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نظام آموزش عالی، طلیعه ایران مدرن

 دکتر حمید سجادی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بررسی و نقد کتاب نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن

چکیده
کتــاب نظــام آموزشــی و ســاختن ایــران مــدرن نوشــتة دیــود مناشــری و ترجمــة محمدحســین 
بادامچــی و عرفــان مصلــح، به بررســی ســهم آمــوزش در فراینــد تغییــرات اجتماعــی، سیاســی و 
اقتصــادی در دو ســدة اخیــر پرداخته اســت، یعنــی زمانــی کــه دقیقــاً کشــور در معــرض مــدارس و 
آموزه هــای مــدارس غربــی قــرار گرفــت. نویســنده در ایــن اثــر ارزیابــی ســهم اصالحــات آموزشــی 
در ســاخت ایــران مــدرن از طریــق مطالعــة اهــداف آمــوزش جدیــد و سیاســت گذاری هایی کــه 
بــرای توســعة آمــوزش صــورت گرفــت، را موضــوع پژوهــش خــود قــرار داده اســت. مناشــری در 
ــنتی دورة  ــی س ــام اجتماع ــد در نظ ــوزش جدی ــوة ورود آم ــته نح ــی توانس ــاب به خوب ــن کت ای
ــدرن را  ــران م ــور ای ــم و ظه ــران قدی ــام ای ــول نظ ــی و تح ــر تدریج ــش آن در تغیی ــار و نق قاج
ــه  ــا اولیــن اعــزام دانشــجویان ب ــخ مصــادف اســت ب ــن تاری ــد. ای از ســال 1190 را تشــریح نمای
فرنــگ توســط عبــاس میــرزا تــا پایــان ســلطنت پهلــوی کــه بــا اعــزام اولیــن دانشــجویان بــرای 
فراگیــری فنــون نظامــی غــرب در اوایــل قــرن نوزدهــم آغــاز شــده و طــی دو ســده فــراز و فــرود 
در دوره هــای قاجــار، رضاشــاه و محمدرضاشــاه را ســپری کــه تــا بــه انقــالب اســالمی57 منتهــی 
شــده اســت. ایــن کتــاب در ســه بخــش تحــت عنــوان بخــش اول دوره قاجــار 1304- 1158، 
ــن خــط ســیر تاریخــی را بررســی  بخــش دوم رضاشــاه 20-1304، بخــش ســوم 57- 1320ای
ــر دهــة اول انقــالب اســالمی، تحــوالت  ــز ب ــا تمرک کرده اســت. همچنیــن در قســمت خاتمــه ب
نظــام آموزشــی بــا آرمان هــای انقالبــی ـ اســالمی را واکاوی کــرده و فراینــد تعدیــل در پیگیــری 
ــد. ــرار می ده ــورد بررســی ق ــوزش و دانشــگاه را م ــی در حــوزة آم ــای انقالب ــا و آرمان ه ارزش ه

کلیدواژه ها: 
نظام آموزشی، مدرنیزاسیون، پهلوی، روشنفکران، دانشگاه. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 12

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-100-fa.html


350136

سال اول، شماره 3-4
پاییز و زمستان 1397

پرونده ویژه

مقدمه
ــع  ــا جوام ــه ب ــرن 19م. در مواجه ــل ق ــران در اوای ــق ای ــترده و عمی ــاط گس انحط
توســعه یافته و ارزیابی هــای ناشــی از رویکــرد مقایســه ای ایــران بــا جوامــع پیشــرفته، 
بیــش از پیــش نمایــان شــد. امــری کــه در جامعــة نخبگانــی بــر ضــرورت تغییــر داللت 
داشــت و آمــوزش نقــش مرکــزی در ایــن تغییــر و تحــول را به خــود اختصــاص داده 
ــرای روشــنفکران  ــار در دسترســی ب ــا و معی ــرب، مبن ــن راســتا الگــوی غ ــود. در ای ب
جهــت حرکــت از انحطــاط و گام برداشــتن به ســمت توســعه و پیشــرفت فراهــم آورد. 
خاصــه این کــه آمــوزش بــا پیشــرفت و آزادی عجیــن گشــته و عامــل و تســهیل کنندة 
پیشــرفت قلمــداد می شــد. به رغــم جایــگاه محــوری آمــوزش، تعریــف و فهــم واحــدی 
ــه و  ــی ارائ ــف گوناگون ــی تعاری ــام آموزش ــت و از نظ ــل نشده اس ــوم حاص ــن مفه از ای
مبنــای اقــدام نظام هــای اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی شده اســت. در یــک تعریــف 
ــزار  ــان کارگ ــه معلم ــوده ک ــس منظــور ب ــل و تدری ــد تحصی ــوزش، فراین از نظــام آم
اصلــی آن انــد و مدرســه مــکان ایفــای نقــش آمــوزش و یادگیــری. در تعریفــی دیگــر 
ــد شده اســت. از نقطه نظــر دیگــر  ــا در نظــام آموزشــی تأکی ــزاری حکومت ه ــر کارگ ب
ــرای  ــان ب ــوژی اســت کــه از آن توأم ــزرگ تحقــق ایدئول ــه ماشــین ب ــوزش به مثاب آم
ــه  ــی ک ــود. تعریف ــه می ش ــره گرفت ــن به ــردن قوانی ــه و نهادینه ک ــردن جامع به پیش ب
ــر  ــود. از نقطه نظ ــده ب ــای سیاســی خــوش آم ــذاق نظام ه ــه م ــروه ب ــر گ ــش از ه بی
نویســندة کتــاب نظــام آموزشــی و ســاختن ایــران مــدرن، نظام هــای سیاســی بــرای 
ــه ایــران مــدرن چــه بــرای غربی ســازی پرشــتاب و چــه اسالمی ســازی  شــکل دهی ب

ــته اند )ص. 29(. ــر داش ــی نظ ــام آموزش ــه نظ ــه ب همه جانب
کتــاب نظــام آموزشــی و ســاختن ایــران مــدرن به لحــاظ روشــی در چارچــوب 
ــرده  ــالش ک ــنده ت ــال نویس ــت، بااین ح ــر درآمده اس ــتة تحری ــخ به رش ــتة تاری رش

و  آموزشــی  ■ مناشــری، دیوید )1397(. نظام 
ساختن ایران مدرن، ترجمة محمدحسن بادامچی 

و عرفان مصلح، تهران: حکمت سینا
شابک:   978-600-8058-20-5

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             2 / 12

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-100-fa.html


350137

سال اول، شماره 3-4
پاییز و زمستان 1397

نظام آموزش عالی، طلیعه ایران مدرن

ــو  ــنده در پرت ــد. نویس ــته باش ــخ داش ــه تاری ــز ب ــانه نی ــرد جامعه شناس ــا رویک ت
تحلیــل محتــوای نظــرات و آراء طیــف متنــوع و برجســته ای از افــراد و گروه هــای 
ــاه،  ــیون، ش ــه سیاس ــادی از جمل ــی، سیاســی و اقتص ــای اجتماع ــر در حوزه ه مؤث
دانشــگاهیان، روشــنفکران بلندپایــه، نخبــگان اجتماعــی و اقتصــادی و بســیاری از 
ــع مــورد  ــی و اهــداف آمــوزش را واکاوی کرده اســت. مناب طبقــات اجتماعــی، معان
اســتناد در اثــر مــورد بحــث، طیــف متنــوع و گســترده ای شــامل منابــع آرشــیوی 
دســته اول و مطالعــات و گزارش هــای رســمی، مطالعــة میدانــی عملکــرد مؤسســات 
آمــوزش عالــی در بــازة دو ســالة 56 ـ 1354 مصاحبــه بــا صدهــا اســتاد، رئیــس و 
مدیــر دانشــگاه ها، دانشــجویان، مقامــات رســمی از وزارتخانه هــای اقتصــاد، کار و از 
ــع  ــاً مناب ســازمان های مختلــف آمــوزش، مجــالت، گاهنامه هــا و روزنامه هــا و نهایت
ــد،  ــرار داده بودن ــران را موضــوع تحقیــق و پژوهــش خــود ق دســته دومــی کــه ای
ــت.  ــی اس ــوزش عال ــر آم ــش ب ــن پژوه ــز ای ــی تمرک ــاظ موضوع ــود. به لح می ش
بنابــه تأثیــر تغییــرات نظــام آموزشــی قبــل از دانشــگاه در توســعة کّمــی و کیفــی 

ــز مــورد توجــه نویســنده بوده اســت.  ــن دوره نی ــی ای آمــوزش عال
ضعف هــای نظــام آموزشــی از نظــر کّمــی و کیفــی بــا اشــاره بــه ســطح پاییــن 
ــانی  ــروی انس ــی نی ــدان هماهنگ ــی، فق ــای آموزش ــایی های نهاده ــوزش، نارس آم
ــه  ــه ب ــو و توج ــی از یک س ــان غرب ــه کارشناس ــتگی ب ــی، وابس ــة آموزش و برنام
ــده  ــرب زدة تبلیغ ش ــو غ ــه ج ــاره ب ــا اش ــی ب ــام آموزش ــی نظ ــفه های زیربنای فلس
ــورد  ــی م ــئلة اساس ــر دو مس ــوی دیگ ــی از س ــام آموزش ــای نظ در ایدئولوژی ه
ــه  ــژه ای ک ــگاه اب ــال ورای ن ــن ح ــا ای ــت )ص. 28(. ب ــر بوده اس ــن اث ــث در ای بح
ــته ای را  ــوژه گی برجس ــوان س ــته اند، می ت ــوزش داش ــه آم ــی ب ــای سیاس نظام ه
بــرای آن درنظــر داشــت. ایــن دقیقــاً چیــزی اســت کــه مناشــری از نقــش آمــوزش 
به عنــوان پایــة اصلــی تحــوالت و ارتقــای مدرنیزاســیون منظــور دارد و در بررســی 
خــود فراینــد هویــدا شــدن ایــن وجــه از آمــوزش در جامعــة ایرانــی را شناســایی 
کــرده و بــر آن دســت می گــذارد. ایــن وجــوه در قالــب دو ســؤال اساســی بــا ایــن 
ــدرن  ــران م ــوزش در ای ــر داده و آم ــدر تغیی ــران را چق ــوزش ای ــه آم ــا ک عنوان ه

ــت. ــری شده اس ــاب پیگی ــده در کت ــر ش ــار تغیی ــدر دچ چق

معرفی اثر و نویسنده
ــل  ــش و 13 فص ــه بخ ــدرن، در س ــران م ــاختن ای ــی و س ــام آموزش ــاب نظ کت
ــم  ــن و تنظی ــی تدوی ــی اصل ــا براســاس ســه دورة زمان ــن شده اســت. بخش ه تدوی
ــی از  ــوزش غرب ــام آم ــتاوردهای نظ ــران از دس ــاس ای ــنده اقتب ــت. نویس شده اس
اوایــل قــرن 19 را نقطــة عزیمــت پژوهــش خــود قــرار داده و تــا فروپاشــی نظــام 
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ســلطنتی در بهمــن 57 ایــن تحقیــق را گسترانده اســت. بــا ایــن توضیــح مناشــری 
ــت؛ ــش برده اس ــود را پی ــی خ ــر پژوهش ــش اث ــه بخ در س

ــدة چهــار فصــل ابتدایــی کتــاب اســت. ایــن بخــش  بخــش نخســت دربرگیرن
ــا بحــث درخصــوص مراحــل ورود نظــام آموزشــی غربــی و شــکل گیری آمــوزش  ب
ــر  ــوزش در نظ ــرفت، آزادی و آم ــر پیش ــد اجتناب ناپذی ــده و پیون ــاز ش ــد آغ جدی
روشــنفکران و اصالحــات آموزشــی ملهــم از الگــوی اروپایــی و شــکل گرفتن ایــدة 
ــه آزادی و پیشــرفت اجتماعــی،  ــرای دســتیابی ب اقتبــاس نظــام آموزشــی غــرب ب
ــم،  ــرن نوزده ــة ق ــران در نیم ــنفکران ای ــان روش ــرب در اذه ــی غ ــادی، علم اقتص
تبییــن شــده، و ســپس بررســی نســبت روشــنفکران بــا مــدارس ســنتی و آمــوزش 
ــی  ــات ابتدای ــل اول(. تجربی ــرد )فص ــرار می  گی ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــد م جدی
اولیــن دانشــجویان در خــارج، اولیــن مؤسســات آمــوزش عالــی و آمــوزش ابتدایــی 
و متوســطه و تأســیس اولیــن مدرســة علمــی غربــی ایــران یعنــی دارالفنــون )فصــل 
ــعة  ــا توس ــه ب ــرات ک ــور تغیی ــوان موت ــرده به عن ــة تحصیلک ــن طبق دوم(، تبیی
ــه  ــا ب ــگ و بازگشــت تدریجــی آن ه ــه فرن ــاز ب ــة ممت ــدان طبق ــزام فرزن طــرح اع
شــکل گیری یــک طبقــة نخبــگان جدیــد در نظــام اجتماعــی اواخــر قــرن نوزدهــم 
و نقش آفرینــی جــدی آن هــا در انقــالب مشــروطه منجــر می شــود )فصــل ســوم( 
و گســترش اولیــة آمــوزش ابتدایــی و متوســطه و تصویــب قانــون نظــام آموزشــی 
اجبــاری فراگیــر در قانــون اساســی مشــروطه، گام بلنــدی در جایگزین شــدن 
ــد  ــوزش جدی ــتقرار آم ــوزوی و اس ــنتی ح ــوزش س ــای آم ــد به ج ــوزش جدی آم
در مرکــز جامعــة ایرانــی برداشــته می شــود، تحصیــل در خــارج از کشــور و 
جایــگاه آمــوزش پزشــکی در نظــام مشــروطه )فصــل چهــارم( از جملــه مهم تریــن 
موضوعاتــی اســت کــه در بخــش نخســت مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفته اســت. 
کــه  یافته اســت  اختصــاص  رضاشــاه  دردورة  آمــوزش  بــه  دوم  بخــش 
ــی  ــفة آموزش ــم، فلس ــل پنج ــد؛ در فص ــل )7-5( می باش ــه فص ــدة س دربرگیرن
رژیــم جدیــد پهلــوی و رابطــة آن بــا رفــرم اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی مدنظــر 
رضاشــاه و نحــوة تحقــق آن در مــدارس جدیــد و ارتبــاط ســه مفهــوم ملی گرایــی، 
ــی و  ــوزش و گســترش بیشــترآموزش ابتدای ــا آم سکوالریزاســیون و غربی ســازی ب
ــداوم  ــرد. ت ــرار می گی ــل ق ــورد تحلی ــی از آن م ــای ناش ــطه و پیچیدگی ه متوس
اعــزام دانشــجویان بــه فرنــگ بــا برنامــه ریــزی جدیــدی در دورة رضاشــاه و بحــث 
در خصــوص دانشــجویان ایرانــی در خــارج ازکشــور و مشــارکت فارغ التحصیــالن از 
ــگ برگشــته در فصــل ششــم پیگیــری می شــود. بحــث درخصــوص مقدمــات  فرن
ــا شکســت طــرح تأمیــن طبقــة  ــا ایــن توضیــح کــه ب تأســیس دانشــگاه تهــران ب
نخبــگان سیاســی ـ اجتماعــی رژیــم از طریــق اعــزام دانشــجویان بــه اروپا، تأســیس 
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نظام آموزش عالی، طلیعه ایران مدرن

اولیــن دانشــگاه ایــران یعنــی دانشــگاه تهــران طــرح می شــود و ســال های آغازیــن 
ــد. ــم می باش ــل هفت ــه در فص ــث مطروح ــال هایی 1313-1320، از مباح آن در س

بخــش ســوم بــه آمــوزش دردورة محمدرضاشــاه اختصــاص یافتــه و دربرگیرنــدة 
ــت گذاران  ــاه، سیاس ــدگاه ش ــتم دی ــل هش ــت. در فص ــا 13 اس ــای 8 ت ــل ه فص
ــه  ــی ک ــل و تحوالت ــرکات تحصی ــه در خصــوص ب ــدگاه عمــوم جامع آموزشــی، دی
ــرار  ــث ق ــورد بح ــد م ــدا ش ــی وی پی ــفة آموزش ــفید در فلس ــالب س ــاز انق ــا آغ ب
ــع  ــد در مقاط ــی جدی ــام آموزش ــوخ نظ ــزان رس ــه می ــت. در ادام ــه شده اس گرفت
ــه در  ــح ک ــن توضی ــا ای ــرد. ب ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب ــی م ــی، متوســطه و عال ابتدای
فصــل نهــم نویســنده مقاطــع تحصیلــی پیــش از دانشــگاه شــامل آمــوزش ابتدایــی 
و متوســطه را مــورد بحــث قــرار داده و در ادامــه در فصــل دهــم گســترش کّمــی 
ــرار  ــود ق ــث خ ــوع بح ــی را موض ــوزش عال ــر در آم ــت باالت ــتجوی کیفی و در جس
داده اســت. بــا تغییــر سیاســت های آموزشــی شــاه در انقــالب ســفید کــه بــا عنــوان 
»انقــالب آموزشــی« شــناخته می شــود، خاســتگاه اجتماعــی طبقــات تحصیلکــرده 
ــنتی و  ــات س ــادی در طبق ــد زی ــا ح ــوزش ت ــده و آم ــول ش ــار تح ــران دچ در ای
پاییــن جامعــه هــم جایــگاه می یابــد. بــا ایــن وصــف در فصــل یازدهــم بــا عنــوان 
به بررســی سیاســت حکومــت  اجتماعــی طبقــة تحصیلکــرده  خاســتگاه های 
ــدرن  ــوزش م ــم(. آم ــل یازده ــت )فص ــده اس ــه ش ــجویی پرداخت ــت دانش و جمعی
ــیلة  ــن وس ــوی مهم تری ــول دورة پهل ــکا در ط ــا و آمری ــه اروپ ــجو ب ــزام دانش و اع
ــنتی و  ــگان س ــة نخب ــج طبق ــه به تدری ــت ک ــد اس ــگان جدی ــة نخب ــاختن طبق س
ــد.  ــذف می کن ــور ح ــی کش ــة سیاس ــوزوی را از صحن ــالن ح ــژه فارغ التحصی به وی
نویســنده در فصــل دوازدهــم و ســیزدهم موضوعــات آموزش، مــدال افتخــار نخبگان 
جدیــد و مبــارزه بــرای آزادی دانشــگاهی را به بحــث گــذارده اســت. در ذیــل ایــن 
ــی 1320(،  ــه طــرح موضــوع دانشــگاه تهــران در دورة رضاشــاه )1313ال عنــوان ب
میــان پــرده اســتقالل )1320(، اســتقالل در سراشــیبی افــول )1333(، ســال های 
ــوالت در  ــرل تح ــم در کنت ــی رژی ــاً ناتوان ــدید )1342-1356( و نهایت ــت ش مراقب
ســال های منتهــی بــه انقــالب، بــروز آشــوب های دانشــگاهی اواخــر ســلطنت شــاه 

ــت.  ــم )1356( پرداخته اس ــای رژی ــرل در انته ــت دادن کنت و از دس
ــارة تحــوالت در فلســفه و سیاســت گذاری  در فصــل پایانــی کتــاب، بحــث درب
ــر  ــن اث ــه ســال انتشــار ای ــا ســال 1371 ک ــان انقــالب اســالمی ت آموزشــی از زم
ــرو  ــیع قلم ــترة وس ــن گس ــت. در ای ــط داده شده اس ــت بس ــی( اس ــان اصل ــه زب )ب
ــی کــه بیشــترین  ــر ســال های 57-1320 اســت؛ یعنــی زمان ــی، تمرکــز ب تحقیقات
توســعة آمــوزش اتفــاق افتاده اســت، از همیــن رو بیشــترین حجــم کتــاب نیــز بــه 

ــت. ــاص داده شده اس ــن دوره اختص همی
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پرونده ویژه

دیویــد مناشــری از محققــان بین المللــی ایران شــناس، محقــق ارشــد پژوهشــی 
ــگاه  ــا در دانش ــه و آفریق ــات خاورمیان ــز مطالع ــان و مرک ــات ایرانی ــز مطالع مرک
ــران  ــخ و سیاســت ای ــای علمــی وی، تاری ــی پژوهش ه ــة اصل ــو اســت. زمین تل آوی
ــرورش در جهــان اســالم اســت. از  ــخ آمــوزش و پ مــدرن، آســیای مرکــزی و تاری
جملــه کتاب هــای وی می تــوان بــه سیاســت پســاانقالبی در ایــران: دیــن، جامعــه 
ــع  ــل مناف ــی در مقاب ــوژی انقالب ــی: ایدئول ــس از }امام{خمین ــران پ ــدرت؛ ای و ق
ــران و آرمان هــای  ملــی )عبــری(؛ انقــالب در یــک تقاطــع: چالش هــای داخلــی ای
منطقــه ای، ایــران: بیــن اســالم و غــرب، آمــوزش و پــرورش و ســاخت ایــران مــدرن، 

ایــران: دهــه جنــگ و انقــالب و در نهایــت ایــران در انقــالب، اشــاره کــرد. 
عرفــان مصلــح و محمدحســین بادامچــی هــر دو در رزومة خــود مجموعه مقاالت 
ــان،  ــین بادامچی ــد. محمدحس ــت کرده ان ــاب را ثب ــة کت ــن ترجم ــی و چندی علم
ــه  ــال 1388 ب ــه از س ــت ک ــریف اس ــگاه ش ــر دانش ــکدة مهاج ــگر اندیش پژوهش
ــة  ــی مواجه ــی و فرهنگ ــی ـ اجتماع ــف سیاس ــائل مختل ــوزة مس ــی در ح مطالعات
ــوژی و  ــم، تکنول ــاب عل ــه کت ــوان ب ــار وی می ت ــر آث ــت. از دیگ ــران پرداخته اس ای
توســعه اشــاره کــرد. دیگــر اثــر ترجمه شــدة عرفــان مصلــح کتــاب حکمرانــی اثــر 

ــه انتشــار رسیده اســت. ــه از طــرف نشــر کرگــدن ب ــور اســت ک ــارک ب م

جایگاه این اثر در علوم انسانی
آمــوزش در ایــران همچون ســایر کشــورهای در حال توســعه از ارزش باالیــی برخوردار 
ــه و  ــی جامع ــل ترق ــن عام ــوان قدرتمندتری ــوزش به عن ــه آم ــی ب ــاور عموم اســت. ب
انســان اســت. نظــام آموزشــی در جوامــع گوناگــون پایــة اصلــی تحــوالت اجتماعــی، 
ــش  ــت و تأثیرگذاری ــه اهمی ــا ب ــی بن ــام آموزش سیاســی و اقتصــادی بوده اســت. نظ
مــورد توجــه حکومت هــا، نخبــگان، روشــنفکران و دیگــر اقشــار و طبقــات اجتماعــی 
بوده اســت. آمــوزش به عنــوان ابــزار رشــد اقتصــادی و تأمیــن منابــع انســانی، عاملــی 
بــرای گســترش فرصت هــای برابــر و ایجــاد جامعــة شایسته ســاالر، متغیــری اساســی 
ــت.  ــف شده اس ــعه تعری ــل توس ــاً عام ــی، و نهایت ــی مل ــازی و یکپارچگ در ملت س
به رغــم ایــن مهــم توجــه بــه آمــوزش و ســهم حمایتــی آن، همچنیــن سرنوشــت و 
کارکردهــای آن ســهم اندکــی را در متــون ایــن حــوزه به خــود اختصــاص داده اســت. 
ــام  ــود نظ ــح خ ــی و توضی ــاً به بررس ــوزه عمدت ــن ح ــون ای ــار و مت ــه آث در جایی ک
ــه  ــم ب ــال تدریجــی آمــوزش قدی ــه انتق ــری ب ــر اث ــد، کمت آموزشــی متمرکــز بوده ان
ــب  ــع آن چــه از آمــوزش اغل ــران و نقــش آن توجــه داشته اســت. درواق ــد در ای جدی
مــراد بــوده، تحصیــل و تدریــس بوده اســت. به عبارتــی کمتــر اثــری بررســی معانــی 
و اهــداف آمــوزش را تحلیــل و مــورد واکاوی قــرار داده و تاریــخ ایــران را در ارتبــاط 
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دو ســویة توســعه و نظــام آموزشــی بررســی کرده اســت. از نقطه نظــری دیگــر پــس 
از گذشــت دو ســده از تحــول در نظــام آموزشــی و تأســیس اولیــن مدرســة جدیــد در 
ایــران، نهــاد آموزشــی همچنــان اضافــه ای ناهمگــون بــر پیکــرة جامعــه اســت. درواقع 
بعــد از دو انقــالب بــزرگ و تجربــة ســه نــوع رژیــم سیاســی و مدیریــت ده هــا دولــت 
مختلــف، هنــوز نظــام آموزشــی از ضعــف اساســی برقــراری ارتبــاط بــا جامعــة ایرانــی 
رنــج می بــرد. ایــن وضعیــت امــروز بــا عنــوان تعمیــق بحــران ناکارآمــدی در جامعــة 
ــوزش  ــوم آم ــاکان از مفه ــه کم ــال آن چ ــن ح ــازی شده اســت. در ای ــران مفهوم س ای
ــردی  ــت. رویک ــه آن اس ــی ب ــه دوم ــی و درج ــرد تبع ــود رویک ــم و اراده می ش فه
ــد، آن چنــان کــه وظیفــة  ــه رو تحــوالت اقتصــادی می دان کــه نهــاد آمــوزش را دنبال
اساســی آن تأمیــن نیــروی انســانی ماهــر بــرای صنعــت و بخــش اقتصــاد اســت. بــا 
ــه  ــوزش ب ــی ژرف آم ــن حــوزه، معن ــار تدوین شــده در ای ــب آث ــن اوصــاف در غال ای
ــه  ــرای اشــتغال تقلیــل داده شده اســت، وجهــی کــه ب کســب مهــارت و معلومــات ب
ــگاه  ــه و جای ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــاب مناشــری م ــت خاصــی در کت ــت و دق ظراف
اصیــل نظــام آمــوزش در ارتبــاط بــا ایــران مــدرن و تحــوالت جامعــة ایرانــی را نیــز 

ــد.  ــن می کن ــایی و تبیی ــخ ایران شناس ــای تاری در فراخن

بررسی و نقد شکلی اثر
ــص  ــاب به درســتی تخصی ــای کت ــب نگارش شــده در بخش ه ــدازة مطال حجــم و ان
ــوذ  ــق نف ــی و عم ــترة کّم ــه گس ــی ک ــه به میزان ــح ک ــن توضی ــا ای ــت؛ ب یافته اس
آمــوزش در نظــام اجتماعــی گســترش یافتــه، حجــم مطالــب و توضیــح درخصــوص 
ــی دورة  ــاب یعن ــم کت ــترین حج ــب بیش ــت. بدین ترتی ــتر بوده اس ــز بیش ــا نی آن ه
ــه  ــده ک ــاص داده ش ــی ای اختص ــه دورة زمان ــاه )1357-1320( ب ــا ش محمدرض
بیشــترین توســعه در حــوزة آمــوزش در آن رخ داده اســت. همچنیــن کتــاب به خوبی 
ــب  ــه در قال ــول )ک ــک فص ــدی و تفکی ــه، بخش بن ــگفتار، مقدم ــای پیش از ابزاره
شــمارگان آورده شده اســت(، نتیجه گیــری، خاتمــه و جــداول بهــره گرفته اســت. بــا 
ایــن حــال رعایــت چنــد نکتــه می توانــد مقــوم ایــن اثــر ترجمــه ای باشــد. نکتــة اول 
به لحــاظ کتــاب نظــام آموزشــی و ســاختن ایــران مــدرن فاقــد فهرســت تفصیلــی 
مطالــب اســت؛ آنچنــان کــه کتابــی بــا حجــم بــاالی 500 صفحــه ، فهرســت کلــی از 
مطالــب کتــاب در حــدود یــک صفحــه ارائــه کرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــن و تیترهــای هــر بخــش در متــن وجــود دارد و ایجــاد فهرســت تفصیلــی  عناوی
ــک  ــب کم ــی مطال ــت تفصیل ــت. فهرس ــر بوده اس ــاظ میس ــن لح ــه ای ــاب ب از کت
ــرای فهــم ابتدایــی و کلــی متــن همچنیــن امــکان دسترســی ســریع تر  شــایانی ب

بــه مطالــب موردنظــر را بــرای خواننــده فراهــم مــی آورد.
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پرونده ویژه

از نقطه نظــر ویرایــش فنــی، متــن بــا پاراگراف بندی هــای مناســب، جدول هــای 
آمــاری کــه اســتدالل های متــن را مســتند و غنــی ســاخته، انــدازه و قلــم حــروف 
کــه چشــم نواز بــوده، همچنیــن عنــوان فصل هــا، بخش هــا و زیربخش هــای 
ــی  ــر زبان ــن از نقطه نظ ــال مت ــن ح ــا ای ــت؛ ب ــگارش شده اس ــن و ن ــب تدوی مناس
و ســاختاری به ویــژه درخصــوص انتخــاب برابرهــای مناســب بــرای واژگان، تعابیــر 
و اصطالحــات، گزینــش واژگان فارســی و برابرهــای مناســب و نهایتــاً بــرای 
ساده ســازی و روان ســازی متــن نیازمنــد ویرایــش زبانــی ـ ســاختاری اســت. بــرای 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــای زی ــب نبودن عبارت ه ــه مناس ــوان ب ــه می ت نمون
به عنــوان  آمــوزش  پذیریــش  )ص37(،  اقتصــادی  دموکراســی  آمــوزش 
ــدل  ــی ب ــر بدیه ــی و ام ــاور ایمان ــک ب ــاً ی ــه تقریب ــعه ب ــی توس ــده اصل تعیین کنن
ــات در حــال اجــرای  ــی همچــون: »بخشــی از فرضی ــود )ص37(؛ و جمالت شــده ب
تمــام کســانی اســت کــه در طــول تاریــخ غــرب تــا همیــن اواخــر دربــاره تحصیــل و 
مدرســه اندیشــیده اند و نوشــته اند« )ص35(، بازتــاب و حمایــت می کــرد )ص54(، 
ــا عــالوه  ــد فعــل مناســب بازتــاب باشــد؛ شــروع پاراگــراف ب کــه می کــرد نمی توان
بــر ایــن )ص55(، همچنیــن )ص66(، عــالوه بــر این هــا )ص76(، و وقتــی )ص81(، 

ــش )ص187(. ــارت نارضایت بخ ــالوه )ص156(، عب ــه ع ب

بررسی و نقد محتوایی اثر
پیشــرفت و تحــوالت در نظــام آموزشــی جامعــة ایــران زمانــی به  درســتی فهــم 
ــد ســهم انتظارتــی کــه  ــد کــه محقــق بتوان می شــود و جایــگاه درســت خــود را می یاب
از نظــام آموزشــی دارد را به ویــژه در برهه هایــی کــه ایــن انتظــارات بــا فضــای برآمــده 
ــر  ــوالت را ب ــن تح ــرده و ای ــک ک ــود، تفکی ــه ش ــم آمیخت ــدید و به ه ــات تش از انقالب
پایــة شــرایط و وضعیــت جامعــة آن دوره مــورد بررســی قــرار دهــد. بــا وصــف این کــه 
شــرایط تیــرة آموزشــی و نامناســب دوران قبــل از مشــروطه محــل مناســبی بــرای فهــم 
تحــوالت نظــام اموزشــی در جامعــة ایــران آن روزگار اســت. بــر ایــن اســاس در هــر دوره 
ــه مســائل  ــوان ب ــان می ت ــل شــمارش اســت. توأم ــل مالحظــه ای قاب دســتاوردهای قاب
اساســی نظــام آمــوزش در ســطوح عالــی در جامعــة ایــران کــه در ایــن اثــر به درســتی 
بــر آن هــا انگشــت نهــاده و برجســته ســاخته توجــه داشــت. در ایــن راســتا مهم تریــن 
ــروز  ــة ام ــکات برجســته ای کــه محــل اندیشــه و تأمــل در جامع محورهــای بحــث و ن
ایــران در حــوزة آمــوزش اســت و مناشــری در کتــاب نظــام اموزشــی و ســاختن ایــران 

ــرد:  ــان ک ــر بی ــه شــرح زی ــوان ب ــا اشــاره کــرده را می ت ــدرن بدان ه م
ــک -  ــایش ی ــون و گش ــورت قان ــی به ص ــام آموزش ــی نظ ــداف کل ــف اه تعری

ــون؛ ــی پیرام ــی نواح ــای آموزش ــه نیازه ــه ب ــب توج ــد، جل ــی واح ــام آموزش نظ
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شناســایی نقــش دوگانــة دولــت در ارتبــاط بــا آمــوزش تحــت عنــوان امــکان - 
بخشــی و محدودیــت؛ امــکان تأســیس و محدودیــت آزادی و وابســتگی؛

ــا آمــوزش -  عــدم رویارویــی و تبییــن دقیــق رابطــة نظــام آموزشــی مــدرن ب
ــران؛ ســنتی و حرکــت مــوازی هــر دو در جامعــة ای

اتخــاذ غیرانتقــادی نظریــات و روش هــای غربــی و عــدم تطابــق نظریــات بــا - 
روش هــای غربــی؛

ناکامی دانشگاه در تبدیل شدن به یک مرکز خالق فعالیت روشنفکری؛- 
ــور -  ــام آموزشــی به ط ــای سیاســی از نظ ــه نظام ه ــی ک درخواســت و انتظارات

ــت  ــن حال ــه در بهتری ــری ک ــد؛ ام ــب دارن ــاص طل ــور خ ــگاه به ط ــام و دانش ع
ــه  ــن وج ــت و در بدتری ــاتید اس ــجویان و اس ــی دانش ــای سیاس ــد فعالیت ه تحدی

مشروعیت بخشــی ایدئولوژیــک و پشــتیبانی تبلیغاتــی؛
ــی کــه تأثیــر -  ــا رویکــرد جامعه شناســانه شــکل گیری طبقــة متوســط مدرن ب

ــه داشــتند چــه درون  ــی و اقتصــادی جامع مهمــی در تحــوالت سیاســی، اجتماع
قــدرت سیاســی بــا کســب جایــگاه رســمی و چــه در جایــگاه اجتماعــی و در قالــب 

ایفــای نقــش روشــنفکری؛
ــای پیشــرو، -  ــه نیروه ــالن ب ــارغ التحصی ــنفکران و ف ــل دانشــگاه و روش تبدی

ــده؛ ــده ناکام مان ــارات فزاین ــی و انتظ ــو آگاه ــی، در پرت ــرض و ناراض معت
ضعــف فضــای روشــنفکری در جامعــه و تأثیــر محــدود روشــنفکران و - 

غیردرســی. فعالیت هــای  بــودن  مســئله دار 
ــرای  ــه ذهــن و آشــنا ب ــب ب ــان قری ــر چن ــن اث آیتم هــای شناسایی شــده در ای
جامعــة ایــران امــروز اســت کــه ایــن شــبهه پیــش می آیــد کــه آیــا جامعــة مــا در 
جایــی از تاریــخ ایســتاده کــه مســائل درگیــر آن و ریشــه های مســائل یکــی اســت 
یــا در شناســایی مســائل امــروز و عللــی کــه بــرای مقولــة آمــوزش و نظــام آموزشــی 
ــی اســت کــه  ــران امــروز شناســایی می شــود تکــرار بی تحقیــق همان در جامعــة ای
ــل و  ــترس در تحلی ــی در دس ــه علل ــوده و به مثاب ــده ب ــکار ش ــن آش ــش از ای پی

ــم. ــتناد می کنی ــا اس ــز بدان ه ــان نی ــائل امروزم واکاوی مس

ارزیابی نهایی اثر
ــیاری در  ــدود بس ــا ح ــه ت ــوزش ک ــوع آم ــر موض ــز ب ــا تمرک ــری ب ــودن اث جامع ب
ــر  ــه تصوی ــیعی ک ــی وس ــترة زمان ــده و گس ــول مان ــی مغف ــای تاریخ پژوهش ه
ــی در  ــام آموزش ــرود نظ ــراز و ف ــن ف ــرای تبیی ــی را ب ــل قبول ــت قاب ــد کفای به ح
ــی و  ــتاری جامعه شناس ــه در پیوس ــردی ک ــد و رویک ــیم می کن ــدرن ترس ــران م ای
تاریــخ تعریــف شــده، از مهم تریــن مزایــای ایــن اثــر محســوب می شــود. از دیگــر 
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ــک  ــرد داینامی ــا رویک ــوزش ب ــی آم ــوان به بررس ــر می ت ــن اث ــتة ای ــکات برجس ن
ــک  ــوزش را در ی ــوع آم ــوص موض ــث درخص ــری بح ــرد. مناش ــاره ک ــا اش و پوی
ــوزش  ــش آم ــه نق ــان ک ــرده، آن چن ــری ک ــرح و پیگی ــونده ط ــول ش ــد متح فراین
ــی در طــی  ــتار و به عبارت ــول نوش ــج در ط ــی تحــوالت به تدری ــة اصل ــوان پای به عن
تاریــخ جامعــة ایرانــی نمایــان می شــود. همچنیــن رویکــرد انتقــادی مناشــری بــه 
ــع  ــری از مناب ــری، بهره گی ــم نظ ــد از مفاهی ــی نظام ان ــرح چارچوب ــات و ط نظری
گســترده و معتبــر بــا ارجاعــات دقیــق کــه دربرگیرنــدة منابع آرشــیوی دســته اول و 
گزارش هــای رســمی اســت، مطالعــة میدانــی از عملکــرد مؤسســات آمــوزش عالــی، 
ــا اســاتید، مدیــران و روســاء و دانشــجویان و صاحب منصبــان، مجــالت  مصاحبــه ب
ــه  ــوزه، از جمل ــن ح ــته دوم در ای ــع دس ــاً مناب ــا و نهایت ــا و روزنامه ه و گاهنامه ه

نقــاط قــوت ایــن پژوهــش اســت. 
ــی نظــام  ــه شناســایی و جایاب ــالش خــود را معطــوف ب ــر ت ــن اث مناشــری در ای
آموزشــی در دو ســده در فــراز و فرودهــای تاریــخ معاصــر ایــران ساخته اســت. وی بــا 
یــک رویکــرد جامعه شناســانه نظــام آموزشــی را در ارتبــاط بــا کلیــت نظــام اجتماعــی 
ــرده ؛  ــی و اقتصــادی بررســی ک ــی، فرهنگ ــای سیاســی، اجتماع ــم از خرده نظام ه اع
توأمــان نقــش فعــال و منفعــل را در فــراز و فرودهــای عملکــرد ایــن نظــام درنظــر 
ــی و بخشــی، نظــام آموزشــی  ــر از تحلیل هــای جزئ ــن حــال فرات ــا ای داشته اســت. ب
را در یــک فراینــد کلــی و در ارتبــاط بــا مدرنیزاســیون تحلیــل می کنــد. در این جــا 
خالئــی کــه در اثــر حاضــر به طــور ملمــوس نمایــان اســت ضعــف رویکــرد محتوایــی 
ــا امــکان طــرح پرســش هایی  ــع آمــوزش مــدرن ب ــة آمــوزش اســت. درواق ــه مقول ب
ــا  ــئله ب ــن مس ــود و ای ــایی می ش ــد شناس ــواری بازنمی مان ــچ دی ــس هی ــه در پ ک

باورهــای فرهنگــی ایرانیــان تفــاوت و فاصلــه ای معنــادار دارد.
ــع  ــترک جوام ــای مش ــا ویژگی ه ــران ب ــة ای ــردن جامع ــن لحاظ ک ــر ای ــالوه ب ع
ــی در  ــة ایران ــری جامع ــات نظ ــی مفروض ــش اصل ــت بخ ــعه می توانس ــال توس در ح
ــرد  ــخ و رویک ــه تاری ــانه ب ــرد جامعه شناس ــوده رویک ــرار ب ــه ق ــد ک ــی باش پژوهش
ــال  ــع در ح ــروض جوام ــن مف ــای ای ــر مبن ــد. ب ــته باش ــه داش ــه جامع ــی ب تاریخ
توســعه بــا محدودیــت درونــی بــرای ایجــاد سیســتمی هماهنگ کننــده کــه 
ــاختار  ــزام س ــد و ال ــرار ده ــه ق ــا جامع ــد ب ــود را در پیون ــام آموزشــی خ ــد نظ بتوان
بیرونــی کــه شــاخص تعــداد افــراد تحصیلکــردة خــود را ارتقــای کمــی دهــد روبــرو 
ــوزش را  ــة آم ــعه، ارائ ــال توس ــع در ح ــا در جوام ــه دولت ه ــژه این ک ــت. به وی اس
به مراتــب از ایجــاد اشــتغال بــرای آن هــا آســان تر یافتــه و مهاجــرت نیــروی انســانی 
ــرای آن هــا ارزیابــی نمی شــود. نیــروي  انســاني   تحصیلکــرده نیــز مســئلة بغرنجــی ب
به عنــوان  مهم تریــن  منبــع توســعة کشورهاســت  و جوامــع در حــال توســعه، عمــده 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            10 / 12

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-100-fa.html


350145

سال اول، شماره 3-4
پاییز و زمستان 1397

نظام آموزش عالی، طلیعه ایران مدرن

فعالیت هایشــان  بــر آمــوزش نیــروي انســاني متمرکــز اســت، امــا  غالــب ایــن جوامــع 
ــرده  ــاي انســاني را در نظــام اجتماعي شــان جــذب ک ــن نیروه ــا ای ــادر نیســتند ت ق
ــب جوامــع در  ــد . حاصــل ســخن این کــه تحلیــل ســطح کالن در قال ــه کار  بگیرن و ب
ــة  ــن مقول ــد در تبیی ــاال می توان ــترک ب ــای مش ــود ویژگی  ه ــا وج ــعه ب ــال توس ح
آمــوزش در جامعــة ایــران نیــز فهــم دقیق تــر و مناســب تری را فراهــم آورد. همچنیــن 
ــالب و  ــل از انق ــی قب ــام آموزش ــتیزی، نظ ــی و غرب س ــازی های غرب گرای دوگانه س
بعــد از انقــالب، غربی ســازی و اسالمی ســازی، به ویــژه در بخــش بعــد از انقــالب 57 
ــت  ــدة وضعی ــی تبیین کنن ــدازة کاف ــی و ســکوالر، به ان ــی دین ــای مفهوم در دوگانه ه
و جایــگاه نظــام آموزشــی در جامعــة ایــران نیســت. مقولــه ای کــه در فراینــد تحــول 
خــود بــا تأکیــد بــر دوگانــة رادیکالــی و ایدئولوژیــک در مقابــل پراگماتیــک و متعاقبــاً 
تعدیــل رویکــرد ایدئولــوژی در نظــام آموزشــی، توضیــح داده می شــود. درواقــع عــدم 
ــن  ــاع داده شــدة ای ــع ارج ــه در مناب ــی ـ ک ــن دورة زمان ــع در ای ــه مناب دسترســی ب
ــا نوشــتار بخــش مربوطــه  ــارز و آشــکاری دارد ـ موجــب شــده ت ــز نمــود ب دوره نی
ــه تحلیــل گفتارهــا، مصاحبه هــای عمومــی و منابعــی از این دســت کــه سرشــار از  ب
ــر  ــد و برخــالف ســه دورة دیگ ــادی اســت، محــدود بمان ــای شــعاری و نم تن مایه ه
ــی  ــی ساده ســازی و تقلیل گرای ــل وارد می شــود و به نوع ــی در تحلی ــای اندک متغیره

در ایــن بخــش نمــود بــارزی دارد.

ارتباط این اثر با وضعیت ایران امروز
ــه  ــه روز نیســت؛ حــدود ســه ده ــری ب ــخ انتشــار )1992(، اث ــاب به لحــاظ تاری کت
ــرد  ــا رویک ــدرن ب ــران م ــاختن ای ــام آموزشــی و س ــف نظ ــن در تعری ــل. بنابرای قب
ــا  ــال بن ــی اســت. بااین ح ــر خال ــة اخی ــه ده ــای س ــانه، ج تاریخــی و جامعه شناس
ــرای  ــنده ب ــالش نویس ــن ت ــر و همچنی ــن اث ــر ای ــم ب ــی حاک ــرد تاریخ ــه رویک ب
واردســاختن نقــش و جایــگاه نظــام آمــوزش در تحــوالت جامعــة ایــران و تبییــن 
رابطــة آمــوزش بــا ســاختار سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی دقیقــاً تــا زمانــی کــه 
ــی  ــاظ محتوای ــت. به لح ــر آن وارد اس ــرده ای ب ــر خ ــه، کمت ــار یافت ــر انتش ــن اث ای
نیــز آن چــه از مطالعــه ایــن اثــر در خصــوص نقــد رویکــرد و ضعــف حــوزة آمــوزش 
ــر،  ــن دو ســدة اخی ــف در ای ــای مختل ــی در دوره ه ــا نظــام اجتماع ــاط آن ب و ارتب
حاصــل می شــود، تمامــاً آشــنا به نظــر می رســد؛ به عبارتــی درد همــان درد 
ــوزه  ــن ح ــائل ای ــل مس ــرفتی در ح ــچ پیش ــی هی ــت و گوی ــه اس ــی و کهن قدیم
ــائل  ــر، مس ــن اث ــودن ای ــه روز نب ــم ب ــه رغ ــه ب ــخن این ک ــت. س ــل نشده اس حاص
مطروحــه در ایــن وادی چنان انــد کــه گویــی گــرد زمــان بــر آن ننشســته و ســخن 
ــار آن  ــوز گرفت ــز هن ــروز نی ــران ام ــة ای ــه جامع ــه اســت ک ــنایی از دردی کهن آش
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ــه ای  ــر جامع ــر را بناب ــوان اث ــه می ت ــاً این ک ــرد. نهایت ــج می ب ــان رن ــت و از هم اس
کــه چنــان ایســتا برپــا مانــده، به رغــم تاریخــی کــه از آن گذشــته، اثــری بــه روز و 

ــرد. ــداد ک ــوان قلم ــز می ت ــان نی ــرای امروزم ب

منبع
مناشــری، دیویــد )1397(. نظــام آموزشــی و ســاختن ایــران مــدرن، ترجمــة محمدحســن 

بادامچــی و عرفــان مصلــح، تهــران: ســینا.
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