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چکيده
در شرایط تاریخی حاضر ،ایجاد تمدن نوین اسالمی ضرورتی اجتنابناپذیر است .عدم تحقق ایقن
امر ،منجر به سقوط تمدن اسالمی در منظومه تمدن غرب خواهد شد؛ همچنین فراهم کردن بستر سعادت

مقاله پژوهشی

جامعه بشری جز با ایجاد تمدن اسالمی میسر نیست .تحق این هدف نیازمنقد انجقام مااععقات بنیقادین
به منظور فراهم کردن بنیانهای نظری این تحول اساسی است .ازآنجاییکه تمدن مجموعقهای متشقل از

تاریخ دریافت:

نهادهاست ،تحق تمدن نوین اسالمی نیز مستلزم تحوالتی اساسی در بسیاری از نهادهای کنقونی اسقت.

2011/22/21
تاریخ پذیرش:

صحبت از تمدن نوین اسالمی بدون تحقوالت اساسقی و مهقم در بسقیاری از نهادهقای کنقونی مقان از

2012/11/10

شقل گیقری تمقدن نققوین اسققالمی خواهقد شققد و ایقن هقدف را بققه آرزو تبققدی خواهقد کققرد .نهققاد

صص202-251 :

آموزشوپرورش از مهمترین نهادهای سازنده هر تمدن است .در این تحقی  ،از منظر تمدنی ،عمدهتقرین
اشلاالت آموزشوپرورش بیان و سپس راهکارهایی برای اصالح آن بهمنظقور فقراهم کقردن زمینقه هقای
نهادی تحق تمدن نوین اسالمی ارائه شده است.
کليدواژهها :تمدن نوین اسالمی؛ آموزشوپرورش؛ نقد آموزشوپرورش؛ تعلیم و تربیت؛ آسقیبشناسقی
آموزشوپرورش.
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نقش آموزشوپرورش در تمدن نوین اسالمی؛ آسیبها و راهکارها

مقدمه
در شرایط کنونی ،فارغ از فرازوفرودهایی که تمدن اسالمی در چهارده قرن گذشته داشتته ،دو
ضرورت سلبی و ایجابی ،انقالب اسالمی را به حرکت در جهت ایجاد تمتدن نتویا استالمی وادار
میکند ؛ تمدن غرب در هر سه ساحت تفکر ،فرهنگ و تمدن در حال تسخیر جهان است .اگتر متا
موفق به ایجاد تمدن نویا اسالمی نشویم تمدن استالمی زیتر ستی ره جهتانی تمتدن غترب و فشتار
خردکنند ه آن ،تسلیم و به یکی از اقمار منظومه تمدن غرب تبدیل خواهتد شتد؛ همینتیا فتارغ از
سی ره فرهنگ و تمدن غربی ،ایجاد بستر الزم بترا ستدادت بشتر در وجته جمدتی نیازمنتد ایجتاد
تمدن نویا اسالمی است.
برا ایجاد تمدنی جدید ،از جمله تمدن نتویا استالمی در دو ست ر فترد و نهتاد نیازمنتد
تحولی اساسی هستیم؛ در س ر فرد باید در سه حوزه افکار ،اعمال و احساسات تحوالت مهمتی
در وضدیت کنونی ایجاد شود ،و در س ر نهاد نیز ،ازآنجاییکه تمدن چیز جز مجموعها بته
هم پیوسته از نهادها نیست ،ایجاد یک تمدن نویا بدون ایجاد نهادهایی نویا ممکا نیست .به تدبیر
دیگر ،الزمه تحقق تمدن نویا ،به وجود آمدن نهادها نویا است .چون تمرکز ایتا پتهوهب بتر
تحوالت نهادها زمینهساز تمدن نویا اسالمی است متدرض تحوالت فرد نخواهد شد.
از میان نهادهایی که به منظور تدلیم و تربیت تأستی

شتدهانتد آمتوز وپترور

دارا نقتب

برجسته و ممتاز است؛ زیرا تقریباً همه اعضا جامده را برا مدتی طوالنی ،حدوداً دوازده سال،
در بهتریا و شکلپذیرتریا دوران عمر آنها ،هفت تا هیجده سالگی ،در برمیگیرد.
بتتا عنایتتت بتته نکتتات فتتوم ،در ایتتا مقالتته بتتا رو
آموز وپرور

بیان خواهتد شتد و ست

متناس ساز آموز وپرور

تو تتیفی تحلیلتتی آستتی هتتا ا تتلی

راه حتل کتالن بترا ا تالن ایتا وضتدیت بتهمنظتور

با تمتدن نتویا استالمی اراخته خواهتد شتد .روشتا استت کته ایتا

پیشنهاد ها نقاطی اولیه در ترسیم خ وط کلی آموز وپرور

همراستا با تمدن اسالمی میباشتد و

راه دراز و ناهموار برا تحقق نهاد منسجم با تمدن اسالمی در پیب است .در ابتدا امتر الزم
است تحقیقاتی که در حوزه تمدن نویا اسالمی و مرتبط بتا آمتوز وپترور
بررسی شود و مبتنی بر آنها گام دیگر برداشته شود.
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پیشینه تحقیق
علیرغم اهمیت ویهه آموز وپرور

در تحقق تمدن نویا اسالمی ،تحقیقات اندکی در ایتا

زمینه انجام شده است .ضما ایاکه هیچیک از ایا متوارد مدتدود ،ترستیمی از آمتوز وپترور
م لوب در تمدن نویا اسالمی اراخه نکرده است .فقدان ایا امتر ،ضترورت انجتام ایتا پتهوهب را
تشدید میکند .با ایا همه گزارشی از ایا پهوهبها در ادامه بیان میشود.
کیان و سحر ( )3131در مقالها با عنتوان «واکتاو ستبک زنتدگی متتدلم در تمتدن نتویا
اسالمی و مقایسه آن با آراء اندیشمندان غربتی» بته بررستی ستبک زنتدگی متتدلم در دو فرهنتگ
اسالمی و غربی پرداخته انتد و انتظتارات از متتدلم در دو تمتدن استالمی و غربتی را در محورهتا
عباد -اعتقاد و اخالقی ،اقتصاد  ،زیباییشناختی ،اجتمتاعی-سیاستی ،علتم و فنتاور  ،زیستتی
بدنی بیان کردهاند.
محمد و ترکاشوند ( )3133در مقالها با عنوان «تربیت زمینهساز تمدن نویا اسالمی با تأکید
بر اندیشه مقام مدظم رهبر » مؤلفهها تمدن ساز از دیدگاه مقام مدظم رهبتر را بیتان متیکننتد.
ایا مؤلفهها عبارتاند از مدنویت ،علمگرایی ،اخالم ،عقالنیت ،عدالت ،وحدتگرایی ،پیشرفت،
مجاهدت مداوم و پویایی فرهنگ.
دیبایی و همکاران ( )3133در مقالها با عنوان «تبییا مؤلفهها تمدن نویا استالمی متوردنظر
مقام مدظم رهبر و تحلیل جایگاه آن در اسناد باالدستی آموز وپرور

ایران» ابتدا مؤلفتههتا

تمدن نویا اسالمی در نگاه مقام مدظم رهبر را استخراج میکنند .ایا مؤلفهها عبارتانتد از علتم
و مدرفت ،استقرار عدالت ،اخالم ،ایمان ،تال  ،کوشب ،ابتکار ،پرهیز از س حینگتر و تقلیتد،
محوریت قرآن و عمل به تدالیم آن ،خردورز و اهتمام در بهکارگیر عقالنیت انسانی ،استتقالل
و حکومت مردمی .س

میزان فراوانی ایا مؤلفهها در چهار سند باالدستی آموز وپرور

تکته

عبارت اند از سند چشمانداز بیستساله ،نقشه جامع علمی کشور ،سند تحول بنیادیا ،برنامه درستی
ملیت بررسی میشود.
وجدانی ( )3131در مقالها با عنوان «بررسی نسبت میان فلسفه تدلیم و تربیتت بتا تمتدن نتویا
اسالمی و تبییا فلسفه تربیتی م لوب بر اساس دیدگاه مقام مدظم رهبر » به ایا نتیجه میرسد کته
سه خأل مهم هنوز در نظام تربیتی کشور وجود دارد و الزم است در راستا رفع آنها برنامهریتز
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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و اقدام جد نمود :اول ،احیا هویت فرهنگی و تمدنی در نسل جدید و تقویت عزتنف ؛ دوم،
ایجاد احساس مسئولیت عمیق و جد در تکتک اعضا نسل جدیتد بترا تمتدن ستاز نتویا
اسالمی .سوم :ایجاد ح

خودباور و توانمند .

سخنرانی آیتاهلل اعرافی ،رخی

جامدة المص فی الدالمیة ،با عنوان «آسی شناسی حوزه تدلتیم

و تربیت استالمی و بیتان راهکارهتا تمتدن ستاز نتویا استالمی» ( )3131در همتایب تقتدیر از
برتریاها آموزشی و پهوهشی دانشگاه امام ادم (ع) .ایشان در ایا سخنرانی که در نشریه پیتام
ادم منتشر شده است رفاً به بررسی و نقد آموز

عالی کشور پرداخته است.

آسیبشناسی آموزشوپرورش
پیب از بیان آسی ها ا لی آموز وپرور

الزم است اشاره ا گتذرا بته سرگذشتت ایتا

نهاد وارداتی داشته باشیم .اگرچه غربی ها از دوره تفویه وارد ایتران شتدند و بتذرهایی از تمتدن
مدرن را وارد ایران کردند اما در دوره قاجار بود که ورود تفکتر ،فرهنتگ و تمتدن غربتی شتدت
گرفت .از دیا ستیز آشکار کلنل فتحدلی آخوندزاده و تال

برا هتدم استاس استالم در لتوا

سویلیزاسیون (آخوندزاده )7 :3111 ،تا رویکرد مزورانه میرزا ملکم برا غربی ستاز  ،در پوشتب
ساز

اسالم و غرب (ملکم خان :3137 ،ل ) و همیاطور دعوت تقیزاده از همته وطتا دوستتان

برا تحقق ایا هدف کته « ایتران بایتد هتاهر ًا و باطنتاً ،جستم ًا و روحت ًا فرنگتیمتبب شتود و بت »
(بیگدلی )3 :3133 ،همگی سودا غربی ساز ایران را داشتند.
نخستیا مدارس جدید ،در دوره سل نت محمدشاه قاجار ،توسط هیئتت مبلاتان آمریکتایی در
سال  3311ه.م ،در شهر ارومیه تأسی

شد (ملک .)313 :3111 ،پ ازآن سایر کشتورها غربتی

جهت تحقق اهداف استدمار خود مدارس متددد در ایران تأسی
آلمان از جمله کشورهایی بودند که بته تأستی

کردنتد .فرانسته ،انگلتی

و

مدرسته در ایتران اقتدام کردنتد .نتیمقترن پت

از

مدارس خارجی ،اولیا مدرسه ایرانی به سبک غربی در سال  3111ه.م توسط میرزا حستا رشتدیه
با اجازه نا رالدیاشاه تأسی

شد (ملک.)313 :3111 ،

با توسده تدریجی ایا روند ،از اواخر قاجار ،مکت خانهها و حوزهها علمیه محدودتر شدند و
مدارس و دانشگاهها بهتدریج افزایب یافتند .بر اساس قتانون مدتارف مصتوب  3133ه.م تدلیمتات
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ابتداخیه برا عموم ایرانیان اجبار شد و هر ک

مکلف شد اطفال خود را از سا هفت سالگی به

تحصیل مدلومات ابتداخیه وادارد ،اعم از ایا که در خانه باشد یا در مدرس (قانون اساستی مدتارف،
.)3313
در دوره رضتتاخان ،غربتتی ستتاز شتتدت گرفتتت و وجهتته ضتتددینی آن نیتتز آشتتکارتر شتتد.
محدودیتها گسترده ا بر نظام تدلیمات عالیه سنتی ایجاد شد .بر اساس سیاستها ضتد دینتی
رضاخان تمام منا

و مشاغل حقوقی و قضایی که به فارغالتحصیالن حوزهها علمیه اختصاص

داشت از آن ها سل

و به کسانی کته در نظتام غربتی تحصتیل کترده بودنتد اع تا شتد .بستیار از

موقوفات مدارس علمیته مصتادره شتد .محتدودیتهتا گستترده ا بتر مراستم متذهبی خصو تاً
سوگوار ها اعمال شد (نجفی .)113 :3111 ،بهموج

بخشنامها به فرماندار ها و استتاندار هتا

اعالم شد «مسئله کشف حجاب و تقلیل جواز عمامه و جلوگیر از روضهختوانی و ختارج کتردن
خر افات از سر مردم و آشنا نمودن به ا ول تمدن ،امروزه رستالت اساستی داخلتی دولتت استت و
بههیچ عنوان نباید در اجرا منویات دولت تدلل و تسامر نمتود» (امینتی .)311 :3113 ،در اثتر ایتا
اقدامات مکات

تقریباً حذف شدند و حوزه ها علمیه از اداره کشور و تربیتت متدیران بته حاشتیه

ر فتند .بار تدلیم و تربیت عمومی و تربیت مدیران اجرایی از دو

نظام تدلیم و تربیت سنتی برداشته

و به مدارس و دانشگاهها محول شد.
پیروز انقالب اسالمی فر ت گرانبهایی برا خروج از غربزدگی و احیا تمدن استالمی
فراهم کرد .انقالب اسالمی ،در بدو وقتوع ختود نهادهتا متدتدد بترا تحقتق اهتداف انقتالب
کرد .علی رغم تحوالت جد ساختار  ،نهادها موروثی غربی بتاقی ماندنتد و تتال هتا

تأسی

جهت تسخیر نهادها غربی و استخدام آن ها در جهتت تحقتق اهتداف انقتالب استالمی موفقیتت
چندانی نداشت.
پ

از پیروز انقالب اسالمی ،دستاندرکاران آموز وپرور

نیازمند تاییرات بنیادیا است .به همیا خاطر با تصوی

متوجه شتدند کته ایتا نهتاد

شتورا عتالی انقتالب فرهنگتی« ،شتورا

تاییر بنیاد نظام آموز وپرور » تشکیل شد و مسئولیت تدویا نظام تدلیم و تربیت اسالمی را به
عهده گرفت (ملک .)331 :3111 ،با ایا همه ایا تاییرات بنیادیا بیشتر متوجه محتوا و مدلمیا بود
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و ساختار آموز وپرور

و کلیت ایا نهاد تاییر نکرد و برخی از اشکاالت اساسی آن کماکان

باقی ماند که در ادامه بیان میشود.

آموزش معلومات ناپایدار
یکی از اشکاالت مهم آموز وپرور

فراموشی اغل

آموخته هاستت؛ اغلت

مدلومتاتی کته

دانب آموزان در همه درس ها اعم از فیزیک ،شیمی ،زیست ،ریاضیات ،ادبیات ،زبان عربی ،زبتان
از مدتی از یاد آنها میرود بهگونها که اگر مجدداً آزمونی

انگلیسی ،دینی و ...یاد میگیرند پ

برگزار شود و همان سؤاالتی را که سال ها قبل بدان پاسخ داده و قبول شدهاند مجتدداً ستؤال شتود
علی االغل

از کس

نمره قبولی ناتوان خواهند بود.

بر اساس پیمایشی که به منظور سنجب پایدار مدلومات دانب آموزان انجام شده است میتزان
پایدار مدلومات ،بسیار پاییا بوده است .توضیر ایاکه از دانبآموزانی کته بتا مدتدل بتاال 31
دی لم گرفته و در دانشگاه قبول شدهان د با فا له یتک تتا پتنج ستال از قبتولی در دانشتگاه ،مجتدد ًا
تدداد از سؤاالت کنکور پرسیده شده است که نتایج حکایت از فراموشی اغل

آموختههتا دارد

(آرام.)73-11 :3131 ،
ذکر ایا نکته ضرورت دارد که نتایج زیر در خصوص دانبآمتوزانی استت کته مددلشتان در
دوره متوس ه باال  31بوده و پ

از مدرسه وارد دانشگاه شده و علم و دانتب را رهتا نکتردهانتد.

ق داً اگر همیا پیمایب در مورد دانبآموزانی انجام شود که مددلشان  31به پاییا باشد یا پت
مدرسه وارد کار و زندگی شدهاند نتایج بهمرات

بدتر خواهد بود.

میزان معلومات دانشآموزان بعد از دیپلم و قبولی در دانشگاه

سال پنجم

سال چهارم

سال سوم

سال دوم

مدت زمان بعد از اخذ دیپلم و قبولی در دانشگاه
نمودار  .3میزان مدلومات دانبآموزان
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سال اول

درصد مطالب به یاد مانده

12.04%

12.91%

24.21%

24.15%

29.50%

از

نشریه تمدن پژوهی

همان طور که در نمودار شماره یک مالحظه می شود به فا له یک سال از پایان دوره متوس ه،
دانب آمتوزان  71در تد م الت

ایتا دوره را فرامتو

کتردهانتد و در پنجمتیا ستال فراغتت از

تحصتتیالت متوس ت ه آن هتتم در شتترای ی کتته فتترد در حتتال تحصتتیالت عالیتته استتت و از فضتتا
علمآموز خارج نشده است تنها  33در د م ال

دوره متوس ه را در خاطر دارد.

آموزش معلومات غیرضروری
اشکال دومی که به کلیت آموز وپرور
مدلومات فرامو

شده که وقت زیاد

وارد است ضرور نبودن بسیار از م ال

است.

رف فرا گرفتا آن هتا شتده استت خوشتبختانه نقشتی در

ز ندگی دانب آموزان ندارند .بدید است برا فرد مشکلی در زندگی رخ بدهتد و او بتا افستوس
بگوید :ا کا

وزن عروضی اشدار فردوسی در یادم بود .اگر وزن آن یادم بود ایا مشکل پتیب

نمیآمد .یا مثالً بگوید اگر یادم بود که «پرکامبریا» به چه دورانی گفته میشود از حل ایا مشکل
دورانساز برمیآمدم یتا بگویتد اگتر متیدانستتم هرفیتت گرمتایی ویتهه آب چقتدر استت ا ن از
هرفیتها زندگی استفاده بهتر میکردم!
حجم عمده ا از مدلوماتی که در دروس فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی ،زمیاشناسی ،هندسه،
مثلثات ،عربی ،انگلیسی ،جارافی به دانب آموزان آموختته متیشتود گرهتی از مشتکالت زنتدگی
آنها را حل نمیکند و کمکی بته داشتتا زنتدگی بهتتر نمتینمایتد .ایتا میتزان ،شتیمی ،فیزیتک،
ریاضی ،زبان انگلیسی ،زبان عربی کاربرد در زندگی فترد نتدارد .ایتا از یادرفتتههتا کمکتی بته
داشتا ارتباط بهتر انسان با والدیا ،دوستان ،همکاران ،همسایگان و همنوعانب نمیکند.
متأسفانه از اوایل قاجار و از همان وقتیکه ایران در جنتگ بتا روستیه شکستت ختورد و علتت
عق ماندگی برا امثال عباس میرزا مسئله شد (ژوبر .)31 :3133 ،نقب علوم طبیدتی و فنتاور در
«سویلیزاسیون» و «پروغره» بیب ازحتد برجستته شتد .چتاره جبتران عقت مانتدگی ایتران ،آمتوز
حداکثر و همگانی ایا علوم شد و ایا گونه بود که علوم طبیدی جایگاهی بسیار باالتر از جایگتاه
واقدی خود پیدا نمودند.
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عدم تعلیم ضروریات زندگی
سومیا اشکال آموز وپرور

که از دو اشتکال قبلتی مهتمتتر استت عتدم تدلتیم ضتروریات
شتده از

زندگی است .مشاول کردن دانب آموزان به حفظ کردن انبوهی از مساخل غیرالزم باعت

آموختا مساخلی که برا همه آنها فارغ از رشته و آینتده شتالیشتان در زنتدگی ضترور استت
غفلت شود.
دانب آموزان ،آموز

جد ا در زمینه نحوه رفتار بتا پتدر و متادر ،بترادر و ختواهر ،استتاد،

همسر ،فرزند ،بزرگتر و کوچکتر از خود نمی بینند .البته نکات مهم و مفید در ایا زمینه گفته
میشود مثل احترام به والدیا اما ایا تو یه ها کلی کافی نیست .اگر به چیز نیاز داشتیم چگونه
باید نیاز خود را با دیگتران در میتان بگتذاریم و تقاضتا ختود را م ترن کنتیم .اگتر کستی از متا
تقاضایی داشت و ما توان یا تمایل برآورده کردن آن تقاضا را نداشتیم چگونته بایتد پاستخ دهتیم.
اگر کسی اسباب زحمت ما بود باید چگونه ایا مسئله را با او در میان بگتذاریم .اگتر کستی بته متا
دروغ گفت یا ما را تحقیر کرد چه رفتار با او داشته باشیم .به چه نحو باید از طبیدت و ندمتات
خداداد آن استفاده کنیم .ایا امور مبتالبه همگانی در نظام آموزشی نیست.
ده ها نکته ریز و فنی را در خصوص ترکی
اما چگونه مصرف کردن آب را علی االغل

شیمایی آب و هرفیت گرمایی آن فترا متیگیتریم
بلد نیستیم .درحتالیکته مصترف آب ختانگی متردم

آلمان با میانگیا بارنتدگی  331میلتیمتتر در ستال 333 ،لیتتر در روز استت میتانگیا مصترف آب
خانگی در کشور ما با میانگیا بارندگی  311میلیمتر در ستال 311 ،لیتتر در روز استت (ستیدزاده،
.)3133/17/33
درحالی که بخب مهمی از مواد درسی رف شتناخت طبیدتت متیشتود آمتوز

متؤثر در

خصوص استفاده از منابع طبیدت وجود ندارد .ایا بیتوجهی به نحوه استفاده از طبیدت سب
بهعنوان یک کشور مسرف تبر اساس گزار

فاخوت ستاالنه  11میلیتون تتا غتذا ،مدتادل غتذا 31

میلیون نفر دور بریزیم( .طباطبایی مزدآباد .)3131/11/31 ،
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دشوار کردن تأمین نیاز جنسی
تمدن اسالمی ،تمدنی است که بستر مشروع تأمیا نیازها بشر اعم از نیازها ماد و مدنتو
در آن فراهم باشد .تمدنی که تأمیا مشروع نیازها بشر را دشوار کنتد تمتدنی استالمی محستوب
نخواهد شد .به همیا ترتی  ،نهادها بهعنوان واحدها سازنده تمدن نباید تتأمیا مشتروع نیازهتا را
دشوار کنند .از ایا منظر ،یکی از اشتکاالت عمتده نظتام آمتوز وپترور

ایتا استت کته تتأمیا

مشروع یکی از مهمتریا نیازها بشر یدنی نیاز جنسی را دشوار میکنتد و امکتان ارضتا مشتروع
آن را برا چندیا سال به تأخیر میاندازد.
الزم به ذکر است که ا لی تریا بستر مشروع تأمیا نیاز جنسی در اسالم تشکیل خانواده است.
کف نف

و ازدواج موقت ،تو یه ها مکمل یا موقتی استالم بترا متدیریت نیتاز جنستی استت.

تشکیل خانواده م ابق ضوابط شرعی ،راهبرد ا لی و مشروع تأمیا نیاز جنسی است .بدیهی استت
ازدواج داخم و تشکیل خانواده نیز نیازمند داشتا درآمد برا تأمیا هزینهها خانواده است.
در نظام کنونی از یک دانبآموز نهچندان م لوب ،انتظار میرود که حتداقل بتوانتد دوره 33
از فراغتت از تحصتیل نیتز موهتف استت

ساله تحصیالت ابتدایی و متوس ه را طی کند .طبداً پت
مدت دو سال خدمت نظام وهیفه عمومی را انجام دهد .پ

از سرباز الزم است برا داشتا پول

الزم جهت تشکیل خانواده حداقل یک تا د و ستال نیتز مشتاول کتار شتود .بتا ایتا حستاب ،یتک
دانبآموز متوسط و نه چندان م لوب که با سرپییی از عرف متدارف ،وارد تحصیالت دانشگاهی
نشده است در سا  33سالگی می تواند ازدواج کند .طبیدی استت کته در تد از دانتب آمتوزان
می توانند رو کمک خانواده حساب باز کنند یا افراد کوشایی هستند که همزمان با تحصتیل کتار
میکنند و پ انداز دارند؛ اما عموم دانب آموزان ایاگونه نیستند.
حال باید دید چه فا تله ا میتان امکتان عمتومی تشتکیل ختانواده و آغتاز نیتاز جنستی ایجتاد
می شود .آمارها مربوط به سا بلوغ جنسی در ایران متفاوت است برخی آمارها سا بلتوغ جنستی
را در پسران  33سالگی و در دختران  31ستالگی متیداننتد (افتروز .)3113/11/37 ،م تابق آمتار
دیگر سا بلوغ جنسی پسران  3131و دختران  3331سالگی استت (الییتان .)3131/13/17 ،از ارقتام
فوم رف نظر کرده ،برا اخذ جان

احتیاط ،باالتریا عدد را یدنی  31سال قمر مدادل  31سال

و شب ماه و دوازده روز شمسی برا پسران و  3331سالگی برا دختران مبنا قرار میدهیم .بر ایا
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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اساس ،از زمانی که نیاز جنسی دانبآموز فدال میشود تا زمانی که بتواند ایا نیاز را بهطور مشروع
تأمیا کند حدوداً  1سال فا له میافتد .دانبآموز متوس ی که رفاً به گرفتا دی لم اکتفتا کترده
است به مدت  1سال نمیتواند نیاز جنسیا

را از رو

مشروع تشکیل خانواده تأمیا کند.

محیط محرک در کنار فراهم نبودن راه مشروع ارضا نیاز جنسی برا حدوداً هشتت ستال ،طبدتاً
فرد را به سمت رو ها نامشروع میکشاند .خصو اً ایاکه چنتیا وضتدیتی نته یتک روز و دو روز
که چندیا سال بر زندگی دانبآموز حاکم است و او نمیتواند نیاز را از رو مشروع تأمیا کند.
بدیا ورت آموز وپرور

به ورت ستاختار دانتب آمتوزان را بته رو هتا نامشتروع

ارضا نیاز جنسی سوم می دهد .چراکه شکافی طوالنی و چنتدیا ستاله بتیا نیتاز جنستی و زمتان
ارضاء مشروع آن ایجاد میکند .درحالیکه آموز وپرور

در اهداف و برنامههتایب ا تالن و

تربیت دانب آموزان را دنبال میکند ساختار  ،برخالف اهداف و برنامههایب موج

فساد آنها

میشود.
ایا م ل

که نهاد آموز وپترور

تاگرچه امر غری

بتهطتور ستاختار منحترفکننتده دانتب آمتوزان استت

است ت اما کامالً واقدیت دارد .آمارها رسمی کشور نیز بیتانگر اوضتاع بستیار

اسف بار در ایا زمینه است .م ابق گزار

مرکز پهوهبهتا مجلت

منتشتره در ستال  ،3133بتر

اساس تحقیقی که بر رو  313هزار و  111دانبآموز دختر و پسر دوره متوس ه در سال تحصیلی
 3111-3117انجام شده است  311هزار و  11دانبآمتوز از آنهتا ،مدتادل  7131در تد از آنهتا
مخالف» بودهانتد .همینتیا طبتق ایتا گتزار  ،تدتداد  31113نفتر

دارا راب ه «غیرمجاز با جن

مدادل  3731در د دارا روابط همجن گرایانه بودند .م ابق ایتا گتزار

حتدود  33در تد از

دانبآموزان دچار انحرافات جنسی بودهاند (مرکز پتهوهب هتا مجلت  .)3133 ،حتاکم نبتودن
نگاه عمیق و ساختار ستب

شتده راهحتلهتا انحرافتات جنستی بته اع تا وام ازدواج ،تترویج

ازدواج آسان ،ازدواج موقت و امور ازایادست محدود شود و ساختارها مسب
موردانتقاد واقع نشوند.
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تأخیر در بلوغ اقتصادی
درآمد یا بها

نیاز مالی یکی از نیازها مهم هر انسان است .کس

الن عامیانه پول درآوردن

نیازمند کار کردن و داشتا شال است .نظام تدلتیم و تربیتت و نظتاموهیفته ،ستا ورود بته فدالیتت
اقتصاد را حداقل تا  31سالگی به تأخیر میاندازد .ایا امر سب

میشود که دانبآموز تا ایا سا

درآمد نداشته باشد و متکی به خانواده باشد .البته ایا وضدیت در سا بیستسالگی تمام نمیشود
و کسانی که وارد دانشگاه می شوند تتا چنتدیا ستال دیگتر افتراد وابستته هستتند .ایتا وضتدیت
پیامدها منفی متددد را ایجاد میکند که برخی از مهمتریا آنها عبارتاند از :اوالً ،فرزندان به
یک هزینه حداقل بیست ساله برا والدیا تبتدیل شتوند .ایتا مستئله باعت

متیشتود کته میتل بته

فرزنددار شدن کاهب یابد؛ زیرا هر فرزند مدادل حداقل یک هزینه بیستساله است .برخالف نظام
سنتی که والدیا دوست داشتند فرزندان بیشتر داشته باشند در حال حاضتر میتل بته فرزنتدآور
کمتر شده است .یکی از دالیل ایا امر پرهزینه بودن فرزندان است که مقصر ا لی ایتا امتر نظتام
کنونی آموز وپرور
اگر گستر

است.

مدارس غیرانتفاعی و هزینهها آنها را به ایا مسئله اضتافه کنتیم داستتان هزینته

دانب آموزان برا خانواده ابداد دشوارتر مییابد .م ابق نرخ مصوب شهریه سال  ،3111حتداقل
هزینه  33سال تحصیل در مدارس غیرانتفاعی شهر تهران  1131میلیون تومان و حداکثر  311میلیون
تومان است (شهریه مدارس غیرانتفاعی .)3113 ،ایا هزینه جدا از هزینههایی است که خانوادهها
برا ردهها خصو ی و کنکور میپردازند.
ثانیاً ،تأخیر در ورود به بازار کار و کس

درآمد سب

میشود فرد پ

از ورود بته بتازار کتار

سدی کند عق ماندگی خود را سریع تر جبران کند و در زمانی کوتاه ثروتمند شتود .روشتا استت
که راه ها مشروع کس

ثروت عمدتاً درآمد متوسط دارند و از ایا راهها نمیتتوان بتهسترعت

ثروتمند شد در نتیجه فرد به سمت رو ها نامشروع سوم پیدا میکند؛ بنابرایا در ایا مسئله نیز،
آموز وپرور

ناخواسته دانب آموزان را به رو ها نامشروع ثروت سوم میدهتد .بترخالف

نظام سنتی که فرد از سنیا پاییا وارد کس وکار میشد و بهتدریج درآمد
و به ورت ساختار به پولدار شدن سریع ترغی
آموز وپرور

را پ انداز میکترد

نمیشد .از ذکر سایر پیامدها منفتی اقتصتاد

رفنظر میشود.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تأخیر در بلوغ اجتماعی
والدیا از فرزندان خود دارند ایا استت کته درسهایشتان را ختوب

انتظار که امروزه اغل

بخوانند و با مددل باال در هر پایه تحصیلی قبول شوند و بدد از مدرسه وارد دانشتگاه شتوند .دیگتر
انتظار از دانب آموز در زمینه اقتصاد  ،اجتماعی و به طریق اولی سیاسی نمیرود .محدود شتدن
مسئولیت دانبآموز به تحصیل منجر به تأخیر افتتادن بلتوغ اجتمتاعی ،اقتصتاد و سیاستی دانتب
دانب آموزان همان تنها مسئولیت تحصیل را هم انجتام نمتیدهنتد و

آموزان شده است .البته اغل

مسئولیت تحصیل به تفریر بدل میشود.
به تفریر میگذرد رشد و بلوغ اجتمتاعی را بته

نداشتا مسئولیتی جز تحصیل که آن هم اغل

تأخیر می اندازد؛ زیرا بر عهده گترفتا مستئولیت و انجتام آن موجت

رشتد انستان متیشتود .حتتی

سادهتریا مسئولیت ها مثل خرید نان ،جارو کردن خانه ،کمک به شستا هروف ،مرت

کردن اتام

ازیکطرف انسان را قدردان زحمات دیگران میکند و از سو دیگر تواناییهتا و استتددادها او
را تقویت میکند .به عک

نداشتتا مستئولیت باعت

عتدم رشتد و شتکوفایی استتددادها انستان

میشود .هر چه دیرتر وارد مسئولیتها اجتماعی شود رشد اجتماعی فرد دیرتر اتفام میافتد.
در نظام سنتی و خصو اً در روستاها که بیب از  11در د جامده سنتی را تشتکیل متیدادنتد،
فرد از حدود پنجسالگی وارد مسئولیت ها زندگی می شد و در دامدار و کشاورز بته والتدیا
کمک میکرد .همیا امر سب

میشد که فرد وقتی به سا پانزدهسالگی میرسید یتک مترد کامتل

بود و میتوانست زیر بار همه مسئولیتها زندگی روستایی برود.
فضا عمومی جامده در ایا چند دهه بهقدر تاییر کرده است که به نحو تدجت برانگیتز از
نوجوانانی که در سا دوازدهسالگی کار میکنند با عنوان کودکان کار یاد میشود .درحالیکته در
نظام سنتی یک نوجوان دوازدهساله بسیار از مسئولیتها زندگی سنتی را انجام میداد.
ذکر ایا نکته بسیار جال

است که سلسله فویه تکه بهنوعی مسیر تاریخ ایران را تاییر دادت با

مقیاس ها امروز توسط یک کودک تأسی

شده است؛ زیرا زمانی که شاه اسماعیل قیتام ختود

را آغاز کرد سیزدهساله بود و در سا پانزدهسالگی پادشتاه ایتران شتد (پارسادوستت.)337 :3171 ،
همیاطور شاهعباس کبیر که از مدروفتریا و مقتدرتریا شاهان قترون اخیتر ایتران استت در ستا
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یازدهسالگی مبارزه ا

برا رسیدن به پادشاهی را آغاز کترد و در ستا هیجتده ستالگی بتر تختت

سل نت نشست (فلسفی.)373 :3117 ،
حال سؤال ایا است که نظام تدلیم تربیت ما در گذشتته چگونته بتوده استت کته فترد در ستا
سیزدهسالگی توان انجا م چنیا کارها بزرگی را داشته است؟ و چترا امتروزه یتک جتوان هیجتده
ساله حتی برا مصاحبه ساده دانشگاهی همراه با خانوادها

به شهر دیگتر متیرود؟ آیتا متیتتوان

انجام چنیا کارها بزرگ در ایا سنیا را تکه با نگاه امروز یک کتودک کتار هستتندت ترفاً بته
نبوغ ویهه آنها نسبت داد؟ درست است که چنیا اشخا ی دارا نبوغ بودهاند اما مسئله ایا است
که کدام نظام تربیتی می تواند سب

شکوفایی ایا نبوغ شود .آیا نظام تربیتی کنونی میتواند باع

شکوفایی چنیا نوابای شود؟

راهحل
مشکالت فوم سب

شده است تا آموز وپرور

به یکی از موانع تحقق تمدن نویا استالمی

تبدیل شود و الزم است برا رفع ایا مشکالت تدبیر اندیشیده شتود؛ امتا پتیب از بیتان راهحتل
پیشنهاد توجه به ایا نکته الزم است که ورود به تحوالت نهاد نیازمند داشتا نگاهی حیر به
جایگاه نهاد در زندگی جمدی و تمدن است .نهادها وسیلها برا تتأمیا نیازهتا و حتل مشتکالت
هستند .به همیا جهت اگر در تأمیا نیازها یا حل مشکالت ناتوان باشتند نبایتد در تاییتر و ا تالن
آن ها تردید به خرج داد .نداشتا چنیا نگاهی منجر به افتادن در دام شیءگشتتگی خواهتد شتد.
دامی که به تدبیر لوکاچ سب

می شود انسان ناخودآگاه نهادها محصول بشر را بتهعنتوان امتور

که قابلتاییر نیست در نظر بیاورد ( میمی.)331 :3111 ،
مالک ا لی در بررسی نهادها و جرنوتدتدیل آنهتا بتهمنظتور تحقتق تمتدن نتویا استالمی،
نیازها بشر است که تمدن اسالمی باید زمینه و بستر الزم را بترا تتأمیا مشتروع آنهتا فتراهم
کند .برا تحقق تمدن نویا اس المی نیازمند نظام تدلیم و تربیتی متناس

بتا زنتدگی دینتی هستتیم.

امکان دیدن همه وضع م لوب بدون طی کردن بخشی از مسیر ممکا نیست .ازایارو آنیه در گام
اول به نظر می رسد ایا است که حداقل نهاد فارغ از اشکاالت فوم شکل بگیرد .بتر ایتا استاس
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آنیه عمالً نقشی در کار و زندگی دانب آموز ندارد باید حذف شود و در عوض م البی که الزمه
کار و زندگی است آموز

داده شود.

ازایا رو ،هر فرد بته دو دستته آمتوز

عمتومی و تخصصتی نیازمنتد استت .آمتوز

عمتومی

مجموعه تدلیماتی است که هر فرد فارغ از ایاکه مهندس ،کشاورز ،خلبتان ،نتانوا ،ماتازهدار یتا ...
خوا هد شد باید فرا بگیرد و آموز
خود در قال

تخصصی مجموعه تدلیماتی است که هر فرد برا ایفا نقب

یک شال باید بداند .همه مشاغل حتی شالهتا ستادها چتون نظافتت و ختدمات

نیازمند آموز اند.

نمودار  .3توزیع نسبی شاغالن ده ساله و پیشتر

نمودار شماره  3گروهبند مشاغل موجود در کشور است .همتانگونته کته مالحظته متیشتود
بسیار از ایا مشاغل نیازمند دوره  33ساله آموز وپرور
مشاول اند اعم از فرو

نیستند .مشتاغلی کته بته فروشتندگی

لوازم خانگی ،لوازم تحریر ،لوازم یدکی ماشتیا ،میتوه و ستبز  ،موبایتل،

پارچه و لباس و ،...همیاطور تمام مشاغل ختدماتی مثتل آرایشتگر  ،منشتیگتر  ،کارمنتد ستاده
ادار  ،ده میلیون کارگر مشاول در کارگاهها و کارخانهها محتاج طی ایتا مستیر  33ستاله نیستتند.
به واقع تنها بخب کمی از م ال

مدرسه به درد شال آنها میخورد .همینتیا بختب عمتدها از

دانب و مهارتی ک ه به آن نیاز دارند نه در مدرسه و نه در جا دیگر به آنها گفته نمیشود.
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اگرچه هنرستان به دنبال رفع ایا نقیصه بوده اما از چند جهت هنتوز دارا اشتکال استت؛ اول
ایتتاکتته در حتتال حاضتتر  %11دانتتب آمتتوزان در هنرستتتان هستتتند و  %11در متتدارس مدمتتول
تحصیل میکنند( .زرافشان .)3131/11/31 ،دیگر ایاکه هنرستان نیز اسیر ساختار

آموز وپرور

 33ساله است و آموز ها غیرضرور نیز در اینجا وجود دارد .سوم ایاکته بستیار از مشتاغل
موجود در جامده به ایا آموز ها فنی و حرفها بدیا ورت نیاز ندارند .مشاغل فروشتندگی،
خدماتی ،کارگران ساده و ...نیاز به آموز ها مدارس مدمول یا مدارس فنی و حرفها ندارند.
البته سازمان آموز

فنی حرفها که زیر نظر وزارت تدتاون ،کتار و رفتاه اجتمتاعی استت ،اطالته

نابجا مدارس فنی و حرفها را ندارد و فرد هرف شب ماه میتواند در یکی از گروهها شتالی
مهارت اولیه را کس

کند؛ اما از جهات دیگر دچار نقصان است .هر شتالی جتدا از مهتارتب

دارا فرهنگ ،آداب و احکامی است .نگاهی که به یک شال باید داشت جزء مهمی از آن شتال
است .ایا آموزشگاهها فرهنگ ،آداب و احکام آن شال را یاد نمیدهند.
ذکر ایا نکته ضرور است که تمدن استالمی ازایتاجهتت بستیار غنتی استت .از قترن هشتتم
هجر اغل

احبان حرفه ،اعم از آهنگران ،چیت سازان ،قصابان ،نانوایان ،آرایشگران ،مدمتاران

و  ...هر یک فتوت نامها مخصوص شال خود داشتهاند .ایا فتوت نامه هتا بتا ابتنتا آن شتال بته
ا ول فتوت ،چارچوب ارزشی ،بینشی و اخالقی کسی را که مشاول آن شال بود شکل میدادنتد
(عالقه113 :3177 ،؛ آقاشریفیان و همکاران .)73 :3133 ،در ایا فتوت نامههتا هتر تنفی و شتالی
پیوند با یکی از انبیا و اولیا پیدا میکرد (واعظ کاشفی )73 :3111 ،و بتدیاستان مدنتا و ارز

و

ارتباط می یافت .حتی شال حمالی که امروزه لفظی سخیف است با حمل بار امانت الهی از جانت
انسان پیوند میخورد (واعظ کاشفی.)133 :3111 ،
در نظام آموز

رسمی کشور هیچ شتاغلی احکتام و آداب حرفته ختود را فترا نمتیگیترد .نته

آموز وپرور  ،نه سازمان فنی و حرفها و نه دانشگاهها هیچیک آموزشی در ایا زمینه ندارنتد.
همیا امر سب

بیاطالعی شاغالن از احکام و آداب کارشان میشود .در هیچ بحثی مفهوم کست

رزم حالل ،کارهایی که موج

حرام شدن روز فترد متیشتود ،عتواملی کته ستب

افتزایب یتا

کاهب روز انسان میشود به شاغلیا تدلیم نمیشود.
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با توجه به ایا نکات در نظام پیشنهاد  ،دانب آموزان پ
متکفل آموز

از طی کردن آموز

عمتومی کته

الحیت ها عمومی برا زندگی در جامده است آن دسته از مشاغلی که نیازمند

تحصیالت عالیه نیستند وارد آموز

تخصصی حداکثر یکساله خواهند شد اما نه ماننتد آنیته در

هنرستان ها رایج است بلکه شبیه سازمان فنی حرفها  ،منتهی در کنار مهارت شالی ،آداب ،احکتام
و فرهنگ آن شال نیز آموز

داده خواهد شد.

حوزه شناخت طبیدت نیز در بخب عمومی به ورت تمثیلی خواهد بود و شناخت فنتی آن در
بخب تخصصی و فقط مرتبط با شال فرد خواهد بود .کسی که تدمیرکار وسایل برقی است مجبور
نخواهد بود جدول تناوبی را یاد بگیرید و الیه ها الکترون داخل اتم را بلد باشد .شناخت عمومی
طبیدت تمثیلی خواهد بود؛ یدنی غنیساز اورانیوم از طریق ستانتریفیوژ را نته بته تورت فرمتولی
بلکه به ورت تمثیلی و ایا که قاعده کلی آن مثل جتدا کتردن ماستت از کتره استت یتاد خواهتد
گرفت و بیب از ایا هم نه نیاز دارد نه در یاد

میماند.

آن دسته از مشاغلی که نیازمند تحصیالت عالیه هستند پ

از اتمام دوره عمتومی ،تحصتیالت

خود را ادامه خواهند داد اما برخالف امروز ،تحصیلشان کار محسوب شتده و در ازا آن حقتوقی
دریافت خواهند کرد .روشا است که برداشته شدن بار دوره دوازدهساله از دو
دانب آموزان و آزاد شدن منابع مالی آن سب

حتداقل نیمتی از

میشود ایا امر بدون تحمیل هزینها جدید محقق

شود.

نتیجهگیری
همانگونه که مالحظه شد اشکاالتی چون ناپایدار بودن مدلومات ،ضرور نبودن اغلت
درسی ،عدم آموز

بخب قابلتوجهی از ضروریات زندگی ،تأخیر در ارضاء مشروع نیاز جنسی،

بلوغ اقتصاد و بلوغ اجتماعی ،سب

شده است که آموز وپرور

بهطور ساختار به ضد خود

تبدیل شود و یکی از عوامل ساختار فاسد شدن جامده باشد؛ بنتابرایا آمتوز وپترور

کنتونی

یکی از موانع تمدن نویا اسالمی است و الزم است تاییراتی اساسی در ایا نهتاد کلیتد

تورت

گیرد.
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بدیا منظور آموز ها به دو دسته عمومی و تخصصی تبدیل میشود .آموز ها عمومی که
الزمه زندگی فرد تفارغ از شالب در جامده اسالمی استت در یتک دوره شتبستاله آمتوز
میشود و پ ازآن فرد وارد آموز

داده

تخصصتی مترتبط بتا شتالب خواهتد شتد .ازآنجاکته اغلت

مشاغل جامده نیازمند تحصیالت متوس ه و فراتر از آن نیستند اکثریت دانب آموزان پت

از یتک

دوره حداکثر یکساله یادگرفتا مهارت و فرهنگ شالشان وارد بازار کار متیشتوند .آن دستته از
مشاغلی هم که نیازمند تحصیالت عالیه هستند تحصیلشان کار محسوب میشود و بابت آن حقتوم
دریافت میکنند و بدیا ترتی

همه اشکاالت م رنشده رفع میگردد.
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مقام معظم رهبری و تحلی جایگاه آن در اسناد باالدستی آموزشوپرورش ایران .نشریه پژوهش در مسائ تعلیم و تربیت
اسالمی ،شماره .11-113 ،1
زرافشان ،علی ( 31 .)1531/19/19درصد دانشآموزان تا سال  1111باید به هنرستانها بروند ،برگرفته از:
https://b2n.ir/k45905
ژوبر ،پیر آمدی امیلین ( .)1511مسافرت به ایران و ارمنستان (ترجمه محمود هدایت) .تهران :شرکت چاپخانه تابان.
سیدزاده ،سید علی ( .)1533/11/11وضعیت سرانه مصرف آب در ایران و سایر کشورها .برگرفته از:
https://b2n.ir/u16894
شهریه مدارس غیرانتفاعی ( .)1111برگرفته ازhttps://b2n.ir/j52664 :
صمیمی ،نیلوفر ( .)1513شیء شدگی از عوکاچ تا هابرماس .مجله راهبرد ،شماره .115-151 ،11
طباطبایی مزدآبادی ،محسن ( .)1531/11/15غذای دورریز ایران معادل وعده 11میلیون نفر ،برگرفته از:
https://b2n.ir/779486
عالقه ،فاطمه ( .)1511مروری بر فتیان و فتوتنامهها .مجله فرهنگ ،شماره  13و .133-511 ،19
فلسفی ،نصراهلل ( .)1511زندگانی شاهعباس اول .تهران :انتشارات علمی.
قانون اساسی معارف ( .)1131/11/13برگرفته ازhttps://b2n.ir/u06936 :
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کیان ،مرجان و سحری ،محمدمهدی ( .)1535واکقاوی سقب

زنقدگی مقتعلم در تمقدن نقوین اسقالمی و مقایسقه آن بقا آراء

اندیشمندان غربی .نشریه اسالم و پژوهشهای تربیتی ،شماره .11-31 ،11
محمدی پویا ،فرامرز و ترکاشوند ،سینا ( .)1533تربیت زمینهساز تمدن نوین اسالمی با تأکید بر اندیشقه مققام معظقم رهبقری
(مدظلهاععاعی) .نشریه پژوهش در مسائ تعلیم و تربیت اسالمی ،شماره .115-111 ،1
مل  ،حسن .)1511( ،تاریخ آموزشوپرورش در ایران .تهران :انتشارات بیناعمللی اعهدی.
میرزا مللم خان ،ناظماعدوعه ( .)1511مجموعه آثار میرزا مللم خان (با مقدمه محمدمحیط طباطبایی) .تهران :کتابخانه دانش.
نجفی ،موسی و حقانی ،موسی ( .)1511تاریخ تحوالت سیاسی ایران .تهران :موسسه مااععات تاریخ معاصر ایران.
نگرانی مجلس از افزایش روابط جنسی نامشروع ( .)1535/13/13برگرفته ازhttps://b2n.ir/d66423 :
واعظ کاشفی سبزواری ،موالنا حسین ( .)1531فتوت نامه سلاانی (به اهتمام محمدجعفر محجقوب) .تهقران :انتشقارات بنیقاد
فرهنگ ایران.
وجدانی ،فاطمه ( .)1531بررسی نسبت میان «فلسفه تعلیم و تربیت» با تمدن نوین اسالمی و تبیین فلسفه تربیتقی مالقوب بقر
اساس دیدگاه مقام معظم رهبری .نشریه آینه معرفت ،شماره .113-131 ،3
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