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والديــن و فرزندان، سياســت زدگي، عمل زدگي، 
تحول ناپذيري، نقدناپذيري، ديوان ساالري و غيره.

در توصيف وضع موجود و مشــکالت و مســائل 
آموزش وپــرورش تقريبــاً بيــن صاحب نظران اين 
حوزه اختالفي نيست. کم وبيش همه قبول دارند که 
آموزش وپرورش ما حافظه محور و مدرک محور، 
سياست زده و ديوان ساالر است و معلمان مشکالت 
اقتصادي و معيشــتي دارند. من سه،چهار سال پيش 
با چند دانشجوي دکترا در پژوهشگاه علوم انساني 
جهاد دانشــگاهي، پژوهشي در خصوص شناسايي 
مســائل و چالش هاي آموزش وپرورش داشتم. در 
آن پژوهش ما به 270 مســئله در آموزش وپرورش 
رســيديم کــه گفت و گو دربــاره آن ها خــارج از 
حوصله اين نشست است. غرض اينکه در توصيف 
مســائل آموزش وپرورش اختــالف چنداني ميان 
صاحب نظران نيســت. مــا هــم از آن مي گذريم؛ 
امــا در خصــوص تبيين مســائل آموزش وپرورش 

حرف وحديث فراواني وجود دارد.

چرا در خصوص تبيين مشكالت و مسائل  ■
آموزش وپرورش اختالف وجود دارد اما در 

توصيف نه؟

بيان شــود تا از اين رهگذر بتوان تصويري روشن 
و دقيق از جغرافياي بحث ارائه داد. مي توان مسائل 
آموزش وپرورش را در چارچوب يک بحث علمي 
و آکادميک بررسي کرد؛ نخست، توصيف وضع 
موجود؛ دوم، تبيين وضع موجود و سوم، توصيه ها 
و تجويزها. من خالصه اي از بحث را طرح مي کنم 
و بعــد روي هر بخش و موضــوع گفت و گو ادامه 

خواهد يافت.
بــه نظــر مي رســد در توصيــف وضــع موجــود، 
آموزش وپــرورش گرفتار مســائل و آســيب هايي 
ديکته محــوري،  مشــق محوري،  ماننــد  اســت؛ 
نمره محــوري، کنکور محــوري، مدرک محوري، 
کمبــود امکانــات و فضاهاي آموزشــي و تربيتي، 
مشــکالت اقتصــادي و معيشــتي معلمــان، نبــود 
مشارکت آگاهانه و مسئوالنه خانواده و انديشمندان 
و ثروتمندان در آموزش وپرورش، نبود هماهنگي 
و هم سويي ميان آموزش وپرورش و ديگر نهادهاي 
تأثيرگــذار در ايــن حــوزه مانند نهاد خانــواده و 
صداوســيما، دانشــگاه ها و حوزه ها، شکاف ميان 
وزارتخانه و مدرسه، شکاف خانه و مدرسه، شکاف 
ميــان معلمان و مربيــان و دانش آموزان، شــکاف 

با تشــكر از شــما براي فرصتــي که در  ■
اختيار نشــريه چشــم انداز ايران گذاشتيد. 
لطفًا مختصــري درباره آثار و مكتوبات خود 

توضيح دهيد.
آثار منتشر شده بنده چيز قابل ذکري نيست، دو  □

کتاب اســت که شــامل گفت و گو با انديشمندان 
براي همايش آسيب شناســي تربيت ديني است که 
در انتشارات مدرســه چاپ شد و حدود 10 مقاله 
اســت که در مجالت و فصلنامه ها منتشــر شــده؛ 
امــا آثار و تحقيقات چاپ نشــده ام حدود دو هزار 
صفحه اســت که اميــدوارم به تدريج فضايي براي 

چاپ آن ها فراهم شود.

آيا آموزش وپرورش ايــران در هدف و  ■
غايات خود گرفتار چالش ســنت و مدرنيته 
است؟ اگر گرفتار چنين چالشي شده، در اين 
زمينه چاره اي انديشيده شده است؟ در اين 
راستا آينده آموزش وپرورش ايران را چگونه 

مي بينيد؟
بنــده در پاســخ بــه ايــن پرســش مهم شــما،  □

نخســت ضروري مي بينم که مشــکالت و مسائل 
آموزش وپرورش به صورت طرح وار و شــماتيک 

آسيب شناسي  تحليلي مسائل آموزش وپرورش و نگاهي به سند تحول بنيادين در 
گفت وگو با اسداهلل مرادي

بخش اول 

اين بار براي آسيب شناسي مسائل آموزش وپرورش ايران به سراغ استاد دلسوز و جانباز باالي 70 درصد رفتيم. ايشان از يك 
خانواده کشاورز برخاسته است. وي در سن 15 سالگي وظيفه ملي خود مي داند که در جبهه هاي دفاع در جنگ تحميلي حضور 
پيدا کند. باوجود قطع نخاع در عمليات والفجر چهار، با همت و پشــتکاري شايسته، با روحيه اي جست وجوگر و پويا به تالش 
ادامه مي دهد و به درجات باالي علمي مي رسد. گفت وگوي ما با ايشان سه ساعت طول کشيد. احساس کرديم از بينش عميق 
فکري و دورانديشــي برخوردار بوده و انديشمندي است که گام هاي زيادي در راستاي بينش آينده نگر و ژرف نگري برداشته 

است. در اين گذار است که ژرفاي مشکالت آموزش وپرورش ما را دريافته است.
اهتمام نشــريه سياسيـ  راهبردي چشم انداز ايران از آغاز تاکنون، کار روي مسائل کارشناسي و ملي بوده است. از مهمترين 
آن ها مســائلي است که با 12/7 ميليون دانش آموز آينده ساز ايران سروکار دارد. در اين شماره با استادي گفت وگو کرديم که 
تالش هاي زيادي در اين راستا انجام داده است. ايشــان براي دستيابي به سند تحول بنيادين آموزش وپرورش با بسياري از 

متفکران جامعه گفت وگو کرده و پيشنهادهايي هم ارائه داده اند.
در اين گفت وگو ايشان به مسائل عميقي چون حکومت محوري و ايدئولوژي محوري از يك سو و خانواده محوري آموزش وپرورش 
از سوي ديگر و همچنين بحث گذار از سنت به مدرنيته و نقد هر دو و دستيابي به راه برون رفت از آن مسائل مهم پرداخته اند 
که بررسي تك تك آن ها بحث مستقلي را مي طلبد که خواندن آن را به هموطنان عزيز و خوانندگان چشم انداز توصيه مي کنيم. 
دکتر اســداهلل مرادي در رشته فلسفه تحصيل  کرده و هم اکنون استاديار دانشــگاه فرهنگيان است. اين گفت وگو با حضور 
مهندس ميثمي و کارشناسان آموزش وپرورش محمدرضا نيك نژاد، عزت اهلل مهدوي، مهدي بهلولي و خانم حقيقت برگزار شد.

عوارض نگاه ايدئولوژيک به آموزش و پرورش
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مربيان با دانش آموزان، شــکاف ميان روحانيون و 
نسل جوان شده است. سرعت شتابان اين تحوالت 
حتي براي کشــورهاي توسعه يافته هم مسئله آفرين 
شده اســت. بخشــي از مســائل آموزش وپرورش 
ما ارتباط مســتقيمي با نگاه و نگــرش حکومت و 
دولتمــردان دارد؛ البته اين نــگاه فقط اختصاص به 
جمهوري اســالمي ندارد. حکومت هاي ما از سال 
1231 که دارالفنون تأسيس شد تا به امروز نگاهي 
از باال به پايين و آمرانه به آموزش وپرورش داشتند. 
ناصرالدين شــاه خودش ورودي ها و خروجي هاي 
دارالفنون را کنترل مي کرد و طي چهل ســال اصاًل 
آن را توسعه نداد و حتي در مقطعي مي خواست آن 
را تعطيل کند. بعضي از غربي ها که در آن زمان به 
ايران آمدند و از نزديک مسائل دارالفنون را رصد 
کردند، گفتند دارالفنون همانند استخواني در گلوي 
ناصرالدين شــاه اســت. او دارالفنون را توسعه نداد 
چراکه دريافته بود با خروجي هاي آن مشکل دارد. 
رضاشاه نيز در 1313 دانشگاه تهران را تأسيس کرد 
و به اين مسئله توجه نداشت که اگر در اين کشور 
دانشــگاه واقعاً دانشگاه باشــد، يعني خروجي هاي 
آن انســان هاي دانشــمند و فکوري باشــند الجرم 
رضاشــاه و حکومــت ديکتاتــوري اش نمي تواند 
برقرار و پردوام باشد. بعد هم محمدرضا مدارس و 
دانشگاه ها را توسعه و گسترش داد و خروجي هاي 
همين مدارس و دانشگاه ها حکومت او را سرانجام 
ســرنگون کردند. در نظام جمهوري اســالمي نيز 
ايــن نگاه دوگانــه وجــود دارد، بلکــه از جهاتي 
شــديدتر است؛ چراکه نگاه ستبر ايدئولوژيک هم 
به آن اضافه شــده، چنان که در يک ســال گذشته 
بزرگ تريــن چالش مجلس با دولت بر ســر وزير 
آموزش عالي بوده اســت. نگاه ستبر ايدئولوژيک 
حکومت به آموزش وپرورش به طور طبيعي نگاه از 
باال به پاييــن و آمرانه به آن را در پي دارد و آنگاه 

پرخاش و اضطراب و سرخوردگي به آساني توليد 
مي شــود. سوم اينکه بخشــي از مشکالت و مسائل 
آموزش وپرورش ما ريشــه در چالش هاي سنت و 
مدرنيتــه دارد. آموزش وپرورش مــا خواه وناخواه 
در کانــون چالش هاي ســنت و مدرنيته قرار دارد؛ 
چراکه سنت و مدرنيته از جهت جهان بيني، ارزش، 
آموزه ها و آتوريته ها، دست کم هم سو و هم جهت 
نيســتند و ما هم اصــرار داريــم آموزش وپرورش 
رســمي هــم بار علــوم و فنــون جديــد را بدوش 
بکشــد و هم بار ســنت و تعليم و تربيــت ديني و 
حتي عمل به مناســک ديني ماننــد برگزاري نماز 
جماعــت در مدرســه به هر شــکلي، حتي به نوعي 
اجبــاري و البته براي آن تئوري و راهکار مناســب 
و منطقي هــم نداريــم. آنچه تاکنون انجام  شــده 
بيشــتر  به نحــو مکانيکي و قالبي و کليشــه اي بوده 
تــا منطقي و ســازگار. تقريبــاً تمام علــوم، فنون، 
پديده ها و محصــوالت مدرنيته، از فکر، فرهنگ، 
فلسفه، حقوق بشــر، دموکراسي  گرفته تا اتومبيل، 
کامپيوتــر، موبايل، اينترنت، فيلم، ســينما، ماهواره 
و... بــراي نســل جوان بســيار جذاب و پرکشــش 
است. به هر صورت مدرنيته و فرآورده هاي فکري 
و فرهنگي اش حريف قدري اســت که نمي توان با 
چنــد قانون بازدارنده و بخشــنامه آن را مهار کرد. 
ما اگر مي  خواهيــم آموزش وپرورش، هم بار علوم 
و فنون جديد و هم بار ســنت را به دوش بکشــد، 
نياز بــه تئوري دقيق و کارآمــدي داريم. افزون بر 
چالش هاي ســنت و مدرنيته، مســائل جهاني شدن 
و ســرعت تند و شــتابان تحوالت علمي و فکري 
و فرهنگــي به خصــوص در حــوزه ارتباطــات و 
رســانه ها بــراي نهادهــاي تربيتي ما مســئله آفرين 
و چالش برانگيز شــده اســت. سرعت شــتابان آن 
تحوالت سبب شــکاف يا گسست نسلي، شکاف 
ميــان والدين و فرزندان، شــکاف ميــان معلمان و 

براي اينکه در توصيف مسائل آموزش وپرورش،  □
اغلــب مســائل مشــهود و در ســطح ملمــوس و 
قابل اندازه گيري اســت. براي نمونه چنان که گفتم 
کنکورمحوري و حقوق معلمان و کمبود فضاهاي 
آموزشي و ديوان ســاالري آموزش وپرورش براي 
هر محقق و حتي غيرمحققي، مشــهود و پيداست؛ 
اما در تبيين مســائل، چون به چرايي آن ها پرداخته 
مي  شــود و اليه هاي زيرين و ريشه هاي آن بررسي 
و تحليل مي شود، طبيعي اســت که اختالف پيش 
آيد و مباحث مناقشــه برانگيز شــود. اين بحث در 
خصــوص مســائل اجتماعي مانند طــالق و اعتياد 
و غيــره هــم مي تواند صادق باشــد. آمــار طالق 
کم وبيــش معلوم اســت؛ اما چرايــي طالق ممکن 
است ميان صاحب نظران محل بحث و مناقشه باشد.

در تبييــن وضع موجود مســائل آموزش وپرورش، 
اســت.  تحليــل  و  قابل بررســي  موضــوع  چنــد 
نخســت اينکــه به نظر مي رســد بعضي از مســائل 
آموزش وپــرورش ريشــه در خود تعليــم و تربيت 
دارد. ظاهــراً تعليــم و تربيــت به خودي خود امري 
پيچيده و بغرنج اســت، چنان که کانت، فيلسوف 
عصــر روشــنگري، مي گويــد: »تعليــم و تربيت 
مهم ترين و مشــکل ترين مســئله اي است که انسان 
با آن دســت به گريبان اســت.« بله، تعليم و تربيت 
پيچيده ترين و معظم ترين مســئله اي است که انسان 
با آن دست وپنجه نرم مي کند، چراکه موضوع آن 
انسان است و انسان نيز موجودي ناشناخته، بيکران، 
اســرارآميز، انتخاب گــر، کنشــگر، پرســش گر، 
جســتجو گر، تنوع طلــب، پيش بيني ناپذيــر و حتي 
عصيانگر و سرکش است. مطابق اين نظر، من باور 
دارم اگر بهترين و مناسب ترين و حتي آرماني ترين 
امکانات مادي و معنوي کشور به آموزش وپرورش 
اختصــاص يابد بــاز منطقاً نمي توان مشــکالت و 
مســائل آموزش وپرورش را به صفر رساند و لزوماً 
نمي تــوان خروجي هاي آن را صد درصد کنترل و 
گارانتي کرد. چون موضوع آن انســان انتخاب گر 
و کنشــگر اســت و با هر انتخاب و کنشگري خود 
مي تواند تمام معامالت از پيش تعيين شده را از بيخ 
و بن در هم ريزد. به نظر مي رسد ما در انسان شناسي 
معطوف به تعليم و تربيت نگاه بسيط و ساده انگارانه 
به انســان و تعليم و تربيت داريم. دوم اينکه بخشي 
از مشــکالت و مســائل آموزش وپرورش ما ريشه 
دارد.  اجبــاري  و  رســمي  آموزش وپــرورش  در 
آموزش وپــرورش رســمي و اجبــاري در تقابل با 
طبيعــت و فطرت بچه هاســت. بچه ها طبــق برنامه 
و هماهنگي خانه و مدرســه مجبــور و محکوم اند 
بــه مدرســه برونــد و در انتخــاب درس، کالس، 
مدرسه، معلم، کتاب، مشــق، نمره و امتحان تقريباً 
هيچ قدرت و نقشــي ندارند. در صدســال گذشته 
نه تنها ما براي اين فضاي رسمي و اجباري مدارس 
کاري نکرده ايم، بلکه روزبه روز هم فضاي اجباري 
آن با مشــق و امتحان و نمره و به خصوص کنکور 
و رقابت هاي نفس گير و فرســاينده تشــديد شــده 
اســت. در اين فضا اســتعداد و خالقيت و شادابي 
و نشــاط بچه ها ناديــده گرفته مي شــود و تنش و 
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از استعدادها، عاليق، توانايي ها، شغل و نژاد اجداد 
ايــن کودکان، از بين آن ها به طور تصادفي يکي را 
انتخاب و به نحــوي تربيت کنم که هر متخصصي 
که مي خواهم بشــود: پزشــک، حقوقدان، تاجر و 
حتي گدا. يا متکلمان و فقها کمتر به انسان شناســي 
مي پردازنــد و تقريباً در رســاله هاي عمليه مباحث 
انسان شناســي و تربيتــي مطــرح نيســت. جريان و 
ديدگاه ديگر، نگاه پيچيده تري به انسان دارد؛ مانند 
فالسفه اگزيستانسياليست، روانشناسان انسان گرا و 
در اديان بيشــتر عرفا طرفدار اين نگاه و نگرش اند 
يا آرا و آموزه هايشــان به اين سمت وسو ميل دارد. 
در اين ديدگاه انســان نه تنها مقهور محيط نيســت، 
بلکه آزاد، انتخاب گر، کنشــگر و پيش بيني ناپذير 
اســت و به هيچ وجه نمي توان تربيــت او را در چند 
فرمول ســاده رياضــي و مکانيکــي خالصه کرد. 
چنان که فالسفه اگزيستانسياليست به آزادي مطلق 
و مسئوليت تمام انسان در قبال انتخاب هايش معتقد 

بودند و يا مولوي درباره انسان مي گويد:

ياد الناس معادن هين بيار 
معدني باشد فزون از صدهزار

***
پيشه اي آمد وجود آدمي   

برحذر شو زين وجود، ار زان دمي
***

پس به صورت، عالم اصغر تويي  
پس به معني، عالم اکبر تويي

يا حافظ مي گويد:
وجود ما معمائيست حافظ  

که تحقيقش فسون است و فسانه
اگر ما در آموزش وپرورش نگاه ســاده و بسيط به 
انسان داشته باشيم و انسان را در تربيت بيشتر منفعل 
و کنش پذيــر تصور کنيم آنگاه طبيعي اســت که 
فرآيند تعليــم و تربيت در خانه و مدرســه همانند 
کارخانــه آجرپزي تلقي مي شــود کــه ورودي و 
خروجي و فرآورده هاي آن با شکل و اندازه هاي از 
پيش تعيين شــده در دستان ماست، اما اگر به عکس 
در آموزش وپرورش تصــور و تصويري پيچيده و 
اسرارآميز از انسان داشته باشيم و انسان را در تعليم 
و تربيت بيشــتر فعــال و کنشــگرانه بدانيم، فرآيند 
تعليم و تربيت همانند بازي شطرنج فرض مي شود. 
در اين فرض بيشتر روش ها و فرآيندهاي تربيتي در 
اختيار ماســت تا فرآورده ها. به عبارت ديگر در اين 
فرض مــا با متعلمان و فراگيران وارد بازي و تعامل 
جدي مي شويم و بيشــتر قدرت و تأثير ما معطوف 
به فرآيند تربيت است؛ اما خروجي و فرآورده هاي 
آن منطقاً پيش بيني ناپذير اســت و بي شمار. در اين 
فرآيند متعلم از معلم و استاد خويش فراوان چيزها 
فرامي گيرد، اما مطلوب اين اســت که در اين بازي 
بر معلم و استاد خود فائق آيد و اگر از معلم و استاد 
خــود فراتر رود آنــگاه فرآيند تعليــم و تربيت به 
سرانجام مطلوب و عالي خود رسيده. من در تعليم 
و تربيت به انسان انتخاب گر و کنشگر معتقدم و به 
جد باور دارم که در آموزه هاي قرآني و فلســفي و 

مي کنم. وگرنه پرداختن مســتوفا و شــرح و بسط 
آن ها مجال فراخ تري را مي طلبد.

در بحث تبيين وضع موجود گفتيم بخشي از مسائل 
آموزش وپــرورش به خود تعليــم و تربيت مربوط 
اســت و نيز گفتيم که تعليم و تربيت به خودي خود 
امــري پيچيده اســت، چراکه انســان موضوع آن 
اســت و انسان موجودي ناشــناخته و انتخاب گر و 

پيش بيني ناپذير است.
بــه نظــر مي رســد هــر نــوع سياســت گذاري و 
برنامه ريزي براي آموزش وپــرورش، از طراحي و 
تدوين فلســفه و اصول و اهــداف گرفته تا روش 
و محتوا و فرآينــد تعليم و تربيت و هر نوع راهبرد 
و راهکار و تجويزي نســبت به مشکالت و مسائل 
آموزش وپــرورش عميقاً به نوع نــگاه و نگرش به 
انســان و انسان شناسي وابسته اســت. انسان شناسي 
و به خصــوص انسان شناســي معطوف بــه تعليم و 
تربيت، به مثابه سرچشــمه و اصــل بنيادين براي هر 
نظام آموزشــي و تربيتي اســت کــه از رهگذر آن 
تمام سياســت گذاري ها و برنامه هاي آن جهت دار 
و هدفمند مي شــود و آشــفتگي و ســرگرداني در 
آن، کاروان آموزش وپرورش را آشــفته و پريشان 

و آسيب زا مي کند.
مــا در موضــوع انسان شناســي معطوف بــه تعليم 
و تربيــت، نيــاز بــه تئــوري داريــم. در خصوص 
انسان شناسي و به خصوص انسان شناسي معطوف به 
تعليم و تربيت دست کم دو جريان عمده در تاريخ 
اديان و انديشــه ها و مکاتب فکري و علمي وجود 
دارد. يک جريان و ديدگاه که بيش تر   نگاه ســاده 
و بســيط به انسان دارد؛ مانند فالســفه تجربه گرا و 
روانشناسان رفتارگرا و در اديان و مذاهب متکلمان 
و فقهــا، يــا اغلب طرفــدار اين نــگاه و نگرش اند 
يا بن مايه آرا و انديشه هايشــان به اين سمت وســو 
الک فيلســوف  جان  گرايــش دارد. چنان کــه 
تجربه گرا معتقد بود که ذهن لوح نانوشته است که 
داده هــاي تجربي روي آن ثبت مي شــوند يا جان 
واتسون روانشناس رفتارگرا در جمله اي معروف 
مي گويد چند کودک نوپاي ســالم به من بدهيد و 
امکاناتي را که براي پرورش آن ها الزم مي دانم در 
اختيارم بگذاريد،آن وقت تعهد مي کنم صرف نظر 

منطقاً آســيب هاي فراواني ازاين دســت به صورت 
زنجيروار به دنبال خواهد داشت؛ مانند نگاه شديداً 
تمرکزگرايانه به آموزش وپرورش و ديوان ساالري 
عريض و طويــل، سياســت زدگي، تصدي گري، 
تحول ناپذيــري،  نقدناپذيــري،  عمل زدگــي، 
مشارکت گريزي، شــکاف ميان مدرسه و خانواده 
و درنهايت آموزش وپرورش ناکارآمد و آسيب زا.

بخشي از مشکالت و مسائل آموزش وپرورش ريشه 
در نگاه و نگرش نهاد خانواده دارد. به همان اندازه 
که نبايد از نگاه حکومت و آســيب هاي مترتب بر 
آن چشــم پوشيد، از نگاه خانواده و آسيب هاي آن 
نيز نبايد غفلت ورزيد. به نظر من چه بسا آسيب هاي 
خانواده از جهاتي و بــه داليلي عميق تر و بغرنج تر 
باشــد. خانــواده بيش تــر دغدغه شــغلي فرزندش 
را دارد و لــذا بيش تر نگاه مادي محــور به تعليم و 
تربيــت آن دارد. مســائلي مثــل مدرک محوري و 
کنکورمحــوري و نمره محوري بيشــتر ريشــه در 
نگاه خانواده دارد. بخشــي از مشــکالت و مسائل 
آموزش ريشــه در پــول و رانت نفت دارد. شــايد 
پــول نفت نمي گــذارد آموزش وپــرورش ارتباط 
دوسويه با مردم داشــته باشد. پول نفت نمي گذارد 
نهــاد خانــواده و نهادهــاي مردم بنيان مشــارکت 
آگاهانه و مســئوالنه در آموزش وپرورش داشــته 
باشند. شايسته اســت براي يک بار هم که شده اين 
موضوع بررســي و تحليل شود که آيا اساساً با پول 
نفت مي توان مدرســه و دانشگاه داشت. امروزه بند 
ناف دانشگاه هاي دولتي ما به پول نفت گره خورده، 
دانشــگاه بايد استقالل داشته باشد و روح تحقيق و 

آزادانديشي در آن جاري و ساري باشد. 

طبيعي است که يک اســتاد نمي تواند با  ■
يک قرارداد ظالمانه نفتي مبارزه کند.

بله. من کمتر ديده ام که وابســتگي دانشگاه به  □
پول نفت از طرف دانشــگاهيان بررسي و نقد شده 
باشــد. به هر صورت وابستگي آموزش وپرورش به 
پول نفت سبب شده درهاي زيادي به روي آن بسته 
شود. در تبيين مسائل آموزش وپرورش موضوعات 
ديگري هم قابل طرح است مانند ابهام و ناسازگاري 
در اصول و مباني و اهداف آموزش وپرورش و نبود 
نگاه درست و مناسب به جايگاه آموزش وپرورش 
در توسعه و پيشرفت کشور و اينکه اصالح و تحول 
آموزش وپرورش بيشــتر به شــعارها و بخشــنامه ها 
سپرده مي شود و نه جريان هاي فکري و اينکه تمام 
نهادها از حکومت گرفته تا خانواده نگاه و انتظارات 
حداکثــري از ايــن نهاد دارند؛ يعنــي با اختصاص 
هزينه هــاي حداقلــي، انتظارات حداکثــري از آن 
دارند و نه تنهــا انتظارات حداکثري دارند بلکه اين 
انتظارات اغلب متعارض اند. خانواده انتظاري دارد، 
حکومت انتظار ديگري دارد. تا اينجا بحث بيشــتر 
در خصوص تبيين و تحليل و ريشــه يابي مشکالت 
و مســائل آموزش وپــرورش بود. البتــه به صورت 
طــرح واره. به نظــرم مي توان از رهگــذر آن تبيين 
و تحليل هــا به توصيه ها و تجويزهــا و راهکارهاي 
مناســب و کارآمدي رســيد. من به اختصار به چند 
مورد تا آنجا که اقتضاي اين نشســت اســت اشاره 

اگر ما در آموزش وپرورش نگاه 
ساده و بسيط به انسان داشته 

باشيم و انسان را در تربيت بيشتر 
منفعل و کنش پذير تصور کنيم 
آنگاه طبيعي است که فرآيند 

تعليم و تربيت در خانه و مدرسه 
همانند کارخانه آجرپزي تلقي 
مي شود که ورودي و خروجي 
و فرآورده هاي آن با شکل و 

اندازه هاي از پيش تعيين شده در 
دستان ماست
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فرهنگي و آموزشي است. پرداختن به مسائل سنت 
و مدرنيته در آموزش وپرورش، کاري اســت بسيار 
دشوار و مردافکن چراکه در برنامه هاي درسي بايد 
تکليف مسائل آن به صورت دقيق و شفاف روشن 
شود. در اينجا ما نياز به تئوري داريم که برنامه هاي 
درســي در چارچوب آن تدوين شــود. في الجمله 
من خودم معتقدم براي فائق آمدن بر مســائل سنت 
و مدرنيته، تا آنجا که شدني است، هم بايد سنت را 
نقد و تحليل کرد هم مدرنيته را و از اين رهگذر به 
يک الگو و مدلي رسيد. الگوي پيشنهادي من اين 
اســت که ميان ســنت و مدرنيته،پديده ها و نهادها، 
ارزش ها و آموزه هايشــان نه نســبت تساوي برقرار 
اســت و نه نســبت تباين، بلکه اين نسبت مي تواند 
عموم و خصوص من وجه باشد. ما در برنامه درسي 
هم بايد منصفانه و صادقانه سنت و مدرنيته را نقد و 
تحليل کنيم و هــم به نحو اثباتي و تجويزي از اين 
دو منبع و سرچشمه استفاده کنيم. در بحث از سند 
تحول بنيادين آموزش وپرورش اگر فرصتي دست 

داد، به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت.
چهــارم اينکــه بخشــي از مشــکالت و مســائل 
آموزش وپــرورش ارتباط با نــگاه حکومت دارد. 
حکومت مــا براي آرمان هــاي ايدئولوژيک خود 
نــگاه آمرانه و تمرکزگرايانه بــه آموزش وپرورش 
دارد. در اينجا چند موضوع مطرح است. يکي اينکه 
آيــا تعليم و تربيت به خودي خــود چنين نگاهي را 
برمي تابد يا نه؟ حتي فرض کنيم آموزش وپرورش 
ما ازهرجهت پيشــرو و پيشرفته اســت و امکانات 
آموزشــي آن عالي است و بهترين معلمان و مربيان 
را در اختيــار دارد، باز اين پرســش مطرح اســت 
که آيا مي تــوان خروجي هــاي آن را آن گونه که 
حکومت هدف گذاري کــرده، تربيت کرد؟ دوم 
اينکــه برفــرض حکومت به هــر دليلي کــه دارد 
حاضر نمي شــود از آرمان هاي ايدئولوژيک خود 
در آموزش وپــرورش کوتاه بيايد. باز اين پرســش 
قابل طرح اســت کــه آيا نياز اســت که حکومت 
در تمــام برنامه ها و دروس تمرکز و کنترل داشــته 
باشــد يا فقط تمرکز خود را محــدود به برنامه ها و 
دروس ايدئولوژيــک کنــد. در خصوص مســئله 
نخست، به نظر مي رســد هر چه آموزش وپرورش 
پيشــروتر و پيشرفته تر باشــد و معلمان و مربيان آن 
فاضل تر و دانشمندتر باشند، منطقاً خروجي هاي آن 
متکثرتر و متنوع تر و متفاوت تر مي شــوند. چراکه 
بچه ها در آن عالم تر و دانشمندتر و فکورتر تربيت 
مي شــوند. اينکه حکومت مي خواهد از يک ســو 
آموزش وپرورش پيشــرو و متحول داشــته باشد و 
از ســوي ديگر خروجي هاي آن را تحت کنترل و 
تابع ايدئولوژي خود درآورد به نظر امري ناشــدني 
مي نمايد. در خصوص مسئله دوم، اگر حکومت به 
هر دليلي نمي تواند از آرمان هاي ايدئولوژيک خود 
در آموزش وپرورش دست بکشد پيشنهاد مي شود 
تمرکــز و کنترل خود را فقط در برنامه ها و دروس 
ايدئولــوژي اعمال کند. واقعاً چــه ضرورتي دارد 
که حکومت بر دروســي ماننــد رياضي و فيزيک 
و شــيمي تمرکز و کنترل داشته باشــد؟ به نظرم با 

تربيت سازگار با طبيعت و فطرت بچه ها باشد؛ يعني 
برنامه هاي آموزشــي و تربيتي از جهت موضوع و 
محتــوا و روش و فرآيند از طبيعت و فطرت بچه ها 
اکتشــاف شده و با چرخش از آموزش به پرورش، 
در وسيع ترين معناي اين واژه، با فعاليت هاي هنري 
و ورزشــي و تفريحي و اردويي چنان فضاي تعليم 
و تربيــت در مدرســه تلطيــف و جــذاب و پويا و 
بانشــاط مي شــود تا بچه ها فراموش کنند در مکان 
و فضاي رســمي به نام مدرســه گرفتار شــدند. به 
نظرم در هميــن آموزش وپرورش رنجور و نحيف 
مــا تا حد زيــادي مي توان مســائل و آســيب هاي 
آموزش وپرورش رســمي و اجبــاري را با کمترين 
هزينه و به ســهولت فرو کاســت. در کشــورهاي 
توســعه يافته، به خصوص آن هايي که بيشــتر نگاه 
انســان گرايانه به تعليم و تربيت دارند مانند فنالند، 
نروژ، ســوئد و ژاپن تا حد بسيار زيادي توانسته اند 
بر آســيب هاي آموزش وپرورش رسمي و اجباري 
فائــق بيايند و بــه تجربه هاي طاليي دســت يافتند 
کــه اغلب آن تجربه هــا مي تواند براي مــا مفيد و 
درس آموز باشــد. مثاًل در فنالند که داراي يکي از 
بهترين و انســاني ترين آموزش وپرورش هاي جهان 
است، معلم حق ندارد دانش آموزان را با هم مقايسه 
کند و تمامي دانش آموزان چه باهوش باشند و چه 
نباشــند در کالس درس کنار هم مي نشــينند و در 
شش سال اول تحصيل به ندرت امتحان و سنجشي 
در کار اســت. يا در ژاپن آمــوزش و يادگيري بر 
اســاس الگوي همکاري و مشارکت و فعاليت هاي 

گروهي است تا رقابت هاي فرساينده.
سوم اينکه، بخشــي از مشکالت آموزش وپرورش 
مربوط به چالش هاي ســنت و مدرنيته اســت. اين 
مســئله، مســئله اي اســت به غايت معظم و فربه. از 
مشــروطه به اين سو ما به شکل جدي با چالش هاي 
ســنت و مدرنيته دســت بــه گريبانيــم و علي رغم 
مساعي يک صدســاله متفکران و روشــنفکران ما 
هنوز هم نتوانســته ايم به پارادايم فکري و فرهنگي 
پذيرفته شــده اي در اين حوزه دست يازيم. در نظام 
جمهوري اســالمي نيز مسائل و چالش هاي سنت و 
مدرنيته در تمام حوزه ها و به خصوص در نهادهاي 
آموزش و فرهنگي نه تنها حل نشده، بلکه از جهاتي 
عميق تر هم شــده، چراکه به اين مسائل در طي 35 
ســاله گذشته يا نگاه سياســي و امنيتي شده يا نگاه 
کليشــه اي و مکانيکي و حال  آنکه ســنخ مســائل 
ســنت و مدرنيته، بيش تر  از ســنخ مسائل فکري و 

عرفاني ما اين انسان شناسي تأييد مي شود و اصالت 
دارد اما اکنون در خانه و مدرسه بيشتر انسان منفعل 
و کنش پذيــر مطرح اســت و اين نيــز از عجايب 
روزگار اســت که حکومت ديني ما انسان شناسي 
قرآني را کــه در آن انســان داراي فطرت و نفس 
روحاني اســت و در وصف آن آمــده: »نََفْخُت فِيِه 
مِْن ُروِحي« را وا نهاده و به انسان شناســي فالســفه 
تجربه گرا و روانشناســان رفتارگرا متوسل شده که 
اساســاً به فطرت و نفس روحاني معتقد نيســتند و 
شــايد دليل اصلي آن اين است که حکومت نگاه 

ابزاري و ايدئولوژيک به آموزش وپرورش دارد.
درمجموع به نظر مي رســد حکومــت و خانواده و 
معلمــان و روحانيون ما به انســان و تعليم و تربيت 
آن بيش تر نگاه ســاده و بســيط دارنــد و اين نگاه 
به طور طبيعي مشکالت و مسائل آموزش وپرورش 
را پيچيده تر و بغرنج تر مي کند. من عميقاً باور دارم 
حل بسياري از مشکالت و مسائل آموزش وپرورش 
درگرو انسان شناســي و به خصوص انسان شناســي 
معطوف به تعليم و تربيت است. اگر ما انسان را در 
صفحه شــطرنج تعليم و تربيت موجودي ناشناخته 
و اســرارآميز و انتخاب گر و کنشــگر و درنهايت 
پيش بيني ناپذير بدانيم، آنگاه همه با احتياط و تأمل 
و آينده نگري وارد اين ميدان مي شــويم. في المثل 
حکومت ديگر با نــگاه صرفاً ايدئولوژيک، آمرانه 
و تمرکزگرايانــه، آموزش وپرورش و دانشــگاه را 
اداره نخواهــد کــرد. خانواده تنها با نــگاه مادي و 
مدرک محــور فرزنــد خويش را مجبــور نخواهد 
کرد که در فالن رشته يا بهمان رشته تحصيل کند. 
حوزه ها و روحانيون در هدايت نسل جوان به جاي 
زبــان مونولوگ، زبان ديالــوگ و گفت و گو را به 

روي آن ها خواهند گشود.
دوم اينکه گفتيم بخشــي از مشــکالت و مســائل 
آموزش وپــرورش مربــوط بــه آموزش وپرورش 
رســمي و اجباري اســت که در تقابل با طبيعت و 
فطرت بچه هاست. فرض کنيم که در جهان امروز، 
از آموزش وپــرورش رســمي و اجبــاري گزير و 
گريزي نيست؛ اما اين بدان معنا نمي تواند باشد که 
از مسائل آن چشم پوشــيم و به آسيب هاي آن تن 
دهيم. آموزش وپرورش رسمي و اجباري از چشم 
بچه هــا ظاهراً همانند زنداني اســت که در ورود و 
خروج از آن تقريباً هيچ انتخاب و اختياري ندارند؛ 
اما سياست گذاران و برنامه ريزان آموزش وپرورش 
با کمک نهاد خانواده و ديگر نهادها مي توانند اين 
زندان را با دو نگاه و نگــرش کاماًل متفاوت اداره 
کننــد، يک زندان در زنــدان دو زندان در آزادي. 
مطابــق ديــدگاه زنــدان در زنــدان دانش آموزان 
به اجبــار بايد به مدرســه بروند و در مدرســه نيز به 
شــکل هاي گوناگون فضاي زندان تشديد مي شود 
و با شالق مشق و ديکته و نمره و امتحان و کنکور 
و معلم گاهي کم دانش و کم احســاس و نقدناپذير 
و احياناً مستبد، دانش آموزان بايد درنهايت مطيع و 
تسليم شــوند. طبق ديدگاه زندان در آزادي بچه ها 
را به اجبــار به مدرســه  مي آورند اما در مدرســه به 
شکل هاي گوناگون ســعي مي شود فضاي تعليم و 

من در تعليم و تربيت به 
انسان انتخاب گر و کنشگر 

معتقدم و به جد باور دارم که 
در آموزه هاي قرآني و فلسفي و 

عرفاني ما اين انسان شناسي تأييد 
مي شود و اصالت دارد اما اکنون 
در خانه و مدرسه بيشتر انسان 
منفعل و کنش پذير مطرح است
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آب  از  خــوارج  کردنــد  درک  را  )ص(  اکــرم 
درآمدند. اينکه آيا ظهور خوارج در منطق تعليم و 
تربيت ديني موضوعي حاشــيه اي است يا استلزامي 
منطقــي، مي تواند موضوع مهمي براي بررســي و 
پژوهش باشد. شايد ذکر اين خاطره خالي از لطف 
نباشد؛ چند ســال پيش از درگذشت زنده ياد شيخ 
نعمت اهلل صالحي نجف آبادي، تصور مي کنم سال 
1380 بود، از طريق يکي از دوســتان به ايشان پيغام 
دادم که مي خواهم شما را ببينم. ايشان با بزرگواري 
گفته بودند که آمدن براي شــما ســخت است من 
مي آيم منزلتان. اين پير فرزانه با آن کهولت سن در 
يک شب برفي به منزل ما آمدند. جمعي از دوستان 
هم بودند. بنده اولين بحثي که با جناب ايشــان در 
ميان گذاشــتم همين بحث خوارج بود. من حرفم 
اين بود که ظهور خوارج با آن ســرعت و شدت و 
کثرت نمي تواند حاشيه اي باشد، بلکه ظاهراً الزمه 
تعليم و تربيت ديني اســت؛ اما ايشان با آنکه ذهن 
روشن و تحليل گري داشــتند، استدالل کردند که 
ظهور خوارج امري اســت حاشــيه اي. البته من در 
مراوده هــا و نشســت هايي که با مرحــوم صالحي 
داشــتم، بسيار نکته ها از ايشــان آموختم. از اخالق 
عملي و تواضعشان، از انصاف و ادبشان، از قدرت 
کم نظير نقد و تحليلشان و اينکه مقهور هيچ آتوريته 
دينــي نبودنــد و اينکه اگــر در موضوعــي علم و 
آگاهي دقيقي نداشتند به آساني مي گفت نمي دانم. 
يادم نمــي رود که يک بار در خصوص قصه فدک 
از ايشان پرسيدند و به آســاني گفت درباره فدک 
کار نکــرده ام و نمي دانم. به نظرم حوزه ها و جامعه 
علمي و فکري ما و حتي روشــنفکران ديني ما قدر 
مرحوم صالحي را چنان که بايدوشــايد ندانســتند. 
روحــش شــاد. در آن مقطــع من ســخت درگير 
مصاحبه هاي آسيب شناســي تربيــت ديني بودم و 
بحث ظهور خوارج هم در آن گفت و گوها مطرح 
مي شد تا آنجا که به خاطر دارم فقط دکتر مصطفي 
محقق داماد به صراحت گفتند خوارج الزمه منطقي 
تعليــم و تربيــت ديني انــد و بــراي آن تئوري هم 
داشــتند. به هر صورت نمي تــوان به تعليم و تربيت 
ديني نگاه بسيط و ســاده انگارانه داشت. ما همواره 
با نگاه ساده، دلخوشــيم که علي و سلمان و ابوذر 
و بــالل در دامن پيامبر تربيت شــدند پس خوارج 
و اصحاب جمــل کجا تربيت شــدند. مگر نه اين 
اســت که آنان نيز در مدينه با پيامبر زيست داشتند 
و حضــور معنوي پيامبر را از نزديک درک کردند 
و در جنگ ها پيامبر را همراهي مي کردند و شــايد 
از خوارج و اصحــاب جمل تأمل برانگيزتر، حادثه 
عاشوراســت؛ يعني در جامعــه ديني که پيامبر بر پا 
کرده بود بعد از 50 سال همان پيروانش، عزيزترين 
کســانش را به جرم خــروج از دين به طرز فجيع و 
خشــونت آميزي کشــتند. افزون بر ايــن، ما از اين 
حــوادث تاريخي مي توانيــم عبرت ها و درس هاي 
فراواني بياموزيم و نســبت به دين داري خود جزم 
و جمود نداشــته باشيم و غّره و مطلق انديش نباشيم 
و همواره به دين شناسي و دين داري خود مشکوک 
و مظنون باشــيم و حافظ وار بگوييم »چو بيد بر سر 

عمل زمين گير و ناکارآمد شــود. حکومت به اين 
دليل نگاه ايدئولوژيک و آرمان گرايانه به مدرســه 
و دانشگاه دارد که مي خواهد ميليون ها دانش آموز 
و دانشــجو يک قرائت رسمي از دين را در مدرسه 
و دانشــگاه بپذيرند؛ يعني حکومت نگاه آرماني و 
اتوپيايي به مدرسه و دانشگاه دارد. اين نگاه از چند 
زاويه قابل بررســي و تحليل و نقد اســت. نخست، 
توفيــق تعليم و تربيــت ديني در مکتب انبياســت. 
اگر اين فرض را بپذيريم که انبيا انســان هاي صالح 
و الگوهاي کاملي بودند آنگاه اين پرســش مطرح 
است که آيا توفيق آنان در تعليم و تربيت حداقلي 
بــوده يا حداکثــري؟ شــايد دو واژه کليدي قرآن 
يعنــي »قليل« و »اکثرهم« در پاســخ پرســش فوق 
راه گشا باشــد. در متن مقدس ما همواره »اکثرهم« 
مذمت و نکوهش شــده مانند »اَْکثََرُهْم اليَْشُکُروَن 
/ أَْکثَُرُهْم الَ يُْؤمِنُــوَن / أَْکثََرُهْم ال يَْعِقلُوَن و »قليل« 
کوُر  تأييد و ستايش شده مانند َوقَلِيٌل مِْن ِعبَاِدي الَشّ
/ فَــاَل يُْؤمِنُوَن إاِلَّ قَلِيــاًل / ال يَْفَقُهــوَن إاِل قَلِياًل«. از 
فحــواي اين آيات برمي آيد کــه در منطق تعليم و 
تربيت ديني حتي اگــر معلم و مربي آن پيامبران و 
انبيا عظام باشند باز توفيق و موفقيت آن حداکثري 
نبوده. يا در اين آيه شريفه، آشکارا فرق است ميان 
مؤمن و مســلمان »قَالَِت اْلَْعَراُب آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤمِنُوا 
َولَِکن قُولُوا أَْســلَْمنَا«. يا حضرت رسول اکرم )ص( 
بااينکه در قيــاس با پيامبران ديگر توفيق بيشــتري 
داشت و مردم زيادي به دين اسالم گرويدند و آن 
حضرت خود شکوه و عظمت رسالتش را در پايان 
عمر شريفشان مشــاهده کردند؛ اما به محض اينکه 
رحلت کردند در امتش شــکاف پديد آمد و حتي 
خوارج با آن شدت و کثرت و با آن جزم و جمود و 
خشونت ظهور کردند. اگر خوارج بعد از چند قرن 
و آرام آرام به وجود آمده بودند، انسان مي توانست 
بگويد که انحراف آنان به اين دليل اســت که مثاًل 
معلم و مربي خوب نداشــتند و اسالم ناب را درک 
نکردند؛ اما اکثر خوارج حضرت رسول )ص( را از 
نزديک ديده و تحت تربيت مســتقيم آن حضرت 
بودند. بــراي ذهن محقق گزنــده و چالش برانگيز 
اســت چگونه برخي از کســاني که محضر پيامبر 

يک نگاه و نگرش حکومت، به خودي خود درهاي 
بسياري به روي آموزش وپرورش گشوده مي شود 
و با يک نــگاه و نگرش ديگر درهاي بســياري به 
روي آن بســته مي شــود. با يک نــگاه حکومت، 
خانــواده و انديشــمندان و نهادهــاي مردم بنيــان 
مي توانند مشــارکت آگاهانه و مســئوالنه و فعاالنه 
در آموزش وپرورش داشــته باشــند و با يک نگاه 
ديگــر نــه. لــذا آموزش وپــرورش عميقاً نيــاز به 
نفس کشــيدن دارد و اين امر مهم و سرنوشت ســاز 
حاصل نمي شود مگر اينکه حکومت از سر شناخت 
و آگاهي به اين بلوغ فکري و فرهنگي نائل شــود 
که گام به گام از تمرکزگرايي و ديوان ساالري خود 
بــر آموزش وپــرورش بکاهــد و راه را باز کند که 
تمــام نهادهاي تأثيرگذار در امــر تعليم و تربيت و 
به خصوص خانواده و انديشمندان و تئوري پردازان 
تربيتي گام به گام مشــارکت آگاهانه و مسئوالنه در 

آموزش وپرورش داشته باشند.
تا اينجا ســعي شد مشکالت و مســائل آموزش و 
راه حل هــاي آن در چارچوب يــک بحث علمي، 
يعنــي توصيف، تبييــن و عبور از وضــع موجود، 
البته به صورت طرح واره و مختصر، بررسي و ارائه 
شــود. اميــدوارم چشــم اندازي از جغرافياي بحث 
ارائه شــده باشــد. حال مي توان مشکالت و مسائل 
آموزش وپرورش را در اليه هاي عميق تري بررسي 

و تحليل کرد.

با توجه به شرايط فعلي آموزش وپرورش،  ■
به نظر شــما آسيب شناســي و تحليل کدام 

مسئله يا مسائل آن تقدم و اولويت دارد؟
به نظرم اولين و مهمترين مسئله که بايد بررسي  □

و تحليل شــود نگاه حکومت به آموزش وپرورش 
اســت. چراکه اگر حکومت نگاه و نگرش خود را 
به آموزش وپرورش تغيير دهد يا حتي تعديل کند، 
درهاي بســياري به روي آموزش وپرورش گشوده 
مي شود. چنان که گفتيم حکومت نگاه ايدئولوژيک 
و آمرانــه بــه آموزش وپــرورش دارد و ايــن نگاه 
زنجيــره اي از آســيب ها را ماننــد تمرکزگرايــي، 
ديوان ساالري، سياست زدگي و عمل زدگي به دنبال 
دارد و همين نگاه سبب شده آموزش وپرورش در 

عکس از مرضيه سليماني-ایرنا
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و ســوء مديريتي وجود دارد و در صورتي مي توان 
به اصــالح آن اميد بســت که در فضايــي آزاد و 
علمــي و بــه  دور از تقدس تراشــي تحليــل و نقد 
شــود. پنجم اينکه حکومت دســت کم به دو شيوه 
مي تواند تعاليم دينــي را در جامعه آموزش دهد و 
تبليغ کند. نخســت، به صورت عمومي در رسانه ها، 
بي آنکــه انتخاب مخاطبان را ســلب کند؛ دوم، در 
نظام رسمي آموزشي و به صورت مستقيم و اجباري 
با کتاب و نمره و امتحان. در شــيوه دوم مخاطبان و 
متعلمان، قدرت انتخاب و گريز ندارند و بايد طابق 
النعل بالنعل از معبري عبور کنند که نظام رســمي 
آموزشــي براي آنان ترســيم کرده است. در اينجا 
مسئله اي اساسي مطرح است که وقتي تعاليم ديني 
به صورت رســمي و اجباري آموزش داده شــود، 
آيا منتج به شــکل گيري رفتار اخالقي و معنوي در 
متعلمان مي شود يا خير؟ مســلماً در نظام آموزشي 
مي توان تعاليم ديني را به هر شــکلي که موردنظر 
حکومت اســت، آموزش داد. ولي بايد ديد آيا آن 
آمــوزش منجر به ايمان، باور و زيســتن اخالقي و 
معنوي در متعلمان مي شود يا خير؟ به عبارت ديگر، 
اگر بپذيريم که اساس دين، امري قدسي و متعالي 
و روحاني اســت، که مخاطــب آن قلب و ژرفاي 
جــان انسان هاســت و جوهره ديــن داري، اخالقي 
و معنوي زيســتن اســت، آيا در ظرفي بــه نام نظام 
رســمي آموزشي و به شکل مستقيم و اجباري، آن 
امر قدســي و معنوي، قابليت ظهــور و تحقق دارد 
يا نه؟ ششــم اينکه برفرض کــه از طريق حکومت 
و نظام رســمي آموزشي بتوان تعليم و تربيت ديني 
داشت، آيا نظام رسمي آموزشي ما، يعني مدرسه و 
دانشگاه، شرايط و بضاعت الزم را براي تحقق اين 
امر در اختيار دارد؟ بــراي نمونه رکن رکين تعليم 
و تربيت ديني، شــخصيت اخالقــي و معنوي معلم 
و استاد اســت. آيا نظام آموزشي ما اکنون توانايي 
و بضاعت آن را دارد که معلمان و اســتاداني براي 
دروس دينــي و معــارف بگمارد کــه از نظر علم، 
اخالق و معنويت براي دانش آموزان و دانشجويان 
الگو و جذاب و دلنشين باشند؟ هفتم اينکه برفرض 
در نظام آموزشي بتوان معلمان و استاداني دانشمند 
و فرهيخته و اخالقي و معنوي ســر کالس فرستاد. 
في المثــل ده هزار يا صدهــزار اســتاد مانند عالمه 
طباطبايي و شــهيد مطهري داشت. باز اين پرسش 
مطرح است که آيا مي توان به عالمه گفت بااينکه 
شما عالمه هستيد برويد سرکالس و نظريه آيت اهلل 
خميني را درباره واليت فقيه تدريس کنيد نه نظريه 
خودتان را. به عبارت ديگــر اگر عالمه واقعاً عالمه 
باشند آيا چنين دســتور و تحکمي را منطقاً و عقاًل 
و شــرعاً مي توانند برتابند يا نه؟ برفرض که عالمه 
طباطبايــي از عالمــه بودن خــود صرف نظر کنند، 
اگر شــدني باشد و بروند ســرکالس درس و يک 
قرائت رســمي از اينکه مورد نظر حکومت اســت 
تدريــس کنند، باز آيا اين انتظار منطقي اســت که 
از ميليون ها دانش آموز و دانشــجو بخواهيم که آن 
قرائت از ديــن را بايد طابق الفعل بالفعل بپذيرند و 
التزام عملي به آن داشته باشند. اين نگاه به انسان و 

و حوزه قدرت به ســوي آن ســوق مي يابد و با آن 
درمي آميــزد. ازآنجاکه انســان صاحب حکومت 
همواره بــه اســتمرار حکومت خــود تمايل دارد 
ممکن است در روند تاريخي آميزش و آميختگي 
حکومــت بــا ديــن، ديــن و آموزه هايــش ابزار 
حکومت شود. چراکه دين به خودي خود ارزش و 

قداست و مشروعيت دارد؛ اما حکومت نه.
بنابراين طبيعي اســت که حکومت براي مقبوليت 
و مشــروعيت خود از مقبوليت و مشــروعيت دين 
اســتفاده کنــد. تقريبــاً تمام حکومت هــاي ديني، 
به غيراز حکومت هايي کــه معصومين در رأس آن 
بودند، در طول تاريخ به آن آســيب دچار شــدند. 
حکومت هاي ديني در قرون وسطي و حکومت هاي 
دينــي خلفاي بني اميــه و بني عبــاس بارزترين آن 
حکومت هــا بودنــد. دوم اينکــه در حکومت هاي 
ديني؛ عالمان، معلمان و مبلغان اغلب بايد برداشت 
و قرائتي از ديــن را آموزش دهند و تبليغ کنند که 
مورد نظر حکومت اســت و خــود را همواره با آن 
قرائت همســاز و هماهنگ کنند بدون آنکه بتوانند 
آزادانــه آن را تحليــل و نقــد کنند. ســوم اينکه، 
هنگامي کــه حکومت بخواهد مردم را آن گونه که 
موردنظر آن اســت، دين دار کند، ممکن است در 
جامعه بــه انحاي گوناگون دورويي و نفاق و تملق 
شــايع و نهادينه شــود؛ زيرا مردم بايد در ارگان ها 
و ادارات رســمي و دولتــي رفتار دينــي مطابق با 
خواســت و دستور حکومت داشــته باشند. چهارم 
اينکــه در حکومت دينــي اشــخاص و برنامه ها و 
امور همواره اين استعداد را دارند که صبغه ديني و 
قدسي به خود بگيرند. چنان که بعضي به حکومت 
جمهوري اسالمي، نظام مقدس جمهوري اسالمي 
مي گوينــد. امروزه نيز تدريس آموزه هاي ديني در 
آموزش وپرورش و دانشــگاه ها گويا جزو خطوط 
قرمز نظام است و حکومت اساساً فضا را به گونه اي 
فراهــم نمي کنــد که به صــالح بودن يــا نبودن و 
مؤثر بودن يا آســيب زا بودن آن آشکارا بررسي و 
تحليل و نقد شود. حال آنکه، در سياست گذاري ها 
و برنامه ريزي هــاي حکومــت و ازجملــه در امــر 
تعليم و تربيت ديني، امکان هرگونه اشــتباه و خطا 

ايمان خويش مي لرزم«. چراکه کساني که با پيامبر 
بودنــد و از نزديــک محضــرش را درک کردند 
قليلشان علي و سلمان و ابوذر و کثيرشان خوارج و 
اصحاب جمل شدند. شايد به اين دليل است که در 
آموزه هاي عرفاني ما و نه کالمي و فقهي، خيلي از 
عذرها معذور است و آن همه از مدارا و جوانمردي 
ســخن مي رود؛ زيرا آنان بيشتر از ديگران به انسان 
و انسان شناسي و ظرايف تربيت ديني توجه کردند.
دوم آسيب شناســي مربــوط به حکومــت ديني و 
ايدئولوژيــک اســت. بي شــک يکــي از اهداف 
اصلي تشــکيل يک حکومت دينــي، تبليغ و تعليم 
آموزه هاي ديني در ســطح گســترده و فراگير در 
جامعه است. چنان که امروزه نيز مشاهده مي کنيم، 
حکومــت مجدانه ســعي دارد از طــرق گوناگون 
مانند مدرسه و دانشگاه و صداوسيما و سازمان هاي 
تبليغاتي و بسيج ادارات و... تعاليم ديني را آموزش 
دهــد و عمــل به آ ن هــا را فعليت بخشــد. حضور 
حکومت در اين عرصه چنان پررنگ و دامن گستر 
بوده و هست که اکنون مي توان گفت تبليغ و تعليم 
و تربيت ديني در کشــور ما، تقريباً شــکلي دولتي 
و حکومتــي به خود گرفته اســت. بــه اين نگرش 
حکومت که مي تواند بار تعليم و تربيت ديني را به 
نحو حداکثري و آرماني به دوش بکشد، نقدهايي 
وارد اســت که به چند مورد آن به اختصار اشــاره 

مي کنم.
اول اينکــه به نظر مي رســد رهبــران اوليه انقالب 
مانند مرحــوم امــام و مرحوم آيــت اهلل طالقاني و 
مرحوم آيت اهلل منتظري و ديگران تصور مي کردند 
همين کــه حکومت را به دســت بگيرنــد به راحتي 
صداوسيما و آموزش وپرورش و دانشگاه، اسالمي 
و ديني مي شود و به آسيب هايي که ممکن است در 

کانون قدرت و ثروت رخ دهد کمتر علم داشتند.

اردکاني روي  ■ انقالب آيــت اهلل  از  قبل 
منبر مي گفت روزي يک ســاعت راديو را 
بدهند دست ما همه کارها درست مي شود.

بله، ظاهراً ورود به اين حوزه کمي خوش بينانه  □
تصور شده. هنگامي که تعليم و تربيت ديني دولتي 
و حکومتي شود، به طور طبيعي امکانات حکومت 

دکتر اسد اهلل مرادي
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آرماني ترين اهداف فقط عرضه مي شــود و انسان 
مختــار اســت بپذيرد يا نــه؛ امــا در حکومت هاي 
ايدئولوژيک مردم اغلب بايد اعتقاد و التزام عملي 
به آن ايدئولوژي داشــته باشــند. پنجــم اينکه در 
مکتــب انبيا آموزه هاي ديني فقط تبليغ مي شــود و 
اساســاً حرفــي از کالس و درس و امتحان و نمره 
نيســت؛ امــا در حکومت هــاي ايدئولوژيک همه 
اهرم هاي قدرت به کار گرفته مي شود براي تبليغ و 
آموزش آن ايدئولوژي، چنان که امروز در مدرسه 
و دانشــگاه به شکل رســمي و اجباري آموزه هاي 
ايدئولوژيــک حکومت با درس و نمره و امتحان و 

کنکور آموزش داده مي شود.

از سخنان شما و از نقد و تحليلتان ظاهراً  ■
چنين برداشت مي شود که در نظام آموزش 
رســمي و اجباري اساســًا نمي توان تعليم و 

تربيت ديني داشت؟
مــن علي رغم نقــد و تحليل هايي کــه به وضع  □

موجود دارم مجدانه باور دارم که در نظام آموزش 
رسمي، يعني مدرســه و دانشگاه، تا حدي مي توان 
تعليم و تربيت ديني و اخالقي تأثيرگذاري داشــت 
و بايد داشــت اما نه با نــگاه ايدئولوژيک و از باال 
به پاييــن و آمرانه و نه يک قرائت رســمي از دين 
و نــه با نمره و امتحان و کنکــور و اجبار و اکراه و 
نه به شــکل کليشــه اي و مکانيکي و قالبي، بلکه ما 
بايد با مجاهدت هاي علمي و فکري فراوان شرايط 
و اقتضائات و اســتلزامات تعليــم و تربيت ديني و 
اخالقي را در نظام رسمي آموزش به وجود آوريم 
و اين کاري اســت ســخت و دشــوار و صعب اما 
شدني است. اگر فرصتي دست داد در بحث تعليم 

و تربيت ديني به آن خواهيم پرداخت.

بعد از نگاه حكومت چه بحثي از نظر شما  ■
براي بررسي و تحليل مسائل آموزش وپرورش 

اولويت دارد؟
به نظرم نگاه نهاد خانواده است. نگاه خانواده و  □

آسيب هاي آن براي تعليم و تربيت از بعضي جهات 
نسبت به نگاه حکومت عميق تر است. چراکه بچه ها 
از نگاه حکومت و آســيب هاي آن گريزي دارند؛ 
اما از نگاه خانواده گريــز و گزيري ندارند. به نظر 
مي رســد در عالم واقع خانواده خيرخواه ترين نهاد 
تربيتي اســت. چون پدر و مادر از جهت غريزي و 
طبيعي، نزديک ترين و مهربان ترين و پردغدغه ترين 
فرد نســبت به تربيت و سرنوشت فرزند خويش اند 
و ايــن خيرخواهي تا آنجا دامن گســتر اســت که 
حاضرنــد براي رفــاه و آســايش و آرامش فرزند 
خود، رفاه و آســايش و آرامــش خود را فدا کنند 
و براي تأمين آينده و بهروزي آن، خود را عاشقانه 
به انواع رنج ها و سختي ها درافکند. به عبارت ديگر 
پــدر و مــادر از نظر غريــزي و طبيعــي محکوم و 
مجبورند که نســبت به فرزند خود مهربان باشند و 
بي حدوحســاب خيرخواه آن باشند. افزون بر اين، 
خانواده به عنوان خيرخواه ترين نهاد تربيتي، نخستين 
و مهم ترين و تأثيرگذارترين نهاد تربيتي نيز هست. 
چون بچه پيش از ورود به مدرسه و جامعه، بسياري 

حداکثري و اتوپيايي به نظام رسمي آموزشي دارد. 
اين نگاه آسيب هاي فراواني براي مدرسه و دانشگاه 
داشته است و افزون بر اين، اين نگاه چنان که گفتيم 
هم در عمل ناشــدني اســت و هم بــه اذعان خود 
مسئوالن و کارشناسان توفيق چنداني نداشته است.

شما به نگاه حكومت که نگاهي حداکثري  ■
و آرمان گرايانه به تعليم و تربيت ديني دارد، 
نقــد و تحليل داريد در مقايســه نگاه انبيا به 

تعليم و تربيت ديني چه بوده است؟
بدون شــک در دعوت انبيا اهــداف آرماني و  □

متعالي بوده مثل ايمان به مبدأ و معاد براي رســيدن 
به رستگاري و سعادت ابدي و اين رستگاري نيز از 
رهگذر اخالق و معنويت و زيست  مؤمنانه به دست 
مي آيــد؛ اما ميان آرمان هاي انبيا و آرمان هاي يک 
حکومت سياســي و ايدئولوژيک فرق هاي فارقي 
وجود دارد. نخســت اينکه انبيا مــردم را دعوت به 
ايمــان مي کنند و ايمان اساســاً يک امر وجودي و 
شــهودي و حضوري و روحاني است و حال آنکه 
حکومت هــاي سياســي و ايدئولوژيک مــردم را 
دعــوت به پذيرفتــن ايدئولوژي خــود مي کنند و 
حتي اگر آن ايدئولوژي ديني و مذهبي باشد يعني 
مردم را دعوت مي کنند که يک قرائت رســمي از 
ديــن را بپذيرنــد. دوم اين که در مکتــب انبيا طبق 
اين آموزه صريــح قرآن که مي گويــد »اتَّبُِعوا َمن 
ال يَســئَلُکْم أَْجراً َو ُهم مُّْهتَُدوَن« از کســاني پيروي 
کنيــد که اجري از شــما نمي خواهند و خودشــان 
نيــز راه يافته انــد؛ يعنــي در مکتب انبيــا هيچ گونه 
شــائبه مادي و دنيوي بر دعوتشــان مترتب نيست، 
اما ممکن اســت حکومت هاي ايدئولوژيک از ما 
پيروي را طلب کنند براي اينکه چرخ حکومتشــان 
بچرخــد و يا دنياي بعضي ها آباد شــود. ما از کجا 
و چگونــه بــه دعوت آنــان اطمينان پيــدا کنيم و 
حال آنکه اغلــب در نگاه هــاي ايدئولوژيک نگاه 
ابزاري نهفته اســت نه نگاه في نفســه. ســوم اينکه 
در دعــوت انبيا ضرورتــاً بايد ميان ظاهــر و باطن 
هماهنگي و سازگاري باشد تا رستگار شوي يعني 
ايمان و عمل بايد خالصانه باشــد اما در ايدئولوژي 
حکومت ها حفظ ظاهــر کفايت مي کند ولو باطن 
به گونه ديگري باشــد. چهارم اينکه در مکتب انبيا 

تعليم و تربيت آن کمي ساده انگارانه و خام انديشانه 
به نظر مي رســد. هشتم اينکه از مسائلي که تعليم و 
تربيت ديني يا اخالقي را پيچيده مي کند، شــکاف 
ميــان معرفت ديني و تربيت ديني يا شــکاف ميان 
معرفت اخالقي و تربيت اخالقي اســت. ظاهراً اين 
شــکاف در ساحت هاي ديگر زندگي کمتر وجود 
دارد. تعليــم يعني آنچه مخاطــب نمي داند به وي 
آموزش داده شــود و تربيت يعني بايد کاري کرد 
کــه مخاطب به آنچه مي دانــد، عمل کند. در نظام 
آموزشي ما بيشتر برنامه ها بر تعليم آموزه هاي ديني 
متمرکز است که البته کاري نه چندان دشوار است، 
چنان که اکنــون در مدارس و دانشــگاه ها بيش از 
4000 صفحه مطالب ديني آموزش داده مي شود و 
از تربيت ديني، که کاري دشــوار و ديرياب است، 
غفلت مي شــود. اين تأکيد و اصرار فراوان بر تعليم 
ديني و غفلــت و ناديده گرفتن حوزه تربيت ديني، 
شکاف ميان معرفت ديني و تربيت ديني را هر روز 
بيشــتر مي کند. نهم اينکه، اگــر حکومت درصدد 
باشــد با تمام نيرو و امکانــات و به نحو حداکثري 
بــار تعليــم و تربيت جامعه را به دوش بکشــد، آيا 
اين مســئله موجب نمي شــود که ديگــر نهادهاي 
تأثيرگذار جامعه در اين حــوزه مانند نهاد خانواده 
که به نظــر مي رســد تأثيرگذارترين نهــاد تربيتي 
است، پاي خود را پس کشند و در امر خطير تعليم 
و تربيت ديني فرزندانشان کمتر احساس مسئوليت 
کنند؟ فراموش نکنيم که اکنون در کشــور حدود 
70 هزار مســجد وجود دارد. اگر اين اصل بنيادين 
تعليم و تربيت ديني درست و معتبر باشد که تعليم 
و تربيت ديني ضرورتاً نياز به زمان و مکان مقدس 
و معنــوي دارد، مســجد بنابر فلســفه وجودي اش، 
بهتريــن مــکان و فضاي مقدس و معنوي اســت و 
ژرف تريــن و پايدارتريــن رفتار و منــش ديني در 
آن فضا به وجود مي آيد. شايســته اســت مســاجد 
با تشريک مســاعي خانــواده و حوزه ها و به  دور از 
دخالت هاي حکومتي و به اقتضاي روحيات نســل 
جوان امــروز، کانون تعليم و تربيت ديني شــوند. 
گويــا ما در امر تعليم و تربيــت ديني نعل واژگون 
مي زنيم. مســاجد را که فضايشان مقدس و معنوي 
اســت و حضور در آن از سر عالقه و اختيار است، 
رها کرده ايم و امــر خطير و پيچيده تعليم و تربيت 
ديني را به نظام رســمي آموزشي -آن هم با نمره و 
امتحان- و صداوســيما واگذار کرده ايم. حال آنکه 
در صداوســيما بيشــتر مي توان اطالع رساني ديني 
داشــت و در نظام آموزشي بيشــتر مي توان تعاليم 
دينــي را آمــوزش داد، اما در مســجد هم مي توان 
آموزش تعاليم ديني داشــت و هــم تربيت و رفتار 
دينــي. دهم اينکه، اگــر حکومــت اراده کند که 
همه مــردم را مطابق نظر خود دين دار کند، ممکن 
اســت از دل اين تماميت خواهي، جامعه به ســوي 
سکوالريســم گرايش پيدا کنــد. به عبارت ديگر، 
آنتي تز حکومتي که مي خواهد همه چيز و همه کس 
را قوياً مطابق قرائت رســمي از دين، دين دار کند، 

حکومت و جامعه سکوالر است.
خالصــه اينکــه حکومــت نــگاه ايدئولوژيک و 

من علي رغم نقد و 
تحليل هايي که به وضع موجود 

دارم مجدانه باور دارم که در نظام 
آموزش رسمي، يعني مدرسه 
و دانشگاه، تا حدي مي توان 

تعليم و تربيت ديني و اخالقي 
تأثيرگذاري داشت و بايد داشت 
اما نه با نگاه ايدئولوژيک و از باال 
به پايين و آمرانه و نه يک قرائت 

رسمي از دين
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فراموش  شده، نگاه و نگرش درست به منطق تعليم 
و تربيت، تربيت انســان هاي خالق، نقاد، اخالقي و 

معنوي است.

نگاه آســيب زاي خانواده  ■ اين  براي  آيا 
به خصوص  و فكري کــرد؟  مي توان کاري 
آينده شــغلي  اين همه دغدغه  که خانواده 

فرزندش را دارد؟
البته اين حق خانواده اســت که دل نگران آينده  □

تحصيلي و شــغلي فرزند خويش باشــد و براي آن 
اين همه هزينه کند؛ اما همه چيز در آينده تحصيلي 
نبايــد خالصه شــود. والدين بايد از خود بپرســند 
چــرا در تربيــت فرزندش شــکافي وجــود دارد، 
ميان آنچه مي خواهند و آنچه واقع مي شــود. آمار 
ناهنجاري هاي اجتماعي مانند طالق و اعتياد اين را 
مي گويد. اين آمار و به خصوص رشــد فزاينده آن 
بايــد براي خانواده نگران کننده باشــد. خانواده در 
تربيت فرزندش بايد به تمام ســاحت هاي وجودي 
آن توجه کند. فرزند ما چه دختر باشد يا پسر و چه 
شهرنشين و چه روستانشــين، چه در خانواده ديني 
بزرگ شود، چه در خانواده غيرديني، چه مهندس 
و پزشک شود و چه کارگر ساده و حتي چه باسواد 
يا بي سواد باشــد، جملگي نياز به تربيت اخالقي و 
مسئوليت پذيري دارند. چراکه در آينده اي نه چندان 
دور قرار اســت از ما جــدا شــود و وارد ماجراي 
پيچيده و دامن گستر زندگي شــود. اين مهم براي 
فــرداي زندگي فرزند ما رقــم نخواهد خورد مگر 
اينکه ما امروز در فرآيند دشــوار و پيچيده تعليم و 
تربيت او، افزون بر آموزش و تحصيل و دستيابي به 
مدرک دانشگاهي، با نگاه جامع نگر و دورانديشانه 
بــه تربيت اخالقــي و مســئوليت پذيري او مجدانه 
همــت بگماريم تــا از اين رهگذر او به اســتقالل 
فکري و اقتصادي و موفقيت هــاي روزافزون نائل 
شــود؛ بنابراين تربيت اخالقي و مســئوليت پذيري 
يک انتخاب ميان انتخاب هاي ديگر نيســت، بلکه 
يک ضرورت و يک اصل بنيادين و جانشين ناپذير 

در تعليم و تربيت است.
Moradi146@yahoo.com ■

هوشمندي و ظرافت وارد گفت وگوي روشنگرانه 
شــوند  و از اين رهگــذر اذهان و افــکار پدران و 
مادران را نسبت به منطق تعليم و تربيت و روش هاي 
درست تربيتي آگاه و روشن کنند. الزمه منطقي اين 
کار هم اين است که حکومت و آموزش وپرورش 
نخست خود نگاه درســتي به منطق تعليم و تربيت 
داشــته باشــد و دســتگاه و ســازمانش بــه  دور از 
و  ايدئولوژي زدگي، سياســت زدگي، عمل زدگي 
محققان و معلمــان و مربيانش به دوراز روزمرگي، 
اذهــان و افکار روشــن نســبت به مســائل تعليم و 
تربيت داشــته باشــند. خانواده اگر ديد برنامه هاي 
آموزشــي مدرســه و هدف گــذاري حکومت در 
آموزش وپــرورش با برنامه هــا و هدف گذاري آن 
هم جهت و همســو نيســت، با آموزش وپرورش و 
حکومت مستقيماً وارد جنگ و اعتراض نمي شود، 
بلکــه به آرامي راه خود را کــج مي کند و به دنبال 
هدف خــود مــي رود. بــراي نمونــه درس عربي 
براي حکومت و آموزش وپــرورش، درس مهم و 
ضروري است و حتي در قانون اساسي آمده است؛ 
ولي براي خانواده درس رياضي و زبان و کامپيوتر 
و قبولي در کنکور مهمتر اســت. دليل آن هم اين 
است که با هزينه و پول خانواده هزاران آموزشگاه 
زبان و کامپيوتر و مؤسسه کنکور در سرتاسر کشور 
داير شده است  و از قضا بسيار هم پررونق اند. فرض 
نيز بر اين اســت که در واقعيت يــا حقيقت درس 
عربي از لحاظ تربيتي بســيار مهمتر و ضروري تر از 
درس زبان و کامپيوتر اســت؛ اما آموزش وپرورش 
با اين تقاضا و خواســت جدي و سرسخت خانواده 
که درس زبــان و کامپيوتر برايش مهمتر اســت- 
کــه از دغدغــه و خيرخواهي بي حدش نســبت به 
سرنوشــت فرزندش نشــأت گرفته- چــه مي تواند 
بکند؟ و اين تعارض و تقابل هايي ازاين دست، چه 
آسيب هايي براي تربيت و رشد و تعالي و شکوفايي 
دانش آموزان دارد؟ دانش آموزان تا کجا مي توانند 
شــالق اين تعارض ها و تقابل هــا را تحمل کنند؟ 
گويي خانواده و مدرســه طبق يک قرارداد نانوشته 
هم دســت و هم داستان شــده اند که انواع فشارها و 
استرس ها بر ذهن و ضمير بچه ها وارد شود و ظاهراً 
چيزي کــه در اين معرکه و کشــاکش از اســاس 

از زمينه ها و بنيان هاي تربيتي اش در فضاي خانواده 
شــکل مي پذيرد و همواره و در هر ســن در کانون 
و مغناطيس عواطــف و مهرورزي هاي پدر و مادر 
قرار دارد و نسبت به مدرسه، زمان طوالني تري در 

خانواده حضور دارد.
به نظرم در کشــور ما در خصوص نقش، جايگاه، 
اهميت، تأثير، انگيــزه، خيرخواهي، قدرت و نفوذ 
نهادهــاي تربيتي بدفهمــي، ســوءتفاهم، کژتابي، 
خطا و جهل وجود دارد و اين مســئله آســيب ها و 
چالش هايــي را براي تعليم و تربيــت فرزندان اين 
ديار به دنبال داشــته و دارد؛ لذا اصالح بسياري از 
مشــکالت و مسائل تربيتي و آموزشي در گرو اين 
موضوع اســت که نقش و جايگاه و خيرخواهي و 
قدرت و سيطره نهادهاي تربيتي، مجدانه و عالمانه 
تحليــل و ارزيابي و بازتعريف شــود. اگر اين نظر 
بعضي از جامعه شناســان تعليم و تربيت را بپذيريم 
که خانواده ، علي رغم تحوالت شتابان و دامن گستر 
اين عصر ، هنوز هم مهم تريــن و تأثيرگذارترين و 
پرنفوذترين نهاد تربيتي است. آن گاه شايسته است 
حکومــت و آموزش وپرورش ارتبــاط و تعامل و 
مناســبات خود را با اين نهاد تأثيرگذار و قدرتمند 
بازتعريــف کنند. حکومــت بايــد در برابر غريزه 
خيرخواهي خانــواده و قدرت عظيم و بي پايان آن 
ترمز بکشد و با تأمل و احتياط حرکت کند. غريزه 
خيرخواهــي خانــواده را با چند قانون و بخشــنامه 
نمي توان مهار کرد. در خانواده به واســطه عواطف 
و مهرباني و خيرخواهي بي حد پدر و مادر نســبت 
به فرزند خويش، به طور طبيعي امکانات و نيروهاي 
مــادي و معنوي خانــواده براي رفاه و آســايش و 
تربيــت او يک جا جمع مي شــود. ايــن امکانات و 
نيروي عظيم مانند تيــغ دو لبه عمل مي کند. اگر با 
روش هاي منطقي و عقالني و معنوي تربيتي همراه 
و توأم شــود، ســازندگي و توفيق هاي مهم و مؤثر 
تربيتي به دنبال خواهد داشــت و اگر با روش هاي 
نادرســت و غلط تربيتي همراه شــود، همانند سيل 
بنيان افکن، تخريب ها و ويراني ها و ناهنجاري هاي 

تربيتي به دنبال خواهد داشت.
مسئله بغرنج اين است که نه مي توان در برابر قدرت 
و نيروي عظيم خانواده ايستاد، چون قدرت و نفوذ 
و ســيطره اش فراوان اســت و هر نوع سرسختي و 
لجاجت و تقابل با آن از پيش محکوم به شکســت 
اســت و نه مي توان تسليم آن شــد، زيرا مهرباني و 
خيرخواهــي خانواده بي حدوحســاب؛ ولي علم و 
دانشــش محــدود و خطاپذير اســت. از اين منظر، 
بســياري از مشــکالت و مســائل و ناهنجاري هاي 
تربيتــي و اجتماعــي که نســل جوان مــا اکنون با 
آن دســت به گريبان اســت، از کنکور محــوري و 
مدرک محوري گرفته تــا ناکارآمدي در زندگي، 
تنبلي، نبود اســتقالل، رفاه زدگي، مصرف زدگي، 
اعتيــاد،  مســئوليت ناپذيري،  پرخاشــگري، 
انحراف هــاي اخالقي و جنســي اغلب ريشــه در 
مهرباني و دلســوزي ها و خيرخواهي هاي بي حد و 

روش هاي غلط تربيتي خانواده دارد.
حکومت و آموزش وپرورش مي بايست با خانواده با 


