
 

 

 

 

 

 سال اخیر 022تأملی بر رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی 

 )پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن(

 1غلامعلی منتظر

 2کلانتریاسماعیل 

 چکیده

 222شواهد تاریخی گویای این است که در ایران توجه به علم و فنّاوری برای توسعۀ کشور از حدود 

سال پیش و از اوایل سده سیزدهم خورشیدی آغاز شده است. در این مقاله با مطالعه و بررسی اسناد 

زش عموومی، آمووزش عوالی، هوای آمووهای دولت در حووزهترین اقدامو منابع تاریخی، به مرور مهم

ها در سه دوره تاریخی قاجار )از زمان صودار  عاوام میورزاپ، پهلووی و پژوهش و فنّاوری و نقد آن

ها، تصوویب قوانون خانهگیری مدارم جدید به جای مکتبشود. شکلجمهوری اسلامی پرداخته می

ی، رشود کمّوی و کی وی ها، رشد جهشی میزان باسوادالزامی شدن آموزش عمومی، تأسیس دانشگاه

های راهاوردی ماننود فنّواوری آموزش عالی، افزایش میزان انتشارا  علمی و توسعه فنّاوری در حوزه

ترین رویدادهای سیاستی حوزه علم و فنّاوری طی دو سده اخیور در ای مهمموشکی و فنّاوری هسته

-اجار و پهلوی، تسلط دیووانایران است. همچنین وابستگی به کشورهای خارجی به ویژه در دوران ق

ترین مسوالل سیاسوتی در حووزه علوم و المللی مهم های بینسالاری در حوزه علم و فنّاوری و تحریم

فنّاوری است که کشور با آن روبرو بوده است. با این حال، پس از پیروزی انقلاب اسولامی و بوه رغوم 

ای در لمللوی، دسوتاوردهای گسوتردها های بوینوجود موانع خارجی به ویژه جنگ تحمیلی و تحریم

 حوزه علم و فنّاوری کسب شده است.
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 مقدمه

هجدهم میلـادی  هسریع صنعت و اقتصاد متأثر از کاربرد علم و فنّاوری در آن از اواخر سد هتوسع     

نوزدهم میلادی، نخست در انگلستان و سپس در سراسـر اروپـا بـه وقـوو پیوسـت، ایـ   هل سدو اوای

(. Oxford, 2017; Britannica, 2017شـود )موضوو تحت عنوان انقلاب صنعتی از آن یـاد مـی

 هقاجار و در سد هگذاری علم و فنّاوری در ایران نیز از اوایل دوردهد سیاستشواهد تاریخی نشان می

پهلـوی  ه(. ای  موضـوو در دور1383نوری، نوری و قاضیم خورشیدی آغاز شده است )قاضیسیزده

هم دنبال شد، لیک  نه به صورت فرایندی مستمر، مدوّن و به ویژه مستقل؛ بلکه به صورت ضمنی و 

نوعاً توأم با واردات تجهیزات فنّاورانه از خارج کشـور و کـاربرد آن در صـنعت. پـس از وقـوو انقلـاب 

هـای اسـلام در کشـور شـکل خورشیدی، نظامی جدید مبتنی بـر آمـوزه 1310 هاسلامی در اواخر ده

های اسـلامی، مسـتلزم اسـتقلال ها و ارزشگرفت. تحقق کشوری آزاد، پیشرفته و مرفّه، و ذیل آرمان

در  کشور به ویژه هیابی به استقلال نیز مستلزم پیشرفت و توسعهای جهانی است، دستکشور از قدت

دهد که علم و فنّاوری به ها نشان میآن هاقتصادی است. بررسی روند تحول جوامع و نیز توسع هحوز

جوامـع اسـت، عامـل اصـلی در  هعنوان متغیری کلیدی و محوری، علاوه بر اینکه خود حاصل توسـع

اسلامی ایران جمهوری (. پس از انقلاب اسلامی، 1381رود )صنیع اجلال، شمار میپیشرفت و توسعه به

صـادرات و نـوآوری و گسـترش صـنایع  ههای پیشرفته، توسعبا تمرکز بر فنّاوری 1880 از اوایل دهه

های علم بر به ویژه هوافضا، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، فنّاوری نانو و فنّاوری زیستی، سیاستدانش

در وجه عمومی و چه عالی  گرفت. گسترش آموزش چهو فنّاوری را در سطح ملی به صورت جدّی پی

؛ و 2000 ههای نوظهـور از دهـپژوهش و فنّاوری ه؛ توسع1880 هو رشد میزان انتشارات علمی از ده

های علم و فنّـاوری در ، سه موج اصلی در سیاست2010 هبنیان از دهگذار به نوآوری و اقتصاد دانش

 (.UNCTAD, 2016اخیر است ) هایران طی سه ده

اخیر اسـت. بـدی   هرویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی دو سد هدنبال مطالعای  پژوهش، به 

سیزدهم هجـری شمسـی، شـامل دوران  همنظور ابتدا تحولات رویدادهای علم و فنّاوری از اوایل سد

ولایت عهدی عباس میرزا، ولایت عهدی امیرکبیر و نیز دوران پسا امیرکبیر در حکومت قاجار بررسـی 

چهاردهم، دوران پهلـوی اول و دوران پهلـوی ه اهم رویدادهای علم و فنّاوری در سد شود. سپسمی

دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت رویدادهای علم و فنّاوری در دوران جمهوری اسـلامی 

شود. بدی  ترتیـ  ایـ  پـژوهش، پژوهشـی تـاریخی اسـت و هـد  اصـلی  آن بررسی و تحلیل می

است. هد  اصلی پـژوهش « اخیر هرویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی دو سد هبررسی و مطالع»
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 (. 1387تاریخی، کشف آن چیزی است که در گذشته اتفاق افتاده است )دلاور، 

سال اخیر چـه بـوده  200رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی »پرسش اصلی عبارت است از: 

آمـوزش  هاهـم رویـدادها در حـوز»فرعی تدوی  شد:  برای پاسخ به ای  پرسش، سه پرسش« است؟

آموزش عالی در ایران  هاهم رویدادها در حوز»؛ «سال اخیر چه بوده است؟ 200عمومی در ایران طی 

اخیر چـه  هفنّاوری در ایران طی دو سد هاهم رویدادها در حوز»؛ «سال اخیر چه بوده است؟ 200طی 

ر قال  مقاله یا کتاب در ای  زمینـه انجـام نشـده، لـذا بـا از آنجا که پژوهش مستقلی د« بوده است؟

هایی مانند اند و جستجوی کلیدواژهزمانی پرداخته های  باز ههای تاریخی که به مطالعمراجعه به کتاب

، «نـوآوری»، «فنّـاوری»، «علـم»، «دانشـگاه»، «مدرسـه»، «آمـوزش عـالی»، «آموزش عمـومی»

سـال  200تا به استخراج رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی و ... تلاش شد « اقتصاد»، «صنعت»

 اخیر اقدام شود.

 آموزش عمومی هرویدادهای ایران در حوز .1

 قاجار ه. دور1-1

هجری شمسی( صدراعظم ایـران  1230 - 1191میرزا محمد تقی خان فراهانی مشهور به امیرکبیر )

هجری شمسـی بـود. او سـنت  1230تا  1227های در زمان حکومت ناصرالدی  شاه قاجار طی سال

های خارجی، مبنـای های حاصل از مأموریتدیوانی، دانش و باورهای فرهنگ ایرانی را توأم با تجربه

ها و تدابیر را ای از سیاستای به رشد علم داشت و مجموعهصدارت  خود قرار داد. امیرکبیر توجه ویژه

(. یکـی 1380؛ قیومی ابرقـویی، 1373؛ هاشمی رفسنجانی، 1331در ای  زمینه به کار بست )آدمیت، 

گذاری علم، تأسیس دارالفنون بود. هد  امیرکبیر از تأسیس تری  اقدامات امیرکبیر در سیاستاز مهم

-ای نداشتند. بدی  منظـور او هـمدارالفنون آموزش تمام فنون جدیدی بود که ایرانیان از آن سررشته

کند تا استادان خبره را در فنون جدید فنون، فرد معتمدی را عازم اتریش میزمان با ساخت  بنای دارال

هـا در آن هطرفـی دولـت اتـریش در ایـران؛ آواز(. بـی1373به ایـران بیـاورد )هاشـمی رفسـنجانی، 

های انگلیس و روسـیه در جـذب اسـتادان دستاوردهای علمی، فنی و نظامی؛ و کاست  از فشار دولت

(. بـدی  ترتیـ  1311؛ هوشـنگ مهـدوی، 1331؛ آدمیت، 1391بوده است )رینگر، تأثیر ناتریشی بی

سال پیش  20هجری شمسی، سه سال پس از تأسیس دارالفنون استانبول و  1230دارالفنون در سال 

اندازی دارالفنـون بـه عنـوان (. راه1370کار کرد )محبوبی اردکانی، از تأسیس دارالفنون توکیو آغاز به

نیـاز بـه  هآموزشی به سبک اروپایی که دولت پشتیبان آن بود، نشانگر درک فزاینـد هسنخستی  مؤس
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آمـوزش بـه سـبک  هجهش کمّی و کیفی در حوز هاصلاح آموزشی در انجام اصلاحات گسترده و نشان

 111آموزان دارالفنون در نخستی  سـال فعالیـت بـه (. تعداد دانش1391اروپایی در ایران بود )رینگر، 

های مهندسی، توپخانه، پیاده و سواره نظام، طـ  و جراحـی، فیزیـک، شـیمی، ید که در رشتهنفر رس

 (. 1331کردند )آدمیت، شناسی تحصیل میداروسازی و معدن

آرمان پیشرفت و آموزش نخبگان بـا برافتـادن امیرکبیـر و آغـاز صـدارت میـرزا آقاخـان نـوری 

-هجری شمسی با بحـران 1237رالدی  شاه که در سال )اعتمادالدوله( با موانع زیادی روبرو شد. ناص

ها و کفایتی دولت آقاخان در رفع مسائل داخلی و خارجی روبرو بود، تحت تأثیر رسالههای متعدد و بی

خان و اعتضادالسلطنه، مجـدداً کرده و تازه از فرنگ برگشته مانند میرزا ملکمسخنان نخبگان تحصیل

غیبـی( کـه بـی   ه)کتابچ« دفتر تنظیمات» هخان در رسالشد. میرزا ملکممند به انجام اصلاحات علاقه

سالگی نوشته اسـت، نخسـتی  طـرح  29تا  21هجری شمسی و در سنی   1238تا  1237های سال

هـای آموزشـی رسـمی و غیررسـمی در سـه سـطح  بینی مؤسسهجامع تعلیم و تربیت ایران را با پیش

ضیله( و عالی )عالیه( ذیل وزارت مستقل به نام وزارت معـار ، کـه مدارس ابتدایی )تربیه(؛ متوسط )ف

به ناصرالدی  شاه پیشنهاد کـرد. بـدی  « قانون تعلّم ملی»تا آن زمان تشکیل نشده بود، تحت عنوان 

آمـوزش همگـانی در ایـران بـود.  هترتی  ای  نخستی  پیشنهاد اساسـی بـه منظـور ایجـاد و توسـع

هجری شمسی با حکم ناصـرالدی  شـاه بـه عنـوان رئـیس دارالفنـون  1231اعتضادالسلطنه در سال 

بـه عنـوان « وزارت علـوم»هجری شمسـی، بـا تأسـیس  1237منصوب شد. یک سال بعد، در سال 

هجـری  1218ال نخستی  وزیر علوم  ایران نیز منصوب شد. اعتضادالسلطنه تا پایـان عمـر خـود، سـ

دانشـوران را  هشمسی، ای  دو س مَت را بر عهده داشت. او در مقام وزارت علوم دستور گـردآوری نامـ

« آثارالباقیـه»چنـی  دسـتور داد کتـاب هایی نوشت. هـمموسیقی، جغرافی و فیزیک رساله هداد. دربار

ادان خارجی دارالفنـون هـر های او موج  شد استابوریحان بیرونی را به فارسی ترجمه کنند. پیگیری

ها را به فارسی ترجمـه کننـد تـا مشـکل تـأمی  سال یک کتاب بنویسند و مترجمان ایرانی آن کتاب

دارالفنـون  هشمسی کتابخان 1212های درسی برای دارالفنون حل شود. اعتضادالسلطنه در سال کتاب

بـرای تـدریس و پـژوهش در چنی  تلاش کرد معلمان جدیدی را از خـارج کشـور را تأسیس کرد. هم

وقایع اتفاقیه به تـروی  علـم و  هدارالفنون جذب کند؛ ضم  اینکه از طریق نگارش مقالاتی در روزنام

 (.1381رویی، سازی مفاهیم علمی همت گماشت )خرمعمومی

آمـوزش همگـانی و  هالدولـه ایـدپس از ناصرالدی  شاه، فرزندش مظفرالدی  شاه با تشویق امی 

شـد، تأییـد و حمایـت کـرد. بـدی  ها توسط اندیشمندان پیگیری میرس ملی را که سالتأسیس مدا
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الدوله، با مدیریت میـرزا ترتی  نخستی  دبستان به سبک جدید با تأیید مظفرالدی  شاه به دست امی 

هجری شمسی در تهران تأسیس شد. در همـی  سـال انجمـ  معـار ،  1271حس  رشدیه در سال 

(. 1381رویـی، از فعالان نظام نوی  تعلیم و تربیت نیز در ایران تشکیل گردید )خرم متشکل از تعدادی

هجری شمسی در تهران و در دو  1277علمیه در سال  هرشدیه، مدرس هاندکی پس از گشایش مدرس

علمیه در بخش ابتدایی شامل چهار سـال و  هبخش ابتدایی و متوسطه تأسیس شد. تحصیل در مدرس

(. تأسیس نخسـتی  مدرسـه بـا حمایـت دولـت، 1391شامل سه سال بود )رینگر،  در بخش متوسطه

اولی  اقدامی بود که حکومت به منظور آموزش همگانی  مردم در ایـران برداشـت و سـرآغاز تأسـیس 

های مرتبط با آرمان پیشرفت مانند ادب، ترقّی، دانش، فرهنگ، لقمانیـه، کمـال و مدارس دیگر با نام

 (.1381یی، روخرد شد )خرم

با پیروزی انقلاب مشـروطیت، قـانون اساسـی جدیـد بـه امضـای مظفرالـدی  شـاه و ولیعهـد  او 

 1291محمدعلی شاه رسید، البته چند روز پس از امضـای آن، مظفرالـدی  شـاه درگذشـت. در سـال 

به تصوی  نمایندگان مجلس و تأیید محمدعلی شاه رسـید. در اصـول « متمم قانون اساسی»شمسی 

تحصیل و تعلیم علوم و معار  و صنایع آزاد است »هجدهم و نوزدهم ای  متمم چنی  بیان شده بود: 

تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتـی و تحصـیل اجبـاری بایـد »و « مگر آنچه شرعاً ممنوو باشد

مطابق قانون وزارت علوم و معار  مقرر شود و تمام مدارس و مکاتـ  بایـد تحـت ریاسـت عالیـه و 

 1299(. بـا برکنـاری محمـدعلی شـاه در سـال 1390)بـراون، « مراقبت وزارت علوم و معار  باشـد

 1280هجری شمسی توسط مجلس عالی، فرزندش احمدشاه به سلطنت رسید. در ای  میان در سـال 

شمسی بر اساس قانون اساسی ایران، تعلیمات ابتدایی برای تمام ایرانیان اجباری شـد؛ بـدی  ترتیـ  

ابتـدایی بگمـارد  هروند ایرانی مکلف شد فرزند خود را از س  هفت سالگی به تحصـیل در دورهر شه

شمسی قانون شورای عالی معار  به تصوی  مجلس رسـید و بـه  1300(. در سال 1381رویی، )خرم

هـای درسـی، آموزشـی و برنامـه هامور اجرایی مدارس مانند برگزاری امتحانات و تهی هموج  آن کلی

صلاحیت علمی و اخلاقی معلمان به شورای عالی معار  واگذار شد. یکی از وظایف شـورای تشخیص 

هـا بـرای اسـتفاده از عوایـد آن هعالی معار  بررسی و رسیدگی به موقوفات مذهبی و نظارت بر نحو

 (.1371تأسیس مدارس دولتی بود )همراز، 

 پهلوی ه. دور1-0

پهلوی را آغاز کـرد. در  هسلطنت نشست و سلسلشمسی، به تخت  1301رضاشاه پهلوی در سال      
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ای همی  سال دولت بر آن شد تا تعلیمات اجباری عمومی را در سطح کشور اجرا کند، بنابرای  لایحـه

تدوی  و آن را به مجلس ارائه کرد. همچنی  مجلس نیم درصد از عواید حاصل از مالیات اراضی را به 

شورای عالی معـار ، نظـام آموزشـی مـدارس  هن به توصیتحصیلات ابتدایی اختصاص داد. پس از آ

 هشش سـال هآموزان باید دو دورفرانسه به عنوان الگوی مدارس ایرانی پذیرفته شد. در ای  الگو دانش

 هپایـان تحصـیلات را از ادار هنامـها گواهیگذراندند و پس از پایان ای  دورهابتدایی و دبیرستان را می

کـل  هادار»ای بـه نـام هـای درسـی نیـز ادارهکردند. برای تدوی  و انتشـار کتـابمعار  دریافت می

ایرانـی  هشده فاقد کارایی بود و نیازهای جامعتأسیس شد. با ای  حال نظام آموزشی طراحی« نگارش

آمـوزان موظـف بودنـد شده بسیار سنگی  و تعداد آن زیاد بـود و دانـشکرد. دروس ارائهرا تأمی  نمی

هجری شمسی به بعد، نظام  1301(. بدی  ترتی  از سال 1371متعددی را حفظ کنند )همراز، مطال  

های قدیمی که تحت نظـر خانهگیری کرد و طی آن با ایجاد مدارس جدید، مکت آموزشی رشد چشم

هجـری شمسـی تأسـیس  1307سراهای مقدماتی در سال شد، تعطیل شد و دانشروحانیان اداره می

هجری شمسـی  1320(. تا شهریور 1391پرداختند )تکمیل همایون، تربیت آموزگارن میشدند که به 

 (.1383مورد رسید )علم و همکاران،  31سراهای کشور به تعداد دانش

ای پیدا کـرد. افـزایش سـطح عمـومی پهلوی دوم نظام آموزش عمومی تحولات گسترده هدر دور

گـذاری در بـه روسـتاها و سـرمایه« سـپاه دانـش»سواد، با فرستادن مشمولان جـوان تحـت عنـوان 

تـا  1311هـای های فنی و مؤسسات آموزش عالی در ای  زمینه تأثیرگذار بـود. بـی  سـالآموزشکده

میلیـون نفـر و بـا فـرا  1/1هزار نفر به  210دبیرستان از  هآموزان دورشمسی، تعداد کل دانش 1311

میلیون نفر رسید.  3/2دبیرستان به حدود  هدور آموزانهجری شمسی تعداد دانش 1317رسیدن سال 

 2/3ابتدایی، به ویژه با توجه به نقش سپاه دانش، از  هنام شده در دورآموزان ثبتچنی  تعداد دانشهم

( در نقـد 1373شمسی رسید. کاتوزیان ) 1317میلیون نفر در سال  9/1به  1312میلیون نفر در سال 

 کند:وم موارد ذیل را بیان میپهلوی د ههای آموزشی دورسیاست

سواد بـود، بخـش قابـل تـوجهی از ای از جمعیت کشور بیدر زمانی که درصد قابل ملاحظه (الف

رغـم وجـود سـپاه شمسی و بـه 1317های آموزشی پرهزینه شد. تا سال آموزشی صر  شبکه هبودج

سواد شش سال، هنوز بیدرصد از جمعیت روستایی بالای  90درصد از کل جمعیت و  11دانش، حدود 

 بودند؛

آموزش در نواحی شهری و به ویژه شـهرهای بـزرص صـر  شـد. در  هبخش زیادی از بودج (ب

شمسی با انفجار درآمد نفت، دولت تحصیل در مدارس ابتدایی و متوسطه، حتـی مـدارس  1312سال 
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آموزش بر تعداد مدارس، شـاگردان و ...  هبودج هخصوصی را رایگان کرد. اما ای  افزایش قابل ملاحظ

 های مرفّه بود؛نیفزود بلکه تنها کمک خرج دیگری برای خانواده

بــا افــزایش ناگهــانی تعــداد مــدارس، شــاگردان و مؤسســات آمــوزش عــالی و دانشــجویان،  (ج

 های جدی به ویژه در کادر آموزشی به وجود آمد. در نتیجه سطح آموزش پایی  آمد.محدودیت

 جمهوری اسلامی ه. دور1-3

گیـری انقلـاب شـکل هنارضایتی عمومی و قرارگرفت  ملت در برابر حکومت پهلوی، بـه تـدری  زمینـ

شمسـی بـه  1317بهمـ  سـال  22اسلامی ایران را فراهم کرد. بدی  ترتی  انقلاب اسلامی ایران در 

جمهـوری  های در دور(. به لحاظ وضعیت آموزشـی تحولـات گسـترده1399پیروزی رسید )کاتوزیان، 

هجری شمسی حـدود  1311سال که در سال  1اسلامی رخ داده است. میزان باسوادی در افراد بالای 

)مرکـز آمـار ایـران،  1/97هجری شمسی به حدود  1381(، در سال 1371درصد بوده )رزاقی،  1/17

برابر بـا  81در سال  ( رسیده است؛ البته سازمان نهضت سوادآموزی میزان باسوادی را در ایران1381

 ه(. سازمان نهضت سوادآموزی در ارتقای باسـوادی در دور1381درصد اعلام کرده است )ایسنا،  7/81

جمهوری اسلامی ایران نقش تأثیرگذاری داشته است. پس از پیروزی انقلـاب اسـلامی در ایـران و بـا 

شمسی، سـازمان  1319ال در دی س توجه به اهمیت و ضرورت سوادآموزی، به فرمان امام خمینی

؛ 1397سوادی در کشور تأسیس شد )کـاظمی و بزرگـی، نهضت سوادآموزی با هد  از بی  بردن بی

 (.1381سازمان نهضت سوادآموزی، 

تغییر نظـام آموزشـی و تربیـت معلـم تصـمیمات  هاسلامی در زمین انقلاب پیروزی از بعد بلافاصله

جدیـد مراکـز تربیـت معلـم تهیـه و در  هاساسنام سیهجری شم 1319مهمی اتخاذ گردید . در سال 

بـر  .آمـوزش و پـرورش رسـیدوقت غیاب شورای عالی آموزش و پرورش به تأیید شهید رجایی وزیر 

مراکز تربیت معلم به منظور تربیـت و تـأمی  معلمـان شایسـته بـرای مـدارس  ،ای  اساسنامه اساس

شمسی،  1391 سال (. در1381شگاه فرهنگیان، )دان شدندی در سطح کشور تأسیس یابتدایی و راهنما

 سـال تیـر در و رسـید فنّاوری و تحقیقات علوم، وزارت تصوی  به معلم تربیت مراکز جدید هاساسنام

 تری  هد مهمای  اساسنامه  براساس. گردید ابلاغ پرورش و آموزش وزارت به هجری شمسی 1392

از: تـأمی  و تربیـت بخشـی از نیـروی مـورد نیـاز وزارت آمـوزش و  اسـت مراکز تربیت معلم عبارت

 مجتمـع. تأسـیس شـدمجتمع آمـوزش عـالی پیـامبر اعظـم هجری شمسی  1391در سال  پرورش.

ای های فنی و حرفـهانشکدهد و هاآموزشکده معلم، تربیت مراکز تجمیع به اعظم پیامبر عالی آموزش
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امکانـات، نیـروی  هبا کلیـهجری شمسی  1380سال اردیبهشت از شده یاد آموزشی اقدام کرد. مراکز

ها به صورت کامل از وزارت آموزش و پرورش منتزو و فعالیـت ولیتؤتعهدات و مس، هاانسانی، دارایی

)دانشگاه  اوری آغاز گردیدزیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فنّ «ایدانشگاه فنی و حرفه»آن در قال  

 .(1381فرهنگیان، 

 آموزش عالی هرویدادهای ایران در حوز .0

 قاجار ه. دور0-1

های مختلف علـوم عالی دیگر نیز در حوزه هقاجار و پس از تأسیس دارالفنون، چند مدرس هدر دور     

طـ ،  هفلاحـت، مدرسـ هعلوم سیاسی، مدرس ه(: مدرس1391و فنون تأسیس شدند )تکمیل همایون، 

تجـارت، دارالمعلمـی  عـالی،  هعالی فلاحت، مدرسـ همدرس حقوق، هدارالمعلمی  و دارالمعلمات، مدرس

تخصصی مربوطه بوده است.  هپزشکی. مأموریت اصلی هر کدام تربیت متخصصی  در حوزدام همدرس

 پهلوی دانست. هآموزش عالی را در دور هتوان آغاز اقدامات بنیادی  در حوزلیک  می

 پهلوی ه. دور0-0

  قانون تأسیس دانشگاه، بنای دانشگاه تهران نهـاده شـد و شمسی با تصوی 1313در اواخر سال      

(. در قانون 1391شده تا آن زمان را در برگرفت )سینایی، های تأسیستمامی مدارس عالی و دانشکده

-، مجلس شورای ملی به وزارت معار  اجازه داد مؤسسـه1312تأسیس دانشگاه تهران، مصوّب سال 

لیم علوم و فنون و ادبیات و فلسفه در تهران تأسیس نمایـد. دانشـگاه را برای تع« دانشگاه»ای به نام 

دانشگاه تهـران در  هشود. شش دانشکدنامیده می« دانشکده»ها، دارای شعبی است که هر یک از آن

علـوم طبیعـی و  هعلوم معقول و منقـول؛ دانشـکد ه(: دانشکد1378آغاز کار عبارت است از )حکمت، 

حقوق و  هط  و شع  و فروو آن؛ دانشکد هو فلسفه و علوم تربیتی؛ دانشکد ادبیات هریاضی؛ دانشکد

 فنی و علوم مهندسی. هعلوم سیاسی؛ دانشکد

(. تعـداد 1378اصغر حکمـت، وزیـر معـار ، بـود )حکمـت، نخستی  رئیس دانشگاه تهران، علی

دانشـکده در سـال  11نفـر در  3300به بـیش از  1313نفر در سال  991دانشجویان ای  دانشگاه از 

بـه تصـوی  رسـید و « طرح تأسیس دانشـگاه تهـران»(. پس از آن که 1391رسید )سینایی،  1320

های موجود فعالیت آموزشی خود را دنبال کردند، ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص در دانشکده

تـی دیگـر مراکـز های دولهای دیگر نیز آشکار شد. بدی  ترتی  علاوه بر وزارت معار ، سازمانشعبه
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های تخصصی تأسیس کردند. بـه تـدری  برخـی از آموزش هتحصیلات عالی  اختصاصی به منظور ارائ

های آن قرار گرفتنـد و تعـدادی دیگـر رونـد ای  مراکز به دانشگاه تهران پیوسته و در شمار دانشکده

ر وقـت، وزیـهجـری شمسـی نخسـت 1311(. در سـال 1377تکمیلی خود را طی کردنـد )احیـایی، 

محمدعلی فروغی، مأمور شد مقدمات تأسیس فرهنگستان زبان فارسی را فراهم کند. بدی  ترتی  در 

رسمی فرهنگسـتان زبـان فارسـی برگـزار شـد )همـراز،  ههجری شمسی نخستی  جلس 1311خرداد 

1371.) 

در مجلـس تصـوی  شـد. بـر « هاهای شهرستانقانون تأسیس دانشگاه»شمسی  1329در سال 

هجـری شمسـی  1327مجاز شد دانشگاه تبریـز را کـه در سـال « وزارت فرهنگ»ای  قانون  اساس

های مشهد، اصفهان، شـیراز و هـر شهرسـتان چنی  در شهرستانتأسیس شده بود، تکمیل کند و هم

دیگر که لازم بداند به تدری  به تأسیس دانشگاه اقدام کند. بر اساس ای  قانون وزارت فرهنگ مکلف 

هـا مقـدم بـدارد )مرکـز پزشکی و کشـاورزی را در اسـتان هجرای ای  قانون، تأسیس دانشکدشد در ا

 207شمسـی، در مجمـوو  1311(. بدی  ترتی  در سـال 1381های مجلس شورای اسلامی، پژوهش

 111آموزش عالی در سطح کارشناسـی و بالـاتر و  همؤسس 90دانشگاه،  12مرکز آموزش عالی شامل 

هـزار دانشـجو  111چنی  حـدود در سطح کاردانی به فعالیت مشغول بودند. هم آموزش عالی همؤسس

نفـر دانشـجو در مؤسسـات آمـوزش  19700ها، حـدود دانشجو در دانشگاه 11300مشتمل بر حدود 

دانشجو در سایر مؤسسات آموزش عالی کشور مشغول به تحصیل  37900دولتی با وابسته به دولت و 

 (.1311، آوریاند )سیما شمسبوده

دانشـجو در سـال  100و پذیرش « دانشگاه آزاد»پهلوی دوم، تأسیس  هرویداد مهم دیگر در دور

-راه»و « هـای پایـهتربیت معلم در رشـته»شمسی بود. دو مأموریت مهم دانشگاه آزاد ایران،  1311

پهلوی  هدر دور (.1399؛ فراستخواه، 1382ا ، بود )باقری و کریم« اندازی و تروی  آموزش از راه دور

گذاری در تأسیس مشارکت تأثیرگذار بخش غیردولتی و سرمایه هشده، در زمینهای انجامرغم تلاشبه

(. در ایـ  دوره آمـوزش 1382ا ، مؤسسات آموزش عالی موفقیتی حاصل نشد )باقری و کریم هو ادار

ها طراحـی امریکاییمشی عمومی کشور را های خارجی داشت و خطعالی وابستگی شدیدی به قدرت

کرد و خفقان و ترس بر همه جای کشور حـاکم بـود، چنـدان داد میکردند. فساد مالی بیو تبیی  می

امـور مداخلـه داشـت و بـر کـار چـا، کتـاب،  هکه سازمان اطلاعات و امنیت کشور )ساواک( در همـ

چنی  سهم دانشجویان از طبقات (. هم1382شد )فراستخواه، ها و ... وارد مینشریات، ادارات، دانشگاه

 19، 1312گیـری از وزارت علـوم، در سـال مختلف جامعه، بسیار نامتعادل بود. بر اساس یـک نمونـه
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های بازاری و صـاحبان درصد از خانواده 31های بوروکرات، ها از خانوادهدرصد از دانشجویان دانشگاه

 1کـارگر شـهری و  هدرصـد از طبقـ 2می ، مالکان و کشاورزان صاح  ز هدرصد از خانواد 7صنایع، 

درصـد از جمعیـت  91آخر حدود  هدرصد از روستاییان بودند. شایان ذکر است که در ای  سال دو طبق

 (.1373دادند )کاتوزیان، کشور را تشکیل می

 جمهوری اسلامی ه. دور0-3

د. در بهـار سـال ای در آمـوزش عـالی ایـران رخ دابا پیروزی انقلاب اسلامی رویدادهای گسـترده     

ها تعطیل و ستاد انقلـاب فرهنگـی تشـکیل شـد. هـد  از انقلـاب فرهنگـی، ایجـاد ، دانشگاه1318

سازی نیروی های آموزشی(، پاکمحتوای آموزشی )منابع و کت  درسی و سرفصل هاصلاحات در زمین

ا ، اقری و کـریمها و ... در راستای هدایت و پیشبرد اهدا  انقلـاب اسـامی بـود )بـآموزشی دانشگاه

(. ستاد انقلاب فرهنگی بر اساس فرمان امام خمینی )ره( ملزم بـود کـه در برخـورد بـا مسـائل 1382

(: 1381های خود را بر چند محور متمرکـز کنـد )شـورای عـالی انقلـاب فرهنگـی، دانشگاهی فعالیت

جو؛ اسلامی کـردن جـوّ ها؛ گزینش دانشتربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاه

هـا در خـدمت مـردم ها به صورتی که محصول کار آنهای آموزشی دانشگاهها و تغییر برنامهدانشگاه

هجری شمسی برای دومـی  بـار ترکیـ  سـتاد انقلـاب  1313در آذر سال  قرار گیرد. امام خمینی

کیبـی جدیـد تشـکیل شـد فرهنگی را ترمیم کردند و بدی  ترتی  شورای عالی انقلاب فرهنگی بـا تر

گـذاری، (. شورای عالی انقلاب فرهنگـی مرجـع عـالی سیاسـت1381)شورای عالی انقلاب فرهنگی، 

گیری و هماهنگی و هدایت امـور فرهنگـی، آموزشـی و پژوهشـی کشـور در مشی، تصمیمتعیی  خط

و در حکـم الـاجرا شود و تصمیمات و مصوّبات آن لـازمهای کلّی نظام محسوب میچارچوب سیاست

جمهوری اسلامی آموزش عالی به لحاظ کمّـی،  ه(. در دور1371قانون است )مجلس شورای اسلامی، 

هجری شمسـی جمعیـت  1311جهش بزرگی را تجربه کرده است. بدی  ترتی  در حالی که در سال 

هجـری  1381دادند، ایـ  عـدد در سـال درصد از جمعیت کشور را تشکیل می 1/0دانشجویان تنها 

 (.1311؛ شمس آوری، 1397؛ رهنمایی، 1381درصد رسیده است )سعیدی،  1/1سی به حدود شم

ها و مراکز آموزش عالی مختلفی تدری  و به اقتضای نیاز، دانشگاهبا وقوو انقلاب اسلامی ایران، به

و بـر از جمله نهادهایی است که بعد از انقلاب اسلامی « دانشگاه آزاد اسلامی»در کشور تأسیس شدند. 

 هاساسنام 1311(. در آذر سال 1379وجود آمد )کورنگ بهشتی، انقلابی به هاساس ضرورت و نیاز جامع

المنفعـه معرفـی گردیـد کـه ای عامدانشگاه آزاد اسلامی نوشته شد که بر اساس آن دانشگاه، مؤسسه
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شورای عـالی انقلـاب شود. ای  دانشگاه زیر نظر های آن صر  امور مربوط به دانشگاه میهزینه ههم

آموختگـان آن، بـه صـورت مسـتقل و از طـر  کند و مدرک اعطایی بـه دانـشفرهنگی فعالیت می

شود. در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی، با قری  به یک میلیون و صـد دانشگاه آزاد اسلامی اعطا می

-رای پن  میلیـون دانـشچنی  داهزار دانشجو، سومی  دانشگاه جهان از نظر تعداد دانشجو است. هم

هزار نفر عضو هیئت علمی و مـدرّس تمـام  70میلیون متر مربع فضای آموزشی مسقف،  10آموخته، 

 (.1381وقت و نیمه وقت است )دانشگاه آزاد اسلامی، 

یکی از اتفاقات مهم در آموزش عالی کشـور در ایـ  دوران، تفکیـک آمـوزش پزشـکی از وزارت 

هجری شمسی به منظـور  1311وزارت بهداری و بهزیستی بود. در سال آموزش عالی و الحاق آن به 

مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشکی کشـور در جهـت تـأمی  و تعمـیم بهداشـت، درمـان،  هاستفاد

تشکیل شد. به موج  ای  « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»بهزیستی، آموزش و پژوهش؛ 

بهزیستی و آن قسـمت از وظـایف و اختیـارات وزیـر فرهنـگ و اختیارات وزیر بهداری و  هقانون کلی

آموزش عالی که در ارتباط با امور بهداشت، درمان، آمـوزش و پـژوهش پزشـکی بـود بـه وزیـر ایـ  

 1311(. علاوه بر ای  در سـال 1381وزارتخانه محول شد )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

تأسـیس مؤسسـات آمـوزش عـالی غیردولتـی  هنامـآیی شمسی شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات 

غیرانتفاعی را به هد  استفاده از امکانات بخش غیردولتی در گسـترش آمـوزش عـالی بـه تصـوی  

 (.1311های مجلس شورای اسلامی، رساند )مرکز پژوهش

کـاربردی بـه عنـوان بـازوی  - هجری شمسی طرح تأسیس دانشگاه جامع علمی 1370در سال 

بینی شد و پـس از کاربردی پیش -های علمیکاربردی در شورای عالی آموزش -ظام علمیاجرایی ن

هجری شمسی به تصـوی  شـورای گسـترش آمـوزش  1371ای  دانشگاه در مهر سال  هآن اساسنام

مرکـز  311شـامل  1070حـدود  1381کـاربردی در سـال  - عالی رسید. تعداد مراکز آموزش علمی

صـنعت،  هدرصد ای  مراکز در حوز 20مرکز عمومی است. حدود  211 مرکز دولتی و 100خصوصی، 

 هدرصـد حـوز 13فرهنگ و هنر و حـدود  هدرصد در حوز 8کشاورزی، حدود  هدرصد در حوز 9حدود 

 (.1381کاربردی،  - کنند )دانشگاه جامع علمیمدیریت و خدمات اجتماعی فعالیت می

شگاه آزاد ایران )کـه پـیش از ایـ  در سـال هجری شمسی با تجمیع امکانات دان 1317در سال 

هجری شمسی تأسیس شده بود( و دانشگاه ابوریحـان بیرونـی، تنهـا دانشـگاه آمـوزش  بـاز و  1311

؛ 1381آموزش از راه دور در جمهوری اسلامی به نام دانشگاه پیام نور تأسیس شد )دانشگاه پیام نـور، 

مرکز و واحد در سراسـر  181انشگاه پیام نور دارای اکنون د(. هم1317شورای عالی انقلاب فرهنگی، 
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اند و نیز دارای یک مرکز بـرون مـرزی استان سازماندهی شده 31کشور است که به شکل استانی در 

 910الملل است. تعداد دانشجویان ای  دانشـگاه حـدود ریزی و هماهنگی مراکز بی به نام دفتر برنامه

 (.1381 هزار نفر است )دانشگاه پیام نور،

ای از وزارت آمـوزش و شمسی، با انتقال مسـؤولیت آمـوزش عـالی فنـی و حرفـه 1380در سال 

 فنی دانشگاه. به کار کردآغاز  «ایدانشگاه فنی و حرفه»پرورش به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، 

 پراکنده کشور مختلف یها¬آناست در ایحرفه و فنی هآموزشکد و دانشکده 170قال   در ایحرفه و

ای  دانشگاه تربیت کاردان )تکنسی ( است. البته در تعدادی از مراکز ای  دانشـگاه،  است. هد  اصلی

 101ا به نحوی که سطح کـاردانی پیوسـته بـ است، های کارشناسی ناپیوسته و پیوسته نیز فعالدوره

 200ز ت خـود را بـه بـیش اخدما رشته 1 پیوسته کارشناسی رشته، 11با  ناپیوسته کارشناسی و رشته

 (.1381ای، نمایند )دانشگاه فنی و حرفهمی ارائه دانشجو هزار

تری  رویـدادها در حـوزه آمـوزش عـالی در دوره جمهـوری اسـلامی، رشـد جهشـی یکی از مهم

 1311تـا سـال  1318مشارکت ایران در خلق علم در جهان است. سهم ایران در خلق علـم از سـال 

 12/0هجـری شمسـی،  1381تـا  1317درصد بوده در حالی که از سال  03/0هجری شمسی، تنها 

(. 1381درصد علم دنیا توسط دانشمندان ایران خلق شده است )پایگاه استنادی علـوم جهـان اسـلام، 

، نسـبت بـه پـیش از انقلـاب 1381بدی  ترتی  خلق علم در ایران بعد از انقلاب اسـلامی و در سـال 

هـای (. بر اساس تعـداد نمایـه1381است )پایگاه استنادی علوم جهان اسلام،  برابر شده 130اسلامی، 

، تعـداد اسـناد علمـی 2019ثبت شده در وبگاه علم مؤسسه اطلاعات علمی تامسون رویتـرز در سـال 

مـورد اسـت.  11181منتشرشده توسط ایران در سه حوزه علوم، علوم اجتماعی و علوم انسانی و هنـر 

خلق کرده و به ای  لحـاظ در جایگـاه  2019درصد از علم جهان را در سال  78/1بدی  ترتی  ایران 

تغییرات تعداد اسناد علمی منتشرشـده توسـط  1(. شکل 1387هفدهم دنیا قرار گرفته است )صبوری، 

 دهد.سال اخیر نشان می 20ایران را طی 

 
 (1931اخیر )صبوری،  سال 02تغییرات تعداد اسناد علمی منتشرشده توسط ایران طی  -1شکل 
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 فنّاوری هرویدادهای ایران در حوز .3

 قاجار ه. دور3-1

عباس میرزا و با هـدایت وزیـر دربـار او، میـرزا  هها به منظور کس  فنّاوری در دورنخستی  اقدام     

تـری  اقـدمات عبـاس میـرزا عیسی قائم مقام فراهانی معرو  به میرزا بزرص، انجام شد. رؤوس مهم

فنّـاوری؛ اعـزام  ه(: استخدام مستشـاران خـارجی بـرای توسـع1380قیومی ابرقویی، عبارت است از )

بـافی جدیـد و محصل به خارج از کشور به منظور کس  علوم و فنون جدیـد؛ سـاخت کارگـاه پارچـه

 تأسیس چاپخانه؛ تشویق و حمایت از صنایع جدید.

ظامی جدید از اروپـا بـه منظـور های نایرانیان، کس  علوم و فنّاوری هدر ای  دوره نخستی  مسئل

مقابله با تهدیدهای روسیه بود. بدی  منظور نخستی  گروه فرانسوی به سرپرسـتی ژنـرال گـاردان در 

بـرداری و هجری شمسی به ایران آمد. ایـ  گـروه شـامل جمعـی از متخصصـان نقشـه 1191سال 

 1197ای در سـال ساس معاهدهها بر اها، انگلیسیسازندگان تجهیزات نظامی بودند. پس از فرانسوی

های نظامی و سازماندهی را به ایرانیان آموختند، اگرچـه شمسی، برخی از فنون جدید جنگی، آموزش

ها، فرهنگ و ساخت کلی ارتش ایران تغییر نکرد. عباس میرزا، علاوه بر اصـلاحات در طی ای  آموزش

علم و فنّاوری انجـام داد کـه از  هور توسعنظامی، با کمک میرزا بزرص، اقدامات دیگری را نیز به منظ

چنی  نخستی  کارگاه معادن را نام برد. هم هکت  و توسع هتوان کس  علوم جدید، ترجمآن جمله می

کار کـرد. عبـاس ایران بود، در ای  زمان آغاز به هبافی کشور، که در واقع نخستی  کارخانجدید پارچه

نیاز شوند. ضروری است باید در ایران تولید شود تا از واردات بی میرزا باور داشت هر چه برای ایرانیان

 (.1319ای هم در تبریز تأسیس شد )محبوبی اردکانی، در همی  زمان چاپخانه

صنعت جدیـد گروهـی از فرنگیـان را بـه ایـران آورد. بـدی   هعباس میرزا تلاش کرد برای توسع

هـایی دریافـت شـد. امـا ای انگلیسی منتشـر و جـوابمنظور اعلانی هم توسط میرزا صالح در روزنامه

(. اقـدام دیگـر عبـاس 1370ای نرسید )نفیسی، دهد که ای  برنامه به نتیجهشواهد تاریخی نشان می

میرزا اعزام افرادی به فرنگ برای تحصیل، کس  فنّاوری و آموخت  علـوم جدیـد بـود. میـرزا صـالح 

(؛ البتـه ایـ  1370ی از ای  افراد است )محبوبی اردکـانی، گذار صنعت چا، در ایران یکشیرازی بنیاد

 (.1380کرد )قیومی ابرقویی، ها از برنامه و سیاست مشخصی پیروی نمیاعزام

ای به رشد فنّاوری و صنعت عباس میرزا، امیرکبیر در دوران صدرات خود، توجه ویژه هپس از دور

آن را  هرشد و توسـع ه  زمینه به کار بست که زمینها و تدابیر را در ایای از سیاستداشت و مجموعه

؛ هاشـمی 1331علـم و فنّـاوری عبـارت اسـت از )آدمیـت،  هفراهم کرد. رؤوس اقـدامات او در حـوز
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(: اقتبـاس صـنعت از غـرب؛ تأسـیس کارخانـه؛ حمایـت از 1380؛ قیومی ابرقویی، 1373رفسنجانی، 

ای از صنعت داخلی؛ تأسیس ت مالیاتی و تعرفهکشاورزی؛ حمای هصنایع دستی؛ استخراج معادن؛ توسع

ای از استادکاران ایرانـی مصنوعات داخلی. امیرکبیر برای اقتباس صنعت  جدید اروپا، عده همراکز عرض

هـا پـس از فراگـرفت  های مختلف صنعت جدیـد را بیاموزنـد. آنپترزبورص فرستاد که رشتهرا به س 

 هبلورسـازی، کارخانـ ههـای مختلفـی از جملـه کارخانـکارخانـه صنایع مورد نظر به ایران بازگشتند و

چنی  طی چنـدی  نامـه ریزی و نساجی را تأسیس کردند. امیرکبیر همهای چدنکاغذسازی و کارگاه

به فردی که برای استخدام معلم و استاد به اتریش فرستاده بود، دستور داد چندی  نفر که در صـنعت 

شناسـی مهـارت آن روزها در ایران بسیار مـورد احتیـاج بـود( و معـدنسازی )نوعی پارچه که ماهوت

بـزرص در ایـران ایجـاد شـد  ههـای امیرکبیـر چنـد کارخانـداشتند، به کشور اعزام شود؛ در اثر تلاش

 (.1373)هاشمی رفسنجانی، 

-ژههای غربی بود، اهمیت ویـامیرکبیر توأم با توجه به صنعت جدید که ابتکار آن در اختیار دولت

کـرد. او گیری از آن میهای چشمای هم برای صنایع دستی کشور قائل بود و به همی  دلیل حمایت

کردن ایران آگاه بود، بنابرای  اقداماتی را در ایـ  بـاره انجـام به اهمیت استخراج معادن برای صنعتی

علمـی و  هبـه شـیو داد: استخدام کارشناسان و استادان علوم و فنون جدید به منظور استخراج معادن

های دولتی از اسـتخراج مردمی؛ انجام حمایت هفنی؛ تأکید بر استخراج معادن توسط مردم و با سرمای

رسـانی و تـروی  کشـت محصـولات کشاورزی شامل سدسازی، آب همعادن. اقدامات امیرکبیر در حوز

ای های تعرفـهسیاست(. از جمله اقدامات دیگر امیرکبیر وضع 1373مختلف بود )هاشمی رفسنجانی، 

او  هچنـی  در دورهـای خـارجی شـد؛ هـمگران ایرانی بود که موج  ناخشنودی دولـتبه نفع صنعت

در کاروانسرایی در تهران شکل گرفت که در « الصنایعمجمع»نخستی  نمایشگاه صنعتی ایران به نام 

 (.1331دمیت، دادند )آگران مصنوعات خود را در معرض نمایش و فروش قرار میآن صنعت

زمان با حکومت قاجار، سیزدهم هجری شمسی و هم هکوتاه صدارت  امیرکبیر در سد هپس از دور

-اقتصاد ایران مانند سیاست آن، ناگزیر از تعادل خارج شد. از جمله پیامدهای ای  امر انعقـاد موافقـت

بنیـه و از حیـف فنـی کـم ای بود که صنعت داخلی را، که از لحـاظ اقتصـادیای  ویژههای تعرفهنامه

دفـاو گذاشـت. حاصـل ایـ  فراینـد، از قیمت بیافتاده بود، در رقابت با محصولات ماشینی ارزانعق 

هـای کشـاورزی تجـاری، شده، گرایش به سـمت تولیـد فـراوردهدست دادن صادرات کالاهای ساخته

 (.1373توزیان، کاهش احتمالی تولید مواد غذایی اصلی و اقزایش عمومی واردات بود )کا
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 پهلوی ه. دور3-0

نـوزدهم میلـادی( در ایـران وجـود  هسیزدهم هجری شمسـی )سـد هصنایع ماشینی تا اواخر سد

هـای هایی با تعداد ده کارگر یا بیشتر نادر بود. صنایع معمـولی بیشـتر شـامل کارگـاهنداشت و کارگاه

ایع کارگـاهی در بیشـتر نقـاط کشـور وری و تولیدی بودند که در بازار داخلی سهم داشتند. صـنپیشه

(؛ لیک  بروز انقلاب صنعتی و نفوذ صنایع ماشینی در نساجی و بافنـدگی، 1312گسترده بود )عیسوی، 

از هم پاشیدگی صنایع کارگاهی را فراهم کرد. صنایع کارگاهی از لحاظ فنّاوری محـدود بـود و  هزمین

 (.1371ومت کنند و ناچار به انزوا شدند )فیوضات، رقابت با صنایع ماشینی مقا هتوانستند در عرصنمی

اندازی کارخانجـات قنـد، سـیمان، نسـاجی، محصـولات شـیمیایی، رضاشاه، دولت به راه هدر دور

(. تا 1331کنسروسازی، صنایع خشکبار، کشت تنباکو، چای، اکتشا  معدن و ... اقدام کرد )جمالزاده، 

 281نگ جهانی دوم و پایان سلطنت رضاشـاه، حـدود زمان با آغاز جهجری شمسی، هم 1320سال 

(. در ایـ  1312کـیش، صنعت به وجود آمـد )صـداقت هرشت 22واحد صنعتی )دولتی و خصوصی( در 

خارجی بود، تحت  هدوره دولت، بخش بزرگی از صنایع به استثنای صنایع نفت را که وابسته به سرمای

 ههای جدیـد بـا سـرمایبه عهده گرفته و کارخانه نظارت داشت. دولت تجدید سازمان صنعتی را خود

کـردن از بالـا تحـت عنـوان (. با ای  حال، ایـ  مـوج صـنعتی1318آمد )سوداگر، دولت به وجود می

دولت، موج  دگرگونی در ساخت کشور و تبدیل آن به کشوری واقعـاً  هکردن صنایع به وسیلمدرنیزه

صـنایع بعـدی هـم نشـد. بخـش بـزرص  هیافتـانسجام های برای رشد و توسعصنعتی نشد. حتی پایه

(. 1313یر، وری و بازدهی بیشتری دست یابد )باریکشاورزی نتوانست از طریق صنعتی شدن به بهره

توانسـت برد و نمیسر میصنایع کارگاهی  گسترده که دارای تاریخ پرباری از گذشته بود در ناتوانی به

هجری شمسـی،  1310 هشینی آماده کند. با اینکه در اواخر دهنیروی کار ماهر برای بخش صنایع ما

سـالاری، شـد، امـا تسـلط دیـوانصـنایع مـی هکشور صر  ایجاد و توسع هدرصد کل بودج 20حدود 

هـای جدیـد، آلات، آشنا نبودن با فنّاورینادرست از ماشی  همدیریت نادرست، کارکنان اضافی، استفاد

دن نرخ حمل و نقل و به ویژه رقابت کالاهای خارجی، موج  شـده بـود بالای مواد خام، بالا بو ههزین

 (.1318میلیون ریال زیان بدهد )سوداگر،  70تا  10صنایع دولتی سالیانه حدود 

کردن صنعت نفت ایران هـم دگرگـونی بنیـادی  در های پس از جنگ دوم جهانی تا ملیدر سال

امریکا به ایران، بـا توجـه بـه  هگرانی  دوره، ورود سلطهتری  مسئله در ااقتصاد ایران ایجاد نشد. مهم

شمسی، امریکا بـه سـومی  طـر  در  1321ناتوانی انگلیس بود. در اواخر جنگ دوم جهانی در سال 

شمسی و از میان برداشته شدن آخـری  امیـد  1332تجارت خارجی ایران تبدیل شد. با کودتای سال 
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ریـزی شـد. در پاسـخ بـه اقتصادی کشـور پـی هختار وابستبه رشد مستقل اقتصادی، اندک اندک سا

تقاضاهای داخلی در اثر رواج مصر  کالاهای وارداتی و با الهام از الگـوی صـنعتی شـدن وابسـته در 

برخی کشورهای امریکای لاتی  )مانند برزیل و آرژانتی (، ایجاد صـنایع جدیـد و بـزرص مـورد توجـه 

ریزی اقتصادی و درآمد  رو به افزایش نفت نیز به تحقـق مهم برنامهدولت قرار گرفت. استفاده از ابزار 

گـذاری در دولت بـه سـرمایه هجانبای  هد  کمک کرد. در ای  دوره بخش خصوصی با حمایت همه

 1311تـا  1339صنایع بزرص اقدام کرد. بدی  ترتی  سهم صنعت در تولید ناخالص داخلـی از سـال 

ها مورد توجـه قـرار درصد رسید. صنایع سنگی  نیز در ای  سال 7/9درصد به  8/1هجری شمسی از 

-ماشـی  هآه  اصـفهان؛ کارخانـذوب ه(: کارخان1371ها عبارت است از )رزاقی، تری  آنگرفت. مهم

 سازی اراک.آلومینیوم هتراکتورسازی تبریز؛ کارخان هسازی اراک؛ کارخانماشی  هسازی تبریز؛ کارخان

 جمهوری اسلامی ه. دور3-3

شمسی نشان داد که صنایع بـزرص بـه شـدت  1319ای از صنایع کشور در سال آمارگیری نمونه     

نسـبت بـه سـال  1319صـنایع در سـال  ههای فراملیتی بودند. کاهش ارزش افزودوابسته به شرکت

نـدازی ادرصد محاسبه شد که به دلیل وابستگی ای  صنایع و فقـدان تمایـل بـه راه 22، حدود 1311

دولـت و تشـدید  هشده به وسیلرغم تسهیلات وارداتی و اعتبار بانکی ارائهشان، بهها توسط صاحبانآن

حلی برای رفع مشکل صنایع را ضـروری سـاخت. فـرار صـاحبان و مـدیران راه هبیکاری و تورم، ارائ

-راه ان تمایـل بـهواحدهای بزرص تولیدی به ویژه صنعتی، خروج ارقام کلان  سرمایه از کشور و فقـد

 هکننـداندازی صنایع با هد  ایجاد و تشدید مشکلات اقتصادی برای دولت و مردم و اهمیـت تعیـی 

چرخ اقتصاد، دولت را بر آن داشت تا طـرح ملـی  هتولیدات ای  صنایع برای به گردش درآوردن دوبار

شـان، بـه تصـوی  یعانـدازی سـرها و راهکردن بخشی از صنایع را با هد  روش  کردن وضعیت آن

شده و زیر پوشش سازمان صـنایع شرکت، ملی 180در مجموو  1311شورای انقلاب برساند. در سال 

هـا، بـه وزارت واحـد از ایـ  شـرکت 110ملی ایران، وابسته به وزارت صنایع، درآمد. البته مدتی بعد 

دهـی بودنـد و علـت زیـانصنایع سنگی  و وزارت معادن و فلزات منتقل شد. بیشتر ای  صنایع دچار 

ها بود. علـاوه بـر شده توسط صاحبان پیشی  آنهای بانکی دریافتوام هاصلی ای  زیان، پرداخت بهر

های یادشده، بنیاد مستضعفان بر اساس احکام صادره از سـوی واحدهای تولیدی زیرپوشش وزارتخانه

 (.1371دست گرفت )رزاقی،  ها و مؤسسات را درهای انقلاب، مالکیت تعدادی از شرکتدادگاه

شمسی، با تخری  بسیاری  1318از سوی دیگر با شروو جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال 
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ثبات سیاسی، دوران رکود خودروسازی شـکل های عمرانی و صنعتی و اوضاو ناآرام و بیاز زیرساخت

 هکت کیـاموتورز کـرشـر 1372گرفت. ای  رکود کمی بیش از یک دهه به طـول انجامیـد. در سـال 

هجری شمسی شرکت پژو  فرانسه با شـرکت ایـران خـودرو  1371جنوبی با شرکت سایپا؛ و در سال 

شمسی به مرور خودروهای تولید داخـل بـه  1370 ههمکاری تجاری خود را آغاز کردند. از اواسط ده

کشـور از مـرز یـک  ، تولیـد خـودرو در1391بازار برخی کشورهای دیگر نیز راه پیدا کردند. در سـال 

میلیون خودرو، برای  1/1خودروسازی ایران با تولید  1380میلیون دستگاه در سال عبور کرد. در سال 

خـودرو در جهـان  هنخستی  بار از نظر تعداد تولید به جایگاه سیزدهم در بـی  کشـورهای تولیدکننـد

های داخلی به فکر د، خودروسازیهای دولتی همراه بورسید. در پی ای  دستاوردها که البته با حمایت

گذاری گسترده، خط تولید خودروهای سمند و اندازی خط تولید در سایر کشورها افتادند و با سرمایهراه

المللـی هـای بـی های بعد اعمال تحـریماندازی کردند. در سالپراید را به طور جداگانه در سوریه راه

های ایران خـودرو و سـایپا شـد و کمّیـت و شرکتعلیه ایران موج  قطع همکاری شرکای خارجی 

رغـم (. بـه1381کیفیت تولید خودرو نیز با افت روبرو شد )گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانـه، 

هجـدهم دنیـا از  همیلیون خودرو در رتبـ 111/1میلادی با تولید حدود  2011ای  موارد ایران در سال 

درصـد در تولیـد  19چنی  در ای  سال ایـران بـا رشـد حـدود منظر تعداد تولید خودرو قرار گرفت. ه

چنـی  در (. هـمOICAa, 2017نخست را در رشد تولید خودرو در جهان کسـ  کـرد ) هخودرو، رتب

در بـی   30و  21هـای میلادی شرکت ایران خودرو و شرکت سایپا نیز به ترتی  در رتبـه 2011سال 

درصـد از  23/1ار گرفتنـد بـه طـوری کـه در مجمـوو خـودرو در جهـان قـر ههای تولیدکنندشرکت

 (.OICAb, 2017اند )خودروهای جهان را در ای  سال تولید کرده

شمسی،  1319یکی از صنایعی که پس از انقلاب اسلامی شکوفا شد، صنایع دفاعی است. در سال 

سـاخت و  هینـهـا در زمشده و حس  نیـاز، نخسـتی  گـامهای خریداریبه دنبال تحویل ندادن سلاح

پرتـاب کاتیوشا و موشـک دوش 21امبی، 7جیافزارهای نظامی از جمله آرپیمهندسی معکوس جنگ

هـای اقتصـادی و و آغاز تحریم 1318آغاز شد. با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال  7سام

بـرای تعمیـر و  های داخلی در بخش صنایع نظامی بـومیای جز تکیه به توانمندینظامی، ایران چاره

افزار نداشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با ورود به ای  موضوو و برعهـده گـرفت  ساخت جنگ

ها صنایع دفاعی ایران بـه صـورت رسـمی شـکل برخی وظایف به ای  کار کمک کرد و پس از مدت

مانند تانـک، نفربـر، به بعد ایران توانست انواو محصولات مورد نیاز نظامی خود  1371گرفت. از سال 

های (. فعالیت1381موشک، زیردریایی و هواپیمای جنگنده را طراحی کرده و بسازد )عصر دیپلماسی، 
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زمان با تشدید اسـتفاده از موشـک توسـط ارتـش هجری شمسی و هم 1310 هموشکی کشور در ده

-های موشـکدر ویژگی ها ابتدا به صورت تغییربعثی عراق علیه شهرهای ایران آغاز شد. ای  فعالیت

تـدری  شـکل شـد، ولـی بـهها با نیازهای جنگی انجام مـیهای خریداری شده از خارج و تطبیق آن

هـا در داخـل تولیـد و در راسـتای تدری  قطعـات ایـ  موشـکتر به خود گرفت. بدی  ترتی  بهبومی

هـای ایـ  پیشـرفت(. علـاوه بـر 1398یافـت )بشـری، نیازهای خط تولید به لحاظ کیفـی ارتقـا مـی

 های اخیر در ایران رخ داده است.چشمگیری هم در صنعت طراحی و ساخت پهباد طی سال

گـذاری در آن، زمان به توجه ویژه دولـت بـه فنّـاوری نـانو و سـرمایهشمسی، هم 1390در سال 

یجی های ترومطالعات سیاست فنّاوری نانو در نهاد ریاست جمهوری تشکیل و نخستی  فعالیت هکمیت

فنّاوری نانو  هتوسع هستاد ویژ 1392(. در سال 1397فنّاوری نانو در ایران آغاز شد )کلانتری،  هدر حوز

فنّاوری نـانو در  هبه ریاست معاونت رئیس جمهور تشکیل شد. با تلاش ای  ستاد، سند بلندمدت توسع

(. اکنـون 1399تدوی  و در هیئـت دولـت تصـوی  و ابلـاغ شـد )احمدونـد و همکـاران،  1391سال 

سوم  جهان در شاخص اچ مقالـات  هجهش علمی )رتب هجمهوری اسلامی ایران در فنّاوری نانو از مرحل

ششـم  جهـان در تعـداد کـل  هفنّاوری نانو؛ و رتب ISIچهارم  جهان در تعداد مقالات  هفنّاوری نانو؛ رتب

ش اقتصادی وارد شده اسـت و جه ه(( به مرحلStatnano, 2018فنّاوری نانو ) ISIارجاعات مقالات 

 120فنّاوری نـانو بـا رشـد میـانگی  سـالیانه بـیش از  هرغم شرایط سخت اقتصادی در کشور، حوزبه

میلیـارد ریـال  3100ای که حجم فروش محصولات فنّاوری نانو به بیش از درصد روبرو بوده؛ به گونه

درصـد از  31ی شمسـی، هجـر 1381چنی  در سال هجری شمسی رسیده است. هم 1381در سال 

درصد به فـروش در بـازار داخلـی اختصـاص  11کل بازار تولیدات فنّاوری نانو در ایران به صادرات و 

میلیـون دلـار  31/1داشته است. در همی  سال حجم صادرات محصولات فنّاوری نانو در ایران حـدود 

 (.1381بوده است )ستاری، 

هایی را آغـاز های نوپدید نیز فعالیتایران در سایر فنّاوریعلاوه بر فنّاوری نانو، جمهوری اسلامی 

هـای گونـاگون سـتاد در حـوزه 11کرده است. معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری با تشـکیل 

 هاآنتری  دهد که مهمهایی انجام میهای نوپدید و کلیدی برای کشور، در ای  زمینه فعالیتفنّاوری

(: زیسـت فنّـاوری؛ لیـزر، فوتونیـک و 1381و فنّـاوری ریاسـت جمهـوری،  عبارتند از )معاونت علمی

های شناختی؛ های بنیادی؛ علوم و فنّاوریساختارهای میکرونی؛ مواد و ساخت پیشرفته؛ انرژی؛ سلول

بنیـان هـوایی و هوانـوردی؛ بنیان دریایی؛ گیاهان دارویی و ط  سـنتی؛ صـنایع دانـشصنایع دانش

 ارتباطات و فضای مجازی.فنّاوری اطلاعات، 
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 گیریبحث و نتیجه

دوازدهـم هجـری شمسـی تـاکنون، فـراز و  هگذار رویدادهای علم و فنّاوری از اوایل سد همطالع     

دهد. در ای  پژوهش تلاش شـد بـا اسـتفاده از منـابع ای را در ای  حوزه نشان میهای گستردهنشی 

 ههـای حـوزتری  اقداممهم 1اخته شود. در جدول تاریخی معتبر به روایت بخشی از ای  رویدادها پرد

قاجـار )از زمـان صـدارت عبـاس  هتری  نقدهای سیاستی بر آن طـی سـه دورآموزش عمومی و مهم

 شود.میرزا(؛ پهلوی؛ و جمهوری اسلامی ملاحظه می

 سال اخیر 022های حوزه آموزش عمومی طی ترین اقداممهم -1جدول 

 ردیف
دوره 

 تاریخی

های حوزه آموزش اقدام ترینمهم

 عمومی

ترین نقدهای سیاستی در مهم

 حوزه آموزش عمومی

 دوره قاجار 1

 تأسیس دارالفنون؛

 به کارگیری معلمی  خارجی؛

 تأسیس نخستی  وزارت علوم؛

 های علمی؛تألیف و ترجمه کتاب

 تأسیس نخستی  مدارس سبک جدید؛

 تأسیس انجم  معار ؛

تحصـیلات تصوی  قانون الزامـی شـدن 

 ابتدایی.

فقدان توسعه آموزش عمومی در کشـور 

به رغـم تصـوی  قـانون الزامـی شـدن 

 تحصیلات ابتدایی.

 دوره پهلوی 0

ــدن  ــی ش ــانون الزام ــدن ق ــی ش اجرای

 تحصیلات ابتدایی؛

ــومی از  ــوزش عم ــام آم ــوگیری نظ الگ

 فرانسه؛

 تأسیس دانشسراها برای آموزش معلمان؛

 گیری سپاه دانش.شکل

آموزش عمومی در کشـور  ضعف توسعه

به رغم اجرایی شدن قانون الزامی شدن 

 تحصیلات ابتدایی؛

ــوایی نظــام  ــتگی شــکلی و محت وابس

 آموزش عمومی به کشورهای اروپایی؛

مصر  بودجـه آمـوزش در مـوارد غیـر 

 ضروری؛

 های آموزشی پر هزینه؛وجود شبکه

 افت کیفیت آموزش.

9 
دوره جمهوری 

 اسلامی

 اسوادی در کشور؛رشد جهشی میزان ب

 تأسیس سازمان نهضت سوادآموزی؛

 تأسیس مراکز تربیت معلم؛

-ک  کردن بـیناتمام ماندن طرح ریشه

سوادی به رغم رشد قابـل توجـه افـراد 

 باسواد نسبت به پیش از انقلاب؛
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گیری مدارس متنوو بدون طراحی شکل تأسیس دانشگاه فرهنگیان.

 نظام ویژه مدیریتی برای هر یک؛

 های آموزشی؛محور نبودن دورهمهارت

 معضل کنکور برای ورود به دانشگاه.
 

تری  نقدهای سیاستی بر آن طی سـه آموزش عالی و مهم ههای حوزتری  اقداممهم 2در جدول 

 یادشده خلاصه شده است. هدور

 سال اخیر 022های حوزه آموزش عالی طی ترین اقداممهم -0جدول 

 ردیف
دوره 

 تاریخی

های حوزه ین اقدامترمهم

 آموزش عالی

ترین نقدهای سیاستی در مهم

 حوزه آموزش عالی

 تأسیس چند مدرسه عالی. دوره قاجار 1

گیری نظام آموزش عالی در فقدان شکل

کشور به رغم سـبقه چـد صـد سـاله در 

 اروپا.

 دوره پهلوی 0

 تأسیس دانشگاه تهران؛

 تأسیس فرهنگستان زبان فارسی؛

هـای بـزرص در بعضـی تأسیس دانشگاه

 ها؛شهرستان

 تأسیس دانشگاه آزاد.

ضعف مشـارکت بخـش غیـر دولتـی در 

 نظام آموزش عالی؛

-وابستگی نظام آموزش عالی به قـدرت

 های خارجی؛

ایجاد فضـای خفقـان و تـرس در نظـام 

 آموزش عالی؛

عدم تعادل سهم طبقات مختلف جامعـه 

در آموزش عالی بـه ویـژه سـهم انـدک 

 م درآمد.های کخانواده

9 
دوره جمهوری 

 اسلامی

تشـکیل سـتاد )و بعــدتر شـورای( عــالی 

 انقلاب فرهنگی؛

 ها؛تعطیلی دو ساله دانشگاه

 رشد جهشی تعداد دانشجویان؛

 ها؛رشد جهشی تعداد دانشگاه

 تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی؛

 تأسیس دانشگاه پیام نور؛

 تأسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی؛

 های غیر دولتی؛تأسیس دانشگاه

گسترش کمّی و بی حد  آموزش عـالی و 

افـت کیفیــت آمــوزش عــالی در بعضــی 

 مراکز دانشگاهی؛

 تفکیک آموزش پزشکی از وزارت علوم؛

گذاری در آموزش ضعف  انسجام سیاست

 عالی.
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 ای؛تأسیس دانشگاه فنی و حرفه

 تفکیک آموزش پزشکی از وزارت علوم؛

 رشد جهشی تعداد انتشارات علمی.
 

اخیر  هتری  نقدهای سیاستی بر آن طی سه دورهای فنّاوری و مهمتری  سیاستمهم 3در جدول 

 خلاصه شده است.

 سال اخیر 022های حوزه فنّاوری طی ترین اقداممهم -9جدول 

 ردیف
دوره 

 تاریخی
 های حوزه فنّاوریترین اقداممهم

ترین نقدهای سیاستی در مهم

 حوزه فنّاوری

 قاجاردوره  1

ــارج  اســتخدام مستشــاران نظــامی از خ

 کشور؛

 تأسیس نخستی  کارخانه در ایران؛

تلاش به منظور واردات فنّاوری از خـارج 

 کشور؛

 آغاز استخراج معادن.

 وابستگی شدید به کشورهای اروپایی؛

نگــری در ریــزی و آینــدهضــعف برنامــه

هـای فنّـاوری ماننـد اعـزام بـی سیاست

 کشور؛هد  افراد به خارج 

ــه ســود هــای تعرفــهنامــهموافقــت ای ب

کشورهای خـارجی و بـه ضـرر صـنعت 

 داخلی.

 دوره پهلوی 0

 ها؛توسعه تأسیس کارخانه

 گسترش صنایع سنگی ؛

 تلاش برای مدرنیزه کردن صنایع.

عدم دگرگونی در ساختار صنعتی کشـور 

به رغـم مـوج صـنعتی کـردن از طـر  

 دولت؛

یی بـا سـالاری و عـدم آشـناتسلط دیوان

 های جدید؛فنّاوری

 وابستگی شدید به ایالات متحده.

9 
دوره جمهوری 

 اسلامی

 ملی شدن صنایع بزرص؛

هـای مـأموریتی توسعه فنّاوری در حوزه

مانند صنعت دفاعی و موشـکی، صـنعت 

 ای، فنّاوری نانو، صنعت خودرو.هسته

کاهش ارزش افـزوده صـنایع بـه دلیـل 

 خارجی؛وابستگی آنها به کشورهای 

عدم ثبات سیاسـی و اقتصـادی در دهـه 

ــگ  ــل جن ــه دلی ــاب ب ــس از انقل اول پ

 تحمیلی؛

 قرار گرفت  در شرایط تحریم.
 

-ها با رویکـرد آینـدهزمان با توسعه علم و فنّاوری در جهان، بسیاری از دولتدر دو سده اخیر هم

برای دستیابی به ثروت و قدرت اقدام گیری  هوشمندانه از علم و فنّاوری دستانه، به بهرهنگرانه و پیش
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کردند. لیک  ایران طی دوران حکومت قاجار و پهلوی با غفلت از ایـ  حـوزه، دچـار عقـ  افتـادگی  

هایی ر ای در علم و فنّاوری و بالطبع پیامدهای مثبت آن شد. در موارد  اندکی هم که پیشرفتگسترده

زا و پایـداری در کشـور شـکل ی خارجی، رشـد درونهاای  حوزه رخ داد، به دلیل وابستگی به دولت

نگرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی، از یک سو به دلیل کـاهش وابسـتگی بـه کشـورهای خـارجی و از 

سوی دیگر به دلیل نیاز گسترده کشور به علم و فنّاوری، ای  حوزه به صورت ویژه مورد توجه رهبران 

های سیاسی و اقتصادی ایالات متحده تحمیلی و تحریم مردان قرار گرفت. اگرچه وقوو جنگو دولت

و برخی کشورهای دیگر، آثار و پیامدهایی بر توسعه علم و فنّاوری در ایران داشته، لیک  نتوانسـته از 

انداز بلنـد خـود، بکاهـد. حتـی در مـواردی انگیزه و جدیت اندیشمندان کشور برای دستیابی به چشم

ی به دستاوردهای بی بدیل نیز شده اسـت. بـه عنـوان مثـال توسـعه گیری زمینه دستیابموج  شکل

ای و صنایع دفاعی از ای  دست است. بدی  ترتی  تحولات گسـترده و عمیقـی در ایـ  صنعت هسته

هایی به گیری است. به رغم ای  موضوو، همچنان چالشحوزه در ایران شکل گرفته یا در حال شکل

ها فنّاوری وجود دارد که توسعه ای  حوزه مستلزم حل و فصل  آنگذاری علم و ویژه در سطح سیاست

   است.
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