
 

 

 

 

  

 
 Quarterly Journal of Social Sciences (   فصلنامه علوم اجتماعي )علمي

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائي

 836تا  668، ص8936، پاییز 62، شماره 62سال 
 

Vol. 26 , No. 86 , Autumn 2019 

  رانیوپرورش در ا آموزش یانجیبا م یبرساخت سوژه مل

 اول( ی)دوره پهلو

 پناه، کمال خالق، جلیل کریمی، فرشید رحیمیمریم مختاری

 78/ 14/ 14: رشیپذ خیتار   78/ 14/ 49: یبازنگر خیتار   78/ 45/ 49ارسال:  خیتار

 چکیده
 یسو ه بهجامع تیبه هدا لیکه م شرفتینهاد آموزش را نه از منظر پ خیپژوهش حاضر تار

 دهد یقرار م یساز موردبررس کدستی یمثابه نهاد به یدارد، بلکه از منظر انتقاد یسعادت عموم

پرسش خواهد بود که آموزش چگونه در  نیپژوهش درصدد پاسخ به ا نیا یها افتهی نیبنابرا

پژوهش برآمده از مباحث اندرسون  یمفهوم چارچوبرا برساخت؛  یسوژه مل ،متکثر یتیوضع

و استفاده از مفهوم  یوپرورش در سطح ذهن آموزش یانجیملت به م ریرابطه با خلق تصودر 

از روش  نیاست همچن یدر سطح ماد یانضباط یسازوکارها حیمنظور توض به یحکومتند

در  یبر تبارشناس هیاستفاده شده است. با تک یخیتار عمقط نیا ییبازنما یفوکو برا یتبارشناس

به آموزش مدرن براثر دو رخداد جنگ و  یا خانه گذار از آموزش مکتب طیپژوهش، ابتدا شرا نیا

کردارها و  یصورت بند ارائه شده است که منجر به یحاتیدر بستر ارتباط با غرب توض یماریب

برکشاند و سپس به  یرپذیتیرا به سطح رؤ ملت تیشد و ترب یحول گفتمان ترق هاییگزاره

اقتدارطلب در اواخر دوره قاجار پرداخته شده است؛  سمیونالیبرآمدن گفتمان ناس طیشرا

قدرت را فراهم  هایرسوخ در ابژه یها نهیزم ،یگفتمان فوق با برجسته کردن ترس از فروپاش

و  یدرس هایکتاب تیبا محور ناذها سازیکدستی لیذ یدر نظام آموزش ندیفرا نیساخت و ا

 .دیبه انجام رس یانضباط هایمیبر مکانس دتأکی با هابدن سازیکدستی

 .یاقتدارطلب، دوره پهلو سمیونالیگفتمان، ناس ،یتبارشناس ،یجوامع تصور: ها کلیدواژه
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 مسألهطرح 

ای داشت. در اواخر قرن نوزدهم آموزش دولتی در اکثر کشورهای اروپایی وضعیت آشفته

ود؛ این وضعیت ساختاری فاقد نظم که بر پایه مکاتب مذهبی و بشردوستانه شکل گرفته ب

ها و ها، تئوریسین طلب بر اساس نظم و محتوایی آمرانه به وجود آمده بود و نظرات اصالح

به بعد  1870(. مدارس رسمی از Deacon, 2006:122گذاران کمتر در آن دخیل بود )قانون

ید های یادگیری بر پایه تولانداز شهر صنعتی پدیدار شدند، کارخانه عنوان بخشی از چشم به

 انبوه شکل گرفتند و اغلب معماری نامناسبی داشتند.

گیری آموزش مدرن،  های نخست شکل ( در سال7p.147 1996)بر اساس نظر هانتر 

تری اصول آموزشی در مرکزیت سیستم آموزشی نبود بلکه صرف داشتن مدارس اصل مهم

وجود،  (. بااینHunter, 1996, p.147بود و این مدارس نهادهای تاریخی اصالح شده بودند )

ای از خیابان قرار مدارس نماینده وضعیتی جدید بودند که با معماری متفاوت در گوشه

گرفتند، و کنشگران دولتی شکل جدیدی از کیفیت بوروکراسی دولت را در آنجا ارائه  می

شد؛ درواقع علومی های جدید ارائه می ها و دانشکردند که این امر از طریق مهارتمی

کرد. ابژۀ تعلیم و ی تفکر، ماشین تعلیم و تربیت را خلق میباره ماهیت کودکی و شیوهدر

 ,Tateهای کودک به باالترین حد ممکن بود )زمان ارتقا توانایی تربیت، ماهیت کودکی و هم

عنوان شبکه چندگانه متنوعی از  (. این مدارس بخشی از آن چیزی بود که فوکو به1857

7 1979ها توصیف کرده بود )ها و گفتمان وارها، فضاها، نهادها، نقشعناصری مانند: دی

p.307عنوان منبعی در درون اهداف این جهانیِ دولت  (. به میانجی مدارس، جمعیت به

یافت شد و پرورش اجتماعی، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی متراکم  -یعنی نظم اداری

(Hunter, 1996, p.153این شکلی جدید از .)  کردار و عقالنیت سیاسی بود که هدف آن

نائل شدن به زندگی خوب و مساعدت پادشاه نبود بلکه هدفش افزایش میدان قدرت دولت 

 ,Dreyfus & Rabinowتری بود. )های دولتی، ذیل نظم دقیق سوژه به میانجی خلق بدن

1983, p137سازی و به  دهی، همگون ( بنابراین از منظر قدرت، نهاد آموزش در سازمان

 سازی از اهمیت خاصی برخوردار شد. عبارتی در فرایند ملت

سازی و آموزش عمدتاً بیانگر این مسئله بود تأمالت تئوریک در رابطه با نسبت ملت

گیری دولت دو فرایند اصلی را موجب خواهد شد که هر دو که ضرورت ساخت ملت و شکل

دهنده متکی بود؛  مثابه آموزش نقش آن به فرایند، بر مرکزیت و تفوق قدرت و همچنین بر

ی ابزاری اصلی در مثابه سازی فرهنگی ملت بود و آموزش را بهیکی از این فرایندها یکدست

ی ملی ها متعلق به انبوهه ی آن این امر به مردم القا شود که آن واسطه گرفت تا به نظر می



 

 

 

 

 
 

 

 669 ... رانیوپرورش در ا آموزش يانجیبا م يبرساخت سوژه مل
 

قش خاصی در نائل شدن به (؛ دوم اینکه آموزش نBrown, 1997: 3واالتری هستند )

 ,Greenشد ) های دولتی انجام میوحدت سیاسی را داشت و این امر تحت کنترل دستگاه

های آموزشی( تأثیر  تنها بر محتوای آموزشی )سرفصل (. این دو فرایند نه71 :1990

 ,Meyer, Ramirez and Soysalشدند )گذاشتند بلکه عیناً در ساختارشان منعکس می می

(. بدین معنا که گسترش آموزش همگانی و نقش انحصاری دولت، سلسله 131 :1992

کرد که در آن دولت مقدم بر جامعه خواهد بود و از طریق مراتبی را خلق و تقویت می

های مختلف اجتماعی تکثیر های آموزشی، اهداف سیاسی دولت در درون الیهسیاست

 خواهد شد.

گیری نهاد آموزش اهمیت این  خستین شکلهای ن تجارب کشورهای مختلف در سال

گیری این نهاد در ی شکلهای اولیه سازد، برای مثال کابرلی در سالمسئله را برجسته می

شود؛ او بر این وپرورش در ارتقا احساسات ناسیونالیستی را یادآور می امریکا کارکرد آموزش

و سیاسی خاصی را القا ازپیش موظف بودند، هویت اجتماعی  باور است که مدارس بیش

کنند که در میان تنوع به وحدت بیانجامد و به اقدام مشترک جهت حفظ و بهسازی 

(. همچنین در جریان تجدید Cubberley, 1909: 55نهادهای دمکراتیک منجر شود )

ی درسی با هدف وحدت اولین برنامه 1880و  1870های سازمان آموزشی فرانسه در دهه

های اخالقی و مدنی در فرانسه تصویب شد که در آن وسی شامل آموزشملی پدید آمد. در

آموزان در قبال خانواده و اجتماعشان و نیز محسنات شکل جمهوری یادآوری وظایف دانش

ترین گردید. محبوب ها القا می گرایی فرانسوی از این طریق به آنشد و همچنین ملی می

های قهرمانان  کرد و به ذکر جذابیتقویت میهای این دروس معموالً همبستگی را تمتن

 (.See Kanell, 1989شد )پرستی ختم میملی و محاسن میهن

های دولت پیشامدرن در ایران نشانگر آن است که این دولت دارای  بررسی ویژگی

ماهیت کامالً متمایز از دولت به مفهوم امروزی است. این دولت بیش از هر چیز به یک 

رفت و حکّام محلی به اعمال  ی اقتدار آن از پایتخت فراتر نمیه بود که دامنهامپراتوری شبی

های  ی دولتپرداختند. چنین وضعیتی، مشخصه حاکمیت بر مناطق مختلف پیرامون می

(؛ در چنین Ghanbari, 2006:106قاجار و ماقبل آن تا بعد از انقالب مشروطه بود )

اش متصور شد و تکثری در  ت را در فرم امروزیتوان ملت و شکل اعمال قدر شرایطی نمی

تبع این وضعیت  ی جغرافیای فالت ایران حاکم بود که بهساختار سیاسی قدرت در گستره

صورت خصوصی و شخصی در  نهاد آموزش نیز هنوز به مسئله حاکمیت بدل نشده بود و به

های  رایت بیماریهای ایران و روس و س شد. اما شکست در جنگ ها انجام می خانه مکتب
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عنوان  های گذار به وضعیت مدرن را فراهم کرد و چگونگی تربیت سرباز ملی به واگیر زمینه

ها را به مسئله  خانه دهی فضاهای عمومی مکتب اولین الگوی نظام تربیتی مدرن و سازمان

ها را موجب شد. حاکمیت برای  های تغییر و مداخله در آن حاکمیت بدل ساخت و زمینه

ها تصمیم به اعزام محصل گرفت تا علوم و فنون غربی را اخذ نمایید؛  ار اثرات این فاجعهمه

خواهانه شکل گرفت که کردارها  های ترقی بنابراین در بستر ارتباط با غرب، تراکمی از گزاره

و گفتارهایی را در مسیر تربیت ملت بکار انداخت اما عملیاتی شدن و عمومیت یافتن آن در 

ها به دلیل کشمکش میان نیروهای مختلف به تعلیق درآمد تا  اد آموزش سالقالب نه

درنهایت در دوره پهلوی اول ذیل گفتمان اقتدارطلبی شرایط گسترانیدن آن فراهم شد 

ایاز  های معرفتی جدید، درک تازه بنابراین همسو با این تغییرات و حاصل شدن انگاره

 های متکثر ایجادشد. بر جمعیتهای اعمال قدرت، کنترل و نظارت  شیوه

با ظهور حاکمیت پهلوی نهاد آموزش به شکل فراگیری تحت کنترل دولت قرار گرفت 

ای عملیاتی پیدا کرد، برای  و قوانین آموزشی و اجباری عالوه بر تدوین توسط دولت، صبغه

 ,seeمثال در دولت پهلوی اول تصمیم گرفته شد انبوه کودکان عشایر باسواد گردند )

Vaez, 2009: 364 از این تاریخ به بعد سیستم تربیتی ابزاری شد که دولت از طریق آن .)

های  نویسد: واژهساخت؛ مانی در این رابطه می های خاص خودش را عملی می سیاست

مشی آموزشی دولت پهلوی اول به چشم  تجدد، تمرکز و ناسیونالیسم، احتماالً در هر خط

(؛ اما پرسش این است که: چگونه نسبت میان آموزش و see Mani, 2004خورد ) می

های آموزشی چگونه سازی در این دوره تاریخی پروپلماتیک شد؟ و درنهایت مکانیسم ملت

ها بسط خواهد های این پژوهش حول این پرسش های ملی را برساختند؟ که یافتهسوژه

 یافت.

 پژوهش ی پیشینه

سازی انجام شده است؛ برای مثال اکبری درسی و ملتهای داخلی در رابطه با متون پژوهش

عنوان فوق انجام نشده  طور مشخص پژوهشی شبیه به ( اما به2015( و یا حامدی )2012)

است ولی تحقیقات خارجی مشابهی در رابطه با این موضوع صورت گرفته است، این 

انند ایران با تأخیر سازی را مملت-مطالعات عمدتاً شامل کشورهایی است که فرایند دولت

ملت را از منظر  -اند؛ برای مثال یکی از مطالعات تطبیقی قدیمی که دولتآغاز کرده

( در رابطه با شوروی است 1929دهد، مشاهدات جان دیویی )آموزشی موردبررسی قرار می

ن دهد. دیویی بر ای و آن را به کشورهای انقالبی مانند چین، مکزیک و ترکیه نیز ارتباط می
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اند، رو شده ها با آن روبههایی که در وهله اول این دولتباور است، رویکردها، شرایط و چالش

ملت  -ها بر نقش مهمی که آموزش در توسعه دولتبیانگر نوعی ایدئالیسم است. این دولت

 کند، بسیار باور داشتند.بازی می

دهد که چگونه قرار می ( در رابطه با عراق این مسئله را موردمطالعه1972الربایی )

ملت مستقل کمک کرده  -آموزش در مراحل گوناگون تاریخ این کشور به تکوین دولت

هایی بین نواحی شهری و روستایی،  ها و پارادوکساست. کشوری که شامل تضادها، تفرقه

 عرب و کرد، شیعه و سنی است.

دارای تاریخ و بدون  هایای در رابطه با پاکستان، بین ملت( در مطالعه1987کازی )

داند که وظیفۀ مضاعفش ساختن را کشوری می 1947تاریخ تمایز قائل است. او پاکستان 

شده است که آیا آموزش   دولت و ملت بوده است. این مطالعه در پاسخ به این سؤال انجام

های ها و برنامهتواند انسجام و یکپارچگی را به وجود آورد و ساختار مدارس، دبیرستانمی

کند که چگونه آن موارد، کند و این مسئله را پیگیری میدرسی را بدین منظور ارزیابی می

 گرایی و اهمیت دادن به قوم خاصی است.های ملیبیانگر ارزش

( پژوهشی را با عنوان نقش آموزش ابتدائی در ساخت 1998جسیکا سلما ترگل )

( به انجام رسانده 1938-1923رکیه )های اولیه جمهوری ت ملت: مطالعه موردی سال-دولت

است؛ او با رویکردی تاریخی به این نتیجه دست یافته است که اکثریت شهروندان این 

عنوان بخشی از ملت ترکیه  جمهوری جدید، از معنا و اهمیت جمهوری و یا از هویتشان به

راگیر اطالع بودند، اما دولت با خلق مفهوم جدیدی از شهروندی و ایجاد چتر فبی

ناسیونالیسم، تالش کرد تا مفهومی از ملت را ساختار بخشد که آموزش نقشی اساسی در 

 این رابطه ایفا کرده است.

گیری دولت و ملت، عنوان پژوهشی است که  برساخت نیوزیلند: آموزش و شکل

در ( انجام داده است. نگارنده بر این باور است، بریتانیا قبالً 2004ماکسین سلویا ستفان )

های آموزشی در نیوزیلند، حضور داشته است. توسعه دولت در نیوزیلند از حوزه فعالیت

سلطنتی به یک سیستم نسبتاً مستقل یا دستگاه متمرکز جایگزین، در یک دوره  مستعمره

های آموزشی ملی  زمان و در راستای ضرورت تأمین امنیت، نظام چهارساله اتفاق افتاد. هم

 ها نهادینه شد.ها و پاکانمائوریای برای جداگانه
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 مفهومی چارچوب

( از سه نهاد قدرت که عناصر کلیدی 2006، 1991اندرسون در کتاب جوامع تصوری )

های ملی از طریق این  برد و معتقد بود که ایدئولوژیساختار جوامع تصوری بودند، نام می

شوند.  ری القا میهای جمعی، نظام آموزشی و مقررات ادا سه عامل، یعنی رسانه

(Anderson, 1991, 114 او معتقد بود که آموزش و مقررات اداری آن، برای خلق تصورات )

رسانند؛  های مختلفی به انجام می ملی ضروری است و مدارس این کارکرد را به شیوه

کنند. همچنین  ای از امور را ایجاد می بندی و اشکال سلسله مراتبی در مدارس مجموعه صف

های مختلف مراتب افقی میان جمعیت ار هرمی سیستم آموزشی در گسترش سلسلهساخت

کارساز خواهد بود و برای خلق تصوری از ملت ضروری است. برای مثال او در رابطه با 

کند که  هایی ارائه می های مبتنی بر سن نمونه فرهنگ خاص امریکای شمالی از مدل کالس

مراتب ترقی، به رشد و پرورش  بخشی از سلسله عنوان ها به مقررات درون این کالس

 (.Williams, 2014: 314ناسیونالیسم استعماری در زمانه خویش کمک کرد است )

مراتب فضای آموزشی به اهمیت محتوای  اندرسون عالوه بر ساختار هرمی و سلسله

ماحصل زمان  طور هم های تاریخی به آموزشی نیز پرداخته است. از نظر او برساخت روایت

عملکردهایی از فرایند یادآوری و فراموشی است. این مسئله که چه موضوعاتی ارائه شوند و 

های مختلف است که  کدام مسائل نادیده گرفته شوند، نیازمند پاالیش اطالعات در زمینه

رساند؛ او در این رابطه نیز مثالی از صنعت  ساختار آموزشی هوشمندانه آن را به انجام می

کند تا جوانان آمریکایی را به  وقفه کار می کند که چگونه بی آمریکایی ارائه میآموزش 

(. محققانی که بعدها در این رابطه بر Anderson, 1991:201فراموشی/یادآوری وادار سازد )

های درسی مطالعه کردند اغلب با تصور رمانتیک و نادقیقی از ملت مواجه شدند،  روی کتاب

های  بودند که برای اینکه تصویر جذابی از ملت در اذهان خلق شود، روایتها بر این باور  آن

شود؛ در این رابطه کارتور و دیگران  ناصحیحی خصوصاً در کتاب درس تاریخ ارائه می

عنوان یکی از  ها تاریخ به اند. از نظر آن توجهی از تاریخ ارائه کرده بندی قابل ( تقسیم2445)

پژوهشی، تاریخ روزمره و تاریخ  لت به سه شکل: تاریخعوامل اصلی شکل بخشی به م

های مختلفی در تجارب  ای قابل بخش است. این سه نوع بازنمایی از تاریخ به شیوه مدرسه

شوند. عناصری از حافظه جمعی ما از طریق انتقال تجارب و  جمعی ما مؤثر واقع می

شود و بدین شکل باورها  می های مشترک درباره هویت ساخته بندی روایتاطالعات و مفصل

های  گردد؛ در جوامعِ با ساختار قومی پیچیده، روایت های رایجی خلق و ایجاد می و ارزش

تأمل است که معموالً با غلبۀ روایت مسلط حذف و  های متفاوت قابل مختلف و تاریخ
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روزمره  ای با تاریخ آکادمیک و تاریخ های مدرسه شوند؛ درواقع تاریخ و روایت فراموش می

متفاوت است. این نوع از تاریخ یک تاریخ کامالً غیرانتقادی است و هدفش خلق وفاداری به 

 ملت است.-های دولت آرمان

بعد از اندرسون محققان دیگری سعی در بسط نسبت آموزش و دولت ملت را 

اند و به ارتباط میان خلق ایده ملت و آموزش از طریق عملکردهای تصوری  داشته

واسطه  کنند که مدارس به ای اشاره می های مختلف و چندگانه ها به شیوه اند؛ آن هپرداخت

( به برساخت 2006مثال اپستاین ) عنوان تواند این تصورات را ایجاد کند؛ به ها می آن

های  عنوان شمایی کلی پرداخته است؛ قطعه جغرافیای ملی از طریق نقشه و گرافیک به

تواند امری واحد و مجزا را  در عین تکثر در فضای واقعی می های مختلف کهپازلی از رنگ

های درس، دولت سرزمینی به  واسطه نقشه و تصاویر گرافیکی در کالس ترسیم نماید. به

شود و نقش مهمی در ایجاد تصور ملت ایفا خواهد کرد.  ملکه ذهن دانش آموزان تبدیل می

عنوان ساختار  مهمی از تولید و نه صرفاً به های عنوان مجموعه بنابراین الزم است، مدارس به

های  ای از بازتولید مسائل اجتماعی و فرهنگی دیده شوند، مدارس مدرن سازمان ساده

 (.Sobe 2009, p.124محوری از حکومت و برای حکومت هستند ) دولت

ای صرفاً شامل فرایندهای ذهنی  چگونگی اعمال قدرت از طریق فرایندهای مدرسه

ها در مقیاس ملی نیز از هایی منضبط و یکدست و اداره جمعیت که خلق بدننیست، بل

اهمیت برخوردار است که مباحث اندرسون کمتر به این مسئله پرداخته است. بنابراین ذیل 

 مفهوم حکومتمندی فوکو این مسئله قابل توضیح خواهد بود.

او ایراد گرفته بودند فوکو مفهوم حکومتمندی را در پاسخ به کسانی مطرح کرد که به 

(. او ضمن اشاره به Miller, 2005:251که واقعیت عظیم دولت را نادیده گرفته است )

فقدان ابزارهایی مناسب برای مطالعه روابط قدرت جهت فهم نحوه ابژه کردن سوژه، به 

دهد که یا بر الگوی حقوقی )چه چیزی به قدرت  های تفکر رایج در مورد آن ارجاع می شیوه

 ,Foucaultبخشد؟( و یا بر الگوی نهادی )دولت چیست؟( مبتنی بوده است ) شروعیت میم

یا « چیستی»(. ایراد این دسته از رویکردها از نظر فوکو این است که صرفاً به 2010:408

پردازند و ضرورت تحلیلی از عملکرد واقعی قدرت )یعنی چگونگی  قدرت می« چرایی»

 شود. میها دیده ن اعمال آن(، در آن

کند که از نظر او  هایی آغاز می ی پیدایش رساله فوکو مسئله حکومت را با بحث درباره

نه دیگر اندرزنامه به امیراند و نه علم سیاست، بلکه هنرهای حکومت کردن هستند. او در 

ی خاصی از اندیشیدن به حکومت و طیف متنوعی از مسائل را شناسایی  ها شیوه این رساله
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ی حکومت کردن و تحت حکومت واقع شدن، یا مسائلی چون  رسش از نحوهکند. پ می

ها و رفتارها، حکومت کردن بر کودکان و  حکومت کردن بر خود، حکومت کردن بر روان

 ,Foucaultاند ) ها توسط امیران از جمله این مسائل نهایتاً حکومت کردن بر دولت

ا مفهوم جدید حکومتندی مطرح شده بود (. بنابراین آنچه برای فوکو در رابطه ب2010:236

نه شرایط تکوین دولت مدرن و نه مفهوم وبری حق مشروع اعمال قدرت، بلکه هدایت رفتار 

 سازی بود.گذاری و یکدستبندی، نامهای خاص طبقه واسطه تکنیک ها به و کردار سوژه

درآمد، از عنوان فرم غالب  شیوۀ جدید اعمال قدرت که از قرن هجدهم و نوزدهم به

ها،  ها، تیمارستان ها، بیمارستان ای از نهادهای مدرن مانند زندان طریق شبکه گسترده

شد؛ ابداع این کالبدشناسی نوین سیاسی را نباید همچون کشفی  مدارس و... اعمال می

ناگهانی به شمار آورد. بلکه باید همچون فرایندهایی خرد، با خاستگاهی متفاوت و 

کنند، یکدیگر را  نده در نظر گرفت، فرایندهایی که با یکدیگر تالقی میای پراک جایگیری

تدریج طرح روشی عمومی  کنند و بر همدیگر تکیه دارند... و بهتکرار یا از یکدیگر تقلید می

ها و سپس مدارس ابتدایی و در  آرام در فضای کالج نمایند. این فرایندها آرامرا ترسیم می

ر گرفته شد؛ و در عرض چند دهه، ساختاری نوینی به سازمان فضای بیمارستانی به کا

 (.Foucault, 1999:137نظامی داد )

-عنوان بخشی از زمین ای در یک شبکه کلی قدرت بهعنوان نهادی منطقه مدارس به

( که بخشی از توزیع Foucault, 1979.307در شهری زندان گونه توسعه یافت ) 1سیاست

های متفاوت بود. یعنی ارتباط میان نهادها در این  و ماهیت عناصر استراتژیک با سطوح

(. see Scull, 1979کنندگان دانش و قدرت ایجاد گردید ) عنوان حامالن و توزیع شبکه به

های پاداش و تنبیه، امتحان و ای از جمله مکانیسمهای گستردهواسطه تکنیک در مدارس به

گذاری و ها و نامها و نیمکتها، صفافراد در ردیفبندی ارتقا سلسله مراتبی، توزیع و دسته

عنوان  آموز بهها یک محاصره سیاسی نرمی ایجاد شد که آماجش بدن دانش بندی آنطبقه

هایی یکدست، رام و محل اعمال قدرت بود. این خرده فیزیک قدرت کارکردش خلق بدن

 مفید بود.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. geo-politics 
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 روش تحقیق

شود؛  شناسی مشخص می یلی تبارشناسی و دیرینهی دو رویکرد تحل واسطه آثار فوکو به

 ,Dreyfus & Rabinowپردازد ) شناسی به شرایط امکان تشکیل علوم اجتماعی می دیرینه

عنوان  ها به توان گفت که تحقیق در شرایطی است که در آن سوژه ( و یا می16 :2010

رکز است که در شوند و تبارشناسی بر الگوهای عملی متم موضوع شناخت رؤیت پذیر می

افتد. هدف نهایی این دو رویکرد خلق روش تاریخی با  ها بکار می کاری سوژه جهت دست

ها ی آن این مسئله توضیح داده شود که چگونه انسانواسطه فنون مختلفی است تا به

مثابه کارکردی از  شوند. درروش تحلیلِ فوکو، تغییر به هایی برساخت می ی سوژه مثابه به

شده  ی اقتصادی، اجتماعی و مادی دیده دی دوباره در روابط میان نیروهای چندگانهبن دسته

(؛ Lemert, Gillan, 1982:28شود ) بندی اجتماعی را موجب می است که یک شکل

عنوان دو روش مجزا بلکه  شناسی نه به بنابراین، در این پژوهش، تبارشناسی و دیرینه

ه شده است یعنی از یک طرف شرایط امکان برآمدن هایی در ادامه هم دیدعنوان روش به

 ها موردبررسی قرار گرفته است. های قدرت و از طرف دیگر چگونگی مداخله در آن ابژه

گام اول در تحلیل تبارشناسی شناسایی مسئله است. برخالف تصور مسئله تبارشناسی 

ید بر این نکته است شود. تعبیر تاریخ حال تأک در گذشته نیست و به زمان حال مربوط می

(. برای Kachuyian, 2009: 16توانست صورت دیگری داشته باشد ) آنچه اکنون هست، می

گردد. آنچه در این مرحله اهمیت دارد،  تحقق این امر تبار شناس به دنبال نقطه آغاز می

(. بدین Ibid: 18بندی از پدیده یا همان درجه صفر نوشتار است ) شناسایی اولین صورت

شناسی فوکو ابتدا دو رخداد فاجعه بار بازخوانی  ظور در این پژوهش با استفاده از روشمن

های از بین رفتن نظم پیشین را فراهم کردند که در بستر  شود، این رخدادها زمینه می

ای بندی گزارهای جدیدی منجر شد. این صورت صورتبندی نظام گزاره مواجه با غرب به

مثابه  ها بر ساخت کرد و با نگاه به دیگری غرب به منظور تسلط بر آن های جدیدی را به ابژه

دهی و نظارت بر جمعیت را طرح  دیگری فرادست، الگوی نوینی از اداره سرزمینی، سازمان

ترین  ترقی و تمدنی هدایت شود که مهم هکردند تا بر اساس این الگو جامعه به درون دایر

 د.رصدگاه این نظم جدید تربیت ملت بو

در نتیجه، آموزش همگانی و عمومی که در ابتدا در سطحی نخبگی مطرح شد به 

خواه درون و بیرون  ای فراگیر بدل گردید اما کشمکش میان نیروهای گفتمان ترقی مطالبه

حاکمیت در دوران قاجار اجازه فراگیر شدن آن را نداد. تا زمانی که بر بستر آشوب و 

وایل پهلوی شرایط امکان برآمدن و تسلط یافتن گفتمان کشمکش اواخر دوران قاجار و ا
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های رسوخ  اقتدارطلب پدید آمد و با برجسته ساختن بحران و فروپاشی مملکت، زمینه

های درونی جامعه فراهم شد و سازوکارهای اعمال قدرت به  هرچه بیشتر قدرت به الیه

بود مطرح گردید؛ بنابراین منظور تثبیت وضعیت ایجاد شده  میانجی نهادهای مدرنی که به

ها بکار افتاد. بر این اساس با روش تبارشناسی  ها و بدن الگویی جدیدی از حکومت بر ذهن

در این پژوهش به شکلی که در باال شرح آن رفت به بازنمایی این مقطع تاریخی پرداخته 

ها و متون  لهها، رسا شود. این بازنمایی با رجوع به اسناد دسته اول، همچنین سفرنامهمی

 معتبر تاریخی انجام شده است.

 های پژوهش یافته

 خانه به مدرسه بستر گذار از مکتب

ای در ایران وجود نداشت. در آن زمان  ( تربیت مدرسه1934صری )اتا قبل از اواخر دوره ن

هایی بود که کسانی را برای مأل شدن ها مدرسه درس خواندن به دو گونه بود. یکی از آن

آموختند هایی که کودکان در آن خواندن و نوشتن می خانه کرد و دیگری مکتبمیتربیت 

(Kasravi, 1977:19مکتب .)ها مؤسساتی غیردولتی بودند و هر کس که سواد خواندن خانه

منظور آموزش کودکان اجاره  دار جایی را بهعنوان مکتب توانست بهو نوشتن داشت می

دار اگر مرد بود، آخوند، ادیب، مؤدب، مأل یا میرزا کتب یا مکتببگیرد. به گرداننده یا مدیر م

 Qasemiنامیدند و اگر سید بود، آقا )که کاله داشت، او را میرزا می گفتند. درصورتیمی

puia, 1996:52های آموزشی وابسته به دولت یا نهاد خاصی نبودند و اجباری برای (. مکان

مکتب وجود نداشت و حتی از جانب دولت هیچ اقدامی والدین در فرستادن فرزندانشان به 

گرفت و این نوع کارها بیشتر بر عهدۀ پدر و مادر بود برای اشاعۀ تعلیمات ابتدایی انجام نمی

(Pollack, 1989:186.) 

مند شدن آموزش برای دولت، تعلیم و تربیت کودکان در بنابراین تا قبل از مسئله

شد؛ اسلوب و شیوۀ هماهنگ خاصی برای و در مکاتب انجام می ها بودایران بر عهده خانواده

های مشخص آموزشی وجود نداشت، آموزش و تربیت کودکان تحت نظارت نهادی با برنامه

پذیر و تحت نظارت به وجود مثابه امری تربیت اصوالً در این زمان هنوز درکی از جمعیت به

های مفید و بخشی و خلق بدنجهت شکل مثابه ابزاری نیامده بود تا نگاه به آموزش به

غایت انفرادی بود و ذیل فضای  کارآمد برای سیستم موردتوجه قرار گیرد، آموزش امری به

 شد.بندی میگفتمانی تربیت نفس صورت
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ای به آموزش رسمی فراهم  خانه اما در اواخر دوره قاجار زمینه تغییر در آموزش مکتب

های نخست کسب علوم فرنگی،  ین پرسش که چرا در سالشد؛ با رجوع به تاریخ و طرح ا

های امکان  گری و پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار بودند سرنخ علوم مرتبط با نظامی

ها دو رخداد  شناسایی و تأمل خواهد بود؛ در این سال بار قابل گسست براثر دو رخداد فاجعه

های واگیر زمینه گذار از نظم  های ایران و روس و دیگری بیماریبار یعنی جنگ فاجعه

 پیشین نظام تربیتی را فراهم آوردند.

های دوره داری را آغاز کردند که به جنگهای دامنهایران و روس در دوره قاجار جنگ

ها لشکریان ایران ( مشهور است؛ در این جنگ1939-1945( و دوم )1914-1918اول )

ها واگذار کردند. ی وسیعی را به روسهاهای سنگینی را متحمل شدند و سرزمینشکست

ها به پیروی از منطق ایاالتی اداره سرزمینی، از میان نیروی نظامی ایران در این جنگ

شد و روح ناهماهنگی بر آن حاکم بود، این نیروها فاقد  آوری می ایاالت و والیات جمع

نشینی  یا عقب تجهیزات نظامی خاصی بودند و با یکدیگر ارتباط ارگانیکی در حمله و

های جنگ بر عهده خود جنگجویان بود، دانش نظامی، پزشکی و یا نداشتند. هزینه

جغرافیایی جنگ برای نظامیان موضوعیت نداشت و در میدان نبرد بر اساس الگوی صف 

(. اما نبرد 7Donbali 2004بردند ) نماز گذاران در یک ردیف بر سپاهیان روس حمله می

های فنی در ابزارآالت نظامی از ساختاری منطقی و منظم پیروی  رفتها همسو با پیش روس

ها در پی داشت که این برتری از چشم  گیری را برای آنکرد و همین مسئله برتری چشم می

 نخبه ایرانی مغفول نماند.

ها تربیت سرباز ملی را به مسئله حاکمیت بدل ساخت.  شکست سنگین ایران در جنگ

هایی در این رابطه در  جدیدی از اعمال قدرت بر بدن بکار افتاد و گزارهدرنتیجه، کردارهای 

گری تولید شد که هدفش افزایش کارایی بدن های تربیتی در حوزه نظامیقالب رساله

ها بود تا لشکری واحد و مدرن ها و دستهصورت انفرادی و جانمایی آن در درون صف به

 See: Marandi, 2014& Karimzade, Manuscript in Parliamentایجاد شود )

Library هدف از اعمال قدرت نوین که به طرزی حسابگرانه تنظیم شده بود؛ تربیت )

هایش را در جهت باالترین بازدهی  نیروی مطیع، کارا و سریع بود تا بتواند تمامی حرکت

حرکات آن، ریزی برای تمامی بکار اندازد، این قدرت جدید از طریق نظارت دقیق و برنامه

داد و غایتش ایجاد یکپارچگی در فضای نظامی و تولید سرباز ملی  اش را افزایش میبهروری

 های دالوران صرفاً شجاع ایالتاز دست دهد. اش را به بدن بود تا از این طریق وابستگی
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زدند و هرگاه این  میشماری را رقم  های واگیر کشتارهای بی زمان با جنگ، بیماری هم

 :Seeدید ) ای جز فرار و تنها گذاشتن رعیت نمی شد دربار چاره ها شایع می یبیمار

Elgood, 1973: 550 عالوه بر آن وضعیت اقتصادی مملکت درنتیجه بیماری، بارها به ،)

(. See Nategh, 1977شد ) افتاد و نیروی کار فعال قربانی سرایت می ورطه فروپاشی می

اند که کشتارهای  ها شناسایی کردهمی را در این سالپژوهشگران تاریخ پزشکی هفت اپید

 (.See Nategh, 1977& Flour, 2007وسیعی را موجب شده است )

 ,See: Ebn Sinaداد ) گفتمان سینایی که مسئله سرایت را به تعفن هوا نسبت می

1999 Sهای طبابت ( ناتوان از پاسخی درخور به این مسئله بود تا اینکه ذیل دستورالعمل 

فرنگی، مسئله پیشگیری از سرایت بیماری طرح شد؛ بنابراین طرح نظارت بر اماکن عمومی 

و سرحدات به مسئلۀ حاکمیت بدل شد و ذیل همین وضعیت بود که فضای عمومی 

خان  ها به نقدهای جدی نخبگان این عصر سپرده شد؛ و میرزا تقی خانه و قراول خانه مکتب

در رابطه با تربیت اطفال به نگارش درآمده است، نوشت: ای که  کاشانی در اولین رساله

های تنگ و تاریک که منافی قواعد حفظ الصحت است عالوه بر  بیچاره اطفال در این مکتب

ماند خوی انسانیت و  ها باقی می العمر در آن شوند که مادام آنکه گرفتار انواع امراض می

(. Mirza Taghi Kan Kashani, 2014:68گردد ) صفات حسنه بشریت از ایشان زایل می

ها و قراول خانه را به سطحی از رؤیت پذیری برکشاند و  خانه مسئلۀ سرایت فضای مکتب

تبع تربیت  ها را فراهم کرد و همچنین بحث تربیت انسان و به زمینۀ دخالت در این مکان

 اطفال و اخذ علوم و فنون جدید برای کنترل فاجعه را مسئله مند ساخت.

بار نگرش به تعلیم و تربیت ایرانی را دستخوش تحول ساخت و  دادهای فاجعهرخ

های مداخله تربیتی قدرت یعنی بدن سرباز و اصالح فضاهای عمومی موضوعیت  اولین ابژه

ای تصمیم به اعزام  پیدا کرد؛ حاکمیت در جهت تالش برای مهار فاجعه به شکل گسترده

های اعزامی در پزشکی و علوم  که اولین محصلدلیل نبود  محصل به فرنگ گرفت و بی

گری تحصیل کردند؛ فرایند اعزام محصل تا اواخر دوره قاجار ادامه یافت و  مرتبط با نظامی

ها ارتباط با غرب بر بستر فاجعه و جستجو برای مهار فاجعه بود که تراکمی از  درنتیجه سال

سترش آموزش عمومی در مقیاس خواهانه شکل گرفت و گهای ناسیونالیستی ترقی گزاره

ای فراگیرتر کرد و به تأسی از اهالی اروپا خواستار گذار از شیوه  ملی را بدل به مطالبه

 ای شد. خانه تربیتی مکتب

ها به تصویر کشیدند  ها و رساله محصالن اعزامی که تجاربشان را در قالب سفرنامه

(See: Mirza Saleh, 1983& Talebi, 1984& Elchi, 1965 & Khosro mirza, 
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های  بندیبندی جدیدی حول الگوی تربیتی مدرن ارائه کردند. این صورت (؛ صورت1976

شد، تربیت ملت را به  ها و راهکارها را شامل می ای از دستورالعمل ای که مجموعه گزاره

 را تئوریزه کرد.  ها های تسلط بر آن موضوع قدرت خویش بدل ساخت و شیوه

قاجار عملکردها و کردارهای حاکمیت در جهت گسترانیدن آموزش اما در دوران 

نیافت و با  های میان نخبگان قدرت به تعلیق درآمد و عمومیت  عمومی بیشتر در کشمکش

ازآن بود که زمینۀ برآمدن گفتمانی اقتدارطلب فراهم شد و  های آشوب پس مشروطه و سال

 و فراگیر پیگیری شد. سویۀ عملیاتی شدن نظام تربیتی به شکلی اجباری

 شرایط برآمدن ناسیونالیسم اقتدارطلب

ومرج و ناامنی را سپری نمود. این مسائل  ای پرآشوب، هرج جامعه ایران در اواخر قاجار دوره

تا حدودی متأثر از تحوالت ناشی از انقالب مشروطه بود، مشروطه که نماد رهایی ملت 

مردم ساالرانه و تنظیم دستگاه دولتی انجام شده ایران و نویدبخش آزادی بود و با اهدافی 

ومرج و غارت مترادف شد.  بود به سرگشتگی و رهاشدگی ایران منجر شد و مشروطه با هرج

(Katouzian, 2001: 86) 

های داخلی و ضعف حاکمیت در اختالفات و دودستگی میان نمایندگان مجلس، جنگ

ها در برخی  آلمانی و فعالیت هر یک از آن مرکز، حضور نیروهای انگلیسی، روس، عثمانی و

نواحی کشور و شرایط آشفته سیاسی و اجتماعی آن، زمینه بازخوانی عناصر گفتمانی دوره 

ماندگی و  قبل از مشروطه را فراهم آورد، اگر روشنفکران دوره قاجار با طرح پرسش از عقب

ی کار را اخذ ز بودند و چارهانحطاط ایرانی با نگاه به دیگری غرب بر اخذ تمدن آن متمرک

علوم و فنون و تربیت ملت و دولت و مشخص نمودنِ حدودوثغور اختیارات دولت و ملت 

دانستند، روشنفکران بعد از مشروطه در پی پاسخ به همین سؤال در بستر فضای می

حل های از ناسیونالیسم قوم محور را راپرآشوب بعد از مشروطه، مشی اقتدارطلبانه با آمیزه

کردند؛ در فضای گفتمان بعد از مشروطه این دولت اقتدارطلب بود که  نجات تصور می

-ساخت و تربیت میواسطه نهادهای بورکراتیک و مدرن خویش ملتش را برمی بایست به می

محور و  کرد؛ درواقع اگر فضای اواخر قاجار هنوز فضای پرتنش میان دو خرده گفتمان دولت

ترین مسئله وجود  با تربیت ملت بود؛ بعد از اتفاقات دوره مشروطه، مهمملت محور در رابطه 

سوی  یک دولت متمرکز قدرتمند در مرکز بود که ملت را با هر ابزار ممکنی از چندگانگی به

(. و این امر گسستی در گفتمان روشنفکران دوره see, Tofigh, 2006یگانگی سوق دهد )

 بود.قبل و بعد از مشروطه ایجاد کرده 
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روشنفکران اواخر دوره قاجار عمدتاً تجربه حضور در فرانسه و انگلستان را داشتند و به 

خاطر آشنایی بیشتر با رویکردهای لیبرالی به مسئله انتظام دولت و حقوق و وظائف آن در 

ها را  اندیشیدند اما در بستر فضای مشروطه و جنگ جهانی اول جای آنقبال ملت می

های ناسیونالیسم افراطی  تند که با حضور در آلمان و تأثیرپذیری از تئوریروشنفکرانی گرف

 ,Solaymani Ghare Golحامالن گفتار ناسیونالیسم اقتدارطلب ایرانی شدند. )

( آلمان خواسته روشنفکران آن زمان را با برساخت هویتی ملی متمایزی از 2010:132

-شناختی به انجام میبه مطالعات تاریخی و زبانساخت و این کار را با اتکا اعراب برآورد می

واسطه آن از نفوذ کشورهای روس و انگلیس در ایران جلوگیری به عمل آورد و  رساند تا به

زاده که این توافق با مطرح کردن تبار آریایی این دو کشور ممکن بود؛ در این راستا از تقی

مهاجرت به ایران کمیته ملیون ایران  برد، دعوت شد تا ضمنآن زمان در آمریکا به سر می

را تأسیس کند، این کمیته در کنار اقداماتی نظیر گسیل داشتن اعضای آن به ایران و عراق 

برای تحریض و ترغیب ایرانیان به مقاومت فعاالنه در برابر حضور نظامی روسیه در شمال 

یس و انتشار مجله کاوه زند که تأسایران، به اقدامات علمی و فرهنگی دیگری نیز دست می

(. این نشریه نویسندگانی چون تقی زاده، Amir Arjomand: 26-28از آن نوع بود )

( Entekhabi, 1992:13) ;زاده، قزوینی و فروغی داشت ولی روح آن تقی زاده بود جمال

بر های منتشر شده در روزنامه کاوه معموالً رویکرد ناسیونالیستی اقتدارطلبانه داشت و مقاله

کرد که امکان عناصری چون پیشرفت، ترقی و ایجاد وحدت سرزمینی در ایران تأکید می

(. see, Kaveh, No2: 3دانست )تحقق آن را منوط به حکومتی متمرکز و باثبات می

شهر، فرنگستان، آینده  هایی مانند ایرانهای روشنفکری دیگری حول نشریههمچنین حلقه

گرایی، وحدت اهی و ناسیونالیستی به ترویج باورهایی چون، ملیخوو... با طرح عناصر ترقی

 پرداختند.ملی، اقتدارگرایی و ... می

رفت از  حامالن گفتمان ناسیونالیسم اقتدارطلب در این برهه زمانی تنها راه برون

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تأسیس حکومتی مقتدر و برآمدن دیکتاتوری بحران

ها  آن (Kazemi,1924:3-11& Mard Azad Journal: 18)دانستند. مل میاهل علم و ع

کردند که از چنگال بیماری وضعیت ایران پس از جنگ اول را به دوره نقاهت تعبیر می

مزمن و خطرناک رهایی یافته است که الزم بود در تمامی شئونات زندگی اجتماعی آن 

و در این بستر بود که گفتمان  (Kazamzade,1926: 435)تکانی و اصالح انجام شود  خانه

گرایانه، بیدار کردن ملت توأم با تهییج روشنفکران، حول ارج نهادن به اندیشه باستان

و تهیج  (Name Farangestan, 1924:556-559)چرخید احساسات ناسیونالیستی می
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ه به عظمت احساسات با برتری دادن به نژاد ایرانی و عظمت دوران باستان، همچنین توج

-جغرافیا، زبان، دین، آداب و شعایر ملی و برتری دادن آن بر سایر شئونات اجتماعی امکان

 (.Kazamzade,1926:435) شدپذیر می

کردند که در عصر روشنفکران این دوره ملت ایران را دارای تمدن درخشان تصور می

بوده است که آثار فنی، های روی زمین ترین سلطنتترین و باشکوه باستان یکی از بزرگ

صنعتی و فلسفی این تمدن پس از هزاران سال بر جا مانده است و بناهای شکسته و 

های قدیم های ملتهای عهد هخامنشی و ساسانی و همچنین نوشتهها و سنگتراشینبشته

آنان برای  .(Kazemzade, 1924:194)دهند به عظمت و رونق آن تمدن دیرین شهادت می

ا به هر طرق ممکن توصیه احیای این احساسات، یادآوری عظمت از دسته رفته رایجاد و 

توجه در این گفتمان، باالدست بودن  نکته قابل .(Kazamzade, 1923:141-143) کردندمی

محورانه در خوانش تاریخ و آینده بود که ضرورتاً تکثر زبانی و فرهنگی جغرافیای روایتی قوم

توان به بنیان فکری انتشاردهندگان مجله آینده در اند؛ برای مثال میرایران را به حاشیه می

نخستین شماره آن با عنوان مطلوب ما: وحدت ملی ایران اشاره کرد. در این مقاله افشار 

داند و در این رابطه ایجاد تمرکز و وحدت را الزمه استقالل سیاسی و تمامیت ارضی می

 نویسد:می

الطوایفی کامالً از  حیث لباس، اخالق، و غیره محو شود و ملوکباید اختالفات محلی از 

میان برود کرد، لر و قشقایی و عرب، ترک و ترکمن و... با هم فرقی نداشته و هر یک به 

لباسی }خاص{ ملبس و به زبانی }خاص{ متکلم نباشند... تا در ایران وحدت ملی از حیث 

ه برای استقالل سیاسی و تمامیت ارضی ما زبان، اخالق، لباس و غیره حاصل نشود هرلحظ

باشد اگر ما نتوانیم همه نواحی و طوایف مختلفی را که در ایران سکنی احتمال خطر می

 دارند یکنواخت کنیم و همه را به تمام معنی ایرانی نماییم آینده تاریکی در جلو ماست

(Afshar, 1922: 5-6.) ات و مراسم متفاوت مردمی کاظم زاده ایرانشهر نیز زبان، لباس، عاد

های مختلف و غیرمتجانس بودند را مورد انتقاد قرار داد و مصرانه خواهان را که از ملیت

درک شرایط از سوی عاملین این  .(Kazamzade, 1922: 42) لزوم اتحاد و وحدت بود

ویژه بیم جدا شدن مناطق مرزی و ایجاد پراکندگی، موجب شده بود تا ضمن  گفتمان به

ها چاره کار را ایجاد  وضیحاتی در رابطه با شرایط ایجاد شده، به عالج آن بپردازند؛ آنت

دولت مقتدر تشخیص داده بودند تا با پشتوانه نیروی قهریه آن، زمینه وحدت ملی را فراهم 

 توجهی اشاره کرده است: آورند؛ محمد تقی بهار در این رابطه به اعتراف قابل
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چیز اعتراف کنم که مکرر محتاج به تذکار من از آن واقعه  جا باید به یکمن این»

بازی و  افتاد و حزبآمد و میومرج مملکت.... که هر دو ماه دولتی به روی کار می هرج

فحاشی و تهمت و ناسزاگویی... مخالفان مطلق هر چیز و هر کس، رواج کاملی یافته بود و 

ان و یاغیان در انحاء کشور و هزاران اش ضعف حکومت مرکزی و قوت یافتن راهزننتیجه

مفاسد دیگر بود، از آن اوقات احساس کردم، و تنها هم نبودم که مملکت با این وضع علی 

التحقیق رو به ویرانی خواهد رفت. معتقد شدم و در جریده نوبهار مکرر نوشتم که باید 

اید مرکز ثقل برای حکومت مقتدری به روی کار آید... باید دولت مرکزی را قوت بخشید، ب

کشور تشکیل داد... همواره صفحات نوبهار آروزی پیدا شدن مردی که همت کرده مملکت 

شد...در این فکر من تنها نبودم، این فکر طبقه با را از این منجالب بیرون آورد پرورده می

هلوی خواستند... }تا آن که{ رضاخان پفکر و آشنا به وضعیات آن روز بود. همه این را می

 ,Bahar«. )پیدا شد و من به مرد تازه رسیده و شجاع و پر طاقت اعتقادی شدید پیدا کردم

عنوان راه برون رفت  ( اگرچه حضور یک شخص مقتدر در مرکز قدرت دولتی به100 :1984

از هرج و مرج تشخیص داده شده بود اما مسئله حرکت از چندگانگی ملی، زبانی و فرهنگی 

گرفت و سازوکارهایی در د بواسطه نهادهای بورکراتیک دولت صورت میامری بود که بای

ها آموزش عمومی و اجباری  ترین آن افتاد که یکی از مهمهمه سطوح اجتماع به تکاپو می

 زمان با تحوالتاواخر دوره قاجار مسکوت مانده بود. بود، که هم

 ناسیونالیسم و تربیت ملت

با رویکرد  "ناسیونالیسم اقتدارطلب"ن اصلی گفتان زاده ایرانشهر یکی از مروجاکاظم

دار آموزشی تربیتی بود: او در ارائه نگرش ناسیونالیستی خود معتقد بود معارف باید عهده

تفکر ناسیونالیسی و اشاعه دهنده آن باشد. بر این اساس معارف را روح یک ملت و روح 

 ,Kazamzade)کرد را ملیت تصور می معارف را نیز روح االرواح ملت نامید و روح االرواح

ترین پایه معارف را ملیت قرار داده است و معتقد بود که هر وی اولین و اصلی .(439 :1926

 بایست برآمده از حس ملیت ایرانی باشد.عقیده و فکر قابل انتشار در ایران می

رقی علمی، ای با عنوان اهم وسایل نجات ترقی اقتصادی یا تزاده نیز در مقالهتقی

وحدت ملی و تقویت حس یگانگی؛ ایجاد امنیت عمومی توأم با تقویت قدرت دولت و مقابله 

ها؛ اصالح ساختار اداری از جمله اصالح اداره مالیه با  ها و برانداختن آنبا ملوک الطوایفی

ای استفاده از مستشاران خارجی را مورد تأکید قرار داده است. وی موارد ذکر شده را مقدمه

( و Shafaghe Sorkh, No 509: 1برای حرکت به سمت شاهراه تمدن قلمداد کرده است. )
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ها معتقد به ایجاد چهار اساس با محوریت زیر بود: اصالح امور پس از فراهم شدن این زمینه

ای اصولی و اقتصادی، توجه به امور بهداشت عمومی، تعلیم عمومی ابتدایی و ایجاد پایه

ترین هدف و  عنوان مهم صاص بخشی از عایدات دولت به وزارت معارف بهمنطقی با اخت

(. وی بر این نکته تأکید فراوان داشت که اهم وسایل Ibid:21-22اساس پیشرفت است )

سوی  ( و اساس چهارم را ترقی نهضت ملت بهIbid:221نجات تعلیم ابتدایی عمومی است )

زاده اولین قدم، جنگ علیه تعصبات تقاد تقیخواند؛ به اعتمدن، ترقی، تجدد و آزادی می

دید که جاهالنه است و شکستن طلسم تعصب را مرهون وجود پیشروان رشید و الیق می

زاده یکی از (. از دید تقیIbid:25پوشاند )ای به آن جامه عمل میتدریج تربیت مدرسه به

علیمات ابتدایی، نداشتن طرح ویژه در امر ت دالیل آشفتگی نظام آموزشی و ناکارا بودن آن به

 :Taghadom, No 1و نقشه برای اجرای صحیح و عدم اختصاص بودجه کافی برای آن بود )

(. اختصاص کمتر از یک صدم کل بودجه کشور به معارف تمام ایران غیر از تهران 249-270

ترین مواردی بود که وی به آن اشاره کرده است. به همین منظور یکی از از مهم

منظور تقویت نظام آموزشی از طریق توجه به مسائل مالی با افزایش بودجه  هکارهایش بهرا

زاده در ( البته تقیShafaghe Sorkh, No 509: 22در خصوص تعلیمات ابتدایی بود )

مقاالت مختلف تأکید کرده است که ترویج و انتشار تعلیم ابتدایی به معنای تقلیل اهمیت 

ت اما توجه به این سطح از تعلیمات را مهم تلقی نموده و در این تعلیمات عالی نبوده اس

راستا نوشته است: داشتن هزار نفر و بلکه پنج هزار نفر مهندس و مأمور صحی الیق و عالم 

و عالمین علم فالحت و غیره واجب و ضروری است ولی نه ایجاد یک عده دارای علوم عالی 

است و نه در صورت حصول این مقصود نجات العاده  کار مشکل و محتاج به همت فوق

مملکت حتمی است لیکن داشتن ملت باسواد و تعلیم دیده هم کار بزرگ و محتاج به یک 

اقدام عظیم ملت و دولت صاحب عزم است و هم نتیجه آن در حیات ملی ایران صد بار 

 (Taelim va Tarbiat, No 1: 4-13تر از اقدام اولی است. ) بزرگ

ایرانشهر نیز در راه نو ضمن طرح وضعیت آموزشی کشورهای اروپایی و مصر زاده کاظم

عنوان شالوده حیات  ویژه مقطع ابتدایی نظر داشته و از آن به به کیفی کردن مدارس به

-( همچنین مخبرالسلطنه در مقالهRahe No, No 11: 115اجتماعی دولت یاد کرده است )

ب هر مرام، سعی دارد که در راه معارف دست پیدا ای نوشته است که امروز هر طبقه و صاح

کند و مدارس را تحت نفوذ فکری خود بیاورد؛ مدرسه امروز شاهراه حکومت است. هر 

مرامی را فقط از این راه قوت توان دارد. تشکیالت معارف با تشکیالت حکومتی دست در 

 (.Foroughi,1910:1)گردن است 
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ش را داشتند با به دست گرفتن قدرت توسط آنچه روشنفکران دوران مشروطه طلب

رضاشاه محقق شد؛ رضاشاه که خودش سوژه گفتمان ناسیونالیسم اقتدارطلب بود به شکل 

سازی در ایران توجه داشت و در  ملت_بسیار حساسی به مسئله معارف و پروژه دولت

 کند: چنین بیان می سفرنامه مازنداران قصدش از سفر به ترکمن صحرا را این

خواهم قصد من از رفتن به صحرای ترکمان، معاینه مدارس آنجاست نه چیز دیگر. می

گردی اند و بیابانبا چشم خود ببینم، این قبایلی که در طی قرون بیشمار آواره صحرا بوه

اند و دارند اصول تاریخ و جغرافیا شعارشان بوده است، امروز در پشت میزهای رنگین نشسته

(. اشرار و یاغیان محذول و منکوب شدند، و باید Reza shah, 1926: 50کنند )را حفظ می

هم بشوند. اصول چادرنشینی و صحرانوردی و خانه بردوشی، باید وداع ابدی با ایران بگوید. 

این قبایل بالاستثنا چه بخواهند و چه نخواهند، محکوم و مجبورند که آستانه مدرسه را 

(. این بیانات Ibid:50ارد صحنه عمل و زندگانی شوند. )ببوسند و از درب خروج مدرسه، و

ها و ایالت سرزمین پیام روشنی برای دیگر قومیت 1141ها در سال بعد از سرکوب ترکمن

منزله چراغ تمدن است در صحرای  نویسد: این مدارس بهایران داشت؛ او در جای دیگری می

صفحه در تقویت مدارس دارند، و میل  تاریک ترکمان، و با جدیتی که نظامیان ساخلوی این

کلی اوضاع این  کنند، اطمینان دارم که پس از مدتی، بهو شوقی هم که خود اهالی ابراز می

صفحه، تبدیل رنگ به خود خواهد گرفت. همین اطفال که به تربیت ملی و علوم جدیده و 

سان و بستگان لذت مدنیت آشنا شوند، بهترین مبلغین امنیت اخالقی و آرامش روحی ک

(. زین پس نظام آموزشی دولت خدایگون پس از نام خدا، به Ibid:80خود خواهند بود. )

کاهد و چیز را به کل واحد فرو می ریاست شاه برای خدمت به میهن اینهمان با ملت، همه

اطاعت و انتظام و انضباط را در محوریت خواهد داشت. دولت واحد مدرن پاسدار ملت واحد 

 آورد.شود و دولت ناظم ملت منتظم را به بار مییمدرن م

عنوان تأثیرگذارترین مقطع از اهمیت  هاست که تعلیمات ابتدایی بهضمن این گزاره

شود که ماحصل آن تأسیس بیشترین تعداد مدارس در مقطع ابتدایی خاصی برخوردار می

گسترش مقطع است. بدین ترتیب، نخستین دستورهای وزارتی عصر رضاشاه در خصوص 

های آماری آن های آن به اجرا درآمد، که با بررسیویژه افزایش تعداد کالس ابتدایی به

نشان از  1929تا  1925های گردد؛ بررسی آمار مدارس در سالدوران اهمیتش محرز می

ای بود که در مجلس  اندازه توجه وزارت معارف به مقطع ابتدایی است. اهمیت این مقطع به

ای در نظر گرفته شد که اعتبار خاصی را برای تشکیل ای ملی قانونی ده مادهششم شور
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 Minutes of the Nationalگرفت )مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی در نظر می

Assembly Sixth Session Talks, Session 98, 14/2/1927 III) 

آموزش همگانی  گسترش تعلیمات عمومی به رویکرد وزارت معارف در رابطه با توسعه

گشت تا نسلی را تربیت کند که تصورش حول  و اجباری و اهمیت آموزش فراگیر برمی

انبوهه خیالی ملت شکل بگیرد؛ اما صرف گسترش مدارس در مقیاس کمی برای نیل به این 

هایی در این زمینه تدوین و طراحی شود که هدف  هدف کافی نبود، الزم بود سیاست

های محقق سازد؛ بر این اساس الزم بود در رابطه با زبان ملی، سیاستخوبی  موردنظر را به

های درسی به شیوه اساسی تأمالتی آموزشی، نظم حاکم بر مدارس و پروگرام و برنامه

 صورت گیرد.

عنوان ابزاری برای نیل به وحدت  طور که ترویج مدارس عمومی به درواقع همان

عنوان دال  این امر از طریق آموزش زبان فارسی به بایستشد، توأمان میسرزمینی تصور می

یافت تا ضمن تقویت احساس همبستگی ملی و حذف بخش ملیت ایرانی تحقق می وحدت

ها، افشار در تکثر زبانی به گسترش، پاالیش و تقویت آن نیز کمک شود. در همان سال

های ایجاد را یکی از پایهبخش اشاره کرده بود و آن  عنوان عنصری وحدت ای به زبان بهمقاله

ها و وحدت و تمرکز تشخیص داده بود؛ او معتقد بود برای جلوگیری از اقدامات عثمانی

اعراب مبنی بر الحاق آذربایجان و بخشی از جنوب کشور به سرزمین خودشان، باید عامل 

ژگان ای وارد شدن وازاده در مقالههمچنین جمال .(Afshar, 1926:559)زبان تقویت شود 

منظور پاالیش زبان از این  (. او بهIbid:300-341نقد گذاشته بود. ) ترکی به زبان فارسی را به

ها تعلیم زبان فارسی در مدارس  های مختلفی پیشنهاد کرده بود که یکی از آنها راهواژه

ه های مختلف بایران با انتخاب معلمان فاضل و باسواد بود تا شاگردان را به نوشتن موضوع

زبان فارسی سره، وادار نمایند. او معتقد بود مدرسان نباید در این مدارس صرفاً به تعلیم 

(؛ در آن زمان در مقاالت Ibid:300-341متونی مانند گلستان و کلیه و دمنه اکتفا کنند. )

بخش از مسیر  عنوان عامل وحدت متعدد تأکید شده است که گسترش زبان فارسی به

خواستند در این راستا گذرد و ضمن تأسیس مدارس از دولت میمیتأسیس مدارس جدید 

ها در این نوشته. (Farangstan, 1923: 263-273)تعلیمات ابتدایی را اجباری اعالم کند 

اند. فروهر تأسیس مدارس ابتدایی و ترویج زبان فارسی الزم و ملزوم یکدیگر تصور شده

کند و اگر به همین شیوه کت را تهدید میسوادی عامه سعادت هستی مملمعتقد بود بی

نخواهی باید زنجیر  رفته، خواهی باره استقالل کشور از دست خواهد رفت، رفته پیش رود یک

ها بشویم و در نهایت ما به هدف  گوش آن به بندگی اجانب را به گردن انداخته غالم حلقه
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را اجباری و مجانی کنیم انتشار زبان فارسی نخواهیم رسید جز اینکه تعلیمات اجباری 

(Ibid:253-263؛ حتی تقی ارانی در نوشته) ای بیان داشته است که اگر اجباری کردن

تحصیالت در سایر نقاط ایران برای وزارت معارف ممکن نیست در آذربایجان به هر وسیله 

نظر  که باشد باید اجرا شود، زیرا این امر نه فقط برای توسعه معارف ایران بلکه از نقطه

 (.Farangestan, 1923: 257-247) ترین اقدامات استسیاسی هم یکی از واجب

 سازی اذهانیکدست

منظور نیل به آرمان وحدت ملی الزم بود تمامی عناصری که حامالن گفتمان  به

ها )پروگرام مدارس( و ناسیونالیسم ایرانی بدان توجه داشتند در تهیه و تنظیم دستورالعمل

های درسی و آموزشی بکار افتد؛ در این رابطه رضاشاه باور داشت که پروگرام محتوای کتاب

های غلط بنا شده است و از روز اول نظریات غیرصائبی آن مدارس ایران از روز اول روی پایه

اند، یک توجهات ناموزونی بوده که را تدوین کرده، و در ایام اخیر نیز، اگر توجهی بدان کرده

آن، بالمره ناپیدا و مسدود مانده است. پروگرام مدارس بر طبق احتیاجات  انتظار راه قابل

اهالی تنظیم نشده، و جز ضعیف ساختن نسل آتیه ثمره دیگری ندارد. شورای عالی معارف 

تصور کرده است که تنظیم پروگرام عبارت است از موادی چند که برای چند نفر طفل تهیه 

اند که پروگرام مدرسه، یعنی  از این نکته مهم نموده کلی غفلت سازند، و به و آماده می

پروگرام مملکت.... پروگرام مدرسه و تحصیل، یعنی پروگرام افتخار و غرور، پروگرام مدرسه، 

یعنی پروگرام نظم و دیسیپلین عمومی، یعنی تشریک آمال ملی و وحدت آرمان ملی، یعنی 

رقی صنعت، یعنی افزایش علم و پرستی، یعنی تاستحکامات سرحدی، یعنی نخوت وطن

ایجاد ابداع و ابتکار، یعنی اتحاد و مشارکت، یعنی پیدایش حس کنجکاوی و تدقیق، یعنی 

نفس و استقالل وجود و تکیه ندادن به غیر، و باالخره پروگرام مدرسه، یعنی به پای  عزت

 (.Reza shah, 1926:80خود ایستادن و به بازوی خویش تکیه کردن )

های ها در رابطه با پروگرام مدارس به تنظیم محتوای کتابدستورالعمل بخشی از

آموز ارائه شود تا آرمان وحدت و ترقی ملی  گشت؛ الزم بود محتوایی به دانشدرسی برمی

ها قبل زمینه عنوان رسالت اصلی آموزش محقق گردد؛ البته باید یادآور شد که از سال به

های درسی و پروگرام مدارس طرح شده بود و پیشینه بحث پیرامون مسئله محتوای کتاب

گیری دولت مدرن زمان با قدرت گشت، اما این مسئله همآن به تشکیل انجمن معارف بازمی

تری موردتوجه قرار گرفت؛ کاظم زاده ایرانشهر در بدو سلطنت رضاشاه ایرانی به شکل جدی

ایران، مبنای شناساندن وطن و ایجاد با عنوان سرآمدان  1145ای در سال با انتشار مقاله
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عالقه در بین کودکان را تعلیم، آموزش و تدریس آثار خلق شده توسط بزرگان و رجال 

های درسی گذشته ایران بر شمرده بود و از وزارت معارف خواسته بود محتوای کتاب

او با (. Kazamzade, 1924: 277-271)ای تنظیم شود تا حس ایرانیت لحاظ شود  گونه به

های سلطنت، سیاست، ادب، فلسفه، الگو قرار دادن فرانسه جدولی از مشاهیر ایران در عرصه

مذهب تنظیم نموده و خواهان توجه به تنظیم محتوای دروس بر اساس آن شده بود 

(Ibid:276-277محمد علی فروغی مؤثرترین راه هویت .)های بخشی را در نگارش جنبه

های دید و در همین راستا قدمت گرایشی تاریخی و آموزشی میهاگرایانه در کتابملی

رساند و خواهانه ایرانیان را با اتکا به اندیشه زرتشتی به سه هزار سال پیش میوطن

(. Foroughi, 1928:4-2ها به دین زرتشت و خط و زبانشان را ستوده است ) اعتقادات آن

منظور  خ، ادبیات فارسی و جغرافیا بهطور خاص بر دروسی مانند تاری در این رابطه به

بایست تجسمی از جغرافیا، مرز و شد. میگسترانیدن گفتمان ناسیونالیسم ایرانی تأکید می

شد تا اطفال را واسطه روایتی دلبخواهانه از تاریخ در متون درسی گنجانیده می مملکت به

های درسی در سطح وین کتاببه ریسمان گفتمان ناسیونالیسم ایرانی گره بزند. بنابراین تد

گذاری نیز موردتوجه شورای عالی معارف قرار گرفت؛ بر اساس تصویب قانون شورای قانون

هایی چون های آموزشی در زمینهگیریعالی فرهنگی در مجلس چهارم کلیه تصمیم

های درسی و تأسیس مدارس، انتساب معلمان، تعیین مؤلفان و چگونگی محتوای کتاب

 & Yearbookهای فرهنگی در حیطه اختیارات این شورا قرار گرفته بود )لیتکلیه فعا

Statistics:12-18منظور نظارت بر عملکرد  (. این شورا در طول دوره سلطنت رضاشاه به

شد و گاهی های آنان از وضعیت آموزشی آگاه میمراکز آموزشی از طریق بازرسان و گزارش

مدارس در تنظیم مصوبات و تدوین دستورهای وزارتی از نظریات و پیشنهادهای مدیران 

 1925برد تا اینکه شورای عالی معارف در نخستین قدم، در دی ماه سال بهره می

ای تصویب نمود و بر پایه آن مقرر شد کمیسیونی متشکل از افراد صاحب نظر به  اساسنامه

و اولی و احسن را های درسی در دو سطح ابتدایی و متوسطه اقدام کنند اصالح کتاب

ها خلق تصوری از یک مای  اولی و احسن از نظر آن (.Foroughi, 1907: 41)انتخاب نمایند 

محورانه از تاریخ ایران و ارائه تصویری یکدست جمعی بود که حول زبان فارسی، روایتی قوم

و  واسطه باالدست شدن این زبان گرفت که در آن بهاز جغرافیای متکثر ایران قرار می

 داد. ها، مایی فرادست در مرکز را در مقابل دیگرانی فرودست در حاشیه قرار میروایت

ای از فالت ایران در همان با چاپ نقشه 1928در کتاب تاریخ سوم ابتدایی سال 

ابتدای کتاب آمده بود که وطن سرزمینی است که انسان در آن جا زاییده شده و مرزوبوم 
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س مالزم است که وطن خود را دوست داشته باشد و در آبادی آن ک نیاکانش باشد و بر همه

( در پاسخ به اینکه وطن کجاست؟ آمده بود که وطن عزیز ما Foyum, 1928:3بکوشد. )

کشور دلگشای ایران است که در جنوب غرب آسیا واقع شده و برتری آن به لحاظ معتدل 

(. این توصیف شروع تدریجی Ibid:3وهوا و وفور نعمت و محصوالت آن است ) بودن آب

شد. در این کتاب ضمن آموز محسوب می برای ایجاد حس وطن دوستی در ذهن دانش

ای مرزهای ایران حقیقی را در گذشته از شرق درنگ با بیانی مقایسهاعالم حدود ایران، بی

 (.Ibid:4رود سند و جیحون و در غرب دجله معرفی شده است )

هنگام تعلیم حروف و از همان صفحات نخست کتاب،  در کتاب فارسی اول دبستان

دوست داشتن شاه و میهن با این جمالت آغاز شده بود: ایران وطن عزیز ماست، ایران را 

داریم همچنین در خصوص دوست داشتن شاهان نیز چنین نوشته است: ما دوست می

ایرانیان است. ما  پادشاه خود را دوست داریم، پادشاه نگهبان کشور است، پادشاه پدر ما

 ,first grade Elementary booksودل او را دوست داریم ) فرزندان او هستیم و از جان

های ها به شکل ساده و روانی به سرگذشت شاهان و اسطوره (. در این کتاب1958:13-21

ه باستانی پرداخته شده است که با دانش جغرافیایی و تاریخی در رابطه با قلمرو ایران آمیخت

ها ارائه شده شده است؛ همچنین قطعه اشعاری با محتوای ملی از فرودسی در این کتاب

( مانند ستایش یزدان، 1118است. توجه به عناوین کتاب فارسی اول دبیرستان )

 ,Yasemiپرستی، حب میهن، شاه سایه کردگار در این رابطه حائز اهمیت است ) شاه

1960:1) 

ایده جغرافیا را در وطن محوری تشخیص داده است. عباس اقبال ضمن طرح نژاد، ف

عنوان وطن عزیز و اینکه یکی از ممالک قدیمی دنیا است وجه  مرز و حدود قلمرو ایران به

تر از آن  ها و مهم های جغرافیایی آن زمان است. ارائه فهرستی از رودها، کوهاشتراک کتاب

ویژه که  در خور توجه است به توصیفی که از شهرهای بزرگ آن زمان ارائه شده است

 ,See, Ashtyaniهای تاریخی پیوند یافته است )های جغرافیایی آن با جنبه جنبه

(. در این تصویر از وطن آنچه اهمیت دارد روایت قوم محورانه و یکدست از 1966:17-22

 فرهنگ و ملیت ایرانی است که در متون درسی ارائه شده اشاره خاصی به تکثر فرهنگی و

 های تاریخی نشده است.زبانی و یا حضور دیگر اقوام ایرانی در روایت
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 هاسازی بدنیکدست

شد ریزی در رابطه با محتوای آموزشی محدود نمیمسئله پروگرام مدارس صرفاً به برنامه

عنوان یک نهاد مدرن حاکم بود؛ الگوی  ای بهبلکه شامل نظمی بود که بر فرایندهای مدرسه

بندی رس که بر اساس الگوی ردیفی و سلولی مبتنی بر انضباط و طبقههای دکالس

نامه ریزی شده بود در مدارس نوین اجرا شد. در نظاممند، مراقبت و مشاهده طرح نظام

شاگرد »بخش وظیفه شاگرد آمده است که:  28وزارت معارف در بند  1149مدارس سال 

و اجازه ندارد بدون اجازه ناظم یا معلم  باید در جایی که برایش تعیین شده است بنشیند

( و در National Library of Iran, 1307, No:29738605جای خودش را تغییر دهد )

ناظم مدرسه مسئول نظم »بخش وظیفه ناظم آمده است که  12همین رابطه در ماده 

از مدرسه و مواظب نماز و بازی و تنفس و ورزش شاگردان و ترتیب صف و ورود و خروج 

های یکدست جایگاه ویژه و ثابتی در (. در این شرایط که بدنIbid, 1928« )باشدها میاتاق

رسید و ناظم و معلم مدرسه یافتند، آزادی عمل و حرکت به حداقل میهای موازی می ردیف

تنها عنصری بودند که تمامی حرکات را زیر نظر داشتند. بنابراین یک مشوق و یک تنبیه 

وار دولت مقتدر گرفت که تجلی ماکتهای یکدست قرار میای از بدنقابل تودهکننده در م

 14شد؛ در ماده مدرن در برابر ملت متکثری بود که باید به سمت یکپارچگی سوق داده می

ها را از ناظم باید همه روزه غاییبین کالس»آمده است که  1928نامه مدارس سال  نظام

از  12( و در ماده Ibid, 1928« )ماید و بنظر رئیس برسانددفاتر یومیه نمره استخراج ن

معلمین مدرسه مسئول تحصیل و تهذیب اخالق تمام »وظائف معلم آمده است که 

 (.Ibid, 1928«)شان موکول به آنانستشاگردانی هستند که تعلیمات

های زمانی مشخص امر دیگری بود که نظم آموزان در فاصلههای دانشتوزیع فعالیت

هایی همراه بود تنظیم هایی که با نشانهآهنگکرد و آن را با ضربای اعمال میمدرسه

های مشخص و با شنیدن صدای هایشان را در زمانبایست فعالیتآموزان مینمود؛ دانش می

اوقات تحصیل »آمده است که  81کردند؛ در ماده ها تنظیم میها و فرمانها، سوتزنگ

ام تعطیل در پائیز و زمستان از سه ساعت و نیم به ظهر تا ظهر و از یک روزه غیر از ای همه

ساعت و نیم بعدازظهر تا چهار بعدازظهر و در بهار از چهار قبل از ظهر تا ظهر و از دو 

 مدرسه در رسمی تحصیل ساعات –ساعت بعدازظهر تا چهار و نیم بعدازظهر خواهد بود 

(. سلیمان بهبودی Ibid, 1928«)بود خواهد صرع زنگ دو صبح زنگ سه که است زنگ پنج

کند که در رابطه با نظم زمانی ای را نقل میخدمتگزار شخصی رئیس دولت وقت خاطره

کند: شاه به شنیدن زنگ مدرسه تربیت که در مدارس قابل توجه است؛ او روایت می
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لت را پرسید. نزدیکی کاخ واقع شده بود، عادت داشت و وقتی روزی صدای زنگ را نشیند ع

که مطلع شد به علت مرگ یکی از کارکنانش مدرسه تعطیل شده است با عصبانیت  هنگامی

اصغر حکمت، وزیر آموزش را احضار کرد و پرخاش کنان به او گفت نتوانسته است  علی

های درسش را  معیار یکدستی را رعایت کند، چون اجازه داده یک مدرسه خاص کالس

 (Mirza Saheh, 1993: 324تعطیل کند. )

عنوان  طور که در مباحث قبلی طرح شد در نظام تربیتی جدید، زبان فارسی به همان

آموزشی و رسمی مدارس انتخاب شد؛ همه آحاد مملکت باید با این زبان آموزش  یگانه زبان

بایست با لهجه صحیح که ای این مسئله مهم بود که کودکان حتی میدیدند، و در اندازهمی

لهجه انسان مرکز بود فارسی را یاد بگیرند؛ در رابطه با این موضوع مفتش )بازرس(  همان

گوید: باید اهالی به زبان مدارس تبریز در گزارشی که برای وزارت معارف فرستاده است می

ملی آشنا گردند و برای این کار تنها منع کردن مسلمین ترکی زبان به تکلم زبان ترکی 

های ها و باألخص مربیان کالسیه معلمین مخصوصاً آموزگاران دبستاننبوده بلکه باید کل

زبان انتخاب و اعزام دارند تا اطفال خردسال از ابتدای  یک و دو ابتدا امر از آموزگاران فارسی

ها پس از آموختن  دوره دبستان به زبان فارسی آشنا ساخته و در قدم اول نگذارند لهجه آن

که مشاهده شد اغلب  طوری ورت زشت فعلی درآید زیرا بهص زبان فارسی خراب و به

گاهی از صحبت کردن  آموزگاران و دبیران ترک زبان بوده عالوه بر اینکه با منع اکید گاه

ها تکلم  توانند خودداری نمایند موقعی هم که فارسی با آن ترکی به محصلین عادتاً نمی

طفال طبعاً فارسی را با لهجه عجیب قدری خراب است که ا ها به کنند لهجه خود آن می

 Nationalآموخته که به عقیده فردی اگر با آن لهجه اصالً فارسی ندانند بهتر است )

Library of Iran, 1932, No:29720994ها (. بدین شکل در نظام تربیتی مدرن، قومیت

گفتند و یبایست در انگاره کلی ملت درآیند باید به زبان واحد سخن مبه سبب اینکه می

عدم توانایی سخن گفتن فصیح با زبانی که زبان انسان فارس مرکزنشین بود مورد هجمه 

آوردند تا زبانی دیگر را یاد شان میگرفت؛ کودکان باید فشاری عظیم بر بدن و ذهنقرار می

عنوان زبان  کردند. ماحصل خلق و ایجاد زبان ملی بهبگیرند و با ظرافت نیز آن را ادا می

مثابه عامل وحدت ملی و آموزش زبان فارسی به دیگر  موزش با پیشگامی دولت بهآ

شدند. های ابتری بود که به خاطر حس ناتوانی محل شرم می های ایرانی، خلق بدن قومیت

دیدند که نسبتی با هستی و زبان بایست با زبانی آموزش میها میکودکان دیگر قومیت

تعریف است  واسطه ملیتش قابل ه این دلیل که انسان مدرن بهاجبار و ب ها نداشت اما به آن

کل  ها را به گفتند. نظام آموزشی وظیفه داشت همه تنوعباید به زبانی واحد سخن می
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های ایرانی محمول این وظیفه تاریخی های کودکان دیگر قومیتواحدی فرو بکاهد و بدن

های کردند و در مراسمدالشکلی به تن میهای متحآموزان باید لباسبود. عالوه بر آن دانش

شدند؛ آن زمان مقرر شده بود کارخانه وطن اصفهان لباس هر روزه صبحگاهی حاضر می

آموزان مقاطع تحصیلی تهیه نماید؛ در این رابطه الشکلی برای دانشیکدست و متحد

ها راکز استانهای معارف و اوقاف مصورت مکرر اداره باشد که در آن بهاسنادی موجود می

 Nationalاند )آموزان به وزارت معارف ارائه نمودههایی برای تهیه لباس دانشدرخواست

Library of Iran, 1935, No:29720994.) 

دادند؛ هایشان را در محک آزمایش قرار میدانش آموزان هر ماه و هرسال باید آموخته

امتحان رسمی »امتحان آمده است که در رابطه با  1149نامه آموزشی سال  نظام 97ماده 

مدرسه در دو موقع خواهد بود یکی امتحان وسط سال و یکی در آخر برج جواز که امتحان 

سالیانه باشد. امتحانات خصوصی در آخر هرماه یا در هر موقع که رئیس و معلم صالح 

الی بیست ها از صفر  نمره درس»آمده است که  51و در ماده « بدانند به عمل خواهد آمد

 11 الی 14 از -قوه کم 7 تا 5 از –بد  1-1از  -خواهد بود از قرار ذیل: صفر خیلی بد

 ,National Library of Iran) خوب خیلی 24 تا 17 از – خوب 18 تا 15 از – متوسط

1928, No:29738605 بر این اساس دانش آموزان به میانجی نمرات امتحانی و تبعیت از .)

ای که در اختیار داشت شدند؛ در ابتدا هر فرد با کارنامهبندی میتهای دسنظم مدرسه

دادند؛ بر این اساس یک ها جای میها یا زرنگشد و بعد آن را در دسته تنبلارزیابی می

ها و تعیین ای جدید در ساختار بورکراسی دولتی برای توصیف جمعیتنظام مقایسه

های دیگری مانند شبکه افرادی که قبالً به جهانها شکل گرفت که با هستی  های آن ویژگی

واسطه نظام ارزشیابی مدارس  ای وصل بودند متمایز بود. زین پس بهخویشاوندی و قبیله

شد و اش سنجیده میهای آماری و رجوع به عملکرد آموزشیتوانایی فرد بر اساس تکنیک

عنوان فردی  آموز به دانش گشت. بدین شکل فرد به ابژه قابل شناختی برای دولت بدل می

شد، اش ثبت میها در پروندهای هرسال حجمی از اسناد و دادهمراتب مدرسه که در سلسله

گرفت؛ قدرت انضباطی تمایل داشت با کمک اش در دسترس قرار میروایت و تاریخ زندگی

هر »گر آمده است: ا 92های خارج از مدرسه را پیگیری کند؛ در ماده والدین حتی فعالیت

یک از شاگردان غیبت نماید باید نوشته به امضای ولی خود که متضمن علت غیبت باشد به 

واسطه  ناظم اراده دهند واال مورد مؤاخذه و سیاست واقع خواهند شد. عذر غیبت فقط به

العاده که رئیس مدرسه را متقاعد سازد پذیرفته  واسطه علل فوق مرض با تصدیق طبیب یا به
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ون علل مذکوره غایب مورد مؤاخذه و سیاست بوده و در صورت تکرار شاگرد از شود بد می

 (.National Library of Iran, 1928, No:29738605«)مدرسه اخراج خواهد شد

آموز  جانبه را از رهگذر تعقیب زندگی دانش دستگاه انضباطی مدرسه کنترل همه

حال دیده شدن و مراقبت است و کرد در آموز همواره احساس میساخت؛ دانشفراهم می

واسطه ساختار معماری  گر مدیر و ناظم بلکه بهواسطه نگاه تعقیب این مراقبت نه صرفاً به

های درسی که هر یک ها در کالسها و صفآموزان در قالب ردیفمدارس و توزیع دانش

هایی کالسپذیر بود، راهروهایی که در دو طرف آن ای مشرف بر حیاط داشت امکانپنجره

گرفت همه آموزان قرار میهایی که معلم در سکویی باالتر از دانشتعبیه شده بودند و کالس

های خیره انضباطی قدرت های نگاهآموز را زیر ضربهگویای ساختار جدیدی بود که دانش

 داد تا از خطر هر نوع تقلب، شلوغی و هیاهو جلوگیری به عمل آید.نوین قرار می

تنظیم شده است در بند دوم آن  1927ه برای وظایف مفتش در سال در سندی ک

و  دروس تقسیم – دروس ساعت –بندی  کالس –آمده است که باید انتظامات مدرسه 

ذکر شده است: ظاهر  9های مدارس را زیر نظر داشته باشند و همچنین در بند نامه نظام

ها که  آن سر و دست مالحظه –ا ه آن عادات و محاوره تربیت و لباس نظافت –شاگردان 

 National Library ofصورت کامل و همیشه بررسی شود ) مرض جلدی دارند یا خیر به

Iran, 1927, No:29711021 دانش پزشکی این مشروعیت را در اختیار مفتش و دستگاه .)

اعمال  داد که حتی به تفتیش اجزاء بدن دانش آموزان بپردازند؛ قدرتی که بامدرسه قرار می

آموز نابهنجار، مریض و تنبل را  کرد تا دانشنظارت فراگیر و بر مبنای تمایز عمل می

دار  داد، خودشان به شکل خودانگیخته عهدهها یاد می کم به آن گذاری کند کم نشانه

 های قدرت باشند و به بنیان انقیاد خویش بدل شوند. الزام

کرد؛ بر اساس کمیت یه عمل مینظام جدید قدرت بر پایه بازی پاداش و تنب

های ها را در دوگانه آموزان، آنهای رفتاری و آموزشی با برچسب زدن به دانش سنجی

نمود و مشمول مجازات بندی میکثیف و... تقسیم-بی انضباط، تمیز-تنبل، باانضباط -زرنگ

کرده است: قید  99در ماده  1728نامه سال  داد؛ سیستم نوین در نظامیا تشویق قرار می

 -2پا ایستادن شاگرد  -1نسبت به تقصیرات متعلمین جزاهای ذیل محمول خواهد شد: 

توبیخ در حضور معلمین  -1او را در پیش شاگرد توبیخ کردن  -1منفردا او را توبیخ کردن 

-اگر تکالیف خانگی خود را حاضر نکرده باشد معلم می -2ثبت شدن در تخته توبیخ  -5

 National«)ی از برای او تعین نماید که در منزل بنویسد و انجام دهد و.... تواند تکلیف کتب

Library of Iran, 1928, No:29738605 از  1عنوان فقره  به 1112(. و در سندی به تاریخ
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کردند مدال آموزانی که رتبه اول را کسب می نظامنامه مدال و نشان علمی به دانش 5ماده 

(. بدین شکل National Library of Iran, 1933, No:2973791شد )افتخار اهدا می

 شدند.آموزان بر اساس نظام تمایزگذاری تقسیم بندی میدانش

اندرکاران نظم نوین قدرت در نهایت رؤیایی داشتند که پیشاپیش در گفتمانشان  دست

ی هگر سوژها رؤیای خلق بدن، زبان و ذهنی یکدست داشتند که تداعی هویدا شده بود آن

ای که با کار بر روی اجزا بدن، ذهن، زبان، لباس و بردار بود، سوژه ملی مطیع و فرمان

 شد.ای برای حاکمیت بدل میبایست به ابژهاش میصورت کلی هستی به

 گیری بحث و نتیجه

خوش تغییرات کرد.  های ایران و روس کردارهای حاکمیت را دستشکست در جنگ

داری خود را اصالح کند و به های حکومتغرب سعی کرد رویه حاکمیت با نگاه به دیگری

های مختلف حرکت کند. تا قبل از این سمت انضباط و وحدت هر چه بیشتر در عرصه

دار ارائه ها و زیر نظر شخص مکتبخانهها و ارتباط با غرب، آموزش در ایران در مکتبجنگ

ماندگی ایران و انی که دلیل عقبشد و حاکمیت بر این امر نظارتی نداشت اما زممی

پیشرفت غرب در اواخر دوره قاجار به مسئله آموزش علوم و فنون نسبت داده شد، حاکمیت 

های آخر دوره  های سالهر چه بیشتر به سمت نظارت بر آموزش متمایل شد ولی آشفتگی

 قاجار اجازه نداد این مسئله در قالب یک نظم فراگیر طرح شود.

های از انقالب مشروطه در ایران دوران پرتالطمی بود، عالوه بر کشمکشهای بعد سال

های بزرگ تبدیل شده بود و فقدان حاکمیتی قدرتمند در  داخلی، ایران به میدان نزاعِ قدرت

بندی گفتمان جدیدی تحت  مرکز و ترس از فروپاشی مملکت در نهایت الزامات صورت

سازی  ملت-کرده بود؛ این گفتمان نسبت میان دولت عنوان ناسیونالیسم اقتدارطلب را فراهم

ترین اسباب نیل  وپرورش را پروبلماتیک کرد؛ به صورتی که حامالن آن یکی از مهم و آموزش

های آن زمان دانستند و در نشریهوپرورش و تربیت ملت می به وحدت سرزمینی را آموزش

 مطالب زیادی در وصف این موضوع نگاشتند.

رکار آمدن رضا شاه که خود سوژه گفتمان فوق بود فراگیر و اجباری زمان با س هم

های منظور کنترل بر جمعیت شدن آموزش در دستور کار قرار گرفت و دستگاه مدرسه به

سازی به تکاپو افتاد. این مسئله به دو شیوه پیگیری ناهمگون و متکثر در مسیر یکدست

بایست با مضامین ملی و روایت غالب میهای درسی شد، ابتدا تنظیم محتوای کتابمی

های درسی خصوصاً دروسی مانند تاریخ، شد، بدین منظور کتابحاکمیت همخوان می
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ها و تصاویری شدند که کارکردش خلق اذهان و جغرافیا و ادبیات فارسی محشون از روایت

ضای آموزشی تصوراتی حول ایماژهای ملت ایرانی با محوریت قوم فارس بود و دیگر اینکه ف

مثابه معماری  های مشخص یا مدرسه بهها و زمانحاکم بر مدرسه یعنی توزیع افراد در مکان

آموز را به ابژه قدرت خویش بدل و نظم و انضباطی که بر آن حاکم بود، بدن دانش

های ساخت. این نظم نوین که تا پیش از آن در ایران وجود نداشت در پی آن بود از بدن می

های مختلف ایرانی که هر یک لباسی بر تن داشت و به زبان متفاوتی سخن قومیتمتکثر 

گفتند و در بستر هستی خویش و در نسبت با طبیعت خویش به گونه دیگری زیسته می

برداری خلق کند تا با کنده شدن از جایگاه خویش با  های یکدست و فرمانبودند، بدن

راده حاکمیت نوین ایرانی متصل شوند و بدین شکل های نظام بورکراتیک جدید به اریسمان

کارکرد آموزش در ایران دوره پهلوی اول بیشتر حول ایجاد یگانگی و وحدت سرزمینی 

 چرخید. می

وپرورش و همچنین  های پژوهش فوق با مفروضات فوکویی در رابطه با آموزشیافته

های لیبرالی  انگاره مباحث اندرسون در رابطه با جامعه تصوری، از منظر تئوریک،

کشد و یادآور این مسئله است که آموزش نه در پی خلق  وپرورش را به چالش می آموزش

کند بلکه برعکس در پی هایی خالق و منتقد که به سمت ترقی هدایتشان میسوژه

هاست؛ همچنین از دیگر دستاوردهای این پژوهش واژگون کردن تصویری  منقادسازی آن

ره ملت ایرانی را امری ذاتی و نه ماحصل تحوالت خاص تاریخی است که فرض انگا

 پندارد. می

 تشکر و سپاسگزاری

الزم است در پایان این پژوهش از مرکز اسناد کتابخانه ملی، مرکز اسناد مجلس شورای 

وپرورش به خاطر در اختیار قرار دادن اسناد و  اسالمی و همچنین کتابخانه وزارت آموزش

 ، قدردانی و تشکر نماییم.مدارک موردنیاز
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