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 .قاجاار ۀدور در آماوزش نهااد پیرامون گفتمانی ۀمنازع آغاز و ایران در آموزش گفتمان شدنپروبلماتیک (.8931) صادق آبساالن،
       .908-182 (،2)88 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

  2001-6468شاپا: 

 آزاد است.  نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ) 

گفتمانآموزشدرایرانوآغازمنازعۀگفتمانیشدنپروبلماتیک
پیراموننهادآموزشدردورۀقاجار

 
 1صادق آبساالن

 79/79/7901پذیرش:         ؛90/90/7901دریافت: 


 چکیده
ن آن اختصاا  شدن گفتمان آموزش در ایاران و منازعاۀ پیراماو مقالۀ حاضر به بررسی چگونگی پروبلماتیک

ا ابژهزمان به چهدارد؛ اینکه نظام آموزش در ایران از  ل شاد  ایان پرسات نتیناۀ نگاا ی د  ای بارای اندیهاه ب 
نگااری سانتی  متفاوت به تاریخ نظام آموزش در ایاران اسات. تااکنون ایان تااریخ، تثات تاوۀیر شایوۀ تاریخ

لیال و تییاین گسسات از گفتماان آماوزش ای خا  فهم و توضیح داده شده است. ایان شایوه، در تث گونه به
دادن باه   ای کالن و بنیادین، پندار ای میتنی بر پیهرفت، و اصاالت به نقت ساختمعطوف سنتی، توجهت 

نگااری فوکاو باه   ای معین بوده است. این مقاله شیوۀ یادشاده را کناار نهااده و باا رویکارد تاریخ نقت سوژه
 ای ایان مقالاه نهاان  ازعۀ پیراماون آن توجاه کارده اسات. یافتاهموضوع پیدایت گفتمان آموزش جدید و من

ای خا  است و ناه در چاارچوم منطقای  د د گسست از نظام آموزش سنتی، نه مثصول آگا ی سوژه می
آورد وقاوع و  ماینادی  ساختی و فراتاریخی قابل تییین است. آنچه زمینۀ پیدایت ایان گسسات را فارا م مای

اندیهای  ایران است. تالقی این رخداد ا و ناتوانی گفتمان قدیم در توضیح و چارهرخداد ایی خا  در تاریخ 
 ای موجود را ناه بار  برای وضعیت جدید، به پیدایت گفتمانی جدید مننر شد. گفتمانی که برخورد با بثران

ۀ ایان میتنی بر علوم، فنون، و نظام عقالنیت جدید غرم پی گرفات. منموعا بلکهاساس نظم گفتمانی قدیم، 
 ای زیاادی پیراماون  شرایط، نهاد آموزش در ایران را به موضوعی پرمناقهه تیدیل کرد و به تثاوالت و منازعاه

علوم و نهاد ای آموزشی جدید دامن زد.
 نگاری سنتی  ای آموزشی جدید، رخداد، تیارشناسی، تاریخ نظام آموزش، مؤسسه :ها کلیدواژه
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 فنااوری، و تثقیقاات علاوم وزارت اجتماعی، و فر نگی مطالعات پژو هکدۀ فر نگی، شناسی جامعه دکتری دانهنوی .1
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 علوم انسانی در ای رشته مطالعات میان

 مقدمه. 1

طرف نیست، بلکه یکی از عناصر مهم در میارزه بر سار  مری بیمعتقد است دانت، ا 1فوکو
(. از نظر وی،  ر دستگاه تعلیم و تربیتی ناوعی 881، 8913، 2آید )میلز قدرت به شمار می

 ای   اا و قادرت شیوۀ سیاسی برای حفظ یا تغییر وجاوه تملاک گفتار اا،  ماراه باا دانت
تارین  ز این، قلمرو آموزش یکی از مهم(. گذشته ا60، 8931 است )فوکو،  برخاسته از آن

. ایان قلمارو شاود  ای عینی است که قدرت از ر گذر آن بر زندگی افراد اعماال می آرایت
رو،  ازاین  ای نظارت، کنترل و مداخله است. عنصری بسیار مهم در پیدایت و بسط دستگاه

اصای برخاوردار  ای حاکم از ا میات خ در بیهتر جوامع تسلط بر نظام آموزش برای گروه
آرمان فر نگی خا  خود را  مگانی »خوا ند   ا از طریق نهاد آموزش می است، چراکه آن

(. این موضوع در جواماع دینای از ا میات بیهاتری برخاوردار 81، 8918، 3)رینگر« کنند
تکلیا  حقیقات را »است، زیرا علم و نهاد ای مارتیط باا آن در ایان جواماع قارار اسات 

در چنین جوامعی، علم با توجه به میزان نفاو  و  .(18، 8934تخواه، )فراس« مهخص کنند
بخهیدن به نظام اجتمااعی و جایگااه نهااد ماذ ح مطار   قدرت در جامعه و مهروعیت

ای در مدارس  دادن آموزش یا ایفای نقت حاشیه رو، برای این جوامع ازدست شود؛ ازاین می
ست. به  مین دلیل، در رقابت میان سنت و دانهگاه به معنای کا ت نفو  در سطح جامعه ا

و نهاد ای وابسته به آن با نهاد ای سکوالر، آموزش به عرصۀ مهام نیارد اجتمااعی تیادیل 
 (. 296، 2082، 4پیوندیشود ) می

در ایران تا پیت از اواسط قرن سیزد م، نظام آموزش داللتی دینای و ماذ یی داشات و 
که در مدارس دورۀ صفوی  دف از  طوری دند؛ بهنهده بو  آموزش و دین از یکدیگر تفکیک

تدریس علوم رسمی آن زمان آموزش تربیت دینای کودکاان، شناسااندن ماذ ح تهایع، و 
آموزش قرآن و زبان فارسی و مقدمات زبان عربی بود. اما ظهور نهاد ای آموزشی مدرن در 

یک جدید را به زشی اواسط  مین قرن، رابطۀ میان حوزۀ معرفت دینی و علوم و نهاد ای آمو
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 
 
 



 

 

 

790 
شدن گفتمان  پروبلماتیک

 ... آموزش در ایران

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

تادری   موضوع مهم نظری، سیاسی، اجتماعی، و نهادی پرمناقهه تیدیل کرد. در این دوره، به
صورت مراتح جداگانه و متمایز تنربه  ساتیم.  شا د ظهور گفتمان تفکیک آموزش و دین به

 ایی ماننااد علااوم قدیم/جدیااد،  بندی گفتمااان تفکیااک در دورۀ قاجااار خااود را در صااورت
رنگای   ای کم ح/مدرسه، آموزش کالمی/تنربی، طح سنتی/جدید نهان داد و به منازعهمکت

دادن جامعه به سمت ناوعی مدرنیزاسایون  کارآمدن حکومت پهلوی و سوق . اما رویدامن زد
تر از گذشته کارد.  غربی، دوگانۀ غربی/اسالمی در مورد علم و نهاد ای مرتیط با آن را ملموس

تار و مهاهودتری در نظاام  غارم حواور عینی« دیگری  »ت دورۀ قاجار، در این دوره، به نسی
شدن آن در   نیت انسان ایرانی بدیل خود را  که به نسیت پرورده« دیگری»آموزشی پیدا کرد؛ 

که اندیهۀ اسالمی بود به شکل آرام اما مداوم پرورش داد و در بزنگاه الزم  ژمونی خود را بار 
 گستراند. « سازی دانهگاه اسالمی»نهاد علم و در قالح گفتمان 

در ایران  1 ایی که در دو سدۀ اخیر پیرامون نظام آموزش  ا و منازعه در پرتو چنین مناقهه
باه مساهله و  زماانکه، نظام آموزش در ایاران چاه است  ا مطر   به وجود آمد، این پرست

تماان آماوزش ای برای اندیهه بدل شد  گسست از نظام آماوزش سانتی و پیادایت گف ابژه
زناد  پاساخ باه ایان   ایی دامان می جدید مثصول چه وضعیتی اسات و باه چاه منازعاه

ایم پاساخ  توان با رویکرد ای متفاوت ارائه داد. آنچه تاکنون شا د آن باوده  ا را می پرست
 ا یاا شناساایی  نگاری سنتی است. این رویکرد به دنیاال کها  علات ایان منازعاه تاریخ

واسطۀ آن شکل   ا در پرتو یا به عام، و استعالیی بوده است که این منازعه ساختاری بنیادین،
اند. رویکردی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفت تیارشناسی فوکو است. فوکاو ناه  گرفته

 ای صاوری و   ا را در قالح قاعاده  است و نه پدیده در پی که  علت معینی برای پدیده
کند. آنچه برای فوکو ا میت دارد، توجه  ت مهخص تثلیل می ای فراتاریخی  از پی ساخت

 اا ناه   است. رخداد ایی که در پس آغاز  آن فردبودن آن به رخداد ای تاریخی و منثصربه
یک منهو، علت، و خاستگاه واحد، بلکه تنوع، پراکندگی، تفاوت، و تفکیک نهفتاه اسات. 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 مطار  سانتی آماوزش گفتمان موضوع که آننا ،بنابراین است. تربیت و تعلیم نظام  مان آموزش نظام از منظور مقاله این در .1
 بعاد تربیات و تعلیم نظام شده، اشاره آموزش جدید گفتمان به که آننا و است ای خانه مکتح تربیت و تعلیم  مان منظور شود می

  شود. می شناخته ... و جدید، مدارس دارالفنون، چون نهاد ایی با که است مدنظر خانه مکتح از
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 ا را مثصاول   ا را مردود دانسته و آننگاری بدا ت  اتی منسوم به رخداد این شیوۀ تاریخ
 داند.   ا، تعامل نیرو ا و روابط قدرت می منازعه

نگاری  به این ترتیح و میتنی بر رویکرد فوکو به تاریخ، مقالۀ حاضر ضمن نقد رویکرد تاریخ
گفتماان « شادن پروبلماتیک»سنتی در نگارش تاریخ نظام آموزش در ایران، به شناسایی لثظاۀ 

پردازد؛ اینکه چارا یکیااره منموعاۀ عظیمای از گفتار اا حاول ناکارآمادی  ایران می آموزش در
که زمینۀ گسست از این گفتماان را فارا م کارد. باا  طوری گفتمان آموزش سنتی شکل گرفت؛ به

توانست اتفاقی بادیهی، حرکتای  توجه به رویکردی که در این مقاله دنیال شده، این گسست نمی
تاوان فهام  توالی طییعی حرکت تاریخ باشد. پس این گسسات را چگوناه میمند، یا نتینۀ  غایت

کرد  درواقع، بخهی از میاحث این مقاله باه روایات ایان موضاوع پرداختاه اسات.  مچناین، 
 ای آموزشای جدیاد، نهااد  گسست از نظام آموزش سنتی در ایاران و پاذیرش علاوم و مؤسساه

 ا و  دیل کاارده کااه تیااار بساایاری از منازعااهآمااوزش در ایااران را بااه یااک موضااوع پرمناقهااه تیاا
 ایی که بعد از این دوره در ارتیاط با نظاام آماوزش وجاود داشاته را بایاد در ایان لثظاۀ  مناقهه

 ا، تثاوالت،  وجو کرد. گفتنی است بدون شناخت ایان لثظاه، فهام گسسات تاریخی جست
رو، در قسمت دوم ایان مقالاه،   ای مرتیط با نظام آموزش، دشوار است. ازاین  ا، و تعارض تلقی

  ایی که پیرامون نهاد ای آموزشی جدید وجود دارد بررسی شده است. منازعه
 

 پیشینۀ تحقیق. 2

 ااای متعااددی بااا رویکاارد تاااریخی بااه موضااوع نظااام آمااوزش در ایااران  تاااکنون پژو ت
کیاد بار اند. برخی از این پژو ت پرداخته  ای  مؤلفاه  ا تاریخ نهاد آموزش در ایران را باا تو

؛ 8930؛ مثیوبی اردکانی، 8939؛ ضمیری، 8934اند )درانی،  درونی آن به بثث گذاشته
 اای نظاری   ا باا تکیاه بار ر یافت ای دیگر از این پژو ت (. دسته8911 مایون،  تکمیل

موجود در علوم اجتماعی به اننام رسیده است. در این میان، دو پارادایم نظری عمده یعنی 
خصو  رویکرد نومارکسیستی آن، مورد اقیال بیهتری بارای  ، به«تواد»و « ییکارکردگرا»

 اند.  تثلیل وضعیت تاریخی نظام آموزش در ایران بوده
کارکردی به تثلیل مناسیات آموزش و جامعاه و ارتیااط متقابال نظاام  ا رویکرد ساختی
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رفت اجتمااعی و  ای دیگر جامعه پرداخته و بر نقت آماوزش در پیها نظام آموزش با خرده
کید دارد. این رویکرد آموزش را کلید پیهارفت و موتاور مثار   ،سیاسی انسان و جامعه تو

 اا  یافتگی نظام آموزش آن ماندگی برخی جوامع را معلول عدم توسعه و عقحدانسته  جامعه
(، و 8918ینگار )(، ر8933مناشاری )مانناد  ی اای در پژو ت . رویکارد موجاودداناد می

مورد توجه قرار گرفته است. برخالف نظر کارکردگرایان، رویکرد توااد  (8911فراستخواه )
شاود و بایت از  ار چیاز در  مثابۀ نهادی که توسط نخیگان قدرت مدیریت می آموزش را به

خصاو   کند. این رویکرد بر نقت صااحیان قادرت به خدمت منافع آنان است معرفی می
کید داشته و سااخت آماوزش را در  جویی منافع خود از طریق نظام دولت در پی آموزشی تو

(، رضاایی 8911 اای گلکاار ) داناد. بارای نموناه، پژو ت خدمت ایدئولوژی دولت می
 اند.  ( بر اساس رویکرد نومارکسیستی و انتقادی نوشته شده8338) 1(، و منام8914)

اناد، میتنای   ای یادشده، که مثور عمدۀ مطالعات تاریخ نظام آموزش در ایران بوده ر یافت
 ای عمدۀ این سانت  گیرند. ویژگی نگاری سنتی قرار می اند که در شمول تاریخ بر درکی از تاریخ

 ای تطییقای از  ( توصای 8اند از:  نویسی در نگارش تاریخ نظام آموزش در ایران، عیارت تاریخ
گی نظاام نیافت کننادۀ توساعه وجوی قواعاد کلای تییین ( جسات2نظام آموزش در ایران و غرم؛ 

 ای کالن اجتماعی، اقتصادی، فر نگی، و سیاسای ماؤۀر  ( توکید بر ساخت9آموزش در ایران؛ 
شدن به  ات و سرشت مستقل برای  ( قائل6 ا؛  بر نظام آموزش و دادن نقهی برتر به این ساخت

( 4انگاشاتن برخای تثاوالت مارتیط باا نظاام آماوزش؛  ( بادیهی و ضروری1نظام آماوزش؛ 
 ای خاا  در   ا در نتینۀ تثمیل ایدئولوژی شدن این معرفت به معرفت نام و آلودهبودن  قائل

دیدن روند آموزش در ایران و توکید بر پیوساتگی و  ( تکاملی و تدرینی3دوران تاریخی خا ؛ 
 اا در   ایی مانناد نخیگاان، روحاانیون، و مانناد آن دادن به نقت ساوژه ( اصالت1استمرار آن؛ 

گرفتن تیپی ایدئال از نظام آموزش و مقایساۀ وضاعیت ایاران  ( مفروض3زش؛ تثوالت نظام آمو
( منثصردانستن نقت قدرت به قدرت دولت و حکومت در نظام آماوزش؛ 80با نمونۀ یادشده؛ 

 ای بنیادین مانند استیداد، مدرنیزاسیون، دولت، ایادئولوژی،  گرفتن نقت ساخت ( مفروض88و 
 ام آموزش در ایران. و ... در کامیابی و ناکامی نظ

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 ا و نتاای  ارزشامند درخصاو   ارائاۀ یافتاهوجود  نویسی با سنت تاریخاین  درمنموع
 ام باا نگاا ی   تاریخ نظام آموزش در ایران، فقط بخهی از مسائل پیرامون ایان موضاوع، آن

  ای تثلیلی دیگر رو، استفاده از چارچوم . ازایند د قرار میتثلیل و بررسی موردخا ، را 
تواند این امکان را در اختیار مثقق بگذارد که پدیده را در شکلی دیگر بییند و تثلیل کناد.  می

رویکرد فوکو، که در این مقاله ماوردنظر اسات، از جملاۀ ایان رویکرد اسات کاه تااریخ را 
 اای طالیای،  کند. بارخالف تااریخ سانتی کاه تاوجهت باه دوره ای دیگر روایت می گونه به

یی و انتزاعی، امور عام و جهانهمول، پندار ای میتنی بر پیهرفت و ترقی،  ای استعال ساخت
و تثمیل خواست و ارادۀ یک سوژه معطوف است و رغیت زیادی دارد که رخاداد ا را تثات 

 ،سیتیارشنا ؛فرمان ساختار ا و فرایند ای فراتاریخی درآورد یا اصاًل رخداد ا را نادیده بگیرد
کند. این نوع نگاه به تااریخ، در   ا را تثلیل می مود ای مختص به آن ا، و ن رخداد ا، ویژگی

 اایی  تازگی پژو ت بررسی تاریخ نظام آموزش در ایران چندان مورد توجه نیوده است. الیته به
را ماورد بررسای قارار در خور اما اند  با رویکرد تیارشناسی موضوع تعلیم و تربیت در ایران 

( 8931زاده ) (، و مثمادعلی8931(، مثمدی )8938خان زند ) م ای کری . پژو تاند داده
دارشادن  اند. این مقاله سعی دارد در ادامۀ ایان سانت پژو های چگاونگی مسهله از آن جمله

  ای پیرامون آن را مورد بررسی قرار د د. گفتمان آموزش در ایران و منازعه
 

 روشی ـ  مالحظات نظری. 3

ی فهم شرایط کنونی نظام آموزش در ایران، بررسای تااریخی ترین را یرد ا برا یکی از مهم
 ای مختلا   است. مقصود از بررسی تاریخی شر  تثوالت گذشتۀ نظام آموزش در دوره

 ای   ای علمی یا میزان کامیابی یا ناکامی برنامه  ای شخصیت  ا و انگیزه یا بررسی اندیهه
ناسایی لثظاات تااریخی یاا دقاایق مختل  آموزشی و پیامد ا و تیعات آن نیست، بلکه ش

 اای  فرض آغازین شروع روند ا و فرایند ای مؤۀر در این زمینه است. این شیوه که از پیت
 ای بدیعی است که فوکو در طای  گیرد، میتنی بر اصول و شیوه نگاری رای  فاصله می تاریخ

 شناسی و تیارشناسی، آن را دنیال کرد.  اش، دیرینه دو دورۀ فکری
نگاری سنتی رای  بود، در پی دستیابی باه معنای یاا  ر این شیوه، خالف آنچه در تاریخاو د
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شده یا یافتن قوانین بنیادین تااریخ نیسات و حتای مادعی کها  ایان  ا میت عصری سپری
اند؛  موضوع نیست که نهاد ایی در ادوار گذشته از معنایی نظیر معنای جاری آن برخوردار بوده

براین، او در پی تکرار آفات  کند. عالوه یاد می 1«گرایی سفسطۀ اکنون»وان عن چیزی که از آن به
ای دوردست در گذشته  نیست که براساس آن مورخ جو ر زمان حال را در نقطه« گرایی نهایت»

یافتۀ تثول را از آن نقطه به زمان حال نهان د اد )رابیناو و  بیابد و سپس ضرورت کاماًل تثقق
است. این نگرش « نوشتن تاریخ اکنون»آنچه فوکو در پی آن بود،  (.222، 8933، 2دریفوس

شاود. در ایان شایوه،  صورت خوداندیهانه با تهخیص وضاعیت جااری آغااز می آشکارا و به
وجو  را جسات« تکنولاوژی سیاسای بادن»یاا « مراسم دقیق قدرت»نویس مظا ر حاد  تاریخ

ا میت یافته است. ماثاًل فوکاو در تااریخ کند تا دریابد در کنا پدید آمده، شکل گرفته، و  می
کند؛ وی حتی مدعی نیست کاه چناان حکمای از  جنسیت، تاریخ قرن  فد م را روایت نمی

خوا د نهان د د که مراسم اعتاراف  ا میت بسیاری در آن عصر برخوردار بوده است؛ یا نمی
ای آن، اجازای اصالی ج  ای گذشته نیز داشته است. به  مان معنایی را که امروز دارد در سده

 ااا را در زمااان گذشااته  کنااد و ردپااای آن تکنولااوژی سیاساای امااروز را مهااخص و مناازا می
تااریخ »منظور نوشاتن  کند. درواقع، فوکو تاریخ اعتراف در قرن  فاد م را باه وجو می جست
 (. 229، 8933، دریفوسو  رابینونویسد ) می« اکنون

تاریخ است، چراکه اکناون چیازی نیسات جاز  پرداختن به اکنون، در حقیقت پرداختن به
ما یت  ر پدیده، تاریخی است که بر آن پدیده گذشاته اسات. تااریخی کاه «. تاریخ اکنون»

کند. بنابراین تاریخی که فوکو در پای  پدیده یا رویداد، در دل آن به وجود آمده و مدام تغییر می
با یک مسهله در قالح واژگانی که  من کار را»شود:  طر  آن است با یک پرست کنونی آغاز می

کنم آن را تیارشناسی کنم. و منظور  کنم و سعی می شود، آغاز می اکنون در این مسهله طر  می
، 8938، فوکوو« )کنم از تیارشناسی این است که من تثلیل را با یک پرست کناونی آغااز مای

نوشتن تااریخی از یاک گوید، آنچه در این رویکرد مهم است،  طور که فوکو می (.  مان204
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 صورتی به تقرییاً  و گیرد می خود حال زمان از را نمادی یا احساس، نهاد، مفهوم، الگو، نگار، تاریخ گرایی، نوناک سفسطۀ در .1
گاه  است داشته امروز معنای معادل و یکسان معنایی  م گذشته در مفهوم یا الگو آن که د د نهان کوشد می نادانسته و ناخودآ

(.222 ،8933 دریفوس، و )رابینو
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. بنابراین اینکه چرا و چگونه برخی از امور )رفتار، پدیدار ا، و 2«دوره»است نه یک  1«مسهله»
ای به بعد بوده  شوند مثور مطالعات فوکو از یک دوره فرایند ا( در یک دورۀ خا  مسهله می

 ای مان باوده  عاهانگاارۀ مهاتر  مطال 3شدن از تاریخ دیوانگی به بعد، انگارۀ مسهله»است: 
گوید، فوکو را از  می 4طور که فالین نگاری،  مان (. این شیوۀ تاریخ833، 8938)فوکو، « است

کند، چراکه او به دنیال ترسیم تماامیتی  پژو ت جامع در جزئیات یک دورۀ تاریخی معاف می
آنچاه او نیست که در آن رخداد ا با نظمی از پیت معین و در کنار یکدیگر چیده شده باشند. 

تنها آن رخداد ایی  ستند که در ارتیاط با مسهلۀ مورد نظر  ستند، دگرگونی »کند،  بررسی می
«  شود  ای حقیقتی که شامل می گذارد و بازی  ایی که به نمایت می اش، استراتژی جایی و جابه

ه از ای اسات کا (. به این تعییر، نوشتن تاریخ اکنون، نوشتن تاریخ مسهله69، 8334، فالین)
نه وجوی در گذشته شود. اما این جست وجو می شرایط کنونی آغاز و تیار آن در گذشته جست

منظور  ، که به«تثمیل شکلی از آن آغاز بر فراز و نهیح راه»یا « بازسازی تداومی عظیم»برای 
رو حقیقت و  ستی وجود ندارد، بلکه   یچ شناسیم و  ستیم، به که  اینکه در ریهۀ آنچه می»
عیارت دیگر، تیارشناسی شناسایی  (. به810ا818، 8913)فوکو، « یرونگی  پیهامد وجود داردب

تنها ابادی، ازلای، و   ای برآمدن یک حقیقت است. برمالکردن اینکاه حقیقات ناه خاستگاه
خارج از قدرت یا خود فاقد قدرت نیست ... حقیقات مرباوط باه ایان »انتزاعی نیست، بلکه 

ای دارای  ای اسات ...  ار جامعاه  ا و اجیار ای چندگاناه دودیتجهان است و مثصول مث
)رابیناو و دریفاوس، ...« رژیم حقیقت ویژۀ خویت و سیاست کلی حقیقت خاویت اسات 

رژیام »شاود یاک  (. بنابراین، از نظر فوکو آنچاه باه دروح حقیقات پنداشاته می228، 8933
ست و در طی تاریخی غیرقطعی و است که فرآوردۀ تالقی رخداد ا و برخورد نیرو ا« حقیقت

توان شیکۀ رخاداد ایی  ترتیح، حقیقت  م تاریخی دارد و می این شکننده ایناد شده است. به
 (. 93، 8933اند بازیافت و بازشناخت )رابینو و دریفوس،  را که به پیدایت آن اننامیده

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 
 

 ای ابژه خلق   معنای به نیست، موجود پیت از ای ابژه بازنمایی معنای به شدن مسهله» گوید: می شدن مسهله تعری  در فوکو .3
 و درست بازی وارد را چیزی که است غیرگفتمانی و گفتمانی کردار ای منموعۀ بلکه نیست.  م گفتمان طریق از ناموجود

 غیره( و سیاسی، تثلیل خواه علمی، شناخت خواه اخالقی، تومل شکل در )خواه اندیهه برای ای ابژه به را آن و کند می درستنا
(.200 ،8938 )فوکو، «کند می بدل

 



 

 

 

777 
شدن گفتمان  پروبلماتیک

 ... آموزش در ایران

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

 گفتمان آموزش در آستانۀ ورود به دورۀ جدید. 4

ۀ جدید، که مصادف با اواسط قرن سیزد م است، گفتمان حاکم بر نظام در آستانۀ ورود به دور
 ایی بود  پاسخ به این پرست شناخت ما را نسیت باه نظام  آموزش و دانت دارای چه داللت

توان به عمق گسستی که از  کند. در پرتو این شناخت است که می پیهین این گفتمان بیهتر می
 ای موجود آموزش تا قیال از ورود باه  براساس گزارش گفتمان پیهین صورت گرفته آشنا شد.

دورۀ جدید، داللتی دینی و مذ یی داشت. در مدارس دورۀ صافوی  ادف از تادریس علاوم 
رسمی زمان آموزش تربیت دینی کودکان، شناساندن مذ ح تهایع، و آماوزش قارآن و زباان 

یا علوم کاربردی و تنربای  فارسی و مقدمات زبان عربی بود. در این دوره، علوم و فنون جدید
؛ مرزباان، 8939عنوان نظام آموزش رسمی، نیاود )ضامیری،  ا، به خانه در مرکز توجه مکتح

(. این وضعیت تا اواسط قارن سایزد م 8931؛  والفقاری و حیدری، 8938؛ سیدین، 8911
سانتی را  ایی از گسست گفتمان آماوزش  تدری  نهانه ادامه داشت. اما از این دوره به بعد، به

شا د  ستیم. پرست این است که چارا گفتماان آماوزش سانتی دساتخوش تغییار شاد  آیاا 
توان این تغییر را در پرتو علت و انگیزۀ خاصی تثلیل کرد  براساس رویکردی کاه در ایان  می

ای و گفتماان آماوزش  ای به آموزش مدرسه خانه شود حرکت از آموزش مکتح مقاله دنیال می
شده است و نه با منطق  آموزش جدید، نه یک ضرورت تاریخی ازپیت تعیینسنتی به گفتمان 

توالی تاریخی قابل تثلیل و تییین است بلکه باید آن را گسساتی تااریخی تصاور کارد کاه در 
نتینۀ  مایندی رخداد ا و نیرو ای متنوع حاصل شده است. در آن دوره، این رخداد ا فهاار 

داد و  گویی از نظام آموزش که خاستگاه غربی داشت افزایت بر جامعۀ ایران را برای پذیرش ال
کارد. در اداماه  بخهی از نیرو ای اجتماعی را به ضرورت تثول در نظام سنتی آماوزش وادار 

 کنیم.  نقت این رخداد ا و نیرو ا را بررسی می
 
 گفتمان آموزش سنتی  « شدن پروبلماتیک»ساز و  رخدادهای تاریخ. 5

تواند  که توان معنابخهی و قدرت توضیح وقایع و حوادث را داشته باشد می قتی ر گفتمانی تا و
کننادگی خاود را از  بخهای و تییین که این گفتمان توان معنی به حیات خود ادامه د د. مادامی

 ای  شود. گفتمان آموزش سنتی در نتینۀ رخداد ایی مانند جنگ دست د د دچار بثران می
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گویی به شرایط  دار شد و قدرت پاسخ بهداشتی )وبا و طاعون( مسهله  ای ایران و روس و بثران
کلیۀ شهون کهور را از  م »تنها گفتمان آموزش، که  جدید را نداشت.  مایندی این رخداد ا نه

 ا با یکادیگر،  ترتیح، اۀرات این رخداد ا و تالقی آن این (. به841، 8931)حیدری، « پاشاند
 علوم و نهاد ای آموزشی جدید شد.  آوری به برخی از باعث روی
کردن «پروبلماتیک»مثابۀ رخدادی ویرانگر، نقهی عمده در   ای ایران و روس، به جنگ

 اا را  رو، ایان جنگ کارآمدن نظام آموزش جدید داشت. ازاین گفتمان آموزش سنتی و روی
نظام، وجاوه  انسنام» ا  صرفًا نیاید رخدادی نظامی تلقی کرد؛ چراکه به دنیال این شکست

 ای دوران قادیم باود،  متفاوت عناصر تاریخی و فر نگی ایران، و وحدت آن، که از ویژگی
( و نوعی گسست از اندیهۀ سنتی را به دنیال داشات. 91، 8931)طیاطیایی، « بر م خورد

زدگای  خوبی حیرت ، فرستادۀ ناپلهون، به کار برد باه1میرزا خطام به ژوبر عیاراتی که عیاس
 د د:  ن آموزش سنتی در مواجهه با وضعیت جدید را نهان میگفتما

ای اجنیی، از مها دۀ این قهون و دم و دستگاه مرا آدم خوشیختی مپندار. یعنی چطور ممکان  
 ای سااحل برخاورده و  است که خوشیخت باشم  مانند امواج دریای متالطمی که به صخره

در مقابل قهون روسیه عقیم ماند. ماردم  شکند نتینۀ تمام زحمات و مساعی من  م در م می
دانم این قدرتی کاه خیرند... نمیکنند ولی چون من از ضعیفی من بیکار ای من افتخار میه ب

کاربردن تماام قاوای عقلیاه  شما را بر ما مسلط کرده چیست  ... شما در فنون جنگیدن ... و به
گیریم... اجنیای  درت آتیه را در نظر مینهور و ب متیثرید و حال آنکه ما در جهل و شغح غوطه

 (.36ا31، 8922حرف بزن بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را  هیار نمایم )ژوبر، 
ای تاریخی و ظهور گفتمانی جدید  میرزا از ژوبر حکایت از لثظه  ای عیاس این پرست

میارزا ناه  شود عیاسچه تصور میدارد که مقدمات آن در حال شکل گرفتن بود. خالف آن
بوجود آورنده این گفتمان جدید، بلکه خود سوژه این گفتمان است. گفتمانی کاه از دل وقاایع و 

خاود   اای اا و موقعیاترخداد ای متکثر، کوچک و ناچیز در حال پدیدار شدن و خلق سوژه
یمنۀ نظاام  شود، در این گفتطور که مها ده میبود.  مان وگو شا د فروپاشی و ناتوانی   

میرزا تثات تاوۀیر   ای طوالنی بر ایان کهاور حااکم باود. عیااس موزشی  ستیم که سالآ
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 



 

 

 

779 
شدن گفتمان  پروبلماتیک

 ... آموزش در ایران

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

اتفاقاتی که افتاده بود دچار حیرت و سرگردانی شده بود.   ن او پریهان بود. گفتمانی که تا 
توانست این وقایع جدید را تییین کند. گفتماان قادیم  داد نمی این موقع به   نت سامان می

دانسات، اماا از قواا دیگار ایان روش  ا منوط به تعداد بیهتر قهاون میپیروزی در جنگ ر
آورد. قهون باید به فنون جدیاد  یاری نمی کارساز نیود. قهون زیاد دیگر خوشیختی و بخت

میرزا دریافته بود که این استفاده از فنون برتر  آراسته باشد تا در میدان نیرد پیروز شود. عیاس
بود که قهون کهور ای غربی را بر او و ساپا ت « قوای عقلیه» کاربردن و به قول خودش به

کید وی بر اینکه فرمانروایی امروز در غرم میتنی بر  برتری می است و « فن»داد. درواقع، تو
صاورت  وگو است که به ای مهم در این گفت  ا را بر ما برتری داده است گزاره  مین نکته آن

مثابۀ  کند. وقتی فرمانروایی به ه را با چالت مواجه میضمنی گفتمان میتنی بر آموزش آن دور
شود؛ یعنی باید به دنیال سازوکار آشنایی با این فن جدید رفت؛ سازوکاری  یک فن تلقی می

براین تلقی نوعی از دانت که  که بتواند به امور آشفته سامان د د و طرحی نو دراندازد. عالوه
شای را باه ساوی علاوم تنربای و کااربردی ساوق گیری نظام آموز میتنی بر فن باشد جهت

 ای قیل به کلی دور بودند، چراکاه در   ای دینی در دوره د د؛ علومی که از حوزۀ دانت می
 ای طوالنی نظام اندیهاگی در ایاران اندیهاه، خارد و کننکااوی و  آن مقطع متوۀر از دوره

شد و  ری حاکم منع می ای گوناگون از سوی جریان فک پژو هگری پیرامون مسائل و دانت
ماا در »میرزا کاه  آوردن این گزاره توسط عیاس گا ی  م با تکفیر  مراه بود. درواقع، برزبان

( ا عان به ناتوانی 31، 8922)ژوبر، « وریم و بندرت آتیه را در نظر میگیریم جهل ... غوطه
 ایی که در   ای جدید است؛ چالت کنندگی آموزش سنتی در مواجهه با چالت و عدم تییین

 ای مختل  ناتوان ساخته بود و این در حالی باود کاه  طول قرن  ند م، ایران را در زمینه
 اای مختلا  نناوم،   ای علمای اروپاا در حوزه  ایی از پیهارفت زمان گزارش طور  م به

سازی، امور نظامی، شیوۀ کهاورداری، دادگساتری، و ... توساط  سازی، کهتی پزشکی، راه
منصایان و روشانفکران آن  شد و نگاه برخی صاحح دوره به ایران مخابره می اندیهمندان آن

 دوره را به خود معطوف کرده بود. 
میرزا و وزیرش قائم مقام فرا انی، احساس کارده بودناد کاه  ترتیح در این دوره، عیاس این به

نت و بینت نو عامال  ا، مولود دلیری یا فزونی مردان و سپاه آنان نیود، بلکه دا برتری دشمن بر آن
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کاه  بارد درحالی  ا و را کار ای برتر را به کار می این برتری بود. دشمن، با آگا ی و دانت روش
(. این نوع نگاه باه مساائل در 69ا66، 8911سپاه ایران از چنین دانهی برخوردار نیود )مرزبان، 

ن سابقه نداشت. این فهم آن دوره حاصل فهمی متفاوت به جهان پیرامون بود. فهمی که تا آن زما
 ا بازسازی قهون و تربیات  رو، یکی از اقدامات آن طلیید؛ ازاین متفاوت اقدامات متفاوتی نیز می

سرباز به روش جدید بود. اما این کار خود به مقدماتی نیاز داشت؛ ازجملاه بایاد علاوم و فناون 
شناسای، حساام،  نگری و علاوم جدیاد مانناد معد خصو  فنون مارتیط باا نظاامی جدید، به

شد.  ماین ضارورت موجاح شاد   ای خارجه، و ... نیز آموخته می برداری، زبان  ندسه، نقهه
آموزان برای آموختن رموز کار تمدن اروپایی و یاادگرفتن  ای از مثصالن و کارگران و صنعت عده

ترتیح،  این ه(. ب8930 ا به ممالک خارجه اعزام شوند )مثیوبی اردکانی،  زبان و علوم و فنون آن
آوردن به علوم و فنون و نهاد ای آموزشای جدیاد باود. از   ا برای ایران روی پیامد ای این جنگ

 ایی جدیاد در  آننا که الگوی این تغییرات جدید اروپا بود این فرایند به پذیرش نهاد اا و رویاه
 اای  ی از کانون ا، مساهلۀ آماوزش را باه یکا قلمرو آموزش ملزم بود. ظهور این نهاد ا و رویاه

ساازی نظاام آماوزش  نسیت به غربی« جویانه عیح» ای  مهی پرتنت تیدیل کرد و پیدایت خط
 نخستین بار در این دوره ظهور و بروز پیدا کرد.

 
 های بهداشتی و ظهور طب جدید  بحران. 6

شیوع وبا و طاعون در ایران، که  مۀ قرن سیزد م و اوایل قارن چهاارد م را چاون توفاانی 
رتالطم درنوردید، آۀاری ویرانگر و مهلک برجای گذاشت. ابعاد گستردۀ این امراض  مراه پ

 ای مهمی را در اندیهه و عمل ایرانیان فرا م   ای پرشتام و متعدد، زمینۀ دگرگونی با توالی
(. تا قیل از وقوع این امراض طح جدید در حاشیه بود و ماوارد 8938زند،   خان آورد )کریم

که از دورۀ صافوی باه بعاد،  طوری شد؛ به از آن به پادشا ان و درباریان مثدود میاستفاده 
طور کاه اشااره  پزشکانی از اروپا در دربار پادشا ان ایران مهغول خدمت بودند. اما،  مان

 ا به پذیرش اصول و قواعد بهداشات جدیاد و  شد، شیوع وبا و طاعون و تلفات گستردۀ آن
گفتمان طح سنتی مننر شد. گفتماان طاح سانتی در مواجهاه باا اعتیاری  به نسیت آن بی

 ای وبا و طاعون دچار تثیر و سرگردانی شده بود و تاوان الزم بارای  گیر بیماری شیوع  مه
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 ا گفتماان پیهاین   ا را نداشت. گذشته از این، در اۀنای وقوع این بثران غلیه بر این چالت
 اا را براسااس منطاق پیهاین   ای درماان آن راه  ا و کرد وقوع این پدیده  مچنان تالش می

یکای «. دادند خهم الهی نسیت می» ا را به  توضیح د د. برای نمونه، مردم وقوع این پدیده
داده کاه  گذشته شیوع وبا در شیراز را به این موضوع نسیت  از راویان که از والیات فارس می

(. گفتمان دینی حاکم بر جامعه 28، 8911پردازند )ناطق،  خود را می« کفارۀ گنا ان» ا  آن
باا »کرد. نقل است علماا در  نگاام شایوع وباا ماردم را  به تهدید چنین روندی کمک می

عنوان درمان، خوردن "تربت  کردند و به زنی و رفتن به مصلی سرگرم می خوانی و سینه روضه
نی گفتمان طح سنتی (. بنابراین، ناتوا92، 8911)ناطق، « کردند سیدالههدا" را تنویز می

سو و پافهاری طرفاداران ایان گفتماان بار   ا از یک  ای کارآمد به این بثران در ارائۀ پاسخ
گرفت، انتقاد ای پیگیر از علما و منتهدان  اصول معرفتی خود که از احکام دینی نههت می

ان طرفدار احکام طح سنتی را در پی داشت. میرزاآقاخان کرمانی در  هادار باه ملات ایار
در عصری که ملل متمدنه "کرات معلق" این جو الیتنا ی را در معرض اکتناه و »نویسد:  می

استکهاف درآورده، علمای شما مسهلۀ طهارت و نناست آم قلیل را در عرصاۀ ماذاکرات 
( یاا فتثعلای آخونادزاده در نصایثت از علماا 623، 8913)توکلی طرقای، « اند... نهاده

علم طح تغییر یافته به واسطۀ تهریح و برا ین قاطعه ... اما شاما  االن در اروپا»گوید:  می
دانید، برویاد یااد بگیریاد  آویز کرده ... شما نمی  مان قواعد زمان سقراط و بقراط را دست

  (.621 ،8913توکلی طرقی، ...« )
 ای  د د: اواًل، در آن دوره طح سنتی در چارچوم احکام و رویاه  ا نهان می این گزاره

رو، مرجعیت آن در انثصار اطیای سنتی باود. ۀانیاًا، دانات  شد و از مین ینی تعری  مید
 ای اجتمااعی مساائل  طح سنتی و حاامالن و عاامالن آن در آن مقطاع نسایت باه جنیاه

ای و  وآمد ای منطقاه بهداشتی، که در نتینۀ تراکم روزافزون جمعیت شهر ا و افزایت رفت
پیدا کرده بود، توجه چندانی نداشتند. منموعۀ این شرایط در المللی ا میت روزافزونی  بین

کنار ظهور طح پاستوری به بثران معرفتی در احکام دینی مربوط به طح سنتی اننامید. به 
رفت از این بثران معرفتی نکردند، بلکه این  گفتۀ توکلی طرقی، علما  یچ تالشی برای برون

گویی به مسائل بهزیستی و بهداشتی  ه برای پاسخپزشکان، مهندسان، و دانهگا یان بودند ک
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 ای جدید دانت طح   ای علمی احکام دینی متناسح با دستورالعمل فرض به بازکاوی پیت
 اای علمیاه باه مادارس عاالی و  پرداختند و  مین عامل زمینۀ انتقال نواندیهی را از حوزه

دانات طاح از دانهای در  جایی (. جابه623، 8913 ا فرا م کرد )توکلی طرقی،  دانهگاه
اختیار نهاد ای سنتی آموزش به دانهی در حوزۀ شمول نهاد اای آموزشای جدیاد در ایان 
دوره با توسیس دارالفنون شکل عملی به خود گرفت. امیرکییر به موازات آموزش طح جدید 
در دارالفنون در جریان شیوع وبا برای نخستین بار احکام جدیدی صادر کرد که باا نگارش 

که میتنی بر اطالعات « قواعد معالنه وبا»شته به این موضوع متفاوت بود. انتهار جزوۀ گذ
دانت پزشکی جدید بود از جملۀ این اقدامات بود که حاصل تفکری نو برای غلیه بر بثران 

تادری  بیمااری از یاک  ترتیح، در ایان دوره به این (. به996، 8931پیت رو بود )آدمیت، 
ای در  کنندۀ وقوع و  م چارۀ درمان آن بود به پدیده درات الهی  م تعیینبالی آسمانی که مق

کننادۀ آن  وجودآورنادۀ آن و  ام برطرف ای کاه انساان  ام به اختیار بهر تیدیل شد؛ پدیده
شد. درواقع، در این دوره شا د تغییر معرفت نسیت به شناخت بیماری  ساتیم.  قلمداد می

شاد باه اماری باا رویکارد  فهام می« تقدیرگرایاناه»ان بیماری از اماری کاه پیراماون گفتما
تغییر مسیر داد. این تغییر گفتمان در قیال موضاوع بادون واکانت نیاود و « بالینی ا کالیدی»

انااد   ااایی کااه پزشااکان اروپااایی ساااکن در ایااران در خاطراتهااان آورده براساااس گزارش
براباار آشاانایی بااا  گرفاات. از مقاوماات مااردم در  ااای زیااادی بااا آن صااورت می مخالفت

واکسیناسیون توسط  یهت جراحان انگلیسی تا مخالفت با کالیدشکافی ازجمله اعتراضات 
، معلام اتریهای دارالفناون و 1اصلی فر نگی نسیت به روش پزشکی اروپایی باود. پاوال 

تعصح مذ یی موجود به مان اجاازۀ انناام »نویسد:  شاه، می طییح مخصو  ناصرالدین
 (. 881، 8918)رینگر، « داد بر روی حیوانات نمی کالیدشکافی، حتی

ای دارد. وی در گزارش بازدید خود  شاه نیز نقل مهابه ، پزشک فرانسوی ناصرالدین2فووریه
اما طح چون  نوز عقاید مذ یی اجازه نداده است به  مان صاورت »نویسد:  از دارالفنون می

واقاع،  (. در218، 8939ل از ساالری، ، به نق823، فووریه« )علمی است و جنیۀ عملی ندارد
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 ای مذ یی که فرایناد عملای آماوزش طاح ناوین را   ای زیادی در زمینۀ حساسیت گزارش
کرد وجود دارد. اگرچاه بعاد ا  خصو  در بعد تهریح و کالیدشکافی با اختالل مواجه می به

 اای  ال واسطۀ آن شرط تثصیل در علام طیابات را یکای از م تصویح قانون طیابت، که به
اصلی امر طیابت قرار داده بود، و  مچنین وضعیت اسفنا  بهداشتی جامعه، شرایط را بارای 

 تداوم طح سنتی دشوار و به  مان میزان راه برای پیهرفت پزشکی جدید فرا م کرد.
 
 های پیرامون آن  گفتمان آموزش جدید و منازعه. 7

 ا و رخاداد ای متناوع اتفااق افتااد،  رانگسست از گفتمان آموزش سنتی که در نتینۀ تالقی بث
 ای نظری پیراماون  ای در نظم دینی جامعۀ سنتی ایران به وجود آورد؛ از منازعه تثوالت گسترده

نسیت به علم و دین گرفته تا تغییر در مناسیات و نهاد ای آموزش سنتی. بنابراین تیار بسایاری از 
در ارتیاط با نظام آماوزش وجاود دارد را بایاد در ایان   ایی که بعد از این دوره  ا و مناقهه منازعه

 اا،   ا، تثوالت، تلقی وجو کرد و بدون شناخت این لثظه، فهم گسست لثظۀ تاریخی جست
دانیم اقدام برای اخذ دانات  طور که می  ای مرتیط با نظام آموزش، دشوار است.  مان و تعارض

نوباۀ خاود چیرگای  ایران بود. این اقادام بهغرم در دورۀ قاجار آغاز یک حرکت علمی جدید در 
کارد.  فکری و فر نگی دستگاه دینی، و جاگیری نهادی آن را در نظاام آماوزش سانتی تهدیاد می

طور کلی دستگاه تعلیم و تربیت را به یک مساهلۀ مهام  چنین شرایطی موضوع علم و آموزش و به
سیس دارالفناون و مادارس جدیاد در نظری، سیاسی، و آموزشی پرمناقهه در ایران تیدیل کرد. تو

ایران اقدام نهادی مهمی بود که گسسات از نظاام آماوزش سانتی را وارد مرحلاۀ جدیادی کارد. 
دارشدن سااختار ای آموزشای و معرفتای نظام  درواقع، توسیس این دو نهاد، که در نتینۀ مسهله

در نظام تعلیم و تربیات  پیهین و در پی رخداد ای تاریخی آن دوره اتفاق افتاد، آغاز نظمی نوین
تدری  دستگاه تعلیم و تربیت را از انثصار قواعاد و نیرو اای نظام  ایران بود. این نظم جدید، به

پیهین خارج، و عرصه را برای ورود قواعد، نیرو ا، و علوم و فنونی غیر از علوم دینی فرا م کارد. 
طرفداران نظم قادیم، توسایس چنین شرایطی موجح نگرانی طرفداران نظم پیهین شد. برخی از 

رو باا  دانستند، از مین نهاد ای آموزشی جدید را نوعی تعدی به حوزۀ قدرت و امتیازات خود می
 مخالفت برخاستند.   دادن وجهۀ دینی و مذ یی با نهاد ای جدید به
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 تأسیس دارالفنون و تردید در اصول گفتمان آموزش سنتی. 8

ساوی  گیری آن به ی سنتی را باه دالیلای مانناد عادم سامتگرچه توسیس دارالفنون نظام آموزش
بودن برنامۀ آموزشی آن باا  آموزش ابتدایی  مگانی که در انثصار تهکیالت سنتی بود، متفاوت

برنامۀ مکاتح، عدم ورود به حوزۀ تربیت دینی علمای مذ یی، عدم استقیال اعوای تهاکیالت 
( و از  ماان ابتادا 883، 8918چالت نطلیید )رینگر، طور بنیادی به  دینی از این مدرسه، و ... به

خصو  رقیای سیاسی امیرکییر قرار گرفت و شائیۀ ماذ یی   م بیهتر مورد مخالفت درباریان به
 1و دینی کمتری در مورد آن مطر  بود، اما ترس از مخالفت علما از  مان ابتادا وجاود داشات.

برپایی این مدرسه  2دینی در  مین راستا بود.  ای توصیۀ متولیان این مدرسه به رعایت چارچوم
کرد باا وجاود رعایات  ای دامنۀ نفو  علما را در آموزش تهدید نمی صورت حرفه با وجود اینکه به

برخی مالحظات دینی در ادارۀ آن، نظم نوینی در نهاد آموزش ایناد کرد کاه تاا آن زماان ساابقه 
مکاتح در امار   ایی را برای گفتمان آموزش سنتی ایناد کرد. شکستن انثصار نداشت و چالت

عنوان یگانه مرکز موجود دانت تا به آن  نگام؛ ایناد تماایز میاان آماوزش تنربای باه  آموزش به
شاد؛  سیک غربی و آموزش سنتی میتنی بر دانت نظری و کالمی که در مکاتح باه آن توجاه می

 عدم آموزش علوم قدیم و آموزش رسمی علوم جدید مانند پزشکی و ننوم؛ آشناکردن مثصالن
 ای جدید غرم که به لثاظ میانی با اندیهۀ دینی زماناه در  این مدرسه با برخی مفا یم و نظریه

تواد بود مانند قوانین فیزیک نیوتن، انقالم کوپرنیک، آموزش نظریاۀ دارویان، و ...؛ تادریس 
 ای خارجی؛ ترجماۀ برخای متاون تااریخی غارم، و ... مرجعیات انثصااری فکاری و  زبان

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 بایم کاار این از» او داد شاه ناصرالدین به را سهمدر این توسیس پیهنهاد کییر امیر که  نگامی د د می گزارش اردکانی مثیوبی .1
 مغاایرت سالطنت مناافع باا کاه بزنند کار ایی به دست و برننند او از قدیم مدارس صاحیان و روحانیون که ترسیدمی و داشت
 و علماا مدرساه توسایس از پاس که گفت وی پاسخ در امیرکییر اما فزودند.امی شاه ترس این بر کییر امیر مخالفان و باشد داشته

گاه کار این سود به که  ستند کسانی نخستین بزرگان   (.211ا214 ،8930 اردکانی، )مثیوبی «شد خوا ند آ
  ای حساسایت باه نسایت مدرساه ادارۀ متولیان د د می نهان که کند می اشاره موضوعی به ایران و کبیر امیر کتام در آدمیت .2

 گااه فقاط افتااد، متارو  دینای عقایاد مالحظاۀ باه که بود تهاتری تاالر دارالفنون تعلقاتم از »... داشتند. توجه فر نگی و دینی
 تااالر جای به دادند. می آن در الدوله مزین و موزیک معلم فرانسوی لومر وسیلۀ به دولت رجال و شاه برای خصوصی  ای نمایت

 اردکاانی مثیاوبی  مچناین (.943 ،8931 )آدمیات، «دگذراندنا می آنناا در ظهر نماز شاگردان که شد برپا ای نمازخانه تهاتر
 فارسای و عربای معلام صاالح شیخ پیهنمازی به مدرسه در را عصر و ظهر نمار مذ یی، شعائر احترام بام از» د د: می گزارش
 ماذ یی ائرشع برعایت »... افزاید: می رابطه  مین در دیگر جای در (.244 ،8930 اردکانی، )مثیوبی «آوردند می جاهب مدرسه

 با و جماعت صورتهب را عصر و ظهر نماز شاگردان روزه  مه مدرسه، برضد عوام نظر سوء یا دسیسه از جلوگیری برای احتماالً  و
(.216 ،8930 اردکانی، )مثیوبی «کردندمی ادا صالح[ ]شیخ او اقتدای
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کنندۀ سرمایۀ فکاری  صورت یک عرضه ر آموزش را از مکاتح سلح کرد و خود بهفر نگی در ام
 ای فر نگی و دینای ایاران،  و فر نگی درآمد؛ سرمایۀ فکری و فر نگی که خاستگا ت نه سنت

 ایی با ایان مدرساه مننار  که نظام فر نگی غرم بود. منموعۀ چنین شرایطی به بروز مخالفت
طور کاه  ثصر به علما نیود و فقط انگیزۀ دینای نداشات، اماا  ماان ا من شد. الیته این مخالفت

 ای جدیاد  ای مرسوم برای ابراز مخالفت با پدیده اشاره شد دستاویزقراردادن دین و مذ ح رویه
 در این دوره بود. 

 ای جدید در ایان دوره از آن  خاود دانساتن ایان  رویۀ دیگر در برخورد با علوم و اندیهه
علاوم »... آمده است:  1صراحت در بیانیۀ دولت ناصری  ا بود. این مطلح به علوم و اندیهه

 اا در ازمناۀ ساابقه خاصاۀ ایاران باوده و از  و صنایع متداولۀ دول اروپا که حقیقتًا بیهتر آن
« رفتاه منساوخ شاده و از میاان رفتاه... جهت عدم اعتنا و ا تماام ملاو  و ساالطین رفته

سایح  . این را یرد بیهتر از سوی دولت و روشنفکران، به(988، 8930)مثیوبی اردکانی، 
 ای اجتمااعی  د د زمینه و نهان می 2شد ترسی که از جانح علما داشتند، به کار گرفته می

طور کاه  مخالفت مذ یی با علوم و نهاد ای جدید در آن دوره پررناگ باوده اسات.  ماان
علوم جدیدۀ »یی نداشت و بر آموزش اشاره شد، در برنامۀ آموزشی دارالفنون علوم قدیم جا

کید می« اروپایی (. این موضوع در اولاین اطالعیاۀ 219، 8930شد )مثیوبی اردکانی،  تو
عادم دخالات دارالفناون در آماوزش  3صراحت آمده است. نام به فراخوان مدرسه برای ۀیت

نای را در  ای دی علوم قدیم، که در انثصار علمای دینی بود، اگرچه در و لۀ اول حساسیت
کاارد، امااا در ادامااه و بااا تااروی   رچااه بیهااتر علااوم جدیااد تلقاای  رنااگ میمااورد آن کاام

 ای ایان دوره بیهاتر  داشتن آن با برخی اصول و میانی اسالمی پررنگ شد. مناقهاه منافات
طور که اشاره شد، تا قیل از ورود علوم جدیاد باه ایاران  حول علوم طییعی غرم بود.  مان

م به تثقیق در علوم دینیه و بثث و تفثص در شعح مختل  آن معطاوف توجه طالیان عل
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

یافت. انتهار اتفاقیه وقایع روزنامۀ در دولت طرف از مدرسه اول دور اتمام از پس و ش 8234 سال در بیانیه این .1
داشت. غربی علوم با برخورد تعدیل در بسیاری توۀیر و گرفت قرار استفاده مورد  م علما سوی از حتی بعد ا را یرد این الیته .2
 نیسات متاداول تدولا ایان در که را علوم بعوی »... که است این حورتاعلی منظور آمده اتفاقیه وقایع روزنامۀ اعالمیۀ در .3

 معاادن و «جراحای و طیابات علام» و «قهاونی حرکات و مهندسی علم» بر توکید اعالمیه این در «.شوند... آموخته و فراگیرند
(.213 ،8930 اردکانی، )مثیوبی است
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بود. در زمینۀ علوم دیگر مانند ننوم، طاح،  ندساه، حساام، و ... اطالعاات مثادود و 
 اا و  در منماوع، وقاوع بثران 1پذیرفت. منثصر به چارچوبی بود که دانت دینی آن را می

پیهین نظام آموزش را با خود باه دنیاال  اعتیاری نظم رخداد ای اواسط قرن سیزد م که بی
داشت زمینه را برای توسیس نهاد ای آموزشی جدید فرا م کرد. توسیس دارالفنون در عمال 
اولین گام نهادی برای دستیابی به دانت جدید بود و تردیدی جدی نسیت به حکمت نظری 

 ا آن را فرا م کرد.آورد و چنین شرایطی انگیزۀ مخالفت ب و طییعی نظم پیهین به وجود می
 
 پیدایش مدارس جدید و رویارویی نهادی با گفتمان آموزش سنتی. 9

اگرچه گسست از نظام آموزش سنتی با توسیس دارالفنون به وجود آمد، اما توسیس مادارس 
جدید و مدارس خارجی بار عماق ایان گسسات افازود و رویاارویی مخالفاان و موافقاان 

ای کاارد. الیتااه در موضااوع ماادارس خااارجی و  تااازه خوا ی جدیااد را وارد عرصااۀ معااارف
میسیونری نوع و شدت این مواجهه قدری متفاوت بود؛ تا مادامی که فعالیات ایان مادارس 

 ای اقلیت بود چندان مورد مخالفت نیودند، اما رشد ایان مادارس باعاث  مثدود به گروه
 ی آنان شد. از توۀیرات فکری و فر نگ 3و علما2نگرانی زمامداران دورۀ قاجار

 ا در مورد مدارس جدید از آنچه در مورد دارالفنون و مدارس خارجی اتفااق  دامنۀ مخالفت
تر بود، چراکه توسیس این مدارس نوعی رویارویی نهادی با گفتمان آماوزش سانتی  افتاد گسترده

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 دسات در بهاایی خشای الثساام خالصة جاز حسام علم در »... دارالفنون توسیس از قیل تا اطفال د د می نهان ناصری بیانیۀ گزارش .1
 مطلقااً  بعملای ربطای کاه باود فقاط علام  ماان بودند آموخته تثریر از مقاله چند اگر و نداشتند اقلیدس تثریر جز  ندسه از ... نداشتند
گیرد. می صورت نیز دیگر علوم و شیمی، فیزیک، طح، مورد در مقایسه این (.982 ،8930 اردکانی، )مثیوبی ...« نداشتند

 فهار تثت سو یک از بودند. تردید دچار ایران جامعۀ بر مدارس این توۀیرات مورد در شاه مظفرالدین  م و شاه دینناصرال  م .2
 از ترس دلیل به مدارس این مستقیم حمایت از دیگر سوی از و بودند مدارس این از حمایت به منیور اروپایی  ای دولت

 آنکه سیح به را فرانسه زبان آموزش شاه ناصرالدین است نقل کردند. می ماجتنا اروپاییان سیاسی عقاید گسترش و علما واکنت
 به شخصی نامۀ یک در وی کرد. مثدود کرد، می تلقی فرانسویان خطرنا  سیاسی عقاید گسترش برای ای وسیله را آن

  مچنین، (.813 ،8918 نگر،)ری باشد مناز دارالفنون مانند دولتی مدارس در تنها فرانسه زبان تعلیم که نوشت میرزا کامران
 دختران آنکه سیح به تهران در امریکایی مدارس در حوور از را مسلمانان ای اعالمیه انتهار با ش 8212 سال در شاه مظفرالدین

 دربارۀ بیهتر اطالعات برای ؛840 ،8918 )رینگر، کرد منع کردند، می تهویق «دامن و بلند پاشنه  ای کفت پوشیدن» به را
(.8930اردکانی، مثیوبی ؛8931 ناطق، ؛8918 رینگر، به: کنید رجوع خارجی مدارس

 موجد کرده، پیدا رواج خارجی مدارس گسترش واسطۀ به که ایران، در اروپایی  ای زبان آموزش که بودند عقیده این بر علما .3
 ایران در  ا زبان این آموزش مورد در الکرب و نن  از فتوایی ش 8211 سال در دلیل،  مین  به است. سیاسی و فر نگی تهدیدی

 توعی  و اخالق فساد به کار این که بود مدعی و کند ممنوع ایران در را خارجی زبان آموزش داشت سعی فتوا این شد. صادر
(.840 ،8918 )رینگر، شود می مننر اسالم
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نت کارد و باه  ماین دلیال واکا طور مستقیم منافع نهادی علما را باا خطار مواجاه می و به 1بود
 ایی از علما را به دنیال داشت. در مواجهۀ علما با مدارس جدید شاا د واکانت  مساانی  گروه

نیودیم و با توجه به موقعیت اجتماعی، اقتصادی، ایدئولوژیک، و درجۀ فول و دانت علماا ناوع 
اناواع بایاد ناه تنهاا باین » اا  تر این واکنت منظور بازیابی دقیق  ا متفاوت بود. بنابراین به واکنت

 (. 214، 8918)رینگر، « عنوان یک گروه تمایز قائل شویم مخالفت، بلکه بین خود علما به
 ای کوچکی بود کاه  بیهتر مسهله بر سر افراد یا گروه»در موضوع مخالفت با مدارس جدید 

( نه یاک گاروه یکپارچاۀ قدرتمناد باا ر یاری 214، 8918)رینگر، « کردند  ما نگ عمل می
 ا اولین گرو ی را که باه واکانت واداشات معلماین  دارس جدید و رونق کار آنواحد. توسعۀ م

رخانه بود. سمت سوی آموزش ابتدایی  مگاانی موقعیات اجتمااعی و  گیری مدارس جدید به س 
 ا را که اغلح از طالم مدارس قدیم بودند به مخاطره انداخت و دشمنی آنان را در  اقتصادی آن

کدام به یکای از روحاانیون و علماای بازرت بساتگی داشاتند و  پی داشت. این طالم چون  ر
عنوان حمایت دین و   ا ارتیاط داشت علما را نیز به قسمتی از رونق دستگاه روحانیون به وجود آن

آیین به مخالفت با مدارس جدید واداشتند و مهکالتی در راه توساعه و ادارۀ مادارس باه وجاود 
(.  رچند در بعوی جا ا علما باا ایان افاراد  مرا ای 934، 8930آوردند )مثیوبی اردکانی، 

 ا با شیوۀ مرساوم دورۀ   ا علیه مدارس جدید زیاد بود. آن کنندگی آن کردند، اما قدرت بسی  نمی
پرداختند. مثاًل ایان  قاجار یعنی دستاویزقراردادن دین و مذ ح، با مدارس جدید به مخالفت می

قرآن را از دست اطفال ما »خوا ند  ریادشان بلند بود که میف 2گروه در اعتراض به مدراس رشدیه
(. یا در جای دیگر، یکی از مخالفان باه 820، 8930)رشدیه، «  ا یاد د ند بگیرند و کتام به آن

ای مردم، ای مسالمانان آنقادر »گوید:  نام سیدمثمد یزدی برای شوراندن مردم علیه مدارس می
 ا  شما از دست رفت، ... در شهر مسالمانان معلمخاناه دست روی دست گذاشتید، ... که دین

آباادی در  کار  (. میرزایثیای دولت32، 8930)رشادیه، ...« اطفال شما را از دین بادر کردناد 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 حیث از قدیم مدارس با آن برنامۀ درآمیزی  مگانی، ابتدایی آموزش سوی به آن گیری سمت مانند مدارس این  ای ویژگی .1
 دینی تربیت حوزۀ به مدارس این ورود حتی و مدارس، این از مذ یی،  ای خانواده حتی جامعه، عمومی استقیال آموزشی،

  شد. می تلقی علما اختیارات حوزۀ به اندازی دست و دین بر میتنی سنتی آموزش از گسست نوعی درواقع ... و مذ یی، علمای
 راه این در و گمارد  مت جدید مدارس توسیس به که بود اشخا  اولین و سرآمدان از ُرشدیه به معروف تیریزی میرزاحسن .2

 مردم و طالم، روحانیان، از مهمی بخت جدید سیک به مدرسه توسیس برای او اقدام شد. بسیار  ای مرارت و  ا رن  متثمل
واداشت. واکنت به بودند، آن ایناد مخال  که را مذ یی
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مثمدنقی  گرفت از شخصی به نام آقاننفی )شیخ  ایی که توسط این گروه صورت می مخالفت
از مدارس جدید از رونق کاارش کاساته  واسطۀ استقیال مردم کند. این شخص به ننفی( یاد می

شده بود و به  مین دلیل با تمسک به باور ای دینی و مذ یی درصادد تعارض باه ایان مادارس 
چون شاه و دولات در آن مقطاع ااا برآمد. آقاننفی وقتی نتوانست به تنهایی این کار را اننام د د 

 اا خواسات عریواۀ  از آنباه علماای ننا  متوسال شاد و  اابا مدارس  مسو و  مراه بودند 
این مدارس برای عالم دیانت مور است امار بفرمایناد »تلگرافی به شاه بزنند با این مومون که 

متن این تلگراف توسط خود آقاننفی نگارش و برای علما فرساتاده و توساط «. آنرا منثل نمایند
(. 601اا603، 8930دی، آبا  ا تویید شد، اما توسط دولت به اجرا درنیامد )دولت چند نفر از آن

د اد ایان دسات  گوناه اقادامات در آن دوران وجاود دارد و نهاان می  ای زیادی از این گزارش
 اا   ای رقیح در ابراز ایان مخالفت  ا فقط جنیۀ دینی و اعتقادی نداشت و منافع گروه مخالفت

 ای داشت.  کننده نقت تعیین
رخانه مثدود  شد و فقاط انگیازۀ معیهاتی  نمیمخالفت با مدارس جدید به معلمین س 

، چراکه اصالحات آموزشای و توسایس 1 ا جنیۀ اعتقادی داشت نداشت. برخی از مخالفت
کارد و   اا تالقای پیادا می  ای اعتقادی و ارزش مدارس جدید با حوزۀ حساس تلقین نظام

. بینی سنتی تثت کنترل علما باالقوه مخارم باود  ا و جهان برای نهاد آموزش سنتی و ارزش
الله نوری در تاریخ بیداری خود روایت  فول وگویی را با شیخ االسالم کرمانی شر  گفت ناظم

   گوید: االسالم کرمانی می دارد. شیخ خطام به ناظم کند که پرده از این نوع مواجهه برمی می
د م آیا مدارس جدید خالف شرع نیست  و آیا ورود به ایان  تو را به حقیقت اسالم قسم می    

مدارس، مصادف با اضمثالل دین اسالم نیست  آیا درس زبان خارجه و تثصایل شایمی و 
 (.  869، 8912کند  ...  )آجودانی،  فیزیک، عقاید شاگردان را سخی  و ضعی  نمی

در موضوع تثصیل دختران در مدارس جدید نیز چنین نگا ی وجود داشت. تاا قیال از 
وسیلۀ خارجیان توسیس شده  شد که به ارسی میدورۀ مهروطه مدارس دخترانه مثدود به مد

بود و از طرف ایرانیان اقدام به این کار نهده بود. مثیوبی اردکانی به نقل از دکتار صادیقی 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 از ای منموعه شاید بود کننده تعیین نهایت در آنچه گرنه و دارد تثلیلی رویکرد بیهتر جدید مدارس مخالفان بندی دسته الیته .1
بود. ایدئولوژیک و نهادی تهدید ای از ای آمیزه یا عوامل این
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اقاًل بنا به معتقدات دینی که »... کند:  در توجیه این کار به دالیل مخالفت مذ یی اشاره می
خوانادن بارای دختاران الزم و جاایز و  سشد درمردم تلقین میه از طرف روحانیون زمان ب

« دانساتندپسندیده نیود و شاید شارط عفات را  ام زنادگی در خاناه و نداشاتن ساواد مای
(. در منموع، گرو ی از علما  رگونه اصال  را منوط باه 682، 8930)مثیوبی اردکانی، 

ی  نظارات رو در مقابال آنچاه تارو کردند، ازایان  ای قانون شریعت می تطییق آن با ویژگی
کردناد و نگاران ایان بودناد کاه علام جدیاد و  شاد احسااس خطار می ضددینی تلقی می

 گری و الثاد مننر شود.  ای جدید آموزشی به مادی گیری مؤسسه شکل
 ا، واکنت سایر علما نسیت به مادارس جدیاد گاواه نگرشای  گذشته از این دست مخالفت

بود. غلیۀ گفتمان آماوزش جدیاد بسایاری از  تر نسیت به اصالحات آموزشی دورۀ قاجار پیچیده
 ادی  علمای دینی را باه حمایات از مادارس جدیاد واداشات. سایدمثمد طیاطیاایی و شایخ

آبادی دو تن از علمای طراز اول این دوره از جملۀ این حامیاان بودناد کاه نقات ماؤۀری در  ننم
پاایین و دگرانادیت مانناد  هتوسعۀ معارف جدید داشتند. گذشته از این دو، بسیاری از علمای رد

الادین واعاظ، و ... از پیهاروان  المتکلمین، جمال آبادی، ملاک میرزاحسن رشدیه، یثیی دولت
نهوت اصال  آموزشی بودند. را یرد بعدی توسیس مدرسه به سیک مدارس جدید باود. بارای 

ۀ نمونه، توسیس مدرسۀ اسالم با روش مادارس رشادیه توساط سایدمثمد طیاطیاایی و مدرسا
 (. 68، 8930اقدسیه توسط میرزاابرا یم الرینانی از جملۀ این مدارس بودند )مثیوبی اردکانی، 

 ای مذ یی و دینی و رونق  رفتن مخالفت در کنار این اقدامات که نقت مؤۀری در ازبین
 ای ایان مادارس باا  کار مدارس جدید داشت، برخی از علما کوشیدند به مطابقت برناماه

شمسای چناد منتهاد در تیریاز  8212در ساال »می بپردازند. برای نمونه  ای اسال ارزش
منظور تدریس نظام ارزشی اسالم در مدارس ابتدایی جدیاد، تعلیماات دینای  کوشیدند، به

 (. 211، 8918)رینگر، « سنتی را در  مۀ مدارس جدید اجیاری کنند
 اایی باا ایان  گیری مدراس جدید شاا د مخالفات در منموع، اگرچه از ابتدای شکل

شا د دگردیسی و تعدیل این تدری   به مدارس از سوی گرو ی از علما  ستیم، اما در ادامه
خوا ی جدیاد  برخی از پرشورترین طرفداران معارفدر آن مقطع  ،که طوری بهنگاه  ستیم. 
 مساان را که واکنت علما نسیت باه مادارس جدیاد  ای تلقی ،. بنابراینبودنداز بین علما 
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ارتیاط است که در  ای داند، فاقد پیچیدگی  ا را مخال  روند آموزشی جدید می و آن هدانست
نگاران سنتی تثت تاوۀیر  . این تلقی حاصل نگا ی است که تاریخوجود داردموضوع با این 

تاوان منازعاه بار سار  اند. بر اساس رویکرد تیارشناسی نمی شناسی ابراز کرده رویکرد شرق
را به یک سوژۀ خا  )علما( منثصر دانست و باا نگاا ی عاام و  نهاد ای آموزشی جدید

جهانهمول  مۀ علما را در یک دسته و مخال  نوسازی آموزشای تلقای کارد. در بررسای 
 اای متفااوت  ساتیم. نیرو اا و  تاریخ این منازعه شا د حوور و ظهور نیرو اا و جریان

دیگر را خنثی، گا ی تقویت و  ایی که برای رسیدن به مقاصد و منافعهان گا ی  م جریان
کنند. مثاًل در جریان توسیس مدارس جدید شا د  مکاری برخای نخیگاان  گا ی طرد می

از حکومت و برخی علمای دینی  ستیم و تا حدودی جریاان بیرون حکومتی، روشنفکران 
واسطۀ  مکاری این نیرو ا توانست ا دافت را پیت بیارد. بناابراین  خوا ی جدید به معارف

توان  یل را یردی واحد، فراگیر، معتیر، و با  نازعه بر سر نهاد آموزش در دورۀ قاجار را نمیم
ای خا  تعری  کرد، آنچه وجود داشته منازعۀ نیرو ای مختل  و پراکندۀ  مثوریت سوژه

 کردند.  قدرت بوده است که در مواقعی حول موضوعی توافق و عمل می
 

 گیری نتیجه. 10

ای  نگااری سانتی باه گوناه ش در ایران، در دو قرن اخیر، تثت توۀیر تاریختاریخ نظام آموز
گارفتن نقات  نگااری باا مفروض خا  فهم و توضیح داده شاده اسات. ایان سانت تاریخ

 ای کاالن   ای بنیادین مانند استیداد، مدرنیزاسیون، دولت، ایدئولوژی، یا سااخت ساخت
 ا، در پای  نقهی استعالیی به این ساختاجتماعی، اقتصادی، فر نگی، و سیاسی، و دادن 

یافتگی نظاام آماوزش در ایاران یاا  کار  یافتگی یا عدم توسعه کنندۀ توسعه قواعد کلی تییین
 دالیل کامیابی یا ناکامی آن بوده است. 

دادن به نقت سوژ ایی معین مانناد  نگاری، اصالت  ای دیگر این سنت تاریخ از ویژگی
میرزا، امیر کییر، رشدیه،   ای خا  مانند عیاس یا افراد و گروهنخیگان، روحانیون، دولت، 

دوسات، و ... در تثاوالت نظاام  خوا ان جدید، نخیگان حکاومتی، وزرای معارف معارف
شوند یا تثت فرمان ساختار ا و  آموزش است. در این رویکرد، رخداد ا یا نادیده گرفته می
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الاه، شایوۀ یادشاده را کناار نهااده و از منطاق گیرناد. ایان مق فرایند ای فراتاریخی قرار می
 ا نگریساته  فوکویی به موضوع پیدایت علوم و نهاد ای جدید در ایران و منازعۀ پیرامون آن

است. با توجه به رویکرد فوکو، ایدۀ مقاله حاضر این اسات کاه گسسات از نظاام آماوزش 
گاا ی آوردن به علوم، فنون، و نهاد ای جدید آ سنتی در ایران و روی موزشی، نه مثصاول آ

سوژۀ خاصی است و نه در چاارچوم منطقای سااختی و فراتااریخی قابال تییاین اسات و 
شده نیست. آنچه زمینۀ پیدایت این گسست را   مچنین یک ضرورت تاریخی ازپیت تعیین

 ایی اسات کاه در وضاعیت زیسات انساان ایرانای باه وجاود آماد.  آورد چالت فرا م می
 اای بهداشاتی کاه در نتیناۀ   ای ایران و روس و بثران مانند جنگ مایندی رخداد ایی 

تنها گفتمان آموزش سنتی که  مۀ  گیری مانند وبا و طاعون اتفاق افتاد، نه شیوع امراض  مه
 ای مهمی را در اندیهه و عمال انساان  شهون کهور را با بثران مواجه کرد و زمینۀ دگرگونی

ع این رخداد ا، حیات انسان ایرانی در حوزۀ کنتارل دانات ایرانی فرا م آورد. تا قیل از وقو
 ای  تدری  زنادگی و ساازوکار ایت وارد عرصاۀ حساابگری نیود، اما از این دوره به بعد به

 ای زندگی و فرایناد ای تااریخ  دانت شد. به تعییر فوکو، این تداخل حرکت/آشکار قدرت
 ای ناشای از  . اگار سارخوردگیدر یکدیگر بود که به پیدایت چنین وضاعیتی مننار شاد

گیر   ای  مه  ا و کهتار ای سهمگین ناشی از بیماری  ای پیاپی در جنگ با روس شکست
وبا و طاعون نیود شاید مسیر آموزش در ایران به  مان سیاق سابق خود ادامه داشات یاا باه 

طع و ناتوانی خورد. در رحال، تالقی این رخداد ا، در آن مق ای دیگر شرایط آن رقم می گونه
اندیهی برای وضعیت جدید، به پیادایت گفتماانی  گفتمان آموزش سنتی در توضیح و چاره

 ای موجود را نه براساس منطق دینی، که تاا  جدید مننر شد؛ گفتمانی که برخورد با بثران
آن مقطع مرسوم بود، بلکه میتنی بر علوم، فنون، و نظام عقالنیت جدید غارم پای گرفات. 

تدری  فهار به جامعۀ ایران را برای پذیرش الگویی از نظام آموزش غرم زیاد  ان بهاین گفتم
کرد و بخهی از نیرو ای اجتماعی را به ضرورت تثول در نظام آماوزش سانتی واداشات. 

ای در نظم دینی جامعۀ سنتی ایران و گفتمان آموزش  منموعۀ این شرایط، تثوالت گسترده
 ای نظری پیرامون علوم جدید و قدیم تاا تغییار در مناسایات و  آن به وجود آورد؛ از منازعه
تدری  در این دوره بود که نهاد ا و نظام آموزشی جدید موضاوع  نهاد ای آموزش سنتی. به
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اجتماعی شد. بنابراین در اۀناای وقاوع ایان رخاداد ا و  ا توجه، اضطرام، و  راس سیاسی
 ای برای تثلیل و اندیهه بدل شد.  بژهمسائل پیرامون آن بود که آموزش به مسهله و ا

موضوع دیگری که در این مقاله بدان توجاه شاد، منازعاۀ گفتماانی پیراماون نهاد اای 
آموزشی جدید است. ایدۀ مطر  در این زمینۀ تاریخی دیدن این منازعه اسات. دعاوی ماا 

ای  تهاین است منازعه پیرامون قلمرو آموزش یک حقیقت نام تاریخی نیست، بلکه برساخ
گفتمانی است که تاریخ پیدایت مختص به خود را دارد. این منازعه برخالف آنچاه تصاور 

شود نه دارای منهو واحدی است و نه باه خواسات و ارادۀ ساوژۀ خاصای حاصال شاده  می
 ا حاصل فعل و انفعال و روابط نیرو اای قادرت متناوع در یاک مقطاع  است. این منازعه

ا در قالح کردار ای قدرت تثلیل و بررسی کارد. بناابراین تاریخی خا  است و باید آن ر
 ای فراتاریخی مانند این گزارۀ کلی که اسالم از اسااس باا   ا به ایده دادن این منازعه نسیت

 اا فقاط  کردن این فرض که اسااس ایان مخالفت علوم جدید مخال  بوده است، یا مطر 
ه  ماۀ علماا مخاال  علاوم، فناون، و جنیۀ اعتقادی داشته، یا صادرکردن این حکم کلی ک

 ای آموزشی جدید بودند، حاصل فهمی غیرتاریخی یا بینهی خطی به تاریخ است  مؤسسه
تواند پدیده را در شکل پیچیدۀ آن بییند و تثلیل کند. آنچه در این مقاله بدان توجاه  که نمی

 ای مختلا  ایان  وناهرو به نیرو ا، را یرد ا و گ شد پر یز از این نگاه خطی بود و از مین
  ا توجه شد.  منازعه
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اصری توا برآمودن تبارشناسی استبداد ایرانی از منظر تاریخ فرهنگی )از ابتدای عصر ن (8931حیدری، آرش )
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