
  
  
  
  
  
  

     

   بررسی و نقد کتابمیزگرد  
 

                    
نقش جریان روشنفکری درسکوالریسم 

   ایرانتربیتی
  )1380الهدی، انتشارات مؤسسۀ فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر،  نوشتۀ دکتر جمیله علم(

  

  شارها
گسترش ارتباطات میان ایران و اروپا در قرن نوزدهم موجـب گردیـد تـا بـرای                 

خستین بار شماری از ایرانیان به خارج از مملکت مسافرت کرده و با جوامع دیگـر                ن
 بـه   معـدودی  و   ، محـصل   بازرگان ،تعدادی از ایرانیان به عنوان دیپلمات     . آشنا شوند 
ا  برای نخستین بار راهی خارج شدند و به این ترتیب باجوامعی آشـن             حتمنظور سیا 

 پـس از    تقابلی میان اروپـای   ار نداشت و    قاج عصر   شدند که چندان شباهتی به ایران     
  .روی دادبود،  ناآشنا و بیگانه با تحوالت آن دوره ایرانی که و انقالب صنعتی 

روشـنفکران ایرانـی آن دوره متـأثر از رواج سـکوالریزم در             در چنین شـرایطی     
اروپای قرن نوزدهم بر این باور بودند که حدقل یکـی از رمـز و رازهـای ترقـی و                    
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وپائیان در کنار گذاردن مذهب از صحنه جامعه و تقلیل آن به امری فـردی          پیشرف ار 
  . و خصوصی است

اما بودند سایر روشنفکرانی که به آموزش و مدارس جدیـد بـه عنـوان یکـی از                  
نگریستند و معتقد بودنـد کـه از ایـن رهگـذر              عوامل مهم پیشرفت و ترقی ایران می      

 را کم کرد و بـه مـدارس جدیـد در            عتیصنتوان فاصله میان ایران و کشورهای         می
کنـد و     گـویی نفـس وجـود مدرسـه کفایـت مـی           . انتقال علوم جدید تأکید داشتند    

توجهی به مـسائل تربیتـی منجـر بـه            تأکید بر آموزش و بی    . چگونگی آن مهم نیست   
. سکوالریـسم شـد   از جملـه    جایگزینی ارزشها و عقاید حاکم بر کشورهای غربـی          

ای جدید و کارکردهـای       ه  ن آن زمان از ماهیت سکوالر مدرسه      طلبا  بسیاری از اصالح  
  .آن آگاه نبودند

ماندگی علمـی بـدون        جبران عقب   به صرف  اقتباس و الگوگیری از مدارس غربی     
 را شکل داد که فاقد اتکا       یتوجه به نیازهای واقعی و بومی کشور، آموزش و پرورش         

  .ربیتی باشد معین آموزشی و ت اهداف و رویکردبه فلسفه مشخص و
؟ یا به عوامل اشی از تأسیس مدارس جدید بودهآیا سکوالریسم تربیتی در ایران ن

الهدی    است که سرکار خانم دکتر علم      یدیگری نیز بستگی داشته است؟ این موضوع      
این .  به آن پرداخته است  "نقش جریان روشنفکری در سکوالریسم تربیتی     "در کتاب   

 در چهار بخش به شرح زیـر        شده،ۀ جوان نگارش    به سفارش کانون اندیش   که  کتاب  
  :تنظیم شده است
  : سیر تحول تعلیم و تربیت کهن به تعلیم و تربیت جدید: بخش اول

و تربیت ایران تاریخ و پیـشینه       شود که اگرچه نظام تعلیم        در این بخش اشاره می    
علـوم  هـای     شکوهی دارد اما مغفول واقع شده است چرا که هم اکنون در دانشکده            با

تربیتی کشور ما تاریخ تعلیم و تربیت با تحلیل نظام تربیتی یونان و روم باستان آغـاز               
  . شود می

  تکوین و گسترش جریان روشنفکری: بخش دوم
هـای برجـسته جریـان روشـنفکری چـون            در این بخش ضمن معرفی شخصیت     

وسـف  آبادی، آقاخان کرمانی، میـرزاملکم خـان و ی          فتحعلی آخوندزاده، یحیی دولت   
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ی غالـب در جریـان روشـنفکری چـون          به معرفی گرایشها  .... خان مستشارالدوله و    
  .پردازد گرایی اخالقی یا فرنگی مĤبی نیز می  و غربرفرمیسمم، ناسیونالیسم، ساینتیس

  تأسیس مدارس جدید: بخش سوم
چـرا  نگاه تاریخی به چگونگی تشکیل مدارس در کشورهای غربی دارد و اینکه             

ترین امور زندگی جمعی در قرن        به عنوان یکی از ضروری    دولتی  رش  آموزش و پرو  
  .شد نوزدهم تلقی می

 در مـسیر    پـذیرفت و  گیری مدارس نوین در ایران به چـه صـورت انجـام               شکل
  تاریخی آن تاکنون دچار چه تحوالتی شده است و 

تحلیل مبانی سکوالر تعلیم و تربیت کـه مـنعکس کننـده دیـدگاه              : آخرین بخش 
  :خوانید در قسمتی از این بخش میاست، مؤلف 

های گوناگونی تشکیل گردیده است که        بستر فکری تکوین تربیت جدید از مؤلفه      
پروتستانتیزم دینی، راسیونالیسم فلسفی همـراه بـا     : ترین آنها عبارتند بودند از      معروف

اصالت شک دکارتی، اومانیسم اجنماعی یا اصالت انـسان مـادی و نیـز کاپیتالـسیم                
مؤلـف در یـک قالـب نمـادین         .  تجاری –اقتصادی همراه با اصالت منفعت صنعتی       

. کنـد    جدید که از دل این شرایط برآمد چنین تصور می          حکایت نظام تعلیم و تربیت    
روزی روزگاری در جنگ بین علم و فلسفه، به دنبـال یـک کودتـای پوزیتویـستی،                 

ۀ قدرت فرود آمد و حتی عنوان       پیروز گردید و فلسفه از اریک     ) علم گرایی (ساینتیسم  
مادری علوم را هم از کف داد و در سمت کنیزی علم بـه تحلیـل قـضایای علمـی                    

ی از خلق و خوی سـلطه       و به پیرو  درعوض متدلوژی به سلطنت رسید      . گمارده شد 
جویانۀ سالطین، خواستار گسترش مرزهای امپراطوری خود بـه ورای علـوم طبیعـی         

 بر آن شد تا با تیغ "پوزیتویسم" باالخره میرغضب او، در اجرای این خواسته. گشت
، "غیرعینـی "،  "غیرتجربـی "، هر گونه درک     )گرایی  یا عینیت  ("ابژکتیویسم"برندۀ  

 شـهودهای  و حیـانی،   را گردن بزند و همۀ اقوال        "تکرارناشدنی" و   "ناپذیر  آزمون"
، "حلیلـی بـودن   ت"های ارزشی را بـه اتهـام           متافیزیکی و یا گزاره    ایعرفانی، قضای 

 در زندان اوهام و     "اثبات ناپذیر بودن  " و یا    "غیرعلمی بودن "،  "غیرترکیبی بودن "
  ...های باستانی تبعید کند خرافات به زنجیر کشد و به انزوای کتابخانه
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مند به بحث سکوالریسم تربیتی خواندن این کتـاب را توصـیه              به مخاطبان عالقه  
 یعنی دو سال پـس از       1382 یافته و در سال      صفحه  نگارش   131کتاب در   . کنیم  می

اولین چاپ خود به چاپ مجدد سپرده شده است امـا بـرای افـرادی کـه کتـاب را                    
  .تر است مطالعه کردند گزارش میزگرد نقد و بررسی آن خواندنی

علـی  دکتر اسکندری، حجـت االسـالم علـی ذوعلـم،           : میزگرد با حضور آقایان   
زادگان، دکتر موسی نجفی، مهندس مهدی نوید         ویالسالم داوود مهد    زرافشان، حجت 

  . الهدی برگزار گردید و سرکارخانم جمیله علم
 آن است که مؤلف کتـاب یکـی از ناقـدان اثـر              میزگردویژگیهای خاص این    از  
  :خوانیم در ابتدا از زبان خودش در خصوص انگیزۀ نگارش کتاب می. است
  
  

  

   آموزشیی نوآوریهاریزی درسی و رئیس موسسه برنامه               
  دکترای فلسفه تعلیم و تربیت             :الهدی دکتر جمیله علم  
  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی              

  

  
انگیزه اصلی من در نگـارش کتـاب        . اهللا الرحمن الرحیم    بسم

ــه "نقــش جریــان روشــنفکری سکوالریــسم تربیتــی "  توجــه ب
زیرا  به اعتقاد مـن      . استتحوالت تربیتی در دوران معاصر بوده       

از ایـن رو    . باشد  نیاز انقالب اسالمی، یک انقالب تربیتی می      پیش
الزم است بدانیم در گذشته این انقـالب چـه تحـوالتی رخ داده              

  است؟
. اساساً به نظر من کلیه تحوالت اجتماعی چه بطئی و چه ناگهـانی، مبنـای تربیتـی دارد                 

های اجتمـاعی     ی یا اقتصادی را مبنای تحول رویه      گرچه بعضی از اندیشمندان، جنبش سیاس     
از این منظر سؤال اساسی من این بود که چرا از تربیت سنتی فاصله گـرفتیم و بـه                   . دانند  می

تربیت جدید روی آوردیم؟ و چگونه این مسیر تحول از تربیت سنتی بـه تربیـت مـدرن را                   
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ر، از دوران صـفویه     طی کردیم؟ از این رو کتـاب جهـت بررسـی تحـوالت تربیتـی معاصـ                
آغازشده که سرآغاز رویارویی ایران با اروپا اسـت ایـن رویـارویی در زمینـۀ دسـتاوردهای          

اگرچه مقدمات سیاسی انتقال علـم وتکنولـوژی در دوران صـفویه         . علمی و فنی بوده است    
 در دوران زندیه همچنـان    . فراهم شد ولی به بار نشستن آن تا دوران قاجاریه به تعویق افتاد            

بینانـه و     تا اینکه انتهای دوران قاجار، انتقال علم با نگاه خـوش          . تهیه مقدمات ادامه پیدا کرد    
بدون شک اقـدامات عبـاس میـرزا و    . درحالت درخواست کامل شروع به انتقال یافتن نمود      

بینی تکیه داشت و تصمیم برای انتقال علم و تکنولوژی غرب بر    بر نوعی خوش    که امیرکبیر
هـای   ای استوار بود ولی به رغم ایده   جویانه، خالصانه و صادقانه     های صلح    و انگیزه  ها  اندیشه

مصلحت طلبانه، اولین مصلحان اجتماعی که تأسیس مراکـز علمـی را شـروع کردنـد ایـن                  
اگرچه در عموم کتابهـا از اثـرات مطلـوب و مثبـت     . ، به دنبال داشت   یاقدامات نتایج متنوع  

 نتایج ناخواسته این اقدامات     ست ولی من در این کتاب بیشتر بر       ه ا تأسیس دارالفنون یاد شد   
 معنا نیست که منکر اثرات مثبت آن هستم بلکـه تمرکـز مـن               آنالبته این به    . ام  تمرکز نموده 

  .روی نقاط منفی بوده است و احتماالً همین موضوع کتاب را تورش دار کرده است
أسـیس دارالفنـون، اعـزام دانـشجو و          نهضت ترجمه، ت   ،ام  چنانکه در کتاب مطرح نموده    

 از مهمترین عواملی هستند که در تحول تعلیم و تربیت سـنتی بـه               ،اعزام کارگزاران سیاسی  
اند و به دنبال ایـن عوامـل، طبقـه جدیـدی بـه نـام طبقـه          تعلیم و تربیت جدید نقش داشته     

تربیتـی،  هـای سیاسـی، فرهنگـی،         روشنفکر بوجود آمد که خود منشأ تغییر در همـه حـوزه           
  .اقتصادی و اجتماعی شد

هـا و گرایـشهای فکـری خـود را از غـرب                اندیـشه  ی ایران انفکرن روش این طبقه نوپدید  
مهمتـرین گرایـشهای    . گذاشـت   کردند و این گرایشها روی اقدامات آنها تأثیر می          اقتباس می 

القـی یـا    ساینتیسم، ناسیونالیسم، رفورمیـسم، و غربگرایـی اخ       : فکری این گروه، عبارتند از    
  . فرنگی مĤبی

هـای کـامالً غربـی، جریانهـای جدیـد            در پی پیدایش گروه روشنفکران اولیه با گرایش       
دیگری نیز پدید آمد یکی از آنها جریان روشنفکری دینی بود و دیگری جریان برخاسـته از             
دین باورانی بود که ابتدا نگرش مقاومت داشـتند، ولـی بعـد رویکـرد احیاگرانـه را اتخـاذ                     
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همین رویکرد درجریان انقالب اسالمی نقـش اساسـی را ایفـا نمـود ودر سـاختار                 . ودندنم
  .تعلیم وتربیت تغییراتی ایجاد کرد

ولی بعد از انقالب در تحول نظام تعلیم و تربیت،  براساس تفکر اسالمی توفیـق کامـل                  
تربیتـی  نداشت البته الزامات سیاسی اجتماعی و عصری که پدید آمد تحوالتی را بـر نظـام                  

رسد نظام تربیتـی مـا مرتبـاً در حـال             ولی به نظر می   . تحمیل نمود و همچنان نیز ادامه دارد      
شـود و در هرحـال        اندازی است و با تحوالت جدید و مشکالت جدیدی درگیرمـی            پوست

انگیـزه احیـای نظریـه و عمـل         . قصدش بر این است که بیشتر به مبانی اسالمی رجوع کند          
 چالشها بسیار اساسی است و قصد ارتجاع        لیشود و   ادقانه دنبال می  تربیت دینی همچنان ص   

البته نظریه امام خمینی در کشف االسرار کانون رویکـرد احیاگرانـه تلقـی              . هم درکار نیست  
در هر صورت قبل از همـه، مـن ایـن نقـد را               .د و هدایت انقالب را بر عهده گرفت       شو  می
ردم کـه شـواهد ادعاهـا را بیـشتر از آثـار             پذیریم که کتاب تورش دارد، ولـی تـالش کـ            می

  . کنم که تعلق فکری به آنها ندارم تا شاید این تورش را هم کاهش دهمروشنفکرانی فراهم

  
     

  ریزی کتب درسی مدیر کل دفتر تألیف و برنامه     :ذوعلمعلی األسالم آقای حجت
  دکتری مطالعات اجتماعی                  

  

  
از برگزاری چنین میزگردی بـسیار   .اهللا الرحمن الرحیم  بسم

گـویم   خوشحالم و به فصلنامه نوآوریهای آموزشی تبریک مـی     
  .کند که نقد کتاب را در مجله ارزشمند خود مطرح می

الهدی، به دلیل شجاعت طرح این مسئله         به خانم دکتر علم   
کنم دخالت تعلقـات دینـی نقطـه          فکر می . گویم  نیز تبریک می  

مهم آن است که تعلـق      . اساساً بی طرفی و عدم تعلق وجود ندارد       ضعف کار نیست چرا که      
خاطر مستند بر مبانی ادله و از روی انصاف باشد که در این کتاب به همـین صـورت بـوده         

  .است و مستندات دقیقاً مطرح شده است
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کنیم به این انگیزه است که برای امروز و آینده ما             هرگاه تجربه تلخ تاریخی را مطرح می      
اید، انگیزه پایه گذاران مورد بحث        گذاران کرده   ای به انگیزه پایه     عالی اشاره   جناب.  باشد مفید

ما نیست چرا که قابل کشف به دقت نیست و یک انگیزه هـم نبـوده اسـت بلکـه طیفـی از            
و در بعـضی  . انـد  ها با انگیزه ملی و کامالً مصلحانه وارد میدان شده     انگیزه بوده است بعضی   

  مسئله مهم این است که چرا و چگونه اتفاق افتاد؟.  کامالً مشکوک بوده استدیگر انگیزه
  :چند نکته در مورد کتاب مطرح خواهم کرد

 سکوالریــسم تربیتــی، جریــان روشــنفکری را بــه وجــود آورد یــا جریــان  :نکتــه اول
گـذاری کـرد؟ عنـوان کتـاب بـه بررسـی نقـش                روشنفکری، سکوالریـسم تربیتـی را پایـه       

امـا  . پردازد، به هر حال، نقش ایـن دو تعـاملی اسـت             درتربیت سکوالریسم می  روشنفکران  
  کدام مقدم است؟

به این ترتیـب  . سکوالریسم تربیتی اساساً موجب جریان روشنفکری در ایران بوده است  
شدند به خاطرمکنـت      گذاران که غالباً از خاندان قاجار بودند یا از طبقه اشراف تلقی می              پایه

-سیاسی که داشتند به غرب رفتند و بـا تمـدن آنهـا از نزدیـک آشـنا شـدند،                     مالی و نفوذ    
 و به تدریج تبـدیل بـه جریـانی شـد کـه آن جریـان در                  -سکوالریسم تربیتی شکل گرفت   

  .تشدید و تعمیم سکوالریسم مؤثر بود
گیـری جریـان       در کتاب به بستر تاریخی، شرایط اجتماعی و فرهنگـی شـکل            :نکته دوم 

تفکر اصالح، تحول، ترقی و پیشرفت که ریشه در هر          .  پرداخته شده است   روشنفکری کمتر 
جامعه و فرد دارد و در آن زمان نیز در جامعه ما شکل گرفته بود و شـکوفا شـده بـود کـه                        
کامالً نیاز طبیعی و فطری بود که مطرح شده بود ولی ما به دالیلی بـه ایـن نیـاز نتوانـستیم                      

انی شدیم که اقتباس ناقص و غلـط از آنچـه کـه درغـرب               پاسخ بهینه بدهیم و گرفتار جری     
  .گذشته بود صورت گرفت

گمان نرود اصل قضیه انحرافی بوده، در حالی که اصل نیاز کامالً درست و بـه جـا بـود     
  .توانست نیاز را به درستی پاسخ دهد ای بود که می اگر توانمندی بومی به گونه

ثر در ایجاد جریان روشنفکری کمتر از عوامـل  ها و عوامل داخلی مؤ  به زمینه :نکته سوم 
سـازی آن هـم در        هـای بیرونـی در جریـان        بیرونی توجه شده است هرچند عوامل و زمینـه        
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تغییراتش خیلـی کنـد و      و   با بن جامعه سروکار دارد        و عرصه تربیتی که بسیار بنیادی است     
ها و عوامل مـساعد       ینهاما تأثیرات بیرونی بدون وجود زم     .  نقش به سزایی دارد    ،دشوار است 
هـا و     هایی از کتاب بـه ایـن زمینـه          درقسمت. ار شود   د  تواند شکل بگیرد و ریشه      درونی نمی 

تفـاوتی   اید عـواملی چـون غفلـت و بـی     اید ولی خیلی نپرداخته   عوامل داخلی اشاراتی کرده   
بـر  گذرد، ضعف بنیه فرهنگی و فکری جامعه که خود مبتنی  نسبت به آنچه که در جهان می 

پرداختید به آن عوامل هم       یک سلسله از عوامل دیگر است که اگر احیاناً به این موضوع می            
  .کردید توجه می

تصوری که به تدریج در کشور ما شکل گرفت در کنار همه محاسن و نکات مثبتی کـه                  
دورۀ صفویه داشت ولی به تدریج این گونه تلقی شد که رقیـب اصـلی درعرصـه سیاسـت                   

تضاد مذهبی جایگزین تضادهای اساسـی شـد و موجـب شـد آنچـه کـه در                  . عثمانی است 
انـد در حـالی       عثمانی اتفاق افتاد روشنفکران غرب گرای ما اقتباس کردند و به کشور آورده            

گرفت و قائل نبـود کـه         که بخش مرکزی و بومی فرهنگی کشور ما غافل بود و تحویل نمی            
  .زم است اصالح کرده به جامعه آوردتجربه مثبت عثمانی را اخذ کند، اگر اصالح ال

کردند ولی هرگز به جریان تبدیل نشدند،  همـان            معدود افرادی بودند که این کار را می       
به عبارتی اگـر طراحـی دقیـق و        . مشکلی که در مشروطه پیش آمد در این زمینه نیز رخ داد           

ی سـوء اسـتفاده     بومی درستی داشتیم که برای خودمان روشن و شفاف بود قطعاً مجالی برا            
  .گرفت خواهی صورت نمیدر جریان تحول

بایـد در ایـن موضـوع         در این زمینه ضعف داخلی بیشترین تقصیر را داشته است و مـی            
  . بیشتر بحث کرد و این کاستی در کتاب وجود دارد

های منفی و سلبی کـه در مقابـل ایـن جریـان شـکل                اثرات مثبت مقاومت   :نکته چهارم 
ت مقاومت منفی این بود که جنبه علمی و بومی در فضای تربیت دینی            یک وجه مثب  . گرفت

هر چند ناقص و همراه با کاستی توانست شکل بگیرد اگر مقاومت منفی نبود، حفظ هـسته                 
 افرادی که بعداً پیروان امام و نیروهای اصلی انقـالب           .کرد  تربیت دینی واقعاً تحقق پیدا نمی     

  .ی منفی و سلبی تربیت شده بودنداسالمی شدند، در این فضای مقاومت
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گیـری مـدارس      شـکل .  در برابر این جریان الگوبرداری نیز صـورت گرفـت          :نکتۀ دیگر 
چارچوبی کـه   . شد   یادی می  30اسالمی که جا داشت از کار ارزشمند شهید بهشتی در دهۀ            

در علـی اسـالمی   در اندیشه شهید بهشتی وجود داشت با آنچه که در اندیـشه شـیخ عبـاس      
تـر و      مدرسه علوی کامالً متفاوت بـود و الگـوی عمیـق           ارس اسالمی و یا روح حاکم بر      مد

 و متناسب با شرایط مکان و زمان بدون نقطـه ضـعف جـدایی از سیاسـت شـکل               مجتهدانه
اگرچه نمونه معدودی بود ولی اندیشه قـوی پـشتوانۀ آن بـود و همچنـین راهکـار                  . گرفت

منـد در  ریان روشنفکری نفوذ افراد بـصیر و دغدغـه        در مقابل ج  . دیگری که پیش گرفته شد    
  .مدارس دولتی بوده است

 آن بـود هیچگـاه    گیری و هدفی که نظام جدید آموزش و پرورش در پی  از طرفی جهت  
باید مجـری آن باشـد بـه          به طور کامل تحقق پیدا نکرد به علت آن که نیروی انسانی که می             

اخودآگاه تابع مبانی و اصولی بودند که آن مبـانی          طور کامل مبانی غربی را نپذیرفت، حتی ن       
 بنـابراین  .کـرد  و اصول، اصیل  و دینی بود و در مدیریت، آموزش و رفتارشان بروز پیدا می            

جریان اصیل و دینی در مدارس دولتی نفوذ پیدا کرد و از آثار مخرب جریـان سکوالریـسم               
  .تا حدی جلوگیری کرد

ورش که نتیجه همان رونـد بـود بـه نیـروی اصـیل و                نظام آموزش و پر    ،قبل از انقالب  
 بـه هرحـال     .انقالبی تبدیل شد و خیلی بیش از اقشار دیگر در خدمت انقالب قرار گرفـت              

کتاب نقاط مثبت بسیار دارد و مهمترین نکته مثبت آن طرح مسئله سکوالریسم تربیتـی بـه                 
ری فلـسفی نظـام جدیـد       توجه جامعه امروز به بنیادهای فک     . عنوان یک مقوله اساسی است    
 تحول در مبانی فلسفه قابل قبول، در نظام تعلـیم وتربیـت              به آموزشی است که بدون توجه    

بنابراین کتاب از جهاتی بسیار ارزشمند است و الزم است حداقل            . القاعده میسر نیست    علی
  .بعدی به این نکات توجه بیشتری شودی در ویراستار
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  رئیس پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی    : نجفی موسیآقای دکتر    
  )فلسفه سیاسی(دکتری علوم سیاسی                 

  

فصلنامۀ الهدی و  از خانم دکتر علم . اهللا الرحمن الرحیم    بسم
ای تـشکر      به خاطر تشکیل چنـین جلـسه       نوآوریهای آموزشی 

 مطـرح کـرده     در کل این کتاب یک پرسش اساسی را       . کنم  می
بی را در مـسیر  است و در پی آن بوده اسـت کـه پاسـخ مناسـ            

جه و یا حتی روشی که در آن بـه   صرف نظر از نتی    تاریخ بیابد، 
  کار رفته است

 بسیاری از پرسشهای فرعـی کوچـک مـا بـه یـک سـری               .پرسش، پرسش اساسی است   
ساسی اسـت و از  های مادر و ا بحث این کتاب از جمله پرسش   . گردد  های مادر برمی    پرسش

خودشان جای کند، که پرسشهای فرعی دیگر  این نظر طرح این پرسش، میدانی را فراهم می
  .، بسیار مهم است این پرسش اساسی و مادرشهامت طرح. را پیدا کنند

سـخنی و   ای الزم است درابتدا بگویم، نقد غیر از رد اسـت در نقـد یـک نـوع هـم                     نکته
نه تنها این کتاب بلکه بـه       . کنممییه به مطلبی دیگر اشاره      از همین زاو   .همدلی همراه است  

کنـیم   هایی می سایر کتابهای تاریخی شاید نتوان نمرۀ باالیی داد چرا که گاه در تاریخ بررسی    
ای   یابیم ولی گاهی برعکس، نظریه و ایـده         های تاریخی به یک ایده و  نظر دست می           از داده 

در . کنـیم   د یا استحکام نظریه خود به تاریخ مراجعه مـی         داریم برای یافتن شواهد و دالیل ر      
واقع رویکرد تاریخی ابزاری برای سایر علوم شده است در حالی که در مراجعه به تـاریخ،                 

  .شوند وخم تاریخ گم می حقایق و واقعیتها به راحتی  دست یافتنی نیستند و درپیچ
گیری کـرده اسـت  و از تـاریخ            های که در کتاب هست اینکه به تاریخ رفته و  نتیج             نکته

گیـری      نتیجـه توان به راحتی از تاریخ برای زمـان کنـونی             بیرون آمده است در حالی که نمی      
کنـد و     چنان پیوستگی و تداوم موضوع شدید است که ذهنیت تاریخی ما را رها نمـی              . کرد

د ولی دیگر از این منظر کتاب درتاریخ رفته و خواسته بحث رارها کن        . با ما در حرکت است    
. تربیـت اسـت    تـاریخ جزئـی ازذات بحـث تعلـیم و         . نتوانسته است خودش رانجات بدهد    

  .بنابراین الزم است وارد بحث تاریخی شویم نه صرف منابع تاریخی
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اصرار داشتند از منابع غیر همدالنـه و روشـنفکرانه بـرای تأییـد              : مؤلف محترم فرمودند  
نفکرانه معنا ندارد مگـر تـاریخ منـابع روشـنفکرانه و            ولی منابع روش  . دالیلشان استفاده کنند  

هـای    مذهبی دارد؟ تاریخ یک سلسله متون است و باید به اصل منابع تاریخی مثل روزنامـه               
  .آن دوره، سندهای تاریخی و متون کالسیک مراجعه کرد

به این ترتیب آقای سید محمد خاتمی، مرحوم دکتـر مـددپور، مـورخ نبـوده و نیـستند                   
پرداختند مجبور    شوند آنها خودشان وقتی به موضوع تاریخ می         اریخی محسوب نمی  ومنبع ت 

بودند ازمنابع دست اول استفاده کنند استفاده ازمنابع دست اول و تـشخیص منـابع سـره از                  
در ضمن منابع خودی و غیرخودی اگـر معاصـر باشـند دیگـر              .ناسره اهمیت به سزایی دارد    

  . تاریخی نیستند
 مطالبی را کـه بـه خـوبی         -1 :توان به سه دسته تقسیم کرد       را در کل می      مطالب کتاب   

 -3 . مطالبی را که باید اصالح شود و تکمیل گردد         -2 .مطرح کردند و بسیار ارزشمند است     
  .مطالبی که نادرست است

مطالبی که ارزشمند است و روح کلی مطلب است توجه به مسئله زبان است به درستی                
ضمیر ناخودآگـاه ایـشان از    اند به نظرم، زبان در جامعه ایرانی اشاره کرده     وبه خوبی به تأثیر     

فارابی وقتی قصد داشته به بحث گفتگـوی جوامـع و فرهنگهـا             . است  فارابی استمداد گرفته  
بـه هـر    . ها مـؤثر اسـت      سطح زبان بر انتقال فرهنگ    . ای کرده است    برود به زبان توجه ویژه    

کوالر کـه در زمینـه تعلـیم وتربیـت اسـالمی و ایرانـی       حال بحث تعلیم وتربیت غربی و س 
ولـی سـرانجام بـه مفـاهیم     . نشیند یک گفتگوی فرهنگی اسـت ولـو نـاقص و تحمیلـی         می

بـه هـر حـال جـنس     . پسندیم اند و نمی گوئیم غلبه کرده فرهنگی رسیده است اگر چه ما می    
ر اسـت هرچنـد     تـ   سیاسی، نظامی و توطئه نیست و خیلـی عمیـق         ) تعلیم وتربیت (موضوع  

سیاست در آن دخالت داشته است اما به هر حـال جـنس بحـث، گفتگـو و مفاهمـه در آن                      
در . ترنـد   تر و قـوی     به همین دلیل در جامعه ایرانی متدین ما در قسمت فرهنگ موفق           . است

دهند بـه نحـوی کـه سـرانجام جریـان تربیـت               قسمت فرهنگ بیشتر توان خود را بروز می       
پـذیر آن کمتـر شـود و توانـست            ای هدایت شد که قسمت آسـیب        نهسکوالر و غربی به گو    

  .هایی را کسب کند موفقیت
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بحث دوم مربوط به قسمتی است که باید اصالح و تکمیل شود به عنـوان مثـال کتـاب                   
نویــسی در مطبوعــات  ســوادی روشــنفکران آن زمــان را موجــب ســاده تغییــر زبــان و بــی

ل مردم واقع شدند؟ مگر نه این است که با ذات جامعه ها مورد اقبا چرا روزنامه. است دانسته
ها از ابتدا     هیچ تحمیلی مورد اقبال عام قرار نمی گیرد ولی روزنامه          .سنخیت پیدا کرده است   

به خاطر نثر ساده و بدون تکلّف مورد عالقه مردم بوده اسـت و ایـن مـسئله فقـط در حـد        
  . اشراف و سالطین نبوده است
مثالً مرحوم شیخ بهایی، نان . بینیم نویسی را نیز می  تاریخی سادهدرضمن در بعضی متون

نویسد یا در متون برخی مصلحین اجتماعی نیـز ایـن سـبک               ای می   و حلوا را به سبک ساده     
سـوادی روشـنفکران بلکـه بـه خـاطر            نویسی نه فقط به دلیل بی       پس ساده . شود  مشاهده می 

ون فارسی وجود داشته است در مطبوعات رواج        زمینه مت   مقبولیت عامۀ مردم واینکه در پیش     
  .شده استیافته و مورد پسند مردم واقع 

اید اولین    اما مطالبی که نادرست است و باید مورد بازنگری قرار گیرد این است که گفته              
در حالی که اولین محـصلین ایـران        . اند  محصلین ایرانی در دورۀ صفویه به غرب اعزام شده        

اصله جنگ جهانی اول و دوم که اسمهایشان در تاریخ ثبت شده اسـت              در دورۀ قاجار در ف    
  ظـاهراً اشـراف   . انـد    بوده زاده نفر از آنها اشراف    دواند و نه همۀ آنها، بلکه فقط          نفر بوده پنج  
کـه   شـدند   حتی در زمـان پهلـوی کـسانی اعـزام مـی           . اند  ای به درس خواندن نداشته      عالقه

کننـد همیـشه وجـود        دخالتی که دولتها در اعزام افراد می      اند در ضمن      استعداد خوبی داشته  
  .داشته است اما خود فرد هم باید انگیزه درس خواندن داشته باشد

اید ، جزء اولین فراماسونرهای ایران است ولـی اولـین فـردی               آقای شیرازی که نام برده    
.  انـد    انجـام داده   است که روزنامه را به ایران آورده است و با چه زحمتی این کار دشوار را               

کردنـد نالیـده    ها مـی  حتی در جایی از تحقیری که غربی پس کار مثبت نیز انجام داده است،   
  . است

آن است که کتاب خواسـته مـسئله مهمـی را          . که هم مثبت است و هم منفی      : نکتۀ دیگر 
 هـای   ها را بازگو نماید در حالی کـه الزم نیـست در طـرح               مطرح کند و همه عوامل و زمینه      

ها پر شود بلکه بهتر است فضا رابـاز کنـد و ابهامـات را بـاقی بگـذارد تـا                       بزرگ همه خانه  
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الهدی اصـرار دارنـد تـا         لیکن خانم دکتر علم    .کتابهای بیشتری در این خصوص نوشته شود      
  . تمام ابهامات را یک تنه پاسخ دهند

. داده اسـت کتاب، سطحی بودن حرکت روشنفکری را در ایران خوب نشان   : مسئله دوم 
. تـر اسـت     عمق فاجعه ومسئله فقط در سطحی بودن آنان نیست بلکه خیلی بیشتر و جـدی              

هویتی جامعه ایران  و البته مقاومتی که شـده،            مسئله تعلیم وتربیت و سکوالریسم مسئله بی      
  .ها است که باید مورد واکاوی قرار گیرد خیلی بیشتر از این

نانوشـته در تـاریخ وجـود دارد کـه بایـد            دههـا سـطور     پشت این سطور نوشـته شـده        
 درست است که حرکت روشنفکری سطحی بوده است اما اتفاقی که افتـاد              .رمزگشایی شود 

. اصالً سطحی نیست و ابهاماتی که وجود دارد و خیلی از عوامل ناشـناخته و پنهـان اسـت                  
  .هنوز تاریخ و تفکر امروز ما پاسخ نیافته است

که مردم به دانستن و پیشرفت      است   دورۀ قاجار و اشتیاقی      فضای ایران در  : آخرین نکته 
 عهدنامـه    ناشـی از   کردن داشتند خیلی طبیعی است و به بیداری مردم ایران بعـد از تحقیـر              

امـا خـود    .شاید این بیداری جهـت و مـسیر آن اشـتباه بـوده اسـت      . گردد  ترکمانچای برمی 
بیداری اسالمی قبل از مشروطیت، که چرا مـا نبایـد پیـشرفت             . بیداری ارزشمند بوده است   

 چرا کشورقدرتمند صفوی به ایـن روز افتـاد؟          ، و داشته باشیم، چرا نباید اسلحه داشته باشم      
  .پاسخ آن را در مقوله تعلیم وتربیت و علم جدید جستجوی کرده است

تأسیس دارالفنون به منظور حل مسئله      . ران توجه کرده است   امیرکبیر به بیداری جامعه ای    
حال اگر این مدرسه، عمیق عمل نکـرده یـا          . نیافتگی جامعه ایران آن زمان بوده است        توسعه

به انحراف رفته است بحث دیگری است امـا مـسئله و مـشکل بـه درسـتی درعهـد خـود                      
.  است مردمته حاصل بیداری    جامعه ایران وجود داش    هر گاه پیشرفت در   . شناخته شده است  

اما هر جا به انحراف رفته ناشی از سطحی بودن حرکت روشنفکری بوده که قصد داشته از                 
که باید درنگارش کتاب بین مسئله و روش حـل آن           . خواست و اراده ملی سوء استفاده کند      

  .تفکیک قائل شد
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  ریزی آموزشی ن پژوهش و برنامهمشاور ریاست سازما      :زرافشانعلی آقای         
  کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی            

  

ضمن تشکر از مؤلف محترم و تالش       . بسم اهللا الرحمن الرحیم   
علمی ایشان جهت پرداختن به مسایل آمـوزش و پـرورش نکـات             

  .زیر قابل ذکر است
با توجه به رویکرد تاریخی کتاب در تحلیـل مـسئله، آیـا              -1

ورت در شرایط خاص تاریخی ایران بوده اسـت یـا           تجدد یک ضر  
نه؟ دالیل کتاب گویای آن است که در آن شرایط خاص تجدد بـه              
عنوان یک ضرورت در نزد دلسوزانی چون امیرکبیـر مطـرح شـده             

لذا در مرحلۀ اول باید به اصل تجدد به عنـوان حرکتـی بـرای تعـالی جامعـه ایـران                     . است
  .شناسی آن در فرایند تحقق توجه کرد پرداخت و در مرحلۀ بعد به آسیب

هـا و نهادهـا و افـراد          با فرض فوق و در صورت تحقق تجدد در ایران تغییـر شـاخص             
کـه   نهادهای سـنتی در صـورتی     . مرجع در کشور متناسب با لوازم تجدد امری طبیعی است         

یـن  خود را با شرایط جدید تطبیق نمایند همچنان دارای مرجعیت خواهند بـود و در غیـر ا                 
برای مثال اگرچشم انداز امیرکبیر برای آینـدۀ ایـران   . صورت انزوای آنان طبیعی خواهد بود   

 ساله مقایسه نماییم و مواجهۀ امیرکبیر با دنیای بیرون ایـران و نگـاه بـه                 20را با چشم انداز     
ایـن اقـدام مطلـوب      . اندازی برای ایران شـود      جایگاه ایران در آن زمان موجب تعیین چشم       

   یا نامطلوب؟است و
اندیـشۀ  . در نقد سکوالریسم رجوع به مبانی و ادبیات سکوالریسم پذیرفته نیست           -2

. توان نقد کرد    نمی...) مثل اندیشۀ هگل و هایدگرو    ( غرب را با پذیرش مبانی فلسفی غرب        
برای . شود  نگاه دینی و با استفادۀ از مبانی دینی در نقد سکوالریسم کمتر در کتاب دیده می               

جدد و تمدن یک هویت و ذات واحد قائل شدن که اخذ هر بخـش از آن مـستلزم                   غرب، ت 
  .تن دادن به سایر ابعاد آن باشد با کدام مبنای دینی قابل تحلیل است

 ملت به عنوان یک ضرورت تاریخی شکل گرفته در دورۀ صفویه از -پدیدۀ دولت -3
به طور طبیعی اقتضائات    این پدیده   . لوازم زندگی آن روز و از افتخارات عصر صفوی است         
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 پیوسته به نقد و نفی سیاسی       .براوفاجر. خاص خود را دارد که برای هر حکومتی الزم است         
هـایی کـه مـورد قبـول مـا            این پدیده پرداخته شده است آن هم از منظر عملکرد حکومـت           

  ملت صفوی و جمهوری اسالمی قابل قبول است یا نه؟ -دولت. نیست

رود همـان گونـه کـه         بعاد سلبی پرداخته اسـت، انتظـار مـی         نقد کتاب پیوسته به ا     -4
مؤلف محترم دربخشی از کتاب به نقد ایجابی و مواجهه ایجـابی بـا تجـدد بـا نگـاه مثبـت        

 .پرداختند اند، خود نیز به نقد ایجابی تجدد نیز می پرداخته

حرکت خودجوش و مردمی اصالح طلبان نوگرا برای تأسیس مراکز تربیتی جدید             -5
 بایـد از     و مـصادرۀ آن توسـط دولتهـای وقـت          وان حرکتی برای پیشرفت مردم ایـران      به عن 

گیری آموزش و پرورش جدید را به عنـوان           یکدیگر تفکیک شود و در عین حال باید شکل        
جدا ) استعمار نو(یک حرکت داخلی از پیامدهای حضور کشورهای اروپایی در جهان سوم            

 .کرد

مدارس سنتی، برنامۀ درسی آنها و میزان توانایی ایـن          همچنین بهتر بود مؤلف محترم به       
همانند آنچه امروز در کـشورهایی      . کردند  مدارس برای رشد و پیشرفت کشور نیز اشاره می        

  . مطرح است""school در برابر"مدرسه"مثل مالزی، اندونزی و سنگاپور با نام 
ده محترم است مستقل    رسد تعلیم و تربیت جدید به طور کل مورد نظر نویسن            به نظر می  

رشد وشکوفا شده باشد و یا در شرق و متـأثر از تمـدن              ) غرب(از اینکه این نظام درمهد آن     
  .غربی

گیری تعلیم و تربیت سکوالر در غـرب و شـرق نادیـده               از همین رو تعارض بین شکل     
 شکل گرفـت و تعلـیم و تربیـت آن از            16 و   15در غرب تجدد از قرون      . گرفته شده است  

  .این مطلب مهمی است.  ، لکن در شرق تجدد از آموزش و پرورش آغاز شد18قرن 
هـای   مانـدگی شخـصیت   بهتر بود کتاب در کنار نقد روشنفکری به نقد علل عقـب       -6

آنگونـه  . پرداخت  دیگر و عدم توانایی آنها برای مواجهۀ منطقی با این پدیدۀ تاریخی نیز می             
کران پرداخـت و همانگونـه کـه در          روشـنف  "خیانـت " و   "خـدمت "که جالل آل احمد به      

تر از محاکمـه      شناسی این پدیده به نظر مناسب       نیز آمده است آسیب   ) 109 و   110(صفحات  
  .روشنفکران است
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بـه تعبیـر نویـسندۀ    .  هستیم"اشتراک لفظی "رسد ما پیوسته دچار خطای      به نظر می   -7
ا و مردم نیـز در     است به این معنی است که همۀ کشوره        21محترم اگر جهان امروز در قرن       

 در غرب جریان داشت     18 تا   15که در قرن    ... آیا تمدن، تجدد، مدرنیزم و      .  هستند 21قرن  
همان است که در ایران نیز وجود داشت؟ آیا شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی ایـران                 
 امکان پذیرش تجدد غربی را داشته است؟ آیا نیاز نیست که بدانیم ما در کدام جهان زندگی         

 کنیم و جهان ما در همان دوران چه ویژگی داشته است؟ می

در کتاب مخالفت مخالفان بدون ذکر دالیـل آنهـا بـدیهی و مـورد تأییـد در نظـر                     -8
گرفته شده است در عین حال که در متن کتاب چند نوبت اشـاره شـده اسـت کـه جامعـه                      

آیـا ایـن   . نداشـتند ایرانی شناخت مناسبی از آنچه در غرب به عنوان تجدد در جریـان بـود               
دهـیم    هایی است که ما امروز از پس گذشت زمان انجام می            ها به دلیل همان تحلیل      مخالفت

 .یافت یا مخالفت با هر پدیدۀ نوی که در جامعه ظهور می

ادبیات حاکم بر فصل چهارم از یک ادبیات نقد علمی به ادبیات رمانی ادبـی مثـل                  -9
تربیت جدید را یک روح واحد حـاکم بـر دنیـای            دنیای سوفی تبدیل شده است و تعلیم و         

این روح حاکم آن قدر بزرگ و مسلط . مدرن قلمداد کرده است بدون توجه به شرایط ایران
 .است که توان فرار از آن وجود ندارد

  
  

  
          

  عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی     :آقای دکتر اسکندری        
  سیشنا دکتری روان             

  

این . مان را با کتاب روشن کنیم       در ابتدا الزم است نسبت و نگاه      . اهللا الرحمن الرحیم    بسم
پس انتظـار   . کتاب به درخواست کانون اندیشه جوان و برای قشر دانشجو نوشته شده است            

  .ما از کتاب باید متناسب با مخاطب آن باشد
دانشجویان و نسل جوان پاسخ الهدی نیز در کتاب قصد داشتند به عطش          خانم دکتر علم  

تواند  هرچند که می.  دانشگاهی و علمی روبرو نیستیم    پس قطعاً با یک کتاب فلسفی،     . بدهند
  .کند پشت صحنه فردی ایستاده که با یک فاصله منطقی کتاب را هدایت 
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شناسـد   منابعی که نسل جوان بیشتر آنها را مـی  قطعاً منابع کتاب، منابع دست دوم است؛     
  . فریدون آدمیت، آقای مددپور و آقای خاتمی مانند

ابتدا باید زاویه دید را نسبت به کتاب تبیین و مشخص کرد از این منظر نیز نکاتی قابـل                   
  .طرح است

واقعیتی که  . واژه سکوالریسم برای معنائی ضمنی و واقعیتی پنهان طراحی شده است          -1
ست تعریف شود؛ البته در جایی      بای  به صراحت و روشنی در کتاب تعریف نشده است و می          

 یـاد شـده اسـت ، کـه     "نفی دیـن در حیـات بـشری   "سکوالریسم به معنای    از    به اختصار، 
  .مشخص نیست ، از چه منظر تاریخی و اجتماعی به آن پرداخته شده است

هدف خطابه اقناع اسـت وبـیش از آن کـه           .  کتاب به طور کلی مشی خطابه ای دارد        -2
و رایج می خواهد بـه   ال دلیل بگردد ، عمدتا با تکیه بر باوری عمومی     مستدل باشد و به دنب    

از ایـن رو بـا تکیـه بـر     . ای که احتماال نفوذی مرموز و بوالفضول دارد، هشدار دهـد      پدیده
بنـابراین  . اش جامعیت و مانعیت ادله نیـست      گوید و مساله  ای رایج و شایع سخن می     عقیده
  . اط اقناعی برقرار کندخواهد با مخاطب خود فقط ارتب می

های جنبشی که ریشه    دنیای جدید در قرن چهاردهم با جنبشی اجتماعی شروع شد؛          -3
از قرن یازدهم مـیالدی در فکـر و    کرد؛خود را در چند قرن قبل از میالد مسیح جستجو می   

اندیشه و هنر مغرب زمین دوباره جوانه زد؛ در قرن چهاردهم، حاکمیت سیاسـی کلیـسا را                 
این جریان فکـری بـر      . ار زد و اعالم کرد نیازی به نماینده و مفسری از طرف خدا ندارد             کن

ها با هم برابرند و بر اساس  این اندیشه که عقـل خـود بنیـاد مـی                     اساس این ایده که انسان    
  . تواند حیات فردی و اجتماعی بشر را به سامان کند، شکل گرفت

مـدارس جدیـدی کـه       دارالفنـون و    . رسد  ان می این موج با تأخیر به جهان سوم و به ایر         
ند از این زاویه قابل تحلیـل       اندازی کرد ها محمد حسن رشدیه تاسیس و راه      امیر کبیر و بعد   

بی آن  . این مدارس در پی آن بودند که موج به راه افتاده تجدد را به ایران بکشانند               است که   
ر جریانی تاریخی و تدریجی آثار آن را         د آنها. اه و مبنای آن آگاهانه سود ببرند      که از خاستگ  

 مـاجرای   کتـاب برداشـت ضـمنی از       .در روند آموزش و پرورش جدید به ارمغان آوردنـد         
، تحلیـل منـسجمی از   آن که به تفصیل به آن ورود کنددارد و می خواهد بیتجدد در غرب    
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 عهـده ایـن     آیـا کتـاب از    . کنـد   این جریان را از ابتدای تشکیل نهاد آموزش تـاکنون دنبـال             
موضوع برآمده است؟ آیا به صورت مستدل و تاریخی بیان کرده است یا خیر؟ اصـل کـار،                   

درک این که    بیش از شجاعت ، مربوط به درک ماهیت و موقعیت آموزش و پرورش است؛             
یمات دینی بـه آن و یـا     ماهیتی که با افزودن تعل    . ماهیت آموزش و پرورش ما سکوالر است      

های فلسفی و دینی دگرگون نمی       توی آن با آیات و احادیث و تحلیل         در های تو  ترمیم الیه 
باشد و در حد محتـوای منـدرج        ها می مساله مربوط به ساختار و روح حاکم به برنامه        . شود

  .شودها متوقف نمیها و آموزشدر برنامه
 علیرغم تحوالت گسترده اجتماعی در جامعه ایران ، نظام آموزش و پـرورش همچنـان               

در مقاطع مهم تاریخی چون مـشروطه و انقـالب اسـالمی            . یکنواخت ادامه پیدا کرده است    
ایران تنها نهادی که دست نخورده و با کمترین تغییرات و تحوالت باقی مانده اسـت، نظـام           

دهـد،   آموزش و پرورش است؛ نظام آموزش و پرورش تحوالت خطـی خـود را ادامـه مـی      
این مساله مدافعان و مخالفـان      . توان استنباط کرد    این کتاب می  ای را اجماالً از       چنین اندیشه 

این . باید برای تبیین چنین امر خطیری به کاری بیش از خطابه و اقناع پرداخت             . جدی دارد 
-های خود را در پی دارد، استعداد بدآموزی دارد و تحلیل          امر هر چند فایده ها و سودمندی      

  . خود بپروردتواند در بطنهای سطحی و خامی را می
  .کنمدر پایان به چند نکته کوتاه اشاره می

مفهوم سکوالریسم تعریف نشده است و مخاطب را در حداقل و حداکثری نوسـان               -1
  .ای علمی به منازعه سیاسی و اجتماعی تبدیل شودتواند به جای مناقشه دهد و می می

ورود بـه    .ودشـ   در کتاب نوسانی بین گزارش تاریخی و گزارش تحلیلی مشاهده می           -2
 کتاب نـیم نگـاهی بـه    .امر پیچیده و مشکلی است   مبحث تاریخی و دریافت واقعیت از آن،      

تاریخ کرده است اما ورود به تاریخ نکرده است و از اصول و ضوابط تحلیل تاریخی تبعیت                 
 بحث کامالً بحث تحلیلی است ولی استنادها کامالً گزینشی است و بیشتر حجـم               .نمی کند 

 گزارش تاریخی است در حالی که در گزارش تحلیلی حداقل استنادهای تاریخی             این رساله 
اگر حجـم بیـشتر رسـاله گـزارش         . ها را ارائه کرد     باید وجود داشته باشد و فقط باید سرنخ       



 میزگرد بررسی و نقد کتاب 
 

 

187  

بندهای تاریخی شود به این معنـا       کند و باید فصل     تاریخی باشدآنگاه ماهیت تاریخی پیدا می     
 .ه دیگر شده استکه این واقعه منجر به واقع

اسـت؛ شـاید بـه دلیـل نگـاه            سازی شده نویسی، مطالب ساده    در کتاب به جای ساده     -3
 ترجمه به درستی توجـه کـرده،         به طور مثال به مسئله    . نویسنده به مخاطبان خود بوده است     

بین دو نهضت ترجمه مقایسه کرده، اما بحث را در سطح ترجمه کردن غلط، ناقص، فارسی   
اما توجه نکرده است که چـرا ترجمـه دورۀ          . و امثال آن متوقف کرده است       ننوشتن درست   

در زمـانی   (توانست بـه دوره طالیـی منجـر شـود ولـی ترجمـه دورۀ دوم                 ) قرن سوم (اول  
 .نتوانست به بالندگی جامعه منجر شود) مشروطه

یق اتفاقاً بخشی از جریانات اجتماعی امروز که متهم به سکوالر هستند به استفاده دق              -4
 .کنند  و ترجمه صحیح استناد می

خصوصاً در پهنه تحوالت پست مدرن، زبان موضوع اصلی مباحث فلسفی  و مبنای               -5
در این کتاب به این سطح بحث توجه نشده ، یا نمی خواسته و              . ها است   ها و مناقشه  بحث

هـایی    ل  گـاه مثـا   . سطح بحث این جاها، خیلی تنزل پیدا کـرده اسـت          . یا نتوانسته توجه کند   
 .است شده که خواننده بهتر بفهمد، اما متأسفانه باعث بدفهمی شده زده

 آیا به شرایط تاریخی پذیرش سکوالریسم در آموزش و پرورش توجه شده اسـت؟              -6
ای به غیر از ایـن پـذیرش          آیا چاره صرف نظر از خوب و بد بودن مساله، به لحاظ تاریخی            

 داشتیم یا نداشتیم؟

آیا نـوگرایی، سکوالریـستی اسـت؟ و آیـا هـر نـوع       ت که در کتاب روشن نشده اس  -7
 نوگرایی، سکوالریستی است؟

آیـا تجـدد وارد     یکی از موضوعات مورد مناقشه در اصل ماجراست؛ این مساله کـه              -8
زدگـی،    مفهـوم غـرب   . ها معتقدند که اصوالً تجدد وارد ایران نـشد          ایران شده است؟ بعضی   

ان دارد و شاید تنها برخورد ما بـا غـرب در سـطح              ای به عدم ورود تجدد به ایر      خود اشاره 
بعـضی  . الیه روئی آن و بهرمندی از نتایج و محصوالت این فرهنـگ و تمـدن بـوده اسـت                  

ایـم، افـراد سـنتی هـستیم کـه ادای نـوگرایی در               معتقدند که درواقع نـوگرا و غربـی نـشده         
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را بـا سکوالریـسم   به هر حال بحث نوگرایی، بحثی جدی است و باید نسبت آن         . آوریم  می
 .روشن کنیم

های خـود را روشـن کنـد و در          فرض  کتاب مفروضاتی دارد که الزم است ابتدا پیش        -9
نویسنده محترم روشن   . نهایت پیشنهاد خود را برای خروج از این تقدیر یا تحمیل ارائه کند            

 نکرده است که آیا برای آن، طرح مشخصی دارد یا نه؟

دی در حوزه هـای مختلـف اندیـشه اسـت و            در هر حال این بحث از مباحث ج        -10
های صورت گرفته بیش از آن کـه مربـوط بـه خـود نویـسنده محتـرم و                   بسیاری از مناقشه  

شاید این . توانائی علمی ایشان باشد، ناشی از انتخاب نوع زبان و سطح ارائه بحث می باشد      
ارد، نمی تواند به کند که اصوال بحثی که ماهیت فلسفی دگیری از این منطق پیروی می خرده

هرچند در جای خود و بـرای  . اگر چنین شود دیگر فلسفی نیست. بحثی اقناعی تبدیل شود   
 .های بسیار هم باشدمخاطبان خود ممکن است مفید فایده

  
     

  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی    :مهدوی زادگاناألسالم حجتآقای         

  دکتری اندیشه سیاسی اسالم                   
  

من نیز با آقای دکتر اسکندری مـوافقم        . اهللا الرحمن الرحیم    بسم
 ایـن کتـاب،     .که ابتدا باید، سطح انتظارمان را از کتاب تعیین کنـیم          

کتاب دانشجویی است و برای آنها نوشته شده است از این دیـد و              
بی کـه   به نظرم مطـال   . در این سطح انسجام مطالب قابل قبول است       

اساتید محترم مطرح کردند از کتاب محـوری بـه سـمت موضـوع              
 سـاله اخیـر توجـه       150محوری کشیده شده وبه مشکالت تربیتی       

  .توقع بیش ازحد از سطح کتاب است خیلی ازمطالب مطرح شده،. است شده
نقش جریان روشـنفکری در سکوالریـسم       "دقت روی موضوع کتاب است      : نکتۀ بعدی 

ایـن سیـستم دارای اجـزاو       . کوالریسم را به یک سیستم کل نسبت دهیم        چنانچه س  "تربیتی
و مؤلف نیز در کتاب فقط      . توانند یکی از عوامل آن باشند       عواملی است که  روشنفکران می     
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حتماً عوامـل   . به این عامل توجه کرده است و سعی کرده که نقش روشنفکران را دنبال کند              
. اند که موضـوع مـورد بحـث نبـوده اسـت      ه ل بوددیگری در ایجاد سکوالریسم تربیتی دخی    

  . توان گفت که چرا در این کتاب به عواملی دیگر توجه نشده است بنابراین نمی
ای است که بحث تربیـت و         این کتاب فرصت میمونی است، نقش ابتکاری دارد و بهانه         

مطالبی را  اما چنانچه مؤلف قصد دارند ویرایش دیگری داشته باشند          . ماهیت آن مطرح شود   
  .کنم به منظور غنای بیشتر کتاب بیان می

درمقدمه کتاب به اجمال    . شود  ای آغاز می    هر کتابی از زاویه مؤلف با طرح مسئله        -1
در مورد طرح مسئله مطالبی نوشته شده است اما چرا در بین عوامـل مـسبب، سکوالریـسم      

  . ندارداید؟ توضیحاتی وجود تربیتی یا جریان روشنفکری را انتخاب کرده
الزم بود حتی به طور اجمال سکوالریسم وبعد سکوالریسم تربیتی تعریف شـود              -2

 .گردید و منظور مؤلف از سکوالریسم تربیتی برای خوانندگان روشن می
اند با توجه بـه  اینکـه نویـسنده نیـز سـعی            روشنفکرانی که در کتاب معرفی شده      -3

بینیم    نفری است که در سایر کتابها می       داشته است پیگیری تربیتی داشته باشد اما همان چند        
های بیشتر و مـؤثرتری نیـز         بینیم که نقش    تر نگاه کنیم روشنفکران دیگری می       بلکه اگر دقیق  

 یعنی از حیث سکوالریسم تربیتی به آنان توجه نشده است. اند داشته
تربیـت  اند؟ یا مثالً نظـام       هایی نقش داشته    در نظام آموزشی نوین چه کسانی یا چه گروه        

از ... اند؟ افرادی چون سید علی اکبر سیاسی، فروغی، حکمـت و              معلم را چه کسانی آورده    
  .آنها ذکری نشده است

چرا آخوندزاده تغییر خط و کسروی در برهـۀ دیگـر پاکـسازی زبـان فارسـی را                   -4
درک جریـان   . توانـد بـه تنهـایی موضـوع پژوهـشی باشـد             کردند؟ این خـود مـی       مطرح می 

ین بوده است که تغییر در ایران امری پیچیده است پس بهتر است ابتـدا بـه                 روشنفکری بر ا  
هایی که بار معنوی و فرهنگی دارند حذف شود تا            سمت پاکسازی زبان فارسی رفته و واژه      
  .اش قطع گرداند رابطه فرهنگی و دینی جامعه را با گذشته

ری از کتـاب    جریان روشنفکری در ایران امری پیچیده است و شاید چنـین انتظـا             -5
چنانکه جالل آل احمـد گفتـه اسـت تمـام روشـنفکران هندوسـتان بـه                .نیز ضروری نباشد  

انـد    اند و برگشته    اند و با فرهنگ یک سرزمین ْآشنا شده         اند آنجا درس خوانده     انگلستان رفته 
اما روشنفکران ایرانی هرگز    . بنابراین جریان روشنفکری در هند یکدست و یکنواخت است        
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انـد و بـا       رفتـه ... اند بعضی در انگلیس برخی دیگر در فرانسه، آلمـان و              ور نرفته به یک کش  
گروهی طرفدار پـوپر و گروهـی طرفـدار         . اند  فرهنگهای گوناگون و گاه متعارض آشنا شده      

کند و موضوع را در تعلیم وتربیت         این امر جریان روشنفکری را پیچیده می      . اند  هایدگر بوده 
 .است  تر کرده پیچیده
یعنـی  . اساساً ماهیت روشنفکری در ایران، با روشنفکری در غرب متفاوت اسـت            -6

شـود و تغییراتـی کـه در جامعـه خودشـان مـسبب                آنچه که از روشنفکران غربی دیده مـی       
 در حالی   استدر غرب روشنفکر سپر تجدد      . شود  شوند در روشنفکران ایرانی دیده نمی       می

ین به دلیل ضعف روشـنفکران ایرانـی اسـت کـه            ا. که در ایران، تجدد سپر روشنفکر است      
روشنفکر درجۀ دوم، . ای ندارند ماهیت درجه دومی دارند واساساً از خودشان ایده و اندیشه       

یـران آن نتـایج   از ایـن رو سکوالریـسم تربیتـی در ا   . آورد  سکوالریسم درجۀ دوم به بـارمی     
ریان روشنفکری در ایران مخاطب را      ج .دنبال ندارد ه که در غرب اتفاق افتاده ب       را ای  همترقیان

ساده فرض کردند وعدم پیشرفت جامعه ایران رابه خـصلت اجتمـاعی و فرهنگـی نـسبت                 
از این حیث کتاب نیز نقـد روشـنفکری         . گردد  دهند بلکه ایراد به خود روشنفکران برمی        می

د نقد روشنفکری درجه دوم به منظور نقد روشنفکری درجه اول نیست چه رس            . کرده است 
 .به نقد تجدد

 
   و                              معاون وزیر آموزش و پرورش                
      ریزی آموزشی  برنامهرئیس سازمان پژوهش     :مهدی نویدآقای مهندس       
            کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی                                           

در ابتدا الزم اسـت از تـشکیل چنـین          . من الرحیم اهللا الرح   بسم
ای تشکر کنم و امیداورم استمرار داشته باشد به طـور کلـی               جلسه

در هر شماره فصلنامه، نشستهای علمی به صـورت میزگـرد بـرای             
اما در مورد کتـاب و عنـوانی کـه خـانم دکتـر              . چاپ داشته باشیم  

هم و بنیـادی در     اند از موضوعات بسیار م      الهدی انتخاب نموده    علم
 تبیین موضوع نـشان از شـهامت و دقـت    .آموزش و پرورش است   

کـنم گروهـی بـا        نظر مولف اسـت و در همـین جـا پیـشنهاد مـی             
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سرپرستی شما موضوع را دنبال کنند و تاریخ فکری تعلیم وتربیت ایران را مورد واکـاری و              
  .سازمان هم حمایت خواهد کرد. بحث قرار دهید

تاب بر این است که نظام آموزش و پرورش، نظـام سکوالریـستی             اما فرض مولف در ک    
. دنـ اند نقش روشنفکران را در ایجاد نظام سکوالریستی تبیین نمای           است و ایشان قصد داشته    

  :شود حال برای من این سوال مطرح می
توان این مـدعا      ای می به چه دلیل نظام آموزش و پرورش ایران سکوالریستی است؟ با چه ادله             -1

  را اثبات کرد؟
جریان روشنفکری در پیدایش این نظام چه تأثیری داشته است؟ من تردید دارم کـه                -2

 دیگری در ایجاد جریان سکوالریـستی مـوثر   یها روشنفکران نقشی داشته باشند بلکه مولفه    
شاید به بحث پست مدرنیته در جامعـه  . ها را در جای دیگر جستجو کرد       بودند و باید ریشه   

آنچه در سدۀ اخیر در کل کشور اتفاق افتاده در          . ی کرد ود و این تقابل را باید واکا      گرد  برمی
قبـول  کـه    آن زمـان     ۀجامعـ در  . شود  مربوط می ... ها به سکوالریسم، اومانیسم،       تمام عرصه 

 آیا تئوری دیگری در مواجـه بـا غـرب داشـتیم یـا               ،که باید تجدد غرب را بپذیرد      کرده بود 
 یـا آ. فرهنگ حاکم، باورهای مردم نتوانستند نقـش اساسـی ایفـا کننـد            نداشتیم؟ به هر حال     

مدرنیته درجامعه مسیر طبیعی خود راطی کرده و یا نکرده اسـت؟ در آن شـرایط باورهـای                  
اعتقادی در کشور حاکم شد و حتی متدینان نیز قبول کردند که باید تجدد را بومی کننـد و                   

 .تباه شدیموارد کشور سازند تنها در روش ما دچار اش
هـا افـراد میـان سـال           ژاپنی .ای دیگر است    ها با تجدد غرب به گونه       نحوه برخورد ژاپنی  

خود را که وضعیت کشورشان را درک کرده بودند و دل در گرو آبادانی کـشور داشـتند بـه              
کشورهای غربی فرستادند تا با توسعه و پیشرفت غرب آشنا شوند راهکارهای آن را بیابنـد                

به فرهنگ ژاپنی خود، تجدد را ابتدا بومی و بعد وارد کشور کنند چرا کـه معتقـد                  و با تکیه    
  .بودند با حفظ فرهنگ ژاپنی قادر خواهند بود از غرب جلوتر بروند

اما ما در ایران اشتباهی که کردیم آن بود که جوانان خود را فرستادیم وچون جوان بودنـد،       
  و به ایران مراجعت کردنـد مبلـغ غـرب شـدند          در مواجهه با غرب خود باخته شدند و وقتی          

ایـن اشـتباه تـاریخی      . گفتند برای توسعه و پیشرفت باید از فرق سر تا نوک پا مثل آنها شویم              
  .بود که در کشور ما انجام شد
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وع یا به دانم لطف شما به موض     کنم نمی   از نکاتی که اساتید محترم بیان نمودند تشکر می        
مولف بوده است، اما برای من افتخاری است که افراد صاحب اندیشه، کتـاب رابخواننـد و                 

  .نقد کنند
شوم آقای دکتر اسکندری و آقای دکتـر    هیچ توضیح دفاعی ندارم ضمن اینکه یادآور می       

 و برای دانشجویان نوشـته شـده و در    1380کتاب در سال     اند  زادگان نیز اشاره کرده     مهدوی
  .باشد  ایجاد موج و فتح باب میحد

ای قابل ذکر است که متأسفانه در تاریخ نظـام آمـوزش و پـرورش مـستندات و              اما نکته 
انـد حتـی در    بـسیار بـسیار انـدک   .  مدارکی که بتـوان بـه آنهـا رجـوع کـرد وجـود نـدارد             

از ها بحـث تـاریخ تعلـیم و تربیـت، از یونـان آغـ                های علوم تربیتی عموم دانشگاه      دپارتمان
شود در ایران دورۀ هخامنشی و ساسانی نظام آموزشـی وجـود              درحالی که مگر می   . شود  می

تواند فاقد پیشینه تـاریخی محکمـی در          فرهنگ غنی و کشور بزرگ ایران نمی      . نداشته باشد 
حتی در تاریخ صد ساله اخیـر       . زمینه تعلیم و تربیت باشد ولی مدارک تاریخی وجود ندارد         

های مدارس    نامه  مثالً آئین .  و مناسب در حوزه آموزش و پرورش نداریم        ما نیز مدارک کافی   
 از فقر منابع تاریخی در همه        نیست و این نشان   ...  جدید و مدارس اسالمی، طرح درسی و        

  .ادوار گذشته در این قلمرو است
مطلب دیگری که باید به آن تأکید کنم این است که نگاه مـن جزمـی نبـوده و نیـست،                     

 سال پیش تجویز کـنم و از آن دفـاع نخـواهم             1400ای برای بازگشت به       ارم نسخه قصد ند 
اگر تحولی در جامعه صورت گیرد مبنای آن تحول تربیتی اسـت هـیچ        : ای دارم   فرضیه. کرد

جامعـه عـادل    . دهد مگر آنکه درفاعالن اجتمـاعی تغییـری حاصـل شـود             ای رخ نمی    حادثه
 بنـابراین چـه بخـواهیم و چـه نخـواهیم ریـشه              .شیمنخواهیم داشت تا فرد عادل نداشته با      

حتی پیامبران که بـه نیـت برپـایی    . هرتحول میمون و مبارکی درجامعه، تحولی تربیتی است    
. کردند از تربیت آغاز نمودنـد       حکومت نیامدند و برای  به حرکت درآوردن مردم تالش می          

قـدی کـه دوسـتان گفتنـد نیـاز بـه       پذیرم اما بسیاری از موارد ن من بسیاری از انتقادها را می   
  .استدالل و مستندات دارد
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