،  یم ناسیونالیسم ایرانی به تبدیل نهایت در که آنچه نیز توسعه و
 را رانیای بنیاد ناسیونالیسم ایرانیان و ها اروپایی بین فکری تبادل

داد. ناظم االسالم کرمانی در خاطرات خود می نویسد که  تشکیل
 تا آن هنگام]مشروطه[ هرگز در خیابان های« ملت ایران»عبارت 

 تهران شنیده نشده بود.
پس از انقالب و تشکیل مجلس شورا شمار نشریات و روزنامه ها 
از شش به صد عنوان افزایش پیدا کرد و اکثر آنها عناوینی ملی 
گرایانه داشتند: بدین ترتیب روشنفکران که حاصل نظام آموزشی 
غرب بودند به چاپ نشریات روی آوردند و در رسانه ها فعال شدند 

وشش کردند  تا اعتقادات سیاسی خود را که متاثر از مدرنیته و ک
بود با استفاده از رسانه، فرایند اجتماعی شدن و جامعه پذیری نهادینه 
و گسترش دهند. با وجود نسخه های متفاوتی از مدرنیته در صحنه، 
روشنفکران انقالب مشروطه، عمدتا خواستار تسری و گسترش 

ر ایران بودند. مجلس شورای ملی در مهر روایت غربی از مدرنیته د
 ماه گشایش یافت و قانون اساسی را تصویب کرد.

استقرار مشروطه در ایران نشانه ای از فرایند مدرنیزه شدن و تشکیل 
ملت  ایران البته به شکل ابندایی در آغاز قرن بیستم بود.  -دولت 

از آن  قانون اساسی، فرم جدیدی از حکومت را ارائه کرد که پیش
در ایران سابقه نداشت این زمان همچنین اصطالح جدیدی در ادبیات 
فرهنگ و سیاست ایران سر برآورد که مترادف با مفهوم شهروند 

 است: 
 قبل از ظهور مدرنیته، شهروندان عادی ایران با استفاده از کلمه

رعیت و رعیای شاه شناخته می شدند . واژه تبعه بعدها به معنای 
بکار برده شد که برای آن هنوز رایج ترین کلمه است.  "شهروند"

 ) بود پرورش و آموزش وزارت تاسیس مشروطه دوره نتایج از یکی
 1289 در که«  معارف و علوم وزارت: » گفتند می زمان آن در که
 هک. ( داد نام تغییر«  مستظرفه صنایع و اوقاف و معارف وزارت»  به

 1285 سال از ؛ گرفت را 1277 سال«  ملی مدارس شورای»  جای
 می[  دولتی]  عمومی مدارس مقدار توجه قابل رشد شاهد 1300 تا

 (24. )باشیم
 ملت در ایران –پهلوی اول: تاسیس دولت -2

دولت قاجار در ایجاد دولت متمرکز ناکام بود و دولت پس از 
مشروطه نیز در ایجاد آن ناکام شد وقوع هرج و مرج نیز به آن 

شد تا جایی که در هر گوشه ای از کشور فردی حکمرانی می اضافه 
کرد و عمال دولت در خارج از تهران وجود خارجی نداشت و از 
سوی دیگر از نظر اقتصادی دولت ورشکست شده بود و کشور در 
اشغال قدرت های بزرگ بود بنابراین  شرایط ساختاری جامعه به 

کرد. در شرایط ایجاب میای بود که ایجاد دولتی قدرتمند را گونه
ساختاری مذکور که هیچ نیروی اجتماعی توان غلبه بر سایرین را 

های بزرگ برخوردار نداشت یک نیروی نظامی از حمایت قدرت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             8 / 15

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1190-fa.html


 338 .. در ملت -دولت گیری شکل در آموزشی نظام نقش  

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

(. در واقع بسیاری 25به قدرت رسید ) 1299بود و از طریق کودتای 
 ای از شاعران و نویسندگان، کارمندان،از روشنفکران و از جمله عده

دولتمردان و صاحبان مشاغل باال در حد زیادی تحت تأثیر رضاخان 
 را توان رضاخانو ناسیونالیسم او واقع شدند. با اندکی مصامحه می

 جامعه برای بود، اجتماعی ساختارهای مولود خود که زمان این در

 ایجاد سودای که بود کسی دانست. رضاخان بزرگ منجی ایرانی

 آن کنار و گوشه در ناامنی که داشت زدهبحران ایجامعه در نظم

 که نظمی آثار شدن متجلی با و فضایی چنین در کرد.بیداد می

 با هرچند باال گرفت، او از عمومی استقبال داد،می وعده رضاخان

 تبدیل واگرایی به استقبال این مدرن مطلقه دولت هایپایه استقرار

 شد.
ایران  در نوسازی روند در این دوره به تشدید شاه رضا حکومت

با ساختار نظامی و اداری  اداری مدرن دولت پرداخت و یک
مرکزی بعد از هرج و مرج طوالنی  دولت و شد بروکراتیک تاسیس

والیات را غیر از تهران با سرکوب حاکمان ایلی و  در کشور کنترل
محلی که هر کدام در گوشه ای کشور علم حکومت برافراشته بودند 

 به دست گرفت. 
 ملت در عصر پهلوی اول-برساخت دولت -2-1

ملت انجام شد که -در این دوره اقداماتی در جهت بر ساخت دولت
عبارت بودند از :  همه آنها در بستر مدرنیته و نوسازی رخ داد که

ایجاد ارتش مدرن، ایجاد بروکراسی مدرن، سرکوب عشایر و ایالت، 
بازتعریف تاریخ ایران، نظام آموزشی، بازتعریف مشروعیت سیاسی، 

 تغییر ساختار اجتماعی
که ما بر اساس موضوع این مقاله به نظام آموزشی و نقش آن در این 

 دوره می پردازیم
 شیایجاد نظام آموز -2-1-1

 کلیدی ترین از یکی مدارس قالب در عمومی آموزش گسترش
 سود آن از سازی-هویت برای مدرن دولت های که است ابزارهایی

 گروه های فرزندان که هستند مکانی مدارس واقع در می جویند.
 ینا محتوای. می گیرند قرار یکسان آموزشی تحت مختلف، اجتماعی
 درک و حس نوعی که می شود تنظیم گونه ای به نیز آموزش
. دآور بوجود کودکان در کشور حال و تاریخی گذشته از مشترک

 هر مدارس آموزشی درسی متن های در که است علت همین به
 و اجنگ ه مشاهیر تاریخی، گذشته درباره بسیاری مباحثی کشور،

 دارد. در وجود دست این از موضوعاتی و مردم خلقیات پیروزی ها،
که به عنوان  است مکانی کانونی ترین و پروشنظام آموزش  واقع

آژانس جامعه پذیری از آن استفاده می شود و در خدمت برساخت 
 .ملت قرار می گیرد-دولت
 پایه ،1309 تا 1304 های سال طی در ایران جدید آموزشی نظام

 که کسانی برای رایگان تحصیل فرمان نیز 1306 سال در.شد گذاری
 سال در. شد صادر نداشتند، را مدارس شهریه پرداخت مالی توانایی
 درسی های کتاب چاپ به شروع پرورش و آموزش وزارت 1307

 تدس تهی و نیازمند آموزان دانش اختیار در رایگان طور به که کرد
 اولین 1312 سال در. شد می فروخته بقیه به ولی شود می گذاشته

 بینی شپی اولیه آموزش نظام در البته که شدند تأسیس ها کودکستان
 آموزان دانش برای متحدالشکل لباس 1324 سال در. بودند نشده

 یم بر در نیز را مختلط مدارس که شد گرفنه نظر در ابتدایی دوره
 اولین توانست پرورش و آموزش وزارت 1318 سال در گرفت و

 ولا دوره تا ابتدایی دوره تمام برای یکدست درسی های کتاب سری
  .کند چاپ را متوسطه

بدین ترتیب نظام آموزشی دولتی از سیستم آموزشی فرانسه الگو 
برداری شد و بر اساس آن مدارس به دو سطح شش ساله ی ابتدایی  
و متوسطه تقسیم شد. این نظام بر یکپارچگی تاکید داشت و در 
سرتاسر کشور دارای برنامه ی آموزشی  و کتاب درسی یکسان و 

بود.تدریس به سایر زبان ها که در  –فارسی  –البته زبان واحد 
گذشته در مدارس اقلیت ها مجاز بود، ممنوع شد سیاست کلی نظام 

 آموزشی جدید، فارسی سازی اقلیت های زبانی بود.
 سراسر در خصوصی و دولتی مدارس رسید، قدرت به خان رضا وقتی

رسید. اما با  می نفر هزار 50 به زحمت به شاگردانشان شمار کشور
این نظام آموزشی دارای  1320نظام آموزشی سراسری تا سال  رشد

پنج هزار فارغ التحصیل موسسات آموزش عالی) هزار نفر آنها در 
اروپا فارغ التحصیل شدند(، ده هزار فارغ التحصیل دیپلم، بیست و 
پنج هزار فارغ التحصیل اول دبیرستان و در نهایت شصت و پنج هزار 

 (26ود.)فارغ التحصیل ابتدایی ب
 تا عینی طور به آموزشی ظرفیت 1320 و 1304 های سال بین در

 مدارس در که کودکانی 1304 سال در. یافت افزایش برابر دوازده
 انجمن خصوصی، های روزی شبانه دولتی، مدیریت با جدید ابتدایی

 از بودند بیش کرده نام ثبت مذهبی میسیونرهای مذهبی، های
 2336 در کودک 287245 از بیش 1320 سال در. نبود نفر 55960
 نگفره وزارت پوشش تحت همگی تقریبا که جدید ابتدایی مدرسه

 دبیرستان 74 در نفر 14488 ،1304 سال در. خواندند می درس بود،
 241. بود میسیونری آن واحد 16 که کردند می تحصیل جدید

 کردند. یم تحصیل فرانسوی لیسه نظام از مشق سر با دولتی دبیرستان
/  1304آموزش عالی کشور نیز به همین صورت رشد کرد. در سال 

حقوق،  –دانشجو در شش دانشسرای موجود  600، کمتر از  1925
نویسی  نام –ادبیات، علوم سیاسی، پزشکی، کشاورزی و تربیت معلم 

با  1934/  1313کرده بودند. این مؤسسات شش گانه در سال 
یکدیگر ادغام شدند و دانشگاه تهران را تشکیل دادند. دانشگاه تهران 

شش دانشکده ی جدید برای رشته  1930/  1310در اواخر دهه ی 
 و الهیات زیبا، های دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی، هنرهای

 1320 سال در دانشگاه این دانشجویان شمار. کرد ایجاد فنی و علوم
 هدستگا در نویسی نام نسبت همین به. رسید نفر 3330 به 1941/ 

 متمول های خانواده چه اگر. یافت رشد کشور از خارج های
 از خارج به تحصیل برای نوزدهم سده های نیمه از را خود فرزندان

 ،1929/  1308 سال از قبل تا شمار این اما کردند، می اعزام کشور
 اروپا به تحصیلی بورس 100 ساالنه اعطای دولت که هنگامی یعنی

 نفردانش 500 از بیش ، 1940/  1319 سال تا. نبود زیاد کرد، آغاز را
 تکمیل حال در دیگر نفر 450 و بازگشته کشور به ایرانی ی آموخته

 رب - ای مدرسه نظام همانند - تهران دانشگاه. بودند خود تحصیالت
 رچگییکپا بر تنها نه آن در و بود شده طراحی ناپلئونی الگوی اساس
 مومیع بخش برای کارشناسی نیروی تربیت در بلکه شد، می تاکید

آموزش عمومی  در راستای توسعه و به  .بود داده قرار نظر مد هم را
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وجود آوردن نیروی کار بروکراسی رو به رشد دولت بود. در سال 
به تصویب مجلس رسید. بر « شورای عالی فرهنگ » قانون  1300

اساس این قانون، همه ی امور فنی مدارس مانند برنامه ها، امتحانات 
و صالحیت معلمین و برنامه ریزی کالن آموزشی بر عهده ی این 
شورا قرار گرفت. به تدریج مدارس دولتی از حیث سازمان، مواد 

( رضا شاه خود تاکید می 27شدند)برنامه درسی و امتحانات یکسان 
کند که تکیه گاه اصلی آرزوهایش را بر مدرسه بنیان نهاده است. 
این نیاز دولت بود و بازوهای اجرایی آن در این راه وزارت معارف 
و شورای عالی معارف بود. آموزش رسمی تحت نظارت دولت به 

 (.28یک نظام هماهنگ تبدیل شد )
با اهمیت بود و نظارت دولت بر  چاپ کتاب های درسی بسیار

محتوای آن روند فکری نسل آینده و روند جامعه پذیری دانش 
آموزان را تعیین می کرد. در حقیقت دولت از طریق نظام اموزشی 
سعی در آموزش رسمی مبانی ایدئولوژک مشروعیت را داشت. از 
دیگر حامالن نوسازی مهم در دوره ی رضا شاه بی شک نظام 

ست. آموزش نوینی که در این دوره پایه گذاری شد منبع آموزشی ا
جدیدی از مشروعیت شد که افراد می توانستند به واسطه ی آن 

های بعد دولت موقعیت های جدیدی برای خود فراهم آورند. در سال
کوشید تا حوزه های علمیه و برنامه درسی آن را نیز زیر نظارت 

به اوج خود رسید و وزارت  1313خود قرار دهد. این تحول در سال 
یک برنامه درسی دایمی تحصیلی برای مدارس علمیه معرفی کرد که 

های غیرمذهبی نظیر انشا و تاریخ برای سطوح میانی در آن موضوع
گنجانده شد و موضوعاتی نظیر تفسیر قرآن و سیره بزرگان از سطوح 

ها رنامه(. عالوه بر تعداد مدارس محتوای ب29باالتر حذف شده بود )
ای تنظیم شد تا آنگونه ناسیونالیسمی که دولت ها نیز به گونهو کتاب

 خواست ترویج داده شود.می

گذشته از اهداف برنامه آموزشی دوره ابتدایی، دولت برای هر یک 
از مواد درسی نیز اهداف خاصی متصور شده است. برای نمونه در 

آن به ایجاد هویت  درس تاریخ اهدافی مورد نظر قرار گرفت که در
مشترک از گذشته تاریخی مشترک و همچنین سرزمین تاریخی 
توجه شد تا هویتی یکسان در قلمرو سرزمین خود به وجود آورد. 
چرا که تاریخ و سرزمین مشترک دو مقوله بسیار مهم در ثبت 

شورای عالی معارف(. درس  309هویت ملی هستند )مصوبه مجلس 
خامنشی، های هبر پیش از اسالم و نیز سلسلهتاریخ نیز بیشتر تأکید 

 های آموزشیاشکانی و ساسانی داشت. بدین ترتیب دولت در برنامه
نمود که شامل زبان فارسی و نژاد عناصر ناسیونالیستی را ترویج می

ها، جامعه چندقومی ایرانی به اقوام آریایی بود. لذا در این کتاب
برنامه دولت در زمینه آموزش و شدند.  عالوه بر آریایی محدود می

پرورش، برنامه اعزام دانشجویان به خارج در دوره رضاشاه نیز با 
در خرداد ماه  1307شدت بیشتری دنبال شد. در همین راستا در سال 

های (. مطالعه برنامه30قانون اعزام محصل به خارج مصوب شد )
ای هز برنامهدهد که مقوله تعلیم و تربیت بعد ادولتی نیز نشان می

اقتصادی از نظر میزان برنامه و نه میزان هزینه در درجه دوم اهمیت 
(. بنابراین توجه دولت به مقوله فرهنگ و تعلیم و 31قرار دارد )

ها )البته بعد از اقتصاد( بیشتر است. در تربیت نسبت به سایر حوزه
 یواقع در این دوره دولت با این پیش فرض که ساختن انسان ایران

جدید بیش از هر چیز نیازمند برنامه ریزی در حوزه فرهنگ و 
ه هایی را در پیش گرفته است کتعلیم و تربیت است، آگاهانه برنامه

خواهد. ای شکل دهد که خود میهویت انسان ایرانی را به گونه
داشت تا آن  با سواد جمعیت نیاز به یک آن، بوروکراسی و دولت

به دستگاه  بودند، کارکنان نیازمند ها وزارتخانه»: اداره کند را
 یدبایستی با قوانین جد وکال و باید نیرو گسیل می شد جدید قضایی

 آموزی سواد اجتماعی، سطح می دیدند. به صورت بنیادین در آموزش
 دبتوان که بود ضروری بوروکراتیک جدید دولت برای آن درک و
را سامان  اجتماعی و دولتی و روابط کند عمل موثر طور به

 می دولت که بود ای ( اصالحات در نظام آموزشی وسیله32«)دهد
 ریادا های دستگاه زیرا بکشد چالش به را و اساس آن پایه توانست

در حال گسترش بودند. سیاست  همچنان 1310و 1300 های دهه در
 جالب است .فارسی سازی اقلیت های زبانی بود کلی آموزشی جدید؛

کتاب درسی در مدرسه رشدیه تبریز کتابی به زبان ترکی  که اولین
 بود که بعد ها استفاده از آن در مدارس ممنوع شد.« وطن دیلی»

پیاده سازی چشم انداز مدرنیته در ایران  شاه رضا آموزشی سیاست
ان ملت ایر-که بر مبنای آن نقش درونی کردن و نهادینه کردن دولت

 آموزش می کرد، رشد ایران در صنایع که عهده دار بود.  همانطور
 اجرای برای ها تکنسین و مهندسان زیرا ضروری تر می نمود، علمی
 داشتند. به آن نیاز جدید صنایع

 تأسیس شد، 1312سال در این منجر به تصمیم تاسیس دانشگاه تهران 
 اننخبگ و نیز ایران در علمی پیشرفت برای را امکان این دانشگاه

 یک ایجاد که داشت وجود آشکاری  حس یک»کرد:  فراهم ایران
 میعل جامعه با تواند می دوباره ایران که است معنی این به دانشگاه

و این فرمتی از آموزش منظم در ایران بود. در « شود برابر المللی بین
 الجدید کام واژه یک که بود بار پی تاسیس دانشگاه تهران: اولین

لغت نامه  دوره شد در این استفاده’ university‘ برای فارسی
 سامان دادن آن هدف که منتشر شد  دهخدا اکبر علی توسط فارسی

قرار بگیرد. تا هر جا که  ملی آگاهی مرکز فارسی بود تا در زبان
ابداع می شدند و تالش می شد  فارسی جدید های امکان داشت واژه

 اسامی خاصاز سوی دیگر  تا با کلمات زبانهای دیگر منطبق شود .
مناطق جغرافیایی که غیر فارسی بود نیز نامگذاری مجدد می شد که 

منطقه  107در برخی موارد بسیار بی معنا بود. که در این راستا نام 
 ی جغرافیایی را تغییر کرد.

 ملت-نظام آموزشی ابزاری برای توسعه دولت -2-1-3
 تالش از دیگری بخش زبانی وحدت ایجاد برای دولت های کوشش

. ذاشتگ اثر نیز پرورش و آموزش بر که بود مرکز تسلط برای کلی
 و ارچهیکپ و یکدست زبان عنوان به فارسی زبان که این به تصمیم

 رکزم تأثیر تقویت منظور به عمدتا باشد آموزشی نظام در انحصاری
 احساسات. بود رسمی زبان عنوان به واحد مرکز یک گرای

 و 1300 دهه را ایران آموزشی سیاست تعییندر  نیز ناسیونالیستی
 از بسیاری احداث آن تجلیات از یکی که نقش اساسی دارد 1310
 آن دیگر جلوه و هخامنشی نوع از معماری سبک به عمومی بناهای
 بود دانشگاه در 1314 سال در پهلوی زبان آموزشی های دوره ایجاد
 فرهنگستان ایجاد به ایران گذشته میراث به مباهات روحیه همین

 جدید مفاهیم برای سازی واژه آن هدف که انجامید 1314 سال در
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 340 .. در ملت -دولت گیری شکل در آموزشی نظام نقش  

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

فرهنگستان زبان که بر مبنای مدل آکادمی فرانسه تاسیس  (33.)بود
شده بود کارکرد ناسیونالیسم فرهنگی در ایران را ایفا می کرد. دکتر 
عیسی صدیق یکی از بنیان گذاران فرهنگستان و مخبر کمیسیون 

ی اصطالحات اداری در نخستین فرهنگستان ایران، در خاطره بررس
یکی از نتایج برگزاری جشن هزاره ی » خود چنین می گوید: 

ش. برانگیخته شدن حس ملیت و غرور ملی  1313فردوسی در سال 
در مردم به ویژه جوانان بود و جمعی بر آن شدند که زبان رایج آن 

ت خارجی، به خصوص لغات روز را زبان فارسی خالص کنند و کلما
عربی را خارج سازند و مکنونات خاطر را به فارسی سره ) خالص ( 
بنویسند و در این کار غلو کردند و تعصب نشان دادند. در مقاالت و 
مکاتب وقتی معادلی برای کلمات عربی نیافتند، کلمات مهجور 

د نهم بر اساس بن«. باستان را با الفاظ اختگی و مجعول به کار بردند
ماده دوم اساسنامه فرهنگستان، موظف بود برای هدایت افکار 

 جامعه به ادبیات و فرهنگ ملی، اقدامات الزم را انجام دهد.
 نخستین رئیس فرهنگستان زبان در رساله پیام ، فروغی علی محمد

فرهنگستان با انتقاد از این روند خاطر نشان می کند که ملیت و  به
بر زبان فارسی است و بر همین مبنا فرهنگستان فرهنگ ایرانی مبتنی 

 عمده مسئله نیز باید حافظ قومیت ایرانی باشد. از نظر او دو
 دارد : وجود فارسی زبان با درارتباط

عیب زبان فارسی آمیختگی با زبان عربی است و نقص آن این است 
که از جهت اصطالحات فقیر است ... به سبب ترقیاتی که در چهار 

ن اخیر در علم و حکمت و صنعت روی داده فاقد بسیاری از پنج قر
اصطالحات هستیم که به آن سبب زبان ما همه مرادف های امروزی 
ما را به درستی نمی تواند ادا کند. البته فروغی در این نامه خطرهای 
آینده برای زبان فارسی را نیز متذکر می شود :  اگر در گذشته این 

شده که آمیخه با عربی گردیده است در آینده عیب در زبان ما پیدا 
این خطر در پیش است که عیبش بیش شود به اینکه آمیخته به زبان 
های بیگانه دیگر گردد. با این وجود به این بخش از تذکرات فروغی 
در سالهای بعد توجه نمی شود و بیشتر از زبان فارسی، عربی زدایی 

ی اروپایی ؛ راه حل فروغی می شود تا زبان های دیگر مثل زبانها
برای این مساله یک حرکت اعتدالی ما بین تالش برای حفظ زبان 

 و هضم نشدن کامل در زبان های دیگر است.  
 دولتی، بروکراسی ، دولتی مدارس توسعه با فارسی آموزش

 .یافت افزایش حکومت توسط جمعی، ارتباطات و مدنی دادگاههای
 عربی، ، ویژه ترکی به -فارسی غیر های زبان آموزش عکس بر

 کاهش ها اقلیت چاپی نشریات و مدارس معدود تعطیل با -کردی
 .یافت

 کشور مدارس در فارسی تدریس خان رضا دستور به ،1309 سال در
 ایه گردید، کتاب ممنوع فارسی غیر های زبان به تحصیل و اجباری

. شدند می چاپ تهران در و بودند فارسی زبان به همه جدید درسی
 ار گذشته در استفاده مورد قدیمی و قرآنی متون جای ها کتاب این

 خنس آن به ایران در که هایی زبان دیگر تعلیم ایام، همین در. گرفت
 دروس از عربی زبان حتی 1309 سال در. گردید منع شد، می گفته

 داده می درس ها دبیرستان در فقط و گذاشته کنار ابتدایی مدارس
 همه هبلک گردیده، ایران ملی زبان تنها نه فارسی ترتیب این به. شد

 نمی داده اجازه و بود شده تحریم کشور در دیگر قومی های زبان
  .شود چاپ فارسی جز زبانی به ای روزنامه یا کتاب که شد

 بر آموزشی و فرهنگی بعد در تمرکز گفت توان می که این نتیجه
 انپنه صورت به پارسی قوم تاریخ و علنی صورت به فارسی زبان
مرکز  در هم دانشگاهی، تحقیقاتی، علمی، مراکز. گرفت شکل

 یم کلی طور به شدند، متمرکز فارسی زبان بر هم و شدند تاسیس
 و آموزشی زمینه در شاه رضا اقدامات مشی خط که گفت توان

 رهنگف و هویت و فارسی زبان بر تکیه نژادی با مبنای بر فرهنگی
 به باعث این که است بوده آریایی اسطوره و اسالم از قبل ایران

 قواما قومی، هویت کلی طور به و تاریخ فرهنگ، ، زبان حاشیه رفتن
 فرهنگی و آموزشی نظام در ها آن جایگاه و نقش و ایران مختلف
 مدرن (شبه)  دولت آموزشی سیاست که گفت باید کل در. شد کشور

 این اول. داشت همراه به را ناخواسته و خواسته نتیجه دو شاه رضا
 طحس رفتن باال نتیجه در و کشور آموزشی نظام توسعه باعث که

 های آگاهی رشد زمینه که این دوم. شد ایران جامعه مردم سواد
 تقدمع رابطه همین در کاتر اگر و.کرد فراهم را نیز فرهنگی -قومی
 به تنها نه فرهنگ سطح و آموزشی رشد و توسعه که است

 احتماال سبب بلکه انجامد، نمی فرهنگی وحدت و یکپارچگی
 تفاوت وجود به آنها آشنایی و قومی های گروه های آگاهی افزایش

 دولت که زمانی تا حال هر به.شود می قومی میان های اختالف و ها
 سازی یکسان جهت در تالشی و ندارد را الزم انسجام مرکزی
 قومی های گروه نیاورده، عمل به آموزشی سیاست طریق از فرهنگی

 احساس چندان خود فرهنگی -قومی هویت دادن دست از به نسبت
 وذنف گسترش صدد در مرکزی دولت که هنگامی اما کند نمی خطر

 گرایانه قوم های واکنش آید می بر قومی مناطق در خود فرهنگی
 .شود می شروع اقوام میان در

 پرورش ایجاد شد سازماندر همین راستا دیگر نهاد حکومتی که 
 تصویب به. ش 1317 دی 12 در سازمان این است اساسنامه افکار
 رتعبا که بود کمیسیون شش دارای سازمان این. رسید وزیران هیئت
 بکت کمیسیون رادیو، کمیسیون سخنرانی، کمیسیون: از بودند

 کمیسیون و موسیقی کمیسیون نمایش، کمیسیون کالسیک،
 شاه مسائل پیرامون آنها های سخنرانی اغلب موضوع. مطبوعات

 مبارزه و کشور ترقی گرایی، باستان و ملیت پرستی، وطن و دوستی
 ایجاد اب داشت وظیفه نیز درسی کتب کمیسیون. بود... و خرافات با

 فکارا ها، دبیرستان و ها دبستان درسی کتابهای در سودمند اصالحات
 موثری وجه به آن مندرجات در را پرستی شاه و دوستی میهن

 (.34بپروراند)
آغاز مدرنیته در ایران و  اصالحات رضا شاه ؛ با توسعه یک دولت 

ملت -و دولت بود. ناسیونالیسم مدرن و نظام آموزشی مدرن همراه
 شپاالی فرآیند آن طریق از که کند می فراهم را زائیده از آن ابزاری

شود. همینطور تشدید   اجرا ایران در بتواند  مدرنیته گسترده ای از 
احساسات ملی گرایی و همبستگی ملی فرایند تصفیه را شتاب می 
بخشد و اقتدار دولت نیز آن را تقویت می کند. با مشاهده فرایند 
تغییراتی که در نظام آموزشی اعمال می شود می توان به مشاهده 

 ملت در ایران پرداخت. -توسعه مدرنیته و سپس دولت
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 جه گیرینتی
نقش نظام آموزشی به طور خاص در شکل گیری و  پژوهش، این در

 ایران )دوره قاجار و پهلوی اول (بررسی ملت در -برساخت دولت
 شتال و دارد تمرکز تحلیل در این پژوهش بر فرایند مدرنیته .شد

ایران که از طریق ایجاد و توسعه نظام  به مدرنیته آوردن برای
ملت می داند. -برساخت دولت در مهمی ملعا عنوان به آموزشی 

بر  محرکی شد فرآیند بزرگتر عنوان به بدین صورت که مدرنیسم
 بود.  ایران در ایستا رشد و ناسیونالیسم توسعه شکل گیری و

ایران از دوره قاجار بیش از پیش با اروپا آشنا شد و در اثر مراودات 
شدت آن افزود و ارمغان تجاری و البته اعزام دانشجویان به اروپا بر 

آن ورود گفتمان مدرنیته به ایران بود که منجر به مقایسه حکومت 
ایران توسط مردم با کشورهای اروپایی شد و این دوره سرآغاز 

 روایت این پژوهش را شامل می شود.
خواهان پس از آشنایی با اروپا و نوع حکومت های  مشروطه 

آن کشورها و آشنایی با  اروپایی که عمدتا از طریق تحصیل در
به عقب ماندن خویش از اروپا پی  ادبیات سیاسی و اجتماعی بود

بردند پاسخ به اینکه غرب چرا پیش رفت و ما عقب ماندیم به 
پاسخی مشترک دست یافتند که آن مدرنیته بود، بنابراین و در چنین 
 زمینه اجتماعی که برای جامعه برای تحول آمادگی داشت تالش

نیز تسری دهند که یکی از  ایران به را اروپایی مدرنیته تا کردند
نتایج آن ایجاد نظام آموزشی بود که از دارالفنون و مدارس رشدیه 
آغاز شد که هدف اصلی آن رشد ایران بود اما به تقلید از اروپا انجام 
شد که در ابتدا فقط روش آموزش آن بود و به تدریج در محتوا نیز 

نجام شد و محتوای غیر دینی نیز گرفت اما از نظر دگرگونی هایی ا
هویتی گرایش به هویت یکسان خاصه یکپارچه سازی قومی در آن 

 وجود ندارد 
از سوی دیگر شکست های نظامی ایران از روسیه و انگلستان موجب 
دلواپسی و نگرانی نخبگان بویژه نخبگان حکومتی شد و آنها در 

اسیون ) نوسازی( روی آوردند. و صدد رفع این نگرانی به مدرنیز
سرآغاز ورود مدرنیته به ایران به دوره عباس میرزا بر می گردد که 
در ابتدا گرایش به مسائل نظامی داشت وی با ایجاد نظام جدید سعی 
در تربیت و ایجاد ارتش کرد و هدف از آن مقاومت و دفاع در برابر 

لین گروه از تهاجمات بیگانگان بود که برای تربیت نیرو او
ن ای از دانشجویان را به اروپا اعزام می کند که در بازگشت  یکی

 به را چاپ نخستین دستگاه شیرازی، صالح میرزا دانشجویان به نام
 به کار کرد.  آغاز را ایران در نشر  و چاپ صنعت و آورد دست

 ، بندیک اندرسون«جامعه تصوری»بدین ترتیب بر مبنای  تئوری؛ 
 زیرا است، ایران در ایجاد خوانش عمومی دهنده نشان زمان این

 نثر فارسی  شدن تر ساده مقدمه چاپ روزنامه هاست ، و نتیجه آن
 دوره مصادف است با شکل برای انتشار برای عموم است و نیز  این

 ایران، تاریخ در نقطه این است. از ایران «تصوری جامعه» گیری
علوم و  آخرین با تنها نه و کنند می تحصیل اروپا در دانشجویان
 ایران نیز آشنا مورد در تئوری های شرق شناسان با بلکه فناوری ها،

 انجام ایران مردم در مطالعات خود درباره شناسان می شوند. شرق
 از را قومی و ملی پیوستگی و کرده تمرکز اسالم از پیش تاریخ بر

 دانستند.می  ایران، فالت در فارسی زبان مداوم حضور طریق

 های روش و ایران مورد در را اروپایی گفتمان ایرانی دانشجویان
 و کردند ترجمه فارسی آوردند و به ارمغان آنها را به تاریخنگاری

 قومیت و تاریخ مورد فراهم آوردن ادبیات در با کار شرق شناسان را
 ایران ساخت مفهوم ملت بر نتیجه آن که تداوم بخشیدند ایران

 است. روشنفکران توسط
از سوی دیگر زبان فارسی در طبقه بندی های زبانی شاخه از خانواده 
هندواروپایی قلمداد شد و این منجر طبقه بندی جمعیت ایران به 
عنوان نژاد آریایی شد براین اساس ارتباط بین مفاهیم نژاد و ملت 
برقرار شد. روشنفکران که حاصل نظام آموزشی غرب بودند تاریخ 

 ان پیش از ورود اسالم را با نژاد و ملت کردند. ایر
 ) بود پرورش و آموزش وزارت تاسیس مشروطه دوره نتایج از یکی
 1289 در که«  معارف و علوم وزارت: » گفتند می زمان آن در که
ا ام. داد نام تغییر«  مستظرفه صنایع و اوقاف و معارف وزارت»  به

دچار آنومی شد و مثل پس از پیروزی جنبش مشروطه، کشور 
حکومت قاجار دولتی فاقد تمرکز بود و خارج از پایتخت حضور 
نداشت در نبود قدرت دولت مرکزی از هر گوشه ای از کشور صدای 
نامتوازنی بلند می شد و نیرویی گریز از مرکز قد علم می کرد 
بنابراین دوره دوازده ساله پیروزی مشروطه تا کودتای اسفند رضا 

ر شاهد هرج و مرج در مرکز و والیات بود از سوی دیگر خان کشو
اشغال کشور توسط بیگانگان در جنگ جهانی اول این شزایط را 

 بیش از پیش وخیم تر می کرد.
 روند حرکت جهت اقدامات دولت پهلوی نیز در ترتیب، این به

مدرنیزاسیون بود و به این منظور تالش شد برای افزایش قدرت و 
 دولتهای از تقلید به دولت سیستم بروکراسیسلطه دستگاه 

ایجاد شود و در این راه  ایران به ویژه فرانسه در اروپا بوروکراتیک
 ر ایراند نیز تا حدودی موفق نیز شد. بدین ترتیب پیاده شدن مدرنیته
 آداب ها، در چارچوبی صورت گرفت که منجر به تغییر در سنت

شد. برای رسیدن به این  می به قالب مدرن محلی فرهنگ و رسوم و
ملت و چگونگی شکل گیری آن -هدف توجه به مفهوم دولت

معطوف شد به ویژه آن که ایران همیشه از عدم اقتدار دولت مرکزی 
رنج می برد و عمال دولت خارج از پایتخت حضور نداشت و زمینه 

 اجتماعی نیز منتظر این اقدام بود
 

ای بود که ایجاد دولتی گونهبنابراین  شرایط ساختاری جامعه به 
 کرد؛ حکومت پهلوی در این دوره به تشدیدقدرتمند را ایجاب می

با ساختار  اداری مدرن دولت ایران پرداخت و یک در نوسازی روند
مرکزی را با  دولت و شد نظامی و اداری بروکراتیک تاسیس

سرکوب نیروهای گریز از مرکز)حاکمان محلی و ایلی(  به دست 
ملت انجام -در این دوره اقداماتی در جهت بر ساخت دولت گرفت.

شد که همه آنها در بستر مدرنیته و نوسازی رخ داد که از جمله آن  
-ایجاد نظام آموزشی بود که نقش بسیار پر رنگی در ایجاد دولت

ملت در ایران داشت به این صورت که آن ابزاری برای جامعه پذیری 
 تا 1304 های سال طی در ایران یدجد آموزشی سیاسی بود، نظام

شد. بدین ترتیب نظام آموزشی دولتی از سیستم  گذاری پایه ،1309
آموزشی فرانسه الگو برداری شد و بر اساس آن مدارس به دو سطح 
شش ساله ی ابتدایی  و متوسطه تقسیم شد. این نظام بر یکپارچگی 
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 342 .. در ملت -دولت گیری شکل در آموزشی نظام نقش  

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

تاکید داشت و در سرتاسر کشور دارای برنامه ی آموزشی  و کتاب 
بود. تدریس به سایر  –فارسی  –درسی یکسان و البته زبان واحد 

زبان ها که در گذشته در مدارس اقلیت ها مجاز بود، ممنوع شد 
سیاست کلی نظام آموزشی جدید، فارسی سازی اقلیت های زبانی 

-شی عناصر ناسیونالیستی را ترویج میهای آموزبود. دولت در برنامه

نمود که شامل زبان فارسی و نژاد آریایی بود. بنابراین تفاوت اساسی 
نظام آموزشی در دوره قاجار و پهلوی در توجه به یکپارچگی هویتی 

 است که در قاجار وجود نداشت و در پهلوی هدف اصلی است.
به طوری که  رشد نظام آموزشی سراسری در این دوره بی نظیر بود

جمعیت تحصیل کرده نسبت به دوره قبل از خود به چندین برابر 
 رسید. آموزش عالی کشور نیز به همین صورت رشد کرد. دانشگاه

 ادایج بومی و زمینه در تحقیقات و علمی دانش توسعه هدف با تهران
جهان ایجاد شد.  نقاط سایر با ایران در رقابت  نهاد علم در

توسعه زبان فارسی کار می کرد و مقصود اصلی فرهنگستان برای 
آنها حذف وازه های بیگانه و ابداع واژه های جدید فارسی برای 

 ضار آموزشی استفاده در اصطالحات علمی و تکنولوژی بود. سیاست
پیاده سازی چشم انداز مدرنیته در ایران که بر مبنای آن نقش  شاه

ایران عهده دار بود. ملت -درونی کردن و نهادینه کردن دولت
ضروری  علمی آموزش می کرد، رشد ایران در صنایع که همانطور

 جدید صنایع اجرای برای ها تکنسین و مهندسان زیرا تر می نمود،
 داشتند. به آن نیاز

 تالش از دیگری بخش زبانی وحدت ایجاد برای دولت های کوشش
. ذاشتگ اثر نیز پرورش و آموزش بر که بود مرکز تسلط برای کلی

 و ارچهیکپ و یکدست زبان عنوان به فارسی زبان که این به تصمیم
 کزمر تأثیر تقویت منظور به ٱعمد باشد آموزشی نظام در انحصاری

برای این امر  .بود رسمی زبان عنوان به واحد مرکز یک گرای
 برای سازی واژه آن هدف فرهنگستان زبان فارسی ایجاد شد که

فرهنگستان زبان که بر مبنای مدل آکادمی فرانسه  .بود جدید مفاهیم
تاسیس شده بود کارکرد ناسیونالیسم فرهنگی در ایران را ایفا می 

 مدارس در فارسی تدریس خان رضا دستور به ،1309 سال کرد. در
گردید،  ممنوع فارسی غیر های زبان به تحصیل و اجباری کشور
 چاپ تهران در و بودند فارسی زبان به همه جدید درسی های کتاب

 در استفاده مورد قدیمی و قرآنی متون جای ها کتاب این. شدند می
در همین راستا دیگر نهاد حکومتی که ایجاد شد  .گرفت را گذشته
 1317 دی 12 در سازمان این است اساسنامه افکار پرورش سازمان

 نکمیسیو شش دارای سازمان این. رسید وزیران هیئت تصویب به. ش
 با شتدا وظیفه بود که درسی کتب که یکی از آنها کمیسیون بود

 دبیرستان و ها دبستان درسی کتابهای در سودمند اصالحات ایجاد
 وجه به آن مندرجات در را پرستی شاه و دوستی میهن افکار ها،

با این حال همانطور که مدرنیته در ایران شدت  .بپروراند موثری
گرفت پروژه ناسیونالیسم نیز شتاب گرفت و ابزار آن نظام آموزشی 
به صورت عام و آموزش و پرورش به صورت خاص بود  بخاطر 
اینکه ناسیونالیسم وسیله نیل به مدرنیته و در نهایت تقویت دستگاه 

ره پهلوی دوم نیز کماکان اجبار دولت در ایران بود.این روند در دو
ادامه یافت البته با آژانس های جامعه پذیری بیشتری که به مرور 

دولت در دست می گرفت. بنابراین تاسیس و تداوم نظام آموزشی در 
 ملت در ایران بود. -خدمت و نیز ابزاری برای ایجاد و توسعه دولت
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