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 سخن پژوهشگاه
  ] هـای انسـانی ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده به منظور شناخت، برنامه[پژوهش در علوم انسانی 

هـای وحیـانی در  انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزهدر راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی 
هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 .ها در هر جامعه است گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک قعیتپژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت وا

ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این

 .رخوردار استای ب سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
ینه تجربه موفق این نهاد، زم. ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 .ارتقا یافت» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 .اشاره کرد 
  
  

 سه



و ه سـعتو اسـیشن همعـجا ایه برای دانشـجویان رشـته شیوزمآ مککاین اثر به عنوان منبع 
  .قابل استفاده است شدارسی نارشکاو ی اسرشنکادر مقاطع تحصیلی  تبیترو م لیتع

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 

 .جامعۀ دانشگاهی یاری دهند
 ر، دکتـر مهـدی نصـیریمؤلـف محتـرم اثـهـای  دانـد از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

   .پاسگزاری کندس
   

 چهار
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  مقدمه
، آموزش و پرورش را به عنوان رمز یتیو ترب یزان اجتماعیر مداران و برنامه  استیاقتصاددانان و س

  . ننـدک یز مطـرح مـیـرا ن یادیـنـه دالئـل زین زمیرفته و در ایپذ یر اجتماعیید توسعه و تغیلکو 
 یابـر ییعامـل نهـا نیافته توسـعه یشـورهاک یشود آموزش و پرورش برا یه گفته مکنیاز جمله ا

همـه  یبـرا یموزش و پرورش عمـوم آ  له ارائهئن مسیشدن است و با توجه به ا یو صنعت ینوساز
  .شود یزان توسعه مطرح میر جامعه به عنوان هدف عمده برنامه یکافراد 

امـروزه از آمـوزش و پـرورش بـه . دهد آموزش و پرورش بنیان و پایه اولیه توسعه را تشکیل می
ای  جامعـه. شود گیری پیشرفت و توسعه جوامع استفاده می ارزیابی و اندازهعنوان معیاری در جهت 

توانـد کمـک زیـادی بـه  که از نظر نیروی انسانی متخصص فقیر باشد، سایر امکانـات مـادی نمی
ای در توسعه یک  کننده نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده، نقش تعیین. توسعه جامعه بنماید

کند که آموزش و پـرورش، بسـتری اسـت بسـیار  این نکته را روشن می چنین وضعیتی. جامعه دارد
ای که هر نوع تغییر و توسعه بایـد از  گونه های توسعه و تغییر و تحول، به گسترده و تأثیرگذار در زمینه
ریزی دقیق و صحیح را در امـور آموزشـی و  همچنین ضرورت برنامه. این بستر استفاده بهینه نماید

نیافته برای تربیت نیروی انسانی مورد نیـاز، جهـت رسـیدن بـه توسـعه را  ی توسعهفرهنگی کشورها
ارتباط متقابل زیادی در کشورهای جهان بین سطح فرهنگ و میزان توسـعه وجـود . سازد حیاتی می

دهد که اگر قرار باشـد  همین امر نشان می. گذارد لذا آموزش بر سایر ابعاد توسعه نیز تأثیر می. دارد
در ایـن . ای از منابع خود را به امر آموزش اختصاص دهد توسعه پیدا کند باید بخش عمدهکشوری 

تحقیق، ارتباط نظام آموزش و پرورش نوین که در دوران قاجار در کشور ایران بـه وجـود آمـد و در 
. ایـم های توسعه مورد بررسی قرار داده دوران پهلوی اول بسط و گسترش یافت را با ابعاد و شاخص

دف اصلی کتاب حاضر، بررسی و مطالعه تحوالت نظام جدید آموزش و پـرورش و تـأثیر آن بـر ه
 .اجتماعی در دوران قاجار و پهلوی اول است−روند توسعه اقتصادی





  
  
  
  

  فصل اول
 

  کلیات
  مقدمه

در این فصل مختصری از کلیات تحقیق بیان شده است تا خواننده قبل از مطالعه همه مطالـب، 
و اهمیـت  مسئلهدر این فصل بعد از بیان . به راحتی بتواند با موضوع آشنایی مختصری پیدا کند

، به ذکر مختصری از تحقیقات صورت گرفتـه در موضـوع نظـام نـوین آمـوزش و آنو ضرورت 
  . و تفاوت این کتاب با سایر تحقیقات، بیان شده است پرورش پرداخته

 
  لهئان مسیب. ١
 یهـا ت، گرچـه شـاهد جنبشیتا انقـالب مشـروط قاجار ا محمدخانغومت آکران از آغاز حیا

داشت و پس از انقـالب  یثابت یاجتماع یل الگوکبود، اما در  یومتکو اصالحات ح یاجتماع
ن دوره یـدر ا. دیهـن فروپاشـک یبه وجود آمد و الگو در جامعه ینینو یه الگوکت بود یمشروط

و در  یبـود و آمـوزش همچنـان بـه صـورت سـنت یبه نسـبت ثـابت یمراتب اجتماع یران دارایا
  .گرفت یها انجام م خانه تبکم

ن ینخسـت) انیـپادر( یحیمبلـغ مسـ  أتیهچند ، با آمدن قاجار محمدشاه سلطنتبه هنگام 
ها مدرسه با صـدها شـاگرد  ق افتتاح و پس از آن ده١٢۵١ سال دره یمدرسه در خسروآباد و اروم

  ).٣١ص ١٣٧٧ا، یپو یقاسم(برپا شد 
به وجـود  یدولت یها در دستگاه ی، تحوالتقاجار ن شاهیج در هنگام سلطنت ناصرالدیبه تدر

ن یه چنـدکـ یبـه طـور ؛دیدر خود د یو فن یعلم ی،فرهنگ یها ین جامعه دگرگونیآمد و همچن
 یتـیفکیچـون وزارت علـوم بـا  یفرهنگ یس شد و نهادهایشور تأسکداخل و خارج  در روزنامه

  .س شدیز تأسیاد نینوبن ۀن مدرسی، البته چندگردیدس یار نامطلوب و محدود تأسیبس
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تحـوالت  ۀز از جملـیـن ید و تمبر پستیخانه جد ل پستکیوان، تشیاله اهل دکر لباس و ییتغ
 یبـرا یتمبـر پسـت. درآمـد ییاروپـا کران بـه سـبیخانه ا پستق ١٢٩١در سال  . ن دوران بودیا

ران بـه مؤسسـه یق ا١٢٩۴ران و جهان برقرار شد و در سال ین ایب یپست ۀج و رابطین بار راینخست
ه کـچاپ و منتشر شد  یادیز یها  تابک). ۴۵٣، ص١٣۵۶ت، یآدم(وست یجهان پ یاتحاد پست
گـر آن زمـان، وزارت ید یها خانـه ز جملـه وزارتا. ر بـودین چشمگیشیپ یها سه با دورهیدر مقا

  . ردک یز منتشر میها را ن ها و روزنامه تابک یه برخکانطباعه و دارالترجمه بود 
در  −که ناشـی از ایجـاد مـدارس بـه شـیوه نـوین بـود−و تحوالت ن دستاوردها یهر چند ا

در  گیری چشـمتحـول  ولی؛ بود کار اندیبس ییاروپا یشورهاکع در یوس یها شرفتیسه با پیمقا
  .اوردیمردم به وجود ن بیشتر یزندگ

ت یم و تربین زمان تعلیافت و تا ایش یق گشا١٣١۵اد در تهران به سال ین مدرسه نوبنینخست
ن شـاه یدوره مظفرالـد ).٣۵، ص١٣٧٧ا، یـپو یقاسم(ها بود  خانه تبکعموم مردم محدود به م

 کن مدرسـه بـه سـبین دوره نخسـتیـدر ا. دبو یآغاز تحوالت فرهنگ) ق١٣٢۴−١٣١٣(قاجار 
افـت و یش یاد گشـایـنوبن ۀو به دنبال آن چند مدرسـشد ل کیو انجمن معارف تش تأسیسد یجد

  .رخ داد یآنها تحول نسب یبرخوردار شدند و در محتوا ینسب یها از آزاد روزنامه
ه در رشـد کـد برشـمرد یـجاد مـدارس جدیج ایاز نتا یکیتوان  یز میت را نیانقالب مشروط

گاه ت خود تحـول یفرمان مشروط. ردکفا یا ین نقش مهماکمامستبدانه ح یها مردم از اقدام یآ
ومـت کن بـار مسـئله حینخسـت یسال برا ٢۵٠٠ه در پرتو آن پس از کران بود یخ ایدر تار یبزرگ
 یبـرا. افتنـدیاز مـردم بـه مجلـس راه  ینـدگانیمجلس و قانون در جامعه مطرح شد و نما ی،مل
 ،جنـبش جنگـل مثـل، یمردمـ یها جنبش. ندل شدکیتش یاسیها و احزاب س ن بار گروهیستنخ
 یهـا گروه ،ن احزابیهمه ا. ن تحول در آموزش و پرورش بودیجه همیان، نتیلنل پسکو  یابانیخ
  .کردند مید کیوسته تأیآموزش و پرورش پ بر اصالحها  و جنبش یاسیس

ه استبداد ک ای گونه به ؛وه آموزش بودیر شیین تغیهمجه یش در نتیم و بکران یا یتحوالت بعد
ه کـو مردم به وجود آمد نفکران از روش یاریشه در بسین اندیا. ساله متزلزل شد ٢۵٠٠ یپادشاه

قـت ید در حقیـش و گسترش مـدارس جدیدایخ پیتار. دیام شورکن حیتوان بر ضد مستبدتر یم
  .قاجار بود ۀاقشار گوناگون در جامع یفرهنگ های هخ مبارزیتار

ش از ورود یه تـا پـکشود  ین فرض می، چنیر تحول نظام آموزشیتأث یدر بررس کتابن یدر ا



  5   كليات

 یو اجتمـاع یـ اقتصـاد یاسیران، نظام سیبه فرهنگ جامعه ا ین آموزشینو یها عناصر و مؤلفه
 ،ل گرفتـه و جامعـهکشـ ینیو د یسنت یدار و همگون از مبانیپا نسبتبه  یبکیشور بر اساس ترک

ارگزاران کـ ۀظالمان یردهاکاز عمل ینسبت به بعض؛ هرچند رفته بودیش پذیم و بکم را کنظام حا
ت یـه اصـل حقانکشد  یها موجب نم یتین نارضایا یول ؛ار و پنهان داشتکآش هایی آن اعتراض

نو بـه  یو مقوالت فرهنگ ین آموزشیاما با ورود نظام نو. ندک یومت نفکح یرا برا یاسینظام س
مـردم نسـبت بـه اجتمـاع و  یهـا شیباورهـا و گرا ،ها ج شـناختیجامعه به تـدر یرکساخت ف

ت موجـود را بـه یه وضـعکد یخود د یش رویرا پ یدیجد یها رد و جامعه افقکر ییجوانب آن تغ
  .خواند یچالش گسترده فرا م

ن یـش از ایا پـت یآموزش یاز نظام سنت یناش یاسیه مفروض گرفتن ثبات سکداست یناگفته پ
 فقـطه کـاسـت  یش فرضیست و پیبر آن دوران ن یا منفیمثبت  یگذار ارزش ایتحوالت به معن

  .، در نظر گرفته شده استیاد شدهان قبل و بعد از تحوالت یسه میمقا یآسان ساز یبرا
ب و کیـر در تریـاخ ۀدو سـد یکـیو با در نظر گرفتن تحوالت  شدهبا توجه به مقدمات اشاره 

  در دوران قاجـار  ینظـام آموزشـ  یه دگرگـونکـن اسـت یـا کتـاب یجامعه، پرسش اصلت یماه
 اجتماعی - چه تأثیری در توسعه اقتصادی) ها و هیأت ترکیبی از حیث عناصر تشکیل دهنده، ویژگی(

ران در دوره یا یاجتماع−یتحوالت اقتصاد کتابن یگر در ایشور داشته است؟ به عبارت دکدر 
هـا، سـاخت و بافـت نظـام  یژگیه در وکـ ییهـا یه دگرگونیـاول از زاو یوومت قاجار و پهلکح

 یجامعه، مطالعه و بررسـ یاجتماع− یاقتصاد ۀن امر بر توسعیر ایصورت گرفته، و تأث یآموزش
  .شدخواهد 

 
  سؤال اصلی

ایـن اسـت کـه نظـام  کتـاببا در نظر گرفتن تحوالت دوران قاجار و پهلوی اول، پرسش اصلی 
 آثـارنوین آموزشی که در دوران قاجار به ایران آمد و در دوران پهلـوی اول گسـترش یافـت، چـه 

مستقیم و غیرمستقیمی بر روند توسعه کشور داشته است؟ و آیا اصـوًال تحـوالت ایـن مقطـع را 
  ؟گیر شدن آموزش دانست توان در نتیجه تغییر و دگرگونی در نظام آموزشی و همه می
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  سؤاالت فرعی. ٢- ٨
شوند که پاسـخ بـه آنهـا  در جستجوی پاسخ برای این پرسش اصلی، سؤاالت دیگری مطرح می

  :تواند به روشن شدن بحث کمک کند می
 ای وجود دارد؟ نظام آموزشی نوین و نوآوری و پیشرفت علمی رابطه میانآیا 

 رد؟آیا بین نظام آموزشی نوین و تخصصی شدن مشاغل رابطه وجود دا
 رابطه میان نظام نوین آموزشی و فعالیت و مشارکت سیاسی افراد چگونه قابل ارزیابی است؟

 نظام نوین آموزش و پرورش و شهرنشینی در آن دوران چیست؟ بینرابطه 
رابطه میان نظام نوین آموزش و پرورش و توسـعه وسـایل ارتبـاط جمعـی در دوران قاجـار و 

 ل چیست؟وپهلوی ا
 ای وجود دارد؟ نوین آموزش و پرورش و تغییرات جمعیتی رابطهن نظام بیآیا 

 ای وجود دارد؟ آیا میان نظام نوین آموزش و پرورش و بهداشت عمومی رابطه
نظام نوین آموزش و پرورش و توسعه سوادآموزی و ارتقای سـطح تحصـیالت رابطـه  بینآیا 

 وجود دارد؟
 ای وجود دارد؟ های صنعتی رابطه یتآیا میان نظام نوین آموزش و پرورش و تعدد فعال

 ای میان نظام نوین آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی وجود دارد؟ چه رابطه
 ای وجود دارد؟  آیا میان نظام نوین آموزش و پرورش و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی رابطه

 
  ت و ضرورت موضوعیاهم. ٢

 ییتشاف، وضع قـانون و شناسـاکختراع و اا یی، توانایر عقالنکتف ی، توانمندیامروزه رشد ذهن
ه در کـ ای گونه به. شود یم ید رشد و توسعه تلقیلکد به عنوان یآ یه در اثر آموزش به دست مکآن 

و  یاجتمـاع−یرشد اقتصـاد یبرا یاساس یا به عنوان مؤلفه 1، آموزش و پرورشیجوامع صنعت
الزم  یهـا هـا و نگرش تـا مهارتشود  یآموزش و پرورش در ابتدا باعث م. مطرح است یاسیس
در برابـر  یسـازگار یاز عوامـل مهـم بـرا یکـید و در مرحله بعد یرشد و توسعه به وجود آ یبرا
  .است یو فرهنگ ی، اجتماعیکینولوژکرات تییرش تغید و پذیجد یردهایکرو

ت توانسـت در یـم و تربیشـور ژاپـن بـا اسـتفاده از تعلـکجهان،  یصنعت یشورهاکان یدر م
                                                               
1. Education. 
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ژاپن بعد . ابدیر و تحول دست ییزان تغین میخود به باالتر یفن و ی، اقتصادیاجتماع یساختارها
و استفاده از تجـارب گذشـته و اسـتفاده از  یتیار و اقدامات تربکاز قرن هفدهم، با تالش و پشت
خـود  یرشد اقتصـاد یتوانست آموزش و پرورش را عامل اساس یجهان به عنوان دانشگاه عموم

ات یـدر ادب یگذار هیسـرما یآموزش نوع. دست یابداز رشد و توسعه  ییباال ۀو به درج هدد قرار
در  یگذار هیت سرمایت بر اهمیآدام اسم همچنینو  یکالسکاقتصاددانان . شود یم یتوسعه تلق

م بـه یآموزش بـه طـور مسـتق 2سونیو دن 1از نظر شولتز. د داشتندکیتأ یانسان یها نه مهارتیزم
 هـای پژوهشافته مهم منجر بـه ین یا. ندک یم کمکها  ق اصالح مهارتیاز طر ید ملرشد درآم

 3ن،یساخاروپولوس و مـدر(در امر آموزش شد  یگذار هیسرما ینه ارزش اقتصادیگسترده در زم
ن یـیرده، نقـش تعکـل یمتخصـص و تحصـ یانسـان یرویگفته شد ن همچنین). ٢٩، ص١٣٧٠

  .جامعه دارد یکدر توسعه  یا نندهک
منابع انسانی متخصص و ماهر را دارایی اصلی یک جامعه   یکی از دانشمندان اقتصاد و توسعه،«

کند، دانسته است؛ به طوری که امکانات توسـعه توسـط نیـروی انسـانی  که توانمندی آن را معین می
ای که از نظر نیروی انسانی متخصص فقیر باشـد، سـایر  آید و جامعه متخصص و ماهر به وجود می

  ).٧٠، ص١٣۶۴مشایخی، (» تواند به توسعه جامعه کمک زیادی کند امکانات مادی نمی
توان گفت که میان آموزش و پرورش و میزان کارایی و ابعاد مختلف توسـعه ارتبـاط  بنابراین می

سـاز مشـارکت بیشـتر مـردم در  مستقیمی برقرار اسـت و رشـد نهادهـای آموزشـی و علمـی زمینه
تصادی است و در مردم نوعی قابلیت برای پذیرش باورهای مناسب توسـعه تحوالت اجتماعی و اق
معتقـد اسـت نهادهـای آموزشـی جدیـدی کـه بـه منظـور  4بن دیوید. آورد انسانی را به وجود می

پیشرفت علم ایجاد شده بود، در اوایل قرن نوزدهم در فرانسه و اندکی بعد در آلمان، نقـش مهمـی 
های اخیـر، از  همه کشورهای در حال تجدد در سال. اند شده ایفا کرده را در راه رسیدن به هدف یاد

شـان را بـرای  هـای آموزشی روسیه گرفته تا کشورهای آفریقایی ضعیف و کوچک، بـه شـدت نظام
  ).٣۴، ص١٣٧٠توکل، (اند  بهبود علم در همه سطوح آموزشی تقویت کرده

                                                               
1. Schultz. 

2. Denison. 

3. Psacharopoulos & Maureen   

4. Ben David 
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ر ییـانسان را قادر به تغ یگریامل دش از هر عیو مناسب ب یآموزش علم 1سونیان پل هریبه ب
ار ماهر در سـطوح مختلـف ک یرویبخش صنعت، ن یبرا یاگر نظام آموزش. دکن یط خود میمح
زش داده آمـو یشاورزکح یشاورز اصول صحکاگر به . ندک یتر رشد م عیند، صنعت سرکت یترب

 یجهـان  کبانـقـات یتحق). ٢۵٠، ص١٣۶۴سـون، یهر(شود  یشتر میار او بکبازده  ،شده باشد
متوسـط  یرا گذرانده باشد، بهره دهـ ییشاورز دوره چهار ساله ابتداک یکاگر «: نشان داده است

سـاخار و پولـوس و (» نـدارد یچ گونـه آموزشـیه هـکاست  یشاورزکشتر از یدرصد ب ٧/٨ یو
  ).٧١، ص١٣٧٠ن، یمدر

زان توسعه وجـود یسطح فرهنگ و م میانجهان  یشورهاکدر  یادیارتباط متقابل ز همچنین
ه اگر قرار باشد کدهد  ین امر نشان میهم. گذارد یم اثرز یر ابعاد توسعه نیلذا آموزش بر سا. دارد
  .از منابع خود را به امر آموزش اختصاص دهد یا د بخش عمدهیبا ،ندکدا یتوسعه پ یشورک

آمـوزش و الیل فراوان با ارائه د، یتیو ترب یزان اجتماعیر استمداران و برنامهیاقتصاددانان و س
شـود  یه گفتـه مکنیاز جمله ا. پذیرند می یر اجتماعیید توسعه و تغیلکپرورش را به عنوان رمز و 

شـدن اسـت و  یو صنعت ینوساز یبرا ییعامل نها نیافته توسعه یشورهاک یآموزش و پرورش برا
جامعه بـه عنـوان هـدف  یکهمه افراد  یبرا یموزش و پرورش عموم آ  ارائه مسئلهن یبا توجه به ا
  ).۶٢، ص١٣٧١ند، یفاجرل(شود  یزان توسعه مطرح میر عمده برنامه

رو دهنـده توسـعه مطـرح یـه و نیتاب توسعه خود پنج عامل را به عنوان پاکدر و غفاری ا کیاز
: دنـنک یاز آنها آموزش و پرورش است و در ادامه اضافه م یکین پنج عامل یان ایه از مکد ننک یم
ه توسعه یه اولیان و پاین عوامل در توسعه دارند، آموزش و پرورش بنیه همه اک یتیاهم رغم یعل«

 یریگ و انـدازه یابیدر جهت ارز یاریامروزه از آموزش و پرورش به عنوان مع. دهد یل مکیرا تش
  ).١٢۴، ص١٣٨۴، و غفاری اکیاز(» شود یشرفت و توسعه جوامع استفاده میپ

ار گسـترده و یبسـ یه آموزش و پرورش، بسـترکند ک یم مشخصته را کن نیا یتین وضعیچن
د از یـر و توسـعه باییه هر نوع تغک ای گونه به، است ر و تحولییتوسعه و تغ یها نهیرگذار در زمیتأث
و  یح را در امور آموزشـیق و صحیدق یزیر ضرورت برنامه همچنین. دکننه ین بستر استفاده بهیا

دن بـه توسـعه را یاز، جهت رسیمورد ن یانسان یرویت نیترب یبرا نیافته توسعه یشورهاک یفرهنگ
  .سازد یم یاتیح

                                                               
1. Paul Harrison 
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و  انجام شدهاول  یپهلودوره قاجار و  ۀران، در اواخر دوریا یه تحوالت آموزشکنیبا توجه به ا
 ین نظام آموزشینوع رابطه ب، بنابراین یک ر داشتهیشور تأثکدر روند توسعه  یرات آموزشیین تغیا

لذا ضـرورت دارد تـا . شور وجود داردک یو اقتصاد ی، اجتماعیاسیتحوالت س ر وییتغد و یجد
ن یر آن در ایو تأث انجاماول  یدر دوره قاجار و پهلو یده نظام آموزشیپد یق بر رویعم یا مطالعه

  .شود یدوره بررس
  ه کـچـرا  دارنـد؛ ییبـاال  ارزش یو موضـوعات اجتمـاع یخیگـر مطالعـات تـاریاز طرف د

ه یـخ بـا نظریب تارکیدهد و از تر یل مکیرا تش یو ماده خام علوم اجتماع یاصل یخ محتوایرتا«
ــم اجتمــاعکــاســت  ــپد یه عل ــآ ید می ــ ینظــر یهــا شیگرا. دی ــو غ یو انتزاع ــاری در  یخیر ت
 یلـکبـه طـور  یعلـوم اجتمـاع یموضوع واقعـ. بارند سالتکو  یته انیم یاسیس یشناس جامعه

  ).١۴، ص١٣٧٨ه، یریبش(» است یخیس تاریسکپرا یانضمامند همه جانبه و یفرا
. نـدک یمـ کمـک یاجتمـاع یها دهیپد ینیوکا ساخت تیبعد  یساز خ به روشنیدر واقع تار

 ینـونکحـوادث  1مکـیبـه گفتـه دور. اند ر گرفتهین از گذشته تأثیت امروزیاز مسائل واقع یاریبس
 یخیگذشـته و سـوابق تـار یمدهااشیپ. ستین یاجتماع ینونکاز حالت  یناش یات اجتماعیح

. ر اسـتیپذ انکوند حال با گذشته امیق پیاز طر ین اجتماعییتب. است ینونکسرچشمه حوادث 
 یها دهیـپد. ن بعد شناخت نـاقص اسـتیهستند و بدون توجه به ا یخیتار یاجتماع یها دهیپد

  ).٢١۴ـ  ٢٢٠، ص١٣٧٨، یساروخان(متصل به گذشته خود هستند  یاجتماع
در  لـذا ،ردیگ یرا در برم ینسبت طوالنبه دوره  یکه دوره قاجار و پهلوی اول کنیتوجه به ا با

دادها و یـوقوع رو یالزم برا یها نهیدن زمکره در فراهم ک ییدادهایع و روین وقایتر ن دوره مهمیا
ضـرورت بنـابراین . وسته استیاند، به وقوع پ داشته یان پس از آن نقش اساسیتحوالت مهم سال

  . شود یبرجسته م ین مقطع زمانیق در ایتحق
  

  تحدید موضوع
که برخی تحدیـدهای  یستن انیز از این امر مستثنحاضر تحقیق  دارد و ییتحدیدها پژوهشیهر 

  :آن عبارتند از
از آنجا که نظام نوین آموزش و پرورش در اواخر قاجار شکل گرفته و در دوره پهلـوی اول . ١

                                                               
1. Durkheim 
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بلندمدت نظام نـوین  نتایجخواهد بود و به محدود این دو دوره دوره زمانی به ، لذا هگسترش یافت
 د شد؛آموزش و پرورش اشاره نخواه

 موضوع کتاب به بحث آموزش و آثار و پیامدهای نظام آموزش و پرورش نوین اختصاص دارد؛. ٢
بنـابراین  .اغلب تحوالت اواخر دوره قاجار و پهلوی اول از سوی تحصیلکردگان بوده است. ٣

  . باشد جامعه آماری، این افراد، به خصوص افرادی که شیوه نوین آموزش را گذرانده بودند می
 

  اهداف
 یو از سـو یشـرفت اجتمـاعیپ یسو بـرا یکه از کهستند  ییبه منزله ابزارها یآموزش یها نظام
  .شوند یار گرفته مکجامعه به  یها راث گذشتگان و ارزشیحفظ م یگر، براید

 یردن فرد براکآماده  .١«: دکراشاره  1تر جودکتوان به موارد د یاهداف آموزش و پرورش ماز 
ردن کآماده  .٣ ی؛راسکخوب در نظام دمو یردن فرد به عنوان شهروندکآماده  .٢ ؛مطلوب یزندگ
 یک یوفا شدن آنها براکخود و تالش در راه ش یآت یاستفاده مطلوب از همه استعدادها یفرد برا
  ).١۶، ص١٣٧٣فرجاد، (» ال و مطلوب دهیا یزندگ

و  یاقتصـاد ۀتوان بـه رشـد و توسـع یگر از اهداف مهم آموزش و پرورش مید یکیبه عنوان 
همگـان مطلـوب و  یه بـراکـ یزیـچ. دکرع آن اشاره یت توزیش سطح درآمد و بهبود وضعیافزا
  .آل است دهیا یحت

آموزش بر فرایند توسعه اجتماعی، اقتصادی هدف اساسی این کتاب، بیان چگونگی تأثیر نظام 
و سیاسی در اواخر دوره قاجار و پهلوی اول است که دانستن این رابطه و چگونگی تأثیری کـه ایـن 

بنـابراین  .تواند جامعه ما را در ارائه راهبردهـای کلـی یـاری کنـد متغیرها بر روی یکدیگر دارند می
اجتمـاعی در دوران −شـی نـوین و توسـعه اقتصـادیهدف کلی کتاب تبیین رابطه میان نظـام آموز

  :اما اهداف ویژه عبارتند از. قاجار و پهلوی اول است
  ی؛ن با توسعه اجتماعینو یرابطه نظام آموزش یبررس .١
  ی؛ن با توسعه فرهنگینو یرابطه نظام آموزش یبررس .٢
  ی؛ن با توسعه اقتصادینو یرابطه نظام آموزش یبررس .٣
 .یاسین با توسعه سینو یرابطه نظام آموزش یبررس .۴

                                                               
1. Dr. Joad. 
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  نه مطالعاتیشیپ
ن موضـوعات بـه یـدر ا یآموزش و پرورش و توسعه، مطالـب فراوانـ مسئلهت دو یبه لحاظ اهم

 یـکدر  .باشـد ین مسـائل میـن امر نشانگر دغدغه پژوهشگران در ایه اکنگارش در آمده است 
  :دکرم یه تقسرا به دو دست ها پژوهشن یتوان ا یم یبند دسته
ه کـ انجام شدهاول  یه در خصوص آموزش و پرورش دوران قاجار و پهلوک هایی پژوهش .١

ت یم و تربیت تعلین و وضعیع آموزش و پرورش نویف وقایو توص یخیاغلب آنان به صورت تار
  است؛ن دوران یدر ا
ی را میان آمـوزش و پـرورش و توسـعه اسـت و کشـور  هایی که در خصوص رابطه پژوهش. ٢
ها به صورت مطلق بوده  این پژوهش. اند که آموزش و پرورش آن رشد یافته باشد یافته دانسته توسعه

  : شود های مهم اشاره می در ذیل به برخی از پژوهش .و اختصاص به دوران مورد نظر ما ندارد
 یآقـا یتـراکه مربـوط بـه رسـاله دین پژوهش درباره آموزش و پرورش دوره قاجاریتر مهم .١

مـدارس جدیـد در دوره قاجاریـه، بانیـان و تاب به نام که به صورت کباشد  یا میپو یاقبال قاسم
 ین آموزشـیم و نظـام نـویمدارس قدصورت مفصل تاب به کن یدر ا .است شدهچاپ  پیشروان
جـامع و  یتابکد یم و جدیمدارس قد یخیف تاریرسد در توص یه به نظر مکشده است  توصیف

ن و نحـوه یان مدارس نـویق بانیل دقیف و تحلیتاب توصکن یخوب ا یها یژگیاز و. امل استک
  . باشد یه به صورت مبسوط مین مدارس در دوره قاجاریا یریگ لکش

بـه صـورت  رو کتاب پـیشه کن است یا ایپو یاقبال قاسم یآقا حاضر با کتاب تابکتفاوت 
ه کـ یـاد شـدهتـاب ک؛ برخالف استرا بررسی کرده ران یبر تحوالت ا یر نظام آموزشیتأث ینییتب

  ؛داند یدوره قاجار م یها یرات و دگرگونییاز تغ یرا ناش یتحوالت آموزش
 سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپـاتاب در بخشی از ک) ١٣٨٣(راوندی  .٢

   کند؛ را شرح و توصیف مید در دوره قاجار یمدارس جد
ن آن یه و اوضـاع مـدارس نـویـران در دوره قاجاریفرهنگ و تمدن ا )١٣۵٣( اللهی سیف .٣
  دهد؛ را شرح میدوره 
به شرح مدرسه دارالفنون پرداخته و مقداری نیز از مـدارس جدیـد بحـث ) تا بی(یغمایی  .۴

  .کرده است
خ در سـه جلـد یدر رشته تـار یترکد  نامه انیپا عنوان به، )١٣۵٧( اردکانی یتاب محبوبک .۵
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شتر به موضوع اعزام محصل، مدرسه دارالفنـون یمباحث جلد اول ب کهم و منتشر شده است یتنظ
  ؛افته استید در دوره قاجار اختصاص یو مدارس جد

د یـم آمـوزش و نظـام جدینظام قد میانسه یدر مقا یبحث مبسوط )١٣٨٢(فرزانه خامنه  .۶
  ی است؛ن دو نظام آموزشیان ایاز ب یفیو توص داردآموزش 
را  نونکاز آغـاز تـا ایـران وزارت آمـوزش و پـرورشو سابقه خچه یتار) ١٣۵٠(ودرزی گ .٧

  بررسی کرده است؛
م یدرباره تعل در ایران، یاجتماع ینامه تعلیم و تربیت و بیدار ، در پایان)١٣۵١( یگنشوه .٨
م و یاز تعلـ ییها گوشه یلیتحل یا وهیبه شو آن سخن گفته  یت دوره قاجار و نقش اجتماعیو ترب
  را بررسی کرده است؛ن دوره یت در ایترب

را ران یـدر ا یو آموزشـ یعلمـ یها و نهادهـا سرگذشت سـازمان) ١٣١٣(افشار  صدری .٩
  مطالعه کرده است؛

  را پژوهش نموده است؛ران از آغاز تا زمان حاضر یخ فرهنگ ایتار) ١٣٣۶(صدیق  .١٠
 یتوسـعه اقتصـاد یزیر رش در برنامـهگاه بخـش آمـوزش و پـرویجا، )١٣٧۴(رحیمی  .١١
  را تحقیق کرده است؛ران یبا توجه به مورد ا یاجتماع
 را بررسـی رانیدر نظام آموزش و پرورش ا یافتگیتوسعه ن یها شهیر، )١٣٨۶( ریهظروپ .١٢
  ارائه کرده است؛ جهت توسعه آن یو مدل
  .را بررسی و تحقیق کرده است، موضوع آموزش و توسعه )١٣٧٨(اطاعت  .١٣

های یاد شده، در این کتاب سعی شده است افزون بر ایجاد رابطه بین آموزش و  برخالف پژوهش
شناختی به نظام آموزش و پرورش نوین در دوره قاجار و پهلوی اول به عنوان  توسعه، با نگاهی جامعه

یه و پهلوی اول ناشی از تغییر و تحول متغیری مستقل پرداخته شود و تحوالت و تغییرات دوران قاجار
بنابراین ویژگی این کتاب آن است که با تأکید بر اهمیت نظام آموزشـی . در نظام آموزش دانسته شود

نوین، روند توسعه کشور در دوره قاجاریه و پهلوی اول را ناشی از رشد قابل توجه نظـام آموزشـی در 
هایی است که به دنبال این هستند تا کشورهای  ی پژوهشداند و این خود دلیلی بر مدعا آن دوران می

  . یافته نشان دهند پیشرفته را دارای آموزش و پرورش توسعه



  
  
  
  

  فصل دّوم
     

  چارچوب و الگوی نظری
  نظریپیشینه 

  مقدمه 
بـه تعاریف مصطلح در توسعه و آشنایی با این مفاهیم، نظریات توسـعه  بیاندر این فصل بعد از 

مطـرح دورکـیم، پارسـونز و مـارکس  شامل نظریـات شناسان کالسیک نظریات جامعهخصوص 
شده در موضوع آموزش و پرورش و تأثیر آن در توسـعه  بیاندر مرحله بعد رویکردهای . شود می

شـده و در نهایت چارچوب نظری را که از میان نظریـات مطـرح شـده، انتخـاب  شود می مطرح
 . شود توضیح داده می

   
  مفاهیم و اصطالحات .١

. اسـتگیری از نظریات توسعه، شناخت مفاهیم و اصـطالحات ایـن حـوزه  گام نخست در بهره
ثانیـًا، بـه عنـوان  ؛دنده ل میًال، بخشی از این نظریات را تشکیومفاهیم و اصطالحاتی که خود ا

بـار معنـایی و  ،بنـابراین شـناخت فضـای مفهـومی. دنشـو کلید فهم نظریات توسـعه تلقـی می
کـه قبـل از بیـان نظریـات، در پـی  دارداصطالحات و ابعاد توسعه اهمیت و ضـرورت خاصـی 

 .برآوردن چنین ضرورتی هستیم
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  1توسعه .١−١
، بنابراین بیان آن به مبحث تعریـف این پژوهش استرهای یاز آنجا که مفهوم توسعه یکی از متغ

  .شود متغیرها موکول می
  
   2تغییر اجتماعی .٢−١
های قابل رؤیت و قابل بررسی در مّدت زمـان کوتـاه بـه  تغییر اجتماعی عبارت است از پدیده«

کوتـاهی از زنـدگیش  ۀصورتی که هر شخص معمولی نیز در طول زندگی خـود یـا در طـول دور
مـوقتی آن را  ۀاش را ببینـد و یـا نتیجـ تواند یک تغییر را شخصًا تعقیب نمایـد، نتیجـه قطعـی می

تغییر اجتماعی عبارت است از تغییری قابل رؤیت در طول زمان به صورتی که مـوقتی و . دریابد
یا کم دوام نباشد، بر روی ساخت یا وظایف سازمان اجتماعی یک جامعه اثـر گـذارد و جریـان 

  ).٢۶، ص١٣٨٠روشه، (» ن را دگرگون نمایدتاریخ آ
کنند  شناسان تغییر اجتماعی را به مثابه هر نوع اصالح، تعدیل یا دگرگونی تعریف می جامعه«

تغییر اجتماعی یکی از . که در سازماندهی تشکیالتی و طرز عمل زندگی اجتماعی به وجود آید
شناسـی، بـه  کـه ظهـور جامعه توان گفـت در حقیقت، می. شناسی است موضوعات مهم جامعه

. تالشی بود که برای درک تغییرات اجتماعی صـورت گرفـت ۀای از علوم انسانی، ثمر مثابه شعبه
ای کـه   شناسان اولیـه درک ذات و نتـایج انقـالب صـنعتی بـود، حادثـه مشغولی ذهنی جامعه دل

زمـانی کـه . جتماعی شدناپذیر در همه قلمروهای زندگی ا آغازگر تغییراتی شگرف و ظاهرًا پایان
ت سـیمایی از زنـدگی یـکننـد، بـیش از هـر چیـز، بایـد هو شناسان تغییـر را مطالعـه می جامعه

. اجتماعی را که تغییر کرده و یا در حال تغییر است و آنها خواهان مطالعـه آننـد مشـخص کننـد
: ها عبارتند از لبرخی از مثا. نهایت باشد تواند بی تعداد موضوعات قابل مطالعه در این مورد می

چه چیزی، در چه زمانی، (آموزند  مردم، تغییر چیزهایی که مردم می ۀتغییر در منابع مورد استفاد
برقراری ارتباط میان مردم، تغییـر در کمّیـت  ۀ، تغییر در شیو)توسط چه کسانی، و در چه مکانی

ن طول عمـر، تغییـر در تولید کاال، خدمات و خرید و فروش آنها، تغییر جمعیتی جهان و میانگی
شناسـان  در این گونـه تغییـرات، جامعه. اند گیری گاهی این تغییرات قابل اندازه. کار و غیره ۀشیو

                                                               
1. Development 

2. Social change 
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، استمرار، سرعت، و یـا مسـیر تغییـر در دوره )چگونگی گسترش(کنند تا اندازه، دامنه  تالش می
سـش کلیـدی را مطـرح شناسـان، دو پر  بـرای انتخـاب موضـوع جامعه. زمانی معینی را بسنجند

چنـین تغییـری چـه تـأثیراتی در  .٢چه عاملی باعث چنان تغییـری شـده اسـت؟ و  .١: کنند می
شناسـان از مفـاهیم و  ها، جامعه زندگی اجتماعی گذاشته اسـت؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش

کنـد  می ها، به مـا کمـک شناسان با ارائه مفاهیم و نظریه دیدگاه جامعه. کنند ها استفاده می ریهظن
علل یک تغییر اجتمـاعی  ۀزمانی که دربار. تا معنای این گونه تغییرات تاریخی را بهتر درک کنیم

 ۀتغییـرات اغلـب ثمـر. توانیم تنها یک عّلت را دلیل چنان تغییـری بـدانیم اندیشیم، یقینًا نمی می
  ).١٩٩، ص١٣٨۴عضدانلو، (» ای از حوادث و علل متعددند مجموعه

  
  نوسازی. ٣−١
د شـدن دو متجـ  شـدن در زبان فارسی به مفاهیمی چـون نوسـازی، امروزینه 1اژه مدرنیزاسیونو

  : گونه تعریف کرده است این 2مدرنیته را گیدنز. ترجمه شده است
هفـدهم بـه  ۀشود که از سد هایی از زندگی یا سازمان اجتماعی مربوط می مدرنّیت به شیوه«

ایـن تعریـف ابتـدایی، . و به تدریج نفوذی کم و بـیش جهـانی پیـدا کـرد. بعد در اروپا پیدا شد
سـازد، ولـی در ضـمن  لیـه مربـوط میومدرنّیت را به یک دوره زمانی و یک جایگاه جفرافیـایی ا

  ).۴، ص١٣٨۴گیدنز، (» گذارد اش را در جعبه سیاه سربسته باقی می های عمده ویژگی
المعارف علوم اجتمـاعی، زیـر  دائرةدر  ،باشد که از پیشکسوتان این رویکرد می 3لرنر دانیل«

شدن واژه رایج برای فراینـدی کهـن اسـت، یعنـی  امروزین: انگارد شدن چنین می عنوان امروزین
یافته خصـایص معـروف جوامـع  فرایند تغییر اجتماعی به نحـوی کـه کشـورهای کمتـر توسـعه

دارد کـه نوسـازی بـه تمـام تغییراتـی کـه از  اظهـار مـی 4پیتر ورسـلی. نندیافته را کسب ک توسعه
ن غربـی دشـدن را در بسـیاری از ممالـک دارای تمـ های اجتماعی و سیاسی، امـر صنعتی جنبه

شهرنشینی، تغییرات ساختار اشتغال، جابجایی : اند، اشاره دارد، از آن جمله است همراهی کرده
شـدن  ، همچنین تغییرات سیاسـی بـه صـورت کنـار گذاشتهاجتماعی، توسعه آموزش و پرورش

                                                               
1. Modernization 

2. Anthony Giddens 

3. Daniel Lerner 

4. Peter Worselly 
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ــق ــار آمــدن حکومت نهادهــای مطل ــز  گرا و اســتبدادی و روی ک هــای مســئول و انتخــابی و نی
و در . ددالعنان بخش خصوصی و جایگزین آن با یـک دولـت رفـاه متجـ شدن نظام مطلق عوض

شاورزی به جوامـع صـنعتی نوسازی فرآیندی است که به واسطه آن جوامع ک: تعریف دیگر آمده
هـای  ایـن انتقـال در بردارنـده توسـعه تکنولـوژی صـنعتی پیشـرفته و انتظام. کنند انتقال پیدا می

. گیـری از تکنولـوژی مناسـب هسـتند سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که برای هدایت و بهره
ی را نـوعی فراینـد اند، نوسـاز که به مطالعات میدانی در این زمینه پرداخته 2و اسمیت 1اینکلس

ها و عقایـد مـدرن شـدن را کسـب  ها، ارزش اند که طی آن افراد نگرش روانی دانسته –اجتماعی 
  ).۵۶، ص١٣٨۴ازکیا و غفاری، (» کنند می

م ونوسازی دیدگاهی است که در پی تبیین موانع درونـی و داخلـی در کشـورهای جهـان سـ
باید ساختارهای درونی و داخلی جوامع را آماده و به تعبیری این نظریه معتقد است که . باشد می

الگـوی عملـی آنهـا تجربـه تـاریخی مغـرب زمـین و . های نوسازی کنیم مستعد پذیرش پویش
شـدن غربـی را  به نوعی الگـوی توسـعه و متجـدد. یافته غربی است پیشرفته و توسعه  کشورهای

یافتگی و  سـاز توسـعه کـه زمینه افتهی توسـعهپذیرفته و با عنایت به سازوکارهای درونی کشورهای 
شـدن آنهـا شـده اسـت، فقـدان تحقـق ایـن سـازوکارها را در کشـورهای غیـر غربـی و  متجدد
  .کنند نیافته جستجو می توسعه
  
  توسعه اقتصادی. ۴−١
شـود، در  از مفاهیمی است که اغلب با مفهوم رشد اقتصادی یکی شمرده می 3توسعه اقتصادی«

رشد اقتصـادی در برگیرنـده . ای وجود دارد های قابل مالحظه فهوم تفاوتحالی که بین این دو م
تری اسـت،  اقتصادی متضمن فرایندهای پیچیده  لکن توسعه. ی اقتصادی استمهای ک شاخص

تر اسـت تـا مفهـوم  که این مفهوم به مفاهیمی چون تغییر و تحوالت اقتصادی نزدیـک ای گونه به
توسعه اقتصادی عبـارت اسـت از بسـط امکانـات و پـرورش  4از نظر پیتر دورنر. رشد اقتصادی

تقلیل دامنه فقـر عمـومی، بیکـاری و . باشد قابلیت بشری که برای جلوگیری از فقر، ضروری می
                                                               
1. Inkeles 

2. Smith 

3. Economic development 

4. Peter Dorner 
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سـؤاالتی کـه در مـورد : گویـد می 1آنچنان کـه سـیرز. نابرابری مالزم با توسعه اقتصادی هستند
بر سر مسائلی نظیر فقر، نابرابری و بیکاری چه  توسعه اقتصادی یک کشور باید کرد این است که

تر تنـزل کنـد، بـدون شـک  آمده است؟ هرگاه این وجوه از سطوحی بسیار باال به سطوحی پایین
  ).۴۴، ص١٣٨۴ازکیا و غفاری، (» سر گذاشته است  ای از توسعه را پشت کشور مربوط، دوره

مل اقتصادی مختلفی به منظور افزایش خود مبتنی بر استفاده از عوا ۀتوسعه اقتصادی به نوب«
درآمد ملی، باالبردن سطح زندگی عمومی یک کشور یا یک ناحیه است که نتیجتًا بهبـود و رفـاه 

های  گذاری مسـتلزم سـرمایه 2توسعه اقتصادی براساس طرح روستوو،. عمومی مردم را دربردارد
حمـل و نقـل و ارتباطـات، های بانکی و مؤسسـات مـالی، ایجـاد وسـایل  مالی و ایجاد سیستم

. های عمومی مختلف، سیستم مالی معین و اقداماتی در جهت تأمین اجتمـاعی اسـت سرویس
ریـزی  بنابراین توسعه اقتصادی به معنای واقعی هدفی است که سیاست اقتصادی خاصـی را پی

  ).١۶۵، ص١٣٨٠روشه، (» نماید می
های اقتصـادی و  که در طـی آن شـالودهاقتصادی فرایندی است   توان گفت توسعه در مجموع می

شود؛ به طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش  اجتماعی جامعه دگرگون می
 . های اقتصادی و تغییراتی در زمینه تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود نابرابری

  
  توسعه اجتماعی. ۵−١

از مفاهیمی است که با چگونگی و شـیوه زنـدگی افـراد یـک جامعـه پیونـدی  3توسعه اجتماعی
تنگاتنگ دارد و در ابعاد عینی بیشتر ناظر بر باال بـردن سـطح زنـدگی عمـومی از طریـق ایجـاد 

  .باشد های فقرزدایی می شرایط مطلوب و بهینه در زمینه
خـاص  ۀیـک جامعـ منظور از توسعه اجتماعی اشکال متفاوت کنش متقابلی است کـه در«

های مکمل و پیوسـته  فرهنگی جنبه ۀاجتماعی و توسع ۀدهد، توسع تمدن رخ می ۀهمراه با توسع
ازکیـا و (» گـردد اند و هر دو نوع الزامًا به ایجاد وجوه تمایز فزاینـده جامعـه منجـر می یک پدیده

  ).۴٧، ص١٣٨۴غفاری، 
                                                               
1. Seers 

2. W. Rostow 

3. Social development 
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 ۀو رشـد اقتصـادی حـوز توسعه اجتمـاعی در قیـاس بـا مفـاهیمی چـون توسـعه اقتصـادی
در دوره جدید مباحث مربوط به جامعه مدنی، دموکراسی اجتماعی، . گیرد تری را در بر می وسیع

عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی موضـوعات محـوری توسـعه اجتمـاعی را 
 .دهند تشکیل می

  
  یافتگی  نظریات توسعه .٢

  :داند استوار میذیل ه نوسازی را بر سه اصل جریان تکامل دربار )١٣٨۶( آزاد ارمکی
در ایـن . یافتگی گذر جامعه سنتی به مدرن بر اسـاس حرکـت تکـاملی اسـت راه توسعه«. ١

این گروه از دانشمندان در جهت تبیین تکامـل . شویم ن متعددی روبرو میامتفکر یدیدگاه با آرا
جوامـع دو صـورت : گونه اسـت اینفرض اساسی  پیش. اجتماعی از شکل ساده به پیچیده بودند

جوامع سنتی عقب افتـاده و جوامـع . جوامع مدرن صنعتی) ب ؛جوامع سنتی) الف: کلی دارند
 ؛اند یافته توسعهصنعتی 
شناسـان کالسـیک در فهـم جریـان توسـعه  عنصر و ویژگی دیگری که مورد توافق جامعه. ٢

کامـل از یـک سـاختار نقشـی چنـد تـوان ت تمـایز را می. است، تمایز و انسجام اجتماعی است
عنـوان نمونـه نظـام آموزشـی  به. کارکردی به ساختارهای تخصصی متفاوت و مجزا تعریف کرد

اجـرا ) و حـوزه هـای علمیـه در ایـران(خـانواده و کلیسـا  رسمی، کارکردهای آموزشی که قـبالً 
را به طور رسمی  بنابراین تمایز. دهند تر یعنی مدرسه انجام می کردند در یک واحد تخصصی می
به دو یا چند نقـش ... توان فرایندی تعریف کرد که از طریق آن یک سازمان یا نقش اجتماعی  می

 ؛کند شود که در شرایط تاریخی جدید به طور مؤثرتری عمل می یا سازمان تفکیک می
یس شناسی، دیدگاه تکاملی اثباتی در توسعه آرا و نظریات دورکهایم، ماکس وبر، تون سنخ. ٣

گرایشـات عمـده  .مانند متغیرهای الگویی مطرح شـده توسـط پارسـونز. و پارسونز مطرح است
افزایش تمایزپذیری، تکنولـوژی، شهرنشـینی، وسـایل : دیگر در دیدگاه تکاملی اثباتی عبارتند از

  ).   ۵٠، ص١٣٨۶آزاد ارمکی، (» ارتباطی جمعی، تعلیم و تربیت و توسعه طبقه متوسط
دارای بینشـی ) الـف: دانـد دگاه تکاملی اثبـاتی را دارای دو ویژگـی عمـده میآزاد ارمکی دی

پردازان این تئوری معتقدند که تغییـر در  اکثر نظریه) ب ؛تکاملی از مرحله ساده به پیچیده است
. دشـو یک عنصر اجتماعی به تغییر در دیگر عناصر و در نهایت تغییر در کلیت جامعه منجر مـی



  19   پيشينه نظري چارچوب و الگوي نظري

های دیگر و در نهایـت تغییـر  تغییر در شیوه آموزشی در دوره قاجاریه منجر به تغییر در نظام مثالً 
در سیستم و نظام حکومتی از سلطنتی به مشروطه و تأسیس مجلس شورا کـه بـا رأی و انتخـاب 

  .دشو مردم صورت گرفته می
املی ماننــد ای از طرفــداران دیــدگاه تکــاملی عــو کنــد کــه عــده اضــافه می هایشــان در ادامــ

ای دیگر نیز بر مؤثر بـودن  دانند و عده دموکراسی، ارتباطات، آموزش و غیره را در توسعه مؤثر می
کید  البته طرفداران امروزی این دیدگاه بر قطعیت تأثیرپذیری یک یا حتـی . اند دهکرچند عامل تأ

یـروی انسـانی، اجتماعی ندارند، بلکه عوامل متعـددی ماننـد ن−چند عامل در توسعه اقتصادی
  .اند ثر دانستهؤاجتماعی م−تکنولوژی، تعلیم و تربیت و غیره را در توسعه اقتصادی

دیدگاه تکاملی اثباتی در حال حاضر چندان حضوری  اینکهبا وجود «: گوید وی در ادامه می
کـارگیری آن در بررسـی  هشناسـان در بـ ای از جامعه هدشناسی ندارد، ولی همچنـان عـ در جامعه

کید دارندمسائ   ).۵۵، صهمان(» ل جهان سوم و دیگر تحوالت اجتماعی تأ
  :شود بنابراین رویکردهای مربوط به توسعه به دو رویکرد کلی تقسیم می

یافته، آمـوزش و پـرورش را  تی و توسـعهنرویکردی که در تقسیم جوامع به دو گروه س )الف
جهـت رسـیدن بـه توسـعه فـرض  داننـد و آن را عـاملی در شـدن می ساز توسـعه و صنعتی زمینه
  ؛توان به دورکیم، وبر، پارسونز و دیگران اشاره کرد پردازان می از این دسته از نظریه. کنند می

بلکـه آن را . دانـد سـاز و بسـتری بـرای توسـعه نمی رویکردی که آموزش و پرورش را زمینه) ب
 . شود است که به آن اشاره مینماینده این قشر، مارکس . کند ای در جهت استعمار معرفی می وسیله
  
  1دورکیم .١−٢

شناس فرانسوی در تقسیم اجتماعی خود که رسـاله دکتـرای اوسـت در پـی بیـان  دورکیم جامعه
را از هم  2دو شکل همبستگی وی. تی به مرحله صنعتی استنچگونگی گذر جوامع از مرحله س

  4.و همبستگی ارگانیکی یا اندامی 3کند، همبستگی مکانیکی می جدا
                                                               
1. Durkheim 

2. Solidarite 

3. Mecanique 

4. Organiqe 
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هنگامی . است 1همبستگی مکانیکی، به اصطالح خود دورکیم، همبستگی از راه همانندی«
. که این شکل از همبستگی بر جامعه مسلط باشد، افراد جامعه چندان تفاوتی با یکدیگر ندارنـد

دارنـد زیـرا بـه  آنان که اعضای یک اجتماع واحد هستند به هـم هماننـد و احساسـات واحـدی
جامعه از آن رو منسجم است که . س دارندداند و مفهوم مشترکی از تق های واحدی وابسته ارزش

صورت متضاد با ایـن نـوع همبسـتگی، همبسـتگی . اند افراد آن هنوز تمایز اجتماعی پیدا نکرده
جتمـاع، در موسوم به ارگانیکی یا اندامی است که اجماع اجتماعی، یعنی وحدت انسجام یافته ا

شـود، افـراد دیگـر هماننـد  آن نتیجه تمایز اجتماعی افراد با هم است یا از راه این تمایز بیـان می
» بلکه متفاوتند و استقرار اجماع اجتماعی تا حـدی نتیجـه وجـود همـین تمایزهاسـت. نیستند

  ).٣۶٢، ص١٣٨١آرون، (
د آن بـا هـم پیونـدهای جوامع قطاعی در قاموس دورکیم، یک گروه اجتماعی است کـه افـرا

هـا و دارای زنـدگی  بسیار نزدیک دارند و گروه محلی مشخصی است که نسبتًا جدا از دیگر گروه
. خاص خویش است و مستلزم وجود نـوعی همبسـتگی مکـانیکی مبتنـی بـر هماننـدی اسـت

 کـه بـا 2ای، بـا نمودهـای عـام تمایزپـذیری اجتمـاعی بنابراین سازمان اجتماعی قطاعی با تیره
  .شوند، متناقض است اصطالح همبستگی اندامی مشخص می

تی به جامعه صنعتی را از میان رفتن پیونـدهای ندورکیم واقعیت اصلی در گذار از جامعه س«
این پیوندها افراد را در اجتماعات ماقبل صـنعتی، کـه . داند می 3کهنه مبتنی بر انسجام مکانیکی

 تی پیوندهای بین افـراد بـرندر جامعه س. کند بوط میدارای بافت متجانس هستند، به یکدیگر مر
هایی همراه با پیدایی جامعه  اساس مجاورت مکانی و آشنایی شخصی است و با ظهور دگرگونی

  ).١۴۶، ص١٣٨۴ازکیا و غفاری، (» گسلد جدید و به ویژه شهرنشینی از هم می
پـذیری مشـاغل، تعـدد  همان تمایز ،کاری که دورکیم درصدد درک و تعریف آن است  تقسیم
شمارد،  های صنعتی، که مظهری از تمایزپذیری اجتماعی است و دورکیم آن را مقدم می فعالیت
بـا افـزایش . داند آن را نتیجه جریان توسعه تاریخی می ویهای جوامع ارگانیکی است و  از نشانه

تر  تـر و پیچیـده کـار تخصصـی  رود، تقسیم انسجام مکانیکی از بین می 4تراکم تعامل اجتماعی
                                                               
1. Similitude 

2. Differenciation 

3. Mechanical  solidarity 

4. Social interaction 


