
بــا آنکــه از تصویــب نهایی ســند تحول 
بنیادیــن آموزش وپرورش حدود 5 ســال 
می گذرد )و ســند مذکور هم اولین سند 
از این دســت نبود!(، این روزها همچنان 
از لــزوم تحول ســخن بــه میــان می آید 
و دســت اندرکاران  را بــه ارائــه طرح ها و 
ابتکارات مربوط تشویق می کنند. از آنجا 
که ما اهل تاریخیــم و تاریخ، حتی اگر به 
منظور آموزش و عبرت و آینده هم باشد،  
بد نیست با نگاهی به تاریخ ببینیم در این 

باب چه پیامی برای ما دارد.
به تاریخ کــه بنگریم، می بینیم که تحول، 
همــواره برآینــد و بازتابــی از امــور مهم 
بــوده اســت. گاه یک »رویداد«، منشــأ و 
مولد تحول )یا تحوالت( می شــده است؛ 
مثل فتــح مالزگرد را می تــوان مثال آورد 
کــه تحوالتی را در آســیای صغیر موجب 
شــد و تاریخ آتــِی آن را رقم زد. همچنین 
اســت رویدادهایــی مثل اختــراع چرخ، 
تــرور ولیعهد اتریش )1914 م(، کشــف 
پنی سیلین، چاپ مقالۀ رشیدی مطلق در 
روزنامۀ اطالعــات )1357( و ... که همه 
یک رویداد بودند اما پیامدهایی وســیع و 

گسترده ای را همراه آوردند.
گاه تحوالت نتیجۀ یک تصمیم بوده است، 
همچون فرمان آزادی مذهبی مسیحیان از 

سوی کنسانتین در قرن چهار میالدی که 
موجب گسترش مسیحیت و قدرت گیری 
پاپ ها و وفورکلیســاها شد. گاه تحوالت، 
نتیجۀ »اصالحات« بوده است، همچون 
اصالحات داریوش یکــم که برای قرن ها 
اقتصاد و جامعۀ ایران باستان را تحت تأثیر 
قرار داد، و یا اصالحات امیرکبیر که ایجاد 
دارالفنون یکــی از آن ها بــود و می دانیم 
که این به اصطالح اولین دانشگاه ایران، 
چــه پیامدهای مثبتی در تاریخ معاصر ما 

داشته است.
در این میــان، بیشــترین و عمیق ترین و 
جدی ترین تحــوالت، در پی چیزی بوده 
اســت کــه در اینجــا آن را »جابه جایی« 
می نامیم. ابن خلدون اثر ارزشمند خود 
معروف به »مقدمه« را بر این اساس نهاده 
اســت: جابه جایی مستمر قبایل و هجوم 
آن ها بر مناطق آباد و یکجانشــینان و در 

نتیجه تشکیل قدرتی جدید و ... .
توین بی، مورخ شــهیر انگلیسی، نیز در 
این بــاره به تفصیل ســخن گفته اســت. 
همچنیــن دکتــر علــی شــریعتی، در 
بررســی تاریخ، نمونه های بی شماری در 
این بــاره به ما نشــان می دهد که موضوع 
اکتشافات جغرافیایی )اواخر قرن 15 م( 
و نتایج و پیامدهای آن، یکی از آن هاست. 

جابه جایــی در تاریــخ، تنهــا بــه حرکت 
قبایل و جوامع، منحصر نمی گردد، بلکه 
سرگذشت اغلب بزرگان و مشاهیر را نیز در 
برمی گیرد. سرگذشت پیامبران و مصلحان 
و دانشمندان و سیاستمداران و غیره، ما را 
به این نکته رهنمون می گــردد که اغلب 
آن ها در زندگی سفر یا سفرهایی را تجربه 
کرده اند که در شــکل گیری شــخصیت و 

اندیشه شان تأثیر بسیار داشته  است.
بازگردیــم بــه ابتدای ســخن؛ تحــول را 
چــه می دانیــم؟ بــرای ایجاد تحــول در 
آموزش وپــرورش چــه کنیــم؟ تاریــخ در 
این بــاره به مــا چــه می گوید؟ بــه نظرم 
مطالعــۀ تاریخ به ما می گویــد که همواره 
بایــد »اقتضای زمــان« را در نظر بگیریم. 
اقتضای زمــان، یعنی تعییــن اولویت ها 
)مثاًل کرونا!( اقتضای زمان یعنی شناخت 
درست موقعیت ها و مسئله ها، یعنی پرهیز 
از شــتاب در نتیجه گیــری و رســیدن به 
مقصود. بررسی تاریخ همچنین این پیام 
را به ما می دهد که »تحول«، »دستوری« 
و فرمایشی صورت نمی گیرد. اگر هر یک 
از ما رســالتمان را به درســتی تشــخیص 
دهیم و در راه آن بکوشیم، در مسیر تحوِل 

درست و سازنده گام خواهیم برداشت.
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