
 

 : بررسی کتاب مونیکا رینگر

 آموزش دین و گفتمان اصالح فرهنگی در دوران قاجار

 در گفتگو با عبداهللا شهبازی

 
 بـا آقـای یوسـفی       1381این مصاحبه در حـوالی نیمـه بهمـن          

 اســفند 3، شــنبه 111، شــماره کتــاب هفتــهانجــام گرفــت و در 
 . منتشر شد 15-14صص ، 1381

 
آن . تأثیر خـانم نیکـی کـدی اسـت          نظر بنده، خیلی تحت    کتاب خانم رینگر، به    :یوسفی

روزها خانم کدی استاد ایشان بود و از سوی دیگر خانم رینگر با یک ایرانی ازدواج کـرد                  
گونـه    آن. شود که تاریخ ایران را مطالعه کنـد         مشغولی ایشان به ایران می      و همین باعث دل   

ردکانی و خانم هما نـاطق و فریـدون         تر از محبوبی ا     که من این کتاب را دیدم، کتاب بیش       
کـه از ایـن نـوع کتـاب در ایـران       با توجه به ایـن . آدمیت و نیکی کدی رفرنس داده است     

 بینید؟  تقریباً پنج شش عنوان دیگر نیز منتشر شده است، اهمیت این کتاب را در چه می
 

 خـوبی  نظـر مـن، کـار    کار، به . کتاب را با کمی دشواری تهیه و تورق کردم        : شهبازی
کارهـای  . شود از آن اسـتفاده کـرد        بندی موضوعی در یک حوزه می       عنوان جمع   به. است

نگـاری   مثالً، محققی کار کند روی یک موضوع معین و یـک تـک            . مشابه هم مفید است   
فرضًا در رابطه با نظام جدید اداری، قشون جدیـد،  . مفید خواهد بود. موضوعی تهیه کند 

ولـی نـوع نگـاه،    . های موضوعی نگاری  جدید و سایر تک   پوشاک جدید، اندیشه سیاسی     
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یعنـی  . شـود، در مجمـوع نگـاه عمیقـی نیسـت            نگاهی که در این حوزه مرتبًا مطرح می       
فرض شما، یا خاستگاه ناخودآگاه فکری شما، این باشـد کـه جامعـه ایـران سـیری           پیش

هادهـای  داشته است از جامعه سنتی به سـمت جامعـه مـدرن؛ و در ایـن تطـور فرضـًا ن            
گرایانـه را   یعنی شما در واقع یـک الگـوی تـاریخ   . آموزشی چه سیری را طی کرده است 

اید که در این الگو و قالب فکری ایران از نظام سنتی به سـوی                 فرض خود قرار داده     پیش
گیـرد   کند و در این فرآیند ساختارها و نهادهای جدیدی شکل می           نظام مدرن حرکت می   

ساختارها و نهادهای سنتی که از نظر تاریخی محکوم به مـرگ            که مدرن است در مقابل      
در ایـن چـارچوب و در ایـن سـیر از سـنتی بـه                . است و باید جای خود را به نو بدهد        

ساالری جدید، قشون جدیـد، نظـام آموزشـی جدیـد،             مدرن، نهادهای جدید، مثل دیوان    
. مواجـه بـوده اسـت     هـایی     هایی برای تحقق و با مقاومت       پوشاک جدید و غیره با تالش     

یک عده نوگرا و نوآور هستند      : شوند  نخبگان سیاسی و فکری هم به دو دسته تقسیم می         
های جدید و مـدرن را رواج دهنـد و            کنند که نهادها و ساختارهای و ارزش        و تالش می  

کنند و اصـوًال مخـالف هـر          ها مقاومت می    گرا هستند و در مقابل نوآوری       یک عده سنت  
هـای    گرایی هستند چون غربی است و تصادفًا منشاء همـه ایـن پدیـده             چیز نو و ضد نو    

 . مدرن از غرب جدید است
گرایانه از قرن نوزدهم بر تاریخنگاری غرب حاکم شـد و             گرایانه و تاریخ    نگاه تکامل 

گویم منظـورم غـرب       غرب که می  . بعدًا در تاریخنگاری کشورهای دیگر هم رواج یافت       
شـامل اروپـای غربـی و    مفهوم غرب ب جغرافیایی؛ یعنی   فرهنگی و سیاسی است نه غر     

از . شـود   میهم  آمریکای شمالی و سایر کشورهای انگلوساکسون مثل استرالیا و زالندنو           
گرایانه، که سـیر تطـور جامعـه بشـری را از      قرن نوزدهم، این نوع نگاه، یعنی نگاه تاریخ  

نـام تـاریخ      ی کتـاب مهمـی دارد بـه       مثالً، توماس ماکائول  . بیند، رواج یافت    کهنه به نو می   
ها پی ریخت     های خودباوری ملّی را در انگلوساکسون       این کتاب در واقع بنیان    . انگلستان
ماکـائولی یکـی از مـروجین نگـاه فـوق           . هـا   ای شد برای تعیین هویت ملّی آن        و شالوده 

، به انگلستان   ، حاکم هلند  )ویلیام سوم (ای مثل حمله نظامی ویلیام اورانژ         او حادثه . است
و خلع جیمز دوم، پادشاه کاتولیک انگلـیس از سـلطنت را، پیـروزی نیروهـای ترقـی و                   

به تبع همین تحلیل ماکائولی است که ایـن حادثـه     . خواند  آزادی بر ارتجاع و استبداد می     
که اصل مـاجرا یـک لشکرکشـی و غلبـه             در حالی .  نام گرفته است   >انقالب شکوهمند <

یعنی اشراف پروتستان انگلیس در همدستی با اشـراف  . هبی استنظامی و یک جنگ مذ 
های خونین و خشن      کنند و با روش     پروتستان هلند پادشاه کاتولیک انگلیس را ساقط می       

ها حتی به اخراج مدرسین و اساتید         پروتستان. سازند  سلطه خود را بر انگلیس مستقر می      
هایی مانند آکسـفورد و کمبـریج و          و دانشجویان و طالب کاتولیک از مدارس و دانشگاه        
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کشد که درایدن، شاعر بـزرگ انگلـیس،    زنند و کار به جایی می ادنبورو و غیره دست می  
اهمیت درایدن تا بدان حـد اسـت   . شود مینشین  خانهمغضوب و به جرم کاتولیک بودن    

یـک  . ودش   نام برده می   “عصر درایدن ”عنوان    که گاه از انگلستان نیمه دوم قرن هفدهم به        
هـای گسـترده    و بعـد قیـام  . کننـد  نشـین مـی   دلیل کاتولیک بـودن خانـه   چنین آدمی را به  

. کنند  های جاکوبیتی معروف است، با خشونت سرکوب می         کاتولیکی مردم را، که به قیام     
ایـن  . کننـد  به این ترتیب، پروتستانتیسم را به زور به مذهب حاکم بر انگلیس تبدیل مـی       

آزادی بر نیروهـای ارتجـاع   خرد و ت و نه پیروزی نیروهای ترقی و      ماجرا نه انقالب اس   
 .  و جهل و تاریکیو استبداد

در قـرن بیسـتم هـم ادامـه پیـدا      ،  که ماکائولی و امثال او باب کردند     ،این نوع نگرش  
این نوع نگاه و الگوها و ساختارها بر تاریخنگاری و اندیشه ما ایرانیان نیز حاکم                .کند  می
کـه بـه عمـق تـاریخ       جای این   یعنی ما به  . گردد  اندیشی می   بب نوعی سطحی  شود و س    می

هـا از پـیش مفـروض شـده اسـت             خودمان برویم با همین مفاهیمی که نیکی و بدی آن         
بینیم که ایـن      رویم می   تر می   که یک پله پائین     ولی زمانی . زنیم  تاریخ خودمان را محک می    

 در نیمـه دوم قـرن نـوزدهم داروینیسـم           این نـوع تفکـر    . ها مطلق نیست    ها و بدی    نیکی
خواستند تئـوری   اجتماعی را شکل داد و افرادی مثل هربرت اسپنسر ظهور کردند که می         

گرایـی و     تکامل. داروین را بر جامعه بشری انطباق دهند      و تکامل بیولوژیک    منشاء انواع   
کسیسـم فقـط    کند کـه مار     تقدیرگرایی تاریخی در بعضی مکاتب متنفذ هم تبلور پیدا می         

این روح بر اندیشـه سیاسـی و اجتمـاعی غـرب جدیـد تـا        . های آن است    یکی از نمونه  
بیند و برای ترقی غایتی قائـل         کند و سیر جهان را از سنت به نو می           ها حکومت می    مدت

هـای اخیـر،      خصـوص در دهـه      بعـدها، بـه   . است که در غرب جدید تبلور یافتـه اسـت         
قـول دریـدا ساختارشـکنی کردنـد در           را نفی کردند و به    ها آمدند و این نوع نگاه         بعضی

ولی متأسفانه تاریخنگاری ما در همان فضـا در جـا زده اسـت و            . عرصه اندیشه تاریخی  
این امر شامل هـم تاریخنگـاری   . های کهنه یک مکتب خاص منجمد شده است    در قالب 

ـ      شود و هم شامل جریانی که در دانشگاه         بومی ما می   اریخ مـا کـار   هـای غـرب دربـارۀ ت
کند و متأثر از سنن پیشکسوتانی ماننـد لمبتـون و باسـورث و ادوارد بـراون و غیـره                      می

 . است
 

رسد کتاب آقای میالنی این نوع نگاه را عوض کرده            نظر می   آقای شهبازی، به   :یوسفی
 آیا شما هم این تلقی را دارید؟ . است
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من این کتاب را بـه دالیـل        . ستکتاب آقای میالنی اصًال از مقوله دیگری ا       : شهبازی
کـه او از ایـن تمایـل      رغـم ایـن     یعنـی بـه   . دانـم   فراوان یـک کـار تحقیقـی جـدی نمـی          

هـا و     خواهـد کـار خـود را فـارغ از پیشـداوری             کنـد و مـی      ساختارشکنانه اسـتفاده مـی    
بـرای  . های دیگری است    فرض  های تئوریک جلوه بدهد، در واقع گرفتار پیش         فرض  پیش

تاریخ دوره متأخر پهلوی آشنا نباشند، در ظاهر ما با کتابی سروکار داریم که              که با     کسانی
ولـی  . ها نشـان بـدهم      ها را در کنار بدی      خواهم خوبی   طرف هستم و می     گوید من بی    می

و بینید این ظاهرسازی است برای جلب مخاطبانی که به حرف نـو               کنید می   تعمق که می  
رود و بـه همـان        بسیار یکطرفه به سراغ منـابع مـی       آقای میالنی   . عالقمندندتحقیق بدیع   

خـواهم    را کـه نمـی     یمثالً از قول خانم هویدا مطلب     . خواهد برسد   رسد که می    نتایجی می 
معلوم است که اگر این سئوال از خانم هویدا بشـود او            . همین. کند  اسم ببرم تکذیب می   

نسبت جنجالی کـه در     در هر حال، کتاب هویدا کتاب جامعی نیست و به           . کند  حاشا می 
بسـیار  آخرین سفر شاه فرضًا کتاب . پیرامون آن صورت گرفت چندان هم پرفروش نبود    

ها همیشه تیراژ باال دارند و کتاب آقـای میالنـی در              گونه کتاب   این. تر از آن بود     پرفروش
 . نیاورد دست بهای  العاده زمینه فروش و جلب مخاطب موفقیت فوق

 
رسـد کـه کتـاب هویـدا          نظر مـی    طور به   های تاریخ معاصر این    در حوزه کتاب   :یوسفی

پـذیرم و فکـر    فرمایش شـما را مـی   . چندان موفق نبوده  خاطر نوع تحقیقی که انجام داده         به
کنم نـوع نگـاه آقـای میالنـی یـک مقـدار        کنم فرمایش شما درست باشد ولی فکر می     می

کـم گـذرا از آن عبـور نکـرده     دسـت  . تر از آن چیزی بود که تا االن کار شده است           وسیع
 . است
 

ی ایشـان   اجازه دهید ما خیلـی وارد بحـث آقـای میالنـی و کتـاب هویـدا                : شهبازی
نظر من این کتاب سفارشـی اسـت و پشـت قضـیه هـم                 کنم به   صریح عرض می  . نشویم

. من در این امـر تردیـد نـدارم        . استکه هویدا به آن منسوب      است   خاصی    تعلقات فرقه 
سیاسی و  شخصیت  . ائه یک چهره مثبت و روشنفکر از هویدا بوده است         ارهدف از اول    

هویـدا  . هویدا اصًال آن چیزی نیست که در کتاب آقای میالنـی جلـوه داده شـده               فردی  
آقای میالنـی  ولی . محمدرضا شاه آمداست که بر سر حکومت     بالهایی  مسئول خیلی از    

ای کاذب از هویدا نشـان داده   هرهطرفی و ساختارشکنی از او دفاع کرده و چ        در قالب بی  
اصًال از اسناد فراوانـی کـه دربـارۀ    . استو یکجانبه هم بسیار محدود   ایشان  منابع  . است

هـای خیلـی فـاحش هـم در         غلط. هویدا موجود است یا منتشر شده استفاده نشده است        
، را  العابـدین رهنمـا     آقای علی رهنما، نـوه زیـن      دانم شما کتاب      نمی. شود  کتاب دیده می  
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تحقیـق  <کتاب میالنی با عنـوان      در نقد برخی مطالب     اید یا نه؟ ایشان کتابی نوشته         دیده
در فرانسـه   و در آن نحوه نادرست استفاده از اسناد وزارت خارجـه            >قلب و قلب تاریخ   

در فرانسـه بـود     وزیر مختـار ایـران      العابدین رهنما      زین .کتاب هویدا را نشان داده است     
وسـیله بعضـی از کارکنـان سـفارت ایـران در       ماجرای قاچاق بـه    که   کمی پیش از زمانی   

 اسـت و در     1324ایـن مـاجرا متعلـق بـه سـال           .  پاریس، از جمله هویـدا، مطـرح شـد        
کـرات مـدعی اسـت نبایـد          آقای میالنی که بـه    . مطبوعات ایران جنجال فراوان به پا کرد      

 پاریس دقیقـًا بـه نظریـه    دچار توهم توطئه شد؛ برای تحلیل ماجرای معروف به رسوایی  
دانـد علیـه      العابدین رهنما مـی     یعنی از یکسو ماجرا را توطئه زین      . شود  توطئه متوسل می  

این مسئله برای میالنی عجیب     . هویدا به این دلیل که چرا در اسناد نامی از رهنما نیست           
اس آقای علـی رهنمـا مـاجرا را بـر اسـ           . است و دلیلی است بر توطئه رهنما علیه هویدا        

در : همان اسناد تحلیل کرده و دلیل فقدان نام رهنما را خیلی سـاده توضـیح داده اسـت                  
العابدین رهنما نیست به این دلیل سـاده کـه        اسناد مربوط به رسوایی پاریس نامی از زین       

مستقر بـوده و  سفیر جدید ایران از چهار ماه قبل   مأموریت وی در آن زمان پایان یافته و         
این سفیر جدید هم کسی نیست جـز انوشـیروان          . حضور نداشته است  رهنما در پاریس    

آقای میالنی از سوی دیگر جنجـال فـوق را توطئـه            . سپهبدی خویشاوند و حامی هویدا    
در هیـاهو  شـود کـه    خواند و مـدعی مـی   ای علیه هویدا می حزب توده و مطبوعات توده   

.  شروع شد  1324 بهمن   14ر  ، ارگان حزب توده، د    مردممطبوعات ایران با مقاله روزنامه      
حسین فـاطمی   مرحوم   بهمن   12جنجال با مقاله    در واقع   این هم از اساس غلط است و        

 شروع شد و فاطمی دقیقًا یـک شـبکه متنفـذ و فاسـد در وزارت                 مرد امروز روزنامه  در  
هـای    ترین چهـره    شاخصاز  سپهبدی  انوشیروان  قرار داده بود که     خارجه را هدف حمله     

کنید؟ یعنـی مـورخی یـک          توجه می  .آن بود و ناشناخته   های جوان     از چهره هویدا  آن و   
ایـن  . بدون کمترین اطالعات تاریخی   ساخته است فقط بر اساس توهمات و        بنای عظیم   
 . ای از مطالب کتاب هویداست فقط گوشه

 
دانـم    شـود و الزم مـی       هایی که در کتاب خانم رینگر پررنگ می         یکی از بحث   :یوسفی
متولی آمـوزش در ایـران   نوعی  مسئله میرزا حسن رشدیه و کسانی است که به    مطرح کنم   

تأثیر عثمانی و بلژِیک بودند و اتفاقاتی کـه در آنجـا              ها خیلی تحت    آن. قرن نوزدهم بودند  
تـأثیر آن   ای مواجه شدند که خیلـی تحـت   دهد اساساً چه اتفاقاتی بود و با چه پدیده رخ می 

 قرار گرفتند؟ 
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أسفانه تأثیر دو کانون بر تحوالت فرهنگی و فکری ایران در قرن نوزدهم             مت: شهبازی
یکی کانون هندی است    . و اوائل قرن بیستم میالدی مورد مطالعه کافی قرار نگرفته است          

تـر بمبئـی اسـت و کمتـر کلکتـه؛             منظورم از کانون هندی بیش    . و دیگری کانون عثمانی   
فرهنگـی و دادوسـتدهایی کـه از اوائـل قـرن            دلیل پیوندهای بسیار گسترده تجاری و         به

بینید که بسـیاری از آثـاری کـه     اگر توجه کنید می   . نوزدهم بین ایران و بمبئی بوده است      
در نقد اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در دوره قاجار منتشر شده در بمبئی و اسـتانبول                 

و نخبگـان سیاسـی   تأثیر عثمانی به این دلیل بـود کـه دولتمـردان      . به چاپ رسیده است   
حاکم بر این کشور بسیار زودتر از ما روند مدرنیزاسیون را شروع کردند که در آن زمان                 

در واقـع ایـن مـوج غربـی شـدن از       . صریحًا به معنی غربی شدن و اروپایی شـدن بـود          
لهستان اولین کشور غیر اروپای غربی است کـه تقلیـد از فرهنـگ و               . لهستان شروع شد  

ایـن اقـدام در زمـان سـلطنت اگوسـتوس دوم،            . غربی را شروع کرد   سنن جدید اروپای    
. پادشاه آلمانی لهستان، یعنی در اواخر قرن هفدهم و اوائل قـرن هیجـدهم شـروع شـد                 

در آن زمان اشـرافیت سـنتی لهسـتان،    . دانست  شدن را در ظواهر می      اگوستوس راه غربی  
هـای بلنـد      کردند و ریـش     ده می که بسیار قدرتمند بودند، از پوشاک شرقی مثل قبا استفا         

اصـطالح اصـالحات      گـرا بـود، بـه       اگوستوس، که حکمرانی خودکامه و نظـامی      . داشتند
خودش را با تراشیدن اجباری ریش و کوتاه کردن قبای بزرگان لهسـتان و تـرویج آداب             

 بـه  بیر روسیه از اگوستوس تقلیـد کـرد و  بعد، پطر ک. ها شروع کرد   و رسوم غربی در آن    
شـان را قیچـی       زور ریش بایارها، یعنی بزرگان سنتی روسیه، را تراشید و دامـن قباهـای             

. اقدامات اگوستوس و پطر برای لهستان و روسیه پیامدهای بسـیار مخـرب داشـت              . کرد
یکی در عثمانی و دیگری در مصر که هر         : بعدًا در دو کانون اسالمی این روش اجرا شد        

ایـن حـوادث در   . رفت شمار می ولی عمالً دولت مستقلی بهچند رسمًا جزو عثمانی بود    
اقـدامات  . شـاه قاجـار اسـت    عثمانی و مصر مقارن با سلطنت آقا محمد خان و فتحعلـی         

وسیله محمدعلی پاشا شروع شد که بنیانگـذار خانـدان سـلطنتی           گرایانه در مصر به     غرب
اقدامات فـوق در  . دمصر است که با کودتای ژنرال نجیب و سرهنگ عبدالناصر ساقط ش  

. اشاره کردید به میرزا حسن رشـدیه      . وسیله سلطان محمود دوم شروع شد       عثمانی نیز به  
جالب است بدانید که حتی نام رشدیه نیز از نام مدارس جدید عثمانی اخذ شده کـه در                  

 . زمان محمود دوم ایجاد شدند و رشدیه نام داشتند
مـورخین آن را دوران انقـالب نظـامی      شناسـیم کـه       ما یک دورانی را در غـرب مـی        

شود که غـرب از نظـر نظـامی در مقابـل      این انقالب نظامی شامل دورانی می    . خوانند  می
که در قرن شانزدهم میالدی عثمـانی        در حالی . عثمانی به برتری تکنولوژیک دست یافت     

 ولـی در قـرن  . از نظر تکنولوژی نظامی، مثل تولید تفنـگ و تـوپ، برتـر از غـرب بـود           
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رسـد و در قـرن هیجـدهم          هفدهم تکنولوژی نظامی در غرب تقریبًا به پای عثمانی مـی          
علت این برتری وحشـت غـرب از تفـوق عثمـانی      . شوند  تر می   ها از این نظر قوی      غربی

شـود   سود غرب دگرگون می طور قطعی و برای همیشه به بود و از این زمان کفه ترازو به  
افـول نظـامی    . آورد  ها را در جنـگ بـه ارمغـان مـی            های پیاپی عثمانی    و این امر شکست   

در . خـورد   عثمانی در حدی است که حتی در جنگ با پطر کبیر روسیه هم شکست مـی               
نشـین   نشـین یـا خـان    که تا قبل از پطر روسیه برای عثمانی اهمیتی نداشت و حاکم  حالی

وسـیه   و ارتباطات عثمانی بـا ر شد مسکوی در حد یک دولت محلی کوچک شناخته می        
. گرفـت   وسیله دولت محلی و مسلمان کریمه، که جزو عثمانی بود، انجـام مـی               تر به   بیش

ایـن  . دهـد  رسـد کـه عثمـانی را در جنـگ شکسـت مـی       حاال کار روسیه به جـایی مـی     
شود و از همین زمان در نوشـتار و   های نظامی برای عثمانی خیلی گران تمام می      شکست

شود که چرا ما عقب ماندیم و علت انحطاط و             می ادبیات سیاسی عثمانی این بحث وارد     
شوند که چند دهـه       های فکری در عثمانی پیدا می       ضعف ما چیست؟ از این موقع جریان      

شـود کـه علـت        یـک جریـان مـدعی مـی       . کننـد   های ایرانی آن نیز ظهور مـی        بعد نمونه 
یـان در   ایـن جر  . هـا اسـت     دلیل بدعت   ماندگی ما در دور شدن از اسالم اصیل و به           عقب

زاده   گیـرد و گـروه فـوق بـه جمعیـت قاضـی              زاده شکل مـی     نام قاضی   پیرامون فقیهی به  
این جریـان هسـته اولیـه مـوجی اسـت کـه بـه ظهـور         . شوند معروف می) لر زاده  قاضی(

مثالً افراد فوق احداث مسـاجد بـا بـیش از یـک منـاره را حـرام و                   . گری انجامید   وهابی
گـروه  . مساجد فقط یک مناره داشتند    ) ص(پیامبر اسالم   زمان  در  دانستند زیرا     بدعت می 

خصوص در میان     تر در میان نخبگان و کارگزاران سیاسی عثمانی هستند به           دوم، که بیش  
شوند که علت پیشرفت روسیه تأسی از الگـوی فرهنگـی             مأموران دیپلماتیک، مدعی می   

تنظیمـات را   سوم به   گرایانه مو   این جریانی است که اصالحات غرب     . اروپای غربی است  
هـیچ  . کنـد   شدت تخریب مـی     های فرهنگی و سیاسی عثمانی را به        کند و بنیان    شروع می 

یک از این دو جریان متوجه نیستند که علت اصلی در تحول تکنولـوژی نظـامی غـرب                  
 و  کنـد   در اینجا یک تحول مادی و عینی رخ داده که هیچ کس به آن توجـه نمـی                 . است

همـین  .  ضعف نظـامی را جبـران کـرد        توان   با تغییر در ظواهر می     کنند که   همه تصور می  
های مصـر     دروازهاسماعیل پاشا   خصوص در دوران حکومت       بهافتد و     اتفاق در مصر می   

هـیچ دولتـی ماننـد مصـر قـرن نـوزدهم       . شود طور کامل به روی سرمایه غربی باز می        به
 الیگارشـی مـالی و تجـاری      های خود را به روی سرمایه غربی باز نکرده و دست            دروازه

ولی پیامد حکومت اسـماعیل پاشـا       . غرب را برای چپاول کشور خود باز نگذاشته است        
ای هـم      میلیون پوند بدهی خارجی برای مصر بود و هیچ پیشرفت و توسـعه             90بیش از   

انـد اگـر رجـال     نمونه مصر پاسخ مستدلی است به کسـانی کـه مـدعی     . به ارمغان نیاورد  
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مای ایران اجازه داده بودند قرارداد رویتر اجرا شود ایران بهشت بـرین        و عل دوست    وطن
و در مصر و عثمانی صدها برابر قرارداد رویتر اجـرا شـد و نتیجـه آن گسـترش             . شد  می

 . ماندگی بود عقبتعمیق 
. شاه در ایران هوادارانی پیدا کـرد        خصوص از دوره ناصرالدین     عین همین اقدامات به   

مدارس جدید، قشون جدیـد     . اصالحات به سبک عثمانی و مصر بودند      این افراد منادی    
ساالری جدیـد و غیـره شـعار ایـن            و انحالل قشون سنتی، عدلیه و محاکم جدید، دیوان        

حتـی اسـتفاده از   . هـای عثمـانی و مصـر    تجددخواهان ایرانی بود و همه بر اساس مـدل      
معمـار قشـون   . رواج پیـدا کـرد  مستشاران نظامی غربی نیز به تقلید از عثمانی در ایـران            

در زمان ناصری در    . ژنرال بونوال فرانسوی بودند   جدید در عثمانی مستشاران غربی مثل       
 . ایران نیز استفاده از ماجراجویان مشکوک نظامی غربی شروع شد

 
نـام    یعنی ما یک کسی را به     . جایگاه میرزا حسن رشدیه در ایران معلوم نیست        :یوسفی

دانیم   یم که نسبت او با دولت و ملت روشن است، میرزا ملکم خان را می              شناس  امیرکبیر می 
این میرزا حسن رشدیه چه اصراری داشت که در تبریز و مشهد و تهـران مدرسـه                . کیست

 خانه را از صحنه آموزش ایران حذف کند؟ جایگاه او کجاست؟  بسازد و مکتب
 

خصـوص بـا      ت ناصـری بـه    از نیمه حکومـ   . اجازه دهید بحث را کامل کنم     : شهبازی
روی کار آمدن میرزا حسین خان سپهساالر اقتباس جدی از غرب، طبق مدل عثمـانی و                

که چرا جایگاه  شوم   در رابطه با میرزا حسن رشدیه من متوجه نمی        . شود  مصر، شروع می  
عنوان بنیانگذار مدارس جدیـد       دانیم که در کتب درسی از رشدیه به         می. او روشن نیست  

های اخیـر     هایی هم در سال     شود و کتاب    وزشی جدید و خیلی با تجلیل یاد می       و نظام آم  
. السـلطنه چایکـار اسـت       جایگاه رشدیه مثل جایگاه کاشـف     . دربارۀ او منتشر شده است    

این از یک   . عنوان بنیانگذار صنعت چای در ایران       کنند به   السلطنه را هم تجلیل می      کاشف
السـلطنه بخشـی از     کاشـف .تـوان مسـئله را دیـد     یولی از زاویه دیگر هم م     . زاویه است 

در سراسـر جهـان    چـای  فرآیند بزرگی است که کمپانی هند شرقی انگلیس برای ترویج         
ها در چـین کشـف کردنـد و کشـت آن را در هنـد                  چای را انگلیسی  . شروع کرده است  

 یـا   ای را آغاز کردند در سراسر جهان برای ایجاد عـادت            شروع کردند و فعالیت گسترده    
السلطنه هم دقیقًا در همـین چـارچوب کشـت چـای را در ایـران                  کاشف. اعتیاد به چای  

السلطنه تجلیـل      و از کاشف   حاال امروزه چای یک قلم مهم در اقتصاد ماست        . شروع کرد 
دانم شما کسی را که مروج پوشـاک جدیـد غربـی در ایـران اسـت مثبـت                      نمی .شود  می
که افتـاده و جایگـاه خـودش را پیـدا کـرده اسـت و            دانید یا منفی؟ این اتفاقی است         می
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هـا از معـدود    داخل پرانتز عرض کنم کـه ایرانـی     . امروزه این کت و شلوار به تن ماست       
طور کامل از خودشان خلـع لبـاس کردنـد و پوشـاک               داری هستند که به     های ریشه   ملت

هیچ یک ایـن کـار را   ها  ها و پاکستانی ها، نه هندی ها، نه ترک   نه عرب . غربی را پذیرفتند  
با این توصیف، پدیده مدارس جدید در ایران بـا سرنوشـت تـاریخی ایـران در                 . نکردند

ایـن تصـور کـه مـا        . خـورد   دوره قاجاریه و برخورد ما با تمدن جدید غـرب گـره مـی             
توانیم با اشاعه مدارس جدید و نفی مدارس سنتی پیشرفته شویم تصور رایجـی بـود                می

ایـن نگـاه    . هـا بـود     ایان ما و میرزا حسن رشـدیه هـم یکـی از آن            در بخشی از تجددگر   
وسیله افرادی چون میرزا حسـین خـان     میالدی به1780ای است که از دهه  اندیشانه  ساده

سپهساالر، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکـم خـان     
. رسـد   نقالب مشروطه به اوج خودش مـی      کند و در ا     الدوله و دیگران رواج پیدا می       ناظم

شود و در نهایـت   این نازل بودن سطح فرهنگی ماست که این تصورات خام را سبب می    
انجامد و نهادهـای جدیـد نیـز کـارایی الزم را از      دار می به حذف نهادهای سنتی و ریشه    

وشته نامه ابراهیم بیگ است ن      سطح فرهنگی ما در آن زمان سیاحت      . دهند  خود نشان نمی  
این کتاب را مقایسه کنید با نقـدهای اجتمـاعی و سیاسـی کـه در     . ای العابدین مراغه   زین

های نامق کمال و عثمانیان جـوان   شد و یا حتی با نوشته   اروپای غربی آن زمان منتشر می     
 . تا تفاوت سطح فرهنگی و فکری را لمس کنید

 
مـثالً در بحـث دارالفنـون       افتـد ایـن اسـت کـه            در قرن نوزدهم اتفاقی که می      :یوسفی

رود و یـا مـثالً        اکبر دهخدا به سویس مـی       شود یا کسی مثل علی      امیرکبیر عزل و کشته می    
طالبوف نگاه خیلی دوری به وقایع ایران داشته، و یا مـثالً کسـی مثـل مستشـارالدوله یـا                    

د شـون  گیرند خیلی مأیوس مـی  آخوندزاده وقتی که در مواجهه با حکومت یا سنت قرار می         
حسن رشدیه شش یـا هفـت بـار پروسـه     . دهند  و مقاومت میرزا حسن رشدیه را نشان نمی       

 . کنم آدم ممتازی است گیرد و به همین جهت فکر می ایجاد مدارس جدید را پی می
 

در غـرب آمـوزش و پـرورش نـوین ادامـه      . ببینید، اساس کار غلـط اسـت   : شهبازی
عنـوان    نوان یک مدرسه علوم دینـی و بـه        ع  مثالً، آکسفورد به  . طبیعی آموزش سنتی است   

کمبریج هم مدرسه علوم دینـی  . کار کرد ای از حوزه علمیه سوربن پاریس شروع به    شعبه
شـما  . تکامل و تطور طبیعی همان سنن به ایجاد آکسفورد و کمبریج جدید انجامید            . بود

هـا دانشـگاه     آن. توجه کنید به کشوری مثل سوئد که در مقایسه با ایران تـاریخی نـدارد              
. کنند که مثالً هفتصد سال قـدمت دارد  کنند و ادعا می اوپساال را دارند و به آن افتخار می     

هـای    که اگر بـه وضـع دانشـگاه         بازیم در حالی    ها خود را می     گونه قدمت   ما در مقابل این   



  بررسی کتاب مونیکا رینگر

 

10

۱۰

بینـیم کـه       سال پیش نگاه کنیم می     600-500سوربن و آکسفورد و کمبریج و اوپساال در         
کنیم که نهـاد      در مقابل، ما تبلیغ می    . باهتی به نهادهای آموزش عالی جدید ندارند      هیچ ش 

روشن اسـت   .  و با تأسیس دانشگاه تهران آغاز شد       1313آموزش عالی در ایران در سال       
کـه اگـر قـرار     در حـالی . کنـد  گونه مقایسه کردن در ما احساس حقارت ایجاد می       که این 

تاریخی قائل شویم، در واقع قدمت نهـاد آمـوزش عـالی            ها سابقه     باشد ما هم مثل غربی    
غـرب نظـام آمـوزش عـالی را در قـرون یـازدهم و       . رسـد  در ایران به دوره ساسانی می     

اتفاقی کـه در غـرب افتـاده تطـور     . های ما ایجاد کرد     دوازدهم میالدی به تقلید از نظامیه     
ی کهـن، نـه حـذف    دار است به نهادهای جدید نه حـذف نهادهـا           نهادهای کهن و ریشه   

ولی در ایران از اوائل قرن هیجدهم و فروپاشـی صـفویه، کـه از پرافتخـارترین         . ها  سنت
از قـرن   . شـود   ادوار تاریخ ماست، یک روند انحطـاط و گسسـت فرهنگـی شـروع مـی               

ما حتـی شـاهد     . کند  شدت نزول می    هیجدهم تا اواسط قرن نوزدهم نوشتار سیاسی ما به        
شود و آن حالـت جامعیـت و    شدت محدود می علوم به. تیمیک رساله جدی سیاسی نیس  

نظام آموزشـی تکامـل   ولی در غرب . رود گستردگی سابق در نظام آموزشی ما از بین می      
کنند به تأسیس مدارس شبه غربـی و          کند و در نهایت تجددگراهای ما شروع می         پیدا می 

بـه ایـن ترتیـب،    . نـد زن آن را مثل چماق بر سر نهادهای سنتی و کهن آموزش عالی مـی         
کنند بین نهادهای آموزشی کهنه و نو، سنتی          ها نوعی تعارض و تضاد کاذب ایجاد می         آن

سنت است ولی در ایران از همان آغاز تجـدد در           و تطور   در غرب تجدد ادامه     . و جدید 
رضا شاه از یکطـرف     . رسد  این وضع به دوران پهلوی می     . شود  مقابل سنت قرار داده می    

جـز علمـا، بـه     زند و به این ترتیب تمامی اقشار مردم، به   اس از مردم دست می    به خلع لب  
کـه قـبالً    در حـالی . هدف این است که علما منزوی شوند    . شوند  پوشاک غربی ملبس می   

پوشیدند و تفاوت فاحشی در پوشاک علما و سایر           همه مردم تقریبًا شبیه به هم لباس می       
شاه ایجاد تعارض کاذب میـان نهادهـای آمـوزش          اقدام دیگر رضا    . اقشار وجود نداشت  

های   به مطبوعات آن زمان مراجعه کنید و ببیند که علیه حوزه          . عالی سنتی و جدید است    
کـه در مدرسـه   سـاده را  جنـایی  مـثالً، یـک مـاجرای    . شـود  علمیه دینی چقدر تبلیغ می   

یـان مـردم علیـه    کوشـند تـا در م   مـی طریق  از اینکنند و  بزرگ میسپهساالر اتفاق افتاده    
ترین ضربه را بر رشد علـم         این تعارض کاذب بزرگ   . های علمیه نفرت ایجاد کنند      حوزه

 . زند در جامعه ما می
 دیگـر آبادی و     یحیی دولت در اینجا این سئوال اساسی مطرح است که چرا رشدیه و            

 تکامـل نظـام آموزشـی ایـران نبودنـد و حتمـاً      دنبـال راه معقـول       بهمروجان نظام جدید    
ایـن اصـرار بـرای      نظام آموزشی سنتی را تحریک کنند؟       مدافعان  خواستند حساسیت     می

او حامیان قدرتمندی در حکومت داشـت مثـل    . چه بود؟ توجه کنید که رشدیه تنها نبود       
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هـا   چندان مثبت از عملکرد آنمنابع تاریخی و توجه کنید که   . الدوله  میرزا علی خان امین   
وسیله اعضای انجمن معارف یاد       االسالم از حیف و میل اموال به      مثالً، مجد . کنند  یاد نمی 

دانیم که مدرسه رشدیه بعدًا به کـانون فعالیـت    و می. ها رشدیه بود    کند که یکی از آن      می
خواهیـد   اگر مـی . کردند های سرّی تبدیل شد که اهداف سیاسی معین را دنبال می      انجمن

. مجداالسالم مراجعه کنید  سفرنامه کالت   ه  چهره واقعی میرزا حسن رشدیه را بشناسید ب       
شـکند و وی را       گرایانه از رشـدیه را مـی        این کتاب و برخی منابع دیگر آن تصویر مطلق        

نشـان  بسـیار القیـد     از نظـر اخالقـی      حتـی   طلب و اهل زدوبند سیاسی و         فردی فرصت 
 کـرده   قهرمان نوگرایی در نظام آموزشی و کسی که خود را وقف آرمان معین            دهد نه     می

وسیله یک کانون، یک جریان معـین در          بنابراین، حرکت رشدیه حرکتی بود که به      . است
 .شد نخبگان سیاسی حکومت قاجار تقویت می


