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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،31-69 ،)3(31 ،پیاپی  ،96زمستان 3166
ماحوزی ،رضا ( .)9911همنشینی الگوی آموزش فرانسوی و ایده وحدت ملی در آموزش نوین ایران :از مشروطه تا شهریور
 .9931فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران10.22035/jicr.2020.2315.2796 .39-19 ،)9(99 ،
شاپا3114-9483 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

ّ
همنشینی الگوی آموزش فرانسوی و ٔ
ایده وحدت ملی در
آموزش نوین ایران :از مشروطه تا شهریور۰۲۳۱
رضا ماحوزی

دریافت8901/90/90 :؛

1

پذیرش8901/89/22 :

چکیده

اینکه چرا و چگونه نظام آموزشی نوین ایران ،که همزمان با افتتاح دارالفنون در ساا  9391شمسای آغااز
شد ،بهتدریج تحت نفوذ نظام آموزشی فرانسه قرار گرفت اما در اواخر قاجار و در تمام دوره پهلوی او باه
دامن ّملیگرایی غلطید ،و اینکه این دو ٔ
زمینه صوری و محتوایی از چه زمانی و با چه کیفیتی نظام آموزشی
نوین ایران را درگیر کرد ،موضوعی است که این نوشتار تالش دارد بر پایه گزارشهاای تااری ی و اساناد و
تحلیلهای ارائهشده زمینههای چنین پیوندی را نشان دهد .برای پاسخ به پرسشهای فوق الزم است بدانیم
ٔ
پرستانه ایرانیها در انتهاای قارن ناوزدهم و
کدام یک از ویژگیهای نظام آموزشی فرانسه با تمایالت میهن
ابتدای قرن بیستم ،که بیتأثیر از ّ
تحوالت اروپا و غرب آسیا نبود ،همراه شد .این مقالاه نشاان خواهاد داد
اقتضااائات داخلاای ای اران ،از جملااه تیبیاات امنیاات داخلاای و ماارزی ،تحا ّاوالت فرهنگاای و اقت ااادی و
ضرورتهای پزشکی در کنار زمینههای تاری ی التفات ایرانیان به فرانساه و انقاالب خوشانام آن ،در دوره
احمدشااااهی کاااه دوره تیبیااات مشاااروطه نیاااز خواناااده شاااده اسااات ،باااهرویکار آوردن نظاااامی
سیاسیافرهنگیااقت ادی منجر شد که در آن ،حکومت مرکزی میبایست از طریق ات ااذ یکسانساازی
ّ
فرهنگی ذیل ٔ
ایده وحدت ملی و طرح مدرنیته ایرانی ،به مدد دو ابزار آموزش نوین و دیوانساالری ،تماامی
آما و آرزوهای مشروطهخواهان را محقق سازد.
ٔ
مدرنیته ایرانی ،قاجار ،پهلوی ن ست ،فرانسه
کلیدواژهها :آموزش نوین ،وحدت ملی،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1دانشیار فلسفه علم ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،تهران ،ایران


 .۰مقدمه

شکساات سااااه ای اران مقاباال تزارهااای روس و از دساات رفااتن مناااطقی از ای اران و تحمیاال
معاهدههای یکسویه ،سیاستمدارن ایرانی را بار دیگر متوجه ضارورت تقویات ٔ
بنیاه نظاامی
کرد .پیش از این ،شکست ایرانیان ع ر صفوی از سااه عیمانی در جنگ موسوم به چالادران،
و پس از آن در دیگر م افها ،موجبات چنین اندیشاهای را پایش آورده باودا اماا در شارای
مهم با ّ
فعلی الزم بود این ّ
جدیت بیشتری پی گرفته میشد و بهجای تقویت تجهیزات نظاامی
و اندیشه اعزام مح ّ ل 1به انگلستان بهمنظور آشنایی با فنون نوین نقشهکشی ّفنای و طبابات،
راه متفاوتی را پایشروی ایرانیاان بااز میکاردا راهای کاه در دهاههای بعاد شانون بزرگتار و
پیچیدهتری به خود گرفت .اگرچه اعزام ّدوم در دوره فتحعلیشاه و قائممقام او عباسمیرزا ،کاه
چهارسا پس از اعزام ن ست انجام گرفت و مشمو پنجنفر شد 2با سرپرستی کلنال ویلیاام
ً
دارسی ،مجددا روبهسوی انگلستان داشت ،اما اعزام ساوم در ساا  9338شمسای یعنای در
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دوران پادشاهی محمدشاهقاجار ،مق د فرانسه را بارای پانج مح ال 3ایرانای انت ااب کارد

(ماحوزی .)9918 ،تا این زمان هنوز فرانسه مق د او و آخر بورسیههای اعزامی نبود ،چارا
که دو سا پس از سومین اعزام ،انگلستان ،روسیه و ایتالیا نیاز باهترتیب بارای آماوزش طاب
(برای میرزاصادق) ،آموزش صنایع شکر (برای محمدحسین افشار) و آموزش نقشهکشی ّفنی
(برای ابوالحسن نقاشباشی) انت اب شدند .ویژگی عمده و بارز این دوره از اعزامها ،کاه باه
دورههای او و دوم شناخته میشودّ ،
توجه ٔ
ویاژه سیاساتمداران باه برتاری نظاامی کشاورهای
اروپایی و استفاده از دانش ّفنی آنها برای نیل به قدرت نظامی است.
ٔ
ٔ
دربرگیرناده تااریخ
دوره سوم اعزامها ،کاه در حکومات ناصرالدینشااه انجاام گرفات،
عمدهترین اعزامها در تمام حکومت قاجاار و ع ار شناخته ٔ
شاده ناصاری اسات .تأسایس

دارالفنون در  9391شمسی و تمهید مقدمات موردنیاز ایان مدرساه ،از جملاه مدرساان و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1حاجیبابا افشار برای آموزش طب و محمد کاظم برای آموزش نقشهکشی فنی.
 .2میرزا جعفر برای آموزش طب ،میرزا رضا مهندسباشی برای آموزش توپ انه ،محمدعلی آهنگر برای آموزش آهنگری
اسلحه و قفل ،میرزا جعفری دیگر برای آموزش مهندسی و میرزا صالح شیرازی برای آموزش زبان و علوم انسانی.
 .3حسینقلیخان و میرزا زکی برای آموزش نظامی ،میرزا یحیی برای آموزش طب ،محمدعلی آقا برای آموزش معدن و میرزا
رضا برای آموزش معدن و علوم پایه.

صنایع و فنون وابسته به آن مرکز علمی در راستای گفتمان ن ست ،یعنی برتری نظامی برای
غلبه بر دشمنان مهاجم و پسگرفتن سرزمینهای از دست رفته ،ویژگی بارز اعزامهای ٔ
دوره
ناصری است .همچنین در همین دوره است که فرهنگ فرانسوی بهویژه در دو ٔ
دهاه پایاانی
نیمقرن حکومت ناصرالدینشاه بر شنون اجتماعی ،فرهنگای ،سیاسای و آموزشای ایرانیاان
سیطره یافت و توانست به مدت پنج ٔ
دهه متوالی ،بیهیچ رقیب جدی ،نه تنها زباان رسامی
دربار قاجار شود و متون آموزشی و علمی فراوانی به زبان فرانسوی در تمام مادارس دولتای
تدریس گردد (ببینید صدیق ،)99 ،9913 ،بلکه اذهاان سیاساتگاران و سیاساتمدران نیاز
متوجه فرانسه شود تا آنجا که مشروطهخواهان ،قاانون اساسای مشاروطه را نیاز بار اسااس
الگوی فرانسوی تدوین کردند .اماا چارا باهرغم ارتباا بیشاتر و مساتقیمتر ایرانیاان باا دو
حکومت قدرتمند روس و انگلیس در شما و جنوب ایران ،آنها بیشتر فرانساه را باهعنوان
الگوی فرهنگی ،سیاسی و آموزشی خود انت اب کردند؟
این نوشتار تالش دارد ضمن بازخوانی اساناد تااری ی و تحلیال فرهنگای و اجتمااعی
آن ها ،این پرسش را مورد مداقه قرار داده و نشان دهد قدرتمندترین و منساجمترین جریاان
دوره قاجار و اوایل پهلوی ،یعنی ّملیگرایی ،چگونه از متن ّ
فرهنگی اواخر ٔ
تحوالت تاری ی
و اقتضائات اجتماعی ایران و منطقه پرآشوبی کاه در آن قارار داشات برآماد و ایان جریاان
چگونه آموزش مدرن را به ٔ
میابه راه و ابزار نیل به خواستههای خود بهخدمت گرفت.
 .۳زمینههای اجتماعی و سیاسی نفوذ فرهنگ فرانسوی در عصر ناصری

اگرچه سابقه همکاریهای تجاری و نظامی ایرانیان با دربار فرانسه باه دوران حکومات لاویی
چهاااردهم در سااا  9998ماایالدی ( 9189شمساای) و پااس از آن در سااا  9314و تباااد
سفرایی متقابل بازمیگردد (حاضاری ،)33 ،9933 ،اماا در قارن ناوزدهم ،ایرانیاان از سار
ناچاری و شاید هم از سار تادبیر و اندیشاه ،فرانساه را باهعنوان متحادی قدرتمناد در مقابال
زیادهخواهیهای روس ،عیمانی و انگلستان ،که شما و غرب و جنوب ایران را تحت تسال
قارار

خود درآورده بودناد و باه بهاناههای م تلا حاکمیات ارضای ایاران را ماورد تعار
ً
میدادند ،انت اب کردند .مسلما حکومت نوپای فرانسه به رهبری ناپلنون هم باه ایان ارتباا
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بیمیل نبود زیرا از این طریق میتوانست حکومتهای ماکور را کنتر و حتی تضعی کند و
به خواستههای خود نزدیک شودا کاری که در م ر انجام داد و به نتایج دل واه دست یافات.
برای ایرانیان عالوهبر جنبه فوق ،خوشنامی بینالمللی انقالب کبیر فرانسه در طرح شاعارهای
نااوین بااهویژه آزادی ،عاادالت و معنویاات ،پیروزیهااای مکاارر ناااپلنون ،نیکمنشاای و
مسنولیتپایریهای برجسته فرانسویها و سرزندگی آنهاا ،و شااید از هماه مهمتار ،ناوعی
خویشاوندی فرهنگی میان ایران و فرانسه که خود را در ادبیات و هنر به نماایش میگااشات،
شنونی بود که این ارتبا را برای آنها ضروری و لاتب ش میساخت (صدیق.)9 ،9913 ،
اولین اقدام برای عملیسازی این ائتالف عهدنامه فینکناشتاین به نمایندگی میرزارضاا
و ناپلنون بود که برمبناای آن  31آموزگاار تحات سرپرساتی انارا گااردن در ساا 9413
( 9941شمسی) برای آموزشهای نظامی و تقویت ارتش عازم ایران شاد .انادکی بعاد ،در
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سا  9391شمسی ،یعنی یازده سا قبل از تأسیس دارالفنون ،مدارس الزاری فرانساوی در
ً
ٔ
تبریز ،تهران ،اصفهان ،سلماس و ّ
زمیناه حضاور فرانساویها در
ارومیه افتتاح شد تا رسما
نظام آموزشی نوین ایران نهادینه شود( 1همان 81 ،و .)93

حضور پزشکان فرانسوی 2در دربار ناصرالدین شاه و از هماه مهمتار حضاور مدرساان
ً
فرانسوی در دارالفنون ،بهویژه در حوزه پزشاکی (طاب) ،رساما ایان راه را تعاری کارد و
ٔ
جامعه ایرانی باال برد.
سرعت ورود افکار و ارزشهای فرانسوی را در
درخ وص مدرسان فرانسوی دارالفنون واقعیات آن اسات کاه امیرکبیار در تاأمین مدرساان
ّ
دارالفنون اهتمامی جدی به استقال ایران و عدمدخالت مدرسان خارجی در ت امیمگیریهای
سیاسی ایران داشت .از اینرو ،وی به جای مدرسان انگلیسی ،روسی و فرانسوی ،که دو آنهاا
هر کدام زمینه نفوذ سیاسی در ایران داشتند ،مدرسان اتریشی را در نظر گرفته باود کاه در نتیجاه
فشارهای حکومت انگلستان اا با این بهانه که اتریش تحت نفوذ روسیه تزاری است اا مجبور شاد
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1در کنار فرانسویها ،امریکاییها نیز مدارسی در ارومیه ،تهران ،تبریز ،همدان و رشت تأسیس کرده بودند .روسها،
آلمانیها ،اتریشیها و انگلیسیها نیز مدارس مشابهی را با انگیزههای متفاوت و مقارن با تأسیس دارالفنون و یا اندکی قبل و
بعد از آن راهاندازی کرده بودند.
 .2دکتر کالرک ،تلوزاین ،اشنایدر و فرویه مؤل کتاب سه سال در ایران ( .)9141-9113این پزشکان با مدرسان فرانسوی
دارالفنون از جمله پوالک ،شلیمز و فوکاتی و  39پزشک فرانسوی دیگر ارتباطات فراوانی داشتند.

مدرسااانی از فرانسااه و ایتالیااا را بارای دارالفنااون انت اااب کنااد1ا مدرسااانی کااه خااود او هرگااز
تدریسشان را در دارالفنون ندید و بعدها نیز به این چند کشور محدود نماند.
در کنار عوامل فوق ،اولاین اعازام فار التح ایالن دارالفناون در ساا  9393شمسای
توس اعتضادالسلطنه وزیر علوم و رئیس جدید مدرسه ،به تعداد  19نفر و باه روایتای 83

نفر و یا حتی کمتر 2به فرانسه بهمنظور تأمین کادر علمی مدرسه و آشانایی بیشاتر آنهاا باا
فرهنگ فرانسه و دریافت موقعیتهای برجسته حکومتی و آموزشی ،و حتی اقدام برخای از
آنها و دیگر فار التح یالن دارالفنون در تأسیس مدارس جدیدی چون شعب دارالفنون در
ٔ
مدرساه مشایریه ،)9313( 3رشادیه ( ،)9391علمیاه ،ادب،
شهرهای اصافهان و تبریاز،
سادات ،افتتاحیه ،خیریه ،سعادت و غیره در ایران ،زمینههای بیشتری برای آشنایی عماومی
ایرانیان با زبان و فرهنگ فرانسوی و بهکارگیری ساختارهای اجتماعی و آموزشی فرانسوی در
ٔ
ترجمه بسیاری از متاون فرانساوی و
سیاستگااری فرهنگی آینده ایران فراهم آورد .بهعالوه،

انتشار آنها توسا چاپ ٔ
اناه دارالفناون (ییماایی )994-991 ،9939 ،و ترجماه و انتشاار
روزنامهها و سرمقالههای فرانسوی در طی وسیعی از روزنامههای داخل و خارج کشاور،
زمینه الزم را برای گاار از گفتمان اقتدار نظامی برای مقابله با تهاجمات خارجی به گفتمان
قانون و دفع زمینههای استبداد بهعنوان امالمسائل و م ائب ایران فراهم آورد.
 .۲گفتمان سیاسی قانون و گفتمان فرهنگی نجات مشروطه

دهه پایانی ع ر ناصری ،که این بار برخالف سه ٔ
نفوذ زبان و فرهنگ فرانسه بر دارالفنون دو ٔ
دهاه
ِ

ن ست ،دارالفنون را از مرکزی علمی نظامی 4و تا حدی پزشکی باه مرکازی علمای بارای اماور

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1کلنل شیل انگلیسی در گزارش خود به تالشهایش برای متقاعدکردن امیرکبیر جهت ان راف او از است دام معلمان آلمانی و
اتریشی اشاره کرده است (زرگرینژاد.)91 ،9913 ،
ٔ
درباره اختالف روایتها نگاه کنید به زرگرینژاد.33 ،9913 ،
.2
 .3الزم به ذکر است عالوهبر تکالی آموزشی دارالفنون ،این مدرسه همواره درهای خود را به روی عموم مردم ،نظامیان و
صاحبمن بان حکومتی باز گااشته بود و به ترویج عمومی علم کمک میکرد .سطح دیگری از این اقدام را میتوان در مدرسه
جنبی دارالفنون به نام مدرسه مشیریه مشاهده کرد که توس مشیرالدوله ساهساالر تأسیس شده بود تا به آموزش علوم به زبان
ساده برای عموم مردم اهتمام ورزدا الگویی که از فرانسه اقتباس شده بود (توفیق.)13-9 ،9913 ،
ً
 .4تا سا های سا معلمان دارالفنون عمدتا یا سرهنگ بودند و یا سرتیپ .حتی صاحبمن بان و مترجمان نیز نظامی بودند
(زرگرینژاد .)99-99 ،9913 ،در میان  99معلم خارجی دارالفنون در سا او  ،هیچکدام مت ص علوم انسانی نبودند
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نظامی و فرهنگی و اجتماعی تبدیل کرده بود و جا را برای علوم انسانی بهویژه تااریخ ،1جیرافیاا،
اقت اد ،علوم سیاسی و جمعیتشناسی باز کارده باود (آدمیات )919-918 ،9918 ،در کناار
حضور مستشاری فرانسویها در ارتش ایران و فعالیتهاای فرهنگای و ایرانشناسای گساترده و
بازخوانی تاریخ باستانی این سرزمین توس تیمهای متعاددی چاون تایم راولینساون ،دیوالفاوا،
دمورگان ،فرایر و تکسیر سبب شده بود تا طبقهای از ن بگان تح یل ٔ
کرده جدید ایجاد شاود کاه
ٔ
جامعه ایران با فرانسه را از طریاق وامگیاری
بهدلیل آشنایی نسبی با زبان و فرهنگ فرانسه ،شکاف
بیشتر مفاهیم اجتماعی و سیاسی و آموزشی فرانسوی کم کنند.
باز هم مقارن همین ایام ،تجاوزهای روسیه و انگلستان به سرزمینهای شمالی و جنوبی و
در اختیار گرفتن شهرها و مراکاز بازرت تجااری بنادری و غیربنادری و تحمیال قراردادهاای
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ٔ
روزنامه وقایع اتفاقیه) .از میان  911اا و بهروایتی  911و یا بیشتر اا مح ل دارالفنون در ٔ
دوره
(اقبا  ،اسناد وزارت خارجه و
او نیز آمارها چنین میگویند 99 :نفر توپ انه 91 ،نفر پیادهنظام 1 ،نفر سوارهنظام 93 ،نفر مهندس 31 ،نفر پزشکی 3 ،نفر
داروسازی و  1نفر معدن .غلبه روح نظامی بر دارالفنون در ٔ
دوره ناصری را از روی لباسهای نظامی مح الن و نشانهای
نظامی حکومتی که ناصرالدین شاه به مح الن و فار التح یالن اعطا میکرد (توفیق )99 ،نیز میتوان تأیید کرد (ییمایی،
 .)949-11 ،9939اعتمادالسلطنه نیز سیطره نظامیگری در مدیریت دو ٔ
دهه ن ست دارالفنون توس یکی از فرماندهان نظامی
را چنین بیان داشته است:
در اوایل این دولت روزافزون که مدرسه مبارکه دارالفنون ایجاد گردید مرحوم میرزا آقاخان صدراعظم خواست
یکی از ارباب قلم که از اهل کما باشد رتقوفتق عمل مدرسه دارالفنون را کفیل شود ،میرزایوس را انت اب
کرده امور مدرسه را به او رجوع نمود و چون مدرسه دارالفنون مدرسه نظامی بود موافق فرمان مبارک ،من ب
لشکرنویسی دیوان اعلی به او مرحمت شد و تا بیست سا با صدق و راستقلمی به امور مدرسه رسیدگی
مینمود تا در سا هزار و دویست و هشتاد و پنج [قمری] از عمل مدرسه استعفا کرده در عو عمل چند
فوج و چند رسته سوار به او رجوع شد (اعتمادالسلطنه.)3183 ،9993 ،
 .1پااس از ٔ
دوره هفتساااله ن ساات و ریاساات دو دهااهای اعتضادالساالطنه باار دارالفنااون ،در میانااه راه یعناای بااا آغاااز ریاساات
اعتمادالسلطنه از  9319شمسی بر دارالفنون ،افرادی چون میرزا عبدالیفار نجمالملک ،و اعتمادالسلطنه اا که چناد ده کتااب در
ً
ٔ
روحیه آموزشی دارالفنون را از آموزشهای صرفا نظامی به آموزش امور نظاامی و علاوم
حوزههای مزبور تألی و منتشر کردند اا
ٔ
انسانی تیییر دادند و بدین طریق ،دارالفنون از زیر بار آموزش نظامی درآمد .آنها رسالههای متعددی در حاوزه تااریخ ،اقت ااد،
سیاست ،جمعیتشناسی ،جیرافیا و ادبیات نگاشته و باا ترجماه متاون فرانساوی و اجتماعیاات فرانساوی ،زمیناه تربیات نسال
ً
جدیدی از دارالفنونیها که بعضا در مقابل حکومت نیز موضعگیری میکردند ،فراهم آوردندا نسلی کاه گااه توسا ناصارالدین
شاه مورد بیمهری قرار میگرفت .خود ملکم نیز مدتی مورد غضب شاه قرار گرفت و تادریس آثاار وی در مدرساه ممناوع شاد.
ناصرالدینشاه این تیییر مااق را در فرانسویشدن نظام آموزش ایران میدانست و بر این باور بود که برتری حکمت بر الهیات در
فرهنگ فرانسه ،موجبات این زباندرازیها را فراهم آورده است .اعتمادالسلطنه این بادبینی باه فرهناگ و زباان فرانساوی توسا
ناصرالدینشاه را چنین بیان داشته استا
دیشب سر شام فرمودند حکیم سواره عالءالدوله ،فرانسه میداند .مان میخواساتم تمجیادی کانم عار
کردم در سلطنت فتحعلی شاه کاغای ناپلنون به فتحعلیشااه نوشاته باود در مسانله مهمای ،و کسای نباود
ترجمه کند ،همانطور سربسته پس فرستاده شد .حاال چهار پانج هازار نفار در تهاران فرانساهدان هساتند.
بندگان همایون دستی به سبیل مبارک کشیدند و فرمودند آنوقت بهتر از حاال بود .هنوز چشم و گوش مردم
اینطور باز نشده بود( ...اعتمادالسلطنه.)138 ،9911 ،

خفتآور از یکسو ،و سکوت و بیکفایتی نظام سیاسی حاکم از سوی دیگر ،طبقاه روشانفکر
فوقالاکر را متقاعد ساخته بود کاه اگار نظاام سیاسای ایاران همچاون برخای از قادرتهای
اروپایی ،از پادشاهی سلطنتی به جمهوری تیییر یابد و اساتبداد جاای خاود را باه حکومات
قانون دهد ،میتوان روی سعادت و خوشب تی را دیدا راهحلی که در انقالب فرانسه و برخای
از کشورها اروپایی از جمله آلمان هم اا الاقل بهنحو نظری اا طرح شده بود و ادبیات متعاددی
را پدید آورده بود .به این ترتیب ،ایرانیان در جریان آشنایی گسترده با غرب معاصر ،ن ست باا
قدرت نظامی غرب و ساس با قدرت سیاسی و قانونی آنها آشنا شدند.
اگرچه مقارن پایان ع ر ناصری و آغاز ع ر مظفری گفتمان قانون با رمز «یک کلماه» در آراء
کسانی چون مستشارالدوله ،طالبوف و دیگران (طالبوف ،)999-999 ،9913 ،تنها گفتمان موجاود
ّ
نبود و عدهای از روشنفکران از جمله ملکم ،ابوالقاسمخان ناصرالملک ،تقیزاده و دیگران بار تقادم
علم و آموزش بر هرگونه تیییر ساختار سیاسی و اجتماعی تأکید میورزیدند و از این جهت کشاور
ایران را در وضعیتی نامناسب برای عملیساختن حکومت مشاروطه میدیدناد ،اماا در عمال ایان
ّ
گفتمان قانون بود که چیره شد و خود را در استقرار نظام مشروطه در ساا  9341شمسای متجلای
ساخت .در این ایام ،بسیاری از مقاالت اجتماعی و کتب سیاسای و فرهنگای فرانساه در شاهرهای
م تل ایران از جمله تهران ،تبریز ،بوشهر ،شیراز و شاهرهای غیرایرانای چاون اساتانبو  ،کلکتاه،
بیروت و پاریس به فارسی ترجمه و منتشر میشد و در اختیاار انقالبیاون داخلای قارار میگرفات.
تدوین قانون اساسی نیز برمبنای آرمانهای حکومات جمهاوری و ساهم علام و داناش در تولیاد
ّ
ثروت ملی و پیشرفتهای سرزمینی ذیل همین گفتمان مورد تأکید قرار گرفت.
اگرچه نظام مشروطه خیلی سریع با نامالیماات و غضابهای سیاسای دساتگاه سانتی
انقالبیون پرشور حاف و یا
قدرت سیاسی و دینی روبهرو شد و در نتیجه بازگشت استبداد،
ِ

متوا ری شدند ،اما پس از استقرار مجدد مشروطه و مجلس ،خیلی سریع گفتماان قاانون و
«یک کلمه» جای خود را به گفتمان «حفظ مشروطه از طریاق علموداناش» داد تاا اثبااتی
باشد بر دعاوی پیشین برخی از روشنفکران .بهعنوان میا  ،ابوالقاسمخان ناصرالملک که به
رأیالعین شاهد پیشبینیهای خود بود ،اینبار نیاز باه صاراحت اعاالم داشات کاه نظاام
ٔ
جامعه بیسواد نمیتواند به حیات خود ادامه دهد.
مشروطه در یک
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آیا شکی وجود دارد که ما برای تیییر وضع جاری به مردان تح یلکرده محتاجیم؟ ناه
به نام الله ما محتاج مردان تح یل کردهایم .به نام کعبه ،پیامبر ،دین و ماهب ما به ماردان
تح یلکرده محتاجیم .اولین و تنها راه ممکن برای پیشرفت ،براباری ،عادالت ،ساعادت،
ٔ
توسعه علم و وجود مردمانی میگاارد کاه باا توجاه باه نیازهاای زماناه
سلطانی و غرور از
تح یل کردهاند (به نقل از همان.)31 ،
ملکم نیز در ندای عدالت بر این باور بود که تنها گسترش آموزش است که غارب را باه
استقرار نظامی سیاسی بر ٔ
پایه عدالت موفق کرده است .بهعقیده او ،ایران فقیار و مفلاوک و
عدالت قانونی ندارد و این خود ناشی از آن است کاه رهباران ماا از درک
درمانده است زیرا
ِ
اهمیت آموزش عاجزند (ملکم نسا ٔه خطای شاماره  ،9343کتاب اناه دانشاگاه تهاران).
ساهساالر نیز آموزش را شر ضروری استقرار نظام مشروطه برای تضمین آزادی سیاسای و
عدالت اجتماعی میدانست .او در علم
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هلم مادعی اسات «کلیاد پیشارفت ماادی و

معنوی ،علم و تنها علم است .در هر حوزهای از زندگی ،چه سیاست ،چه امور نظامی و چه
اجرا و مدیریت ،تنها با علم میتوان به کما رسید».
این تأکید از آنرو بود که هرچند با استقرار مشروطه ،مجلس و مطبوعاات آزاد و احازاب،
در شکلی ابتدایی و خام ،حاصل آمده بود اما بهعقیده روشنفکران زمانه ،این مظاهر صوری از
دو وجه فاقد پشتوانه و اساتحکام کاافی باهنظر میرساید :ن سات ،سااختارهای مااکور در
کشورهای اروپایی بهویژه فرانسه ،در جریان سایر طبیعای رشاد فرهناگ و نظاماات علمای و
ٔ
جامعه مدنی آنها بهدست آمده ولی در ایاران چناین زمیناه و پشاتوانهای یاا
دانشی برآمده در
ِ
ٔ
حضور نداشت و یا هنوز به اندازه کافی برای پشتیبانی از چنین نظامی طارح نشاده باودا دوم،
ُ
وجد نیروی انسانی زبده ،آگاه ،مت ص و
ساختار اجتماعی جدید در رابطهای دیالکتیکی ،م ِ
متعهد و در همان حا  ،نیازمند به آن بود تا این نیروها حسب نظم اجتماعی و سیاسی جدیاد
بتوانند سررشته امور را در اختیار گرفته و شعارهای انقالب مشروطه خود را محقق سازند.
حسب این دو وجه ،گفتمان علم و دانش برای نجاات نظاام نوپاای مشاروطه ایاران در
دوران آخرین شاه قاجاار کاه دوران آزادیهاای نسابی سیاسای و فرهنگای باود ،بهگوناهای
ً
ٔ
زمیناه رشاد نهادهاای اجرایای و علمای را در تماامی ساطوح
خیرهکننده اما کامال طبیعی

ابتدایی ،متوسطه و عالی و از همه مهمتر ،در هر دو ساطح پسارانه و دختراناه فاراهم آورد.
تأسیس مدرسههای دولتی و غیردولتی در کنار شروع به کار مدارس عالیای چاون مدرساه
سیاسی ،مدرسه طاب ،دارالمعلماین و دارالمعلماات ،مدرساه حقاوق ،مدرساه تجاارت،
مدرسه فالحت و مدرسه دامازشکی و مدارس دخترانه متعدد ذیل الگوهای نوین آموزشای
اروپایی و امریکایی ،به نفوذ بیشتر زبان و فرهناگ غربای باا اولویات فرانساه بار سااختار
ٔ
عمده اعزامهای دولتی و تح ایلها و سافرهای
آموزشی نوین ایران منجر شد .در آن ایام،
علمی دولتی و خانوادگی نیز به مق اد فرانساه انجاام میگرفات .دفتار وزارت معاارف در
پاریس به سرپرستی حسینخان عالء تا سا  9911شمسی ،اعزام و سفر صدها دانشجوی
ایرانی به اروپا و بهطور خاص به فرانسه را مدیریت میکرد (صدیق .)931 ،9913 ،در سا
 9911رضاخان که بهتدریج قدرت را بهدست میگرفت 91 ،نفر را به دانشکدههای نظامی
فرانسه اعزام کرد و در سا  9911یعنی در اولین ساا زعاامتش در قامات شااه ایاران ،باه
پیشنهاد وزیر معارف و دیگر روشنفکران از جملاه تیمورتااش وزیار درباار قدرتمناد خاود
ّ
ّ
معظم خراسانی 31 ،نفر را برای تح یل در ٔ
رشته مهندسی رهساار فرانسه
ملقب به سردار
کرد 1.از سا  9913شمسی به بعد نیز که بزرتترین اعزام تاریخ آموزش نوین تا آن مقطاع
ذیل قانون او خرداد سا  9913عملیاتی شد و طی شش سا  981 ،دانشاجو باه خاارج

اعزام شدند 19/1 ،درصاد از آن اعزامهاا متوجاه فرانساه باود 2.بناابراین ،فرساتادن اغلاب
دانشجویان به اروپا با اولویت فرانسه ،به ّ
سنتی بیبادیل تبادیل شاده باود و دانساتن زباان
فرانسه بهعنوان مجرای کسب علوم و فنون نوین محسوب میشد .این نفوذ تا آن حد گسترده
بود که اروپاییها ،ایران را «فرانسۀ آسیا» قلمداد میکردند .چرا که در عمل ،نظام آموزش و
پرورش ایران شامل سازمان مدیریتی آموزش قوانین و مقررات ،مدارس ،روشهای آموزش،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ً
 .1همزمان اعزامهایی متفرق و کوچک به مق د ایتالیا (میال در سا  1 ،9911نفر برای تح یل در نیروی دریایی) نیز انجام میشد.
 .2آمار اعزامیها از این قرار است :در  911 ،9913نفر به فرانسه 8 ،نفر به انگلستان 3 ،نفر به آلمانا در  34 ،9914نفر به
فرانسه 9 ،نفر به سوئیس 4 ،نفر به انگلستان 3 ،،نفر به امریکا 9 ،نفر به آلمان 9 ،،نفر به بلژیکا در  34 ،9911نفر به فرانسه،
 8نفر به آلمان 1 ،نفر به انگلستان 3 ،نفر به بلژیک 9 ،نفر به سوئیسا در  99 ،9991نفر به فرانسه 33 ،نفر به انگلستان 3 ،نفر
به امریکا 3 ،نفر به آلمان 8 ،نفر به سوئیسا در  38 ،9999نفر به فرانسه 91 ،نفر به انگلستان 9 ،نفر به امریکا 8 ،نفر به آلمان،
ً
 9نفر به بلژیک 3 ،نفر به سوئیسا در ( 9993-9998جمعا  991نفر) 41 ،نفر به فرانسه 99 ،نفر به انگلستان 1 ،نفر به امریکا،
 8نفر به بلژیک 91 ،نفر به آلمان 9 ،نفر به سوئیس (زرگرینژاد.)48 ،9913 ،
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ٔ
برناماه آموزشای ،آزمونهاا و امتحاناات و اساتانداردها ،در تماام حکومات
متون درسای،
احمدشاه قاجار تحت نفوذ فرانسویها قرار داشت (همان 94 ،و  .)991در دبیرستانها نیز،
زبان فرانسه در کنار زبان انگلیسی ،آلمانی و روسی بیشترین تعاداد سااعت در هفتاه را باه
ً
خود اخت اص داده بودا اما از آنجه که دانشآموزان عمدتا فرانساه میدانساتند ،ساه زباان
ً
دیگر عمال یا تدریس نمیشد و یا بهنحو محدودی مورد اساتفاده قارار میگرفات 1.بهگفتاه
وضعیت حتی تا پایان ٔ
ّ
دهه او قرن اخیر شمسی ادامه داشت بهگوناهای کاه تاا
صدیق ،این
سا  9911تمامی دبیرستانهای دولتی ،زبان فرانسه را اختیار کرده و دانشآموزان این زبان
را بر زبان انگلیسی و آلمانی ترجیح میدادند (همان .)94 ،خود او از تعجب یاک باازرس
ّ
ٔ
مدرسه دولتی در تهران به زبان فرانساه نیاز یااد
خارجی از تسل اکیریت دانشآموزان یک
کرده است (همان) .در همین بازه ،حتی در فرایند است دام معلمان و استادان خارجی هام
ّ
اولویت با معلمان و استادان فرانسوی بودا زیرا ٔ
عمده دانشآموزان به این زبان مسل بودند.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بهعالوه ،ت میمگیران ارشد نظام آموزشی نیز خواه بدان دلیل که تح یلکرده فرانسه بودند
و یا با زبان فرانسوی آشنایی داشتند و خاواه بادان دلیال کاه الگاوی فرهنگای و سیاسای و
آموزشی فرانسوی را بر دیگاری الگوهاا از جملاه الگاوی روسای ،عربای -ترکای و حتای
انگلیسی و آلمانی ترجیح میدادند ،فرانسویشدن را امری مطلوب میدانستند .این نفوذ در
ٔ
عرصه آموزشی تا بادان حاد باود کاه از  94وزیار معاارف (آماوزش و پارورش) ،در ٔ
باازه
پانزدهساله  9318تا  ،9911چهارده نفر عالوهبر فارسی ،فق فرانسه میدانستند و چهار نفر
مابقی ،هم فرانسه و هم انگلیسی میدانستند (همان.)94 ،
ٔ
نباید فراموش کرد که خوشنامی مستشاران خارجی ،اعم از بلژیکیها در عرصه گمرک و
ٔ
ٔ
عرصه زرادخانه ،معادن و بانکها و
عرصه راهآهن ،آلمانیها در
امور مالی ،امریکاییها در

ٔ
عرصه آموزش ،برج پاستور و تلگراف و کشاورزی ،امر «تقلید» را نه بهعنوان
فرانسویها در
ّ
یک رفتار ماموم بلکه برعکس ،بهعنوان رفتاری پسندیده در سطح ملی به فضایلتی مقباو
تبدیل کرده بود .بنابراین ،تقلید نظام آموزش ایران از الگوی فرانسوی و تا حدی ترکیهای در
دوره دوم حکومت رضاشاه به ٔ
میابه سیاستی معقو و قابلدفاع قلماداد میشاد .حاا بایاد
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 9 .1ساعت در مقایسه با  1ساعت درس فارسی 8 ،ساعت تاریخ و جیرافیا و  8ساعت ریاضیات.

دانست کدام شنون از نظام آموزشی فرانسویها برای ایرانیان آن روزگار جااب بود و چگونه
این شنون با وجه میهنپرستی موردنظر ایرانیان که بر استقال سیاسی و فرهنگی و اقت ادی
آنها بهنحو نسبی تکیه داشت ،جمع شد.
ّ
 .4الگوی فرانسوی تعلیم و تربیت تا ٔ
ایده وحدت ملی و میهندوستی ایرانی

آزادی نسبی دوران احمدشاهی و استفاده حداکیری روشنفکران و سیاستمداران ایرانای از ایان
فضا در کنار ّ
تحوالت بینالمللی ،از جمله وقوع جنگ جهانی او و تقسیم ایران به سه منطقه
تحت نفوذ روس و انگلستان و شروع شاورشهای متعادد در نقاا م تلا ایاران در پایاان
ٔ
زمیناه الزم را بارای اعاالم رسامی و پررناگ مفااهیم «کشاور»« ،ایاران» و
حکومت قاجار،
ّ
ً
«دولتاملت» ،که پیش از این صرفا بهصورت پراکنده در نامهها و اسناد و قانونهای مجلاس
بر زبان آورده میشد ،فراهم آورد .تأسیس مدرساه عاالی سیاسای و ورود فار التح ایالن آن
ٔ
بگاان دنیادیاده از جماع
عرصه مدیریت و اجارا ،در کناار تشاکیل شابکهای از ن
مدرسه به
ِ
معلمان مدارس مترقیای چون ساهساالر ،مروی ،دارالفنون ،سیاسای و از فرناگ برگشاتگان،
گامی مهم برای تبیین « ٔ
ایده وحدت ملی» در مقابال «ایاده وحادت اساالمی» ،کاه خواهاان
حاف مرزهای سرزمینی به ّنیت وحدت جهان اسالم بود ،به حساب میآمد .در این گفتمان،
ّ
وحدت و استقال ملی و حفظ مرزهای رسمی و معنا ب شیدن به پرچم از مجرای شناساایی
ّ
حدود و ثیور سرزمین و برجستهکردن مقاطع حائز افت اار و آماوزش مضاامین ملای بهمیاباه
کلیدهای رهاییب ش ایران از سلطه قدرتهای جهانی محسوب میشد .برای ایان کاار الزم
ّ
بود آموزش ،بهویژه در سطح ابتدایی و متوساطه ،در سایاقی واحاد و ملای اجارا شاود و روح
ّ
ملیگرایی و میهنپرستی در جان متعلمین نهادینه گارددا الگاویی کاه در ساطح بینالمللای
توس سیاستگااران آموزشی آلمان و فرانسه تبیین شده بود اما بهدلیل ساختهای فرهنگای و
آموزشی ایران و تداوم رواب فرهنگی میان روشنفکران ایرانی و فرانسوی ،این ٔ
ایده فرانسوی بود
ّ
انی ملیگرا ایفای نقش کرد.
که همچون راهنمای سیاستگااران ایر ِ
اگرچه فرانسه همواره بهعنوان سرزمین راسیونالیسم دکارتی شناخته میشاود ،اماا آنچاه
فرانسه اواخر قرن نوزدهم و ٔ
نیمه او قرن بیستم را از دیگر کشورهای اروپاایی و امریکاایی
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متمایز میکرد ،نظام آموزشی منح ربهفرد آن بود کاه بهشایوهای افراطای بار میهنپرساتی
شورمندانه و وفاداری باه برناماههای حکومات تأکیاد داشاتا درسات در مقابال الگاوی
ّ
ٔ
دانشاکده
میهنپرستی آلمانی که خود را به کش حقیقتهای بیشتر ،ایفاای نقاش جادی
فلسفه در نظام دانشگاهی و ٔ
ایده وحدت علوم و جامعه تمرکز داشت (ماحوزی.)9911 ،
نظام آموزشی فرانسه ،که بر ٔ
پایه روشنفکری دینی شکل گرفته و توجه به فرهنگ باستانی
را در هینت لژهای فراماسونری و سنتگرایان اصالحطلب ٔ
الزمه بازسازی و غنای فرهنگای

و غلبه بر انجمادهای ماهبی و بازماناده از اروپاای قارون وساطی میدانسات ،باا اجارای
مدرنیزاسیون عمودی (از باالبهپایین) و دخالت و کنتر بسیار شدید حکومت بار آماوزش،
ّ
مدعی اعطای شکوه و عظمت به ملت و کشور فرانسه و پیشتازی آن نسابت باه ساایر رقباا
بهویژه پروس (آلمان) بود (ویل .)3114 ،1از همینرو ،این نظام آموزشای ،اجارای برناماه
ّ
ٔ
پرساتانه نظاری
ملی آموزش واحد و یکسان را اا که از ابتدایی تا دانشگاه 2بر مطالعات میهن
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تأکید داشت و مدعی ساختن ش

یتهایی قدرتمند و حساس نسبت به سرزمین ،جامعه

و کشور  .فرانسه بود اا با قدرت تمام اجرا میکرد (لنون جرارد9198 ،3ا و وبستر.)9139 ،4

در این سبک از آموزش ،ساختن دولتاملت و القای مفهومی از سرزمین قدرتمند و برتری
ّ
ملی نسبت به سایر همسایگان بهعنوان مجرایی برای نیل به فرانسهای قدرتمناد و بیبادیل،
مورد تأکید سیاستمداران و سیاستگااران آموزشی بود (وایلدر.)3111 ،5

فرانسویها این شور را تنها باه نهادهاای آموزشای خاود محادود نمیکردناد بلکاه نظاام
تبلییاتی وسیعی در سطح حکومت و جامعه ،این ّ
مهم را به فضیلتی غیرقابل تردید تبدیل کرده
بود .بنابه گزارش تقیزاده ،فرانسویها از کودکی در کتب درسی خود ،میهندوستی را آموختاه
و روزنامهها و فضای عمومی ،این شور را تازه نگه میدارند (تقیزاده .)93 ،9919 ،آنها پس
ٔ
مطالعه ّ
تفوق آلمان در ماجرای جنگ با فرانسه در ساا 9431
از درنگ در شرای پیشآمده و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .2در این موضوع باید کالجهای فنی میراث ناپلنون که به آموزشهای عملی و فنی کوتاهمدت اشتیا داشتند را مستینا کرد.

ااا که به تسلیمشدن ناپلنون سوم در مقابل بیسامارک و در نتیجاه تسا یر پااریس و فروپاشای
اماراتوری دوم فرانسه و از دست دادن شهرهای آلزاس و لورن و تشکیل جمهوری سوم فرانساه
منجر شد و برای فرانسویها تحقیری بسیار تلخ محسوب میشد ااا به بازسازی نظام آموزشای
ّ
ّ
ّ
و ترویج ملیگرایی ازطریق برجستهکردن شنون ملی و گنجاندن ویژگیهاای ملای و فرهنگای
ّ
شهرهای مرزی و مرکزی در فحوای آموزش و تمرکز بر پرچم بهعنوان نماد هویات ملای روی
آوردند و آموزش را مجرای عملیکردن مطلوب خود دانستندا ضرورتی که بارای روشانفکران
ایرانی نیز قابلدرک و اقتباس بود چنانکه تقیزاده نیز برای پس گارفتن سارزمینهای از دسات
رفته ،از جمله گرجستان و آذربایجان و افیانستان ،ات اذ چنین سیاستی را پیشنهاد داد (همان،
 .)98در این الگو ،وطندوستی کلید تمامی پیشرفتها و همچاون ساار محاافظی در مقابال
ّ
نامالیمات محلی و منطقهای و بینالمللی محسوب میشد.
ً
برای ایرانیانی که دائما در معر بالیای بیرونی و درونی اعم از امنیتی و پزشکی و غاایی
ّ
و اقت ادی بودند ،ترسیم الگویی بومی از ملیگرایی سیاسی و اقت ادی و نظاامی و فرهنگای
میتوانست نس های نجاتب ش باشدا نس های که هم در همراهکردن جامعه با خاود و هام
برای تربیت نیروی انسانی مت ص شایسته و ّ
متعهد به آموزش و پرورشای مادرن ،واحاد و
ِ
ّ
منسجم نیاز داشت .بر این اساس ،از اواخر قاجار و اوایل پهلوی ،برنامه جامع آموزشای ذیال
برنامههای «انجمن مکاتب ّ
ملی ٔه ایران» معروف باه «انجمان معاارف» ااا کاه در ساا 9349
شمسی و از میان مدرسان و فار التح یالن مدرسه سیاسی ( )9331و دارالفنون تأسیس شد
ااا قدمهای منسجمی برداشته شد .حضور ّفعا بزرگانی چون امینالدوله ،میارزا ن اراللهخان
مشیرالدوله صدراعظم مشاروطه ،یحیای دولتآباادی ،محمادعلی فروغای ،ابوالحسانخان
فروغی ،وزرای علوم و دیگران در این انجمن سبب شده بود تا انجمان باا همفکاری اعضاای
خود و بر اساس رصد الگوهای جهانی ،نس ه جدیدی از ّ
تحو نظام آموزشی ایران را تدوین
ّ
کند .تأسیس مراکزی چون کتاب انه ملی ،مدرساه اکاابر ،دارالتاألی  ،دارالترجماه ،مادارس
جدید پسرانه و دخترانه ،راهاندازی شرکت طبع و نشر کتب و غیره از جمله مأموریتهایی باود
که این انجمن برای خود تعری کرده بود (دولتآبادی .)949 ،9939 ،این نهادهاا ،کاه هام
بهلحاظ صوری و هم بهلحاظ محتوایی الگویی جدید را پیش روی ّ
خیارین و ش ایتهای
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علمدوست برای تأسیس مدارس نوین قرار داده بود ،توانست در سراسر کشور شعب متعددی
از مدارس را با رویکردهای جدید آموزشی دائر کند .تأسیس شاورای عاالی معاارف در ساا
ّ
ّ
 9911شمسی ،برنامهریزی برای یکسانسازی آموزش در سطح ملی و ترویج روح ملیگرایی
ّ
در برنامههای درسی بر اساس ٔ
ایده وحدت ملای را انتظاام و سارعت ب شاید .اجبااریکردن
ٔ
وسیله نیل باه وحادت ملای بارای تماامی
تدریس به زبان فارسی بهعنوان اصلیترین مجرا و
مدارس حتی مدارس خارجی در مقطع ابتدایی ،گنجاندن مضاامین ایرانشاناختی و تعریا
مفهوم «ایران» و «کشور» در کتب درسی تاریخ ،جیرافیا و ادبیات فارسای ،و باارور سااختن
ادبیات فارسی به کمک ارتش و فرهنگستان در ٔ
پارورش
دهه بعد ،تالش بارای عملیسااختن
ِ
معطوف به انتظام ش یتی و بازخوانی شنون ّملیگر ٔ
ایانه فرهنگها و اقوام متعادد ایرانای ،از
ٔ
زمره کارها و فعالیتهای وزارت معارف و شورای عالی معارف در آن ایام محسوب میشود.
این بار نیز ضرورتهای اجتماعی و سیاسی ،سبک و سیاق آموزش نوین را شاکل داده
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بود و نظام علم همچون وسیله و ابزاری برای برآوردهکردن نیازهای اجتماعی و سیاسی طرح
ٔ
انگیزه طراحی این نظام آموزش ،تقاضاای اجتمااعی و
شده بود .بهدیگر س ن ،اصلیترین
ٔ
مسنوالنه آن در قبا نیازهای مش ص مراکز قدرت ،شاامل نظاام اجتمااعی ،نظاام
کارکرد
اقت ادی (بازار) و نظام سیاسی بود .در اینجا پیشارفتهای نظاامی ،تیییارات اجتمااعی و
ّ
فرهنگ عمومی متناسب با برناماههای ملیگرایاناهای کاه ایاران
اقت ادی و سیاسی ،ارتقاء
ِ
مدرن را هدف خود قرار داده بود و غیره (آدمیت819 ،9919 ،ا و توفیق)11-18 ،9913 ،
میتوانست تا حد مقبولی ،چهره و سااخت اجتمااعی ایاران را متناساب باا ضارورتهای
منطقهای و بینالمللی تیییر دهد.
ّ
با این مالحظه بهنظر میرسد ات اذ رویکرد ملیگرایاناه اقتادارگرا و شاورمندانه توسا
سیاستمداران ایرانی از میان سه الگوی رایج در جهان ،یعنای الگاوی فرانساوی ،ترکیاهای و
آلمانی ،نه از سر ّ
تفنن و اقتباسی از سر ُمد و یا حتی ناآگاهی ،بلکه بر اساس درکی دقیق از
شرای موجود انجام گرفته است .در این خ وص نبایاد فراماوش کارد کاه ایان نسا ه در
زمانه ای عرضه شد که ایران در معر

خطر فروپاشای و تجزیاه توسا عوامال بیرونای و

داخلی قرار داشت و فقر و بیماری و عدم امنیات و فقادان مسانولیت بهگوناهای آزاردهناده

حیات فردی و جمعی سااکنان ایان کشاور را تهدیاد میکارد .از ساوی دیگار ،اماراتاوری
اسالمی عیمانی متالشی شده بود و کشورهای نوپدیاد غارب آسایا هرکادام خواهاان اباراز
هویتی متمایز بودندا ابراز هویتی واقعی اساختگی کاه در آن دو نیاروی قدرتمناد هماواره
حاضر در منطقه ،یعنی روسیه و انگلیس ایفای نقش میکردند .اقتدارگرایی آمراناه آتااتورک
در میراث اماراتوری نیز میتوانست برای ایرانیانی که ّ
تحاوالت منطقاه را رصاد میکردناد،
اندیشه بر سر کارآوردن «دیکتاتور م لح» را ضرورت ب شد1ا دیکتاتوری که منش آمر ٔ
ٔ
اناه
خود را فضیلتی آشکار میدانست و با صادای بلناد کودتااچیبودن خاود را فریااد مایزد.
ّ
آموزش واحد ملیگرایانه بنشیند و ایدهآ
بنابراین ،طبیعی است در این شرای بهجای علم،
ِ
علم برای علم و یا کش حقیقتهای بیشتر اا که در الگوی آلمانی مورد توجه بود اا مجالی
برای پیشآمدن نیابد .در نتیجه ،هماین فضاا و گفتماان باود کاه مدرنیزاسایون ّملیگر ٔ
ایاناه
موردنظر روشنفکران ع ر احمدشاهی (صدیق )911-991 ،9913 ،رضااخان میارپنج را
کسوت شاهی پوشاند و حکومت را به وی سارد تا از مجرای اقتدارگرایی آمراناهاش ،پارواه
مدرنیزاسیون ّملیگر ٔ
ایانه ایرانی با سرعت بیشتری صورت تحقق یاباد .طباق قاعاده در ایان
2
فضا ،کارکرد آموزش ،تعلیم و تربیت کودکانی است که باید ٔ
آماده خدمت به وطن باشند.
ّ
ٔ
بدرقه
اهتمام به ملیگرایی در نظام آموزشی نوین ایران تا آن حد بود که خود شاه نیز در
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ٔ
عرصه آموزش ،آتاتورک مدارس دینی را تعطیل کرد ،آموزش و پرورش را ارتقاء داد ،برنامههای درسی را جدید کرد ،بر آموزش
 .1در
فنیوحرفهای تأکید کرد ،آموزش بزرگساالن را اجباری کرد ،برای آموزش معلمان روستایی دهکدهها و کمپهای متعدد آموزشی به
راه انداخت ،دانشگاه استانبو را به کمک آلمانهای نازی در سا  9199بهصورت نوینی بازگشایی کرد ،دانشگاه فنی استانبو را
ً
مجددا سازماندهی کرد و دانشگاه آنکارا را نیز تأسیس کرد .اندکی بعد از او ،رضاشاه نیز ،که نیم نگاهی به ّ
تحوالت ترکیه داشت و
پیرامون او روشنفکران و مشاوران متعددی قرار داشت ،برنامههای مشابهی را دنبا کردا او مدارس عمومی ابتدایی را توسعه داد،
ّ
مدارس متوسطه (عالی)ای که مدارک معتبر اعطا میکردند را نیز توسعه داد ،دانشگاه تهران را ساخت ،اندیشه ملیگرایی را به
برنامهای جدی در تمامی وزارت انهها تبدیل کرد ،فعالیت مراکز علمی و آموزشی سنتی و اسالمی را محدود کرد ،آموزش زنان را
ٔ
برنامه آموزشی بزرگساالن (اکابر) را اجرا کرد ،نظام آموزشی را متحد و یکاارچه کرد ،فرهنگستان تأسیس کرد ،سازمان
ارتقاء داد،
پرورش افکار راهانداخت ،و عده بسیاری را برای فراگرفتن علوم و فنون جدید راهی اروپا با اولویت فرانسه کرد.
 .2دشتی این موضوع را چنین بیان داشته است:
هدف مدارس ابتدایی در ٔ
وهله او و از همه مهمتر ،تعلیم فرزندان ما بهگونهای است که دیندار و پرهیزکار
باشند ولی نه بههمان شکلی که پیشینیان خدا را ت ور میکردند ...مدارس باید وجدان جوانان ما را
قالبریزی کند ،میهنپرستی به آنها بیاموزد تا آنها با خرسندی برای فداکاری برای اجتماع و وطنشان
ّ
آماده شوند ،از گاشته پرافت ار ملتشان آگاه گردند و غرور ملی الزم برای اینکه م مم و متهیج با هر
متجاوز بیگانه رودررو شوند را بهدست آورند .مدارس ابتدایی باید روحیه تعهد و احترام به قانون و
حاکمان بلندمرتبه کشور را تزریق کند (دشتی.)191-99 ،9993 ،
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ً
اولین ٔ
دوره دانشجویان اعزامی به اروپا ( ،)9913که عمادتا رو باه ساوی فرانساه داشاتند،
فراگرفتن مضامین میهنپرستانه را از ٔ
زمره وظای آنها میدانست:
 ...این او دفعه نیست که من در موقع عزیمت مح ّ لین به اروپاا آناان را بدرقاه مایکنم.
نهایت تا کنون مح ّ لین لشکری اعزام میداشتیم و حااال خیلای مسارورم کاه ایان مرتباه
شاگردان کشوری روانه میداریم .البته شما باید بدانیاد کاه چارا شاما را باه یاک مملکات
جمهوری اعزام میداریم ،فق برای این است که حس وطنپرساتی فرانساویان را سرمشاق
ً
وصا ّ
حب وطن را از آنها آموخته و با این ذخیره به وطن برگشته مشیو
خود قرار داده م
ٔ
خدمت به مملکت شوید .امیدوارم این اوالدهای من با دو ذخیره مهام باه ایاران برگردناد:
ٔ
یکی ّ
رشاته
حب وطن و وظیفهشناسی ،که عموم شاگردان باید آن را تح یل کنناد ،و دیگار
علومی که هر کدام برای آن انت اب شدهاید( ...ییمایی.)991-999 ،9931 ،

ت ویب قانون تأسیس دارالمعلمین مرکزی و عالی در همان ساا و سااختن  31بااب
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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دانشسرای مقدماتی و یک باب دانشسرای عالی دخترانه در تهاران و شهرساتانها حساب
ّ
ٔ
گسترده معلم و گنجاندن مضامین ملی و فرهنگای در
قانون سا  9993مجلس برای تربیت
کتابهای تاریخ ،جیرافیا ،ادبیات ،تعلیمات دینی و اجتماعی (زرگرینژاد،)841 ،9913 ،
ّ
نمونههایی از اقدامات اجرایی برای پیشبردن ٔ
ایده وحدت ملی در نظام آموزشی نوین ایران
است .پیوندهای متعدد دانشگاه تازهتأسایس تهاران در  9999باا سااختار آموزشای پیشاین
دانشکدهها و مدارس عالیای چون دارالفنون ،مدرس ٔه علوم سیاسی و اقت ادی و تجاارت،

ٔ
مدرسه ساهساالر و دانشکده معقو و منقو  ،دارالمعلماین و دانشسارای عاالی ااا کاه باه
ادبیات و علوم اهتمام داشت ااا و غیره( 1همان )843 ،نیز گویای پیوندهای ساختاری میاان
ٔ
ٔ
توسعه آموزشی پهلوی او است.
برنامه
سنت آموزشی پس از مشروطه با

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1ن ستین آییننامههای دانشکده ادبیات برگرفته از نظامنامههای دانشسرای عالی بود .نظام ٔ
نامه تفکیک ٔ
شده «ادبی» و «علمی»
دانشسرا نیز مبنای تفکیک دانشکده ادبیات از دانشکده علوم قرار گرفت .بهعالوه ،حدود دو دهه ،دانشسرای عالی تا ساختهشدن
ساختمانهای جدید ،میزبان دانشکدههای ادبیات (تا  )9993و علوم بود .دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقت ادی نیز که از سا
 9999به دانشگاه تهران منضم شد ،در همان ساختمان قدیم خود در خیابان اللهزار در چهار رشته قضایی ،دیالماسی،
اقت ادیااداری و ٔ
رشته تجارت به کار خود ادامه داد .همین وضعیت در مورد دانشکده معقو و منقو که خرداد  9999در مدرسه
ساهساالر تأسیس شده بود و دانشکده طب ،که تا سا  9999کار خود را در ساختمان قدیم لقمان ادامه میداد ،نیز جاری بود
ً
(زرگرینژاد .)333-338 ،9913 ،عالوهبر این پیوندها ،افرادی چون یحیی دولتآبادی ،احتشامالسلطنه و عبدالله مستوفی اساسا
طرح تأسیس آموزش عالی نوینی که به دانشگاه تهران ملقب شد را ادامه طرح پیشین دارالفنون قلمداد میکردند (همان 93-99 ،و
 .)933بر این اساس در فروردین  9999م وب شده بود مدارس عالی از عنوان «فاکولته» و «دانشکده» برخوردار شوند و لیسانس
بدهند و مجموع شعب عالیه با عنوان «اونیورسیته» شناخته شود و معلم مدارس عالیه نیز «استاد» خوانده شود (همان.)39 ،

با این مالحظه میتوان گفت نظام آموزش نوین در ایران از لحظه تأسیس دارالفنون تا پایان

ٔ
دهه او حکومت پهلوی ،مقارن تأسیس دانشاگاه تهاران ،دو گفتماان نزدیاک اماا متماایز را

پشتسر گااشته است )9 :گفتمان علم بارای کساب قادرت نظاامی ،کاه از آن تحاتعنوان
« ٔ
نظریه ترقی بر بنیاد اقتدار کشور» نیز یااد شاده اساتا و  )3گفتماان آماوزش بارای نجاات
مشروطه و ساخت جدید سیاسی ایران با رمز وحدت ملای .بایاد توجاه داشات کاه نظار باه
ضع های نظامی و ضرورت تجهیز و تقویت نیروهای نظامی ،در تمامی ادوار مربو به این
دو گفتمان ،همواره توجه ویژهای به اعزام ب شای از مح االن باه مراکاز آموزشای نیروهاای
نظامی در کشورهای معتبر میشد .با اینحا  ،گفتمان غالب در ٔ
دوره دوم ،معطوف به وحدت
ّ
ّ
ملی و آموزش ملیگرایانه بود و نه تفوق نظامی .در اینجا ،ارتاش نیاز خاود موتاور مسانجم و
ٔ
ٔ
مدرنیته ایرانی بود .اما آیا دانشگاه تهران تنها نهادی همچون نهادهاای آموزشای
پرواه
منضب
مدرسه و سازمان پرورش افکار و حتی فرهنگستان بود یا آنکه رسالتی بیشتر بر دوش داشت؟
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

ٔ
 .5دانشگاه تهران و تبیین مدرنیته ایرانی

متأثر از فضای فرهنگی و اجتماعی حاکم بار ایاران در ٔ
دهاه ن سات قارن اخیار شمسای،
ٔ
درباره اولویت تعلیم ابتادایی و یاا عالیاه در روزناماهها و مطبوعاات و
زمزمههای متعددی

نطقهای مجلس و دیگر فضاها شنیده میشد .اولین بار روزنامه «آیناده» و «شافق سار »
بود که در سا  9918این اقتراح را پیش کشیدند تا متفکرین را باه سا نگفتن در اینبااره
ترغیب کند (زائری .)9914 ،گفتوگوهای کارشناسی هرچه که بود ،در نهایت این تعلایم
ابتدایی بود که اولویت یافت زیرا هم در ّ
کمیت و هم در مناسببودن فضای عمومی ،هنوز
جامعه آمادگی نداشت که دانشاگاهی داشاته باشاد کاه در آن دیالماهها را بارای خادمات
مش ص موردنیاز دستگاه اداری و دیوانسااالری جدیاد تعلایم و تربیتای مضااع دهاد.
جامعه به شدت گرفتار فقر سواد عماومی باود و انادک بودجاه موجاود میبایسات صارف
زیرساخت اصلی ،یعنی تعلیم ابتدایی میشد .فر

بر این بود که نیاز به مت

ان عالی

را میتوان با اعزامهایی چند به دانشگاهها و مدارس عالی خارج کشور پوشش دادا چنانکاه
ّ
م وبه سا  9919مجلس شورای ملی به دولت این اجازه را داد تا ساالنه صد نفر را بارای
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تح یل بورسیه و اعزام کند .اما اوضاع خرابتر از آن بود که حتی صد دیالمه در ساا او
ٔ
هزیناه ش ای و خاانوادگی در
یافت شود .به ایان منظاور فرزنادان خانوادههاایی کاه باا
دانشگاههای خارجی در حا تح یل بودند نیز جزو لیست وزارت معارف قرار گرفتناد تاا
این مهم انجام گیرد.

طبقه درحا رشدی که در ٔ
اما با تشدید تقاضای اجتماعی ٔ
نتیجه رشد اقت ادی و اداری به

موقعیتی جدید دست یافته بود و همچنین نیااز دساتگاه اداری و اقت اادی جدیاد کشاور باه
نیروهای مت

ص بیشتر و لزوم تربیت تعدادی بیشتر در داخال باهجای صارف هزیناههایی
1

گزاف برای افرادی معدود در خارج کشور و کمکاردن حضاور مستشااران خاارجی در ایاران
ّ
متناسب باا ارزشهاای ملیگرایاناه و اساتقال نسابی کارشناسای (زرگریناژاد و همکااران،
 ،)913 ،9913و همچنین برخای از اخباار مأیوسکنناده بارای حکومات مبنیبار مشاارکت
ً
دانشااجویان اعزاماای در فعالیتهااای سیاساای ضاادحکومت و شاااه 2،نهایتااا در سااا 9991
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 .1عیسی صدیق در ایران مدرن نظام آموزشی آن مدیریت بودجههای آموزشی موجود برای ساختن دانشگاهی داخل کشور را
چنین بیان داشته است:
در نهایت باید اشاره کرد که ایران نمیتواند به آموزش رهبرانش بهنحو نامعینی در دانشگاههای خارجی ادامه
بدهد و به این نکته که تا کنون تعدادی از فار التح یالن ایران با نمرات درخشان در دسترس قرار گرفتهاند تا
بنیاد یک دانشگاه مدرن در تهران افکنده شود که پو پرداختی برای کمک ٔ
هزینه تح یلی در دانشگاههای
ً
خارجی به مرور در دسترس دانشجویان قرار بگیرد تا تح یالتشان را تکمیل کنند و اینکه این پو باید عمال
ٔ
ساالنه یک دانشگاه بسنده و برای نیازهای جاری کشور کافی باشد .برطبق پرواهای که توس
برای هزینههای
ٔ
ٔ
نگارنده طرح شده است ،برآورده هزینه ساالنه برای نگهداری یک دانشگاه که شامل یک مدرسه مهندسی با
هینتعلمی باشد ،هنگام تکمیل از چهار و نیم میلیون قران تجاوز نمیکند ،درحالیکه ،اکنون دولت بهتنهایی
ٔ
(بدون وزارت جنگ ،بیش از چهار میلیون قران برای کمک ٔ
هزینه
هزینه تح یلی در خارج هزینه میکند.
ٔ
ساختمانها و تجهیزات آزمایشگاهی با بهترین توصیهها از جانب مقاالت بلندپایه دانشگاه کلمبیا و بنیاد
ً
راکفلر محاسبه شد و مجموعا هفت میلیون قران که در ایران هزینه شود و سی د هزار دالر است که در خارج
جهت خرید دستگاهها و ابزارآالت هزینه شود (صدیق.)994 ،9913 ،
ٔ
 .2خبر تأسیس حزب کمونیست ایران در برلین ( )9914و انتشار نشریه « ٔ
کنگره دانشجویان اپوزیسیون در
ستاره سر » و برپایی
ٔ
بازیچه اماریالیسم بریتانیایی» و برگزاری همایش جمهوریخواهان
سا  9911در کلن آلمان و محاکمه رضاشاه بهعنوان «
ایرانی در سا  9991در کلن و انتشار جزوهای علیه رضاشاه با عنوان
که در آن شاه ایران فردی ستمگر و آدمکش معرفی شده بود از یکسو ،و بازگشت تقی ارانی به ایران و تدریس
در دانشگاه تهران و به تبع آن ،تأسیس سازمانی به نام کانون جوانان برای تبلیغ اندیشههای مارکسیستی ،بهتدریج شاه را نسبت به
نتیجه میبت اعزام به خارجها بدبین کرد .برخی از تحلیلگران این بدبینی را یکی از انگیزههای تأسیس دانشگاه تهران دانستهاند.
معروف است که رضاشاه در واکنش به اخبار  19نفری که در ایران به تبلیغ اندیشههای مارکسیستی مشیو بودند و دستگیر شده
بودند گفته بود« :به این گروه مردان جوانی نگاه کنید که با قلبی پر از امید به خارج فرستادیم و سا ها ازشان پشتیبانی کردیم تا
به میهنشان بازگردند و خدمت کنند .حاال که برگشتهاند  ...برایمان بلشویسم در چمدانشان سوغات آوردهاند» (حکمت،
 .)333-334 ،9911بنابراین برای رضاشاه و اطرافیانٔ ،
نقطه مقابل میهندوستی خیانت به میهن بود که به باور برخی از
نزدیکان رضاشاه و وزارت معارف ،گروههای کمونیستی فعا در آلمان و فرانسه تجسم آن بودند .در مورد اینکه برخی یکی از

تیمورتاش وزیر دربار از عیسی صدیق که ٔ
دوره کوتااه دکتاری خاود را در دانشاگاه کلمبیاا در
امریکا میگاراند خواست تا طرحی برای تأسیس دارالفنونی جامع ارائه دهدا طرحای کاه دو
ماه بعد به دفتر وزیر دربار ارسا شد (صدیق ،)933 ،9999 ،اما تا بهار  9999که مأموریات
تأسیس این نهاد به حکمت وزیر معارف وقت واگاار شد ،اقدامی صورت نگرفت.

1

طبیعی بود در آن فضا ،دانشگاه تازه تأسیس تهران نیاز نهاادی علمای در خادمت ٔ
ایاده
ّ
وحدت ملی باشد .با اینحا  ،دانشگاه موظ بود بهدلیل بهرهگیری از ظرفیتهای علمای
متعددی که از مدارس عالی و دانشکدههای پیشین به آن رسیده بود ،پرواه مدرنیته ایرانی را
به نحو آ کادمیک تبیین کند .این طرح با سه رکن اسالمیت ،ایرانیت و علوم جدید میبایست
الگویی از ترقی ارائه دهد که در آن ،این سه رکن بهگونهای سازگار و منسجم ،دستگاه دیوان
جدید را به خدمت گرفته و زمینههای قدرت اقت ادی و نظامی و اداری و بهداشتی و غاایی
ٔ
درباره تاریخ باستانی ایرانی ،برگزاری
کشور را فراهم کنند .در این راستا ،تحقیقات متعددی
هزاره فردوسی ،دعوت از ایرانشناسان معتبر بینالمللی برای همکاری با دانشگاه ،همکاری
جدی با فرهنگستان برای ار ٔ
ائه یک دستورالعمل معقو و منساج زباانی در عاین باازخوانی
گویشها و است راج وجوه مشترک آنها در قالب فارسی معیاار ،تربیات نسالی از مبلیاان
ٔ
مؤسسه وعظ و خطاباه وابساته باه
ماهبی آشنا با علوم جدید و انگیزههای میهنپرستانه در
ٔ
توسعه آموزشهای علمیاتجربی در دانشکدههای پزشکی ،فنای
دانشکده معقو و منقو ،

و کشاورزی و غیره انجام گرفت .این کاری بود که جز دانشگاه تهران ،هیچ نهاد دیگاری از
ٔ
ان این سه عرصه را در کنار هم بنشاند.
عهده آن برنمیآمد و نمیتوانست مت
سهم بسیار زیاد علوم انسانی در سا  9999دانشگاه تهران ( )19/3در مقایساه باا فنای
ٔ
توسعه این سهم
( 8/1درصد) و کشاورزی ( 8/3درصد) و پزشکی ( 91درصد) و تیبیت و
انگیزههای تأسیس دانشگاه تهران را فعالیتهای کمونیستی دانشجویان و بورسیههای ایرانی در آلمان و فرانسه دانستهاند باید به
این نکته توجه داشت که خبر این اتفاقات بعد از تأسیس دانشگاه تهران بوده است و نه قبل از آن .ماجرا از این قرار است که
متعاقب سرکار آمدن نازیها و تعطیلی فعالیتهای کمونیستی در آلمان و در نتیجه تشدید فعالیت دانشجویان کمونیست ایرانی
در فرانسه و انتشار مجالت ضد جکومت پهلوی در آنجا ،دولت ایران در گام ن ست در سا  ،9999دانشجویان خود را از
فرانسه به بلژیک و آلمان و انگلستان منتقل کرد و در گام بعد ،در  4دی ماه  9994بهصورت رسمی رواب خود را با فرانسه قطع
کرد تا به قو م برالسلطنه هدایت ،فعالیتهای ضدوطنپرستی را متوق کند (تریان.)49 ،9918 ،
ٔ
درباره چرایی تعلل سهساله در عملی ساختن طرح تأسیس دانشگاه تهران و برکناری تیمورتااش و ساقو دولات و غیاره نگااه
.1
کنید :صدیق.931-934 ،9999 ،
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در سالیان بعد حتی در سا ( 9931علوم انسانی  99/4درصد ،فنی  93درصد ،کشااورزی
 4/9درصد و پزشکی  31/9درصد) نیز گویای مأموریت جدی ایان دانشاگاه بارای تیییار
ٔ
ٔ
اان علاوم
ان و جامعاه میباشاد .ریاسات مت
جامعه مت
ذائقه فرهنگی و فکری

دهه آغازین نیاز ّ
انسانی آشنا با این فضا بر این دانشگاه در ٔ
مؤیادی دیگار اسات .از ایانرو
ِ
ٔ
میتوان گفت برخالف این تحلیل که سهم بسیار زیاد علوم انسانی در دهه آغازین دانشگاه
ته اران ناشاای از سااهولت سیاسااتگااری در ایاان حااوزه و عاادمنیاز بااه تجهی ازات فناای و
آزمایشگاهی و تش یص نادرست سیاستگااران برای فهم نیازهاای اجتمااعی باوده اسات
(فراست واه ،) 939 ،9913 ،این اهتمام مستمر و پایادار درواقاع معلاو مأموریات اصالی
ّ
ٔ
دانشگاه تهران در تبیین ٔ
مدرنیته ایرانی در شنون م تلفای همچاون
ایده وحدت ملی و طرح
وحدت جان و میهن ،وحدت فکر و عمل ،وحادت آماوزش و پارورش،
وحدت سرزمین،
ِ
وحدت میهن و رایم ،وحدت علم و دین ،وحدت دین و ّ
ملیت و وحدت این سه با هم بوده
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

02

دوره  ،31شماره 3
بهار 3111
پیاپی 91

انی در حاا تیییار باودا جامعاهای کاه م امم باود
است .این امر باالترین نیاز جامعه ایر ِ

سااالری برآماده از
ساختارهای اجتماعی پیشین خود را با ساختارهای نوین همسو با دیوان
ِ
ِ
جامعویشدن اهالی سرزمین ایران تعوی کند .بنابراین ،دانشگاه تهران میبایست مدرنیته
انی خاص ،متمایز از مدرنیتههای اروپایی طراحی کندا مدرنیتاهای کاه در بهرهگیاری از
ایر ِ
ٔ
علوم جدید با مدرنیته غربی هم سویی داشت و در ایرانای و اساالمی باودنش ،متفااوت از
آنها بود .بهعقیده فروغی ،این تشابه و تمایز ،امکان گفاتوگو باا جهاان را در عاین حفاظ
مرزهای متمایز میسر میساخت (حکمت.)39-4 ،9911 ،
طبیعی است در این فضا ،دانشگاه اگر مکانی برای بحث و گفتوگو باشد ،این بحثها
می بایست محدود به همین طرح و در چارچوب دیوارهای دانشگاه انجام گیرد .ایان کنتار
بیرونی با اقتدارگرایی آمر ٔ
انه حکومت پهلوی هم سازگاری داشت .چنانکه پاس از شاهریور
ٔ ّ
اناه ملیگرایاناه
 9931که فضای سیاسی بینالمللی و داخلی باه تادریج از ارزشهاای آمر
روبرگرداند ،در دانشگاه تهران نیز زمزمههایی آرام اما جدی برای استقال دانشگاه از دولت
و مفهوم استقال آ کادمیک بر زبان آورده شد و به ثبت مقرراتی ویژه در این باره منجر شاد.
ّ
در همین فضا بود که ماهبیها ،چپها ،لیبرا ها و ملیگرایان بهشدت و ضع هایی چند

در دانشگاه فعالیت ورزیده و طی دو دهه دانشگاه تهران را به اصلیترین کاانون کنشهاای
ً
مسلما در تضعی تکصدایی هژمونی ٔ
ایده وحدت ملی،
اجتماعی و سیاسی بد ساختند.
ّ
سقو آلمان و ویرانی اروپا و بدنام شدن ایدئولوای ملیگرایانه در سطح بینالمللی سهمی
درخور داشت (واتسن .)9199 ،1شاید در این عدم اقبا  ،طرح امریکاییها برای جایگزین
نمودن اقت اد بازار بهجای ایدئولوایها بهعنوان زمینهای برای برقاراری روابا بینالمللای
بین کشورها بدون قضاوتهای ارزشی ،نژادی ،زبانی و دینی نیز بیتأثیر نبوده است.
ً
این فضای نسبتا آزاد در دهههای  31و  ،91فضای تنفسی را برای دانشگاه تهران و چند
ّ
دانشگاه تازه تأسیس فراهم آورد تا ملیگرایی را نیز اینبار در معنایی جدیاد فهام کناد و ناه
ً
ٔ
شورمندانه پیشین .2این چرخش را میتوان در توصیههای تقیزاده در ساا
لزوما در معنای
 9933به دانشجویان ایرانی خارج از کشور نیاز مشااهده کاردا ایان باار او از دانشاجویان
میخواهد از فرانسه ،خوشمشربی ،ادب ،نزاکت ،ذوق ،تردماغی و خونگرمی را بیاموزناد
و از انگلستان ،تربیت اخالقی ثابت و محکم ،تساهل ،انتظام و تعهد و ش

یت مستقل و

شرافت و مردانگی (تقیزاده.)939-33 ،9919،
 .6نتیجه

ٔ
سلطه نظام آموزشی فرانسه نبود و اعزام مح الین
نظام آموزشی نوین ایران ،در آغاز تحت
ایرانی به کشورهای م تل بدون سوگیریهای فرهنگای و از سار نیازهاای نظاامی و ّفنای

انجام میگرفت .با اینحا ّ ،
تحوالت بینالمللی در کناار خوشانامی فرانساویها و تشاابه
ّ
ٔ
ذائقه فرانسویها و ایرانیها که شورمندانه به موضوعات ملی و میهنی واکنش نشان میدادند
سبب شد تا فرانسه بیش از هر کشور دیگری ،مورد توجه ایرانیها واقع شود و نظام آموزشی
ً
آن مقبو سیاستمداران و سیاستگااران ایرانی قرار گیرد .اما این التفات تماما منفعل و عاری
از ابتکار نبود زیرا ایرانیها در تادوین الگاوی ّملیگر ٔ
ایاناه ماوردنظر خاود پاس از جنابش
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ّ
 .2در ٔ
دوره اخیر ،ملیگرایی قدرت خود را نه از اسطورهها و خاطرههای ازلی مشترک میان اقوام حاضر در سرزمین و یا وجود
ٔ
وجهی مشترک ،اعم از زبانی و قومی و دینی ،بلکه از قدرت اقت ادی و میزان حضور در بازار آزاد میگیرد .س ن درباره این
دوره مقتضی پژوهشی مستقل است.
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ٔ
مدرنیته ایرانی تالش داشتند دو میراث ارزشامند تااری ی خاود،
مشروطه با تأکید بر طرح
ٔ
یعنی ّ
ملیت و دیانت را با شاخ ه مهام مدرنیتاه ،یعنای علاوم مادرن ،هماراه ساازند و باه
جوهری واحد دست یابند که در آن ،نتوان بهراحتی این سه مؤلفه را از هم تفکیک کرد .این
حداقل در مقام خواست ،موضوعی قابلتوافق بودا هرچند دربااب میازان نیال باه اهاداف
موردنظر س ن ها فراوان است .در هر صورت ،نظام آموزش عالی ایران از فتح تهران توس
ّ
مشروطهخواهان تا شهریور  9931در تادوین الگاوی وحادت ملای باهطور عاام ،و طارح
ٔ
مدرنیته ایرانی بهطور خاص پروندهای حجیم و پرمحتوا از خود بار جاای نهااده و شایساته
است سهم آن در تاریخ معاصر بهشایستگی بازخوانی شود.
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