
  ي انجمن ایرانی تاریخ نامه عات تاریخ فرهنگی؛ پژوهشمطال
  21ـ40، صص 1392 پاییزدهم، هفي  م، شمارهپنجسال 

  
 شناسی تدوین کتب و مسائل آموزشی درس تاریخ آسیب

  رضاشاه ي  هدور در
  

 *زهرا حامدي 
  

  هچکید
به منظور تحقق ایـدئولوژي رسـمی   گذاران فرهنگی آنها  حاکمیت پهلوي و سیاست

هـا و مباحـث تـاریخی     از آمـوزه  هدایت جامعه به سوي الگوهاي مـدرن، و  خود
الزم جهـت بازسـازي هویـت مـدرن       از زمینـه که  ،تاریخ ایران باستان خصوصب

هـاي   چهـره  مشـاهیر و رو،  از ایـن . بهره وافـري بردنـد   جامعه ایران برخوردار بود
ر روزگـار  آثـا  دادهـا و  اي ایـران همچنـین رخ   اسطوره شاخص فرهنگ باستانی و

. کرد مورد تاکیـد قرارگرفـت   باستان که به تهییج احساسات ناسیونالیستی کمک می
موجب دگرگونی در مباحث  ،تاریخ برداري افراطی سیاست از بهره این آمیختگی و

 ي آسیب جدي را بر پیکره د وشحقایق تاریخی  ها و مانع رواج واقعیت تاریخی و
 بـرداري  نتـایج بهـره   بـه  تـا  کوشـش دارد  ،قالهاین م. کردهاي تاریخی وارد  آموزه
از عوامـل   کـه پرسـتی در مباحـث تـاریخی     شاه ي از جمله رواج اندیشه افراطی،
  .بپردازد ،بودنیز زاي آن  آسیب

  .رضاشاه، نخبگان فکري تاریخ، ناسیونالیسم،شناسی،  آسیب :کلیدي هاي هواژ
  
  

                                                
  .)yahoo.com@z_hamedi٢٠٠٣( .، ایرانداراب وه تاریخ،گر، واحد داراب، دانشگاه آزاد اسالمی* 

  05/09/92: ـ تاریخ تأیید 05/12/91: تاریخ دریافت
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  مقدمه
 سکوالریسـم،  هایی چـون ناسیونالیسـم،   رهسازي بر گزا پهلوي اول با هدف مدرن حاکمیت
 ي در جامعـه  هاي مختلـف و  ها در عرصه این ویژگی ؛تمرکزگرایی استوار بود گرایی و غرب

 از جمله بازتاب آن بر ابعـاد آمـوزش تـاریخ،    آن روز توسط حاکمیت پهلوي ترویج شد و
ـ   با. مالحظه است  خواه غیررسمی قابل کالسیک و خواه رسمی و کـه   ،ن نکتـه توجه بـه ای

توان در عصر پهلـوي  می ،نگاري هر دوره داراي مشخصات خاصی است هاي تاریخویژگی
مصـادیق بـارز   . دکـر اول تسلط حاکمیت را بر طرز نگـارش تـاریخ مشـاهده و ارزیـابی     

هاي مختلف مورد توجه اولیاي کشور قرار داشـت  که در زمینه ،ایدیولوژي حاکمیت پهلوي
هـاي اجتمـاعی را هـم در    شد، حیطه مهم نگرشگیري میها پیهو با جدیت در تمام عرص
ذیـل یـک سلسـله     ،هاي حکومـت حکومتی را در اجراي خواست ي برگرفت و تبلور اراده

   .شد را نیز شامل می هاي مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگیآموزه
شناسـان در   اسـتان ي بهـا  یافتـه  که تقریبا همزمـان بـا   ،توجه ویژه به مطالعات تاریخی

ـ   حاکمیت پادشاهان هخامنشـی  مانده از دوران باستان و ترین بخش از بقایاي بر جاي مهم
شـکوه از   امکان مناسبی را جهت تمسک هر چه بیشتر بـه فـر و   ،شده بودـ   تخت جمشید
 هایی با تاکید بر جایگاه مقتدرانـه  القاي دیدگاه ،ترتیب بدین .آورد ي ایران در پی دست رفته

در ارتباط با روح حاکم  قاجاریه و ي این دوره با دوره ي که وجه ممیزه ،ناسیونالیسم ایرانی
مقـام   به همراه تاکید بر جایگـاه واال و  ؛هاي سیاسی حاکمه در اروپا قرار داشت غالب نظام

موسسـات   توان در متـون تـاریخی منتشـر شـده در مـدارس و      قدسی شاه را به خوبی می
هـاي  کتـاب  و تـدوین   هاي تاریخی تا  آموزه ،این مقاله برآن است. دکرآموزشی جستجو 

مطرح و انعکـاس دو  را  هاي تاریخی حاکمیت پهلوي بر آموزهي تأثیرگذارو  تاریخی درس
گرایـی و  تاریخی که متشـکل از باسـتان   هاي تابدیدگاه و نگرش مورد نظر حاکمیت در ک

مشـکالت   هـا و  آسـیب  و تحلیـل قـرار داده و   پرستی بود را مورد تجزیه دوستی و شاهشاه
  . دهد مورد کنکاش قراررا  ها برآمده از بطن آن
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متـون درسـی تـاریخ در عصـر      ایی دربـاره  مقاله 2و حوریه سعیدي 1منصور صفت گل
هاي تاریخ توجه شـده و بـه   هاي کتاببنـديي نخست، به دوره در مقاله. اند قاجاریه نوشته
هاي تـاریـخ ـ به صورت نسـخه خطـی و چـاپ سـنگی ـ       از کتاب ي فهرستیدلیـل ارایه

تاریخ نویسی محمدعلی فروغی به  درباره 3ي داریوش رحمانیان نوشته. داراي اهمیت است
ي خـود، بـه بررسـی نظـام      در مقاله 4رودي مـاتی .یابد موضوع حاضر ارتباط بیشتري می

این عصر کـه   هاي ان یکی از ویژگینویسنده به ناسیونالیسم به عنو. آموزشی پرداخته است
ـ در نظام آموزشی تبلور یافته اشاره هـاي درسـی بـه هـیچ وجـه      ه مـتن اي کلی کرده؛ اما ب

بـه مبحـث ناسیونالیسـم و     را فصل سوم کتاب خـود  5افشین مرعشی .اي نکرده است اشاره
آموزش و پرورش اختصاص داده است؛ در این فصل، نویسـنده فقـط کتـاب تـاریخ ایـران      

که ایـن کتـاب از منـابع     ي حسن پیرنیا را به عنوان یک متن درسی نام برده در حالی وشتهن
فیـروزه کاشـانی   .  شده اسـت هاي درسی تاریخ محسوب نمینگاري بوده و از کتاب تاریخ
در . مورد بررسی قرار داده اسـت  1305تا  1300هاي درسی را از  نیز برخی از متن 6ثابت

ایـن  . هاي جغرافیا شده است جه به چگونگی تنظیم برخی از کتاباین پژوهش، بیشترین تو
هـا را  که محتواي کتـاب  هاي پژوهش حاضر را در بردارد، ضمن آناز سال اندکیاثر بخش 

   .هاي حاکمیت بررسی نکرده استبر اساس تأثیرپذیري از شاخصه

                                                
مجلـه  ، »رافتـادن فرمـانروایی قاجـاران   بنویسی درسی در ایران از دارالفنون تا تاریخ«گل،  منصور صفت .1

  .1379 ،دانشگاه انقالب
فصـلنامه تـاریخ معاصـر    ، »هاي تاریخ درمـدارس تدوین کتاب اي بر سیر تحولمقدمه«حوریه سعیدي،  .2

  .13، ص1379، 14، ش4س ایران،
تاریخ  بحثی در باب تاثیرمحمدعلی فروغی در در پی خود آگاهی تاریخی ایرانیان،«، داریوش رحمانیان .3

  .1390، 18، ش2، مجله مهرنامه، س»نگاري جدید
رضاشــاه و  اســتفانی کــرونین، :، در»وره رضـــاشاهآمــوزش و پــرورش در د«، )1383(رودي مــاتی،  .4

  .جامی :فر، تهران مرتضی ثاقب ترجمه، گیري ایران نوین شکل
٥. Afshin Marashi, (2008), Nationalizing Iran, Washington University Press.  

٦. Firoozeh kashani- Sabet, (1999), Frontier Fictions: Shaping the Iranian National, Preston  

University Press,  Preston, N.J. 
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ش خـود  ي پهلوي بخشی از پژوهدیگر پژوهشگران داخلی و خارجی، در بررسی دوره
ـ عمدتاً به صورت عام و موجز ارا کهاند  را به نظام آموزشی اختصاص داده از . انـد ه شـده ئ

فاقـد   ، امـا دهنـد  اي ارایـه مـی  ارزنــده ي عصر پهلوي اطالعـات   هرچند که درباره رو، این
پـژوهش امـین    1،خـو کتاب محمدرضـا خلیلـی   .هستندهاي درسی کتاباطالعاتی درباره 

  .گیرنددر همین دسته قرار می 3اشريداوود منو  2،بنانی
  

  نظام آموزشی دوره رضا شاه
 ي دار دوره شـکل کلـی نظـام آموزشـی و مقـاطع تحصـیلی وام       به لحاظ ،عصر پهلوي اول
بدین معنا که نظام آموزشی ایران متأثر از نظام آموزشی فرانسه بـود و ایـن    ؛قاجاریه است

مقاطع تحصیلی شـامل   .عملی به خود گرفتصورت  ،قاجار ي الگوپذیري به مرور در دوره
گسـترش   ویژه توسعه و به با توجه به افزایش مدارس ،در این دوره. دبستان و دبیرستان بود

افزایش سـهم مقـاطع    هرچند که مسوالن از ؛مقطع ابتدایی در دستور کار دولت قرار گرفت
علیمات ابتـدایی به عنـوان گـران در اهمیت دادن به تاستـدالل اندیشـه .دیگر غافل نماندند

. مقطع ابتدایی تأسـیس شـود   گذارترین مقطع، موجب شد بیشترین تعداد مدارس درـرتـأثی
نخستین دستورهاي وزارتـی عصـر رضاشـاه در خصـوص      ،بدین ترتیب، با انجام این مهم

ترین خواسته روشـنگران  هاي آن، اساسیویژه افزایش تعداد کالس گسترش مقطع ابتدایی به
   4.ه اجرا درآمدب

حتـی   ،جامعـه  سـطوح پـایین   آموزش به حدي بود کـه در  ي الزم به ذکر است گستره
حتی با  ،نویسان از تمایل روستاییان به ادامه تحصیل سفرنامه ؛یافتنیز گسترش روستاییان 

                                                
 .جهاد دانشگاهی: ، تهرانتوسعه و نوسازي ایران در دوره رضاشاه، )1373(خو، محمدرضا خلیلی .1

٢. Amin Banani, (1961), The M odernization of Iran 1921-1941, Standford: Standford 

University Press. 
٣. David Menashri, (1992), Education and the making of Modern Iran, Ithacan and London. 

اي ؛ بر36، ص1305فروردین ،1ش، 2س مجله تعلیم و تربیت، ،»خالصه عملیات وزارت معارف« .4
: ، تهرانتقویم معارف، )1306( اصغر حکمت، علی: تحصیلی نک عبندي مقاط درباره تقسیم مطالعه بیشتر

 ؛94ـ95صدهخدا، : ، تهران2، جیادگار عمر ،)1352( عیسی صدیق،؛ 122ـ129ص مجلس،
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روند رو به رشـد مراکـز آموزشـی در دو مقطـع      1.اندآمدن به شهرهاي بزرگ صحه گذارده
هـا  تعـداد دبستان. داشت به امر آموزشنشان از توجه حاکمیت پهلوي  ،رستاندبستان و دبی

ده  ،آموزان دبسـتان ها و تعداد دانـشبرابر دبیرستـان ، ششدر آخر سال حکومت رضاشاه
تـرویج   هـاي اولیـه وزارت معـارف در   این رویکرد نیـز بـه تصـمیم   . ها بودبرابر دبیرستان

ی بـین تعـداد دانـش    باز میتعلیمات ابتدایی در تمامی نقاط  گشت و در یک مقایسـه کمـ-
توان به رشد روزافزون در این حوزه پی  می 1320و 1304در سال آموزان و تعداد مدارس 

  2.برد
آموزش تـاریخ در   ،به عبارت دیگر هاي درسی تاریخ وکتابباید خاطر نشان ساخت 

 ،ریزان حاکمیت برنامه 1308ز ا. شدابتداي سلطنت رضاشاه از کالس سوم ابتدایی آغاز می
آمـوزش تـاریخ   . هاي درسی را در دستور کار خود قرار دادندتوجه به تدوین صحیح کتاب

 هاي درسی وزارت معارفشد و کمیسیون تدوین کتاباز کالس پنجم آغاز می ،این سال از
محتـواي دروس مختلـف و    تعیـین . دکرهاي تاریخ را مشخص میمحتواي کتاب) فرهنگ(
در این  .نشان از حساسیت حاکمیت پهلوي نسبت به بسط نظام فکري داشت ،ویژه تاریخ هب

هـاي  مباحث مطروحه در کتـاب  ،به سخن دیگر؛ محوریت محتوا بر دو بخش بود ،هاکتاب
  .محتوا بودند درسی تاریخ در مقاطع مختلف داراي اشتراك در موضوع و

  
  ابعاد مورد بررسی 

ناپذیر استاجتناب  ،عدبررسی دو ب. عمـدتا   ،سـت ا بعـد مفیـد آن  که در واقـع   عد نخستب
 به منظور ایجاد هویت و کند، که را بررسی می آموزي تاریخ آموزي و عبرت هاي تجربه جنبه

                                                
١. Rosalie Slaughter Morton. (1940),A Doctor’s Holiday In Iran, Funk & Wagnalls company, 

NewYork and London,p 100.    
قانون  :نک لفهاي مخت در سال آن افزایشاطع مختلف و مقبراي مطالعه بیشتر درباره تعداد مدارس در  .2

سالنامه وزارت معارف و اوقاف و ؛ روشنایی :هران، ت)1313(، تربیت معلم و اساسنامه قانون اجراي آن
 ،)1316ـ1317 و1315ـ1316( سالنامه و آمار وزارت فرهنگ،؛ 12، 5ص ،)1304( ،صنایع مستظرفه

محمدي و محمد ابراهیم فتاحی،  ، ترجمه احمد گلانقالب ایران بین دو، )1377(یرواند آبراهامیان، ؛ 236ص
 .180نی، ص: تهران
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هایی است که بـه تـاریخ وارد    آسیب ،بعد دوم. رفتگ هاي ملی مورد استفاده قرار می آگاهی
 هـا و  بدون شک هنگامی که دانشی به شـائبه  .استو مورد استفاده ابزاري قرار گرفته  شده

  .دشو ش دور میا اغراض سیاسی آلوده شود از فواید اصلی
مقاالت متعـدد نخبگـان و    ؛گران مالك قرار گرفته است هاي اندیشه فعالیت ؛بعد نخست

ایـن   هـاي تـاریخی تاکیـد و    افزایش آگاهی مند شدن از تاریخ و بر لزوم بهره ،گران اندیشه
سـردمداران ایـن    .کرده اسـت  تاکید ،ویژه تاریخ گذشته به ،آموزي از تاریخ بر تجربه مساله
 تعدادي دیگر غالمرضا رشید یاسمی و زاده ایرانشهر، کاظم حسین محمدعلی فروغی، ،تفکر
 رسـمی و  اعـم از کالسـیک و   ،هـایی اسـت کـه بـه دانـش تـاریخ       آسیب ؛بعد دوم .ندهست
در اگـر   اصوالً .یوند مستقیم با سیاست قرار گرفته استدر پ کالسیک وارد شده است وغیر

و یکی از  هماند تاریخ در پیوند با حاکمیت قرار گیرد بسیاري از حقایق مکتوم  اي، هر دوره
 .دباشـ  هـاي پـیش از خـود مـی     کتمان خدمات سلسـله  ،نخستین اقدامات حاکمیت موجود

تحـوالت   ،د و در نتیجـه کـر یب مختلف تخر هاي روشقاجارها را به  ،حاکمیت پهلوي اول
در  .تعمـدا مغفـول مانـد    این عصر به دنبال تبلیغات حاکمیت پهلوي اول نادیده گرفته شد و

صـفحات متعـددي    ،نشـریات  هـاي درسـی و   ویـژه کتـاب   به ،هاي تاریخی این دوره کتاب
بارزترین نوع نگـاه خصـمانه نسـبت بـه قاجارهـا را       .اختصاص به کوباندن قاجارها دارد

  1.مطرح کرداش در سفر خوزستان  وزیري اشاه در دوران نخسترض
  
   رسمی آموزش کالسیک و: هاي درسی تاریخ مباحث کتابشناسی  آسیب

مباحثی . انعکاسی از ابزاري شدن این دانش بود ،هاي درسی تاریخ این عصر محتواي کتاب
مطالـب اصـلی   طـرح دوران باسـتان از جملـه     وطن و  پرستی، پدر شاه دوستی، چون میهن
باید  .شدت تحت تاثیر ایدئولوژي ناسیونالیسم حاکمیت رقم زده شد هکه ب ،نویسی بود تاریخ

هـاي   از آمـوزه  و هقابل توجـه بـود   به خودي خوددوستی  خاطرنشان ساخت اگر چه میهن
موجب شد تا ایـن وجـه   ، در این عصر اما چرخش فکري ،شد عصر مشروطه محسوب می

                                                
مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوي، : تهران ،سفرنامه خوزستان، )1303(شاه پهلوي، رضا .1
  .65ص
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رسـانی بـه تـامین نظـر      از مسـیر اصـلی فایـده    پرستی پیوند یابد و اهش وجوه دیگر نظیر با
پرست خوبی باشد  که شاه«بود دوست خوب کسی  میهن ،در این راستا .حاکمیت مبدل گردد

  1.»کشور بدهدل از آن براي شخص او تر مال خود را در راه مملکت و مهم جان و و

                                                
  .همانجا .1
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  ي درسی مقطع دبیرستان ها بافت زبانی، بافت موقعیتی تأثیرگذار بر کتاب
اول  ي هاي تاریخ دبیرستان به ویژه دورهگرایش به نوشتن کتاب ،در طول سلطنت رضاشاه

تنها نگارنده تاریخ در این سطح  1307عباس اقبال تا . رو به تزاید گذاشت ،)سه سال اول(
پـور و  مجـدزاده صـهبا نیـز بـه جمـع       سپس عزت حسین فرهودي و ،1307بود، لیکن از 

تـر بـا تصـویب وزارت    نیز به شکل جـدي  1317از  .هاي تاریخ پیوستندویسندگان کتابن
هـاي دبیرسـتان شـد و    هاي درسی با محوریت کتابسازي کتاب دستفرهنگ اقدام به یک

افـراد و تعـداد آنـان از سـوي     . مولفان زیر نظر کمیسیون تألیف کتاب، به نگارش پرداختند
  .دشوزارت فرهنگ مشخص می

که هر بخش یـک   ،شدندهاي تاریخ دبیرستان در سه بخش تنظیم میترتیب کتاب بدین
   .گرفتسال تحصیلی را دربر می

ایـران تـا دوره    هـاي قـدیم مصـر، کلـده، آشـور، فینیقیـه،      تمدن :کتاب سال اول - 1
   .هخامنشی و یونان قدیم

م، روم قدیم، اشکانیان و ساسانیان، تـاریخ اعـراب قبـل از اسـال    : کتاب سال دوم - 2
  .ظهور اسالم، اموي و عباسی و تاریخ ایران از طاهریان تا انقراض آل بویه

سالجقه، اتابکان، خوارزمشاهیان، مغوالن، ایلخانـان، تیموریـان،    :کتاب سال سوم - 3
قویونلو، صفویه، افشاریه، زندیه، قاجار و پهلوي و از تـاریخ اروپـا؛ قـرون    قویونلو، آق قره

   1.دادا پوشش میوسطی، جدید و قرون معاصر ر
پـرداختن بـه عنصـر     ،1317 هاي دبیرستان از شـروع سـلطنت رضاشـاه تـا    در کتاب

ناسیونالیسم با تأکید بر پادشاهان دوران باستان، نژاد آریا، ذکر مفـاخر و وسـعت مـرز بـه     
توصـیف و بسـط بیشـتري نسـبت بـه      پرسـتی بـا    دوستی و شــاه  منظور ایجاد حس میهن

توجـه بـه وقـایع ایـران در دوران      ،1313تـا   1311از  .م گرفـت هاي ابتدایی انجـا  کتاب
                                                

دانـش ناصـریه؛ حسـین    : تهـران سـال اول متوسـطه،   دوره تاریخ عمـومی  ، )1311( عباس اقبال،: نک .1
و چـاپ پـنجم،    1309نهضـت شرق، : چاپ سوم، تهران سال دوم متوسطـه، عمومیدوره تاریخ فرهودي، 

کتابخانـه  : تهـران سال اول دبیرسـتان،   تاریخ عمومی و ایران،  )1316( با،، تهران؛ جواد مجدزاده صه1313
، )1317( همان، کتابخانه مرکزي؛: تهران سال دوم دبیرستان، ایران تاریخ عمومی و،  )1316( مرکزي؛ همان،

  .کتابخانه مرکزي :تهران سال سوم دبیرستان، تاریخ عمومی و ایران
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هـاي اسـالمی از جملـه    هاي هخامنشی و ساسانی و نسبت دادن برخی از سلسلهپادشاهی
یکم با دوران ساسـانی از جملـه     صفویه و مشابه دانستن اقدامات شاهانی چون شاه عباس

رونـد آن   1317و  1316هـاي  ها درج شده و در سالمباحث مهمی است که در این کتاب
هـاي  گونه که ذکر شد، با بررسـی محتـوایی کتـاب    همان .بوده است افزایشچنان رو به  هم

بـر  . با گزینش از پیش تعیین شده همراه بـود  ،دوران باستان وقایع تاریخ ایران در ،ابتدایی
هان هاي دبیرستان نیز ویژگی گزینشی بودن و توجـه بـه برخـی از شـا    همین اساس کتاب

  .عصر بـاستان و دوران اسالمی را دارا بودند
جداگانـه تقسـیم    ي اقدامات داریوش اول را بـه سـه دوره   ،هاي دبیرستانمولفان کتاب

ند و با تعریف و تمجید فراوان اقدام وي را ظرف سـه سـال در سـرکوب گردنکشـان     ا هکرد
اول سلطنت وي به نـام  و بر این اساس دوره  1»اندموجب تحیر و تحسین جهانیان دانسته«

گـذاري   نـام  2سـوم جهـانگیري   ي دوم جهانداري و دوره ي تجدید سلطنت هخامنشی، دوره
 ي دوره دوران پادشاهی داریوش بزرگ را عصر تجدیـد سـلطنت هخامنشـی و    . شده است

جـز عـزم راسـخ و اراده    «کـه  انـد   وردهکشان به حساب آزدودن و حذف سرکشان و گردن
و منظور از جهانـداري  3»نیروي آن نبوده که برچنین مشکالتی فایق آیدآهنین او احدي را 

از نگـاه  . کنـد گـذاري مـی  اي است که داریـوش تشـکیالت داخلـی را پایـه    داریوش دوره
شـد و   »موجب حفظ سـلطنت دودمـان او  «اقدامات داریوش ابتدا ، هانویسندگان این کتاب

هـاي  درمـتن  .شـده اسـت   4»بزرگ عالمها سرمشق جهانداري پادشاهان براي قرن«ها  بعد
قدرتی فوق تصور داشـته،   ،داشتن جنبه الوهیت از داریوش به عنوان پادشاهی که با ،درسی

هـر ایـالتش زبـان، مـذهب و     «در این راستا، حکومت او را بر کشوري کـه  . یاد شده است
  .اندردهتلقی ک 5»آداب و رسوم جداگانه داشته، خارج از قدرت بشر و امري خارق عادت

                                                
  . 89ص سال اول دبیرستان،، تاریخ عمومی و ایرانمجدزاده صهبا، جواد  .1
  .همانجا .2
  98صهمان،  .3
  .همانجا .4
  .همانجا .5
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تنبیـه  « زیرا از یک طرف بـراي  ؛جهانگیري داریوش نیز مورد ستایش قرار گرفته است
کردنـد و از طـرف دیگـر بـراي فـتح      که به نواحی شمالی حملـه مـی   )سکاها( 1»وحشیان

ها مولفـان  ها و یونانیدرخصوص جنگ ایرانی. ه بودنداقدام کرد 2هندوستان و سپس یونان
واژگان .  انددانسته 3»به علت کمی آذوقه و قلت نفرات«و آن را  به توجیه شکست پرداخته

واژگانی . هاي حاکمیت پهلوي بودنمادي از تأثیرپذیري از شاخصه ،کار رفته در این متن به
د و تعریف و تمجیدها با استفاده از این واژگـان بـار   کرکه نوعی حس غرور ملی را القا می

و در  به رسوخ هرچه بیشتر ایدئولوژي در متون انجامیـد  که داد، میمعنایی خاصی را نشان 
  . هاي تاریخ تاثیر گذاشت به محتواي کتاب زدن آسیب

هـاي درسـی   متون کتاب ،به بعد 1309 نویسان این عصر به ویژه ازتاریخ :ستیزيعرب
گیـري خــاصی   از ظهور اسالم و فتوحات اعراب با موضـع دبیرستان را به بیان وقایع پس

. آنـان آشـکار اسـت    هـاي  هدر نوشت »ستیزي عـرب«حقیقـت نوعی  در ؛انداص دادهاختص
دانسته و دلیــل آن    4»مصایب تاریخی این مملکـت«ها هجوم عرب به ایران را یکی از  آن

و در ادامه طرز تلقـی   5،اندها صورت گرفته ذکر کردههایی که از سوي آنرا قتـل و غارت
اي بیـان  بـه گونـه   ـ  محو و نابودي آثار تمدنی ایران اقدام کردندکه به ـ را  خود از اعراب 

دانسـته اسـت و   وحشی جز قرآن چیز دیگري براي بشـر الزم نمـی   اند که این قوم نیمهدهکر
مندي از امتیازات مسلمین در دولت عرب و علت پذیرش دین اسالم توسط ایرانیان را، بهره

رغم این پذیرش،  بهادامه  در اند ودیگر ذکر کرده فرار از پرداخت جزیه و تحمل نامالیمات
نشـان   ،هـاي مسـتقل ایرانـی از طاهریـان بـه بعـد      با تشـکیل دولـت  خود را بغض و کینه 

                                                
  .100صهمان،  .1
  .101صهمان،  .2
به بعد توضیح بیشتر آوردند کـه ذکـر    1318اریخ هاي درسی تاین مورد کتاب البته در ؛106 ص همان، .3

  .خواهد شد
این مطلب  ؛257ص روشنایی،: تهران سال دوم دبیرستان،دوره تاریخ عمومی ،  )1313(حسین فرهودي،  .4

  .در چاپ پنجم آمده است
  .همانجا .5
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تنها علت حمایت ایرانیان از حضرت  ،در این نوشته که  با نوعی اغراق همراه است1.اند داده
   2.بیان شده است ،عمر ؛خلیفه دوم را دشمنی با) ع( علی

هـا  نشینهایی که حکومت اعراب را پذیرا نشدند دهاز جمله گروه :آورد جا می در همان
ویـژه   بـه  ؛بـه آسـانی نپذیرفتنـد    ها از نجباي والیات بودند و دین اسالم رانشینو کوهستان

مانع  ،هاي محلی تشکیل داده و بیش ازیک صد سالمناطقی مثل طبرستان و گرگان سلسله
هاي سـخت ملـی   مقاومت ااعراب در ایران ب ،نتیجه در اطق خود شدند وورود اعراب به من

     3.ه بودها تا مصر و شام کشیده شد ي این مقاومت اي که حتی گسترهبه گونه ؛ندکرد برخورد
ویژه در  شد، بهخوانده القا مینوعی حس برتري به متعلمی که متن را می ،در این نوشتار

تمجید از شاهان دوران باستان ایران، آن دوران را بـه درجـه    فصول قبل از آن، با تعریف و
آمـوز  اعال رسانیده است و بدون شک عظمتی که از ایران در عصر باستان در ذهـن دانـش  

وحشـی ارایـه    بسته در مواجهه با مطالبی که از اعراب به عنوان قـوم مهـاجم نیمـه   نقش می
ایـن  . اند اعراب بوده ،هاي ایرانیانم بدبختیآورد که عامل تمااي را فراهم میشده، زمینه می

که به هر حال حامالن دین بودند بر وسعت عالقه نسـبت بـه    ،تفکر ضمن ضدیت با اعراب
  . افزوده استایران باستان می

    
  هاي تاریخکتاب يارزیابی مباحث نژاد
 خصـوص بهـاي تـاریخ ایـن دوران    کـه کتـاب   است جمله مباحثی ازنژاد و زبان ایرانیان، 

 هاي ابهمچنین کت ها و در این کتاب .اند به آن پرداخته ،بدو شروع کتابهمان دبیرستان از 
گران  یکی از اصول وحدت ملی، اشتراك نژاد تلقی شده که در افکار و آثار اندیشه ،جغرافیا

طرح این بحث به دلیل ارتبـاط نزدیـک بـا گذشـته باسـتانی،      . ایرانی انعکاس داشته است
اي علمـی بـراي   توان پایهکرده هر چند نمینسبت به آن دوران را تقویت می وراحساس غر

گـران آن دوران در مـورد نـژاد آریـا منظـور نمـود، لـیکن آنـان         هاي اندیشهپردازينظریه
                                                

  .همانجا .1
ـ  1309چاپ سوم کتاب در  این بخش از نوشته در .2 ده شـ ل مطلـب حـذف   آمده و در چاپ پنجم آن  ک

  . 257ص اپ پنجم،همان، چ :نکجهت مقایسه  ؛163ص فرهودي، همان، :نک؛ است
  .256ص، همان، )1313( سال دوم دبیرستان،دوره تاریخ عمومی  .3
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  برتـر  نـژاد نژاد آریا به عنـوان   ،اند که سراسر عصر پهلوي کردهاي القا گونهایدئولوژي را به
هـاي  هاي تـاریخ دوران پهلـوي اول از جملـه در نوشـته    کتاب کی ازدر ی .تلقی شده است
هـاي   نوشـته  در  فروغـی  هر چند که پیش از آن 1.بحث نژاد مطرح شده است ،عباس اقبال

رسد به به نظر می 2؛دوران مشروطیت، بخشی را به نژاد ایرانیان اختصاص داده بودخود در 
پهلـوي، بـا    ي ایر نویسـندگان دیگـر در دوره  فروغی، اقبال و سـ  ي دلیل تقدم زمانی نوشته

  .اند و تأثیر پذیرفتههایی در این زمینه از اتفاوت
تمـام سـکنه روي   « :در مورد نژادهاي بشر چنین نوشته شده است ،هاي تاریخدر کتاب

اي از جهت قد و وضع جمجمه، قیافه، رنـگ،  زمین کامالً به یکدیگر شبیه نیستند، بلکه عده
در واقـع   ؛هـا یکسـان نیسـت   و هـوش و اسـتعداد آن  » دیگران تفاوت دارنـد  لب و بینی با

مشخص کننده هوش نـه   ،بندي قرار گرفته و از این رهگذرهاي ظاهري مبناي تقسیمتفاوت
هـا از بعـد   هاي ظاهري و محـل اسـتقرار آن  هاي ذاتی افراد، بلکه ویژگی بر اساس استعداد
که بـه لحـاظ صـفات ظـاهري و از      هستندمردمی  شامل ،افراد یک نژاد 3.جغرافیایی است

بندي نژاد، چهار نوع نژاد شـامل؛ نـژاد   در تقسیم. ترندجهت میزان استعداد بر یکدیگر شبیه
نـژاد سـفید در نقـاطی ماننـد      ،به لحاظ جغرافیایی. سفید، زرد، سیاه و قرمز ذکر شده است

 ،بر همـین اسـاس  . اندکردهدگی میاروپا، شمال آفریقا، غرب آسیا و آمریکا و اقیانوسیه زن
دار یـا خرمـایی رنـگ، بینـی باریـک و      مردم نژاد سفید صورت کشیده، موهاي سیاه موج

                                                
؛ 3ص نـا، بـی  :تهـران  ،)دوره مختصر تـاریخ عـالم  ( دوره تاریخ عمومی،  )1304( عباس اقبال آشتیانی، .1

، )1311( ؛ همان،2ـ3صسعادت، : پنجم و ششم ابتدایی، تهران ر تاریخ ایراندوره مختص، )ق1344( همان،
  .16ـ19ص دانش ناصریه،: تهران سال اول متوسطه، دوره تاریخ عمومی

الزم به توضیح اسـت  . 2ـ9صاسالمیه، : ، طهرانتاریخ ملل قدیمه مشرق، )ق1327( علی فروغی،محمد .2
: نـک  ؛اي بود که توسـط محمـدعلی فروغـی انجـام گرفـت     ترجمه تاریخ ملل قدیمه مشرقنخستین کتاب 
الزم به ذکـر  . ناجا، بی، ترجمه محمدعلی فروغی، بیتاریخ ملل قدیمه مشرق، )ق1317( میسیوسن یوبس،

در باال به آن  که با کمی تفاوت کتاب دیگري با همین نام به رشته تحریر درآورد ،ق1327در فروغی است 
  . اشاره شد

-5صبانک ملی ایـران،  : تهران سال اول دبیرستان، کتاب تاریخ، )1318( ،دیگران و شیبانی الحسینعبد .3
ـ 3ص ،سال اول دبیرسـتان کتاب تاریخ ، )1319(؛ همان، 2 : ، تهـران تـاریخ عمـومی  ، )1316( ؛ تربتـی، 2ـ

   .8ـ10صشرکت طبع کتاب، : ، تهرانتاریخ نو، )1318(پور، ؛ عزت6صفردوسی، 
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تـر  تـر و متمـدن  هاي نازك و ریش زیاد دارند و از سایر نژادهاي دیگر باهوشکشیده، لب
و  1اند هکرد ي تاکیدنژاد ي از این نژاد هستیم بر گذشته» ما ایرانیان«اند و با واژه قلمداد شده

  .دنکننوعی حس برتري را القا می
به زبان توجهی خاص شده و علت اختالفات زبـانی را   ،در بحث پیرامون مسایل نژادي
 ،اند و اقوامی که زبانشـان از یـک ریشـه مشـتق شـده     نتیجه تأثیرات اوضاع طبیعی دانسته

در همـین  . انـد قرار داده زبان اعضاي یک خانواده برشمرده و بر همین اساس مبناي نژاد را
اقوامی که زبانشان بـا زبـان    .بندي نژادي با جهت جغرافیایی مطرح شده استتقسیم ،رابطه
زبان ایران قدیم یک ریشه دارند را هند و اروپایی و تمام طوایفی که زبانشـان بـا    هندي و

فید به دو شعبه تقسیم نژادس ،به این ترتیب. اندزبان عربی از یک ریشه است را سامی نامیده
غیر از ( ها، اهالی قفقاز و تمام اروپاها، هندياروپایی شامل؛ ایرانی و شعبه هند :شده است

هاي قدیم و شعبه سامی شامل یهود، عرب، فینیقی،آشوري و کلدانی ؛)عثمانی، مجار، فنالند
ز سـایر نژادهـا تصـور    تر و برتـر ا تر، متمدنها باهوشایرانی ،بندي فوقدر تقسیم. اندبوده
شـده اسـت و در   تر میگرفتند تاریخشان با اهمیتاند و چون در باالترین رتبه قرار میشده

هاي زبانی با اعراب، نوعی بیگانگی و جدایی نسبت بـه  ایرانیان به لحاظ تفاوت ،عین حال
   2.ها متفاوت بودندکه از اساس با آن ،کردنداین قوم احساس می
 ،شناسی در قرن هجدهمهاي باستاننویسان درسی عصر پهلوي به پژوهش استناد تاریخ

هاي انجـام شـده   بنديقسیمده و تکرکه اشتراکات زبانی را دلیلی بر اشتراکات نژادي قلمداد 
 ،رو ایـن  از .بـود پرستانه همه در راستاي ایجاد و تحریک احساسات وطن ،ژاد در خصوص
با طـرح برتـري نـژادي و تمـدنی      ،پرستانهي میهنهامولفان ضمن آموزش شود مالحظه می

هـاي درسـی   تدریج زمینه مباهات و افتخار به گذشته باستانی را از طریق رسوخ در متن به
  .            انددهکرفراهم 

                                                
مناطقی چون ژاپن و چین بـوده   :نژاد زرد شامل؛ 2ـ5صهمان،  ،)1318( و دیگران، عبدالحسین شیبانی .1

 :نـژاد سـیاه شـامل   . انـد  که  برخی از شعب این نژاد بدوي و برخی دیگـر مسـتعد و زیـرك قلمـداد شـده     
نژاد قرمز هم ساکنان اولیه و بـومی آمریکـا یـا همـان      .اندهاي وحشی و بدون استعداد تصور شده آفریقایی

  .؛ همانجااندپوستان بودهرخس
  .2ـ3ص همان، .2
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  شاخص تدوین متون درسی تاریخ سال ؛1317سال 
عـالوه بـر   . سال تحول بزرگی در نظام آموزشی عصر پهلوي اول بـوده اسـت   ،1317سال 
بندي و نثر، خط، چاپ و نوع کاغذ که تفاوت اساسـی   ها از نظر جملهظاهري کتاب ویژگی
هاي درونـی و محتـوایی نیـز    ها از نظر ویژگی این کتاب .هاي پیش از خود پیدا کردبا سال

ـ  .متحول شدند بنـدي و محتـواي   ي تقسـیم شـیوه  1317تصـمیم وزارت فرهنـگ از    ربنا ب
   1.تغییر کرد و همورد بازنگري قرار گرفت هاي تاریخ  کتاب
امـر بـه صـورت علنـی     ي این است که اولیا ،چه در این خصوص حائز اهمیت استآن

-دوستی و شـاه  گراي حاکمیت پهلوي و میهنها را ناسیونالیسم باستانمبناي محتواي کتاب
ـ  ،اسماعیل مـرآت ،بر همیـن اساس. ندکرده بودپرستی اعالم  درسـال  ( توزیر فرهنگ وق

هاي  کتاب...« :چنین نوشته است ،1317هاي دبیرستان از تمامی کتاب ي در مقدمه ،)1317
دبیرستانی بر طبق اسلوب مطلوب و موافق با اصول آموزش و پرورش نگارش یافته عالوه 
بر مواد علمی و ادبی موید خصال ملی و ملکات راسخه باشد که از عهـد باسـتان سرشـته    

کـرداري و دیگـر   گفتاري و درستپرستی و راستپرستی و شاهبود مانند میهننهاد ایرانیان 
که  مطلب فوق ضمن آن 2.»تعلیم و تربیت باشد صفات و اخالق نیکو که منظور اصلی از هر

داشـت و آن ایـدئولوژي    داد، بـه وجـه دیگـري تأکیـد    گرایانه را نشان مـی رویکرد باستان
                                                

 ،در بخش دوم. بودشامل ملل شرق، یونان و روم  ،بخش نخست: تاریخ سال اول در دو بخش تنظیم شد .1
سپس ماد، هخامنشی و تا پایان اشـکانیان ادامـه    ها شروع وتاریخ ایران از مهاجرت اقوام آریایی و نژاد آن

در  تاریخ سـال دوم نیـز  ؛ سال اول دبیرستان کتاب تاریخ، )1318( و دیگران، عبدالحسین شیبانی ؛یافتمی
سـپس حملـه    عصـر ساسـانیان و   آن شامل تاریخ ایـران از آغـاز   ؛بخش نخست :دو بخش تنظیم شده بود

هـاي حکـومتگر طاهریـان، صـفاریان،      سلسـله  و اعراب، ظهور اسالم، خلفاي راشدین، امویـان، عباسـیان  
و بخـش   شـد  ایلخانان می ، زیاریان، بوییان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغول وسامانیان، علویان

، کتاب تاریخ سـال دوم دبیرسـتان  ، )1319( ،؛ همانگرفتبر می تاریخ اروپا در قرون وسطی را در ،دوم آن
ع و ترکمانان، از تیموریان شرو ،بخش اول ؛تاریخ سال سوم نیز شامل دو بخش بود؛ بانک ملی ایران: تهران
 بخش دوم نیز. دادنلو، صفویه، فتنه افغان، افشاریه، زندیه، قاجار و پهلوي را پوشش میوقوینلو، آقوقراقوی
 ،همـان  ؛یافـت تاریخ اروپا و انقالب فرانسه شروع و تا دوران معاصر یعنی جنگ جهانی اول ادامـه مـی   از
   .ملی ایران بانک: ، تهرانکتاب تاریخ سال سوم دبیرستان، )1319(
 .سال اول دبیرستان، مقدمهکتاب تاریخ ، )1318( ،همان .2
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نظیر راستی و درسـتی را بـه مسـلمانی و دیـن اسـالم       گرایانه بود؛ زیرا صفات نیکو عرفی
کسـانی کـه    برخـی  وزارت معـارف از . دهدداد، بلکه به دین زرتشت ارتباط میاتصال نمی

سازي و تمرکز در محتواي دعوت کرد تا به تنظیم و یکدست اند،تألیف کتاب داشته ي سابقه
بازنویسـی   ي تـاریخ را ارزیـابی و  هامحتواي کتاب ،ها بپردازند و یک گروه پنج نفرهکتاب
  .کردند

کند توجه هاي پیش از خود متفاوت میزمانی را با سال بازههاي تاریخ این آنچه کتاب
هاي تـاریخ  تابمحوریت ک ،1317تا پیش از . هاستهاي فرهنگ و تمدن سلسلهبه بخش
هـاي  به جنبه ی نیزتوجه اندک که فرهودي و مجدزاده صهبا  گو این ؛وقایع سیاسی بود عمدتاً

کـه در پایـان وقـایع     این بخش وسعت یافته است، ضمن این ،1317اند، اما از تمدنی داشته
شامل تمام  ،»شرح اهمیت«ها افزوده شده است که البته دالیل اهمیت آن سلسله ،هاسلسله
بـه  هـا را در دو جن ها از سوي مولفان ایـن کتـاب  اهمیت آن توان می ها نیست، بلکهسلسله
وسعت بخشی و افزایش مـرز و ایجـاد امنیـت و عـدم تسلیــم در برابـر      : نخست :دانست
ها با نفوذ و سلطه فاتحان عرب و احیا زبان فارسی و مبارزه سلسله: ؛ دومهاي زمانقدرت

  .آداب و رسوم دوران باستان
اند که با هاي این دوره نیز به وفور از واژه وحدت ملی، میهن و ملیت استفاده کردهکتاب

ها در نمونه در خصوص جنبه دوم اهمیت سلسله براي. انجام شده است» ما«بر ضمیرتأکید 
از لحـاظ  ) صـفاریان (ایـن سلسـله   «: گونه آورده شده است مورد صفاریان و سامانیان این

ظهور ملیت ایران داراي اهمیتی به سزاست، حکومت عرب را در والیاتی که گرفته بـود از  
از ایـن زمـان ایرانیـان بـه زبـان      . ارسی یعنی همان زبان ملی ما را هم رونق دادبین برد، ف

خطبه از عربی به فارسـی شـد و یعقـوب اینـان را      ]حتی[ فارسی شعر گفتن را آغاز کردند
چون میهن ما را به آیین ایرانی آراستند « :آورد در مورد اهمیت سامانیان می 1.»تشویق کرد

هاي بزرگ سـامانیان بـه   از اقدامات و خدمت 2را تکمیل کردند و کار طاهریان و صفاریان
 ،کردن تاریخ ایران بود و گذشـته از تهیـه تـاریخ منثـور     میهن ضمن احیا ملیت ایرانی زنده

                                                
 .127ص سال دوم دبیرستان، کتاب تاریخ، )1319( الحسین شیبانی و دیگران،عبد .1
 .139ص همان، .2
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فرمان دادند تا داستان دیرین میهن ما به نظم هم سروده شود پس نخستین طرح شاهنامه را 
   1.»شاهان سامانی ریختند

مـیهن   هم در کنار واژگانی چون  زبان ملـی و  آن »ما«استفاده از ضمیر  هادر این متن
د و نشـان  کر نمایی همراه با نوعی قدرت را القا می بزرگ، این موضوع. در خور توجه است

شـرایط حاکمیـت پهلـوي اول قـرار      ایـدئولوژي و  از آن داشت که واژگان نیز تحت تـأثیر 
خصـوص صـفویه نیـز     این مـوارد در . یی خاصی بودنداي که داراي بار معنابه گونه ،گرفته

از همـان اسـتان مهـم    « :آید اي که در کتاب تاریخ سوم دبیرستان می به گونه ،دکر صدق می
ایران یعنی آذربایجان  که بنا به عقیده برخی از دانشمندان زرتشت پیامبر بـزرگ ایـران  از   

مـذهبی ظهـور کـرد کـه      و آنجا برخاسته بود در قرن دهم هجري یک جنبش وحدت ملی
این جنـبش را  صـفویان یعنـی فرزنـدان شـیخ      . میهن ما را بار دیگر به اوج عظمت رساند

  2.»ها شهر اردبیل بودالدین اردبیلی بر انگیختند که مقر خاندان آنصفی
بدون شبهه یکی از پادشاهان بزرگ و الیق « :آورد درباره شاه عباس می در جاي دیگر

اینکه رشید و دلیر بود و در بسیج و تربیت سپاه ایران همتی بسزا به کار ماست نخست  میهن
دوم . ترین دشمنان ایران را به جاي خود نشـاند برد لشکري نیرومند به وجود آورد و بزرگ

اینکه این پادشاه بزرگ اهتمام خاصی داشت که در داخله کشور مردم بـه امـن و آسـایش    
ن را موظـف کـرد کـه دربـاره مـردم راه دادگسـتري       زندگی کنند و تمام حکـام و مـاموری  

رغـم خشـک   کـرد علـی  گیرند و خود را نیز شب و روز از احوال مردم بازجویی مـی  پیش
      3».ارضـی حمایـت کـرد    ن زمان جوانمردي و بردباري کرد و اتباع غیرمسـلم مقدسی در آ

  4.به آبادانی کشور توجه کرد و تجارت را وسعت بخشید يو
بـه بعـد    1317هاي هاي تاریخی سالهاي متنیکی از ویژگی ه شد،که اشارگونه همان

هـا   اهمیت برخی از سلسـله  ایی شده و هاي سیاسی و تمدنی توجه ویژهاین بود که به جنبه
کومت صفویه که وحدت ملی را فراهم آورده یکـی  حکه  مورد تاکید قرار گرفته است چنان

                                                
 .140صهمان،  .1
  .21ص سال سوم دبیرستان، کتاب تاریخ ،)1319( عبدالحسین شیبانی و دیگران، .2
  .50صهمان،  .3
  .51صهمان،  .4
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انه رشته اتحاد و یگـانگی ملـت مـا کـه در اسـاس      پیش از صفویان بدبخت« .ها استاز آن
وجود دانسته از هم گسیخته شد ما ایرانیان به طور کلی منسوب به یک ملـت و یـک نـژاد    

ایم و تمام ساکنین این خاك از فرات و دجله تا سیحون و جیحون داراي دین و عادات بوده
اند و عالقه قلبی به قدرت و دانستهو رسوم و اخالق مشترك بوده و جملگی خود را ایرانی 

ها ظهور سرکشان اند و گاهی حوادثی مانند جنگترقی میهن و سرافرازي ملت ایران داشته
نادان خونخوار و نادانی مردم موجبات ستیزگی و نفاق فـراهم آورد و شـیرازه زنـدگانی و    

. فوي بـود هاي فترت بین تیموري و صرشته یگانگی این ملت را از هم پاشید یکی از دوره
اقامت او در ایران به حدي نبود که رسم کشـورداري  . تیمور مردي بود جهانگیر و خونخوار

پس در زمان او نظام داخلی کشور گسسـته  . بیاموزد و تنها در امور لشکري بصیرتی داشت
شد و جمعی کثیر از شاهزادگان روساي طوایف به خیال ریاست افتاده هـواي اسـتقالل در   

ه همین سبب تیمور ضعیف شد آسایش مردم از میان رفت نفـاق و کشـمکش   سر پروردند ب
  1.»بیشتري ایجاد شد و ایران ویران تاخت و تاز گردید

بـا طـول و تفصـیل از     ،صـفوي  ي ضمن توجه به اهمیت وافر سلسله ،همچنین در ادامه
کـه  ظهور صفویه کشـور ایـران را   «: ده استکرشاهان برجسته این سلسله تعریف و تمجید 
جویان بعضی از مدعیان سلطنت و ستیزه اینجا دوباره دستخوش ملوك الطوایف شده بود در

-اند نـام مـی  زدهرا  که هنگام جلوس شاه اسماعیل در نواحی مختلف کوس خودسري می

در چنین موقعی دولت صفوي ظهور و پادشاهان دلیر آن سلسـله بـه خصـوص شـاه     . بریم
هـاي  کمر همت بر میان بسته پس از رنج بسیار و جنـگ اسماعیل اول و شاه عباس بزرگ 

خونین مدعیان داخلی و دشمنان بیگانه را از میان برداشته ایران یکباره وحدت ملـی خـود   
سال در سراسر کشور از فرات تا سـیحون و جیحـون و از    100را به دست آورد و نزدیک 

   2.»و نفاق پدید نیامد دریاي خزر تا خلیج فارس که قلمرو آن دولت بزرگ بود طغیان
ـ که مولفان بـا ارا  ،هاي تاریخ به حاکمیت صفویه این بودیکی از دالیل توجه کتاب ي هئ

که آن را به عنوان نخستین حکومت ملی پس از تسلط  توانستند ضمن آنمی هوقایع این دور
                                                

 .61ـ62ص همان، .1
  .62ـ63صهمان،  .2
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اب فصلی در این کت. اعراب معرفی کنند، وقایع آن را در پیوند با عصر رضاشاهی قرار دهند
اعلیحضـرت شاهنشـاه رضاشـاه    «کـه عنـوان آن    ،به دوران رضاشاه اختصاص داشـت نیز 

خـاك ایـران را   که زمانی ، ي وقایع جنگ جهانی اولضمن ارایه ،در این متن. بود »پهلوي
 کشورهاي مختلـف بـه ایـران را دلیلـی بـر      حمالت 1،دانسته» میدان مبارزه دول جنگجو«

اي اوضاع نابسـامان کشـور را مقدمـه   وي با ذکر . داندمی آشکار شدن ضعف دولت مرکزي
تنها کسی که در این هنگام بـراي   ،براساس این متن .داده است براي اقدامات رضاشاه قرار

لذا نویسنده ضمن بر شمردن تمـامی اصـالحات   ؛ نجات کشور کمر همت بست رضاشاه بود
رضاشـاه، قـرار   ی محوریت پادشاه ها، تمامی اقدامات را بررضاشاه و شرح هر کدام از آن

داده است چرا که او با استقالل بخشیدن به کشور و تأسیس نظام وظیفه و قانونی نمودن آن 
پرستی که در دوستی و شاهي سلحشوري، میهـنبه حیات اجتماعی قوت بخشیده و روحیـه

رآمد تمـامی  سـ  يو .مجـدداً احیـا کـرد   را هاي قبل از خاطر ایرانیان زدوده شده بود  دوره
ي فرزنـدان  همه ،که با ایجاد یگانگی در بین مردم ،دانداقدامات رضاشاه را وحدت ملی می

بایست مسؤل ترقی میهن خود شوند و کشورشـان را از تاخـت و تـاز    این آب و خاك می
 ،اصالحات رضاشـاهی را  شود آمیز ادعا میاي اغراقدر این جا به گونه 2.دشمن نگاه دارند

  3.»دفترها باز نتوان گفت«به  ،ي مردم شدهپیشرفت همهکه موجب 
ولوژي حاکمیت اسـت و آمـوزش   ئپرستی ایدهاي شاهحاکی از جنبه، مطالب این کتاب

افزایش تعداد صـفحات عملکـرد رضاشـاه در    . است شدهپرستی عجین  محوري با شاهمیهن
ن همـراه بـا تصـاویر    و شرح و تفصیل آ ،هاي پایانی سلطنت ويآن هم در سال ،این کتاب

 ،بخشـیدن بـه ایـن نظـام     در جهت مقبولیت و مشروعیت ،دهکرشاه و اماکنی که او تأسیس 
  .ه استگرفتصورت 

         

  :هاي درسی رویه دانش تاریخ در کتاب تحلیل دو ارزیابی و
قابـل تفکیـک از مـتن     بعـد اساسـی و   بررسی دو ،هاي محتوایی تحلیل ویژگی در تبیین و
بعـد   ،نخسـت  .رسد اجتناب ناپذیر به نظر می ،درسی تاریخ هاي باشده در کت مطالب طرح

                                                
  .178صهمان،  .1
  .180ـ196ص  همان، .2
 .183صهمان،  .3
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نگـاري   سـنتی در تـاریخ   هاي معمول و که با تکیه بر همان برداشت، ها است مفید این کتاب
در  اندوزي از تاریخ تاکید دارد و تجربه آموزي و هاي عبرت بیشتر به جنبه اسالمی،ـ   ایرانی

 ؛ هویـت ملـی   آگـاهی و  بـه منظـور ایجـاد    ، فضاي فکري نوخاستهنیز متاثر از  ،این ضمن
نخبگانی  گران و هاي علمی اندیشه فعالیت .گیرند پردازش  قرار می موضوعات مورد طرح و

گروهی دیگـر   غالمرضا رشید یاسمی و زاده ایرانشهر، حسین کاظم ، یمحمدعلی فروغ مانند
  .قابل ارزیابی است برجسته و ،در این راستا

بیـنش تـاریخی    نشانگر استفاده ابزاري از دانش و ها، تابي دیگر این ک رویه ا بعد وام
انعکاسی  ،هاي درسی تاریخ در این عصر بررسی محتوایی کتاب واقع مطالعه و در. باشد می

گرایی  باستان پرستی و شاه و دوستی طرح مباحثی چون میهن .از ابزاري شدن این دانش بود
ولوژي ناسیونالیسـم حاکمیـت   ئنویسی بود که متاثر از ایـد  لی تاریخاز جمله موضوعات اص

دوسـتی بـه عنـوان     ي مـیهن  در اینجا باید خاطر نشان ساخت اگر چه برآمدن روحیـه  .بود
هاي توسعه را فراهم  هاي عصر مشروطه که امکان فراهم ساختن زمینه بخش مهمی از آموزه

وضـعیتی   دشـ ایجـاد   فکري که در این عصراما به دنبال چرخش  ؛آورد قابل توجه بود می
ناسیونالیسـم افراطـی حـاکم در     پرسـتی و  پدید آمد تا این وجه با وجوه دیگري نظیر شـاه 

سـازي   مـدرن  رسانی بـه تـامین توسـعه و    از مسیر اصلی فایده بخشی از اروپا پیوند یابد و
جا باید گفـت  در این .دشوبه ابزاري صرفا سیاسی در خدمت حاکمیت تبدیل  خارج شده و

 و برگ دادن به نظام پادشاهی به عنوان محور اصلی استبداد ایرانی شاخ و در واقع تزیین و
ـ ي مرکزي قدرت بدون مهار تحت پوشش مفاهیمی چون ناسیونالیسم  هسته ه از قضـا در  ک

توانست با اقبـال بسـیاري از    المللی نیز به شدت می عصر پهلوي اول با توجه به شرایط بین
اي کـه   بینش تاریخی مورد نیاز جامعه ي دانش و توسعه ن مواجه شود امکان رشد ونخبگا

سـترون   اجتماعی حاکمه رهایی یابد راـ   تارهاي سنتی سیاسیختالش داشت تا از زیر سا
مدرنیتـه   داران تجـدد و  در این راستا نخبگان حاکمیت پهلـوي بـه عنـوان داعیـه     ساخت و
ترین مفهوم سیاسی مورد تاکیـد در مـتن تـاریخ     پیچیده وترین  ناخواسته پوسیده خواسته و

یا الاقل به مهار مجلـس   ایران یعنی پادشاهی را که به دنبال انقالب مشروطه متزلزل شده و
 باز تعریف کردند و در مجمـوع پیامـد پیونـد تـاریخ و     پوشانیده و ایی نو آمده بود جامه در

 کتمان  برخی از حقایق تـاریخی شـده و  سیاست در این عصر موجب وارونه جلوه دادن و 
مبدل به دانشی در خدمت  ،جایگاه تاریخ در این دوره شدت به این دانش آسیب رساند و هب

  .قدرت انجامید
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  نتیجه  
 ،هاي درسی تـاریخ حاکم بر کتاب ولوژيئایدتوان دریافت که می ،از مجموع آنچه ذکر شد

پرسـتی،  گرایـی، شـاه  ژه به نژاد آریا، ایـران  وی گرا با توجهمصداق بارز ناسیونالیسم باستان
محوري بوده است و در طول دوران زمامداري رضاشاه از وضعیتی یکسان برخـوردار  میهن

هـاي  هـاي حاکمیـت بـر کتـاب    شد گستره شاخصهتر مینبود هر چه به پایان دوره نزدیک
که حاکمیت پهلوي به  یظامن. دشوپرستی بیشتر آشکار مییابد و ابعاد شاهتاریخ افزایش می

محوري بـود کـه در ایـن    وطن وگرایی ایران  گرایی، پرستی، باستانوجود آورد مبتنی بر شاه
ولوژیک را فـراهم  ئهاي دیگر این بسـتر ایـد  هاي تاریخ بیش از سایر کتابخصوص کتاب

وع ن ،نکته درخور توجه دیگر. دکرچگونگی طرح دانش را تعیین ) قدرت(نمود و حاکمیت 
نگاه به گذشته باستانی و نگارش وقایع اعصار قبل براساس دیدگاه حال به گذشته تـدوین  

تمام اندیشه و ذهنیت خود را در بررسـی وقـایع گذشـته     ،شده است به این معنی که مولفان
  . شده استتأثیرگذار بر ارزیابی مولفان از گذشته  دورههاي فکري ویژگی و اندتسري داده
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