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بهـار سـال 1399 آخریـن بهـار از قـرن چهاردهـم هجـری شمسـی و آغـاز آخریـن سـال ایـن قرن و 
نویدبخـش مـا بـرای ورود بـه قـرن پانزدهم اسـت. حدود صد سـال پیش، یعنـی در عهد ناصرالدین شـاه 
قاجـار و بـه دسـتور میرزا تقی خان امیرکبیـر، مدرسـة »دارالفنون« تأسـیس و پیـام آور ورود جامعة 
ایرانـی بـه شـکلی خـاص از تعلیـم و تعلم شـد. شـاید با گذشـت کمتر از سـی سـال، در اکثر شـهرهای 
ایـران، مدرسـه هایی بـه سـبک جدید تأسـیس شـدند و آموزش علـم در ایـران از حالت سـنتی خود در 

آمـد و شـکل »مـدرن« به خـود گرفت.
»مـدرن« در فرهنـگ علـوم اجتماعـی معاصـر صرفًا بـه معنای امـر نو و تازه نیسـت. اگر هـم این لفظ 
در ابتـدای کاربـرد خـود چنین معنایـی را به ذهن متبادر می کـرد، امروزه منعکس کننـدة معنایی خاص 
از گفتمان فلسـفی، سـبک زندگی و ویژگی های فرهنگی و باالخره بیانگر هویتی خاص از انسـان اسـت. 
بـه همیـن دلیـل هم، آنان کـه معتقدند دورة مدرن به پایان رسـیده یـا در حال پایان یافتن اسـت، دیگر 
از ورود بـه دورة جدیـد و مـدرن خبـر نمی دهنـد، بلکه دورة بعد را دورة »پسـت مـدرن« نامیده اند؛ یعنی 

دورة بعـد را هـم در گـروه این دوره و نـام این دوره نام گـذاری کرده اند.
واقعـًا هـم تجـّدد و مـدرن کـردن جوامع در چنـد قرن اخیـر به گونه ای هویت و سرنوشـت بشـر را زیر 
و رو کـرد کـه گویـا هیـچ وجه مشـترکی میان انسـان مدرن و انسـان های گذشـته باقی نگذاشـت. البته 
کلمـة »گویـا« در عبـارت قبل، کلمه ای انتخابی اسـت که در توضیحـات آینده خود را نشـان خواهد داد.

اگـر بخواهیـم ویژگـی دورة »مـدرن« را در یـک جملـه بیـان کنیـم، شـاید بتـوان گفـت: دورة مـدرن 
دورة اسـتواری بنیا ن هـای غیردینـی در زندگـی انسـان اسـت. اگـر با این عبـارت بنده موافق باشـید )که 
البتـه نیازمنـد تفصیـل فـراوان اسـت(، با این نظـر نیز موافـق خواهید بود کـه بزرگ ترین چالـش، نزاع و 
درگیـری کـه از اوایـل قرن چهاردهم تا آخر آن در کشـور ما در حال وقوع بوده، نزاع میان مدرنیزاسـیون 
)مـدرن کـردن جامعـه( و دیـن بـوده اسـت. ایـن نـزاع در شـدیدترین شـکل آن در نهـادی به نـام نهاد 

»آموزش وپـرورش« صـورت گرفته اسـت.
آنچـه ایـن نـزاع را بـه شـدت نابرابـر کـرده، تجربة انباشـته شـدة مدرنیسـت ها در شـش قـرن اخیر و 

عقب ماندگـی و رخـوت و سسـتی دینـداران در همیـن دوره هاسـت.
در بیـش از صـد سـال پیـش کـه سـید جمال الدین اسـدآبادی بر سـر مسـلمانان فریاد کشـید و 
آنـان را بـه بیـداری فراخوانـد تـا حدود چهل سـال پیش کـه انقاب اسـامی ایـران دژ بزرگ ایسـتادن 
در مقابـل مدرنیسـم را بنـا نهـاد و اسـتحکام بخشـید و تـا بـه امروز کـه همچنان زیر سـایة ایـن انقاب 
تنفـس می کنیـم، صحنه هـای متنوعـی از ایـن نـزاع سـخت را تجربـه کرده ایـم و البتـه سـخت ترین اما 

پنهانی تریـن آن را در همیـن نهـاد آموزش وپـرورش شـاهد بوده ایـم.
سـؤال  اساسـی در اینجـا ایـن اسـت »آیـا پیشـگامان تعلیم وتربیـت در بخش هـای مختلـف جامعة ما، 
به خصـوص حوزه هـای علمیـه و دانشـگاه ها و تصمیم سـازان در آموزش وپـرورش )یعنـی آنان که اسـناد 
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بنیـادی آموزش وپـرورش را طراحـی کـرده و می کننـد( و باالخره وزیران و مدیران سـطح اول ایـن نهاد، در 
طـول ایـن چنـد سـال، این نزاع سـخت را رصـد کرده انـد و از الیه هـای پنهـان و پنهان تـر آن پرده برداری 

کـرده و آن را تحلیـل و بررسـی کرده اند؟«
برخـی منتقـدان حوزة تعلیم وتربیت می گویند مشـکل جامعة ما این اسـت که میان نسـل های گذشـته 
و نسـل های جدیـد شـکاف و انقطـاع رخ داده و متولیان تعلیم وتربیت که عمومًا از نسـل گذشـته اند، درک 
درسـتی از نسـل جدیـد ندارنـد و لـذا برنامه هـای تربیتی آنان موفقیت آمیز نیسـت. امـا آیا ضرورتـاً با توالد 
و تناسـل و آمـدن نسـل های جدیـد بایـد فاصلـه و شـکاف بین نسـلی رخ دهد؟ اگر چنین باشـد، چـرا در 

گذشـته چنین شـکافی رخ نمی داد؟
امـا بایـد گفـت این شـکاف واقعًا بین مدرنیتـه و دین و دینداری اسـت که چند قرن اسـت در غرب پدید 
آمده و مدتی اسـت پا به دنیای مسـلمانان گذاشـته اسـت و چه بسـا آموزش و پرورشـی که در بسـیاری از 

وجـوه خـود به طور بنیادی مدرن اسـت، به شـکاف میان نسـل های جدیـد و قدیم دامـن می زند!
نسـل جدیـد بـه دالیل متعـدد و از آن جمله تنفس در این سـنخ از آموزش وپرورش، و نیز رسـوخ نکردن 
هنجارهـای دینـی در وی و نیـز تغییـر در ماهیـت ارتباطات، با سـبک زندگی مدرن سـریع تر ارتباط برقرار 
می کنـد و بـا آن انـس می گیرد. در نتیجه میان او و ما که دل بسـته به دین هسـتیم، شـکاف و فاصله پدید 
می آیـد. آری، ایـن همـان نـزاع میـان مدرنیته و دین اسـت کـه در اینجا به صورت شـکاف و فاصلـه خود را 

نشـان داده است.
خدمـت اسـتادان بزرگـوار تعلیم وتربیـت: در وهلـة اول به اسـتادان حوزه های علمیه که رسـالت ذاتی این 
بزرگـواران تعلیم وتربیـت اسـت، و در وهلـة دوم به همة اسـتادان حـوزه آموزش وپرورش و نیـز برنامه ریزان 

و طراحـان درجـه اول نهـاد آموزش وپـرورش، عـرض می کنـم، به نحـوی وارد قرن جدید می شـویم که:
اواًل ، بنا به تحلیل بسـیاری از تحلیل گران، مدرنیته دورة طایی خود را پشـت سرگذاشـته و از زایندگی 

و خاقیت بازمانده اسـت.
ثانیاً، ما مسلمانان بهره مند از یک قرن تجربة عمومی و چهل سال تجربة ویژة انقاب اسامی هستیم.

اگـر اصـل ایـن تقابل و نـزاع را واقعـی می دانیم، اکنون با توجه به شـرایط فـوق، در بهترین موقعیت برای 
ایجاد بنای سـاختمانی مسـتحکم و کارآمد با پایه هایی اسـتوار هسـتیم. اگر ما بتوانیم در ظرف زمانی قابل 
قبولی توانایی خود را در سـاختن این سـاختمان رفیع نشـان دهیم، می توانیم مدرسـه هایی داشـته باشـیم 
که شـکاف میان نسـل ها را تشـدید نکنند، و به دنبال آن نظامی جدید از تعلیم وتربیت را به جامعة بشـری 

عرضـه کنیم كه رقیبـی توانا در برابر تعلیم وتربیت مدرن باشـد.
عزیـزان و سـروران، زمانـی از معلمـان مدرسـه ها انتظار رسـیدن به اهداف را داشـته باشـید کـه این مهم 

تحقق یافته باشـد.
سردبیر


