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 آموزش و پرورش و جهانی شدن

یعنی اصطالح چگونه جهانی شده است به طور کلی چون در هر جایی یک مفهوم خاصی از آن . اجازه بدهید در آغاز کار از جهانی شدن حرف بزنیم
 .برداشت کرده اند به زبانهاي مختلف که احتماالً منظور بانیان این واژه گاهی تأمین شده است و گاهی خیر

و کشورهاي مختلف آن را به نحو مختلف به کار برده اند و در فارسی شده است جهانی شدن که می تواند جهانی کردن هم باشد و من بـه شخصـه   
یک . و فرانسوي ها واقعاً این را از لغت جهان گرفته اند مون یعنی جهان منتهی در زبان فرانسه مند به معنی مردم هم هست. می گویم جهان بندي

و این را عمداً گفته اند وگرنه انگلیسی هـا و  . یعنی کره Global globیز خیلی مندال است یعنی خیلی است در صورتی که وقتی که می گویند چ
استفاده کنند و استفاده نکردند و علت آن هم این است کـه خواسـته انـد تمـام کـره       Worldآمریکایی زبانها هم بلد بودند که از لغت دیگري مثل 

آذربایجان شـمالی آن را بـه   . کرویت و کروي شدن را به کار می برند. ین را به کار ببرند به همین جهت بسیاري از کشورها اصالً کره را گرفته اندزم
کرویـت  استفاده نکرده اند و در حقیقت من نمی دانـم   Globalگرفته اند در نتیجه عربی هم تا آن جا که من می دانم از لغت  Globتبع روسها از 

در هر . چون یکی از دوستان مان آقاي دکتر توسلی در این مورد مطالعاتی کرده اند و پایان نامه شان در مورد این زمینه بود. را به کار می برند یا نه
ا مفهوم جهان خیلی مخصوصاً تصور کنید قبل از کشف امریک. صورت به هر زبانی باشد در آن زبانها هم مفهوم جهان در طول تاریخ یکی نبوده است

یا اینکه زمین را تصور نمی کردند که دور خورشید می گردد و در ادبیات ما هـم جهـان و دنیـا و عـالم مفهومهـاي      . محدود بود و جهان کروي نبود
دنیـا  . کلمه می گیرنـد مختلفی دارد هم به حوزه زمینی اطالق می شود در عالم هوشیاري در عالم بیداري عالم به مفهوم کل و گاهی به معناي عام 

ینطـور  هم به همین ترتیب می تواند کل                  باشد دنیاي؟  دنیاي جان دنیاي سیاست که اینها همه را به کـار بـرده انـد و جهـان هـم هم     
ــار رود        ــه کـ ــدود آن بـ ــی نامحـ ــه معنـ ــاهی بـ ــدود آن و گـ ــاي محـ ــه معنـ ــاهی بـ ــعی      . گـ ــانی سـ ــر زبـ ــه هـ ــب بـ ــن ترتیـ ــه ایـ   بـ

دن عالم را، جهان به معنی اعم کلمه امروزي و حاال به جایی رسیده است که فرازمینی، فرا کره زمینی هـم بـه طـور کلـی مطـرح      کرده اندکروي ش
در نتیجه همین طور که این لغت به تدریج آمد و به زبان مانشست همین مقدار هم آن چیزهایی که ما از غرب گرفتـه ایـم یعنـی از آن    . شده است

  خـــاطر اینکـــه بـــراي مــا آفتـــاب از آن ســـمت غـــروب مــی کنـــد و شـــرق یعنـــی آن جــا کـــه آفتـــاب بـــر   بــه  (طــرف جهـــان غـــرب  
شرق شناسی این لغت را گرفته اند و مـا هـم در مقابـل آن    = می خیزد به همین جهت لغت را گفته اند که یعنی شرق به همین جهت اریانتالیسم  

نها خیلی تدریجی بوده است و به هر مناسبت یک مرتبه نبوده است کـه برسـیم بـه    در هر صورت ای. یک مقدار غرب شناسی را ساخته و گرفته ایم
 کرویت و اگر بخواهم یک مثال ساده بزنم این لباسی که ما مردها داریم و خانمها که یک مقدار لباسشان عوض شده است ولی مدل زیر حجاب کـه 
ــار        ــه کــــــ ــه بــــــ ــن منطقــــــ ــران و در ایــــــ ــه در ایــــــ ــت کــــــ ــوده اســــــ ــاس نبــــــ ــن لبــــــ ــم ایــــــ   داریــــــ

کننـد و  می برده اند این چیزهایی است که به تدریج از غرب آمده است و به تدریج قانون کارمندان را وادار کرده است که از کت و شلوار اسـتفاده   
نـد مـی   مخصوصاً وقتی وحـدت ذهنـی را نمـی توانسـتند ایجـاد کن     ... دلیل آن هم این بود که انواع لباسها و اقوام وجود داشتند آذري، کرد و بلوچ 

به بعد که مسـئله   1314گفتند حداقل وحدت لباس را ایجاد کنیم و در وحدت لباس بیشتر موفق بودند تا وحدت ذهنی و به همین جهت در سال 
منظور این است که بـه تـدریج مـا    . کشف حجاب مطرح شد و مسئله لباس مدرن کشوري مطرح شد و لباس نظامی هم به همین ترتیب عوض شد

از آن جمله   ؟    در خدمت خانمهاسـت  . چیزهایی را پذیرفتیم که ناگفته نماند آن هم با آموزشهاي خودش همراه بود 19نیمه دوم قرن  اینها را از
بـه بعـد بـراي مـدتها لغـت       1289در  Programکه اولین آیین نامه آموزش و پرورش را نوشتند آنجا براي برنامه اصالً لغت نداشتند عیناً نوشتند 

هم به تدریج وارد شده است مخصوصاً دولتی شدن که ما حرف آن را می زنیم خیلی به تدریج بـوده اسـت و بـه     Programو با . ی نداشتیممناسب



 
همین مناسبت هر قدر ریشه یابی کنیم باید به عقب برگردیم و ببینیم تحت چه شرایطی چه پیش شرایطی موجب شده امروز ما خیلـی مسـائلی را   

چـون خیلـی   . به غیر از آن هم لغت دیگري ابداع شده است. ینیم براي اینست که آموزش و پرورش را به طور کلی جهانی می بینیمکه جهانی می ب
تعدا قلیلی از هر جامعه اي، جامعه غیر اروپـایی، کـه تـا حـدي زبـان، آمـوزش، شـناخت        . ها و من هم معتقد نیستیم که ما داریم جهانی می شویم

مـثالً مـی گـوییم    . ی دارند آنها می توانند جهانی شوند ولی آنهایی که زبان و تاریخ و جغرافـی محـل را بـه درسـتی نمـی داننـد      آشنای... فرهنگ و 
به همین مناسبت این کیفیت ذهنی که می بایستی ترسـیمی  . ماداگاسکار کجاست از آمریکا آدرس می دهند تا ژاپن چون نمی دانند اصالً کجاست

د که فوراً بتواند کشورها را زبان و فرهنگ و آدمهایشان را مجسم کند در همه جا نیست و به سطح تحصیالت مربوط است و و تصویري در ذهن باش
عمدتاً ما باالخره به نحوي از آنها در جریان جهانی شدن و جهانی کردن و جهان بندي یعنـی بسـته شـدن بـه جهـان در یـک حـوزه هـاي خیلـی          

ولـی حـاال   . و به جان بنـد شـده انـد   . لغت جهان بندي را بیشتر بکار می بریم که به نحوي همه به جهان بندند وسیعتري هستیم و به همین جهت
  .چقدر جهانی می شوند آن داستان دیگري است که به تدریج عرض می کنم

ــد            ــان بنـ ــه جهـ ــا بـ ــی هـ ــه خیلـ ــت کـ ــت اسـ ــه درسـ ــد کـ ــاخته انـ ــر سـ ــت دیگـ ــک لغـ ــد؟ یـ ــی افتـ ــاقی مـ ــه اتفـ ــه چـ   در نتیجـ
تعـداد نسـبتاً   . لی کماکاندر محل هم مانده اند یعنی اصلشان محلی است و محلی زیست می کنند و تعداد قلیلی جهانی فکـر مـی کننـد   شده اند و

و در نتیجه لغت دیگري به کار مـی برنـد گلوکاالزیشـن    . بیشتري در محل زندگی می کنند محلی هم فکر می کنند و به جهان هم به نحوي بنداند
حرف زده اند که می گویند درست است که اقتصاد و رسانه ها جهان را خیلی کوچـک کـرده   « شدن و این را خیلی ها در مورد آیعنی جهان محلی 

را می شناسند و مصرف می کنند ولی عمـالً اینهـا جهـانی هسـتند     ... همه پپسی کوال و مک دونالد و. است و خیلی تولیدات در سطح جهانی نیست
ــرف    ــی مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــی محلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در حوزه اقتصاد هم اتفاقاً سعی میکنند خیلی از تولیدات را به نحوي رنگ جهانی بزنند از نظر تکنیکی ولی یک رنـگ محلـی هـم بـه آن     . می شوند
فرض کنیم چینی ها براي ما ساعتی درست کردند که اذان هم می گوید ولی آنچه که براي ایران می فرستند اشهدان علی ولی اهللا است ولـی  . بزنند

یعنی این را با محل تطبیق داده اند رنگ هایی که براي هنـدي هـا مـی سـازند خیلـی      . براي سنی هاي کشورهاي دیگر می رود آن را نداردآن که 
ا الوان و براق است و رنگارنگ است در صورتی که براي ما رنگ هاي تیره می فرستند منظور این است که حتی در سطح جهانی که تولید می شود ب

تـدر هـر   . رفش سعی می کنند آن را منطبق کنند با مصرف آنجا و در نتیجه جهانی محلی شدن بیشـتر پایـایی دارد تـا جهـانی شـدن     توجه به مص
که کریستف کلمب که قاره آمریکا را کشف کـرد کـه هنـوز هـم آمریکـا اسـم رسـمی         1492براي اولین بار از  15صورت جهان مستطیلی در قرن 

ام کسی دیگري به نام آمریکا که یک ایتالیایی دیگري است که آنجا فقط نقشه هاي آمریکا را کشیده است به نام او کـه  نداشت و خیلی با تاخیر به ن
سال قبل از آن کشف کردند و انجـا اسـامی اسـپانیولی     12-10امضاء می کرد آنجا را گرفته اند آمریکا که این یک ظلم است به کریستف کلمب که 

ــ  ــالوالدور گذاشــــــــــــــــ ــد الســــــــــــــــ ــر دارنــــــــــــــــ ــه فکــــــــــــــــ ــراي اینکــــــــــــــــ   تند بــــــــــــــــ
بعدا هم که اسپانیولی زبان است و بعدا هم بیشتر اسپانیولی . سالوادور. می کردند که آنجا اصال انتها ندارد و لقب حضرت مسیح است یعنی رهاننده 

ب و بـه دنبـال ان مـاژالن و کسـان     و به این ترتی. ها بیشتر آمریکا را کشف کردند و مهاجر نشین آنجا شدند یا برزیل را که پرتقالی ها کشف کردند
ه دیگر که می دانید دور شهر گرد می گفتند که گرد است و ثابت شده است که گرد است و در نتیجه خیلی از کشورها هم هنوز باور نمی کردند کـ 

ت و گاهی هـم طنـز هـایی در    سال پیش هم در ایران هم خیلی ها باور نمی کردند که اصال جهان گرد اس 70-60گرد است و تا همین اواخر حتی 
گرد بودن جهان حداقل به لحاظ جغرافیایی یک کشف جدید بود و به این ترتیب براي؟؟؟؟؟ و بالفاصله هم براي تجـار کشـف   . این زمینه می گفتند

ین راههـا و کاالهـاي   به همین ترتیب شروع کردند به پیدا کـردن کوتـاه تـر   . شد که می توان در جهان کروي یک تجارت کروي هم به وجود بیاید
عـد هـا   تجاري را قبال بیشتر وارد می کردند که بعدا سعی کردند خودشان تولید کنند منتهی ادویه را نمی توانستند تولید کننـد و بعـد انگلسـتان ب   

ریج هـم بـازار ، سـرمایه    و در نتیجه به تدریج نقاط مختلف جهان کشف و آشکار شد و به تد. خود در منچستر شروع به تولید وصادر کردن آن نمود



 
مـی  داري که یک پدیده جدید است از این نقطه نظر که به زعم من لغت سرمایه داري را به غلط به کار بردیم و در واقـع فهمیدنـد کـه سـرمایه را     

به همین ترتیب معلـوم شـد   همانطور که کشاورز کشت می کند به این ترتیب اگر سرمایه بذر بود و از کشت خود نان می خورد . شود دوباره زایاند 
در نتیجه سرمایه داري سرمایه ورزي است یعنی تمام سرمایه را می گذارند و با ... که سرمایه هم امکان باروري اش به طور د ایم میسر است به ویژه

سـرمایه  . ود کـه بـه کـار رفـت    که لغت هاي ما هستند به نظرم سرمایه هم لغت بهتري ب... ورزیدن آن مثل کشاورزي، مثل دانش ورزي، دین ورزي
ایـن  داري حاال ممکن است در خیلی موارد سرمایه داشته باشند و دکانشان را هم ببندد وزیر بالشان بگذارند در صـورتی کـه کاپیتالیسـم و تمـامی     

عرض کردم مـا مـی گـوییم سـرمایه     و اینکه . کاپیتالیسم در واقع سرمایه ورزي است تا سرمایه داري. لغات را در این منطقه از یک ریشه گرفته اند
مثال سـیب زمینـی را ترجمـه کردنـد و سـیب زمینـی وقتـی از        . داري یا سرمایه مالی به عربی راس المال می گویند و لغت کاپیتان از سر؟ می آید

ا نیست ولی از آمریکـا آوردنـد بـه    آمریکا آمد تغییر دادند و ترجمه کردند یا گوجه فرنگی نبود اصال فرنگی که می گویند یعنی این گوجه براي اینج
ر همین جهت ما وقتی دیدیم گوجه هست و قرمز است یا تره فرنگی واژه فرنگی را با آن به کار بردیم که یعنی بـراي ایـران نیسـت و از جـاي دیگـ     

  .است اینها از برکات کشف کردن راهها و صدور کاالهاي نادر به جاهاي دیگر شده است و واقع جهانی شده. آمده است

مـیالدي در اینجـا    8در مورد حوزه صنعت هم همین طور است چون چاپ را بیشتر چینی ها به کاربردند و ما قبل از اروپا به چاپ رسیدیم در قرن 
قـل  کـه منت  1454نحوه اي از چاپ یعنی مهرهایی که اصفهانی ها درست می کنند و پرده هاي اصفهانی به کار می رفته است و بعدها که در سـال  

انقـالب چـاپی کـه    . و اولین کتابی که چاپ کردند یک انقـالب بـزرگ  . شد به اروپا توانستند این کار را با حروف التین انجام دهند توسط گوتنبرگ
ترجمـه از   یکی از باینان پروتستان  1520موفق شدند کتاب تورات و انجیل را چاپ کنند و این انقالب بزرگی بود و به ویژه اینکه انجیل را در سال 

در  آلمانی کرد و این باز هم یک انقالب بزرگ بود که توانستند آنچه را که در خانه شان نبود و نادر بوده اسـت و بـارت مـی نوشـتند خیلـی راحـت      
و حتـی  . اشـیم و بعد که چاپ سنگی که آمد توانستیم قرآن را به عنوان مظهر قوي در خانـه داشـته ب  . داخل زیاد بخرند و در خانه خودشان بگذارند

منظـور  . و براي گرفتن فال هم یک فارسی زبانی پیدا می کردند. کتاب فارسی را در خانه هایی که اصال فارسی نمی دانستند کنار قرآن یافت کردیم
سـوار پرهـاي    و از آن استفاده کردنـد و توانسـتند دانـش را   . این است که به این ترتیب به صنعت چاپ کمک کرد که ادبیات به سطح جهانی برسد

یعنی همان کسانی که چـاپ را اختـراع و   . کاغذي کنند و به پرواز در اورند توسط این اختراع و ناگفته نماند که همزمان با ان چیزهاي دیگر هم بود
رکت و کشف جهان و منتشر کردند، همان طور که چینی ها باروت را می شناختن و نتواستند از آن اسلحه بسازند و غرب از آن اسلحه ساخت و از ب

اراحت نقش جهان را داشتن توانستن به دریاها بروند اول به عنوا تاجر رفتند ولی بعد گفتند چرا فقط تجارت کنیم به این ترتیب بخش از جمعیت ن
ازه کشف شـده بفرسـتند   و خاطیان و کنار را که مسیحیت را قبول نداشتند یا در کشورهاي پروتستان شده مسیحیان را می توانستند به قاره هاي ت

و هدفها هم تا حدي مشخص تر شد و به این ترتیب انگلیسی ها هم بـه قسـمت شـمالی    . به همین مناسبت سفرها نسبتا آسان شد به نسبت سابق
نند و چیزي که اتفـاق افتـاد   منتهی اسلحه هم با آنها اجازه داد که با بومیان راحت به مبارزه برخیزند و موفق شوند و آنها را اسیر ک. آمریکا را یافتند

نفر به مکزیک رفتنـد و مکزیکـی هـا هـم معتقـد       500در زمان هزارو پانصدو خرده اي هم عصر شاه اسماعیل یکی از این افسران اسپانیولی فقط با 
  بودنـــد کـــه یـــک زمـــانی امـــام زمـــانی بـــه جمـــع آنهـــا مـــی آیـــد و از دریـــا مـــی آیـــد و از کشـــتی بـــا بادبـــان ســـفید                

که ضهور شاه اسماعیل در اینجاست پیدا شده است و بـه همـین    1556آنها یک مرتبه می گویند سه کشتی با بادبان سفید در حدود  می آید و به  
و به همین مناسبت مراقبشان بودند و براي مدت ها کاري به آنهـا نداشـتند و   . مناسبت فکر کردند آن موعودي که انتظارش  را داشتند رسیده است

لباسشان برق می زند بعد از مدتی یک برخورد کوچک داشتند و وقتی شخصی کشته شد به پادشاه مکزیـک خبـر د ادنـد کـه اینهـا      وقتی اسلحه و 
نفر به یک کشـور مسـلط شـدند و     500مردنی هستند و ابدي نیستند و بدین ترتیب جنگ مکزیکی ها شروع شد و آنها با قدرتی که آمده بودند با 

که این خود هم مربوط به اسطوره دیگري می شود . طال بودند چون به آنها گفته بودند که در آنجا طال زیاد یافت می شود تمام اینها هم جویندگان
ا که وقتی اسالم به اسپانیا رفت چند روحانی اسپانیایی کشتی سوار شدند و به طرف غرب رفتند و این شایع شد ویک اسطوره ساخته شـد کـه اینهـ   



 
ــ  ــه شـ ــیدند کـ ــهري رسـ ــه شـ ــت و     بـ ــود داشـ ــار وجـ ــت در افکـ ــال اسـ ــرب طـ ــه در غـ ــانه اي کـ ــب افسـ ــن ترتیـ ــه ایـ   هر طالســـت و بـ

بـه  . ادویه که پیدا نکردند ولی جستن طال در آمریکا شـروع شـد  . می خواستند به هر مناسبت یا به خاطر ادویه یا به خاطر جستن طال به غرب روند
به بعد به این سـو رفتنـد کـه     18سر اسلحه اصرار داشتند برخی از اروپاییان از قرن  هر صورت مالحظه می کنیم که در طول زمان به تدریج که در

که سیستم  ؟؟؟؟  1960تا  19اصال کشورها را بگیرند همراه با تجار به کشورها رفتند و کم کم کشورهایی را رفتند که داستان استعمار و اویل قرن 
لغت آن هم همانطور که می دانید براي عمران و آبادي است و یک عده در ایران یا عربـی  . ستشد که حتی لغت آن هم با استنباطی که ما داریم نی

یعنی می خواهند می خواستند ملک خود کنند و استعمار به کار نمی برند چون از کلونی گرفته شده بـود کـه کلـونی یعنـی     . استمالك می گفتند
کلـونی را  . رفتند یا ایرنی هایی که به آمریکا رفتند آنها کلونی ایرانی در لسانجلس هسـتند به همین جهت انگلیسی هایی که به آمریکا . مهاجرنشین

یـب و  وقتی ترجمه کردند به جاي اینکه مهاجرنشین ترجمه کنند، ترجمه کردند استعمار یعنی عمل آنها را در آنجا که آبادي بوده است به ایـن ترت 
که یواش یواش کشتی تجاري را باز هم آنها ساختند و دیگر تابع باد نبودنـد و سـالح هـم داشـتند     ولی وسیله اصلی که کشتی هاي مجهز بودند ... 

و . وارد کشـورها شـد   19به این ترتیب در خیلی از کشورها حقیقت مطلب این است که تعلیمات نظامی که مظهر قدرت هم بود در قرن . براي دفاع
با ؟؟؟ اروپایی آشنا شد متاسفانه کمتر به کار گرفتند و به این ترتیب مظهري از قدرت انفجـاري  ... ایران هم در زمان صفویه حداقل، برادران شرقی و

دنـد  این سالح ها مورد توجه خیلی از کشورهاي قدیم بزرگ مثل چین، ایرانی ها بوده است و رفتند که این تولید را کنند و تا حدي هـم تولیـد کر  
و در نتیجه استفاده می کردند و در هر صورت توپ یکـی از مظـاهر   . افغان ها توپ داشتند و هم ایرانی هاکه بعدها در زمان شاه سلطان حسین هم 

به همین جهت خیلی ها آمدند که مثل آنها شوند و . اقتدار شد و مردم غربی هم به خاطر اینکه آن را ابداع کردند و به کار بردند مظهر قدرت شدند
ژاپنی ها که به زور تسلیم آمریکایی ها شده بودند وادار شدند که فرزندان خود را از سویی به آمریکـا و  . ه وجود آمددو جریان ب 19از نیمه دوم قرن 

سـم بزرگـی و   اروپا بفرستند که به زور تسلیم آمریکایی ها شده بودند وادار شدند که فرزندان خود را از سویی به آمریکا و اروپا بفرسـتند کـه راه و ر  
اولـین دانشـگاه را بـه شـیوه غربـی هـا        1859ت را یاد بگیرند که براي خودشان هم همان مدارس را درست کردند ژاپنی ها در سـال  اقتدار و صنع

از برکت امیرکبیر دارالفنون را درست کردیم منتهی براي ما به تدریج به دبیرستان دارالفنون شد و بیشتر هم بـراي   1851درست کردند ما در سال 
در نتیجه آن؟؟؟؟ را فکر کردند اگر ذهـنش را  . رده بودند و در نتیجه بعدها همان برنامه ؟؟؟ هم به تدریج پایین آمد براي توده مردماعیان درست ک

منظور ایـن  . این یک فلسفه اي بود که مقدار زیادي مالکوم و دوستان او در ایران بانیش بودند. عوض کنند به تدریج می شود ایران را هم عوض کرد
فرنگـی  ت که دریک جاهایی یا مدل را بردند یا افراد را فرستادند که مدل را بگیرند و در واقع لغت فرنگی مآبی که در میان ما معمول شد فرنگی اس

ـ   . فرنگی واره شده اند. هم نیستند بلکه اداي فرنگی را در می آوردند ه قاجـار  ویکسري ارزشها، حداقل فرنگی مآبی در دوره ناصرالدین شاه بـه بعـد ب
راه هـاي جدیـد و   . نقش خیلی مهمی داشت و صفویه نقش اولیه محدودي داشت شروع کردند هم به سفر رفتن هم آوردن و راهها هم کمک کردند
ـ  . امنیت آنها کمک کرد که اینها بتوانند خیلی از ارزشهاي اروپایی و صنایع وابزار اروپایی روزمره را وارد کشـورهاي مختلـف کننـد    دك از و انـدك ان

را هـم  خیلی جهات ابعاد مختلفه کاربرد فرهنگ غربی در واقع معمول شد و آنها هم ناگفته نماند که راحت ننشستند یعنی حتی قبل از آنکه آنجاها 
هنـد و در  اشغال کنند همراه با تجار مسیونها دینی را هم فرستاند مسیونها دینی در واقع دین ورزان مهاجم رفتند که دین مسیحیت را گسـترش د 

خیلی جاها موفق شدند و در خیلی جاها هم با اشکاالت زیادي مواجه شدند ولی رها نکردند و به همین ترتیب زمینه هـایی شـد کـه در کـل دیـن      
ی از که مدارس آمریکایی ها را درسـت کردنـد کـه خیلـ    . ورزان شروع کردن به دایر کردن مدارس از جمله آمریکایی ها در اصفهان شیراز، کرمانشاه

واشـکی  اعیان و اشراف فرزندانشان را به آنجا می فرستاند و بعد شروع کردند دختران را فرستادن که عکس العمل روحانیون که شروع شد ولی آنها ی
سـت و در آسـتانه   ا 19می فرستادند و تعلیم می دادند که باالخره ناچار شدند اولین مدارس ایرانی دخترانه را هم در ایران دایر کنند که اواخر قرن 

مشروطیت این اتفاقات می افتد و بعد در سایر جاها هم همین گونه بود یعنی جاهایی که می رفتنـد وقتـی کـه مهـاجرین یـا اسـتعمارگران یعنـی        
چـون  . هم رفتـه بودنـد   انگلیسی ها فرانسوي ها و آلمانی ها با تاخیر خیلی زیاد و ایتالیایی ها رفتند به آفریقا که انگلیسی ها بیشتر چون به آمریکا



 
چون مدرسه دایر کردند خیلی از اهالی آن محل هم اعیـان واشـراف فرزندانشـان را بـه آنجـا      . فرانسوي زیاد بود مجبور شدند مدرسه هم دایر کنند

دشـان را آنجـا مـی    فرستادند وهنوز هم در پشت سفارت انگلستان یک مدرسه بزرگ است که آلمانی زبان است و خیلی از خانواده ها بچه هـاي خو 
بود که ) ولیعصر(در سابق هم یک مدرسه آمریکایی دیگري بود که در مسیر جدید تجریش . فرستند که همراه با فرزندان سفیران آنجا تعلیم ببینند

بود ولـی ایـن جریـان از     در هر صورت با تاخیر زیاد در عصر ما قبل از انقالب. به همین صورت بود و مدرسه آمریکایی دیگر مدرسه عالی دماوند بود
سال در تبریز و کرمانشاه و شیراز و بعد در تهران و به همین مناسـبت اول داوطلبـان رفتنـد مـدل غربـی را       100. سال پیش شروع شده است 100

که شروع مـی کنـد بـه     درست کردن و خیلی از کتابهاي علمی را هم، از دارالفنون شروع شده بود، دارالفنون یکی از کارهایی که می کند این است
وقتی به ایران ارجاع می دهند منظور این است که مدل هاي دیگري در کشورهاي اسپانیولی زبان که شروع کردند کتاب هاي درسی . ترجمه کتابها

روع کردند به تربیت کردن یا اسپانیولی را از کشور ما در وارد کردن و ترجمه کردن و در آمریکاي جنوبی رواج دادن یا معلمان را از آنجا آوردند و ش
در اثـر اختالفـات مجبـور شـدند      19شما فرض کنید درچین یا هندوستان چون مرکز کشورهاي شرقی شدند و در قرن . در شرق دور هم همینطور

ود هـم در آنجـا   خود دولت که اول دخالت نکند و بعد رسما دخالت کرد و رسما هندوستان با به عنوان مستمره خود شـناخت و بـراي کارکنـان خـ    
 کالس گذاشتند و هم بعضی از ؟؟؟؟ها فرستادند در لندن تربیت شدند و برگردند جزو مدیران محلی شوند و به این ترتیب زبـان انگلیسـی هـم کـه    

ك همه اسـت  انگلیسی یک از آن زبان هایی است که زبان مشتر. زبان در آنجا وجود دارد 500-400االن در هندوستان زبان دوم است در حالی که 
از تونس و الجزایر گرفتـه تـا   . و به همین ترتیب بعد از استقالل هم مجبور شدند این کار را بکنند و در مستمرات فرانسه هم همچنین اتفاقاتی افتاد

را کـه آنهـا هـم زبانهـا      و بعد شـروع کردنـد زبـان فرانسـه    . مراکش و سنگال اینها در اختیار فرانسوي ها بودند که آنها مدارس فرانسه را دایر کردند
براي اینکه در مدیریت آنها مشارکت داشـت و بـه همـین جهـت از آن     . کوچک بودند به همین جهت تنها زبان مستمراتی ها زبان مشترك آنها شد

نکـه اختالفـات   طرف هم مسئله سالح مسئله خیلی مهمی بود که هم براي استعمارگران ولی دیگر هم سعی کردند به آن سالح مصلح شوند براي ای
مورد تهاجم رسمی روسـیه تـزاري شـدیم و در نتیجـه مـا       1803ما در . چینی ها و ژاپنی ها هم همین کار را کردند. درونی خودشان را هم داشتند

رات عشایري بودنـد  سالح هاي کافی براي مبارزه با آنها نداشتیم و در نتیجه بخش اعظم آنکه اوال نفرات آماده نداشتیم و بیشتر نفرات مثل سابق نف
و تعـداد رسـمی سـربازان هـم     . و بیشتر براي یغما می رفتند تا براي حفظ کشور یا قلمروي کشـور . که خودشان را در خدمت شاهان قرار می دادند

گ ها طوالنش شـد  خیلی محدود بود و بیشتر هم با شمشیر سر و کار داشتند و تفنگ خیلی نادر بود و تعداد اندکی مسلح بودند در نتیجه وقتی جن
چون آنها در زمان ناپلئون می خواستند بروند  و هندوستان را بگیرند ایران بـراي آنهـا بـراي گـذر راه     . ما مجبور شدیم از فرانسوي ها کمک بگیریم

در خیلـی از کشـورها    به بعد شروع کردند به آتش و افراد ایرانی تعلیمـات نظـامی دادنـد یعنـی عمـال      1803خوبی بود و به همین ترتیب آمدند از 
معرفـت  . آموزش غربی از تعلیمات نظامی شروع می شود قبل از اینکه نهادهاي آموزشی آنها را ما داشته باشیم تعلیمـات نظـامی و رزمـی را داریـم    

کـه شکسـت خوردنـد    جنگ تریا معروف  1848و  1841در خیلی از کشورها این اتفاق افتاد چینی ها هم در سال . جنگی براي ما اولویت پیدا کرد
مالحظه می کنید از آن افسر اسـپانیولی کـه   . و آنها رفتند راه و رسم غربی ها را در پیش گرفتند. گفتند  که ما هم باید مسلح شویم مانند غربی ها

ریقا و آسیا صادر کردنـد عمـال   تفنگ را به سرخپوست به منطقه آنها صادر کردند تا اینجا که آمریکایی ها و فرانسوي ها و انگلیسی ها سالح را به آف
مردمان اینجا باید قدرت خاص نظامی و رزمی برخورد کردند و شروع کردند خودشان را با همان سالح ها رزمی کردن و آمـو زش بـه ایـن صـورت     

بودنـد بـه ایـن ترتیـب      خیلی از کشورها یا تحت سلطه غربی ها بودند یا به صورت غربی اینها مسلط شـده  20در اوایل قرن . داشت جهانی می شد
کننـد   عباس میرزا مجبور شد خیلی قبل از امیرکبیر دانشکده که امروز می گوییم دانشکده، کالس هاي رزمی براي سربازان و افسران ایرانی برقـرار 

و  1828دو جنگ شکست خـوردیم در  که بتواند اول با فرانسوي ها و بعد با انگلیسی ها بتواند آنها را مسلح کند که به رزم روس ها و باالخره ما در 
منظور این است که این اندیشه غرب قدرتمند هم در علـم هـم در فرهنـگ و هـم در ابـزار کـه       . که عهدنامه گلستان و ترکمنچاي بسته شد 1808

. تـا حـدي ادامـه دارد   حاال هم فرقی نمی کنـد و  . مخصوصا کاالهاي صنعتی شروع شده بود به وارد شدن خیلی از کشورها مفتون این فرهنگ کرد



 
درست است که اسلحه هاي آن روزي معمول نیست ولی هنوز هم بازارهاي اسلحه هاي خیلی پیشرفته الکترونیکی دست آنها است و تولید و صـادر  

را دوباره به کار  می کنند و هنوز هم خیلی از جنگجوها از خدا می خواهند که جنگی هم رخ دهد که بتوانند خیلی از این اسلحه هاي کهنه و دمده
و از آن طرف انقالباتی که در جهان رخ داد اولش انقالب مدل انگلیسی کـه  . بگیرند به هر صورت به این ترتیب یک دانشی در جهان دانش غرب بود

مهـوري سـاختند   یک ج 1788اولین انقالب ملی بود و درست است که سلطنتی است ولی قدرت قدرت مردم است و بعد آمریکایی رفتند در آمریکا 
که سابقه نداشت در جهان جمهوري به شکل خیلی وسیع، خیلی از متفکران معتقد بودند که جمهوري باید در ؟؟؟ خیلی محـدودي باشـد و حتـی    

اد براي اینکه بـه یـ  . روس ها هم معتقد بودند که در مکاتبه اي که با لهستانی ها داشتند معتقد بودند که جمهوري مخصوص شهرهاي کوچک است
در  39:40و هنـوز هـم   . جمهوري هاي قدیم ؟؟؟؟ می شناختند و جمهوري هاي کوچک هنوز هم در آن زمان در اروپا وجـود داشـته داشـته اسـت    

 ل آنها یکخیلی از کشورها مثل روزنامه باقی است اینها را عملی تر می دانستند ولی آمریکا جمهوري را به وجود آورد دیگر براي فرانسوي ها و امثا
بـري و  مدل بود تا انقالب کبیر فرانسه یک مدل دیگري بر جهان در حوزه حکومتی به وجود آمد که یا سربازان ناپلئون هم ایـن اندیشـه آزادي و برا  

اسی مخصوصا که قانون اس. برادري در اروپا اوج گرفت و طرف شرق اروپا رفت و مدل هایی که فرانسوي ها ساختند عمال شروع کردند به کار کردن
حاال چرا؟ چون دولت ملی دولت موظـف اسـت افـراد ملـت را تربیـت      ... شان بحث هاي زیادي شد و به این ترتیب مدل آموزشی اجباري ابتدایی و 

هـم   کنت هاي اروپـایی و فرانسـوي کـه آنهـا    ... کنند و افراد ملت را نباید رها کرد و به اختیار خان هاي سابق خودمان یا شوالیه هاي و دوك ها و 
منظور این است که این مدل هـا بـا دولـت ملـی     . 1848قدرتشان داشتند تضعیف می شدند سپرد ولی در عالمان هنوز خیلی قوي بودند تا انقالب 

منتهی آن نهاد خـودش را دارد  . شروع کرد به منتشر شدن به جامعه هاي دیگر و در نتیجه آموزش رزمی هم بخشی از آموزش و پرورش مردم است
سـال   4ساله ها را به مدرسه جذب کنند دیدم کـه از همـان    4اخیرا دعوت شده بودند در مراسمی که می خواستند . ن هم نهاد خودش را داردو ای

در ضمن صـحبت  . یک مقدار تعلیمات رزمی کوچکی که یک مقدار بچه ها باید نسبت به دشمنان ایران قهر بورزند و براي دوستان ایران مهر بورزند
و آقاي دکتر عملی کـه االن مسـئول معاونـت را هـم دارنـد      . ه نقش آموزش و پرورش در تمام جهان حبیب اهللا تربیت کردن است نه ثاراهللاگفتم ک

آن زمان هم به نحوي معرفتی و مدارس هم تربیت ملی مطرح شد و به این ترتیب سرودهاي ملی شـکل  . ایشان گفتند ما هر دو را تربیت می کنیم
علمی محض آن ترجمه کتاب هاي غربی در سطح جهان شد و فقط نقش علوم انسـانی آن و بخـش دینـی آن محققـان و مولفـان       گرفت که بخش

ـ  ت خودي این را تعریف کردند و به این صورت یک ترکیبی عمال در آموزش پرورش وجود آمد به این معنا که در درجه اول وظیفه بچه ها براي دول
دولت هاي شاهی شهنه هستند ولی دولت هـاي ملـی کـه بـه نـام      . یعنی دولت داروغه اي یعنی امنیت را فراهم کننددولت دولت شهنه بود . نباشد

امنیت فقط این نیست که خانه شان را دزد بزند بلکه امنیت جانی و روانی هـم  . مردم حکومت می کنند وظیفه هاي خیلی متعددي برعهده گرفتند
دولت هایی که خودشان اعالم می کردند در وقف مردم هستند در نتیجه وقتی این مدل وارد شـد در نتیجـه    با آن همراه است به همین ترتیب یک

یعنـی جهـانی   . و سایر کشورها هم همین مدل را گرفتند... وزارتخانه ها که وزارت سازمان هاي بلدیه داشته اند آموزش و پرورش و تربیتی داشته و
سابق فقط نظامیه و به قصد نظـامی هـا بودنـد ولـی     . ساختار کار نقشهایی را پذیرفت که سابق حضور نداشتنظامها و . شدن مدل دولت هاي غربی

طـرف  بعدها در ورود دولتهاي مدرن و مدرنیزاسیون و تجدد به این ترتیب ترقی و تجدد با مدل دولتهاي جدید بود و اینکـه ناصـرالدین شـاه را آن    
ت شده اند شاه هم ندارند و کشورشان را خوب اداره می کنند و فقط شاهی نیسـت کـه تنهـا مـدل حاکمیـت      بردند که نشان دهند اینهایی که تربی

است به همین مناسبت هم وقتی برگشتند وقتی ناصرالدین شاه عمرش کفاف نداد ولی بانی دارالفنون بود و خیلی مواقع خـودش هـم بازدیـد مـی     
و مالحظه مـی کنیـد کـه ایـن     . ه هم از فرانسه از پلی تکنیک که ناپلئون بر پا کرده بود الگو گرفتندو یک دارالفنون هم در ترکیه بود که ترکی. کرد

مدلها هم جهانی می شوند ولی مدل نماد آموزشی به عنوان سازمان بزرگ کشورگیر  رسالت آموزش مردم و بچـه هـا بـوده باشـد ایـن از مـدلهاي       
ل مردم و حمایت همه جانبه مردم مخصوصـاً آنهـا کـه بارسوسـیال آن بیشـتر بـود در انگلـیس        حکومتی جدید بود که این حکام خودشان را مسئو

بارسوسیال و جامعه خیلی ضعیف تر بود و جنبه هاي امنیتی آن بیشتر بود و خیلی هم نیاز نداشـت چـون دولـت اسـتعماري انگلسـتان منافعشـان       



 
ی شدند و دولت خیلی نیازي به کمک کردن بـه فقـرا نداشـت ولـی فقـراي زیـادي هـم        اینقئدر زیاد بود که مردم انگلیس از مواهب آن برخوردار م

در هر صورت به این ترتیب اول سالحها بهـد تعلیمـات   . در لندن به طرز وحشتناکی فقر حاکم بوده اند 1850حداقل زمانی که مارکس، به آنجا در 
رش عمالً جهانی می شود و در نتیجه اندك اندك آنهایی که مـدل را پذیرفتنـد بـه    کاربرد آنها و بعد تعلیمات کاربردي در نظم جهانی آموزش و پرو

آسانی نبوده است و در خیلی مواقع اینها کارشناسان خارجی وارد کردند ما خودمان یکی از کسانی بـودیم کـه کارشـناس خـارجی بـراي شـهربانی       
آموزش و پرورش مخصوصاً در حوزه دانشگاهی که اصالً میراث کسـانی کـه آمدنـد     اول فرانسه بعد انگلیس و آلمانی ها آمدند براي. آوردیم از سوئد

که در واقع در دانشکده پزشکی هنوز رؤساي فرانسوي کار می کردند و بـه ایـن ترتیـب     1317دارالفنون را اداره می کردند و مدتدها طول کشید تا 
در شهرهاي بزرگ به وجود آمد و به این ترتیب فرهنـگ غربـی مسـلط خیلـی     ماندگار شدند یک عده خارجی و به هماننسبت تا حدي چند فرنگی 

ه ارزش پیدا کرد و خیلی از کسانی که فرانسه می دانستند آدم مهمی بوده باشند و هنوز هم مهمند و این است که در سطح جهانی آنها هسـتند کـ  
داشتند و حاال هم دارند در هر صورت تـوده مـردم زبـان فرانسـه اول و     میراث جهانی شدن را به فرزندان خود منتقل کردند و رفت و آمدهاي مکرر 

تا آمدن رادیو و تلویزیون و مخصوصـاً تلویزیـون خیلـی از مـردم     . وگرنه توده مردم ما اصالً فارسی بلد نبودند. بعد زبان انگلیسی وارد دبیرستانها شد
به باال هستن در کردستان و بلوچستان یـا گـیالن و    60نبودند هنوز هم آنهایی که مخصوصاً افراد مسن و کسانی که مدرسه نرفته بودند فارسی بلد 

می داننـد  مازندران فارسی خوب بلد نیستند از برکت تلویزیون شروع کردند زبان را یاد گرفتن و از طریق تلویزیون است که جهان را دیدند و هوا را 
و حداقل می شنوند که اینجا گرم است یا سرد است وگرنه قبالً تصویر جهان را در ذهن نداشتند و نقشه گربه وار ایران و درجه حرارت را می توانند 

و خیلی از تحصیل کرده ها هم در ذهن نداشتند و این است که خیلی مواقع می گویند ملیت ما از زمان فردوسی تـا حـال بـوده اسـت مـن موافـق       
شرق و غرب کشـور  . نی و همسایه ها را به طور ذهنی ندانند اصالً کشور خود را نمی شناسندنیستم کسانی که اصالً حدود کشور خود را به طور ذه

در آفریقا هم همین است و در واقع آفریقا خیلی با تـأخیر وارد گـود شـده    . در سایر کشورها هم همین گونه است. و شمال و جنوب را نمی شناسند
در هر صورت به ایـن ترتیـب بـا    . ها را به طور انتزاعی ذهنی اش بکند ولی خب کوشش می کنند و هنوز خیلی کار دارد که بتواند این اندیشه. است

آمدن دولتهاي متجدد فرنگی مآب متکی به ملت موجب شد که تأسیسات و سازمانهاي ملی یعنـی کشـورگیر را دایـر کننـد و بـه همـان مناسـبت        
عرض کردم در بعضی جاها یا فرانسه را قبول کننـد بـه   . ن کشورگیر نه زبان اکثریت مردمتعلیمات الزم و زبان ملی را وادار شدند بپذیرند و یک زبا

زبان فرانسـه را بـه   ... عنوان زبان ملی و حتی بعد از استقالل هم با اینکه عربی زبان ملی منطقه هم است با تأخیر زیادي الجزیره و توسن و مراکش 
آن چسبیده اند و آن را رها نمی کنند و نباید هم رها کنند به این ترتیب در جهـان کـه کوچـک    تدریج پذیرفتند ولی چون زبان ملی هم هست به 

به این ترتیب اینکه می گویند جهـانی شـدن اوالً   . شده است به این ترتیب این زبانها عامل خیلی مهمی در چسبندگی این جهان کوچک شده است
و هم جهانی بودن را تبلیغ کرده است و ابزار جهانی شدن را مهـم در اختیـار نوباوگـان    که آموزش و پرورش خیلی وقت پیش هم جهانی شده است 

. حتی در زبان اروپایی که آنهـا دو سـه زبـان یـاد مـی گیرنـد      . از این جمله شما زبان خارجی را در تمام کشورها می بینید. خودشان قرار داده است
بیشتر در خارج بـوده اسـت بـه همـین     ... د چون انستیتویی مقام هاي پیشرفته یعنی دکترا و و بع. بعضی زبانهاي خارجی دیگر را هم یاد می گیرند

ن ترتیب در جهت باید معادل می دادند که این واقعاً پایه علمی که دارند تا چه حد مفید است و آیا می توانند براي آن معادل بدهند یا نه ؟ به همی
یعنی باید در همین . ها بخواند می گویند حاال می توانید دکتري بگیرید در سایر کشورها هم اینگونه استفرامنه به همه معادل می دهند و اگر با آن

ولی در حوزه دبیرستانی اینگونه نیسـت و بـه آمریکـا برونـد خیلـی نمـی       . زمینه هاي الزم هم یک مفاهیم مشترکی در حوزه علمیه مشارکت کنند
در نتیجه در همان کالسی که سـن بچـه هسـت او را    . الس قرار می گیرید می پرسند که چند سال داریدپرسند که چه تصدیقی دارید و در کدام ک

م که می گذارند وگرنه ممکن است یک کالس پایین تر رود چون در مورد پسر خود من این اتفاق افتاد و معلم زبان فارسی او را تجدید کرد نرسیدی
. ا تصدیق نداشتیم آنجا از پسرم پرسیدند که چند سال داري و در همان کالس گذاشتند و او هـم ادامـه داد  نمره اش را بگیریم و رفتیم آمریکا و آنج

به هر صورت به این ترتیب هم ترازي دادندها قبول این ارزشهاي تحصیالتی است هنوز هم تغییراتی که هست ما هم سعی می کنـیم جـا دارد کـه    



 
ه به وجود آمد و روسها اول این کاررا کردند و آمریکاییها به وحشت افتادند کـه برنامـه درسـی شـان بـا آن      اشاره کنیم انقالب دیگري بود که ماهوار

ین نمی خواند بالفاصله خیلی سریع سعی کردند این کمبود را جبران کنند و حد ماهواره ها برسند و رسیدند که ما هم و کشورهایی چون هند و چ
ین در انقالب فرهنگی شان به این قسمت ها مربوط به تکنولوژي ماهواره انقالب فرهنگی در مسایل سنتی که خیلی وقت است که رسیده است و چ

که امروز از برکت رسانه ها بیشتر اقتصاد و سرعت و سیله معامله خیلی سریع تر شده است  و دانش هم همراه آن خیلی سریع تر شده اسـت و  . بود
اشته است و از طریق موبایل و اینترنت و کامپیوتر ما توانایی دسترسی به خیلی دانش هایی که یـا ممنوعـه   دیوار مدرسه ها هم یک مقدار ترك برد

دانشگاه ها دیگر خیلـی  . است یا محصوره است یا مفقوده بوده است می توانیم در کتابخانه هاي خیلی بزرگ جهان سر بزنیم و از آنها استفاده کنیم
  .دانشگاه فقط کالس است .بازتر از آن است که فکر کنیم

قطعا جهانی شدن ؟؟؟متعددي دارد و می دانید که خیلی ها هم خیلی خنثی به آن نگاه نمی کنند بسیاري معتقدند که اساسـا ایـن جهـانی    : سوال
اروپاي غربـی ابتـدا   میالدي شروع به گسترش کرد و برخالف تصور ما  14و  13شدن نیست بلکه غربی شدن است تقریبا می دانید که شاید از قرن 
  ....اروپاي شرقی را زیر تسلط خود گرفت و بعد رفت سراغ شرق و آسیا و

امـا بـه طـور طبیعـی افـرادي کـه از        2010میلیارد نفـر طبـق آمـار     2االن نزدیک ... خیلی چیزها امروزه در جهانی شدن نقش دارند مثل اینترنت 
درصـد   80الب موجود در اینترنت چه چیزي است؟ اکثرا در اروپا نشان مـی دهـد کـه بـیش از     اینترنت استفاده می کنند بیش از اینها است زبان غ

مسـئله ایـن اسـت کـه مـا کـه بـه        . خیلی ها معتقدند که جهانی شدن غربی شدن است. اطالعاتی که در اینترنت می آید به زبان انگلیسی می آید
با اینترنت همراه کنیم ؟ یا یک جایی همکـاري کنـیم و یـک جـایی همکـاري نکنـیم ؟        آموزش و پرورش تعلق داریم چه باید بکنیم آیا باید خود را

اگـر   همانطور که شما اشاره فرمودید نظام جدید آموزشی در شرایطی که ما هستیم رو به جهانی شدن است این الگو همانطور که شما فرمودید مثالً
عادل سازي شود و به رسمیت شناخته شود ایـن نشـان مـی دهـد کـه ایـن در سیسـتم        جوانان ما بخواهند در جایی تحصیل کنند حتماً این باید م

ما االن در وضعیتی هسـتیم کـه همـان خـط فکـري ادامـه دارد       . ناچار هستیم که همراه شویم. آموزش ؟؟؟؟؟؟؟تا حد زیادي باید وجود داشته باشد
زبان خارجی در آنجا چاپ نکرده باشید ارتقاء مقام میسر نیست و من گفـتم   بطوري که اگر چنانچه من نوعی اگر اول انقالب گفتم اگر یک مقاله به

 در شرایط فعلی به هیچ وجه به زبان خارجی مقاله نخواهم نوشت بخاطر اینکه مسائل ما مسائل آنها نیست و چون اینکه آنجا چـاپ شـده اسـت بـه    
. اگرچه علم را که بازسازي نمـی شـود کـرد   . لم و حوزه جهانی آنها پیشرفته اندمن امتیاز دهند؟ این با شدت بیشتري االن ادامه دارد و در حووزه ع

ر می گویند علم را در سطح فردي بومی کردن نه اینکه علم تازه اي بلکه روندهایی و یا ترفندهایی کـاربردي آن علـم و در کشـور خودمـان سـازگا     
که قواعـد  ... ه علوم انسانی اگر علم است علم مشترك است مثل جامعه شناسی وو می ماند حوزه علوم انسانی، ک. کردن علم در کشور خودمان است

  آن مشــــــــــترك اســــــــــت منتهــــــــــی همــــــــــان قواعــــــــــد را در جامعــــــــــه خودمــــــــــان بــــــــــه کــــــــــار
سال من و دوستانم را دعوت  40هفته پیش بعد از  3می بریم و گاهی مرجعهایی می آید که بار سیاسی دارد ولی واقعیت این است که قوه قضاییه  
میلیون بدون آن در  14میلیون با حل اختالف و بعضی ها می گویند  18ردند که تعداد شکایتهاي وارده به قوه قضاییه حدود بعضی ها می گویند ک

  .سال است

  .میلیون در سال است 8براي هند با آن حجم حدود 

در . منظور این است که ما به آنجا رسیدیم. ه قضاییه تغییرات دهنداین در منشور برنامه بیست ساله مندرج بوده است و رفتند و گفته اند باید در قو
بایـد  . میلیون هستیم و سالی سیصد هزار شکایت می شود که این وضـع بحرانـی اسـت    120ژاپن که معاون اجتماعی دیدن کرده است گفته اند ما 

یـا   14میلیون و حاال متوجـه شـدیم کـه     12ون هستیم و گفتند که و آمده و پرسیدند که ما چند میلی. این را تبدیل کنیم به دویست هزار در سال



 
به هر صورت منظور این است که حاال رسماً دعوت کرده اند و دیروز هم یک جلسـه سـري بـود کـه از سـمینارها شـروع کنـیم و        . میلیون است 16

ــوه قضــاییه      ــدي در مجلــس هســت و خــود ق ــوانین جدی ــوم شــد کــه ق ــد بعــدي کــه بعــد معل ــدامات چن ــیش بحــث   اق ــد ســال پ   دارد از چن
منظور این حرفها این است که این موج شامل آموزش و پـرورش هـم مـی    ... می کند که جزو وظایفشان بوده است که به خاطر منشور بیست ساله 

عنـوان سـمینار   . هاسـت وقتی که در حوزه علوم انسانی، حاال عنوان سمینارهم نقش دانش و دانشگاهیان در کاهش یا پیشگیري جرایم و آسیب. شود
گـر در  که قرار است در استانها برگزار شود همین است و عمالً به آنجا رسیدند که دیدند که بدون دانشگاهیان و علوم انسانی امکان حـل مشـکالت ا  

شخصـه خـوش بـین     ولی بنا به عللی مـن بـه  . اگر بتوانیم در این سطح تمهیدات چند جانبه صورت بگیرد خودش شاهکار است. همین سطح بماند
  .نیستم ولی باید کار کرد شاید بر خالف نظر خودم عملی شود

چون صحبت قوه قضاییه شد در بحث جهانی شـدن در صـحبت آخرتـان بـه ورود مـاهواره هـا اشـاره کردیـد و         . ما االن بحث جهانی شدن را داریم
هستیم این بحثی است که تضاد اسـت و در جامعـه اسـتفاده از مـاهواره     استفاده از ماهواره ها، همین بحثی است که ما چون دبیران علوم اجتماعی 

. این با مقوله اي که ما االن داریم جهانی شدن را یاد می گیریم با سطحی که در آن قرار می گیرد ایـن هـم خـوانی نـدارد    . مجاز شناخته نمی شود
  خـــــــــود مـــــــــا جـــــــــرم را تعریـــــــــف . ایـــــــــن خـــــــــود باعـــــــــث خـــــــــود جـــــــــرم نمـــــــــی شـــــــــود

ماهواره حق همه انسانهایی اسـت کـه در کـره زمـین زنـدگی مـی       . ن را جرم می کنیم در حالی که در جاهاي دیگر این جرم نیستما ای. می کنیم
  حاال در مورد نحوه استفاده آن من چگونه باید دانش آموزم را فیلتر کنم؟. کنند

  .این دیگر نحوه آموزش من است. یر را ببرید یا گوش برادرتان راچگونه فکرش را پرورش دهم که از این چاقو چگونه استفاده کنید؟ با این چاقو پن

  در یــــک زمـــانی آمدنــــد و ممنــــوع کردنــــد و حـــاال همــــه مقامــــات هــــم   . ایـــن بحــــث در ســــایر جاهــــا هـــم شــــده اســــت  
اینکه بعضی فرستنده هـا مـی    ما خودمان داریم و منتهی این با توجه به... برنامه ماهواره اي سحر و . می دانند که خود ایران ماهواره صادر می کند

گیرد که این در عرف سیاسی معموالً معمول نیستو یک دولت رسماً نمی تواند رادیو یا تلویزیـونش را بـه بـدگویی از کشـور دیگـر اختصـاص دهـد        
ار را بکننـد متأسـفانه   حاال ممکن است که رادیو و تلویزیونهاي خصوصی این کار را بکنند و در کشورهاي دیگر هم هست که ایـن کـ  . معمول نیست

ال آن این وجود دارد به همین جهت عکس العمل یا اتفاقات و جرم جنایتهایی که می شود اگر داستان سمیه را یادتان باشد بعد از آن هم و بـه دنبـ  
لی اطالعاات هست و کـج  خی. هم رفتند و ممنوع کردند در صورتی که همان موقع من نوشتم جرایم و آسیبهاي ما زمینی هستند و آسمانی نیستند

و حاال هـم فعـالً احتمـاالً جـزء تفکـر      . اطالعی هم هست و خوش اطالعی هم وجود دارد این دیگر گزینش خود افراد است ولی آن موقع ممنوع شد
کمیتـه هـایی کـه    . هست که بعضی قوانینی که دیگر با روزگار سازگار نیست را حذف کنند ولی خیلی ناسغ و منسوخ هایی در قانون ما وجود دارد

کـه  درست شده است هم از نظر کیفري و هم از نظر مدنی احتماالً باید تصمیماتی بگیرند بعضی ها اوضاع جوي حاکم بعضی چیزها را عالقه مندند 
ت بامهاسـت و  نگه دارند و حاال ببینیم که وقت آن کی می رسد و زمان می خواهد که مالحظه می کنید که گاهی اتفاق می افتـد و پاکسـازي پشـ   

و شما خانمها مخصوصاً یاد گرفته اید که در چه دوره اي باید صبر ... این بازي است بین مردم و مقامات و یک دوره مدارا هم ... بالفاصله هم دوباره 
  .و شکیبایی تان را باال ببرید و در چه فصلی نه

در بحث علوم اجتماعی ما این وظیفه را هم داریم که به نوجوانان یاد دهیم کـه   .اینجا انجمن علمی است و ظاهراً داوري هم در اینجا انجام می شود
جنایتهایی که رخ می دهد از همین مسائل اسـتفاده مـی کننـد و    . مثالً پلیس چه وقت می تواند وارد خانه شود به طور مثال باید حکم داشته باشد

شهروند ما نمی داند که پلیس باید حکم داشته باشـد یعنـی بنـده بایـد اول در یـک       پلیس نمی تواند وارد خانه کسی شود و. می گویند ما پلیسیم
مـردم  . به هر حال یک گفته و ناگفته و نانوشته هم هست که کاري ندارم. محکمه اي محکوم شوم بعد بیایم در کسی ابتدا به ساکن نمی تواند بیاید



 
اگر بخواهیم شرعی نگاه کنیم و یـا عرفـی آخـرین    . کسی اجازه ندارد داخل آن شود خانه یعنی حریم شخصی من. موظف نیستند که در را بگشایند

  ...آموزش و پرورش همواره در ایران. پناهگاه سر شخصی خانه است و اینها در درسهاي علوم اجتماعی ما متأسفانه نیست

ا بگویم که این مسئله آنقدر مهم بوده است که آقـاي دکتـر آن   من کتاب شما را یعنی انرژي و نابرابري هاي اجتماعی را که سالها قبل که من این ر
  در چه سالی بود؟. را خیلی با عجله ترجمه کردند و دوستان می گفتند که خیلی با عجله ترجمه شده بود

  1970در سال 

مـا مـی تـوانیم    . ن که ایشان فرمودنـد این بحثهاشاید یک وجه مثبتی هم دارد که حاال غربی شد. من از همین کتاب یک ایده اي االن به ذهنم آمد
جهانی فکـر کنـیم محلـی عمـل     . سیاره ما سالمت ما. داد 1991یک شعاري سازمان جهانی بهداشت در سال . پدیده ها را از زوایاي مختلفی ببینیم

ف همین کنیم که در جهان هم ایـن  ما در یک قایقی زندگی می کنیم که فقط همین یک قایق هم وجود دارد ما باید همه انرژیهایمان را صر. کنیم
زندگی را باید دریابیم و همه انـرژي هـا را   . سال دیگر زندگی روي کره زمین نیست 25را متوجه شده اند و برنامه ریزان استراتژیست می گویند که 

مـن فکـر مـی    . مت مسائل نازلی می رودسال دیگر وجود ندارد به س 30به هر حال انرژي وجود دارد آیا وقتی جهان بفهمد . صرف این کارها بکنیم
کنم آن فرمایش خیلی خوبی که اشاره کردند شوروي سابق ماهواره اش را فرستاد و آمریکا نگران شد من می گویم در بحث جهانی شـدن آمـوزش   

ما وقتـی اسـت کـه آمـوزش و     من می گویم این نگرانی که ما پیدا کرده ایم این نگرانی . پرورش من چهل سال است که در آموزش و پرورش هستم
  دار وقتـــــــی PHDپـــــــرورش مـــــــا وقـــــــت را صـــــــرف کـــــــار مـــــــی کنـــــــد کـــــــه فـــــــارغ التحصـــــــیل         

متأسفانه تـوده اي هـا در   . و دیگري را نمی فهمد. می گوییم گردنم درد می کند بگوید من هم پایم درد می کند یعنی اصالً گوش دادن بلد نیست 
فراتر از سیستم چیزي وجود دارد به نـام                  . همین را گفتیم و اصالً نفهمیدیم که سیستم چیستایران همیشه گفتند که سیستم خراب است و ما هم 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟که با سیستم کار نمی کند و براي این درست شده است که فردیت من را رشد دهم اگر من به آنچه که فردیت من است برسم آنگاه مـی  
کم کم می فهمد کـه وقتـی   . که انسان فردیتش رشد می کند همه چیز خوب دنیا را براي خودش می خواهدچون وقتی . فهمم که جامعه یعنی چه

فـردي  . چون زندگی ما فردي نیست و جمعی است پس باید دیگران را هم دوست داشته باشـیم . خودت را دوست داري به دیگران هم احترام بگذار
پس بر خالف شـعارهایی کـه فرمودنـد    . یگانه خودش برسد آن زمان عاشقانه ترین رابطه را دارد می تواند بفهمد جامعه یعنی چه که به اوج فردیت

یک حزب اسـت  . به نظر من آن دیگر آموزش و پرورش نیست. آموزش و پرورش براي رشد گله وار نیست. فقط با فرد سر و کار داریم... حبیب اهللا و
کارم این بوده است که سالها در تربیت معلم این را جا بندازم که نتوانستم و موفق نشـدم و االن هـر    ما از این غافل بوده ایم و من... میتینگ است و

یک جهانی سازي داري و یـک جهـانی شـدن    . کسی می رسد می گوید سرم درد می کند باید با من همراهی کند ولی یاد دردهاي خودش می افتد
  .ما نتوانسته ایم براي گوجه فرنگی لغت درست کنیم. د اینها را در نظر بگیریمبای. داریم که یکی پروژه است و یکی فرآیند است

من فکر می کنم اگر آموزش و پرورش را یکـی از  . به نظر می رسد بحث جهانی شدن خیلی کلی است ولیدر ارتباط با ارکان زندگی ما قرار می گیرد
ما رسانه ها و خانواده را داریم که دو رکن اساسـی  . خودش رکنهاي دیگري را هم داردارکان اساسی در نظر بگیریم براي همه افراد جامعه در درون 

هر کدام از اینها در یک میزان از ارتباط با جهانی شدن قرار نمی گیرند من فکر می کنم یک مسئله اساسی که مخصوصاً ما در جامعه مـان  . هستند
آنچـه کـه   ... یري ما شکافهایی داریم از نظر نحوه نگرش مسائل چه جهانی و چه منطقـه اي داریم این است که بین عناصر و ارکان مختلف جامعه پذ

به نظرم خیلی نگران کننده است همین شکافهایی است که بچه هاي ما را چنان تربیت کند که اینجا مکـان امنـی باشـد کـه اسـاس شـکل گیـري        
که اینجا من یاد می گیرم که چگونه باشم اما با دوستم باید متفـاوت باشـم تـا     .چگونگی جامعه پذیري شکل بگیرد او را دچار سر در گمی می کند

می توانیم به این مسئله از دید کالن نگـاه کنـیم و وارد سیسـتم کـالن شـویم و مـی       . معلمم و وقتی آمدم بیرون باز نوع دیگري باید متفاوت باشم



 
و توجیـه  . ن وظیفه که ما داریم به نظرم وظیفه اصلی ما کم کردن این شکاف هـا اسـت  آ. توانیم هم جزئی تر و از محدوده خودمان به آن نگاه کنیم

ن کردن این که این شکاف ها در هر جامعه اي هست و ما فارغ از مسئله جهانی در زندگی خصوصی مان نمی توانیم با آن، ما حتی سر سفره خودما
. حتی کالم و صحبتی که استفاده می کنیم همه اینها در ارتباط با مسـائل جهـانی اسـت    در نانوایی،. هم در ارتباط با وضعیت جهانی قرار می گیریم

مـن باشـم و بهینـه    . زیر سوال ببرد... از آن طرف نباید جامعه اجازه دهد که جهانی شدن هویت منطقه اي ما را به عنوان تهران، کاشان، کردستان و
فکر می کنم اگر مـا نتـوانیم شـکافهاي بـین     . ی خودم و خود قومی خودم را هم پرورش دهماز آن مسائل جهانی استفاده کنم ولی همزمان خود مل

ی ایـن  ارکان جامعه پذیري رادر جامعه به یک نسبت کم کنیم این کم کردن از خودمان شروع می شود تا انتقال آن به نمادها و سازمانهایی که متول
ــیم      ــار کنــ ــائل کــ ــن مســ ــوانیم روي ایــ ــر بتــ ــتند اگــ ــائل هســ ــان     مســ ــده مــ ــلهاي آینــ ــراي نســ ــی بــ ــیار بزرگــ ــار بســ   کــ

  .  کرده ایم

 یعنی نکته اي که اشاره کردید یعنی ما یک چیزهاي دوست داشتنی داریم مثالً در ایران نان سنگک را خیلی دوست دارنـد مـثالً در جـاي دیگـري    
  .اینکه جهان هم مسائل خودش را داردپیدا می شود؟ ما از این زاویه می توانیم بچه ها را به کشورمان عالقه مند کنیم ضمن 

من می گویم خانواده، رسانه ها، مدرسه و مکانهاي عمومی ما و دیگران مهم بچه هاي ما یعنی در حقیقـت در مدرسـه مـا سـه رکـن مهـم جامعـه        
کنـد ضـمن اینکـه ایـن اهمیـت را مـا       بنابراین این اهمیت خیلی زیادي پیدا می . به عالوه آن دو تاي دیگر بی ثمر یا کم ثمر نیستند. پذیري داریم

من فکر می . خودمان باید بدانیم باید در صدد کم کردن شکاف بین اینها و انتقال آن به نهادها و در حقیقت قدرت اداره کننده این عوامل باید باشد
  هـــــــر کـــــــدام از مـــــــا یـــــــک لکـــــــه آبـــــــی . کـــــــنم حتـــــــی اگـــــــر از دیـــــــدگاه اشـــــــاعه نگـــــــاه کنـــــــیم

اگر هر کدام از دیدگاه اشاعه نگاه کنیم که هر کدام از مـا در یـک   ... هاله اي می دهد اگر ما بتوانیم این کار را بکنیم می باشیم که دور و بر آن یک
بـه   جمعی آمده ایم و هر کدام داریم از یک مناخذي استفاده می کنیم خودمان به یک نحوي شاید اینها بتواند یک جوري به نهادهاي بـاالتري کـه  

کسانی که در آموزش و پرورش و مدارس هستند تقاضا کنند و بگویند کـه فرضـاً مـا بـا ایـن      . سمی تري هم دارد که تقاضا کنیمهر حال راههاي ر
من مدیر چرا باید خودم را اینقدر سانسور کنم براي اینکه بچه یک چیزي را نفهمد که مثالً مـن هـم مـاهواره مـی بیـنم      . مشکالت روبه رو هستیم

به هم دروغ می گوید به دیگري هـم نمـی توانـد     آنکه. شود که در ارتباط هر دو در چشم هم نگاه کنیم و به هم دروغ بگوییمسانسور من باعث می 
  ...     راست بگوید بنابراین یک مجموعه اي می شویم که 

  


