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خواهد،   نشست گروه تاريخ علم و تعليم و تربيت، مجال بيشتري مي3البّته دادن يك گزارش كامل از   
 نشستي كه اختصاص داشت به تـاريخ        3كنم كه در اين       ختصار خدمتتان عرض مي   ولي بنده فقط به ا    

                    علم و تعليم و تربيت، هرچند كه خيلي هم با همديگر هماهنگي ندارند؛ تاريخ علم، يك معنـاي عـام
در . داشت و تعليم و تربيت معناي خاص، ولي اكثر اين مقاالت، امتـزاج و تركيبـي بـود از ايـن دوتـا                      

در . ها، سه نفر سخنراني كردند و يك نفـر غائـب بـود               مقاله مطرح بود كه از ميان آن       4نشست اول،   
 مقالـه   4 مقاله كه    5  در نشست سوم،  .  مقاله بود كه باز يكي به سخنراني نيانجاميد        4نشست دوم هم    

طور كه عرض كـردم،       ها شايد همان    اين سخنراني . وگو برگزار شد     صورت سخنراني و بحث و گفت       به
هايي كه بيشتر مربوط به تاريخ علم در ايـران بـود و دسـتة دوم،       سخنراني: شد   دو دسته تقسيم مي    به

هـاي   هايي كه مربوط بود به تعليم و تربيت يا به معناي عام كلمه مثالً در مورد آراء و نظريه                   سخنراني
 ايـران يـا   كه يك بحث موردي، مـثالً بحـث در مـورد يكـي از ايـن مـدارس قـديمي                     تربيتي، يا اين  

  :ها عبارت بودند از اين سخنراني. هايي كه جنبة آموزشي و پرورشي داشت كتابخانه

تعليم و تربيت نزد ارمنيان ايران كه بحث در اين بود كه در مدارس ارمني چگونه فعاليت صورت      ) الف
ر فرهنـگ  گرفت و چگونه اين مدارس تحت تأثير فرهنگ ايران و متقابالً فرهنگ ايران تحت تأثي        مي

  ارمني قرار گرفته بود و اين تأثيرات متقابل از چه قرار بود؟

  .سخنراني دوم مربوط بود به ساختار مديريت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر) ب

كم تربيت زن، جاي خودش را در تعلـيم   كه چگونه كم سخنراني سوم، نهضت فرهنگي زنان و اين      ) پ
كم به    از كرد و زنان توانستند در سطوح مختلف، از ابتدايي گرفته تا دانشگاه كم             و تربيت جديد ايران ب    

  .نظام آموزش و پرورش راه پيدا كنند



  

سخنراني كه متأسفانه انجام نگرفت، مربوط بود به معرّفي كتابخانة طالبية مسجدجامع تبريز كـه               ) ت
  .متأسفانه از سخنراني نويسنده مستفيض نشديم

مقاالتي كه مطرح بود، يكي مربوط بود به حكيم استرآبادي كه سخنران غائب بودند و               در جلسة دوم،    
  :هاي ديگر عبارت بودند از سخنراني. متأسفانه استفاده نكرديم

هاي نظرية اخالقي انديشمندان بنيانگذار ايراني كه بيشتر منظور ابن مسكويه و غزالي               زيرساخت) الف
هـاي    ن محترم نشان دادند كه تا چه حـد ايـن بزرگـان از فلسـفه               و خواجه نصير طوسي بود و سخنرا      

خصوص از لحاظ تعليم و تربيت  هايي در اين زمينه به    ارسطو و افالطون متأّثر بودند و خود چه نوآوري        
  .در آثارشان منعكس است

يي در هـا  كه چه فعاليت خصوص دانشگاه گنديشاپور و اين  سخنراني بعدي مربوط به گنديشاپور، به     ) ب
خصوص در عهد عباسي، ايـن سـخنراني          گرفت و چگونه در دورة اسالمي، به        اين دانشگاه صورت مي   

الحكمه چه اثرات علمي  كه گنديشاپور در بيت خصوص تأكيد شد روي اين    توانست منشاءِ اثر باشد و به     
  .و تربيتي داشت

 بعدي مربوط بود به بررسي اهداف جوانان دانشگاهي ايران و نحوة خودتنظيميِ رسيدن              سخنراني) پ
ايـن تحقيـق در مـورد       . اي و نگرشـي     هاي عقيده   گيري  به اهداف براساس يك مدل معروف در اندازه       

كـه ايـن    كـرد و ايـن   هاي جوانان را مقايسـه مـي     عمل آمده بود و آرمان      دانشجويان دانشگاه شيراز به   
بيند و چه فرق است بين دانشجويان دختر و پسر، كه البّتـه بيشـتر               ها را تا چه حد قابل اجرا مي        آرمان

يك تحقيقي مربوط به اوضاع و احوال امـروزي بـود و جنبـة تـاريخي نداشـت، بلكـه بيشـتر نـوعي                       
  .شناسي اجتماعي قشر جوان دانشگاهي بود روان

  :ي داشتيمدر جلسة سوم، دو سخنران از مهمانان محترم خارج

ايـن سـخنراني را   . ها مربوط بود به تأثير كليسـاي ارتـدوكس روس در اروميـه      يكي از سخنراني  ) الف
عمل آوردند كه خود عضو آكادمي علـوم روسـيه و رئـيس آكـادمي تعـاليم                   اسقف محترم گريانوف به   

 فرقـة  هرحـال مسـيحيت از لحـاظ    داد كـه بـه   سخنراني بسيار جالبي بـود و نشـان مـي       . مسيحي بود 
 تـا  1898طور كلّي در شمال ايران چه تأثيراتي داشـت از سـال    طور اخص و به    ارتدوكس در اورميه به   

  .1918پايان جنگ اول جهاني، يعني سال 

: اي كه متأسفانه برگزار نشد و بسيار جالب بود، اگـر كـه شـنيده بـوديم عبـارت بـود از                       سخنراني) ب
البّتـه بايـد گفـت سـه     . »داروي ايراني و چـين باسـتان   « ن مقايسة داروي ايراني و چين، تحت عنوا    

  .عمل آوردند سخنراني را اُستادان خارجي به



  

قول سخنران، فـارس كـه البّتـه          هاي به   سخنراني سوم مربوط بود به تبادالت علمي بين سرزمين        ) پ
البـاً فكـر   چـه كـه مـا غ    داد كه بـرخالف آن  اين سخنراني هم نشان مي    . منظور ايراني است با اندلس    

كنيم، تأثير فقط در شرق نيست، يعني ارتباط بين تمدن ايران و كشورهاي شرقي نيست، بلكـه در               مي
هاي علمـي كـامالً مشـهود اسـت و يكـي از       شمال آفريقا تا اندلس هم آثار بزرگان ايراني و مهاجرت 

  .تواند قرار گيرد موضوعات مهم تحقيق آينده مي

تر علمي بود و متأسفانه بنده هم خيلي ورود در آن نداشتم، يكي مربوط   دو سخنراني ديگر كه بيش    ) ت
چـه كـه    هاي ابوالوفاي بوزجاني و لئوناردو داوينچي و البّتـه آن         ضلعي منتظم، مقايسة روش     بود به پنج  

هاي مشتركي بين شـرق و     تواند جنبه   من استنباط كردم، بحث سر اين بود كه چگونه علم هندسه مي           
  .اشدغرب داشته ب

نـام    دانان بزرگ ايران در قرن چهارم بـود بـه           بحث علمي ديگر، مقام علمي و آثار يكي از رياضي         ) ث
جايي كه بنده درك كردم، سخنران تحقيق وسيعي در اين زمينه كرده بودند               ابوسعيد سجزي كه تا آن    

كردنـد،   ... و نشان داده بودند كه مسئلة منظومة شمسي و كارهـايي كـه بعـدها كپرنيـك و كـوپلر و           
  .شود در آثار كساني مثل سجزي مشاهده كرد ها را مي مقدمات تفّكرات آن

. رفته اين است كه گفتـه شـد       توانم در اين مختصر خدمت شما عرض بكنم، رويهم          چه كه بنده مي     آن
فرماييد كه در اين سه جلسه، با وجود زمان كوتـاهي كـه بـود، نكـات دقيـق و خـوب و                         مالحظه مي 

هاي آينده بتوانيم اين موضوعات را بيش از اين بپروريم و             طرح شد و انشاءالّله كه در كنگره      متنوعي م 
  .شناسي به كمك اُستادان محترم بيافزاييم به غناي ايران

  

  

  


