
  فاطمه عظيميان
بي ترديد تغيير ساختار فرهنگي و آموزشي ايران از 
مشروطه بدين سو، همواره مطمح نظر دول انگليس 
و امريكا بوده است. اين هدف راهبردي، همواره به 
اشكال مختلف در كشورمان پيگيري مي شده و آثار 
نماياني نيز بر جاي نهاده است. مقالي كه هم اينك 
پيش روي شماست، در بسط همين پديده تاريخي 
به نگارش درآمده است. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول آي�د. 

      
  در مفهوم تاريخي »ديپلماسي فرهنگي«

در روابط بين ملت ها، ديپلماسي فرهنگي با نوسازي و 
تغيير ساختار فرهنگي همراه است. در مورد ديپلماسي 
فرهنگي تعريف جامعي وجود ن��دارد و مي توان اذعان 
داشت كه نوعي تبادل فرهنگي است و به ملت ها فرصت 
داده مي ش��ود كه از يك س��وي ارزش هاي فرهنگي و 
ملي خود را به ساير ملت ها بشناسانند و از سوي ديگر 
با س��اير فرهنگ ها آش��نا شوند. مؤس��س ديپلماسي 
فرهنگي، دكتر اميل كنستا نتينسكو، رئيس آكادمي 
ديپلماس��ي فرهنگي و رئيس جمهور س��ابق روماني، 
ديپلماسي فرهنگي را چنين تعريف مي كند: ديپلماسي 
فرهنگي ممكن است به عنوان بهترين دوره از اقدامات 
توصيف گردد ك��ه تبادل ايده ها، ارزش ها، س��نت ها و 
ديگر جنبه هاي فرهنگ��ي و هويت��ي را دربرمي گيرد 
كه هم تقوي��ت رواب��ط و افزايش هم��كاري فرهنگي 
و اجتماعي ب��ه كار م��ي رود و هم تروي��ج منافع ملي. 
ديپلماسي فرهنگي مي تواند با بخش خصوصي، دولتي و 
جامعه مدني انجام شود. در تعريف نوسازي و اصالحات 
فرهنگي مي توان گفت: نوس��ازي مفهومي اس��ت در 
ادبيات علوم اجتماعي كه به فرآين��د تغييرات اطالق 
مي ش��ود و با مفاهيمي از قبيل »رشد، تكامل، توسعه، 
نوسازي، مدرن و مدرنيته« بيان شده است. اين نظريه با 
تغييراتي كه در جوامع اروپايي در حال وقوع بود، ارتباط 
داشت. به عبارت ديگر، تغييرات اقتصادي و اجتماعي و 
ظهور گروه ها و طبقات اجتماعي جديد، روند تغييرات 
ذهني و فك��ري و علمي را تش��ديد نم��ود و اين روند 
همچنان ادامه دارد و منجر ب��ه توليد دانش در جهت 
خدمت به صاحبان قدرت و ثروت، قرار گرفته اس��ت. 
نوسازي و اصالحات و تغييرات اجتماعي برگرفته از آن، 
منشأ غربي دارد و سپس در چارچوب ابعاد و مشخصاتي 
خاص، به كشورهاي جهان سوم، كشورهاي اسالمي و 

ازجمله ايران معرفي  شده است. 
  سرگذشت به اصطالح نوس�ازي فرهنگي در 

ايران
توجه به اين نكته الزم است كه نوسازي و اصالحات، در 

غرب در چارچوب پارادايم مدرنيته و در ابعاد مختلف 
فرهنگ��ي، اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي و به صورت 
تدريجي و هماهنگ صورت گرفته است، اما نوسازي در 
كشورهاي جهان سوم و ايران به صورت »ايدئولوژيك 
و غيرواقع بينانه، سطحي و ناقص« معرفي و اجرا شده 
است. نوس��ازي و اصالحات در ايران معاصر، به دوران 
صفويه، انقالب مش��روطه، دوران پهل��وي اول و دوم و 
درنهايت دوران انقالب تقس��يم مي شود كه مدنظر ما، 
ساختار فرهنگي جامعه در دوره پهلوي است كه چگونه 
امريكا با اس��تفاده از نوس��ازي و اصالحات، وارد مقوله 
فرهنگ و آموزش شد. اثر توسعه اجتماعي- اقتصادي، 
بر تغيير فرهنگ��ي دو مرحله دارد؛ صنعتي ش��دن كه 
فرايند عمده تغيير فرهنگي را رشد داده و سكوالريسم 
را به همراه مي آورد و س��پس ظهور جامعه فراصنعتي. 
ايجاد فراين��د دوم تغيي��ر فرهنگي را به هم��راه دارد. 
درنتيجه  انقالب صنعتي در غرب و رشد سرمايه داري 
جهاني، كشورها به دو دس��ته صنعتي و در حال گذار 
تقسيم شدند. ايران جزو كشورهاي در حال گذار بود كه 
در ساختار سياسي، اقتصادي و فرهنگي تغييراتي را به 
وجود آورد و نظام سنتي حكومت قاجار به  نظام نوين 
رضاش��اهي تبديل ش��د. در حكومت رضاشاه، روحيه 
مش��اركت سياس��ي به وجود نيامد و ميان ارزش هاي 
نوظه��ور و ارزش هاي ديني در جامع��ه مذهبي ايران، 
شكاف ايجاد شد. در دوره قاجار، آموزش وپرورش، تعليم 
و تربيت و مسند قضاوت، در دست روحانيت بود اما در 
زمان پهلوي اول، با جايگزين ك��ردن تحصيلكردگان 
غرب، از قدرت روحانيون كاس��ته شد. حكومت پرفراز 
و فرود پهلوي اول بر هم��ان راهبرد اول اس��توار بود. 
تأثيرات فكري- فرهنگي اين دوره، برگرفته از تأثيرات 
برجاي مانده از انقالب مش��روطيت و تحصيلكردگان 
غرب بود كه بر اساس الگوي غربي، معتقد بودند جامعه 
را بايد از طريق دموكراس��ي و برپايه دگرگون سازي از 
فرهنگ سنتي به فرهنگ مدرن به پيش برد. مي توان 
گفت كه سياست هاي فرهنگي اين دوره، تبلور خواست 
و آرمان روشنفكران غرب زده بود كه تنها راه رسيدن به 
تمدن غرب را دوري از سنت ها و فرهنگ ديني حاكم بر 

جامعه مي دانستند. 
  مبناشناسي تغييرات فرهنگي پهلويستي

سياس��ت هاي فرهنگ��ي رضاش��اه ب��ر س��ه مح��ور 
»ناسيوناليس��م و باس��تان گرايي، تجددگراي��ي و 
مذهب زدايي استوار بود. حضور ميسيون هاي مذهبي، 
تأسيس مدارس جديد، تأس��يس كانون ها و انجمن ها 
مانند »ش��وراي عالي معارف، جمعيت تمدن نسوان، 
سازمان پيش��اهنگي، س��ازمان پرورش افكار، كانون 
ايران باستان« جهت روشن ساختن افكار عامه، تغيير 

نظام آموزشي و ترويج بي قيدي در ميان زنان و جوانان 
ازجمله اقدامات انجام شده در دوره رضاشاه در راستاي 
نوس��ازي و اصالحات بود. حض��ور امريكايي ها بعد از 
كودتاي 28 مرداد در صحنه سياست ايران، باعث شد 
محمدرضا پهلوي ك��ه از حمايت هاي امريكا برخوردار 
بود، س��عي كند از خود يك چهره اصالح طلب نش��ان 
دهد و با طرح اليح��ه انجمن هاي ايالت��ي و واليتي و 
انقالب سفيد، گام هايي را در راه نوسازي بردارد. امريكا 
نيز براي نفوذ بيشتر در ايران و مشروعيت جلوه دادن 
فرهنگ، برنامه ها و به طور كلي پيش��برد سياست هاي 
خود به خصوص بخش آم��وزش، از مؤلفه قدرت نرم و 
ديپلماس��ي عمومي به جاي جنگ سرد استفاده نمود. 
ديپلماس��ي عمومي كه درواقع ابزاري براي مهندسي 
افكار و اذهان جامعه است، در خدمت سياست خارجي 
يك كشور قرار مي گيرد در جهت افزايش نفوذ در ساير 
كشورها. دولت اياالت متحده با استفاده از ديپلماسي 
عمومي، س��عي كرد تا ارزش ها و ش��يوه هاي زندگي 
خود را گسترش داده و در ساير كشورها ازجمله ايران 
جايگزين كند. برنامه هايي از قبيل »انتش��ار مجالت، 
تبادالت فرهنگي، انتشار كتاب، ايجاد كتابخانه، آموزش 
زبان، بورس هاي دانشجويي و تأسيس مدارس« در اين 

راستا بود. 
  مراحل ديپلماسي فرهنگي در عهد پهلوي ها

ديپلماس��ي عمومي اهداف خود را در مراحل سه گانه 
دنبال مي كند: مرحله اول يادگيري است كه با شناسايي 
و جذب نخبگان، عناص��ر و گروه هاي مه��م و فعاالن 
اجتماعي و فرهنگي را به انجمن ه��ا و بنيادها و مراكز 
خود جذب كند. مرحله دوم، نخبه پروري اس��ت كه با 
انتخاب افراد مستعد در زمينه هاي سياسي، فرهنگي 
و اقتصادي و با دادن آموزش ه��اي الزم به آنها و ترويج 
ارزش هاي موردنظر خود سعي مي كند آنها را متمايل 
به فرهنگ و تمدن و ارزش ها و س��بك زندگي كش��ور 
خود نماي��د. ديپلماس��ي عمومي از طري��ق كار  روي 
افكار عمومي، نخبگان فكري-سياسي و افراد كليدي، 
دولت ها را قادر مي سازد تا دولت ها و كشورهاي ديگر 
را تح��ت تأثير قرار دهند. مرحله س��وم شبكه س��ازي 
است. در اين مرحله يك شبكه از نيروهاي تربيت شده 
و عناصر وابسته به خود ايجاد شده و وابستگي علمي، 
فرهنگي، سياس��ي و اقتصادي در كش��ور م��ورد نظر 
نهادينه مي ش��ود و امريكا بعد از جن��گ جهاني دوم با 
استفاده از ديپلماس��ي عمومي، وارد ساختار فرهنگي 
كشور شد و از اين طريق توانس��ت برنامه هاي خود در 
عرصه سياست خارجي را نيز اجرا كند. نظام آموزشي 
در انتق��ال فرهن��گ و ارزش هاي مورد نظ��ر دولت ها 
جايگاه خاصي دارد و دولت و گروه هاي فرادست جامعه 

فق�ر عموم�ي، كندش�دن روند ه�اي 
صنعتي ش�دن، بحران هاي اقتصادي، 
تجرب�ه ناموفق دموكراس�ي، ش�يوع 
بيماري ه�ا و... از عوام�ل مهم بر س�ر 
راه رش�د آموزش عالي ب�ود. به دليل 
تعارضات زيانباري كه در كشور وجود 
داش�ت، آموزش عالي دچ�ار ضعف و 
فراموشي ش�د و از كيفيت اصلي خود 
دور ماند و نهايتا پروژه های پهلوی ها در 
حيطه فرهنگ و آموزش ناكارآمد شد

نظري بر زمينه ها و پيامدهاي تغيير ساختار فرهنگي ايران در دوران پهلوي ها

چند و چون يك تحميل آموزشي
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مي كوش��ند معنايي كه در جهت مناف��ع آنها قرار 
دارد از طريق آموزش وپ��رورش بر جامعه تحميل 
و سلطه هژمونيك خود را حفظ نمايند. مؤسسات 
فرهنگي و آموزشي نقش عمده اي در نهادينه كردن 
ارزش ها، هنجارها و باورهاي فرهنگي دارند. نظام 
آموزشي را در تمام س��طوح انتقال دهنده سنت و 
فرهنگ به ش��مار مي آورند، كه از يك س��و ميراث 
فرهنگي را منتقل مي كند و آن را زنده نگه مي دارد 
و باورها و ارزش هاي اجتماعي را تثبيت مي كند و 
از س��وي ديگر مي تواند عامل تغيير و تحول باشد. 
نوسازي نظام آموزش��ي، اصالح مهارت هاي فني، 
نظام اداري و فناوري را فراهم مي كند و همچنين 
آموزش مي تواند آرمان هاي فرهنگي جديدي را القا 
كند و به اين دليل نظام آموزشي و هويت فرهنگي 
و محتواي برنامه هاي آن، محور منازعات گروه هاي 
مختلف سياسي و اجتماعي اس��ت، زيرا تسلط بر 
نظام آموزشي به معناي دستيابي به بستري براي 
انتقال آرمان ها، ارزش و هويت فرهنگي مورد نظر 
به بسياري از آحاد جامعه است. از اوايل دوره قاجار 
با توجه به نياز ايران ب��ه علوم نوين و تربيت نيروي 
كارآمد، فرايند نوسازي و الگوگيري نظام آموزشي 

در ايران از اهميت فراواني برخوردار شد. 
  نگران�ي ايراني ها از به اصطالح بازس�ازي 

ساختار فرهنگي و آموزشي
ايرانيان از يك طرف بر نوسازي نظام آموزشي تأكيد 
مي كردند و آن را زمينه اي براي پيشرفت و به دست 
آوردن دانش و فناوري اروپايي مي دانس��تند، اما از 
س��ويي ديگر نگراني خود را از اين نظام آموزش��ي 
ابراز مي داش��تند؛ زيرا در نوس��ازي، نظام آموزشي 
غرب الگو ق��رار مي گرفت و همواره مدرن س��ازي، 
غربي سازي را تداعي مي كرد. بعد از جنگ جهاني 
دوم و حضور و نفوذ امريكا در ايران، تالش براي تغيير 
سيستم آموزشي كشور از فرانسوي به امريكايي با 
برنامه هايي چ��ون فولبرايت آغاز ش��د و به دنبال 
اجراي اين ط��رح، اقدامات آموزش��ي مانند تغيير 
 سيستم اعزام دانش��جو به خارج، برقراري تبادالت 
فرهنگي-آموزش��ي با اي��ران، حماي��ت از مدارس 
ميسيونري امريكايي، تأسيس مدارس امريكايي در 
دوره پهلوي دوم، از ديگر شيوه هاي نوسازي امريكا 
در نظام آموزش��ي ايران بود. به طوركلي دهه 40 و 
اوايل دهه 50، در ط��ول دولت پهلوي دوم از حيث 
تحوالت و نوسازي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از 
اهميت ويژه اي برخوردار است. چنان كه مهم ترين 
دگرگوني هاي نظام آموزش��ي در اين برهه رخ داد. 
مي ت��وان گفت كه پايه و اس��اس س��اختاري نظام 
آموزشي كشور كه همچنان تا به امروز تداوم دارد، 
در اين مقطع پايه گذاري ش��ده است. در پژوهشي 
تحت عنوان »تحليل نوسازي نظام آموزشي ايران 
در دهه 40 و اوايل دهه 50« نويس��نده، زمينه ها و 
ضرورت نوسازي آموزشي را به زمينه بين المللي و 
داخلي تقسيم بندي كرده اس��ت و در مورد زمينه 
بين المللي مي گويد: بعد از جنگ جهاني دوم، اتحاد 
ش��وروي و احزاب و گروه هاي كمونيستي، تنها راه 
نجات جهان را تحقق ش��عارهاي سوسياليس��م و 
رهايي از س��رمايه داري اعالم نمودند و امريكا براي 
مقابله با اين مسئله، نظريه نوسازي را مطرح نمود 
كه بستر تاريخي نظريه نوسازي محصول سه رويداد 
مهم بعد از جنگ جهاني دوم بود؛ يعني ظهور امريكا 
به عنوان يك ابرقدرت، گس��ترش جهان كمونيسم 
و تجزي��ه امپراتوري ه��اي اس��تعماري اروپايي در 
آس��يا، آفريقا و امريكاي التين كه نخبگان سياسي 
امريكا، انديش��مندان علوم اجتماعي را به مطالعه 
كشورهاي جهان سوم ترغيب كردند تا الگويي براي 
اين كشورها در جهت دستيابي به توسعه اقتصادي 
ارائه دهند كه مهم ترين نماينده مكتب نوس��ازي 
در دهه هاي 1960-1950، والت ويتمن روس��تو، 
اقتصاددان و جامعه شناس امريكا بود كه نظريات وي 
مبناي ارائه الگوي توسعه به كشورهاي جهان سوم 
و اساس سياس��ت خارجي امريكا شد و برنامه هاي 
س��ازمان علمي-فرهنگي ملل متحد )يونسكو( در 
تشويق دولت پهلوي به نوسازي نظام آموزشي مؤثر 
بود. در س��ال هاي پاياني دهه 1330، برنامه ريزي 
براي مبارزه با بي سوادي و گسترش آموزش عمومي 
در سطح جهاني با محوريت يونسكو صورت گرفت. 
دهه ه��اي 1320 و 1330 هنوز قدرت سياس��ي، 
اجتماع��ي و اقتصادي دولت پهل��وي به مرحله اي 
از اس��تواري نرس��يده بود كه فرهنگ را در اولويت 
قرار دهد. با آغاز دهه 40 و شروع اصالحات موسوم 
به انقالب س��فيد، دولت اقدامات خود را در جهت 
كنت��رل و هدايت فرهنگ آغاز نم��ود و درآمدهاي 
نفتي، دولت را قادر ساخت كه به صورت همه جانبه 
در حوزه فرهنگ وارد ش��ود و سياس��ت فرهنگي 
خود را منس��جم تر دنبال كند. نهادسازي آموزشي 
كش��ور، اولين قدم نوس��ازي نظام آموزشي كشور 
بود و دهه 50 به لحاظ گس��ترش كمي مؤسسات 
آموزشي، دگرگوني نظام آموزشي و گسترش تعداد 
دانش آموزان و دانشجويان تحت پوشش اين نهادها، 

دوره بسيار مهمي به شمار مي آيد. 
  منشأ امريكايي نوسازي فرهنگي در دوره 

پهلوي ها
 دولت پهلوي به دلي��ل رقابت هاي ايدئولوژيك دو 
بلوك شرق و غرب براي انجام اصالحات اقتصادي 
و اجتماعي از س��وي دولت امريكا تحت  فشار بود 
و بر اساس الگوهاي ارائه ش��ده اجرا مي شد و ابعاد 
فرهنگي و اجتماعي از اهميت بيشتري برخوردار 
بود. از نظ��ر داخلي، تربيت نيروي انس��اني ماهر و 
آموزش ديده براي نوس��ازي اقتصادي و اجتماعي 
يك ضرورت براي جامعه در ح��ال گذار ايران بود. 
بنابراين نياز به نوسازي فرهنگي يكي از اركان اين 
اصالحات به شمار مي رفت. سياست خارجي امريكا 
بعد از جنگ جهاني دوم و با ارائه دكترين ترومن بر 
اساس تقابل دو ايدئولوژي متخاصم سرمايه داري 
و كمونيستي اس��توار گرديد. اين دو ايدئولوژي در 
حوزه هاي سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي رودرروي هم قرار گرفتند. انگلستان بعد 
از جنگ جهاني دوم به عل��ت ضعف مفرط مجبور 
به ترك صحنه بين الملل به نفع امريكا شد. امريكا 
به عنوان رهبر بلوك غرب در مقابل تهديد كمونيسم 
در هر نقطه از جهان احس��اس مسئوليت مي كرد؛ 
بدين جهت ن��گاه دولتمردان امريكايي نس��بت به 
مقوله ديپلماس��ي كاماًل عوض ش��د. دولتمرداني 
چون »فولبرايت و مك ليش« اظهار مي داش��تند 
كه در يك جهان تقسيم شده اي كه موضوع و محور 
اصلي آن تقسيم فرهنگ اس��ت، روابط فرهنگي و 
آموزش��ي از اهميت بس��زايي برخوردار است؛ زيرا 
موضوع��ات فرهنگ��ي زيربناي س��اير موضوعات 
هستند و در چنين جهاني، شكست يك فرهنگ، 
شكست يك جبهه خواهد بود. بعد از كودتاي 28 
مرداد حضور امريكايي ها در ايران پررنگ شد و در 
زمينه فرهنگي، با ايجاد »بنياد فورد، گروه مشورتي 
دانش��گاه هاروارد، بني��اد خاور نزديك، دوس��تان 
امريكايي خاورميانه« حضور پيدا كردند. بسياري 
از برنامه هاي فرهنگي-آموزش��ي را در قالب اصل 
چهار اجرا نمودند؛ زيرا آموزش در اصل چهار بسيار 
مهم بود. ازآنجايي ك��ه امريكا پس از جنگ جهاني 
دوم دست اندركار ساختن يك نظام بين الملل بود و 
مي كوشيد با اين نظام، منافع جهان سرمايه داري را 
حفظ كند، لذا تالش مي كرد ساخت نهادهاي اداري 
و آموزشي جهان سوم را با نظام سرمايه داري قابل 
تطبيق و ادغام كند. سياستمداران امريكايي بر اين 
باور بودند كه س��رمايه گذاري در آموزش وپرورش 
منبع توليد مهمي است كه مي تواند زمينه هاي رشد 
اقتصادي و نوسازي را فراهم آورد، اين داليل سبب 
ش��د كه هزينه هاي بيش��تري به آموزش وپرورش 
اختصاص يابد. الگوهاي نوين امريكايي را جايگزين 

الگوهاي بومي و سنتي كردند. 
  مدارس ميس�يونري و مدارس امريكايي، 

ابزارهاي تغيير ساختار فرهنگي
مدارس امريكايي در نقاط مختلف شهر تهران ايجاد 
شد و از مدارس ميس��يونري كه قباًل ايجاد شده بود 
حمايت شد. گسترش روابط فرهنگي در قالب طرح ها 
و برنامه هاي آموزشي اين مدارس مانند تدريس كليه 
دروس به زبان انگليسي، آشنا نمودن دانش آموزان 
ايراني ب��ا فرهن��گ امريكايي، اع��زام دانش آموزان 
براي دوره يك س��اله به امريكا مد نظ��ر قرار گرفت؛ 
زيرا امريكايي ها اع��الم نمودند كه توجه اصلي اصل 
چهار در اي��ران، معطوف آموزش نيروي انس��اني و 
بهره برداري از مواد خام است. امريكا تالش مي كرد 
تا مزاياي سيستم جديد تعليم و تربيت را به ايراني ها 
نشان داده و سازمان هاي آموزشي در دوره ابتدايي، 
متوسطه و دانشگاه را توسعه دهد. برنامه هاي نوسازي 
و اصالحات در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، 
نتوانست مذهب و باورها و اعتقادات مردم را كمرنگ 
كند و جامعه ايراني را از فرهنگ ملي و سنتي خود 
دور سازد. تغييراتي در سيستم آموزشي ايجاد شد 
اما در جايگزين ك��ردن كامل فرهنگ غربي به جاي 

فرهنگ سنتي ايراني موفق نبود. 
  ش�رايط دانش�گاه در دوره پهل�وي دوم، 

روايت يك ناكامي
در دوره پهلوي دوم، سياست كشور در برنامه  ريزي 
پيرامون رشد و توسعه دانشگاه  ها و مراكز آموزش 
عالي مانند دوره قبل، متمركز روي دانش��گاه ها و 
دانشكده هاي پزشكي بود. بر اثر تشنجات سياسي 
كش��ور در نيمه دوم ده��ه 1320 خورش��يدي تا 
چند س��ال اول دهه 1320، اج��راي برنامه هفت 
ساله اول عمراني با مش��كالت فراواني مواجه شد 
و جابه جايي ه��اي متع��ددي در مديريت آموزش 
عالي ص��ورت پذيرف��ت. حدوده 10 س��ال پس از 
تصويب قانون تأسيس دانشگاه هاي شهرستان ها، 
براي توسعه دانش��گاه هاي مذكور، قانون راجع به 
تكميل عده مدرسان دانش��گاه هاي شهرستان ها 
در 1338 به تصويب رس��يد. تأس��يس دانش��گاه 
تهران جزئي از پروژه مدرنيزاسيون دولتي بود كه 
به كوشش نخبگان تجددخواه و با استفاده از ثبات 
و امنيت به هم رسيده از س��وي دولت تمركزخواه 
و اقتدارگرا و در عين حال ماي��ل به تجدد صورت 
گرفت، اما كاري نبود كه به ط��ور ناگهاني صورت 
پذيرد، بلكه درواقع معلول عل��ل و عواملي بود كه 
در دوره ه��اي قبلي فراه��م آمدن��د. در اين مدت 
حاصل فرايند هاي يك دوره به صورت خروجي، در 
حكم ورودي دوره بعد عمل مي كرد و بدين ترتيب 
برايند تحوالت در ذخيره ساختاري جامعه انباشته 
مي شد. اين روند با گذر از تغييرات كمي به تغييرات 
كيفي، موجب شكل گيري دانش��گاه در ايران شد. 
اگر در ايران گسست هاي ناش��ي از ناپايداري هاي 
صعب العبور سياس��ي مانع نمي ش��د و اين جامعه 
مي  توانست مثل برخي از جوامع ديگر از خاصيت 
انباشت تغيير و توسعه بيش از اين برخوردار شود، 
مطمئناً وضعيت بس��يار متفاوت و بهتري را شاهد 
بوديم. ضعف هاي س��اختاري عمده اي نيز از ابتدا 
در كار دانشگاه وجود داشت كه ضمن كاهش دادن 
كاركرد مثبت قابليت هاي يادشده و حتي خنثي و 
بي اثر كردن بخش��ي از آنها، به روند رشد و پويايي 
دانش��گاه لطمه مي زد. نهاد دولت در دوره پهلوي 
س��اختار دوگانه اي داشت. از يك س��و، در داخل 
خود روش��نفكران و تحصيلكردگان تجددخواه و 
توسعه گرا را جذب كرده و پذيرا شده بود و در جهت 
مدرنيزاسيون جامعه ايران به سرعت پيش مي رفت، 
اما از سوي ديگر در درون آن روندي از خودكامگي و 
سركوبگري و سلب حقوق و آزادي  ها، فساد مالي، و 
وابستگي مراكز تصميم گيري به قدرت  هاي خارجي 
شكل مي  گرفت. فقر عمومي، كندشدن روند هاي 
صنعتي شدن، بحران هاي اقتصادي، تجربه ناموفق 
دموكراسي، ش��يوع بيماري ها و... از عوامل مهم بر 
سر راه رش��د آموزش عالي بود. به دليل تعارضات 
زيانباري كه در كشور وجود داشت، آموزش عالي 
دچار ضعف و فراموشي شد و از كيفيت اصلي خود 

دور ماند.

  محمدرضا كائيني
اي��ن قلم ك��ه خ��ود به 
زنده ي��اد  ش��اگردي 
آيت اهلل حاج شيخ احمد 
مجتهدي تهراني مباهي 
اس��ت، هماره آثاري كه 
در باب س��يره و سلوك 
تربيتي او نش��ر يافته را 
تعقيب كرده است. هم از 
آن روي در يافتن آخرين نمونه اين پويش، به اثري 
برخورد كه »حاج آقا مجتهدي« نام دارد. مؤسسه 
ايمان ماندگار ناشر اين اثر، در باب مكتب اخالقي و 
تربيتي اي كه زنده ياد مجتهدي بدان تعلق داشت، 

در ديباچه آورده است: 
»در اواخر حكومت پهلوي اول بود كه آيت اهلل حاج 
شيخ علي اكبر برهان با حكم آيت اهلل سيد ابوالحسن 
اصفهاني در س��ال1318 ه.  ش از نج��ف به تهران 
بازگش��ت. او آمده بود كه در مصاف ب��ا تهاجمات 
ضدديني رضاخان، رونقي دوباره به ش��عائر ديني 
ببخشد. آنگونه كه شاهدان عيني نقل مي كنند، وي 
اولين بار سوار بر اسب، به اطراف مزارع منطقه لرزاده 
تهران آمد و با همراهي برخي از متّدينين، خشت هاي 
مساجدي را بر زمين نهاد كه در سال هاي بعد به يكي 
از بزرگ ترين و باشكوه ترين مساجد و مدارس علميه 
تهران در اوايل حكومت پهل��وي دوم تبديل گردد. 
آيت اهلل برهان)رحمت اهلل( در آن دوران س��خت، با 
شيوه هاي تربيتي منحصربه فرد خويش، شروع به 
تربيت طالب جواني كرد كه هريك همچون چراغ 
هدايتي در دوران تاريك حكومت پهلوي، با تعليم 
و تربيت نس��لي متّدين و پرشور، زمينه ساز انقالبي 
عظيم در اي��ن مرز و بوم گرديدند. ش��ايد بتوان آن 
دوره را عصر احياي تعليم و تربيت ديني در تهران 
ناميد؛ چراكه در گوش��ه اي از شهر آيت اهلل برهان با 
راه اندازي مسجد و مدرسه اي كم نظير به نام لرزاده 
و تأسيس چند باب مدرس��ه علوم جديد در مقاطع 
سني گوناگون به تعليم و تربيت ديني عموم مردم، 
به ويژه طالبي عالم، خودس��اخته، پرشور و انقالبي 
مي پرداخت. در ميانه بازار تهران نيز مرحوم ش��يخ 

محمدحسين زاهد در مسجد امين الدوله، به تعليم 
و تربيت توده مردم، به ويژه بازاريان اشتغال داشت. 
در س��ال هاي بعد، از ميان اي��ن دو مكتب علمي و 
تربيتي، مكتب��ي در علوم دين��ي و تربيت عالمان 
دين پرور شكوفا شد، كه پرچمدار و مربي واالمقام 
آن، آيت اهلل حاج شيخ احمد مجتهدي تهراني، خود 
را تربيت يافته اساتيد گرانقدري چون آيت اهلل برهان 
و مرحوم شيخ محمدحسين زاهد مي دانست و آنها 
كه اندك آشنايي با سيره تربيتي اين دو مربي فرزانه 
داشته باشند، تبلور سبك تربيتي و علمي ايشان را 
به نحوي رش��ديافته تر، در مكت��ب تربيتي آيت اهلل 
مجته��دي به وضوح مش��اهده مي كنن��د. آيت اهلل 
مجتهدي با بهره گيري از ش��يوه ارزشمند اساتيد 
توانمند خويش، مسجد و مدرسه اي را احيا نمود كه 
چند دهه پيش از آن، توسط يكي از مجتهدين تراز 
اول تهران به نام آيت اهلل حاج مال جعفر چاله ميداني 
تأسيس شده، اما تندباد حوادث عصر پهلوي، از آن 
مسجد نوراني، مزبله اي ناگوار س��اخته بود. از اين 
روي، شكل گيري حوزه علميه آيت اهلل مجتهدي در 
همان سال هاي نخست را مي توان ميراث دار مكتب 
علمي فقيهان و حكيمان عصر گذشته، و احياكننده 
مكتب علوم ديني تهران پس از دوران فترت پهلوي 

دانست.« 
ناشر در باب ويژگي هاي اثري كه منتشر كرده است 
نيز، توضيحاتي به شرح ذيل دارد: »كتاب پيش رو 
كه حاصل مطالعات گسترده كتابخانه اي، استفاده 
از اسناد دست اول و برجاي مانده از خاندان آيت اهلل 
حاج مال جعفر چاله ميداني تهراني، پياده سازي ده ها 
جلسه از بيانات ارزشمند مرحوم آيت اهلل مجتهدي 
براي به دس��ت آوردن ي��ك تاريخ ش��فاهي موثق، 
و مصاحبه ه��اي متعدد با ش��اگردان و ارادتمندان 
قديمي آن استاد و مربي فرزانه است، در بخش اول 
به سابقه تاريخي اين مدرسه مباركه از دوران مرحوم 
حاج مال جعفر و زندگاني آن عالم بزرگ پرداخته، و 
در بخش دوم، به شرح زندگاني عالم رباني آيت اهلل 
حاج شيخ احمد مجتهدي از دوران كودكي تا پس 
از ش��كل گيري حوزه علميه ايشان، و سيره تربيتي 
آن مربي كم نظير مي پردازد. در پايان، اين نوش��تار 
را به ش��اگردان مكتب تربيتي آي��ت اهلل مجتهدي، 
عموم ارادتمندان آن عالم رباني، و بيت مكرم ايشان 

تقديم مي نماييم.«

 در شناخت حاالت و مقامات
 »حاج آقا مجتهدي«
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