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 جدید های تکنیک و نهادها قالب در  جمعیت هدایت و کنترل
 (رضاشاه تا  میرزا عباس از ) ایران در حکمرانی
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  1حجت کاظمی 

   2هادی کشاورز 

 چکیده 

تالش برای کنترل و هدایت جمعیت در هر جامعه توسط قدرت و حکومت از  
های مدرنی است که  های جدید حکمرانی، یکی از بحثطریق نهادها و تکنیک

قراردادن افراد و  وسیله فوکو مطرح شد و توسعه یافت. قدرت با هدف  ابتدا به
تکنیک خود،  نیازهای  رفع  برای  میجمعیت  طراحی  را  نهادهایی  و  که  ها  کند 

کردن افراد، کنترل و هدایت آنها در جامعه را افزایش دهد. در این  ضمن مرئی
تحلیلی رابطه میان جمعیت    ـ   این مقاله در نظر دارد با روشی توصیفی چارچوب  

اساس   بر  را  حکومت  و  و  حکمرانی یکتکن نهادها  جدید  نهاد  های  بویژه  و   ،
با    مدرسه، نوزدهم،  سده  اواخر  از  ایران  امیردر  میرزا،  عباس  ،  کبیراقدامات 

و نشان دهد که مواجهه با غرب  شاه، مشروطه و رضاشاه بررسی کند  ناصرالدین  
شکل چه  و  نخبگان،  نزد  حکمرانی  و  حکومت  زمینه  در  آگاهی  بحران  گیری 

 
 Hkazemi57@ut.ac.ir. . استادیار جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران1

 H_keshavarz@ut.ac.ir. . دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران، نویسنده مسئول2



 يفصلنامه دولت پژوه  104

 

ایران   در  را  جمعیت تحوالتی  چرا  و  چگونه  و  زد؟  و    ،رقم  قوانین  هدف 
پرسشتکنیک این  به  جواب  در  گرفت؟  قرار  حکمرانی  جدید    این  ها، های 
  دولت   تالش  و  سو  یک  از   ایران  در   حکمرانی  الگوی  تغییر  در پی اثبات  پژوهش
بتواند    دیگر   سوی  از   جدید   نهادهای  در  جمعیت  کنترل و هدایت   برای تا  است 

های حکومت خود را مستحکم  ری و باالبردن فرمانبری، پایهوضمن افزایش بهره
 کند. 

های جدید،  ، حکمرانی، تکنیکنهادجمعیت،  کنترل و هدایت  :  واژگان کلیدی
 وری.بهره
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 مقدمه 

سیاسی،   پیوندهای  و  رابطه  از  نشیبی  و  فراز  پر  سیر  مردم  و  حکومت  رابطه 
و مذهبی در شکل مخالفت های سرکوب،  اقتصادی، فرهنگی  و  اطاعت  تعامل، 

قدرت،   افزایش  و  حفظ  کسب،  راستای  در  حکومتی  هر  است.  کرده  طی  را 
ها و  ها و بهبود کیفیت زندگی مردم در جامعه، رویهکنترل بیشتر افراد و گروه

تکنیکسیاست و  رویهها  این  دنبال  به  است.  کرده  اتخاذ  را  متنوعی  و  های  ها 
وسیتکنیک و  عمیق  توسعه  شاهد  بیشتر،  ها،  کنترل  برای  حکومتی  کردار  ع 
تر شدن حکمرانی از  تر جمعیت از یک سو؛ روند عقالنیخشونتتر و کمپوشیده

عقالنی   و  حکومتی  کردار  توسعه  روند  که  موضوعاتی  از  هستیم.  دیگر  سوی 
قاعده و  نشان میشدن  را  و  مندتر شدن آن  میان حکومت، جمعیت  پیوند  دهد، 

 . افراد است
مدرن بوده است.    یهاهای حکومتیت جمعیت از مهمترین دغدغهکنترل و هدا 

گیری قوانین  ها، و شکلملت  ـ   با گذر زمان، همگام با انسجام و تشکیل دولت
همراه با افزایش جمعیت و    ـ  هامنسجم و هنجارها در هر جامعه، هدف حکومت

جلوگیری از  تنها »کنترل و نظارت« به منظور تامین نظم و امنیت و  ـ نیاز به آن 
تکنیک قالب  »کنترل و هدایت« جمعیت در  بلکه  نبود،  مرج  و  های  بروز هرج 

وری و فرمانبری از جمعیت رو به ازدیاد،  جدید حکمرانی، به منظور افزایش بهره
های جوامع مدرن گردید. این رویه حکمرانی ابتدا در اروپا  مبنای سیاستگذاری

 شکل گرفت. 
ای  های کم و بیش پراکندههلوی اول نهادها و تکنیکدر ایران تا قبل از دوره پ

قاعده صورت  به  که  داشت  را  وجود  جمعیت  کنترل  و  هدایت  منسجم،  و  مند 
می تکنیکدنبال  این  اما  هدایت  کرد.  و  کنترل  موجب  دلیل  دو  به  نهادها  و  ها 

بهره افزایش  و  جامعه  نمیکلیت  افراد  مفید  کارگیری  به  و  نخست،  وری  شد: 
های مختلف صنعتی، ارتباطی، تجاری، شهری و غیره  ران هنوز در زمینهجامعه ای 
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که نیازمند افرادی برای این    ینهادهای فراگیرفاقد  و  نداشته  پیشرفت چشمگیر  
باشدزمینه بوده ها  زمینه  ،  این  در  تغییرات  بود؛  و  نامنظم  و  پراکنده  مقطعی،  ها 

و   نیروها  کارگیری  به  برای  حکومت  اراده  جمعیتی  دوم،  سیاستگذاری  و  افراد 
نمی اجرا  بود  گرفته  شکل  اگر  یا  بود  نگرفته  شکل  سالهنوز  از  اما  های شد. 

قاعده  1300 کنترل  برای  حکومت  اراده  رضاشاه،  دوره  از  بویژه  ومندو    تر 
های مختلف مورد نیاز  گیری از افراد در زمینهتر جمعیت در راستای بهرهقانونی

فرمانبری و  تکنیکیاننما  ،جامعه  و  نهادها  طریق  از  و حکومت  گردید  های  تر 
ثبت   و  سجل  ایجاد  چون  جمعیت،  هدایت  و  کنترل  برای  حکمرانی،  جدید 
احوال، تاسیس و گسترش مدارس در سطح کشور، تاسیس دانشگاه ملی، ایجاد  

یه متمرکز، ایجاد تقسیمات جدید کشوری بر مبنای استان، شهرستان و  یقوه قضا
گسترش   ...  روستا،  و  نظامبوروکراسی  طریق  از  نظام  بخصوص  کردن  مند 

پرورش،   و  بهرهآموزش  افزایش  در  ایجاد  سعی  و  انسانی  نیروی  از  وری 
  های قدرت خودتر، به منظور حفظ و تداوم پایهو منسجم ترعقالنی  فرمانبرداری

 کرد.

 چارچوب نظری 

تکنیک و  نهادها  قالب  در  و جمعیت  فرد  قدرت،  میان  در    هایرابطه  حکمرانی 
جامعه و  سیاسی  علوم  اندیشمندان  اکثر  میاندیشه  دیده  هر  شناسی  و  شود 

زاویه از  متغیر  دو  این  میان  ارتباط  برقراری  در  متفاوتی  اندیشمندی سعی  های 
جامعه و تربیت    یک   در   افراد   تعداد   بین   کمی،  نظر   از   افالطون   کرده است؛ مثال

  با  یا  و  کند می  برقرار  رابطه   خود   نیآرما  سیاسی  نظام  و   نها در نهادهای خاصآ
  بردگان،  از   اعم   کیفیت،  اساس  بر  جامعه  یک   هایگروه  و  افراد   بندیتقسیم

 جامعه  در  یک  هر  جایگاه  به  حکام،   و  نظامیان  صنعتگران،   و  کشاورزان
  جمعیت   کنترل   و  هدایت  برای  ایاندیشه  اما  .(103:  1393  عالم، )  پردازدمی

و    .ندارد  آنها  وریبهره  برای آنها  برای  هنوز  موضوع،  این  است  مشهود  آنچه 
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حکومتحکومت عبارتی  به  نیست؛  »مسئله«  وقت،  قرن  های  از  قبل  تا  های 
تکنیک ارائه  دنبال  به  عمدتا  بکارگیری  هفدهم،  و  هدایت  تربیت،  برای  هایی 

  ای به مسئله جمعیت افراد و جمعیت در امور الزمه را ندارند. یا نهایتا اگر توجه
شده است، تنها از بعد کمی، افزایش، کاهش و یا تثبیت نرخ  و فرد در جامعه می

هایی  ها و روشجمعیتی بوده است و کنترل و هدایت جمعیت به وسیله تکنیک
همه و  یکپارچه  و  منسجم،  فرمانبری  افزایش  راستای  در  را  آنها  بتواند  که  گیر 

 خورد.  وری، کارآمدتر کند کمتر به چشم میبهره
افزایش   ارتباطی،  تسلیحاتی،  نظامی،  بروکراسی،  و  اداری  اما تحوالت صنعتی، 

پیشرفت مهمترین  از  هفدهم  قرن  از  و....  شهری  تجاری،  و  مراکز  ها 
های جدید برای حکومت، نیازمند وجود افرادی  هایی بود که مسئولیتپیچیدگی

زمینه این  در  فعالیت  میبرای  ضروری  را  دولتها  مسئولیت  برای ساخت.  ها 
های حکومتی را به سمتی برد  گذاریها و سیاستتامین چنین نیروهایی، سیاست

که با تاسیس نهادهای جدید، هم افراد متخصص و صاحب فن تولید کند و هم  
 سازوکاری بچیند که این افراد در کنترل و نظارت دولت باشند.  

ه اندیشمندانی است  این تحوالت در نگاه فوکو تحلیلی دیگر یافت. فوکو از جمل
»دانش رابطه  چارچوب  در  جمعیت«  و  »فرد  مسئله  به  متفاوت  نگاهی    /  که 

داری دارد. وی به نحوی مسئله قدرت« از قرن هفدهم به بعد در جوامع سرمایه
آنها   بکارگیری  و  جمعیت  و  فرد  قالب شدن  در  منظور    را  به  جدید  نهادهای 

بهره و  میفرمانبری  نگاه  قدرت  سوی  از  حکومت  کندوری،  جدید  که  های 
تکنیکمی میبایست  ترتیب  استراتژهایی  و  در  ها  را  جمعیت  و  فرد  که  دادند 

خدمت اهداف خود بگیرند. از همین منظر است که فوکو بدن را جوالنگاه ظهور  
قدرت می بروز  به  و  یا  و  رویدادها  ثبت  محل  را  آن  نیچه(  از  )متأثر  و  انگارد 

جامع »عبارتی  که  مکانی  میتر  شده«  حکاکی  کامالً  تاریخ  دست  با  به  داند. 
جزئیتحلیل و  قدرت  سازمان  با  را  آن  خود  ظریف  کردارهای  های  ترین 

می نشان  و  زده  پیوند  بهاجتماعی  )افراد(  بدن  چگونه  که  قدرت    وسیلهدهد 
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 شود.تجزیه، دستکاری و بازسازی می
  روابط   از  نظامی  مدرن،   اجتماع  در   قدرت   فوکو،   برای  تبارشناسی   مفهوم  بر  بنا

دانش   مبتنی   جا  خود   درون   در  را   فرد   که  است   ( قدرت  /  دانش   شبکه )  بر 
  ثبت  خارجی  دفاتر  در )  شودمی  شناخته   که  همزمان  فرد،   معنا  این   به.  دهدمی
  سوی  از  شده  تحمیل  دانش  و  هنجارها  مطابق  را  خود  درون   از  یا  و  شودمی

  پزشکی،   چون   هاییدانش  نظام  تحت   یا  (کندمی  بندیطبقه  و   فهمدمی  اجتماع
  تحت  ترتیب،   این   به  و   شودمی  مرئی  گیرد،می  قرار   آموزش  یا  و  شناسی روان
  از  نیز   را   افراد   بدن   قدرت،  .(84:  1387  فوکو،)  گیردمی  قرار   قدرت   سیطره 
  همین   به  و  دهدمی  قرار   تاثیر  تحت   زندگی  محیط  به  دادن   نظم   و   آموزش   طریق
  بر  خواهدمی  که  زد  حرف  سیاستی ـ    زیست   یا  قدرت-زیست  از   توان می  دلیل
  . (64:  1384  فوکو،)  دهد  سازمان  خود  نظر  مورد  نظم  در  آن را   و  شده  اعمال  بدن
گردد  می  مکشوف  ،قدرت   اعمال  هدف   عنوان  به  بدن   که  است  این چارچوب  در

معلوم   روابط  از  انباشته   و  دارد   جای  سیاسی   ایعرصه  در  بدن  که  شودمی  و 
»رام  آن  که  است  قدرت به  و  را  عبارتی  به    اقتصادی  و  سیاسی  لحاظ  مولد«؛ 
  فناوری   رهگذر   از  آن  نیروهای  و  بدن   تسخیر  این   .کنند می  سودآور«  و  »مفید
  دقیقاً  که  است  بدن  از  دانشی  مقوم  سیاسی   فناوری   شود، اینمی  مقدور  سیاسی
  که  است   بدن   نیروهای  بر   ایسلطه  و   چیرگی و مقوم  نیست   بدن   عملکرد  دانش 
یعنی چگونه  .  (99:  1385  اسمارت،)  است  هاآن  بر  غلبه  توانایی  از  بیش  چیزی

دهد و اینکه این »قسم معرفت و این نوع قدرت  قدرت به اشیا و افراد شکل می
  باید   بنابراین از نظر فوکو، (.  90:  1376)فوکو و دیگران،    از ما چه ساخته است« 

  لحاظ  به  بلکه   قانون  لحاظ  به   نه  تکنیک،   نظر  از  بلکه  حق،  نظر   از   نه  را   قدرت
  کنترل و به کارگیری مجازات، نظر  از  بلکه سوءاستفاده نظر  از  نه  و بهنجارسازى

به    آنها  کنترل  و  افراد  رفتار  تنظیم  ، قدرت   نهایى  غایت  در این صورت، .  بفهمیم
بهره است منظور  بیشتر    طریق   از   رفتار   تنظیم   به  معنا   این   در   حکومت  و   وری 

  این  بر.  دارد   داللت  تکنولوژیک  مناسب  ابزارهاى  عقالنى  کم  یا  بیش  کاربرد
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  مدیریت،   سازماندهى،   نظیر  مسائلى  با  مواجه  مدرن،   قدرت  نهادهاى  اساس، 
 . بودند افراد از زیادى  جمعیت نظارت  و  کنترل

 های انضباطی و تنظیمی قدرت تکنیک 

از    فوکو به  تببین کارکرد تکنیکقبل  انضباطی و تنظیمی از قرن هفدهم،  های 
  آنکه،   پردازد. نخستدو ضعف عمده قدرت سیاسی در غرب از قرون وسطی می

  ناپیوسته  بسیار  شد، قدرتیمی   اعمال  اجتماعی  بدن  در  که  آنگونه  سیاسی  قدرت
چیزها،    از  نامحدودی  شمار  و  بود  گشاد  بسیار  قدرت«  تور  های»حلقه  یعنی   .بود

 هایفرآیند  نتیجه  در .  گریختندمی  قدرت   کنترل  فرآیندهای  از   عناصر، رفتارها
ماندند؛  می  کنترل   از  خارج   شکلی   به   که  گوناگون  سازوکارهای  و   اقتصادی
دقیق   قدرتی  استقرار    قدرتی  از  گذار   لذا   .کردمی  طلب  را  ایذره  و  پیوسته، 
ذره  قدرتی  به  کلی  و  خالءمند اینکه  صورت  سازفردی  و  ایپیوسته،    به  گرفت؛ 

  حرکاتش  و   بدن  خودش، در   در   را  فرد  هر  کالن، بتوان  و  کلی  هایکنترل  جای
بازدهی    پرهزینه   اندازه   از   بیش  سازوکارها  این  دوم آنکه،  .کرد  کنترل  بودند و 

  که قدرت  از  سازوکاری  »یافتن بنابراین آفرین بود.ها مشکلکم نسبت به هزینه
برای  ترینکوچک  تا  اشخاص   و  چیزها  کنترل  عین  در  نه   جامعه  جزئیات، 

  شود، یک  اعمال  اقتصادی   فرآیند  راستای  در  و   چپاولگر   اساسا  باشد، نه   پرهزینه 
 . (187:  1389فوکو، ) است« اساسی  کار

را جهش  حلراه  فوکو ویژگی  دو  در    غرب  در  قدرت  تکنولوژیک  بزرگ  این 
می جمعیت  و  فرد  با    هایتکنیک  و  ابداعات  گرچه  وی  نظر   از  . داندارتباط 

بایداهمیت  با  خیلی  صنعتی مهم  را  سیاسی  هایتکنیک  تاریخ  اند؛    .دانست   هم 
کند؛  می  بندیگروه  بزرگ  فصل  دو  در  را  سیاسی  هایتکنولوژی  ابداعات  وی

تکنیک »چگونه)تکنیک  قدرت   سازفردیت  هاینخست،  انضباطی(؛  از    های 
  قرار   جایی  در  یابد، چگونه  افزایش   هایش قابلیت  چگونهشود،    مراقبت  هرکسی
به  مفیدتر  آنجا  در   که  گیرد :  1389فوکو،  )  «است  این  انضباط  من  نظر  باشد؛ 
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  هدف   شانرفتارهای  و   هابدن  تا  را   افراد   واقع  در   که   ایتکنولوژی .  (187-188
  هدفش  که  ت سیاس  -کالبد  نوعی  تکنولوژی  این  مجموع  در  .است  گرفته

تکنولوژی  . است  افراد   کالبدشناسی   سده  دوم  نیمه  قدرت که در   -زیست  دوم، 
این  ظاهر  هجدهم    خود  هدف   ، فرد  مقام  در   را   افراد   دیگر  هاتکنولوژی  شد. 

  بر   دیگر  صرفا  قدرت  یعنی  . بود  «جمعیت»هدفشان    عکس  بر  دانستند، بلکهنمی
بلکهنمی  اعمال  ( هاسوژه)  اتباع   شود می  اعمال  آن   بر  قدرت   آنچه  شود، 

نیست،    انسانی   شمار  پر  گروه  یک  معنای  به  صرفا  »جمعیت  .است   «جمعیت»
  بر  در   را  آنها  شناختی زیست  قوانین  و  فرآیندها  که  است  زنده   موجوداتی  بلکه
به  گیرد می دارای  . است«  حاکم  و   مسلط  ها آن  و    شیوع  نرخ  جمعیت 

دارای بیماری دارای    سالمتی   از   وضعیتی   هاست،  آموزش  است؛  از  وضعیتی 
  زوال  تواندمی  است، دارای مشخصات فردی مشخص )شناسنامه( است؛ جمعیت

از نظر وی در این چارچوب،    .(190:  1389فوکو،  )  یابد   توسعه  برعکس   یا  یابد
  این  در   حکومت  و   آنهاست  کنترل  و   افـراد  رفتار   قـدرت، تنظیم  نـهایی  غایت
  مناسب  ابزارهای  عقالنی  کم  یا  بـیش  کاربرد  طریق   از  رفتار  تنظیم   به  معنا

 . دارد  داللت  تکنولوژیک
نهادهای  این  بر  سازماندهی،    نظیر   مسائلی  با  مواجه   مدرن،   قدرت  اساس، 

  این  با  مواجهه  در  . بـودند  افـراد   از   زیـادی  جمعیت   نظارت   و   کنترل   مدیریت، 
تکنیک   و  محاسبه  عنصر  بردارنده  در  که  شد  مطرح  هاییتاکتیک  و  هامسائل، 

نظارتتاکتیک  این .  بود  موردنظر  هـدف  شـناخت با    که  مستمر  مراقبت  یا  ها 
 انـعکاس   نهادها  در  جامعه  کنندگاناداره  سوی   از  قدرت  /دانش  تکنیک  عنوانبه

  تابعین عمل   بر  مستمر  نظارت  و  کنترل، شناسایی  اعمال  طـریق  از  و  یافتمـی
 مـشاهده   و  نظارت  طریق  از   که  قدرت   انضباطی  هایتکنیک  این  .کردمی

  و   خشونت  و   دادمی  قرار   دانش  با  عمیق   پیوندی  در   را   قدرت  شد،مـی  اعـمال
  کنترل   و  نـظارت  نـمودن  درونـی  با  و  کرده  تعدیل   را  قدرت  نظامی  خصلت

افراد    فرایندهای   بینانهسراسر  نظارت   نحوه   این   . کندمی  آن   پذیرای  را   مستمر، 
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 و  معماری  سـبک  طـریق  از  که  ایسراسربینانه  نظارت  با  سازیفردی
به  های نوآوری   در  را  افراد  شد، می  اعمال  مراتبی  سلسله  صورتی سازمانی، 

 آنچه   تـا  کرد مـی  بندیطـبقه  بیمار  /سالم  یا  مرد  /  زن   نظیر  خاصی  هایرده
  این  (.130:  1380)هیندس،    شود  نامد، محقق می  «منقاد  و   مفید  هایبدن»  فوکو
  برای »  :شدمـی  اعمال  ذیل  اهداف   با  نفر   چند  یا  یک  قدرت، بر  انضباطی  شکل
  برای  آنها   دهد، تواناییمی  شکل   را   خود   کنترل  برای  آنها   مهارت، توانایی   آنـها
آنهامی  افزون  را  هماهنگ  عمل   ـنعطفم  دسـتور  و  فرمان  برابر  در  را  سازد، 
فوکو،  )  کند«می  ریزیقالب  را  آنها  خصوصیات  دیگری   مسیرهای  در  کند، یامـی

1392  :210 .) 
  و   قدرت  مناسبات  که  کند می  تالش  مرور  به  خود  آثار   در  فوکو  مبنا  همین  بر

  لذا   .دهد   نشان  قدرت   جدید   هایتکنیک  با  را   اتباع   و   حاکم  بین   قدرت   روابط 
می   ، تدریج   به  که  کند می  استدالل  «تنبیه  و   مراقبت»  در   وی   که  شود مشاهد 

 سرکوب  و  تنبیه   به   قدرت  قدیمی   میل  جایگزین  انسان  سازماندهی   و  کنترل 
تکنولوژیمی یعنی    به  ،بدن   تعذیب   یا   امحا   عوض   در   قدرت   جدید  هایگردد؛ 
  را  هااستفاده  بیشترین   هاهزینه  کمترین   با  بتوانند   تا  شدند   متمایل  بدن  کردن   رام
  و  مطیع   های بدن"  ایجاد  به  انضباطی   قدرت  اساس  این  بر   .کنند  هابدن  از

  فرآیندی.  بود  شده   معطوف   "سیاست   در   ضعیف  هایبدن  و   اقتصاد  در   قدرتمند 
  منظور   این  برای   . شد  گرفته  بکار  ها زندان  و   هامدارس، درمانگاه  در   زودی  به  که

  ، قدرت   و   دانش   هایتکنیک  فوکو  زعمبه  که  شد می  گرفته  کار   به   هاییتکنیک
شبکه  ایجاد   : رفتندمی  شماربه   توامان توزیع حصار،    قابلیت   و   مکانی  بندی، 

 تعویض.  و جایگزینی 
  مسئله  آن  در   است که   بدن  بر   هایش، تکنیک  انضباطی و  قدرت   تمرکز   بنابراین
ی،  مراتب  سلسله  عیارتمام  نظام  یک  لطف  به  افراد   ذهن  و  بدن   ساماندهی   اصلی

آنچه   گزارشگری   و   بازرسی، حسابرسی    انضباطی   تکنولوژی  توانمی  که  است، 
  تربیت»سرگرم    انضباطی  قدرت  کلی  طور  به  لذا  . (322  : 1390فوکو،)  نامید  کار
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موازی  نیروهایش،   اخذ   هایش، قابلیت  افزایش  بدن،    رام  و  مندیفایده  افزایش 
:  1383فوکو،)بود   «کنترل  مقتصدانه  و  کارآمد  هاینظام  در  آن  ادغام بودنش، 

  این  ظهور  از   متاثر  را   داریسرمایه  شدن  پذیر امکان  فوکو  سرانجام  .(160
  هایبدن  سان بدین  . داندمی  ها بدن  شده مدیریت  ادغام  و   قدرت   هایتکنیک

که    کند می  تصریح  فوکو  البته  .گیرندمی  قرار  آمایش  و  پایش  تحت  شهروندان
  که فهمید   طور این نباید  را  بعد  به هجدهم  سده   از  اروپا در  جوامع  شدن »انضباطی 

یاشده  مطیع  پیش  از  بیش  جوامع  این  افراد پادگان،    به   همگی  جوامع  این   اند، 
  هر  سازگاری  دنبال  به  که  فهمید  طور این  باید  اند؛ بلکهشده  شبیه  زندان  یا  مدرسه

  تولیدی  هایفعالیت  میان ـ    اقتصادی  و   عقالنی  پیش   از   بیش   ـ  تر شده  کنترل   چه
 (. 324:  1390)فوکو،  اند«بوده قدرت  روابط بازی و

با  تکنولوژی بعد  به  بیستم  قرن  از  فوکو  نظر  از  قدرت  انضباطی  های 
درتکنولوژی کرد.  تکمیل  را  خود  تنظیمی  تکامل   فلسفه  و  اندیشه  های    فوکو، 
  تنظیمی   های ژیتکنولو  گیریشکل  بعد   و  قدرت   انضباطی   هایتکنولوژی
  کنترل  مجزا، به  صورت   به  «فرد»  بر   نظارت   و   کنترل   از  عبور   رهگذر   قدرت، در 

یعنی   «جمعیت»  بر  نظارت  و   فرد   کنترل  تنها  قدرت   هدف   بعد  به  این  از  است؛ 
 .هم است  جمعیت  کنترل بلکه نیست
  که   است  فراگیر  هایتوده  با  داشتن  سروکار  قدرت  جدید  هایتکنولوژی  هدف 
  است«  گونه  مثابه  به   انسان  بلکه  نیست   فرد  مثابه  به  انسان  قدرت   ،آن   در

  را   سیاست  زیست   گفتارهایش   درس   از  یکی   در  وی  .(323  : 1390)فوکو،
  سازیعقالنی  برای  هجدهم،  قرن   آغاز  از  که  تالشی»  . کندمی  تعریف  اینگونه
  از  ایمجموعه   خاص   هایپدیده  سوی  از   حکومتی   عمل  روی   پیش   مسائل

از  گرفته   صورت   جمعیت   دهنده   تشکیل   موجودات سالمت،    جمله  است؛ 
 .(425:  1390فوکو، ) « غیره بهداشت، شهرنشینی و

 هفتاد   دهه  از  شد  سبب  فوکو  اندیشه  در  قدرت  هایتکنولوژی  بررسی  روند  این
 بر   تمرکز  عوض  در  جمعیت  و  فراگیر  هایتوده  بر  فوکو  بیشتر  تمرکز  سو  آن  به
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  اول   جلد  در  در  وی  که  ایگونه  به  .باشد  کنترل  و  پذیریتربیت  و  مجزا  هایبدن
  برخالف   تا  است   آن  درصدد  «گفتارهایشدرس»  در   نیز  و  «جنسیت  تاریخ»

  میکروفیزیک  با  را   آن  و   شده   قائل  منزلتی  "قدرت   ماکروفیزیک "  برای   گذشته
  زیست  از  برآمده   قدرت  ماکروفیزیک  دیگر  عبارت  به  .سازد   مرتبط  قدرت
  انضباطی  قدرت   از  گرفته  نشات  قدرت   میکروفیزیک  با   مندیحکومت  و   قدرت

 . گیرند می قرار   هم کنار در

 های جدید حکمرانی تا قبل از دوره پهلوی اول تکنیک 

بر رابطه شاه   نهاد دربار مبتنی  بر پایه  ایران رابطه حکومت و مردم  پیرو  ـ    در 
ب کننده  تعیین  پادشاه  اراده  آن  در  که  است  بیبوده  مطیع  رعیت  و  و  ود  چون 

به   ایران را  اما گذر زمان شکل حکومت و نحوه حکمرانی در  چرای این اراده. 
داری  حکومت  شدت تحت تاثیر قرار داد. تحوالت گوناگون در عرصه نهادها و

ها و  خوش حرکتدهد که کشور از قرن نوزدهم به بعد دستدر ایران نشان می
مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی،  های  تحرکاتی نو در زمینه

است. یکی از    بوده  جدید  تفکرات  و  هاپرسش  پایه  بر  آموزشی و علمی و غیره، 
مهمترین این تغییرات و حرکات، حرکتی است که در آن الگویی جدید بر پایه  

داری و کنترل و هدایت جمعیت  ها و تجارب مختلف در زمینه حکومترهیافت
گرف  ارتباطی،  شکل  صنعتی،  نهادهای  گسترش  و  ایجاد  با  بنابراین  است.  ته 

گیری تفکر و الگویی جدیدی در رابطه  توان از شکلامنیتی، نظامی و اداری می
تکنیک بهرهبا  و  فرمانبری  منظور  به  حکمرانی،  و  های  افراد  کارآمدی  و  وری 

 جمعیت در ایران دید. 
توان مواجهه با روسیه دانست. زیرا  یمهمترین نقطه این آگاهی در حکمرانی را م

»مواجهه با روسیه آگاهی نخبگان ایران را دچار بحران کرد و هماهنگی دیرینه  
عناصر فرهنگی ایران را    های حیات اجتماعی و سیاسی و نیز آهنگمیان ضرب
های ایران و روسیه از  ایرانیان تا قبل از جنگ(. 53:  1392 ی،ئ)طباطبا « به هم زد
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  خبر بودند. بدین ترتیب نزد آنان زیستند بیمرانی عصری که در آن میفنون حک
محلی از اعراب نداشت. بدین ترتیب با بروز بحران    ، های جدید حکمرانی آیین

به عقب نسبت  نخبگان  نحوه حکومت کردن، اصالحدر ذهن  و  و  ماندگی  گران 
ند. این بحران  سیاستمداران آگاه دست به نوسازی و تغییرات در اداره جامعه زد
به حکمرانی  و  حکومت  نحوه  در  را  خود  از  مهمی  و  بخش  رساند  ظهور 

  امور   تنظیمگران سعی در تغییر و اصالح نوع حکمرانی و منظم کردن و  اصالح
 کردند.  جمعیت 

دانست که پس از شکست از روسیه،    حکمرانیتوان نخستین  عباس میرزا را می
دیگری« بر »خود«، دست به اقداماتی زد  با درک بحران به دنبال علل برتری »

های  ها و آیینکه بتواند بخشی از این بحران را با استفاده و به کارگیری تکنیک
وری و فرمانبری جمعیت در آذربایجان  جدید حکمرانی در راستای افزایش بهره

»نظام   ایجاد  به  عثمانی،  جدید  نظام  از  خود  برداشت  مطابق  وی  دهد.  انجام 
 بود که آذربایجان دست زد. هسته اصلی این نظام جدید، نهاد ارتش  جدید« در  

توپ و    یهاکارخانه  ،شد. برای تجهیز این ارتشاز شش هزار نظامی تشکیل می
و  تفنگ پاریس  در  ایران  نمایندگی  دفاتر  اولین  وی  ساخت،  تبریز  در  سازی 

ه از محصالن نخستین گرو  ، های این نهادلندن را افتتاح کرد و برای تامین نیرو
عباس میرزا و همفکرانش  (.  68:  1390)آبراهامیان،  ایرانی را به اروپا اعزام کرد«

نظریه   اخذ  امکان  بررسی  و  جدید  نظامی  الزامات  درک  وقف  یکسره  را  خود 
های  تری در باب تکنیکانداز کلیجنگ نموده بودند و از این لحاظ فاقد چشم
  اما   (.89:  1392)خدیو،  ور غربی بودندحکمرانی و مسائل مربوط به قدرت نو ظه

  به  -تیجمع  و  فرد   به  توجه  ج ی تدر  به  ،یحکمران  نحوه   در  اندک   راتییتغ  نیهم
  را   قدرت  یبرا  آنها  شدن  مسئله  و  ـ  نیقوان  و   اصالحات  یی نها  هدافا  عنوان

 . زد  دیکل
روند اصالحات به مدت دو    ،با مرگ عباس میرزا و به قدرت رسیدن محمد شاه
آگاهی به نیاز به تغییر  با    کبیر دهه به فراموشی سپرده شد. بعد از این رکود، امیر
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های جدید حکمرانی را گسترش  تاسیس نهادهای جدید، تکنیکدر حکمرانی، با  
با رویت  داد را  افراد  بدن  و  و  قدرت  نهادهای جدید در چنگال  پذیر کردن در 
حانظام در  دانش  شکلهای  داد ل  قرار  کرد،  گیری  احیا  را  دائمی  ارتش  وی   :

نیازمندی تامین  ارتشبرای  سالحهکارخان  ،های  توپ،  تولید  برای  های هایی 
 ... و  نظامی  یونیفورم  کشور    سبک،  رسمی  روزنامه  نخستین  عنوان    باساخت، 

نها بنیاد  اولین دبیرستان سبک جدید دارالفنون را  اتفاقیه را دایر کرد،  د،  وقایع 
آبله مثل  بهداشتی  امور  انجام  و  واکسیناسیون  درمانگاه،  مخارج تاسیس  کوبی، 

درآمد داد،  کاهش  را  تعلیق  دربار  گمرکی،  عوارض  بردن  باال  با  را  دولتی  های 
فروش مقامات اداری، نظارت دقیق بر ماموران مالیاتی و وضع مالیات جدید بر  

داد افزایش  »اداره  (.  70:  1390)آبراهامیان،   تیولدارن  که  شد  باعث  آیین  این 
از   افراد  مال  و  جان  و  حقوق  و  شود  استوار  مشخص  قواعدی  پایه  بر  مملکت 

   (.86:  1389)آدمیت،  اعمال خودسرانه مصون بماند«
  یشروع  تنها  ت، یجمع   و  افراد   کنترل  و  یر ی پذ تی رو   یبرا  ر یکبریام  اقدامات 
  یبرا  تیجمع   شدن   »مسئله«  و  ی حکمران  نیی آ   در  منسجم  رییتغ  یبرا  ناقص
تکنیک  .بود  آنها  ت یهدا  و  کنترل  امکان  و  قدرت تکامل  این  سیر  های  در 

در کنار اقدامات پیشین کارهایی را ترتیب داد:  نیز  حکمرانی، ناصر الدین شاه  
تلگراف؛  شبکه  با    ایجاد  را  شاه  نتیجه  در  ایاالت،  با  را  تهران  تلگراف  شبکه 

ت، پایتخت از پلیس منظم، شهرداری، رفتگر،  ساخاش مرتبط میمجریان محلی
... و  شد  درمانگاه   ی هاشهر  در  یو  نیهمچن.  (74:  1390آبراهامیان، )  برخوردار 

  گور   به  زنده   شکنجه،  ژهی و به  یسنت  یهامجازات  تا   کرد  بنا   یی هازندان  بزرگ
  در  چاپخانه  و  درمانگاه  و  مدرسه  شد،   گذاشته   کنار  مجرمان  عضو  قطع   و  کردن
  نفر  چهل   و   داد  گسترش  را   دارالفنون  کرد،  ریدا   همدان  و  اصفهان  ه،یاروم  ز، ی تبر
دو  (.  79:  1376  )کرمانی،  کرد   اعزام   فرانسه  به  را   آن  الن یالتحصفارغ  ن ینخست   از

چاپخانه،   این  کرد.  بنا  دولتی  چاپخانه  یک  و  ترجمه  مدرسه  یک  رسمی،  مجله 
از   بیش  تبریز  قدیمی  چاپخانه  و  کردند  160دارالفنون  منتشر  کتاب    عنوان 
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  در   و  افراد  شدن   یمرئ  مرور   به  اقدامات   نی ا  همه(.  75:  1390)آبراهامیان،
  دوره   نی ا   در   مثال .  ساخت یم   ری پذ امکان  را   افراد   گرفتن   قرار   قدرت   دسترس 

  ی گردآور  نظام  ی ریگشکل  باعث  و  گرفت  شکل   تهران  در  هایسرشمار  نیاول
  را   تهران   مردم   ره یغ  و   خانوارها  تعداد   جنس،  سن،   افراد،  تعداد   که  شد   یاطالعات

 اطالعات   ن ی ا  آمار  چون  یدانش  از  استفاده  با  قدرت   و   داد  قرار  دولت   اریاخت   در
  کنترل  را  افراد   تا  گرفت   کار   به  یی هااستیس  نی تدو   ی برا  را   شده   یگردآور

  د یجد  یهاکی تکن  و  هابرنامه  در   که  است   مهم   نکته   ن ی ا  به  توجه   اما.  کند
  ی زیچ  بر  پادشاه  اراده  اگر  یعبارت  به.  بود  کننده  نییتع  پادشاه  اراده  ،یحکمران
 .شدیم  محو   نصورتی ا   ریغ   در  گرفتیم  صورت  برنامه  آن   گرفت، یم  تعلق
 دلبخواهانه   یحکمران   صحنه  را  یخ ی تار  ادوار  تمام  یضمن  طور  به  خان  »ملکم

  هر  »شاه:  دیگویم  کرزن  چنانچه  ای (.  40:  1389  خان،ملکم)  دانستند یم  پادشاهان
  ازات یامت  و  حقوق  همه....است   قانون  سخنش  دهد،   انجام  تواندیم  بخواهد  یکار
  و  مقننه  ه، ییقضا   قوه  سه.  اوست   دست  در  کشور  منابع  همه  از  یبرداربهره  حق  و

 شاه  بر  توانینم  ی الزام  و  دی ق  گونهچیه  و  است   متمرکز  او  وجود  در  هی مجر
 (. 433:  1364 کرزن،) کرد« لیتحم

گرچه رابطه جامعه و نهاد حکمرانی در ایران همیشه وجود داشته است    بنابراین
  در   رییتغ  باکردند؛ اما  شان بر یکدیگر را لمس میو طرفین بازخورد تصمیمات

  و  یمندمی تنظ  شاهد   ، ی حکمران  وهیش  در  اصالحات  انجام  و   یحکمران   یهاکیتکن
  اقدامات   لذا.  م یهست   ن یسراسرب  ی نظام  یریگ شکل  و  رابطه   ن ی ا  شتر یب  ت یشفاف
  هم ، دهیشیندین  ای   ده یشی اند  شاه، ن ی ناصرالد و  ریکب ریام  خصوص  به و  راز یم عباس

  ها، کارخانه  چون  یی هانهاد  قی طر   از   هابدن  یساز عیمط  و   یبهنجارساز  قیطر   از
  در  شانیها ینگران  لهیوس   به  هم  و  مدارس  آموزشگاه،  درمانگاه،  زندان،   ارتش، 
  ت یهدا  و  کنترل  ینوع  بر  یمبتن  ، یکوبآبله  چون  یموارد  و  یعموم  سالمت  قبال
دالیلی    این  اما  .دادیم   دی نو  را  یحکمران   یالگو  در  رییتغ  که  بود به  اصالحات 

بیشتر  نیز گسترش  و    داوم و یکپارچه نبودن آنهاعدم تچون؛ کم بودن عمر آنها،  
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مرکز و  دربار  حوزه  و    در  کمتر  حوزههمچنین  )پایتخت(  را  دیگر  مناطق  و  ها 
میدر وبر    جهت  در  بتواند  هایی طرح  چنین   که  شدمی  آن   از  مانع  این  گرفت 

مداوم   هدایت    و   کنترل  و  عقالنی    و   بهبود  منظور   به ـ      افراد   بیشتر   منسجم، 
اما با گذشتن از عصر ناصری و پیروزی    .شود  ـ   دولتمردم و    کارایی  افزایش 

مشروطه گستردهتکنیک  ، انقالب  حکمرانی  کاملهای  و  شد.  تر  قبل  از  تر 
اصالحات و تصمیم برای اداره مملکت از حوزه محدود دربار بیرون آمد و مردم،  

های دولت دارای نقش پررنگی شدند و مسیر حکمرانی و خلق و  کابینه  مجلس، 
تکنیک جکاربرد  بهبود  های  جمعیت  و  افراد  به  توجه  جهت  در  حکمرانی  دید 

ملی،   شورای  مجلس  پایه  بر  و  اساسی  قانون  بر  مبتنی  مشروطه  نظام  یافت. 
نظامی متفاوت از نظام شاهنشاهی بود که ضمن نگاه به تفکیک قدرت، بر شکل  

می تاکید  حکمرانی  از  در  جدیدی  گسستی  مشروطه  فرمان  صدور  لذا  کرد. 
 رود. شمار میایرانی نیز بهالگوی حکمرانی 

نزد نخبگان و دولتمردان نوگرا، اخذ الگوهای جدید   مسئله اصلی در این زمان 
که تحقق این امر را ابتدا از رهگذر    حکمرانی و نوسازی  و نهادهای جدید بود 

و   استقرار  از  بعد  اما  بودند.  متصور  آن  با  مرتبط  نهادهای  و  قانونی«  »نظم 
قانونی نظم  این  نخبگان  شکست  اکثریت  مشروطه،  جدید    ،در  الگوی  اخذ 

برای   تمهیدی  طریق،  این  از  تا  دیدند  مرکزی  حکومت  اقتدار  در  را  حکمرانی 
نوسازی اقتصادی، ایجاد نظام آموزش و پرورش، ایجاد نظام سالمت، نوسازی  

 های مسلح شکل گیرد. مالیه و دستگاه قضا و نوسازی ساختار نیرو
های جدید حکمرانی در ایجاد  ها و تکنیکتفاده از سیاستبنابراین ابداعات و اس

زیرساخت وزارتخانه،  پلیس،  زندان،  مدارس،  منظم،  ارتش  های  نهادهایی چون 
جبران   برای  بود  تالشی  قاجاریه  دوره  پایان  تا  چنین،  این  مواردی  و  ارتباطی 

به ظرفیتعقب توجه  بدون  »دیگری«  از  تقلید  به صورت  هم  آن  و  ماندگی،  ها 
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و وابسته به شخص   1نیازهای داخلی که این تقلیدها نیز مقطعی، ناقص، محدود 
 بود نه به صورت الگویی قانونی و منظم و بادوام. 

 های جدید حکمرانی جمعیت به عنوان هدف نهایی تکنیک

پهلوی از عصر  به جمعیت  ، تا قبل  نگاه  یعنی جمعیت    ؛ غالب  بود  سلبی  نگاهی 
قحطی،   شورش،  جنگ،  چون  عواملی  که  بود  حکومت  توجه  مورد  زمانی 

داد و  هایی از خاک ایران و بالیای طبیعی دیگر رخ میخشکسالی، جدایی بخش
آمد. اما همراه با  شدند و تلفات سنگینی به بار میدر نتیجه عده زیادی کشته می

ها،  ها و درمانگاه دید چون مدارس، بیمارستانایجاد و گسترش منظم نهادهای ج 
قضا  قوه  نگاه  ی دانشگاه،    ... و  مستغالت  و  امالک  و  احوال  ثبت  ادارات  و  یه 

تر به جمعیت و جامعه، قدرت  ایجابی به جمعیت نیز ایجاد شد تا ضمن نگاه ویژه
 و نفوذ دولت را افزایش دهند. این روند در دوره رضاشاه قوت گرفت. 

تکنیکبرای رضاشا اجرای  و  تدوین  مقدمه  جدید حکمرانیه  کنترل    های  برای 
در    جمعیت،  فیزیکی  قدرت  انحصار  تضمین  و  موازی  قدرت  هرگونه  حذف 

یورش بود.  دولت  موفقیتدست  کردستان،  های  گیالن،  به  رضاخان  آمیز 
مناطق دیگر  و  منظور    ،خوزستان  به  متمرکز  دولت  ایجاد  ایده  پایه  بر  یکسره 

احاط و  به  کنترل  و  کشور  کردن  یکپارچه  و  کشور  مناطق  تمام  بر  مستقیم  ه 
انقیادآوری افراد و مردم صورت گرفت. لذا این واقعیت آشکار شد که »تغییری  

میان مرکز   بنیادی چه در ماهیت قدرت سیاسی در تهران و چه در خصلت رابطه
 . (371: 1383  )کرونین، با ایالت رخ داده است«

م مقتدر  دولت  ایجاد  و  با  زد  بسیاری  اقدامات  به  دست  حکومت  رکزی، 

 
 نیـا گـرید یسـو از و بـود انـدک یحکمران دیجد  یهافن  تعداد  ییسو  از  که  است  نیا  بودن  محدود  از  منظور.  1
 نیـا  حـوزه  گـرید  منـاطق  و  شـدیمـ  جـانییآذربا  و  تختیپا  مثل  ییایجغراف  خاص  یهاحوزه  به  محدود  هاکیتکن
 .بودند کمتر ای و نبودند هاکیتکن
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  بار اولین   برای  ها آن را تدوین و اجرا کرد که بیشتر سابقهبنیادی و بی اصالحات 
های  ها و تکنیکگرفت. اقداماتی که نشان از حکمرانی جدیدی با آیینمی  انجام
می اعمالنو  این  از  هدف  و  اقدامات    ،داد  این  بود.  جمعیت  هدایت  و  کنترل 

 ارتند از:  عب
  کردن  کوتاه  و   اشرار  سرکوبی  با  کشور  در  سابقهبی  عمومی  امنیت   ایجادـ  1

 .ملی وحدت ایجاد و  متجاوز مالکین و ایالت روسای  محلی،  متنفذین دست
  امنیت   تامین  و   کشور  تمامیت  و   استقالل  حفظ   برای  نوین  ارتش   ایجادـ  2

  و  فارس  خلیج  هایآب  در   دریایی  نیروی  هوایی،   نیروی  ایجاد  و  عمومی
 شهرهای   و  کرمانشاه  و   تهران  در  نظام  دبیرستان  تاسیس  خزر،  و  عمان  دریاهای
  از   اروپایی  کشورهای  به   نظامی  دانشجوی  اعزام  افسری،  دانشکده   تاسیس   دیگر،
 نیروهای   فنی   و  نظامی  هایرشته  در  تجربه  و  تحصیل  برای  ایتالیا  و  فرانسه  قبیل

و    و  دریایی  زمینی،   نقاط   تمام  در  عمومی  وظیفه  نظام  قانون  اجرای هوایی 
می اوبرلینگ    1304  تا  1300  هایسال  فاصله  در  »رضاخان  :گویدکشور. 

.  کند  سازماندهی   هواپیما  و   نفربر  به  مجهز  و  ایالت   از  مستقل  ارتشی   توانست
  و  جنگاوری  روحیه  بر  آن   تجهیز  و   ارتش  گسترش  طریق   از   سانبدین

 شاه   رضا  . (178:  1383  اوبرلینگ،)  آمد«  فائق  ایلیاتی  جنگجویان  سلحشوری
  صورتی   به  .کـرد  تـجهیز آنرا    و  لیتشک  مرکزی  قدرتمند  ارتش   یک  رفتهرفـته
  400000  بسیج   و   تجهیز  قابلیت  با   و  غربی   الگوی  با  ارتشی   ، 1320  سال   در   که
 .(Banani, 1961: 56) بود گرفته شـکل نـفر

اداری، عمرانی و بهداشتی، سیاست اعزام محصل به خارج  برای تکمیل کادر  ـ  3
سال   »در  شد.  گرفته  پیش  از    1304در  مرکب  گروه  نفر    60نخستین 

بهبورسیه اروپایی  به کشورهای  دولتی  اعزام  های  آلمان  و  بلژیک  فرانسه،  ویژه 
رشته در  تا  نمایند« شدند  تحصیل  غیره  و  فنی  علمی،  :  1379)کاتوزیان،    های 

155  .) 
  سبک   به  دبیرستان  و  دبستان  تاسیس  همگانی،   آموزش  و  فرهنگ  توسعه  ـ4
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غیره    و(  1316)  ملی  کتابخانه  صنعتی،  هنرستان  تهران،  دانشگاه  تاسیس   جدید، 
 از دیگر اقدامات این دوره بود. 

کشور،    در  مخابرات  دانشکده  تاسیس   و  ارتباطی، مخابرات  لی وسا   گسترشـ  5
  و سازیفارس، جاده  خلیج تا  خزر دریای  از  ایران  سراسری  آهن راه  اولین  ساخت 
بود  ارتباطی   های پل  ایجاد دوره  این  زیربنایی  اقدامات  مهمترین  و    از  )دشتی 

های بیرون مرکز را  که دسترسی مرکز به ایاالت و جمعیت  (345:  1389  ابطحی،
 ساخت. تر میتر و سهلبه منظور کنترل و هدایت، راحت

و  عموم برای شناسنامه  کردن اجباری  و احوال ثبت  و  آمار  کل اداره  تاسیس ـ 6
  دفاتر  تاسیس  رسمی،   اسناد  دفاتر  تاسیس  امالک،  و  اسناد  ثبت  اداره  تاسیس
  صحت  تضمین   و  اشخاص  حقوق  تثبیت  منظور   به  غیره  و  طالق   و  ازدواج

  اداره   تدریجبه  ، 1307  سال  در   رسمی   ادناس  دفتر  قانون  تصویب   از   بعد.  معامالت
  ثبت   برای  ها، شهرستان  در  آن  تابعه  ادارت  و  تهران  در  امالک  و  اسناد  ثبت

  مالکیت  وضع   و  آمدند   وجودبه  رسمی   مالکیت  اسناد  صدور  و  امالک  مشخصات
  گذشته  هایزمان  آشفته  اوضاع  به  و  گردید  مشخص  قانونی  مقررات  طبق  امالک

 . (81: 1311  پارس، سالنامه) دادند خاتمه موارد  قبیل  این در
تنظیم  عمومی  بودجه  و   مالیاتی  امور  اصالحـ  7   پولی  و  بانکی   مالی،   امور  و 

سپه(.    )بانک  ایرانی  بانک  اولین  ریال و ایجاد  به  کشور   پول  واحد   کشور، تبدیل
  وسیله  به  پولی   ستد   و   داد   و   نداشت   وجود  ایرانی  بانک   زمان  آن   در :  بانک  مساله
  همچنین .  شدمی  انجام  «تومانیاس»  خانهتجارت  قبیل  از   هاخانهتجارت  بعضی
  استقراضی   بانک  انگلیس،   شاهی  بانک  قبیل  از  داشت  وجود  خارجی  بانک  چند

  ارتش   مالی  امور   تنظیم   برای   سپه  بانک  1304  سال  در   .عثمانی  بانک  روس،
  و  شد  افتتاح  1307  سال  در  که  بود  ایران  ملی   بانک  آن  از  بعد.  آمد  وجودبه

  انتشار  ملی  بانک  وسیله  به  1311  سال  در  ایران  هایاسکناس  سری  نخستین
  1317  سال  در  رهنی  بانک   و  1311  سال  در   کشاورزی  بانک   سپس.  یافت

 . (345: 1389)دشتی و ابطحی،  کردند کار  به شروع و  تاسیس
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  و   حقوقی  قوانین  وضع   با  پیشرفته  کشورهای  سبک  به  دادگستری  اصالحـ  8
  اروپایی،  کشورهای  حقوق   و   شرعی   موازین  رعایت  با  دادرسی   آیین   و  کیفری
  و  خارجی   و  داخلی   حقوق  التحصیالن  فارغ  علمیه،   حوزه  فضالی  از  استفاده  ضمن

   .قضایی  کالس  تاسیس همچنین

به که  تجددگرا  روشنفکران  دیگر  و  بودند،  داور  قضایی  نظام  نوسازی  دنبال 
رسیدند. »داور در اجرای ماده  سرانجام با پشتیبانی دولت مرکزی به هدف خود  

تشکیالت عدلیه موجود   1305بهمن    20الممالک، در  مستوفی  کابینه  برنامه  12
الیحه بالفاصله  و  منحل  یکسره  دورا  قید  با  دستگاه  ای  اصالح  زمینه  در  فوریت 

داور اصالحات خود را حول سه    (.531:  1386)امین،    قضایی روانه مجلس کرد«
کرد:   متمرکز  قضایی  محور  تشکیالت  و  سازمانی  اداری،  ساختار  »اصالحات 

نیروی   تامین  و  عدلیه،  نیاز  مورد  قوانین  مجموعه  تنظیم  و  تهیه  اصالح،  عدلیه، 
عدلیه« برای  کارآمد  و  کافی  نظام (.  247:  1392)زندیه،    انسانی  ایجاد  پس 

در   را  جدید  نهادی  شده،  تدوین  و  مصوب  قوانین  با  یکپارچه  و  جدید  قضایی 
 کرد.  کنترل و هدایت رفتار افراد جامعه ایجاد میجهت 

واحد قضایی  نظام  یک  استقرار  برای  اصرار  تردید  الزامات    ،بدون  از  برآمده 
قدرت دولت و حذف هرگونه   افزایش  و  تثبیت  تشکیل دولت حاکم در جهت 
و   یکپارچه  قضایی  نظام  تشکیل  بنابراین  بود.  ایران  سراسر  در  موازی  اقتدار 

به چالش می اقتدار روحانیون و روسای عشایر را  کشید، چرا که نظام  فراگیر، 
روحانیون   اقتدار  یکپارچه  و  واحد  حوزهقضایی  در  را  عشایر  روسای  های  و 

نابود می و  و    (550:  1386)امین،    کرد نفوذشان مضمحل  نفوذ  زیر  و جامعه را 
 داد.  دید مستقیم دولت قرار می

تقسیمات  ـ9 به  معطوف  اداری رضاشاه  اصالحات  از  دیگر  و    جغرافیایی  جنبه 
بود.  اداری بی  ایران  تعداد  و  والیت  به چند  ایران  سنتی  ناحیه  بـه طور  شماری 

ایران را به یازده استان،    1316. رضاشاه با قوانین تصویبی سال  تقسیم شده بود
زیر نـظر وزارت کـشور تقسیم    و دهستان  شهرستان و تعداد زیادی بخش  چهل
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رضا  .(Banani, 1961: 59)  کرد اداری  اصالحات  سازمان  و  ارتش  در  شاه 
مح   کشور مدرن  عـصر  در  بـار  اولین  از  »برای  خارج  به  دولت  کنترل  دوده 

شهرس استانی،  مراکز  به  و  یافت  گسترش  روستاهای  تانپایتخت  حتی  و  ها، 
 . (115:  1390آبراهامیان،  ) « بزرگ رسید

برنامه  ـ10 اجرای  و  بیمارستانتدوین  تاسیس  قبیل  از  ها،  های سالمت عمومی 
  و  باردار  زنان   از   حمایتی  مراکز   ها، قوانین طبابت، تاسیسها و بهداریدرمانگاه
شیرخوارگاه  نوزاد،   اطفال  برای  مجانی  و  عمومی  معاینه  مراکز   دار)  هاتاسیس 

  بضاعتیب  یهاخانواده  نوزاد  اطفال  هی تغذ  یبرا  کشور  نقاط  تمام  در(  هاالرضاعه 
  غات یتبل  و   ش ی هما  و   ی سخنران  مجالس  یی برپا   ر،یفق   اطفال  بین  شیر  تقسیم   و

  و  ی سالمت  حفظ   ت یاهم   درباره   جامعه  ریفق   و  ی غن  افراد   کردن   آشنا   یبرا  ی صح
  یکوبآبله   یبرا  یقانون  بیتصو  تی نها  در  و  نوزاد  اطفال  هی تغذ  و  ینگهدار  طرز
)اتحادیه و ملک زاده،   یعموم  صورت   به  نهی معا  به  نسبت   ی آگاه  م یتعم  و   ی اجبار

  پرستاری   مخصوص  آموزشگاه  و  مامائی  مخصوص  آموزشگاه  و نیز(  12:  1388
  بیرون  هاآموزشگاه  این  از  ایرانی   زنان  از   ای عده  سال  هر   در  ، شده   تأسیس

در این    (.185-182:    تابی   نفیسی،)  شوندمی  مشغول  خود  خدمات  به  و   آیندمی
  بخشی   که  بهداشتی   مراقبت   هایسازمان  شدن  زمینه اقدامات حکومت باعث ملی 

  به مربوط مقررات  و  بهداشتی  نظام نتیجه  در  و  غربی  کشورهای حضور   میراث  از 
  ایران  مرزهای  در   انگلیس  و  روس   چون  ییها دولت  سوی  از   که  ی ی هاقرنطینه
  کرد  تأسیس  را  عمومی  بهداشت  مراقبت  از  جدیدی  نظام  و  گردید  شد، می  اعمال

شد    انجام  بهداشتی   حوزه   در  دولت  سوی  از  اقداماتی که  (.33:  1354  گیلمور،)
  در  را  بهداشتی  هایآگاهی  سطح:  اوال  که  بود  هاییسیاست  اجرای  بر  ناظر  بیشتر
برنامه:  ثانیا  ؛بخشد  ارتقا  مردم  میان بدنتحت  بهداشتی  در  های  و  مفید  هایی 

گیرد  قرار  حکومت    برای  کلیدی  نقش  گرفتن   نظر   در  با  رو، این  از.  خدمت 
  بیماران  در  انگیزه   ایجاد   به   تا  شدند  آن  بر   بهداشت  حوزه   عوامل  سایر  و  پزشکان

   .(72:  1375 محسنی،) شود  پرداخته پزشکی  حرفه در  انسانی ای  جنبهه رعایت  و
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  منظور   به  دوره   ن ی ا  در   که  است   ی اصالحات  و   اقدامات  ن ی مهمتر  جمله   از   نهای ا
  صورت   گر ی د   ی نواح  و   االتی ا   ت یجمع   به  مرکز   ترراحت  و   ترآسان  ی دسترس
این اقدامات گسترده همراه با تاسیس نهادهای متعدد و متنوع مرتبط در    .گرفت 

تکینیک و  فن  عنوان  به  زمینه،  افرادی  هر  نیازمند  که  بود  حکمرانی  های جدید 
برای انجام این امور بود. افرادی که ضمن تربیت و کسب تخصص در هر یک  

نند. حکومت نیز  امور را رتق و فتق ک  ، ها، باید در خدمت حکومتاز این حوزه
هزینه کاهش  فرمانبری،  کسب  خود،  نیازهای  با  متناسب  چون،  دالیلی  ها،  به 

وری با ایجاد نهادهایی با فرم و مرئی کردن افراد به منظور کنترل و افزایش بهره
می هدایت  و  کنترل  را  جمعیت  و رسمی،  همین  محتوای مشخص شده  به  کند. 

 . شودبررسی می منظور برای تببین درست مسئله یک مورد

 ت یجمع تیهدا و کنترل یاب یامکان  و پرورش و آموزش

، آموزش رسمی به شکل امروزی آن وجود نداشت.  ماقبل مدرن ایراندر جوامع  
ای مؤثر  ها به گونهدر آن کهمدارسی تشکیل شد  شد،آموزش رسمی  اما به مرور 

می کمک  موجود  دانش  و  فرهنگ  انتقال  ابتدا   آموزش   ند. کردبه  ایران    در 
  فرزندان   و   پادشاهان  فرزندان   اختیار   در  شمار، اندک  و   محدود   کامال  صورتبه

  آیین  بر بود مبتنیمحتوای آموزش  که بود لشکری  و حکومتی   باالی رده مقامات
با   اما.  هاجنگ  در   شکست  و  پیروزی  پادشاهان،   سرگذشت  کتابت،   کشورداری، 

و مدرسه  نهاد    طبقات،   و  هاگروه  دیگر   میان  در  آموزش  یافتن  اهمیت   تاسیس 
قدرت  آموزش   کردن   عمومی   قوانین  تصویب   آموزش،  شدن   رایگان سوی    ،از 
  حکومتی   تکنیکی   به  اینکه  هم  و  یافت  رسمی  حالت  یک   هم   ؛تعلیم  و  آموزش
ساختار و    زیادی در زمینه  ها توجهحکومتو این خود باعث شده که    شد  تبدیل
 .  دهندانجام   در مدارس اهداف، محتوا، و نحوه بهینه تدریس  شکل، 

با اهمیت یافتن فرد و جمعیت،    نوزدهم،   های سدهاز واپسین دههبه همین منظور  
قدرت   ی ی هاکوشش تربیت،  صورت گرفت   از سوی  و  تعلیم  گردد؛   تا    عمومی 
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رسید  تصویب  به  اجباری  آموزش  رفته  ، قوانین  رسمی  پرورش  و  رفته  آموزش 
نقش  شکل گرفت و پرورش  و  آموزش  سازمان  بر  جلوه    بدیهی  نظارتی دولت 

آموزشگاه  کرد. شمار  افـزایش  خدماتبا  تنوع  و  گسترش  و    آموزشی،   ها 
پرورش و  آموزش  کردن  هدف  بر  هدفمند  جامعه اساس  کلی    ایجلوه  ها،های 

یافت.  برایبدین  خاص  به  سان  پرورش،  کلی  هایهدف  دستیابی  و    آموزش 
آن   ریزیبرنامه  سرلوحه  برای  آموزشی  فعالیت  در  گرفتها  دولتهای    .قرار 

آموزش   یادگیری را سازمان داده،   »ساختاری است که تجاربها برنامهمنظور از 
  ا نظام آموزشی تهیه و تنظیم رنامه رد. بسازآموزان را میسر میدانش  و یادگیری

هدفمی به  نیل  برای  تا  آموزشیکند  گـیرد«  های  قـرار  استفاده  مورد    خاص 
  در  کنترل  هایکارخانه از  یکی  خان (. به همین دلیل، ملکم167: 1371بند، )عالقه 
  آن  وارد  ناپخته  و  خام  صورتبه   کودکان»  که  دانستمی  آموزشی  نظام  را  فرنگ
 خان، ملکم )   «شوندمی  خارج   آن   از  فرهیخته  هایانسان  قالب   در   و   شوندمی

1389  :32) . 
  و  هاکالس  کدست ی   شکل  ، یعموم  مدارس   جادی ا   از   قبل   تا  ـران ی ا   در

  ای   یشخص  یهااتاق  در   سیتدر  و   وجود نداشت   مدارس  عنوان   به  یی هاساختمان
  آموزش  هدف   چون  و  شد یم  برگزار  یاحلقه  صورت  به  و  باز  یهاطیمح  در

  اخالق  و  ن ی د  آموزش   انضمام  به   نوشتن  و  خـواندن  در   یی توانا  یاخـانهمکتب
  با  یی آشنا  و   قرآن  قرائت   و  بود   الفبا  شه،آموزشیهم  مکتب   برنامه  و   محتوا   بود، 

  خ یش  پندنامه  مانند  ییهاکتاب  خواندن   و  کردن  حساب  ن،ی د   فروع  و  اصول
ـ   یحلوا  و   نان  یمثنو  ،یزاکان  دی عب  گربه  و  موش  عطار،    و   گلستان  ، یی بها  خیش
  در   ت یجمع  نشدن   »مسئله«  هنوز   از  نشان  موارد   ن ی ا.  ی سعد  بوستان
 .بود آنها ت ی هدا  و کنترل منظور  به قدرت، یبرا هاخانهمکتب

ایران،    ،جدید  دوران   در مردم در چارچوب مرزهای  ایجاد  با کلیدی شدن  فکر 
عمومی  آموزش  و  جدید  دولتمرور  به  مدارس  و  روشنفکران  به  ذهن  را  مردان 

  تاسیس  قراول پیش  هافرانسوی  و   هاآمریکایی  که  چند   هرخود مشغول داشت.  
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 جلفای   ارامنه  ، هم   دارالفنون  تاسیس  مقارن  و  بودند   ایران  در  جدید  مدارس
  هم  تبریز  ارامنه  و  کردند  برپا  ایمدرسه  ارمنی  بازرگان  یک  همتبه  اصفهان
  با  نیز  شاه  و  نمودند  آموزشگاهی   تاسیس  اجازه  تقاضای  شاه  از  آن  از  پس  اندکی
شیوه  اما  (.  193:  1385  آدمیت،)  کرد  موافقت   امر   این به  و  انتقاد  آموزش 

از   محتوا در  مدارس قدیم  و  فرم  امیرنظر هدف،  آغاز    کبیر دوره  به طور جدی 
ملی، فرم مشخص  د و احساس نیاز به مدارس جدید با هدف رفع نیازهای  گردی 

دولت،  تنظیم  و  نظارت  با  متنوع  درسی  محتوای  تاسیس    کبیرامیر  و  به  را 
 بود   نظامی  زمینه  در  دولت   احتیاجات  رفع  برای  »دارالفنوندارالفنون برانگیخت.  

  به  مـدرسه   آن   از  پس  . شـد  اضافه  آن   به  هم  عربی  و   فارسی  ادبیات   بعدها  که
  وجود   عالی  مدرسه  شاه  الدین  ناصر  بدبینی  علت  به  و   درآمد  متوسط  صورت
  )مکی،   بود«  دائر  بعدها  طب   مدرسه   و  سیاسی  حقوق  مدرسه  فـقط  و  نـداشت 
 (.  199 :6  ج  ،1362

امیر مدرسه  کبیرنظر  داشتن  بیشتر  دارالفنون،  تاسیس  و در  نظامی  فنی،  ای 
آشنا  صنعتی بوده است برای رفع حوائج نظامی و فنی کشور و منظور اساسی او  

حرف و فنون جدید اروپا و انتشار آنها در ایران    ، ساختن مردم ایران به صنایع 
بنابراین دارالفنون و سایر مدارس چون  (.  157:  1362آشتیانی،  )اقبال   بوده است

و   بود  فنی  علوم  به  محدود  و  نفر(  سی  )حدود  خاص  افراد  به  محدود 
نمیگستردگی بود  پایتخت  به  محدود  و  نداشت  هم  صورت  تای  به  وانست 

عمومی جمیعت و افراد را فرم بدهد و هدایت کند و تنها طرحی برای آشنایی با  
نیازمندی برخی  رفع  و  جدید  و  علوم  طرح  و  بود  دولت  و صنعتی  نظامی  های 

نداشت. عموم  برای  مدونی  و  منسجم  و  »به  برنامه  اعیان  شاهزادگان،  از  غیر 
نمی هیچکس  دربار،  فرزندان  مقربان  بسپارد« تواند  مدرسه  به  را  )محبوبی    خود 

 (. 315: 1379اردکانی،  
دلیل عالقه  ای به دنبال تعطیلی دارالفنون بودند اما بهعده  کبیرهر چند بعد از امیر

ادیب و  »نیرالملک  داد.  ادامه  خود  کار  به  آن  به  شاه  نقل  ناصرالدین  الدوله 
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ها نرود، تشویق  اتاقشد شاه سوار شود و سری به مدرسه نزند، بهکردند، نمیمی
ندهد انعام  و  ترتیب، (.  75:  1385)هدایت،    نکند  برای    دارالفنون  به هر  الگویی 

ای  در تبریز مدرسه  تاسیس مدارس جدید با نظارت حکومت شد. از آن به بعد،
برنامه همان  با  سرهنگ  خان  صادق  محمد  سرپرستی  تاسیس  به  دارالفنون  های 

های خارجی و جغرافیا تاسیس شد.  یس زبانشد. بعد مدرسه مشیریه برای تدر
قمری مدرسه همایونی در اصفهان بنا گردید. در این میان اروپاییان    1300در  

نیز از دولت ایران اجازه یافتند در بعضی شهرها مدارس دخترانه و پسرانه دایر  
شدند تاسیس  اصفهان  و  تبریز  سلماس،  ارومیه،  تهران،  در  که  مدارسی    کنند؛ 

های اما با تاسیس مدارس رشدیه و تالش  (.368-367:  1379اردکانی،  )محبوبی  
و  برنامه  ،رشدیه  میرزاحسن گردید  تدوین  مدارس  برای  مدرن  و  جدید  های 

امینثبت الدوله و وزارت معارف  نام در مدارس عمومی شد. در زمان صدرات 
داد؛  خان نیرالملک مختصر پیشرفتی در امر تاسیس مدارس جدید روی  جعفرقلی

الدوله مکتب رشدیه را به تهران آورد و آن را پروراند. از دل  بدین معنی که امین
مدارس   و  معارف  زمینه  در  که  گرفت  شکل  معارف«  »انجمن  رشدیه  مدارس 

 جدید تحولی جدید ایجاد نمود. 
  یبرخ  در  دولت   از ین  رفع   به  کمک   با  مدارس   ری سا   آن   از   بعد   و   لفنون ادار   لذا 
  به  را   آن  در   ت یجمع   و  مدرسه  مرور  به  ،رهیغ  و   یوانی د   ، ی صنعت  ،ینظام  یهانهیزم

  شکل،   خود  یازهاین   به  توجه  با   دولت  منبعد   که   کرد   بدل  دولت   یبرا  یامسئله
راستا    .کند  میتنظ   را  بعد  مدارس  ساختار  و  دروس  یمحتوا  و  فرم همین  در 

دست داد  مدارس ایران بهای از شیوه  مستشارالدوله در »یک کلمه« انتقاد ارزنده
که است  آورده  وی  گفت.  سخن  جدید  مدارس  تاسیس  ضرورت  از  »تعلیم    و 

از   »یکی  و  است«  وظایف  اقدام  و  امور  الزام  از  فرنگستان  در  معارف  و  علوم 
مکتب »بنای  عامه«،  معلمخانهحقوق  و  در  خانهها  و  است«  فقرا  اطفال  برای  ها، 

»اگرچه در ایران مدارس زیاد است و تحصیل    انتقاد از مدارس ایران نوشته بود:
می  میعلوم  که  علومی  اما  است« کنند  معاش  برای  از  نه  معاد،  برای  از    خوانند 
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مدارس  را  مسئله  چند  نگاه  نی ا  (.45-42:  1386)مستشارالدوله،     ان ی نما  در 
  دوم،   مدارس؛  در   علوم  م ی تعل  ط ی شرا   کردن  فراهم   ت ی اهم  نخست،:  کند یم

  و   دروس  کردن  مشخص  چهارم،  د؛یجد   مدارس  ساختن  سوم،   آن؛  کردن  یعموم
  یبرا  ستی بایم  قدرت  که  بودند   یموارد  از  نهایا.  عهمجا  ازین   مورد  یهادانش
  مدارس  در   نام  ثبت  با  کرده،   لیتحص  افراد   از  یوربهره  ضمن  تا  زدی بر  برنامه  آنها
 . کند دا یپ  را  آنها تیهدا و کنترل قدرت،   یبرا شدن ر ی پذتیرو و

اندیشه   و  جدید  مدارس  ایجاد  فکر  شاه،  ناصرالدین  حکومت  آخر  سال  ده  در 
تازه مجال  بود،  آغاز شده  پیش  از  که  الفبا  آموزش  شیوه  در  و  تحول  یافت  ای 

گفت و  روزبهبحث  تحول،  این  ضرورت  درباره  گستردهوگو  میروز  شد.  تر 
ایران منهای حبلروزنامه شدند، هر  تشر میالمتین، ثریا و اختر که در خارج از 

به مدارس  ایجاد  لزوم  در  خود  سهم  به  پرورش  کدام  و  آموزش  و  جدید  شیوه 
  (. 260:  1383  )آجودانی،  نوشتندمدرن و انتقاد از وضع مدارس ایران مطالبی می

  و   پایانی   امتحانات  در   حضور   با  و   داد می  اهمیت  مدرسه   به  نیز   شاه   مظفرالدین 
  پشتیبانی  و  حمایت  رشدیه  از.  دادمی  نشان  ا ر   خود  توجه  ، التحصیلی فارغ  مراسم
این سیر انتقاد از مدارس قدیم و تمایل   .نمود  طرفداری  معارف  انجمن  از  و  کرد

افرادی   که  گردید  حکومتی  تکنیک  به  تبدیل  مرور  به  جدید  مدارس  ایجاد  به 
دانش عنوان  میتحت  میآموز  فرا  را  خاصی  محتوای  و  فرم  که  بایست  گرفتند 

کرد تا در آینده در راستای امور کشور بتواند از  دولت آنها را تدوین و تنظیم می
 اده کند.  آنها استف

آغازین،   تحوالت  این  از  مشروطهپس  ایران جنبش  در  تا    خواهی  شد  سبب 
بـه مثابه نـوین  های دوران گذار  شاخص  تریناز مهم  یکی  آمـوزش و پرورش 

  پیدایش نظام نوین تعلیم و تربیت در ایـران از  هایگو اینکه زمینه  تلقی شود. 
و تاسیس وزارت علوم .  ق   1268در    افتتاح دارالفـنون.  شده بود  فراهم  پیـش

میوه  . ق1272  در شیرین، نخستین  معرفت  های  آن درخت  ناپایدار    که   بود  اما 
تعلیم و تربیت سنتی را   با توانی بیشتر در مشروطیت رخ نمود و دسـتگاه دوباره
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 . در محاق فرو برد کمکم
مدارس مشروطیت،  پیروزی  ویژهادار   با  جایگاه  و  نقش  شدند ی  مدارس    ای  و 

در تهران  های مجزا و مستقل  با شکل جدیدی از مدارس با ساختمانملی چندی  
آلمانی،  اشراف،  اقدسیه،  سلطانی،  قاجاریه،  پارسیان،  »مدارس  شد.  روسی،    بنا 

های اولیه مشروطیه  تربیت، کمالیه و غیره و یکی دو مدرسه دخترانه نیز در سال
اما کمافی ها درس  خانهدختران و پسران در مکتبالسابق اکثریت  دایر گردید، 

اردکانی،    آموختند«می یافتن  (.  409:  1379)محبوبی  قدرت  و  مشروطه  با  اما 
آیین و  قوانین  نخستین  را  نامهمجلس،  ایران  تاریخ  در  پرورش  و  آموزش  های 

 (.162: 1376آذر، )سمیع شکل بخشید 
افراد به  دولت  دیوانساالری  دستگاه  روزافزون  کردهتحصی  نیاز  کاهش  ل   ،

و  هزینه ملی  ظرفیت  و  توان  بر  تکیه  مستشاران،  استخدام  برای  دولت  های 
ی  یهاانگیزهمندتر،  وری و فرمانبری به صورت پنهان و قاعدهداخلی، افزایش بهره

  و  گویی به آنها را نـداشت پاسخ  که نظام سنتی آموزش به هیچ روی توان  بودند
برای همین    . کند  دگرگون  بـه کلیرا    تا روش تعلیم و تربیت   دولت مجبور شد 

باشددر    بایستمی  از آن پس دولت مشروطه پاسخگو  آموزش همگانی    ، برابر 
عمده بخش  گیردتامین  عهده  بر  را  آن  هزینه  از  را  ای  در  اهداف خود،  و  ستای 

از    .افراد در مدارس را با فرم محتوای درسی تعریف شده کنترل و هدایت کند
فشرد و  معارف پای می  مندی و تاکید بر اجرای برنامهسوی دیگر هم بر قانون

وساز و اداره مدارس  انـدرکـار ساختدست که در ایران، را خارجه«   »اتباع حتی 
 . پیروی کنند  ون و برنامه دولتکرد از قانوادار می بودند، 

،  ایران بر مبنای قانون اساسی و متمم آن  دولت  ،مشروطه  پس ازبه همین دلیل،  
و مـرکزی   حدود  تعیین کرد و دولت  و پرورش  آموزش  وظایف دولت را در 

مؤسسات آموزش نظارت    و در کلیه  بود  کشور  آموزش کلیه افراد  ایران مسئول
انجام  داشت.  سال    برای  در  وظایف  به    اساسی  قانون  . ق  1328آن  معارف 

و    نماید و وزارت معارف و اوقافتصویب رسید که اصول فوق را تشریح می
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بعدها وزارت فرهنگ و    نام این  مستظرفه مأمور آن گـشت.   صنایع وزارتخانه 
پرورش و  آموزش  وزارت  که  تبدیل  سپس  و   شد  عمومی  تعلیمات  بر  عالوه 

متوسط، ی  ی ابتدا  نظارت  و  نیز  عالی  آموزش    (. 5:  1348)افضل،    داشت  بر 
ش. مجلس شورای    1289ق/    1328سرانجام در جهت یکپارچگی مدارس در  

به وزارت را  تمام مدارس و تعلیمات مملکت  به امور  ایران رسیدگی  خانه  ملی 
معارف، اوقاف و صنایع سپرد. در رمضان سال بعد مجلس قانونی وضع کرد که  

ا شهرهای بر  در  ابتدایی  مدرسه  چندین  شد  مکلف  معارف  وزارت  آن  ساس 
مدرسه در مشهد، شیراز، کرمان و تبریز    4مدرسه در تهران،    5مختلف بسازد:  
  اصل نوزدهم متمم قانون اساسی  (.409:  1379)محبوبی اردکانی،    تاسیس نماید

داد:  پردهبی آگاهی  همگان  بـه  »تامین  به  ملتی  دولتی  مخارج  مدارس  و    و 
قانون باید مطابق  و معارف مقرر شـود و تـمام   وزارت علوم  تحصیل اجباری 
وزارت علوم و معارف    مراقبت  و  ریاست عالیه  مدارس و مکاتب باید در تحت

  ش.   1288/  ق  1327سال    در  یعنی  رو سه سال پس از مشروطه، این  از .  باشد«
و سه ساله متوسطه که از سوی وزارت    برنامه تعلیمات مدارس ابتدایی  نخستین

بود، شده  تدوین  رسـید.  معارف  تصویب  اساسی    قانون.  ش   1290آبان    در  به 
 مات یتعل»  نکهیا  در این قـانون افـزون بر  به تصویب رسید.   ماده  28  فرهنگ در

  اطفال»  شدند  مکلف«»  زین   همگان  د، ی گرد  «ی اجبار  انیرانی ا  عموم  یبرا  هیابتدائ 
  ز ین  دوم  ماده  در   .کنند  وادار«  هیابتدائ   مـعلومات  لیتحص   به  7  سن  از   را   خود
  گرددیمـ  ن یمـع  معارف   وزارت  طرف   از   مکاتب  و   ت ی ثی ح  پرگرام»  شد   حی تصر
  در .«  باشد  محفوظ  یبدن  ینما  و  نشو  و  یصنعت  و  یعلم  تیث یح   پرگرام  در  دی با  و

»کـرد   اعالم  و  فشرد  یپا  معارف  برنامه  از  یرویپ  لزوم  بر  چهارم  ماده   قیطر: 
  دولت   کـه  را   یمـعلومات  از  اندازه  آن  دیبا  هرکس   کن یل   است؛  آزاد   لیتـحص
 قوانین   مجموعه  و  آمار  و  )سالنامه  « کند  لیتحص  نـموده  نیمـع  یی ابتدا   درجه   یبـرا
   (. 4-1 :1317،فرهنگی مقررات و

درباره مدارس دخترانه نیز باید بیان داشت که عمدتا بوسیله خارجیان بنا و اداره  
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ای برای تحصیل دختران بنا نشد؛ چون  شد. بنابراین تا بعد از مشروطه مدرسهمی
تلقین می مردم  به  علما  از سوی  دینی که  معتقدات  به  بنا  شد درس  از یک سو 

عامه مردم نظر    ،نبود و در دیگر سو  خواندن برای دختران الزم، جایز و پسندیده 
به نداشتند.  خوبی  جدید  مدارس  در  قوانین  تحصیل  تنظیم  و  تدوین  بنابراین 

در   تدریس  قابل  دروس  و  محتوا  تعیین  مدارس،  فرم  و  شکل  تعیین  جدید، 
مدارس، نحوه و شکل لباس، بهداشت، ساعات حضور در مدرسه، تکلیف خارج  

ا قدرت نشان از نظارت دولت بر مدارس در  از مدرسه و غیره از سوی دولت ی 
 ترین بخش آن تا این زمان بود. ریزترین تا کالن

باید علی  اما  که  تالشگفت  بیرغم  و  وسیع  قانونهای  فاصله  سابقه  در  گذاری 
برنامهسال موضوع  شاه،  رضا  پادشاهی  از  قبل  تا  مشروطه  فرمان  صدرو   ، های 

منسجم  چندان  مدارس  اهداف  و  اداره  حد    نحوه  تا  امر  این  نبود.  یکپارچه  و 
اقتصادی   نامطلوب  به شرایط  و  ـ  زیادی  اجتماعی جامعه، هرج و مرج سیاسی 
های حکومت قاجاریه و ناتوانی مشروطه  کشمکش برای قدرت در واپسین سال

 (. 165: 1376آذر، )سمیع نسبت داده می شود
خصوصی بود یعنی    بنابراین تا قبل از دوره پهلوی؛ اوال، تاسیس مدارس عمدتا 

یا   شاه  از  درخواست  با  پیشرفته  کشورهای  امور  از  آگاه  و  سرشناس  افراد 
های درسی منطبق با  پرداختند و مواد و برنامهها به تاسیس مدارس میصدراعظم

می اجرا  مدارس  در  را  خود  شاگردان  نظر  تعداد  مدارس  این  در  ثانیا،  کردند. 
م ایجاد  از  تاقبل  معموال  و  کم  ردهبسیار  فرزندان  به  محدود  رشدیه  های  دارس 
شد و حالت عمومی نداشت. ثالثا، در کنار  باالی حکومتی و فرزندان مالکین می

اساس آموزش در ایران را    ، های مکتبی ها و برنامه خانهمدارس جدید هنوز مکتب
می خانهشکل  پستوی  در  یا  رفت  آن  ذکر  که  دالیلی  به  دختران  رابعا،  ها داد. 

آموزشماندمی از  و  میند  محروم  جدید  آمریکایی،  های  مدارس  در  یا  شدند 
شد که این  ای گرفته میها معلم سرخانهدیدند و یا برای آنفرانسوی آموزش می

عدم   از  نشان  موارد  این  همه  بنابراین  بود.  باال  طبقات  دختران  با  محدود  هم 
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دم هدایت و  یکپارچگی و عدم نظارت و تسلط دولت بر مدارس از یک سو و ع
ای از سوی دولت بود که از دوره رضا شاه این هدف  نظارت بر جمعیت مدرسه

 محقق شد. 

 و نظام آموزشی در عصر پهلوی اول آموزش و پرورش 

انقالب   یک  نوین  پرورش  و  آموزش  سوی  به  سنتی  تعلیمات  نظام  از  حرکت 
و   منسجم  شاه  دوره رضا  در  که  بود  اسال  کامل تدریجی  معارف  قانون    می شد. 

، با اعالم رایگان آموزش، همگانی کردن آموزش و پرورش  1290مشروطه در  
زد  رقم  مختلف  سطوح  برای  همگانی  (.  163:  1376آذر،  )سمیع  را  راستای  در 

سال   در  همچنین  آموزش،  قانونی  1285کردن  اساس  تمام   ، بر  که  شد  مقرر 
از انقالب  ساله را پشت سر گذارند. پس    6دختران و پسران یک دوره تحصیلی  

مشروطه نیز وزارت علوم و معارف تاسیس شد. با این حال زمانی که رضاشاه  
در (.  186: 1383)کرونین،    به قدرت رسید این فرمان هنوز به اجرا در نیامده بود

دقیق آموزشی  نظام  این  رضاشاه  و  عصر  مدارس  برای  و  گردید  مدون  و  تر 
دانشگاه جدیدهمچنین  مدون  هابرنامه  ،التاسیسهای  قوانینی  و  آموزشی  ی 

طراحی و اجرا شد. بر این اساس در حالی که در دوره گذار از قاجاریه به پهلوی 
ناپایدار و بی1304تا    1293) دولتی  نفوذ مستقیم  ه.ش( شاهد  اعمال  به  عالقه 

همه   در  ابتدا  همان  از  رضاشاه  رژیم  بودیم،  عمومی  پرورش  و  آموزش  امر  در 
به پامور  و  آموزش  بهخصوص  و  رورش  افراد  تربیت  و  هدایت  کنترل،  منظور 

  شورا   آن  اصلی   جمعیت دخالت کرد و با تشکیل شورای عالی آموزش »وظیفه
  برای  تحصیلی  برنامه  کردن  آماده  و  اروپا  مدارس  در  تحصیلی  برنامه  به  توجه
 ها خانهمکتب  در  آموزش  بر  نظارت   و   اصالحات  نیز  و  معلمان  آموزش   مراکز
 . (1390آبراهامیان،  ) بود«
  در   که  ملی  پرورش  و  آموزش   متحد  نظام  یک  ایـجاد  ، شاه   رضا  هدف  ابتدا   از

  مشخص  درسی،  کیفی  مفاد  تنظیم  نیز   و   باشد  داشته  قرار   مرکزی  دولت   کنترل
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  آموزشی  نظام  از  را  علما  عمل  در  که  معلمان  برای  ضوابطی  و  شـرایط  کـردن
  ارائه  ـ1  : بود  ذیل  موارد  شامل  دولت  اصالحی  های بـرنامه  .بود  کردمی  حذف
 موضوعات   ارائه  ـ2  عالی؛  آموزش   و  دبیرستان  ی،یابتدا  آموزشی  نظام  و   ساختار
  شناسی، جانور  ، هندسه  هیئت،   خـارجی،  زبـان  ادبـیات،  تاریخ،   همچون  جدید 

 دانـشجو   اعـزام  ـ 4  ؛خارجی  مدرسین   استخدام   ـ3  ؛ غیره  و   طبیعی  علوم  اقتصاد،
 . معلم تربیت  مراکز  ایجاد ـ6 درسی؛ کتب   انتشار  و  کردن آماده ـ5 خارج؛ بـه

  اولین   و  فنی  مراکز  تأسیس  شـامل  هـمچنین  شـاه  رضا  آموزشی  اصالحات
های در فاصله سال  (.Akhavi, 1980: 43-44)  بود  ایران  در   مدرن   دانشگاه
برابر و مدارس دوره متوسطه هشت  شمار مدارس ابتدایی چهار    1308تا    1304

ثبت شد.  چندین  برابر  شد.  برابر  ده  متوسطه  و  ابتدایی  مدارس  در  دختران  نام 
تاسیس    1320دانشکده و دانشسرا و سرانجام یک دانشگاه بزرگ تا پایان سال  

سال  421:  1389  )غنی،   شد تا  بنابراین  در    250000نزدیک    1320(.  نفر 
و   ابتدایی  دیدند نفر    30000مدارس  آموزش  متوسطه  مدارس   Amir)  در 

Arjomand, 1998: 68  .)یامدرسه  ت ی جمع  به   دادن  شکل  از   نشان  نهایا  
  و   ت ی هدا   نظارت،  ضمن  خود  ین یسراسرب   قدرت  با  که   دادیم   را  دولت  توسط
 . کند ممکن هم  را   دولت یبرا آنها کنترل

برنامه گرچه  طرفی  نوعی  از  بر  مبتنی  گذشته،  آموزشی  از  های  آگاهی 
ساالری و کتابت بود و به فرزندان افراد  ها، آشنایی با روندهای دیوانسرگذشت

بر   در  را  افراد  از  کمی  تعداد  و  بود  محدود  درباری  و  اداری  باالی  طبقات 
یک  ؛ گرفتمی از  جدید  دوره  در    آموزشی،   جدید  هایبرنامه  از  هدف  سو، اما 

  برای  شایسته  و   الزم  دانش   هعرض  نیز   و  نوشتن  و  خواندن   پایه   اصول  آموزش
موسسات   جامعه  در   زندگی و  ادارات  گسترش  و  ظهور  دیگر،  سوی  از  بود؛ 

ایجاد میجدید که مشاغل و حرفه را  تربیت  های جدیدی  به  نیاز دولت  و  کرد 
ها کارامد برای این موسسات؛ همچنین پیدایش طبقه روشنفکر و نفوذ آن ینیرو

تدریج موضوعات جدید و علوم جدید را  به   در عرصه تعلیم و تربیت عمومی که
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نمود اضافه  مدارس  آموزشی  برنامه  شد   ، به  جدید  آموزش  بسط  به    منجر 
 (.  171: 1376آذر، )سمیع 

  و  حکومت  ت یهدا  و   نفوذ  ر ی ز  را   هاآن  مدارس،  در   نفرات  تعداد  ش ی افزا   نی ا
  را  هاآن  از   یوربهره  و  رفتار  کنترل  امکان  و  دادیم  قرار  آن  یآموزش  یهابرنامه 

  نحوه  در   را   کنترل   ن ی ا.  کرد یم  فراهم   حکومت  د یجد  موسسات  و   هانهاد  در
  که   یسنت   مکاتب  »برخالف.  د ی د   توانیم  هم   کالس   اداره  وه یش  و   مدارس  ساخت

  مدارس   اما  نشستند، یم  ن یزم  ی رو  اتاق   گرداگرد  در   و   معلم   نیطرف   در  شاگردان
.  د ینشان  زی م  پشت   در  و   ینفرسه  تا  دو  یهامکتین   یرو  به  را   کودکان  د، ی جد 
  توجه  حداکثر  تا  شدند   دهی چ  معلم  مقابل  و  می مستق  یهافی رد  در  هامکتین

می  (84:  1381)کسروی،    شود«  جلب  یو  یسوبه  کودکان باعث  این  با  و  شد 
توان نتیجه  اندک معلم، شمار بیشتری از محصلین را آموزش داد. از همینجا می

به مدارس  درون  در  بزرگ  تحولی  که  جدید  گرفت  مدارس  و  پیوست  وقوع 
و  به زندگی  نوع  حکومت،  مجموعه  از  نهادی  و  دولت  نظام  از  بخشی  عنوان 

سرچشمه الگوهای نوین برای اداره    مناسبات میان افراد و دولت را تغییر داد و
جامعه و افراد از سوی حکومت گردید. از سویی در مدارس جدید و در آموزش  

های مختلف  ها و گرایشعالی بر خالف گذشته، ما شاهد تنوع و تعدد در رشته
 متناسب با نیاز دولت هستیم.  

حکومت با  رابطه  در  جدید  و  سنتی  مدارس  دیدگاه  دو  تفاوت  مجموع  را    در 
 توان چنین دید: می

آموزش    :یآموزش  برنامه  و  مقطع ـ  1 از  بود  عبارت  تربیت سنتی عمدتا  و  تعلیم 
مکتب در  برنامهخانهابتدایی  با  که  میها  دنبال  دینی  مدارس  مدارس    شد. های 

برنامه و  مکان  بدون  مقطعسنتی  و  زمانی  مقابل  های  در  بودند،  مشخص  بندی 
با مکان   برای آموزش جدید،  برنامه و زمان مشخص  با  نام مدرسه،  به  مشخص 

نیازدانش راستای  در  که  بودند  و  آموختگان  عالی  سطح  در  و  بود  دولت  های 
 گردید. ای ارائه میحرفه
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ادبیات    :یآموزش  ی محتوا  ـ2 همچون  موضوعاتی  سنتی  تربیت  و  تعلیم  برنامه 
که برنامه ، حال آنگرفت فارسی، عربی، منطق، فقه، اصول و فلسفه را در بر می

ای در علوم نظامی، مهندسی، پزشکی و غیره را ارائه  آموزشی جدید عناوین تازه
 داد. 

را    :یآموزش  مقاصد  و  اهداف  ـ3 معنوی  و  دینی  اهدافی  سنتی  تربیت  و  تعلیم 
کرد و در پی ساختن شخصیت انسان از طریق آشنا کردن او با اخالق  دنبال می

عمدتا و  بود  دینی  معارف  می  و  پشتیبانی  مذهبی جامعه  افراد  در  از سوی  شد، 
برنامه  که  نوپای حالی  مشاغل  برای  نیرو  تامین  هدف  به  جدید  آموزشی  های 
 شد و لذا مورد حمایت دستگاه حکومتی بود. دولت ارائه می

آموز، مرتب  مثل یک شکل بودن لباس دانش  :مدرسه  نهاد  خاص  د عقوا  می تنظ  ـ4
مو،   بودن  منظم  ویژگیو  سایر  و  لباس  دانشناخن،  ظاهری  تنظیم  های  آموز، 

آموز با  ساعات حضور و فعالیت در مدرسه و کالس، تنظیم غیابی ساعات دانش
های درسی، تنظیم نشستن افراد در کالس بر اساس قد و اندازه و غیره از  تکلیف

 دیگر موارد انضباطی حاکم بر مدارس جدید بود. 
ج چند  در  تغیر  آموزشی  بنابراین  نظام  به  نسبت  جدید  آموزشی  نظام  در  هت 

دگرگونی و  تغییر  از  خبر  میسنتی،  گونهای  و  جمعیت  آن  در  که  های داد 
کردند و امکان کنترل افراد از طرف دولت  می  رآموزشی با حکومت رابطه برقرا 

آموزان، شکل  شد. این تغییرات در نوع مواد درسی، نوع کنترل دانشممکن می
 توان دید. رابطه محصلین و معلم و غیره می ها وکالس

 گیرینتیجه

ای از قدرت است که مشخصه اصلی  نوع ویژه  ؛مندیحکومت  ، طبق نظر فوکو  
باشد که به جای اتکای های نرم حکومت کردن میآن استفاده فزآینده از تکنیک

های حاکمیت )یعنی انظباط و زور( بر همکاری و سازش  همیشگی بر مکانیسم
داردت در مکانیسم (.Nagl, 2008: 2)  کیه  وی  که    درس   ابتدای  هایی 
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می  سیاست   زیست  تولد  گفتارهای حکمرانی  فن  را    تاریخ  خواهممی»  :داندآن 
و در نتیجه    (9  :1392  فوکو،)  « بگیرمپی  را   نامید،   حکمرانی   فن   توان می  که  آنچه
  حاکمیت«  اعمال  در   حکومتی   کردار   شدن   عقالنی  »مطالعهمندی[ را]حکومتآن  
  غرب   با  مواجهه  در   تاریخ،  در   ما   روشن است   . کندمعرفی می  (10:  1392فوکو،  )

  شدن  عقالنی  که بین  ایم شده  جدید   حکومت   فهم   وارد  و   مختلف  هایبحران  دچار
ایران   در   حکومت   کردار و  است   نسبتی   غرب  کرده    آن   از  تاثیراتی  و   برقرار 
به    گرفته  توجه  شروع  زیرا  در  تکنیکاست.  بحران  از  حکمرانی  جدید  های 

روس با  مواجهه  در  ایرانیان  اصالحآگاهی  و  شد  حاصل  عباس  ها  چون  گرانی 
امیر به  کبیرمیرزا،  اعتالی کشور  به منظور  ، ناصرالدین شاه و مشروطه خواهان 

تکنیک صنعتی،  اخذ  نظامی،  اصالحات  با  و  پرداختند  حکمرانی  جدید  های 
ارت  زیرساختی،  نحوه  آموزشی،  و  جمعیت  را  حکومت  هدف  بهداشتی  باطی، 

 وری بیشتر قرار دادند. آنها به سمت فرمانبری و بهره و کنترل هدایت
  و  سو   یک  از  ایران   در   حکمرانی   الگوی  تغییر   دنبالبه  پژوهش   این   ترتیب   اینبه

  نگاه  در .  است  دیگر  سوی  از  جدید  نهادهای  در  جمعیت  کنترل  برای  دولت  تالش
  اراده  آن  در   که  است  پادشاهی   الگوی  بر  مبتنی  ایران  در   حکمرانی   نوع  ، اول

  از  بعد  نوزدهم  قرن   آغاز  با  اما.  کندمی  عمل  دستور  و  قانون  عنوانبه  پادشاه
  ایجاد  خلل  حکمرانی  نحوه  از  ایرانی  نخبگان  آگاهی   در   ،روس  و  ایران   هایجنگ

  الگوی  ، گردید   آغاز   میرزا   عباس  دوره  از   که   اصالحاتی  انجام  با  شد  تالش   و
  قدرت  افزایش  و  اتباع   برای   بهتر   حیاتی  ایجاد  با  ارتباط   در   حکمرانی  جدید 
  میرزا،   عباس  چون   گرانی اصالح  هایطرح  و  اولیه   اصالحات.  گرفت  شکل  دولت
  شدمی  محدود  خاصی   هایزمینه  به   عمدتا  مشروطه  از  قبل   تا  سایرین   و   کبیرامیر
 و   بود  بزرگ  شهر  چند  نهایتا  یا  و  پایتخت   عمدتا  هم  اصالحات  مکان  همچنین  و

  بر  در   را  ایران   سرزمین   سراسر   که  یکپارچه   و   فراگیر   ایبرنامه  یا   طرح   از   خبری 
روند را تسهیل و قدرت گرفتن رضاشاه این    ،اما پیروزی مشروطه  .نبود  بگیرد 

توجه و  کرد  اجرایی  و  تقویت  را    صورتیبه  مردم  حیات  و  زیست  به  مسیر 



 ي فصلنامه دولت پژوه  136

 

  یکپارچه،  گسترده،  اصالحات  انجام  با  رضاشاه.  شد  شروع  ترمدون  و  ترعقالنی
 نهادهای   طریق   از   هاجمعیت  و  افراد   کنترل   در  سعی   جانبه همه  مدون و  سراسری،

 . افتاد  مدرن
تشکیل حکومت    ،ران قوانین با هدف جمعیت در سراسر ای   الزمه تدوین و اجرای 

با باعث گردید  این مهم  بود.    توسط رضاشاه،   موازی   هایقدرت  حذف   مرکزی 
  چنین این  د، نک   پیدا  فیزیکی  دسترسی  ایران   اتباع  تمام  به  بار  نخستین  برای  دولت
  قدرت   معرض  در   اندازه  یک  به  یایران  شهروندان  تمام  بار  نخستین  برای  که  بود
  قرار   کنترل  مورد  را   شهروندان   حیات  آن  وسیلهبه  که  قدرتی .  گرفتند  قرار 
 دنبال   خود  گسترده   اصالحات   با  را   افراد   و  جمعیت   کنترل  شاه  لذا رضا  .دادمی
  دائمی،   و   مدرن   ارتش   ایجاد  کردن،  قاپو  تخته   چون   اقداماتی   کرد،می

  هایراه  ایجاد  کشوری،  جدید   تقسیمات  ایجاد  کوبی، آبله  و   بهداشتی   هایسیاست
  آموزشی  های سیاست  مدرن،  قضایی   نظام  ایجاد  آهن،راه  و   مخابرات  ارتباطی،

 را   پهلوی  حکومت  ، غیره  و  هابانک  ایجاد  و  مالیه  نظام  دانشگاه،   تاسیس  و  نوین
  شهروندان  زیست   کنترل   در  سعی  که  دادمی  قرار  جدیدی   حکمرانی   الگوی  جزء
 .  شتدا خود

اگر کلی،  طور  جمعیت  به  هدایت  و  در    تأثیرگذار   امری  ما  برای  کنترل  بوده، 
بود   هوشمندانه  خرد  عنوانبه  نه  ابتدا  از غرب  نیندیشیده  تقلیدی  بلکه  حکومت، 

  ، که تکمیل و اجرای آن نیازمند قدرتی توانمند بود که با تدوین قوانین درست 
می قرار  هدف  را  دامنه  تا  دادجمعیت    فنون  و  ها تکنیک  از  ایگسترده  بتواند 

  کنترل   تا  خویشتن   بر   فرد  یک  کنترل   از  که  هداشت  نظر  در   را   کنترل و هدایت
 .گیردمی فرا  را  هاجمعیت  سیاستی زیست 
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 منابع 

 یفارس( الف 

 م ی ابراه  محمد  و  یمحمد   گل  احمد  ترجمه  ، انقالب  دو  نیب   ران یا  ،(1390)  رواند،ی   ان،ی آبراهام
 . ین: تهران ،یفتاح 
 . اختران نشر: تهران  ،ایرانی مشروطه ،(1383)، ماشاءاهلل آجودانی،

 .یخوارزم  انتشارات: تهران ،قانون حکومت و  یترق شهیاند ،(1385) ،دونیفر ت،ی آدم
 . یخوارزم انتشارات: تهران ،رانیا و ری کبریام  ،(1389) ،دونیفر ت،ی آدم

  دوره   در  یبهداشت   هیریخ  اقدامات  و  بهداشت»  ،(1388)  ،الهام  زاده،  ملک  منصوره؛  ه،یاتحاد
 . 3شماره پاییز   ،رانیا و اسالم  خیتار رضاشاه«،

  نشر :  تهران  ان،یچاوش   وحسن  یجوافشان   الیل  ترجمه  ،فوکو  شلیم  ،(1385)  ی،بر  اسمارت،
 .آمه  کتاب

 . تهران دانشگاه  انتشارات: تهران ،ر یکبریام   خان یتق  رزایم ،(1362) ،عباس ،یانیآشت  اقبال
  ی فرهنگ   مؤسسه  انتشارات:  تهران  ،رانیا  در  ی عال  آموزش  یراهنما  ،(1348)،  منوچهر  افضل،

 . یامنطقه

 . یرانشناسیا المعارفرة یدا: تهران ،رانی ا حقوق خیتار ،(1386) ،دحسنیس  ن،یام
  نشر :  تهران  پور،ی ب یط  فرهاد  ترجمه  ،فارس  ییقشقا  نان ینش  کوچ   ،(1383)  ، ریپ  نگ، یاوبرل

 .رازه یش
  راهبرد   اول«،  یپهلو  عصر  در  ینوساز   شبه»  ،(1389)  ،ی ابطح  یمصطف  دیس  و  فرزانه  ،یدشت

 . 21 شماره  ،اسی
  و   حوزه   پژوهشگاه :  قم  ،اول  یپهلو  دوره   در  رانیا  ییقضا  نظام  تحول  ،(1392)  حسن،  ه،یزند

 .دانشگاه 
  فرهنگ،   وزارت  ،(ش  1316،1317)  ،ی فرهنگ  مقررات  و  نیقوان   مجموعه  و  آمار  و  سالنامه

 . فرهنگ یاساس  قانون
 توسعه   ،ینوساز   سازمان:  تهران  ،رانیا در  مدارس  تحوالت  خیتار  ،(1376)،  رضایعل  آذر،ع یسم

 .کشور مدارس ینوساز  زیتجه و
  : تهران   ،یتجددخواه  یمبان   و  زی تبر  مکتب:  رانیا  درباره   یتامل  ،(1392)  ،دجوادیس  ،ییطباطبا
 .خرد ینویم

:  تهران  ،رانیا  در  قانون  حکومت  هینظر:  رانیا  درباره   یتامل  ،(1392)  ،دجوادیس   ،ییطباطبا
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 .خرد ینویم
 و   یاس یس  مطالعات   دفتر:  تهران  ،1ج   ،غرب  یاس یس  فلسفه  خیتار  ،(1393)  ،عبدالرحمن  عالم،
 .یالملل نیب 
 .روان نشر: تهران ،پرورش و آموزش  یشناسجامعه ،(1371) ی،عل بند، عالقه
  ترجمه   ،های سیانگل  نقش  و  قاجار  برافتادن  خان،  رضا  برآمدن:  رانی ا  ،(1389)  ،روسیس  ،یغن

 .لوفرین  انتشارات: تهران کامشاد، حسن
 ن، یتد  احمد  ترجمه  ،رانیا  یاجتماع  تحوالت  خیتار:  شکننده   مقاومت  ،(1383)،  جان  فوران،

 . رسا نشر: تهران
 نشر :  تهران  ده،یجهاند  نیافش  و  سرخوش  کوین  ترجمه  ،هیتنب  و  مراقبت  ،(1378)،  شلیم  فوکو،
 . ین
 .ین نشر: تهران ده،یجهاند نیافش و سرخوش کوین ترجمه  ،دانستن به اراده  ،(1383)، _____
  ، 1979-1978  فرانس  کلژدو  یگفتارها   درس:  استیس  ستیز  تولد،  (1390)،  ____

 .ین : تهران زاده، نجف رضا ترجمه
  ، 1976-1975فرانس  کلژدو  یگفتارها  درس:  کرد  دفاع  جامعه  از  دیبا  ،(1389)،  _____

 . نو رخداد: تهران زاده،نجف  رضا ترجمه
 .ی ن : تهران سرخوش، کوین و ده یجهاند نیافش ترجمه ،فلسفه  تئاتر ،(1392)، ______
  چاپ   فوالدوند،  اهللعزت  ده یگز  و  ترجمه  ،استیس  در  خرد  ،(1376)  ،گرانید  و  شلیم  فوکو،

 . نو طرح  نشر: تهران اول،
  ،یپهلو  سلسله  انیپا  تا  تیمشروط  از:  رانیا  یاسیس  اقتصاد  ،(1379)  ی،محمدعل  ان،یکاتوز

 .مرکز نشر: تهران ،ینوروز  زیکامب ترجمه
 ی فرهنگ و یعلم: تهران کالم، جواهر یعل ترجمه ،ران یا مسئله و رانیا ،(1364) ،لرد کرزن،
 ، یرجان یس  ید یسع  اکبر  ی عل  اهتمام  به   ،انی رانیا  یداریب   خیتار  ،(1376)،  االسالمناظم   ،یکرمان

 .  کانیپ نشر: تهران
  فر،   ثابت  ی مرتض  ترجمه  ،نینو  رانیا  یریگشکل  و   شاه   رضا  ،(1383)ی،  استفان  ن،یکرون

 . یجام انتشارات: تهران
 . ریکب ری ام  انتشارات: تهران ،ران یا مشروطه  خیتار ،(1381)، احمد ،یکسرو

  ومرث یک  ترجمه  ،رانیا  مملکت  در  هیصح  طیشرا  ی بررس  گزارش  ،(1354)  ،جان  لمور،یگ
 .یاجتماع   خدمات سازمان انتشارات: تهران ،یناصر 

:  تهران   ،رانیا  در  دیجد  یتمدن   موسسات   خیتار  ،(1379)،  نیحس  محمد  ،یاردکان ی  محبوب 
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 .تهران دانشگاه  انتشارات
 .یطهور  نشر: تهران ،2چ  ،بهداشت آموزش   یمبان ،(1375) ،منوچهر ،یمحسن

 .بال: تهران ،یدولتشاه  رضایعل اهتمام به ،کلمه کی  ،(1386) ،وسفی رزایم  مستشارالدوله،
 . یعلم انتشارات :تهران  ،رانیا ساله  ستیب  خیتار ،(1374)، نیحس ،یمک

  ل یاص  حجت  ،الدولهناظم   خانملکم   رزایم   یهانامه   ،(1389)،  الدولهناظم   خان،ملکم
 .  ین نشر :تهران ،(گردآورنده )

 در   رانیا  یها شرفت یپ  موضوع  با  یسینف  دیسع  یهای سخنران  مجموعه  ،(تا  یب )  ،دیسع  ،یسینف
 .یفردوس  چاپخانه: تهران ،یپهلو عصر

 . زوار: تهران ،خطرات و خاطرات ،(1385)، مخبرالسلطنه خانیقلیمهد  ت،یهدا
  چاپ   ،یونسی  یمصطف   ترجمه  ،(فوکو  تا  هابز  از)  قدرت  یهاگفتار  ،(1380)  ی،بار   ندس،یه

 .رازه یش  نشر :تهران اول،

 انگلیسی (ب

Akhavi, Shahrough, (1980), Religion and Politics in Contem Porary Iran: 
Clergy-State Relatioms in the Pahlavi Period), Albany: State 
University of New York Press. 

Banani, Amin, (1961), The Modernization of Iran (1291-1491), Stanford: 
California Sranford University Press. 

Fimyar, Olena, (2008), Using Governmentality as a Conceptual Tool in 
Education Policy Research, Educate, Special Issue, March 2008. 

Amir Arjomand, Saied, (1998), The Turbanfor the Crown: The Islamic 
Revolution in Iran, Oxford University Press. 


