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در نقطة عزیمت

 سیاوش شوهانی
دانشجوی دکترای رشته تاریخ ایران پس از اسالم، دانشگاه تبریز

بررسی و نقد کتاب ایران مدرن و نظام آموزشی آن

چکیده
ایــران مــدرن و نظــام آموزشــی آن رســالة دکتــری عیســی خان صدیــق، در دانشــگاه کلمبیــا 
در ســال 1931 م. /1310 خ. اســت کــه اکنــون پــس ازگذشــت نزدیــک بــه 90 ســال به همــت 
پژوهشــکدة مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در ذیــل مجموعــة تأمــالت صاحب نظــران ایرانــی 
ــی در ســال 1397 منتشــر شده اســت.  ــة علی نجــات غالم ــا ترجم ــی ب ــوزش عال ــاب آم در ب
بی تردیــد ترجمــه و انتشــار ایــن اثــر پــس از 9 دهــه از ایــن حیــث بســیار ارزشــمند اســت کــه 
متنــی تاریخــی دربــارة نظــام آموزشــی ایــران در عصــر پهلــوی اول اســت؛ امــا چنان کــه خواهد 
آمــد ایــن اثــر تنهــا از حیــث تاریخــی حائــز اهمیــت نیســت، بلکــه نه فقــط بــا مســئلة نظــام 
آمــوزش عمومــی و عالــی در فراینــد نوســازی رضاشــاه، کــه حتــی بــا وضعیــت کنونــی نظــام 
ــا بســیاری از مســائل اکنــون  ــه این معن ــد. ب ــرار می کن ــز نســبتی دقیــق برق ــا نی آموزشــی م
نظــام آمــوزش عالــی، همچــون نــگاه کمی گــرا و تکنیکــی بــه علــم، ریشــه در نقطــة عزیمــت  
آن دارد و رســالة عیســی صدیــق کــه در ایــن نقطــة عزیمــت نگاشــته شــده در خــور اهمیــت و 
توجــه اســت. ایــن نوشــتار بــر آن اســت بــا نگاهــی بــه پیکــرة ایــن رســاله، در نســبت آن بــا 

نظــام آموزشــی اکنــون پرســش هایی را طــرح کنــد.

کلیدواژه ها: 
ــران، دورة  ــازی ای ــی، نوس ــوزش عال ــی، آم ــام آموزش ــم(، نظ ــق اعل ــق )صدی عیســی صدی

ــوی اول. پهل

مقدمه
ــی  ــگاه ایران ــه در دانش ــران، خاص ــم در ای ــاد عل ــای نه ــا کژکارکرد ه ــروز ب ــر ام اگ
مواجه ایــم، علــت را بایــد تبارشناســانه در نقطــة آغازیــن آن بجوییــم. ایــن »بایــد« 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 14

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-99-fa.html


350122

سال اول، شماره 3-4
پاییز و زمستان 1397

پرونده ویژه

البتــه بــه منزلــة نفــی مســئولیت کنونــی مــا نیســت، بلکــه فهــم ایــن مهــم اســت 
ــرای تبییــن مناســبات  ــران ب ــه گذشــته و ذات نهــاد دانشــگاه در ای کــه آگاهــی ب
ــای شــومی چــون  ــا پدیده ه ــا ب ــروز م ــر ام ــع اگ ــی اســت. در واق ــون آن الزام اکن
ــی  ــم، همگ ــر آن مواجه ای ــتادان و نظای ــارس اس ــاء ن ــال، ارتق ــی، انتح مقاله فروش
ــد  ــرار می کن ــی برق ــوزش عال ــاد آم ــه نه ــه ب ــگاه کمی گرایان ــا ن ــق ب ــبتی دقی نس
ــراه  ــا آن هم ــکل گیری ب ــاز ش ــم از آغ ــه عل ــانه ب ــگاه معرفت شناس ــوع ن ــن ن و ای
ــر او نیســت، بلکــه  ــان طفلــی ناقص الخلقــه کــه بیمــاری عــارض ب بوده اســت؛ چون
بخشــی از ذات اوســت. هرچنــد ناشایسته ســاالری، ایجــاد شــبکة رانــت در گزینــش 
اســتاد و دانشــجو، اســتفاده از موقعیت هــای دانشــگاهی بــرای دســتیابی بــه منابــع 
ثــروت و قــدرت و نظایــر اینهــا از عــوارض چنــد دهــة اخیــر نهــاد دانشــگاه ایرانــی 

اســت و علــت آن هــا را بایــد در مناســبات دیگــری جســت.
رســالة دکتــری عیســی خان صدیــق بــا عنــوان ایــران مــدرن و نظــام آموزشــی 
آن در دانشــگاه کلمبیــا و در ســال 1310 خ. در لحظــه ای از تاریــخ نگاشــته شــده 
کــه ایــن نظــام آموزشــی جدیــد در حــال شــدن و بــه یــک معنــا درحــال گسســت 
از نظــام آموزشــی کهــن اســت. هرچنــد شــکاف های گســترده ای، پــس از مواجهــة 
ــا مشــروطه  ــا تمــدن جدیــد غــرب و به طــور مشــخص از عصــر ناصــری ت ــران ب ای
بــر جــان آن نشســته بــود. چنان کــه خــود مؤلــف در مقدمــة ایــن اثــر می نویســد: 
ــت.  ــران اس ــاری در ای ــی ج ــام آموزش ــل از نظ ــة تحلی ــر، ارائ ــرض از کار حاض »غ
ــی در  ــال آموزش ــو و اعم ــور از یک س ــن کش ــای ای ــوی آرمان ه ــن در پرت همچنی
مترقی تریــن کشــورهای اروپــا و نیــز ایــاالت متحــده از دیگــر ســو، غــرض یافتــن 
نواقصــی اســت کــه ایــن نظــام می توانــد داشــته باشــد و ارائــة عالج هایــی شــدنی 
اســت کــه بتــوان پیشــنهاد داد« )صدیــق، 1397، ص. 17(. از ایــن رو رســالة 

■  صدیق، عیسی خان )1397(. ایران مدرن و نظام 
پژوهشگاه  آن، ترجمة علی نجات غالمی،  آموزشی 

مطالعات فرهنگی و اجتماعی
شابک:   978-600-8905-83-7
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ــت  ــة گسس ــه در لحظ ــت ک ــت اس ــور اهمی ــث در خ ــن حی ــق از ای ــی صدی عیس
ــه توصیــف وضــع موجــود و چشــم انداز وضــع  تاریخــی از نظــام آموزشــی کهــن ب
مطلــوب بــرای ســاختن آن هویتــی کــه ایــران مــدرن می خوانــد، دســت می زنــد. 
چنان کــه در مقدمــه نیــز اشــاره دارد کــه هــدف دیگــری نیــز از نوشــتن ایــن اثــر 
ــد  ــیم کن ــرب ترس ــرای غ ــران ب ــیمایی از ای ــه س ــد و آن این ک ــر می پروران در س
ــد  ــر بتوان ــن تصوی ــه ای ــر آن اســت ک ــد. او ب ــر از آن برانگیزان ــا شــناختی دقیق ت ت
ــران  ــه نوزایــی ای ــران بیشــتر عالقه منــد کنــد و در پــی آن ب ــه ای آمریکایی هــا را ب
یــاری رســاند، »نــه بــرای این کــه غربــی شــود، بلکــه بــرای این کــه ایــراِن راســتین 
قــرن بیســتم شــود« )همــان، ص. 19(. ایــران راســتین قــرن بیســتم هم زمــان هــم 
ــر  ــتحاله در براب ــل اس ــق از آن در مقاب ــه عیســی صدی ــی اســت ک ــه دار هویت داعی

ــه  باشــد. ــای مدرنیت ــرار اســت واجــد ویژگی ه ــم ق ــد و ه ــاع می کن ــرب دف غ

معرفی اثر و نویسنده
عیســی صدیــق متولــد 1273 خورشــیدی اســت. بعــد از مشــروطه، او جــزء اولیــن 
ــزام  ــه اع ــه فرانس ــه در 1290 ب ــود، ک ــارج ب ــه خ ــی ب ــجویان اعزام ــروه از دانش گ
ــم ورســای تحصیــل کــرد و در 1293 فارغ التحصیــل  ــج تربیــت معل شــد و در کال
شــد. ســپس وارد دانشــگاه ســوربن شــد و در ســال 1297 لیســانس علــوم دریافــت 
ــتان  ــج انگلس ــگاه کمبری ــال های 1295 و 1296 در دانش ــش از آن در س ــرد. پی ک
ــان فارســی  ــس زب ــه و تدری ــه مطالع ــراون ب در ســمت دســتیار پروفســور ادوارد ب
ــه ایــران بازگشــت و به مــدت یــک دهــه در  پرداخــت. عیســی صدیــق در 1297 ب
مناصبــی چــون بــازرس مــدارس، رئیــس فرهنــگ گیــالن، رئیــس تعلیمــات عالیــه، 
معلــم در مدرســه حقــوق، دارالفنــون و دارالمعلمیــن مرکــزی، رئیــس دفتــر وزارت 
ــود. در آذر 1300  ــه کار ب ــغول ب ــه مش ــر وزارت عدلی ــس دفت ــه و رئی ــد عام فوای
به درخواســت ممتازالســلطنه، وزیــر معــارف وقــت، از طــرف احمدشــاه بــه »صدیــق 
ــه  ــرای مطالع ــا ب ــوت دانشــگاه کلمبی ــق در 1309 به دع ــب شــد. صدی ــم« ملق اعل
و تحقیــق بــه آمریــکا رفــت و یــک ســال بعــد موفــق بــه اخــذ درجــة دکتــری در 
ــل  ــدت تحصی ــالش او در م فلســفه از آن دانشــگاه شــد. رســالة حاضــر حاصــل ت
ــین  ــت عبدالحس ــه درخواس ــل، ب ــا تحصی ــان ب ــت. هم زم ــگاه اس ــن دانش در ای
تیمورتــاش، وزیــر دربــار رضاشــاه، طــرح تأســیس دانشــگاه )دارالفنــون( تهــران را 
تنظیــم کــرد. بــه همیــن ســبب، پــس از بازگشــت بــه ایــران در ســال 1310 مأمــور 
تأســیس دانشــگاه تهــران شــد. عیســی صدیــق پــس از ریاســت بــر دارالمعلمیــن 
ــم از تأســیس  ــرار داد. صدیــق اعل ــی، آن را هســتة مرکــزی دانشــگاه تهــران ق عال
دانشــگاه تهــران، در 1313، تــا ســال 1319 ریاســت و اســتادی دانشســرای عالــی 
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ــرای تأســیس فرهنگســتان  ــده داشــت. او در 1314 ب ــر عه ــوم را ب و دانشــکدة عل
ایــران طرحــی ارائــه کــرد و خــود جــزء نخســتین اعضــای پیوســتة آن شــد. ابتــدا 
ــده  ــه ریاســت آن برگزی به عنــوان نایــب رئیــس فرهنگســتان و چنــد ســال بعــد ب
ــا 1339، در 6 کابینــه مســئولیت  شــد. عیســی صدیــق طــی دو دهــه، از 1320 ت
ــر عهــده  داشــت. او همچنیــن از آغــاز تأســیس مجلــس ســنا  وزارت فرهنــگ را ب
)1328( پنــج دوره ســناتور انتخابــی تهــران بــود. او در شــورای فرهنگــی ســلطنتی، 
شــورای فرهنگــی انجمــن ایــران و انگلیــس، هیــأت مدیــرة انجمــن فرهنگــی ایــران 
و آمریــکا، انجمــن آثــار ملــی و ســازمان پــرورش افــکار عضویــت داشــت. صدیــق 
در ســال 1350 بــه عنــوان اســتاد ممتــاز دانشــگاه تهــران برگزیــده شــد و در 16 
آذر 1357 در تهــران درگذشــت. از جملــه آثــار او می تــوان بــه اصــول علمــی علــم 
تربیــت ) 1307(، روش نویــن در تعلیــم و تربیــت، )1314(، ســیر فرهنــگ در ایــران 
و مغرب زمیــن )1332(، تاریــخ فرهنــگ ایــران )1336(، یــادگار عمــر، خاطراتــی از 

ــام بــرد. سرگذشــت مؤلــف )1338– 1352( ن

بررسی و نقد محتوایی اثر
رســالة ایــران مــدرن و نظــام آموزشــی آن دارای مقدمــه، شــش فصــل، بــا عناویــن 
»ایــران، کشــور و مــردم«؛ »تمــاس بــا دنیــای غــربـ  نســبت آن بــا زندگــی در قرن 
ــت نظــام آموزشــی«، »نظــام مدرســه«  حاضــر«، »ســنت های آموزشــی«، »مدیری
و »نقدهــا بــر آمــوزش و پــرورش ایــران و نیازهــای آن ـ پیشــنهادهایی بــرای رفــع 
ــة  ــای مقدم ــم به ج ــت و مترج ــف اس ــة مؤل ــی و زندگی نام ــا«، کتابشناس آن نیازه
مترجــم مؤخــره ای بــر آن نوشته اســت. نقــد ایــن اثــر به دلیــل ماهیــت تاریخــی آن 
اگــر نگوییــم دشــوار کــه از نقــد یــک اثــر پژوهشــی معاصــر دربــارة نظــام آموزشــی 
مــدرن بســیار متفــاوت اســت؛ چــرا کــه ماهیــت تاریخــی آن در جای جــای اثــر راه 
ــتار  ــن نوش ــن رو در ای ــدد. از ای ــی آن را می بن ــویه های پژوهش ــارة س ــاوت درب قض

ــز شده اســت؛ ــاله تمرک ــای معاصــر رس ــدی و داللت ه ــر پیکره بن بیشــتر ب
ــران، از  ــی از ای ــی اجمال ــردم« اطالعات ــور و م ــران، کش ــوان »ای ــا عن ــل اول ب فص
ــای پوشــش  ــوع زیســتی، گونه ه ــی، جمعیت شــناختی، تن ــت جغرافیای ــه موقعی جمل
گیاهــی، تنــوع نــژادی، قومــی، زبانــی و دینــی، حیــات اقتصــادی، شــکل گیری صنعــت 
نفــت، صنایــع دســتی، شــبکه  راه هــای بازرگانــی، صــادرات و واردات کاال، دســتاوردهای 
فرهنگــی، چهره هــای فلســفی و ادبــی و انــواع هنرهــا و نظایــر آن بــه دســت می دهــد 
ــی از  ــه یک ــادآور شــده ک ــه ی ــف در مقدم ــه مؤل ــان، ص ص. 21-37(. از آن جاک )هم
اهــداف نــگارش ایــن رســاله ارائــة »تصویــر ایــران جدیــد بــرای غــرب« اســت، ایــن 
فصــل بــرای مخاطــب غیرایرانــی نگاشــته شــده و اطالعــات ویــژه ای بــرای مخاطــب 
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در نقطة عزیمت

ایرانــی در برنــدارد، جــز اینکــه برخــی آمارهــا، چون میــزان صــادرات و واردات ایــران در 
ســال 1310، در خــور تأمــل اســت )همــان، ص. 28(.

ــا  ــا دنیــای غــرب ـ نســبت آن ب ــا عنــوان »تمــاس ب نویســنده در فصــل دوم ب
ــرب در دورة قاجــار و  ــا غ ــران ب ــة ای ــرن حاضــر« از تحــوالت مواجه ــی در ق زندگ
مشــروطه بســیار شــتاب زده گــذر می کنــد تــا از »ظهــور ایــران نــو تحــت حکومــت 
ــول  ــی فص ــاً به تمام ــان، ص ص.39-45(. او تقریب ــد )هم ــخن بگوی ــوی« س پهل
ــرکوب  ــه س ــاراتی دارد؛ از جمل ــاه اش ــازی رضاش ــتاوردهای نوس ــا و دس برنامه ه
جنبش هــای منطقــه ای و برقــراری نظــم و امنیــت در کشــور، اجباری کــردن خدمــت 
ــد )دادگســتری(،  ــی جدی ــت احــوال، نظــام قضای ــه، تأســیس ادارة ثب نظــام وظیف
ــا )!(، تحــول در نظــام  ــی، ســاخت بزرگراه ه ــک ایران ــف بودجــه، تأســیس بان تعری
آمــوزش عمومــی و نظایــر آن )ص ص. 46-58(. ایــن بخــش از اثــر را می تــوان بــه 
واقــع »گزارشــی رســمی« از خدمــات ســال های آغازیــن دورة پهلــوی اول خوانــد؛ 
چنانکــه هیچگونــه انتقــادی بــه برنامــة نوســازی رضاشــاه وارد نمی کنــد و حتــی گاه 
زبــان ایــن رســالة دکتــری در دانشــگاه کلمبیــا لحــن حاکمیــت بــه خــود می گیــرد: 
آنچــه در توســعه آمــوزش و پــرورش در ایــن دوره شــگفت آور اســت، روح آگاهــی از 
فرهنــگ مشــترک بــوده اســت. بخش هایــی از کشــور کــه در آنهــا بــه گویش هــای 
خــاص تکلــم می شــد، مثــل آذربایجــان، کردســتان، لرســتان و خوزســتان 
بیشــترین بخــت را در داشــتن تعــداد مــدارس جدیــد داشــته اند. عشــایر فرامــوش 
ــد  ــه بهره من ــاری ، هم ــقایی ها و بختی ــا، قش ــترآباد، لره ــای اس ــدند: ترکمن ه نش
ــارغ  ــه ف ــد ک ــیس ش ــران تأس ــبانه روزی در ته ــه ش ــک مدرس ــی ی ــدند. حت ش
 التحصیــالن مــدارس عشــایری بتواننــد بیاینــد و تحصیــالت خــود را ادامــه دهنــد 

)ص ص. 55-54(.
ــداد  ــق از تع ــی دقی ــار و اطالعات ــه آم ــا ک ــر بخش ه ــالف دیگ ــق برخ صدی
مــدارس جدیــد ارائــه می کنــد، در این جــا تنهــا بــه »بیشــترین بخــت در داشــتن 
ــة  ــت او از مواجه ــن، روای ــارغ از ای ــد. ف ــنده می کن ــد« بس ــدارس جدی ــداد م تع
نوســازی رضاشــاه بــا مســائل جامعــة اقــوام و عشــایر کامــاًل یکســویه و غیرنقادانــه 
اســت. آنچــه صدیــق »آگاهــی از فرهنــگ مشــترک« و »بهره منــد«ی همــة اقــوام 
ــال،  ــس از 90 س ــی پ ــروز، حت ــد، ام ــی می خوان ــه ایران ــب مدرنیت ــی از مواه ایران

ــد بعــدی و پابرجاســت. ــان مســئله ای چن همچن
فصــل ســوم بــا عنــوان »ســنت های آموزشــی« از ســاختارهایی ســخن مــی رود 
ــع ایجــاد تأســیس نظــام آموزشــی جدیــد اســت و گاه تســهیل گر آن.  کــه گاه مان
بدیهــی اســت عیســی صدیــق، بــه ماننــد دیگــر پیشــگامان ســاخت ایــران جدیــد 
ــتان گرا  ــم باس ــای ناسیونالیس ــاس انگاره ه ــی را براس ــت مل ــوی، هوی ــر پهل در عص
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ــن  ــن را »قوی تری ــی دی ــل وقت ــن فص ــاز ای ــن رو، در آغ ــرد. از ای ــی می ک بازنمای
عنصــر در آمــوزش ایرانــی« معرفــی می کنــد )همــان، ص. 59(، بــه نوعــی 
ــرای  ــازد. ب ــه آن دســت می  ی ــار سیاســی وابســته ب ــر اســاس گفت غیریت ســازی ب
نمونــه، او بــا اشــاره بــه انحصــار روحانیــون در نظــام آموزشــی قدیــم بــا نارضایتــی 
ــرآن  ــال ق ــردازد: »ح ــد می پ ــن جدی ــی در قوانی ــوزش دین ــنت  آم ــداوم س ــه ت ب
ــس  ــی تدری ــان عرب ــه زب ــه ب ــی و صدالبت ــدارس ابتدای ــه م ــت اش در هم درتمامی
ــه طــور هفتگــی  می شــود کــه کــودک ایرانــی آن را نمی فهمــد. ســاعات زیــادی ب
ــاط ســختگیرانه  ــق انضب ــان، ص. 62( صدی ــه اســت...« )هم ــدان اختصــاص یافت ب
ــر  ــه ب ــک عارض ــون ی ــه چ ــمارد ک ــنت های آموزشــی برمی ش ــر از س ــی دیگ را یک
جــان نظــام آموزشــی جدیــد نشســته اســت: »تــا 1290 ش هنگامــی کــه بنــد 28 
از قانــون پایــه آمــوزش تنبیــه بدنــی را ممنــوع کــرد، شــرایط در مــدارس صراحتــا 
وحشــیانه بــود. مدرســه خــوب و کارآمــد مدرســه ای بــود کــه در آن تنبیــه بدنــی 
بــه وفــور انجــام می شــد، در همــه مدرســه های ایرانــی ایــن اصــل بــا افتخــار تمــام 
ــاه می شــد« )همــان، ص. 65( او  ــا ترکــه انجــام می شــد کــه کــودک تب طــوری ب
ــگ  ــدان فرهن ــلطه نگر و فق ــی س ــدگاه تعلیم ــد دی ــه نق ــینه ب ــن پیش ــر ای ــا ذک ب
ــی اکنــون یــک مدرســه  ــردازد: حت ــو در نظــام آمــوزش جدیــد می پ گفت وگ
خــوب مدرســه ای اســت کــه انضبــاط در آن مســتحکم اســت، مدرســه ای کــه در آن 
هیــچ صدایــی بــه گــوش نمی رســد بــه جــز صــدای معلــم، مدرســه ای کــه در آن 
ــغ و داد  ــد و جی ــت وخیز نمی کنن ــد و جس ــح نمی دون ــگ تفری ــوزان در زن دانش آم
ــا وقــار در حیــاط مدرســه قــدم  ــه آرامــی قــدم برمی دارنــد و ب نمی کننــد، بلکــه ب

ــان، ص. 66(. ــد! )هم می زنن
صدیــق »ســنت فرانســوی« را یکــی از مراجــع ســاختار آموزشــی برمی شــمارد؛ 
ــی،  ــای آموزش ــررات، روش ه ــن و مق ــوزش، قوانی ــی آم ــازمان مدیریت ــم او س به زع
ــات و اســتانداردها همــه کــم  متــون درســی، برنامــة آموزشــی، آزمون هــا و امتحان
و بیــش تحــت تأثیــر نظــام آمــوزش فرانســوی هســتند )همــان، ص ص. 68-66(. 
او همچنیــن »متمرکزســازی« را یکــی دیگــر از ســنت های آموزشــی می دانــد کــه 
ــر  به زعــم او متأثــر از کل حیــات تاریخــی ایــران و »تنهــا شــیوة تضمیــن« در براب
ــگان متحمــل شــده و در همبســتگی  ــران از بیگان ــه ای ــات تاریخــی اســت ک لطم
مــردم و قــدرت و اعتبــار دولــت متمرکــز کارآمــد نهفتــه اســت )همــان، ص. 69(. 
ــرا  ــت تمرکزگ ــئولیت حکوم ــی از مس ــوزش را بخش ــی، آم ــات کل ــن حی او در ای
ــد در  ــم بای ــدارس خصوصــی و خارجــی ه ــی م ــه حت ــدان ک ــد، چن ــی می کن تلق
برابــر »دیکتــه تهــران ...تســلیم حکــم دولــت مرکــزی« باشــند )همــان، ص. 69(. 
ــت در  ــوع »بدع ــر ن ــا ه ــزی ب ــت مرک ــرکوب گرانة حکوم ــة س ــد مواجه بی تردی
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در نقطة عزیمت

جوامــع محلــی« عوارضــی چــون فقــدان نــوآوری، شــکوفایی و خالقیــت را در پــی 
ــوزش  ــام آم ــی نظ ــرن از برپای ــک ق ــت ی ــس از گذش ــز پ ــروز نی ــه ام دارد؛ چنانک
ــاطی در  ــوع و نش ــچ تن ــد و هی ــنه می چرخ ــان پاش ــر هم ــران، در ب ــد در ای جدی

ــتیم. ــاهد نیس ــس را ش ــیوه های تدری ش
نویســنده در آغــاز فصــل چهــارم بــا عنــوان »مدیریــت نظــام آموزشــی« در آغــاز 
ســازوکار »وزارت علــوم، موقوفــات دینــی و هنرهــای مســتظرفه« را واکاویده اســت؛ 
ــن اســتخدامی موجــود در  ــه، قوانی ــن وزارتخان ــای ای ــف معاونت ه ــاختار و وظای س
ــی آمــوزش به عنــوان  ــی آموزشــی، شــورای عال آن، تقســیمات آموزشــی، امــور مال
ــدارس  ــی م ــت قانون ــت کالن آموزشــی، وضعی ــر در مدیری ــذار و ناظ ــاد قانون گ نه
خصوصــی، تدویــن متــون درســی، وضعیــت حقوقــی مــدارس خارجــی، امتحانــات 
دولتــی و نظایــر آن نیــز در پــی آمــده اســت )همــان، ص ص. 75-88(. ایــن بخــش 
از اثــر بــه دلیــل طــرح ســازوکار نظام هــای آموزشــی در ســال 1310 خورشــیدی 
ــت  ــدان اهمی ــی چن ــی و عال ــوزش عموم ــی آم ــا مســئلة کنون ــاید در نســبت ب ش
نداشــته باشــد، امــا بــا نگاهــی ژرف نگــر می تــوان ردپــای بســیاری از ســازوکارها و 
ــز اهمیــت  گاه خلل هــای نظــام آموزشــی را در همیــن طــرح واره دیــد. جنبــة حائ
ایــن فصــل نــگاه کل نگــر و انــدام وارة عیســی صدیــق بــه نظــام آموزشــی در ایــران 
ــوزش و  ــوم و وزارت آم ــای وزارت عل ــن کارکرده ــواردی بی ــد در م ــت. هرچن اس
ــت.  ــگ اس ــن دو گن ــرز ای ــر م ــی دیگ ــه بیان ــد و ب ــی رخ می ده ــرورش خلط های پ
البتــه بــا توجــه بــه این کــه تــا 1346 وزارت علــوم و آمــوزش و پــرورش از یکدیگــر 
ــه  ــا ب ــن وزارتخانه ه ــط در عناوی ــن خل ــت ای ــخص نیس ــود، مش ــده ب ــک نش تفکی
ترجمــه بازمی گــردد یــا بــه متــن اصلــی اثــر. نکتــه ای کــه در خصــوص نشــر ایــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــردد؛ ب ــی بازمی گ ــن گنگ ــه همی ــرد، ب ــاره ک ــدان اش ــد ب ــاله بای رس
ــاب  ــی در ب ــل مجموعــة »تأمــالت صاحــب نظــران ایران ــن رســاله در ذی اینکــه ای
ــر بیشــتر  ــن اث ــه ای ــار دارد ک ــی« منتشــر شده اســت، مخاطــب انتظ ــوزش عال آم
ــا توجــه بــه زمــان نــگارش ایــن  بــه آمــوزش عالــی راجــع باشــد، در صورتی کــه ب
ــوزش  ــارة آم ــاب بیشــتر درب ــن کت ــران، ای ــش از تأســیس دانشــگاه ته ــاله، پی رس

عمومــی )ابتدایــی و متوســطه( اســت.
ــوزش  ــامل آم ــش ش ــد بخ ــه« در چن ــام مدرس ــوان »نظ ــا عن ــم ب ــل پنج فص
پیش دبســتانی و کودکســتانی، آمــوزش ابتدایــی، آمــوزش متوســطه، آمــوزش ضمــن 
ــی خــارج از کشــور  ــی، آمــوزش بزرگســاالن و مــدارس ایران خدمــت، آمــوزش عال
ــا گزارشــی  ــن فصــل ب ــان داشــت در ای ــد اذع ــراق بای ــه اســت. بی اغ ــامان یافت س
ــق  ــم؛ صدی ــت و اجــزاء نظــام آموزشــی مواجــه ای ــل از کلی ــق و کام رســمی، موث
اطالعــات گرانبهایــی از آمــار دانش آمــوزان هــر مقطــع، برنامــة دقیــق درســی بــه 
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پرونده ویژه

تفکیــک مــدارس دخترانــه و پســرانه، ســرفصل های امتحانــات، ســازوکار گزینــش 
معلمــان هــر دوره و حقــوق و مزایــای آن هــا، رونــد رو بــه کاهــش مکتب خانه هــا، 
کمــک هزینه هــای تحصیلــی، شــکل گیری دانشــکده های جدیــد )دانشــکده 
ــرای  ــی، دانش س ــوم سیاس ــوق و عل ــة حق ــکی، مدرس ــة پزش ــاورزی، مدرس کش
ــه  ــر ب ــرن حاض ــة اول ق ــر آن در ده ــجویان و نظای ــزام دانش ــات(، اع ــوم و ادبی عل
ــخ  ــگر تاری ــرای پژوهش ــا ب ــک از آنه ــر ی ــه ه ــتیابی ب ــه دس ــد، ک ــت می ده دس
ــا  ــر ب ــی دیگ ــد )ص ص. 89-126(. به بیان ــد می طلب ــی بلن ــی و اقبال ــی طوالن زمان
توجــه بــه جایــگاه عیســی صدیــق و اطالعــات دســت اولــی کــه از نظــام آموزشــی 
ــته تر از  ــیار برجس ــر بس ــن اث ــنادی ای ــة اس ــد، جنب ــت می ده ــود به دس ــان خ زم
ــق  ــی صدی ــل دسترس ــوان حاص ــش را می ت ــن بخ ــت. ای ــر آن اس ــه دیگ ــر وج ه
ــش از  ــال های پی ــارب او در س ــل تج ــز حاص ــان و نی ــدارک آن زم ــناد و م ــه اس ب
ــه  ــات عالی ــدارس، رئیــس فرهنــگ و رئیــس تعلمی ــازرس م ــن در ســمت های ب ای
دانســت. چه بســا صدیــق در زمــان تصــدی ایــن ســمت ها چــون ناظــری دقیــق و 

ــر داشته اســت. ــور را درنظ ــة ام ــه هم ــی نقادان ــا نگاه ب
ــه در  ــد ک ــة زیســته ای ســخن می گوی ــواردی از تجرب ــق در م ــن، صدی ــز ای ج
هیــچ یــک از گزارش هــا و اســناد دولتــی نیامــده اســت. شــاید وجــه تمایــز ایــن اثــر 
ــان همیــن  ــوی اول در بی ــا جمــع آوری گزارش هــا و قوانیــن آموزشــی عصــر پهل ب
ــی  ــع دســت اول ــچ منب ــوان از خــالل هی ــه زیســته ای باشــد کــه آن را نمی ت تجرب
اســتخراج کــرد. از ایــن رو پژوهشــگران تاریــخ آمــوزش در ایــران بایــد سپاســگزار 
حســن انتخــاب عیســی صدیــق در موضــوع رســالة دکتــری اش باشــند. بــرای نمونــه 
ــت  ــی از جمعی ــار دقیق ــچ آم ــال 1303 هی ــار در س ــیس ادارة آم ــود تأس ــا وج ب
کشــور در دهــة اول قــرن حاضــر در دســت نیســت؛ امــا صدیــق ایــن جمعیــت را 
حــدوداً 12 میلیــون و جمعیــت پســران و دختــران ایرانــی، بیــن 7 تــا 13 ســال را 
حــدوداً ده درصــد آن یعنــی یــک میلیــون و دویســت هــزار نفــر تخمیــن می زنــد. 
ــان  ــرورش بی ــوزش و پ ــی 1310 وزارت آم ــالنامة تحصیل ــر اســاس س ــن ب همچنی
می کنــد کــه در پایــان ســال تحصیلــی 1308 ـ 1307 ش. 100,612 نفــر در 
ــداد 10  ــن تع ــه ای ــد ک ــل بودن ــه تحصی ــی مشــغول ب ــدارس ابتدای ــواع م ــة ان هم
ــان، ص ص. 23 و  ــت )هم ــم نیس ــل ه ــرایط تحصی ــن ش ــت واجدی ــد جمعی درص
91(. در واقــع در اوج شــکل گیری نوســازی آمــوزش عمومــی 90 درصــد جمعیــت 
ــوه  ــرای نشــان دادن وج ــالش ب ــود ت ــا وج ــق ب ــتند. صدی ــه آن دسترســی نداش ب
ــرده برمــی دارد کــه  مثبــت نوســازی رضاشــاه در نظــام آموزشــی از محرومیتــی پ
گرچــه امــروز بــه ظــن و گمــان قابــل فهــم اســت، امــا بــا ایــن آمــار و ارقــام ابعــاد 

دقیق تــری از آن هویــدا می شــود.
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در نقطة عزیمت

در نمونــة دیگــر، بــه تفاوت هــای مــدارس دولتــی در شــهرها و روســتاها از جمله 
ســال های دوره آمــوزش ابتدایــی و ســاعت کالس هــا و نظایــر آن اشــاراتی می کنــد 
 کــه ایــن تفاوت هــا در قوانیــن آموزشــی دورة پهلــوی غایب اســت  )همــان، ص. 90(. 
ــت از دورة  ــه معافی ــوط ب ــن مرب ــه قوانی ــه چگون ــد ک ــح می ده ــن توضی همچنی
ــد  ــازه دهن ــان اج ــه پسرانش ــه ب ــرد ک ــویق می ک ــن را تش ــاری والدی ــت اجب خدم
بعــد از اتمــام دورة ابتدایــی، آمــوزش دورة متوســطه و عالــی را نیــز ادامــه دهنــد 
ــی  ــنت آموزش ــالف س ــر خ ــه ب ــود ک ــادآور می ش ــق ی ــان، ص. 100(. صدی )هم
ــه رشــته های مشــتق از مطالعــات علــوم فزونــی  قدیــم، اقبــال تحصیل کننــدگان ب
گرفــت. بــرای نمونــه، او بیــان می کنــد کــه در ســال 1308 از 26 مدرســة متوســطة 
دورة دوم تنهــا ســه مدرســه بــه علــوم ادبــی، یــک مدرســه بــه علــوم بازرگانــی و 
باقــی، 22 مدرســه، بــه علــوم اختصــاص داشــت )همــان، ص. 106(. نویســنده بــا 
ــن ســرفصل ها  ــه ای ــادآور می شــود ک ــی، ی ــر ســرفصل های آموزشــی در جداول ذک
معــادل ســرفصل های آموزشــی لیســه فرانســوی و اوبررئالشــوله آلمانــی و گواهــی 
دورة دوم متوســطه معــادل باکالریــت فرانســوی اســت )همــان، ص. 107(؛ صدیــق 
ــات را  ــال ششــم متوســطه در امتحان ــوزان س ــی 32 درصــد از دانش آم ــم قبول اعل

ــان، ص. 111(.  ــد )هم ــداد می کن ــاالی آن قلم ــتاندارد بســیار ب نشــانه ای از اس
ــی  ــای دولت ــؤاالت آزمون ه ــه از س ــد نمون ــه او چن ــور توج ــای درخ در نمونه ه
)همــان، ص. 96( یــا ســؤاالت آزمــون دورة متوســطه )همــان، ص ص. 111-110( 
ــرد.  ــروزی مقایســه ک ــای ام ــا نمونه ه ــا را ب ــوان آن ه ــه می ت ــر کرده اســت ک را ذک
مثال هایــی از ایــن تجربــة زیســته، ایده هایــی را بــرای بررســی مســائلی بــه ذهــن 

متبــادر می کنــد کــه امــروزه نیــز گریبان گیــر نظــام آموزشــی اســت.
فصــل ششــم بــا عنــوان »نقدهــا بــر آمــوزش و پــرورش ایــران و نیازهــای آن ـ 
پیشــنهادهایی بــرای رفــع آن نیازهــا« بیشــترین حجــم رســاله را شــامل مــی شــود؛ 
از ایــن رو حاکــی از اهمیــت آن نــزد صدیــق اســت. ایــن فصــل بــر خــالف فصــول 
ــود، از منظــر آسیب شناســی  ــز اهمیــت ب پیشــین، کــه جنبــة اســنادی آن هــا حائ
نظــام آموزشــی و نمونــة مطلــوب آمــوزش در ایــران از منظــر صدیــق درخــور تأمــل 
ــم  ــه به زع ــد ک ــاز می کن ــان« آغ ــای ایرانی ــا »آرمان ه ــل را ب ــن فص ــت. او ای اس
او مهم تریــن آن هــا داشــتن »کشــوری قــوی و مســتقل«، »شــکوفا از خــالل 
توســعه علمــی« بــا »شــهروندانی ســالم« و بــا »مشــارکت در فرهنــگ جهانــی« و 
ــا نیازهــا و دیگــر باورهــای بشــری« اســت. او بــرای  »هماهنگــی دیــن محمــدی ب
رســیدن بــه ایــن آرمان هــا برنامــه ای آموزشــی را در ابعــاد متعــدد ترســیم می کنــد 
ــذر،  ــن رهگ ــان، ص ص.128-130(. از ای ــد )هم ــروری می دان ــرای آن را ض و اج
ــاوری،  ــون تقدیرب ــی همچ ــا مؤلفه های ــرورش« را ب ــوزش و پ ــاری آم ــام ج او »نظ
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پرونده ویژه

ــاور بــه خرافــات نقــد  ســلطه پذیری، فردگرایــی، تحقیــر فعالیت هــای صناعتــی و ب
ــی کاود  ــام آموزشــی م ــن نظ ــای زیری ــک را در الیه ه ــر ی ــد و ریشــه های ه  می کن
ــلطه پذیری  ــه س ــه او ب ــل، توج ــور تأم ــة در خ ــان، ص ص. 130-136(. نکت )هم
ــری  ــا رهب ــران ب ــا]ی[ ای ــت: احی ــاه اس ــة رضاش ــازی آمران ــم در دورة نوس آن ه
رضاشــاه پهلــوی واقعیــت تکان دهنــده دیگــری اســت کــه اثبــات می کنــد 
ــت اش  ــوی سرنوش ــه س ــت را ب ــن مل ــه ای ــد ک ــادر بوده ان ــزرگ ق ــردان ب ــا م تنه
ــر اســاس  ــه ب ــدار ک ــی پای ــی مل ــک زندگ ــظ ی ــا به منظــور حف ــد. ام ــت کنن هدای
ــی 1906 م.  ــون اساس ــن قان ــرض روش ــه غ ــی ک ــد، هدف ــک باش ــول دموکراتی اص
ــد،  ــذ می کن ــردم اخ ــدرت اش را از م ــه ق ــی ک ــتن حکومت ــور داش ــت، به منظ اس
ایــران بایــد نگــرش اش را نســبت بــه جوانــان تغییــر دهــد: در خانــه والدیــن بایــد 
کودکان شــان را بــه مثابــه افــرادی در نظــر بگیرنــد کــه شایســته توجه انــد، 
ــام  ــه آن انتظ ــد؛ در مدرس ــت کنن ــان تبعی ــد از اراده ایش ــه بای ــی ک ــه مخلوقات ن
ــد  ــل مســئولیت اســت، بای ــه قات ــف شــد ک ــه در فصــل ســوم توصی دلخراشــی ک
 بــا یــک خودفرمانــی یــا دســت کــم بــا گونــه ای احتــرام همدالنــه جایگزیــن شــود 

)همان، ص ص. 133-132(.
ایــن گفتــار از ضمیــر صدیــق اعلــم پــرده برمــی دارد کــه بیــش از دلبســتگی 
بــه ســلطنت رضاشــاه دل در اهــداف انقــالب مشــروطه داشــته، و بــا وجــود اعتمــاد 
کامــل بــه نوســازی رضاشــاه، ســاختارهای ســلطه پذیری ایرانیــان را نقــد می کنــد. 
فــارغ از ایــن نکتــه، به جرئــت می تــوان گفــت کــه ایــن جمــالت پیشــرو  در 1310 
بــرای امــروز هــم راه گشاســت. پرســش ایــن اســت کــه چگونــه مشــکالت مــا پــس 
ــری«  ــی را »ش ــز تمرکزگرای ــه نی ــت؟ او در ادام ــان همان هاس ــه همچن از 9 ده
ــی در آن  ــادی و خصوص ــای اقتص ــدان بنگاه ه ــبب فق ــه به س ــد ک ــداد می کن قلم

ــد )همــان، ص. 134(. ــرای حــل آن نمی یاب زمــان هیــچ پیشــنهادی ب
ــا«  ــای آن ه ــاری ـ عالج ه ــام ج ــص نظ ــه »نواق ــل ب ــن فص ــی ای ــش نهای بخ
اختصــاص یافتــه و مؤلــف آن را درپنــج مبحــث »1. مدیریــت 2. ســرفصل آموزشــی 
و روش 3. تربیــت معلمــان 4. کتــب، تجهیــزات و ســاختمان ها و 5. برخــی از 
ــه در  ــت آن ک ــه اس ــور توج ــه در خ ــت. آن چ ــامان داده اس ــر« س ــای مهم ت نیازه
ــر خــالف ماهیــت اش،  ــی آمــوزش« را ب مبحــث »مدیریــت« صدیــق »شــورای عال
ــد کــه اخــالل در امــور را  ــد قانون گــذار و مشــورتی باشــد، اجرایــی می دان کــه بای
ســبب می شــود. او همچنیــن مــوازی کاری وزارت آمــوزش و پــرورش، تحــت عنــوان 
ــه  ــه ک ــن وزارتخان ــز ای ــت و پاگیر و متمرک ــی دس ــه گانه، بوروکراس ــت س مرجعی
ــز  ــان« شــده، و نی ــا و سلســله مراتب بی پای ــوت وقت ه ــرای ف ــی ب ــه منبع ــدل ب »ب
فقــدان ثبــات و متخصصــان حرفــه ای را مهم تریــن نواقــص مدیریتــی برمی شــمارد 
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در نقطة عزیمت

ــد )همــان، ص ص. 142-137(.  ــه می کن ــی ارائ ــک راهکارهای ــر ی ــع ه ــرای رف  و ب
او مســائلی را برمی شــمارد کــه همچنــان همــة آن هــا زنــده و معاصــر گریبان گیــر 

نظــام آموزشــی هســتند.
ــتار  ــن نوش ــة ای ــی و روش« در ادام ــرفصل  آموزش ــت »س ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــی و  ــرفصل های آموزش ــق س ــی صدی ــد. عیس ــد ش ــز خواه ــر آن تمرک ــا ب تنه
ــة  ــدان روحی ــد و فق ــم می دان ــی قدی ــنت های آموزش ــداوم س ــس را ت روش تدری
ــی  ــر زنگ ــد: ه ــد می کن ــد نق ــه ج ــادی را ب ــتدالل پروری و انتق ــگری، اس پرسش
عمدتــاً یــک ســاعت طــول می کشــد و در خــالل آن کــودک مجبــور اســت مطلقــاً 
ــه بغل دســتی اش  ــه ای ب ــه کلم ــد ک ــت کن ــر جرئ ــد. اگ ــت باش بنشــیند و بی حرک
ــیدن  ــود. پرس ــه می ش ــدت تنبی ــد، به ش ــدی بزن ــن لبخن ــر از ای ــا بدت ــد ی بگوی
هنگامی کــه معلــم درس می دهــد تقریبــاً یــک جــرم اســت، حــال آن کــه 
می شــود  محســوب  گســتاخی  نیــز  ســؤال  پرســیدن  فرصت هــا  دیگــر   در 

)همان، ص. 143(.
ــان  ــر نش ــدة اخی ــی س ــام آموزش ــان در نظ ــیاری از ایرانی ــتة بس ــة زیس تجرب
می دهــد کــه مفاهیمــی چــون »جــرم« و »گســتاخی« در قبــال »پرســش« آشــناتر 
از آن اســت کــه بخواهیــم بــرای فهــم آن بــه ســال 1310 رجــوع کنیــم. صدیــق در 
ادامــة همیــن فقــره، روش عمومــی تدریــس یعنــی »ســخنرانی« معلــم را مانــع از 
ــان، ص. 144(،  ــد )هم ــوزان می دان ــارکت« دانش آم ــه »مش ــر گون ــکل گیری ه ش

نکتــه ای کــه فهــم آن در دورة صدیــق بســیار شــگفت آور اســت.
او همچنیــن بــا وجــود مشــابهت محتــوای آموزشــی بــا نمونــة آن در کشــورهای 
پیشــرفته، روش آمــوزش و فراگیــری را حافظه محــور معرفــی می کنــد کــه 
ــم  ــدون فه ــرآن را ب ــه ق ــوزد ک ــوز[ می آم ــت: »]دانش آم ــب اس ــم در آن غای فه
ــح  ــدون توضی ــون فارســی را ب ــن شــیوه او مت ــی اســت. به همی ــرا عرب ــد، زی بخوان
ــرد  ــه کارک ــن اســت ک ــر ای ــاور ب ــی ب ــاً به طــور کل ــد. تقریب ــو می خوان ــا گفت وگ ی
ــو شــدن  ــم انتقــال دهنــدة دانــش و مهارت هاســت و کارکــرد دانش آمــوز ممل معل
از آن هــا« )همــان، ص. 144(. ایــن نقدهــا هــم از آن حیــث اهمیــت داردکــه در آغاز 
شــکل گیری آمــوزش مــدرن دســت کم یکــی از معمــاران آن بــر نقایصــش آگاهــی 
داشــته و هــم از ایــن جهــت مهــم اســت کــه بــا وجــود ایــن آگاهــی چگونــه ایــن 

نواقــص بعــد از گذشــت 9 دهــه همچنــان پابرجاســت؟
نکتــة در خــور توجــه این کــه از منظــر صدیــق ضــرورت اصــالح ســرفصل های 
آموزشــی و روش هــای تدریــس کامــاًل ناظــر بــر »توســعة اقتصادی گســترده« اســت. 
او صراحتــاً بیــان می کنــد کــه ایــن تغییــرات »بایســتی نظــر بــه ارتقــاء اغــراض و 
اهــداف اجتماعــی گزینــش شــوند«، در حالــی کــه »ایــن دوره آموزشــی نظــر بــه 
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فایــده اجتماعــی انتخــاب نشده اســت«. از همیــن رو او کار در مــدارس را »صــوری و 
ــا  ــان را کج ــد دانسته هایش ــالن نمی دانن ــه فارغ التحصی ــد؛ چراک ــی روح« می خوان ب
 بــه کار ببندنــد و »بدتــر از همــة این ها از کار یــدی نفرت دارند« )همــان، ص. 145(. 
ــی  ــام آموزش ــالح نظ ــیر اص ــازی از مس ــق نوس ــر صدی ــاده تر از منظ ــان س به بی
ــوزش  ــدف از آم ــق »ه ــی صدی ــر، عیس ــرة اث ــم در موخ ــة مترج ــذرد. به گفت می گ
را عمــاًل آماده ســازی نیروهایــی می دانــد کــه بتوانــد درمراحــل مدرن ســازی 
ایــران، خاصــه کشــاورزی، صنعــت، پزشــکی و غیــره بــه کار گماشــته شــوند. ایــن 
ــر اســت«  ــران گریزناپذی ــاز دوران مدرن ســازی ای ــوزش، در آغ ــِت آم ــه غای ــگاه ب  ن

)همان، ص. 186(. 
ــان  ــق از ج ــری صدی ــه تأثیرپذی ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــادآوری ش ــت ی الزم اس
دیویــی، از پیشــتازان فلســفة پراگماتیســم و صاحب نظــر در حــوزة فلســفة 
ــز  ــه نی ــه در ادام ــناخت. چنان ک ــخنان او را بازش ــمة س ــوان سرچش ــوزش، می ت آم
ــن  ــه ای ــی، ب ــة درس ــودن برنام ــور ب ــت و حافظه مح ــدان جذابی ــه فق ــاره ب ــا اش ب
ــوزش و  ــه »آم ــد ک ــاره می کن ــوزش اش ــارة آم ــی درب ــوف آمریکای ــة فیلس نظری
مدرســه خــود زندگــی هســتند، یعنــی اینکــه کــودک در مدرســه در حــال زندگــی 
ــالی،  ــی بزرگ س ــازی او در مشــارکت در زندگ ــن راه آماده س ــردن اســت و بهتری ک
تضمیــن مشــارکت او در ایــن زندگــی ]اســت[ کــه پیرامــون اوســت« )همــان، ص. 
146(. از همیــن رهگــذر »زورچپــان اطالعــات« را بی فایــده می دانــد و از »مــدارس 
ــد  ــاع می کن ــده آل دف ــة ای ــوان نمون ــه عن ــه« ب ــه فعاالن ــا »مدرس ــی« ی فعالیت
ــرای  ــه ب ــیایی ک ــاختن اش ــق س ــی را از طری ــح عمل ــدی و توضی ــارت ی ــه »مه ک
ــدرت خالقیــت ذهــن ... و تعقــل و تفکــر  ــد و ق ــاء می دهن ــد ارتق کــودک جذاب ان
ــاء می بخشــند«  ــی اساســی اســت، ارتق ــرای حــل مســائل زندگ ــه ب درســت را، ک
)همــان، ص. 147(. بــر اســاس همیــن عمل گرایــی آموزشــی اســت کــه پیشــنهاد 
ــا  ــوند، ت ــک ش ــهری تفکی ــدارس ش ــایری از م ــتایی و عش ــدارس روس ــد م می ده
 تغییراتــی متناســب بــا نیازهــای زندگــی در برنامــة درســی و روش تدریــس آن هــا 

اتخاذ شود )همان، ص. 148(.
صدیــق کنــار گذاشــتن »زورچپــان کــردن اطالعــات« بــه دانش آمــوزان 
ــدف  ــه ه ــت، ن ــزار اس ــک اب ــا ی ــردن تنه ــظ ک ــد: »حف ــه می کن ــداً توصی را مؤک
ــد.  ــم باش ــم و حک ــت فه ــه درخدم ــت ک ــد اس ــی مفی ــط زمان ــه و فق ــی نفس ف
ــردن و  ــیدن، داوری ک ــدن، اندیش ــرای فهمی ــی ب ــد در موضع ــوزان... بای دانش آم
نقــادی قــرار بگیرنــد. آنهــا بایــد فرصتــی بــرای ابــراز وجــود و پرســیدن پرســش ها 
ــا  ــرد ت ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــا بای ــد آنه در هــر لحظــه ای داشــته باشــند. عقای

احســاس کننــد افــرادی شایســته احترام انــد« )همــان، ص ص. 152-151(.
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در نقطة عزیمت

ارزیابی نهایی
رســالة دکتــرای عیســی خــان صدیــق بــا عنــوان ایــران مــدرن و نظــام آموزشــی آن 
در ســال 1931 م./ 1310 خ. در دانشــگاه کلمبیــا، از دو منظــر بســیار حائــز اهمیــت 
ــذاران  ــی از بنیانگ ــوان یک ــگاه او به عن ــه جای ــه ب ــا توج ــه، ب ــت آن ک ــت؛ نخس اس
نظــام آموزشــی نویــن در ایــران و اشــراف او بــه ســاختار نظــام آموزشــی در دهــة 
ــار پژوهشــگران تاریخــی  ــرن ســیزدهم، اطالعــات گران قیمتــی در اختی نخســت ق
ــی  ــمی دولت ــای رس ــه گزارش ه ــاله ب ــی از رس ــه بخش های ــد. چنان ک ــرار می ده ق
ــزاء  ــی اج ــه تمام ــدام وارة او ب ــر و ان ــگاه ژرف، کل نگ ــه ن ــه ک ــد و البت ــو می زن پهل
ــری روشــن از  ــد، تصوی ــه می کن ــه ارائ ــار و ارقامــی ک ــار آم نظــام آموزشــی در کن
ــن  ــی که ــام آموزش ــت اندازی از نظ ــة پوس ــام در زمان ــن نظ ــرد ای ــت و کارک ماهی
ــگر  ــال، پژوهش ــه 90 س ــب ب ــس از قری ــة آن، پ ــه ترجم ــد. چنانک ــیم می کن ترس
ــی  ــرت زمان ــن حی ــه ای ــر این ک ــد؛ دیگ ــرت زده می کن ــع حی ــی زبان را به واق فارس
دوچنــدان می شــود کــه مخاطــب بســیاری از مســائلی را کــه صدیــق اعلــم 
به عنــوان نواقــص یــا آســیب های نظــام آموزشــی طــرح می کنــد، پــس از گذشــت 
ــا  ــة م ــق در زمان ــی عیســی صدی ــد. گوی ــده و معاصــر می یاب ــان زن ــه همچن 9 ده
می زیــد، هرچنــد تعبیــر دقیق تــر آن اســت کــه مــا همچنــان در زمانــة او زیســت 
ــه  ــی اســت ک ــان همان های ــا همچن ــائل م ــت مس ــه ماهی ــا ک ــم. به این معن می کنی
ــت. از  ــزوده شده اس ــی اف ــا بس ــی آن ه ــر پیچیدگ ــد ب ــود، هرچن ــش ب ــه پی 9 ده
ایــن رو چشــم اندازی کــه عیســی صدیــق بــه نظــام آموزشــی مطلــوب آینــده دارد 

ــل اســت.  ــد درخــور تأم ــه می کن ــه او ارائ ــی ک و راهکارهای
به همــان شــیوة نــگاه کل نگــر صدیــق، اگــر رســالة او را حاصــل مشــاهداتش از 
تجــارب و ســمت های پیشــین او در بازرســی مــدارس و ریاســت فرهنــگ گیــالن 
و ریاســت تعلمیــات عالیــه بدانیــم، و نیــز آن را آغــازی بــر فعالیــت و کار تخصصــی 
او در عرصــة آمــوزش برشــماریم، ایــن ســؤال باقــی اســت کــه چــرا نســبت نظــر و 
عمــل یــا نقــد و کنــش در صدیــق اعلــم غایــب بــوده اســت؟ صدیــق ایــن رســاله 
را در ســال 1310 نوشــته اســت، پــس از آن بــه مــدت چهــار دهــه در راس 
امــور تصمیم ســازی های آموزشــی قــرار داشته اســت. در دورة پهلــوی دوم در 
6 کابینــه وزیــر فرهنــگ بوده اســت و در شــورای فرهنگــی ســلطنتی نیــز عضویــت 
ــاد  ــی کــه در رســاله از آن هــا ی ــه اســت کــه آراء و نظرات داشته اســت، پــس چگون
ــر نظــام آموزشــی وارد دانسته اســت، در طــی  کرده اســت، نقدهــا و نواقصــی کــه ب
ــرط را  ــی مف ــن بی عمل ــا ای ــت؟ آی ــان برجامانده اس ــری همچن ــن دوره تصدی گ ای
ــی دانســت؟  ــزد دولتمــردان ایران ــد حاصــل گسســت حــوزة نظــر و عمــل در ن بای
ــده  ــی برآم ــک ایران ــگفتی ی ــی از ش ــوان ناش ــا را می ت ــن نقده ــهمی از ای ــه س چ
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پرونده ویژه

ــه  ــا ک ــط دانشــگاه کلمبی ــه فق ــی ن ــط آموزش ــا محی ــه ب ــار در مواجه از دورة قاج
ــد  ــر روی نق ــمرد؟ به ه ــا برش ــش از آن اروپ ــکا و پی ــی امری ــام آموزش ــت نظ کلی
ایــن اثــر به ســبب رویکــرد منتقدانــه آن از خــود اثــر فراتــر مــی رود و بــه صاحــب 
ــن پرســش ها نیازمنــد پژوهشــی  ــه ای ــد پاســخ ب ــد؛ هرچن ــز تســری می یاب ــر نی اث
دربــارة گسســت حــوزه نظــر و عمــل در نــزد دولتمــردان ایرانــی بــا بررســی مــوردی 

عیســی خــان صدیــق اســت و از حوصلــة ایــن نقــد کتــاب خــارج اســت.
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