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  پيش گفتار

 تااين است که نهاد هاي مختلف اين نظام    ما کشور در 1تربيت نوين نظامبدون شك يكي از مهم ترين مسائل     

 که در عين  ندا نبوده استوار يمدون و مشخص نظري برمباني ، حولت وگسترش و گذاريبنيان مراحل طي کنون،

ديگر   با نيز و معتبر ومقبول در جامعه اسالمي ايران  ارزشي و فكري نظام اب علمي، معتبر دستاوردهاي از يمندبهره

 2 باشند. سازگار و هماهنگ ما کشور بومي و اجتماعي فرهنگي، خصوصيات

                                                 
تحول اختياري و  ۀاست  که زمين فرايندي اجزايشامل تمام ابعاد و « تربيت» ۀهاي دور واژعلمي و فرهنگي ما، از گذشته ۀ. در پيشين1

، بلكه به نظر مي رسد استفاده از ندارد تعليممكملي مانند  ۀنياز به واژ نه تنها به لحاظ گسترۀ مفهومي لذا را فراهم مي کند.آدمي  ۀآگاهان
ازآن و نيز باعث  هر گونه واژه اي در عرض اين کلمه)به صورت ترکيب عطفي( موهـم تقليـل اين مفهـوم گسترده به بخش هايي 

، 1732کاردان، اعرافي و ديگران،براي توضيح دراين باره، رک:  )نگرش تفكيكي به اين فرايند يك پارچه و درهم تنيده خواهد شد 
 )مانند اقدامات و تدابيريتمام  ۀدربردارنددر حالي که  براساس نگرش اسالمي اين مفهوم (. 79ص 1731و ابراهيم زاده   773-9ص 

که بايد در راستاي هدفي واحد)يعني شكل گيري و  است (تذکر وموعظهآموزي، ارتـمه ،تعليم ،تأديب، تزکيه شرايط محيطي،تمهيد 
نيز که در منابع تربيتي غرب چنان] تعالي شخصيتي يك پارچه وتوحيـدي( بـه طور سنجيده و مرتبط، هماهنگ و درهم تنيده سامان يابند

و هيچ يك از واژگان ناظـر به  از چنين شمولي برخوردار است Education ۀواژ -به رغم رواج روح تفكيكـي در تمدن مدرن  –
 .مفاهيـم زيـر مجموعۀ اين مفهـوم را به آن عطف نمي کنند[

لِ تمـام شام -ی جامعيندافر عبارت است از:« تربيت»مفهوم مد نظر از واژۀ در اين مجموعه، براين اساس،     
، با و درهم تنيده پارچه امری واحد و يك صورتكه به  -آدمي ـۀساز تحول اختياری و آگاهانهـزمين تالش های

هاي  بخشيك ازهيچ به لحاظ منطقي . بديهي است کهيك كل، سروكار دارد ۀتمام ابعاد وجودی انسان، به مثابتحول 
 بخش واحد به دو فرايندتفكيك اين به عالوه چنان که  مي دانيم د. نآن تلقي شود در عرض نتوانفرايند جامع، نمي اين ۀزيرمجموع

، مراد از بنابراين مي آورد. ودـمشكالت نظري و عملي فراواني را به دنبال خ« پرورش»و « آموزش»يا « تربيت»و « تعليم»متمايز مانند 
که در  است( و نه معنـاي خاصي «ربيتـم و تـتعلي» رايجاصطالح مفاد  همان معناي عام وجامع )=معادل در اين مجموعه« تربيت»واژۀ

 مقابل اموري نظير تعليم و تـدريس در نظام آموزشي فعلـي صرفـاً ناظر به فعـاليت هاي پـرورشي مكمـل و فـوق برنـامۀ درسي)بنا بر ايدۀ
 تفكيك بينش ودانش  انسان از ارزش  و نگرش او ( جدايـي آمـوزش از پـرورش( يـا جنبه هاي اخالقي، نگرشي وعملي )بنا بر انگارۀ

 است. مطرح
البته خوانندۀ ژرف انديش از تأمل در مباحث فلسفۀ تربيت در اين مجموعه به اين نتيجه خواهد رسيد که تأکيد بر اين موضوع )نام         

( نه مناقشه اي لفظي وقابل چشم پوشي، بلكه ناشي از در برابر اصطالح مرکب رايج« تربيت» گذاري فرايند يادشده به عنواني بسيط نظير 
تأمل در لوازم معنايي اصطالح مزبور)و آثار عملي نامطلوب نگرش تفكيكي به اين فرايند( و معلول توجه به يكي از خصوصيات مهم  

تحـول مفهومـي در اصطالح است که نيـازمند نوعي –يعني يك پارچگي و درهم تنيدگي آن  -اين فرايند بر اساس ديدگاه اسالمي
عـوامل اجرايـي اين فرايند است و بديهـي است که  نام گذاري صحيح گامي ضروري در مسيراين تحول  رايـج و تغييـر نگـرش در همه

 مفهـومي و تغييـر نگـرش به شمار مي آيد.

ن مباني نظري  مناسب براي نظـام فعلـي   به خصوص فقدا–تربيت در کشور ما   جرياننظران بسياري در خصوص فقر نظري  . صاحب 2

( 1732(، )اعرافـي ،  1731(، )بـاقري، 1733اند، از جمله: )نفيسي، هشدار داده-تربيت رسمي )اعم از آموزش وپرورش و آموزش عالي (

  .(1731پور، ( و )محسن1731( ،)کاردان، 1731( )زيباکالم، 1737،)آقازاده
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 نظام تحول و اصالح اخيربراي ۀده سه طي تقديري قابل مساعي به رغم آنكه مشكل بنيادي،اين به عنايت بالذا      

تاکنون به لحاظ ساختار و   اسالمي، انقالب پيروزي از پس  ،نظامو در نتيجه اين   اند گرفته صورت  تربيت نوين

 تحول ضرورت بر بارها( ظله دام)رهبري معظم مقام  محتوا در معرض تغييرات نسبتاً ارزشمندي قرار گرفته است،

 مقتضيات با متناسب و استوار مباني و اسالم سازانسان معارف و تعاليم بر مبتني آن بازسازي و اين نظام در بنيادين

 .اندورزيده تأکيد اسالمي انقالب از ناشي  فرهنگي واجتماعي ۀجانبهمه تحول

 نظر در با »ساله بيست اندازچشم افق در وپرورشآموزش ملي سند طرح اعضاي شوراي راهبري ،بنابراين        

آموزش نظام اساسي تحول هايگيريجهت ترسيم در ملي و ديني باورهاي و هاارزش براي محوري نقش گرفتن

 ايراني و اسالمي الگوي بامباني نظري  اساس برراهبردي  سند اين عناصر تدوين بر ايران، اسالمي جمهوري وپرورش

 نموده اند.تأکيد  7«

در اين راستا ، بخش محوري  تحقيقات ناظر به تدوين سند يادشده بنا بر مدل مفهومي مصوب شوراي علمي اين     

 اين نظري مباني تدوين منظور بهطرح، به  مطالعات نظري  گسترده و روشمندي اختصاص يافت که در پنج محور 

راحي شد وتوسط جمعي از محققان برجسته علوم تحت نظر کميته مطالعات نظري ط ايراني و اسالمي رويكرد با سند

   1 انجام يافتند. 1739تا1731تربيتي  طي سال هاي 

  خصوصا با تمرکز بر- ما ۀجامع در اعضاي کميته مطالعات نظري با تحليل وآسيب شناسي عميق جريان تربيت    

نظام تربيت  اقدامات و تدابيرسياست ها ،برنامه ها ،  مجموع به اين نتيجه رسيدند که   1«عمومي و رسمي تربيت نظام»

 .هستندبوده و  مواجه سه مشكل بنيادي  با رسمي وعمومي  کشور ما به  لحاظ نظري

                                                 

 رح تدوين سند ملي آموزش و پرورششوراي راهبري ط ۀ. به نقل از مصوب7

 .( مراجعه کنيد1شناسي، محورهاي اصلي، عناوين و مشخصات مطالعات نظري به پيوست شماره ي ). براي اطالع تفصيلي از روش1

ان براي اشاره به بخش سازم «تربيت رسمي و عمومي»( گفته شد، در اين نوشته، اصطالح 1) ۀ. بر اساس آنچه که در زيرنويس شمار1

آموزش و »جاي اصطالح رايج به و -  (=Schooling )پيش از دانشگاه  يعني تحصيالت مدرسه اي - يافته و الزامي از فرايند تربيت

هاي مستقيم يا اشاره به عناوين و قوانين مصوب و براي حفظ امانت است که ناگزير از کارگرفته شده است و تنها در نقل قولبه« پرورش

تربيت رسمي »مفهوم مرکب اشازه بهبراي ا رسا و مناسب تعبيري فارسي، ايم. ناگفته نماند که براي انتخابشده  رايج اصطالحاستعمال 

تربيت در جمهوري  ۀکه در عين حال متناسب با ديدگاه حاکم بر فلسف-« آموزش و پرورش»اصطالح  معادلي براي به مثابۀ - «و عمومي

 شده است.   گستان زبان و ادب فارسي، درخواست يارياسالمي ايران باشد، از فرهن
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اين سه مسئله  مهم، که به نظر مي رسد بنا بر اين تحليل،  ساير مسائل و مشكالت متعدد نظري وعملي  فرآيند    

 نيز به آنها باز مي گردد، عبارتند از :  -يت رسمي وعموميدست کم در  نظام  ترب -تربيت  

 وجود با جوان، نسل ويژهبه ه،ـجامع رادـاف تربيت براي گرفته انجام يا شدهي طراح هايفعاليت و تدابير مجموع-1   

 نظام رهبران جدي اهتمام ،(فرهيختگان خصوصاً) مردم عموم توجه قابل مشارکت مساعد، فرهنگي و ديني ۀزمين

 تربيتي ۀفلسف درچهارچوب اساساً زمينه، دراين توجه قابل نسبتاً گذاريسرمايه و( اسالمي انقالب از پس) سياسي

 ميان هماهنگي و سوييهم آن به التزام تا دـاننشده دهيسامان و تنظيم ايران اسالمي ۀجامع با متناسب بومي و مدون

 نـاي در ناسازگاري از بسياري موارد ۀمشاهد ذا،ـل. دـباش داشته يـدرپ را ردهـگست ربيتيـت هايتالش و هاهـبرنام اين

 دستورالعمل صدور نظير تدابيري با داشت توقع نبايد و است( ناپذير اجتناب يـحت و) ارـانتظ لـابـق ريـام ت،ـوضعي

يـناهماهنگ و ها ناسازگاري گونه اين با بتواني( تيتربي نهادها نيب)هماهنگي شوراي تشكيل با يا و بخشنامه ابالغ و

 رسمي، تربيت فعلي نظام هايبرنامه و هاازطرح بسياري( ننامدوّ و) پنهان ۀفلسف آن، بر افزون. کرد مقابله آشكار هاي

 فرهنگ و برسنت مبتني تربيتي  دگاهيد با نه ها،برنامه و هاطرح اين عموم رواين از دارد؛ بومي غير و وارداتي ۀصبغ

 تناسب دارند.  آن ۀجويانتحول فرهنگ و اسالمي انقالب مقتضيات با نه و سازگارند ما ملي و اسالمي اصيل

 خصوصيت با مدون ايفلسفه فاقد ـ"ايمدرسه تحصيالت" مسئول بخش ـ موميع و رسمي تربيت فعلي نظام -2

 ساير با را آن ارتباط و تعيين را تربيت نوع اين بر حاکم اصول و اهداف غايت، ها،ويژگي که است ايراني و اسالمي

 چنين فقدان. کند مشخص( عالي آموزش نظام و رسانه خانواده، دولت، نظير) تربيت جريان در مؤثر و سهيم عوامل

 و پيچيده جريان تمام انديشانه،ساده نظري در تا شده باعث عمومي، و رسمي تربيت فعلي نظام   براي خاصيۀ فلسف

 نظام  از ظرفيت، و توان از بيش بسيار مسئوليتي يا و گردد هـفروکاست تربيت از محدود نوعِ اين به تربيت، ۀگسترد

 ناسازواري وعيـن توافق، مورد و مدون ايفلسفه بهنداشتن  التزام کهآن ضمن شود؛ خواسته عمومي و رسمي تربيت

 بر افزون) عمومي و رسمي تربيت فعلي  نظام هايبرنامه و هاسياست وعـمجم در را دروني( تعارض حتي و)

 .است آورده وجودبه( تربيت جريان در مؤثر و سهيم عوامل ساير با بيروني ناهماهنگي

 ويژگي دو با جامعي نظريِ الگوي بر تكيه بدون عمومي و رسمي تربيت فعلي نظام گسترش و دهيسازمان -9

 اينۀ دربار اساسي و مهم مباحث برخي تكليف نخست بايستي صورت نيا در زيرا است؛ يافته انجام ايراني و اسالمي

 با آن ارتباط ۀنحو و نظام اين در تربيت جريان ارکان نقش مسئوليت، حدود کارکردها، و رسالت تعيين نظير) نظام

 با و ،(ايراني و اسالمي ويژگي دو با) عمومي و رسمي تربيت خاص ۀفلسف مبناي بر ،(مؤثر و سهيم عوامل ديگر
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 طراحي مباحث، اين به توجه با سپس و شد مي مشخص بومي و زماني شرايط و اجتماعي اتـمقتضي به وجهـت

 چنين با سازگار و منسجم نظري چهارچوب در عمومي و رسمي تربيت نظام هايمؤلفه و اجزا دهيسامان و ساختار

 فعلي نظام براي جامعي نظريِ الگوي چنين نيتدو ضرورت از غفلت سبب به متأسفانه،. گرفت مي انجام ايفلسفه

 هايبخش در نظر مورد تحوالت و اصالحات و نظام نـاي هايبرنامه و هارحـط  رـبيشت عمومي، و يـرسم تربيت

 اقتضائات به توجهبي)جهان آموزشي هاينظام ديگر از محض اقتباس با و بومي غير هاينظريه برمبناي آن، مختلف

 ديگر با معنادار ارتباط يا و اجزا ۀهم ميان هماهنگي و تناسب ۀمالحظ بدون ـ ناموزون التقاط با يا و( بومي و فرهنگي

 .اندگرفته انجام ـ تربيت جريان موفقيت در تأثيرگذار و سهيم عوامل

پس از شناسايي بنيان هاي  تا شد يـسع پرورش و آموزش ملي سند نظري مطالعات همجموعبا انجام   رو،اين از      

تدوين الگوهاي نظري کالن وخرد  طريق از يادشده، اساسي مشكل سه براي   حلي راه ،معتبر ديني ،فلسفي و علمي

لذا  پس از انجام     ؛آيد دست بهبا رويكرد اسالمي و متناسب با  شرايط ومقتضيات حاکم بر جمهوري اسالمي  ايران 

با توجه به  «پرورش و آموزش ملي سند مطالعات نظري يافته هايتلفيق » طرح مطالعه مستقل و روشمند  ،   13

 انجام يافت:  تلفيق نتايج مطالعات نظري کارگروهاهداف ذيل توسط 

 ؛«ايران اسالمي جمهوری در تربيت ۀفلسف» تدوين 

 ؛«ايران اسالمي جمهوری در عمومي و رسمي تربيت ۀفلسف» تدوين 

 ؛«ايران اسالمي جمهوری در عمومي و رسمي تربيت نظام ۀرهنام» تدوين 

 پرورش و آموزش ملي سند عناصر ديگر برای مدون نظری مباني هایداللت استخراج. 

نظري وساير منابع  نظري مطالعات هاز  يافته هاي معتبرمجموع انتقادي بهره مندي اين پژوهش  با  نهايي گزارش     

در قالب تحليلي جديد وترکيبي مبتكرانه در سه  تلفيق نتايج مطالعات نظري بحث و بررسي در کارگروهموجود وبا 

اعتباربخشي  محتوايي توسط جمعي ازصاحبنظران  و پس از بخش توسط نگارنده وهمكاران تدوين گرديده  و 

  .شده استبازبيني واصالح  واقع مورد  کارشناسان  تربيتي ، بارها

اين مجموعه ، از  أليفدر روند ت وکارشناسانصاحب نظران  ستفاده ازنظرات بسياري ازافزون برادر اين  روند           

)که اکثـر ايشان از استادان فلسفۀ تربيت  تربيت پژوهانتعداد زيادي از  صالحيو پيشنهادهاي ا انتقادي  نتايج نظرات

شديم و نيز پس از ارائه اين مجموعه  اين متن بهره مند تدوين نهايي برايدر دانشگاه ها ومراکز پژوهشي مي باشند( 
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کميسيون حوزوي شوراي عالي انقالب » کارشناسان به  دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي از  نظرات ارزشمند

 نهايي اين مجموعه استفاده  کرديم.  ويرايش  و اصالح تكميل در« فرهنگي

صاحبنظران و متخصصان  ، افزون بر تأييد و اعتباربخشي اين فرآيند طوالني نظر سنجي و اعتبار بخشي توسط   البته  

، به اصالحات  قابل توجهي در برخي از توسط شوراي عالي آموزش وپرورش  کلي ساختار و محتواي اين مجموعه

با تأييد آخرين  تا اينكهونيز  تكميل منابع و مستندات اين  مجموعه انجاميد  و ساختاري  نكات مهـم محتوايي

حجت االسالم والمسلمين عليرضا اعرافي)ناظر علمي تدوين اين مجموعه از آغاز تا  به وسيله ويرايش اين متن

 .  قرار گرفتتأييد نهايي  موردشوراي عالي انقالب فرهنگي  از سوي انجام(

قيقات انجام يافتـه دراين بـاره و همچنين معدود تح ر ازـداکثـح ۀادـبراي استف سعي فراواني کهعنايت به  بالذا         

و آورده به عمل مفيد گذشته  تجارب کارشناسان تربيتي وو ارزشمنـد صـاحب نظـران راتـنظ بهـره منـدي از

؛ بر اين باوريم که يمکنات ـاالمكان مراعرا حتي « ريـشناسي مطالعات نظروش »در 1تا معيارهاي مد نظر يماکوشيده

در نظام تـربيت رسمـي و عمومـي  بنياديننظری تحول  مباني» محتواي اين متن مدون تحت عنـوان 

                                                 

 اين معيارها عبارت اند از: .1

o اسالم؛ تربيتي تعاليم معياري رهنمودهاي با سازگاري و اسالم بنيادي هايآموزه برمفاد تكيه 

o در « تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران ۀفلسف»و «تربيت در جمهوري اسالمي ايران ۀفلسف»نقش محوري

 ؛«نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران ۀرهنام»تدوين 

o در همه از بيش خصوصيات اين که) ايران اسالمي جامعۀ اجتماعي و تاريخي فرهنگي، خصوصيات با تناسب و سازگاري 

 ؛(است متجلي ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون

o و پيچيده فرآيند هدايت و شناخت جهت در( ايرشته بين و ايرشته) نظـــري تحقيقات معتبر دستاوردهاي آخرين بر تكيه 

 تربيتي؛علوم مختلف هايرشته در تربيت گستردۀ

o نحوۀ نيز و اجتماعي فرهنگي و نهادي عنوان به وعمومي رسمي تربيت نظام هايمحدوديت و امكانات و هاظرفيت مالحظۀ 

 تربيت؛ نديفرا در مؤثر و دخيل نهادهاي و هانسازما ساير با نظام نيا مشارکت و تعامل

o فناوري نظير هاييعرصه در) جهانـي و ملي افزون روز تحوالت با مواجهه در پويا و بينواقع نگر،آينده رويكردي داشتن 

 ؛(سياست و فرهنگ اقتصاد، اطالعات،

o ناموزون؛ التقاط يا صرف تقليد از پرهيز با جهان آموزشي هاينظام ساير موفق تجارب از مناسب منديبهره 

o ابعاد؛ و اجزا همۀ ميان منطقي و معنادار ارتباط وجود و پيوسته هم به و سازوار منسجم، هايمؤلفه و عناصر بودن دارا 

o رو؛ پيش در و فعلي هايبحران و هاچالش ترينمهم براي کارآمد و بينانهواقع هايحلراه ارائۀ از پشتيباني براي توانايي 

o ايران اسالمي جمهوري سالۀ بيست اندازچشم سند و نظام کلي هايسياست اساسي، قانون مانند باالدستي اسناد با هماهنگي . 
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مي تواند به منزلۀ چارچوب نظري استواري براي نقد، اصالح وتحول اساسي نظام   «جمهـوری اسالمـي ايـران

افزون بر اين ، به نظر مي رسد بخش نخست اين  فعلـي تربيت رسمي و عمومي کشور مورد استفاده قرار گيرد.

مجموعه )فلسفۀ تربيت در جمهوري اسالمي ايران( نيز به خوبي مي تواند براي تحول اساسي مورد نظر در ديگر 

سودمند واقع شود و به لحاظ مفهومي نيز -در همۀ سطوح ومؤلفه ها  -غير رسمي  وبخش هاي نظام تربيت رسمي 

ن همۀ انواع تربيت و ميان نظام هاي تربيت رسمي با  نهاد هاي تربيت غيررسمي در کشور ما  ارتباطي منطقي را بي

 .ايجاد نمايد

و لزوم رعايت مالحظات نظري و علمي همراه با ات تربيتي موضوع اي ماهيت پيچيده و بين رشته اما به هرحال       

آن است که چنين امر مهمي را نتوان يك بار و مقتضي  و درپيش رو، کنوني چالش هايتوجه به مسائل عملي و 

در درازمدت راهبرد توليد علوم تربيتي و لذا انتظار مي رود مراکز علمي حوزه و دانشگاه،  ؛براي هميشه سامان داد

با عنايت به خأل چشم گير پيشينۀ مباحث نظري بومي با رويكرد اسالمي در حـوزه را  با رويكرد اسالمي پردازينظريه

فقدان الگوهاي نظري  با توجه به ند و خصوصاً مدنظر قرار دههايـي نظيـر فلسفـۀ تربيت وفلسفـه تربيت رسمـي 

قابل اجتناب در که اين موضوع يكي از محدوديت هاي غير -در اين عرصه راهنماي سياست گذاري و عمل تربيتي 

بايـد ظـرفيت برجستـه و امكانات خود را در راستـاي  -بـه شمـار مي آيد سند تحول بنيادين جريان تـدويـن 

الگوپردازي نظري براساس مباني اسالمي با مراعات مقتضيات زماني وموقعيت بومي در اين قلمرو حساس به کار 

مورد به لحاظ نظري  هم سترگ وارزشمندي، مجموعۀ حاضر ن تالشچني محصول براساساميد است       .گيرند 

نظران و کارشناسان ارشد صاحب ،پژوهانسياست هم و قرار گيرد مداوم عالمان و پژوهشگران تربيتي  نقد و ارزيابي

عمل  برنامه ريزي ومفاد  آن را از جهت توانايي براي پشتيباني مؤثر از روند سياست گذاري و ، رسمي نظام تربيت

، مفاد اين مجموعه نيز  در مـوقع «عملي -نظري»نقد وارزيابيِ دوگانه  بر اساس اين تا در نهايت تربيتي ارزشيابي کنند

 ؛  اصالح و تكميل و اعتباربخشي شود منـاسب مـورد بازنگري قرار گيرد و در موارد الزم

انگيـز اين گونـه مبـاحث،که با تـوجـه بـه اما به هر حـال، با اذعان به مـاهيت  نظـري و همـواره چـالش بر     

 محدوديت علم وتجربۀ بشري نمي توان حرف آخر ومورد قبول همگان را در اين گونه مباحث ارائه نمود،  همچنان

پذيراي انتقادات و تذکرات ارزشمند خوانندگان محترم هستيم و مشتاقانه از پيشنهادهاي سازنده و اصالحي ايشان 

 کنيم.استقبال مي در آينده اين مجموعه حثمبا براي تكميل
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 به تمام  نهادها و افراد مسئول و دخيل در تحول بنيادين  نظام  مستقل   در قالب سه کتاب را  جموعـهاين م اينك

 .تقديم مي کنيمرسمي وعمومي  ونيزعموم  تربيت پژوهان   جامعه اسالمي  تربيت

 هايالح مكرر ويرايشـتكوين و اص روند  نحوي در تشكر کنيم که هر يك به عزيزاني ۀجا بايد از همدر اين     

 اند؛داشته  نقشي مؤثر و ارزنده تهذيب و اصالح پاياني آن فرآيندقبلي اين مجموعه و نيـز در 

 : ي است که به  نام آنها اشاره مي شودنظران ارجمندو صاحب همكاران  متوجه  ويژهبه اين سپاسگزاري  

  دکتر محمد حسني، دکتر سوسن کشاورز  و سرکار  -نظري لفيق نتايج مطالعاتت ارگروهکمتعهد اعضاي

کـه بـا کوششـي وصف ناپذير وهمتي بلند در فرايند پيچيدۀ تلفيق يافته هاي مطالعات نظري و  -خانم آمنه احمدي

 ياري نموده حضور داشته  و اينجانب را در تاليف اين مجموعه روند طوالني تأليف اين مجموعه و اصالح مكرر آن 

 سند مديرفرهيخته طرح تدوين و شوراي عالي آموزش وپرورش محترمدبير کل  و نيز مهندس مهدي نويد ادهم اند

سند  تدوين و پيچيده مديريت هوشمندانه و تدابير شايسته درفرآيند طوالني عالوه برکه  آموزش وپرورش ملي

مباني نظري  آن ،با  پذيرش مسئوليت يكي از مطالعات  وتاييد نهايي بنيادين نظام تربيت رسمي وعمومي تحول 

اصالح وتكميل  قابل توجهي را در روند نقش نظري و حضور فعال در جلسات کارگروه و ارائه نظراتي ارزشمند،

 ؛ داشته اند   اين مجموعه

  علي والمسلمين االسالمحجت نظر در قلمرو تربيت اسالمياستادان برجسته وصاحب ناظران محترم طرح ـ

 در مراحل مختلف تدوين واصالح اين مجموعه که از نظرات دقيق و رهنمودهاي کليدي ايشان رضا اعرافي ـ

 نيز در اين خصوص  از  ديگـر آثـار و تحقيقات ارزشمند ايشان که  دکتر خسرو باقري و -استفاده فراوان برديم 

 ؛شديممند بهره 

 که   توانمنـد و متعهـد طرح تـدوين سنـد ملـي آمـوزش و پـرورش سئولم،  دکتر محمـود   مهر محمـدي

افزون برمديريت علمي مجموعه مطالعات اين طرح با پذيرش مسئوليت طرح تدوين الگوي نظري زير نظام برنامه 

درسي  و شرکت فعال در مباحث تلفيق نتايج مطالعات نظري ، نقش غيرقابل انكاري در به ثمر رسيدن مجموعه 

 مطالعات نظري داشته اند؛

   تدوين فلسفه تعليم و تربيت رسمي در اسالم وهمكاران محترم ايشان دکتر  جميله علم الهدي مسئول پروژه

 ؛که تلفيق نتايج مطالعات نظري با تكيه برنتايج معتبر اين تحقيق انجام يافته است 
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    دکتر عباسعلي شاملي ، دکترحسين لطف آبادي ،  االسالمحجت ات نظري: مطالعاصلي  محققانساير

دکتر عمر اوطميشي  ، دکتر محسن فراهاني، دکتر منيره رضايي ،دکتر حسين اسكندري،دکتر محمود اماني ،دکتر 

 ناظران وعلي اصغر خالقي،دکتر محمدقهرماني ، دکتر ابوالقاسم نادري ،دکتر رضا ساکي،دکتر علي اصغر فاني 

،که به تناسب از نتايج تالش ارزشمند ايشان   در تدوين بخش هاي سه گانه   محترم اين مطالعاتدلسوز  و همكاران 

 مجموعه مباني نظري بهره مند شديم؛ 

 رب  ونظارت  که درطراحي وسامان بخشي سند ملي آموزش وپرورش نظري مطالعات ۀکميت محترم اعضاي 

  مجموعه مطالعات نظري نقش داشته اند؛  

  محتـرم کميسيـون حـوزوي شــوراي عـالـي انقـالب فـرهنگــي وکـارشنـاسـان ژرف انـديش اين اعضـاي

دکتر مسعود آذربايجاني که با  دکتـر حميـد پـارسا نيـا و حجت االسالم کميسيـون، به خصـوص حجت االسالم

 فراهم کردند ؛ در شوراي يادشده تالش وپيگيري  دلسوزانه زمينه تاييد نهايي آن را

 نظرصاحب پژوهشگران وصاحب نظر در مباحث تربيتي،  حوزوي فضالي ،تربيتي علوم استادان از شماري 

ونيز برخي از   پرورش و آموزش وزارت ستادي ۀحوز فكور کارشناسان ارشد و مديران از جمعيو تربيتي مسائل در

مدرسان مراکز تربيت معلم که در نقد وارزيابي  ويرايش هاي قبلي اين مجموعه به طور فعال مشارکت نموده اند و 

 داشته است؛ قابل توجهينظرات ارزشمند و دلسوزانۀ ايشان در تهذيب وتنقيح اين متن وکمال نسبي آن  نقش 

که از روزهاي آغازين طرح  نيمياد ک مرحوم دکتر علي محمد کاردانياد همچنين، بايد از استاد بزرگوار، زنده        

 ۀبر مجموع کالن ، با عضويت در شوراي راهبري اين طرح و نيز با نظارتآموزش وپرورش تدوين سند ملي

      اي در سامان يافتن اين طرح عظيم ملي داشتند. هناعالم مطالعات نظري، مشارکت و همراهي صميمانه و

 از خداوند کريم براي ايشان و همۀ انديشمندان ومربيان ارجمندي که در زمينۀ  تعالي فرايند تربيت در اين کشـور 

، با انـديشـه ورزي وعمل خالصـانـه خـود نقش مـؤثـر داشته و اينك به دار باقـي شتافته اند، پاداش وغفران اسالمي

اين عـزيـزان با انبيا و اولياي الهي،  به ويژه پيامبراکرم)ص( واهل  الهي و علوّ درجـات مي طلبيم و آرزومنـديـم که

 و در بهشت رضوان الهي متنعم  گردند. شوند  بيت)ع(، يعني واالتـرين مربيـان هميشگي انسان، محشور

 وما توفيقي اال باهلل العلي العظيم

 علي رضا صادق زاده  قمصری

 عضوهيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس
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 كميته مطالعات نظری سند ملي آموزش وپرورشمسئول 

 مباني نظری تحول بنيادين در نظام تربيت رسمي وعمومي  مجموعهو مولف اصلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

اي از از جريان تربيت در هر جامعه، نيازمند آن است کـه مجموعـه  « تربيت رسمي و عمومي»بخش  ۀهدايت شايست  

ايـن بخـش از    تبيين چيستي، چرايـي و چگـونگي    «فلسفه تربيت رسمي وعمومي»با عنوان  هاي مدلل و مدون،گزاره

تربيتي خاص آن جامعه، بر عهده گيرد تا هدايت، جهـت دهـي و اصـالح مـداوم ايـن       ۀفلسف ۀرا بر پاي فرآيند تربيت

 ت پذيرد. صوربه شكل شايسته اي   اي بخش مهم از جريان تربيت با توجه و التزام به چنين مجموعه

بـا توجـه بـه چنـد      در دوران معاصر اسالمي ايران امعهج براي «تربيت رسمي و عمومي ۀفلسف»ضرورت تدوين اما     

 شود:مي ذيل آشكارتر ۀنكت

هاي اجتماعي ـ امري تاريخمند است که بايد متناسب با مقتضيات زمـان و مكـان،    تربيت رسمي ـ نظير ساير پديده -1

وجود الگويي وجود ندارد. البته تصور نادرست لذا، الگوي نظري واحد و جهان شمولي از آن  تكوين و تحول يابد؛

هاي تربيتي ديگر جوامـع  يگانه از تربيت رسمي، سبب شده است تا الگوي نظري رايج در کشورهاي غربي، در نظام

عه و تحول مناسبي را براي جوامع توس ۀتواند زمينجهان نيز گسترش يابد؛ در حالي که چنين الگويي از يك سو نمي

فرهنگي و تاريخي خـود و انفعـال فرهنگـي     ۀغير غربي فراهم آورد و از دگر سو  موجب انقطاع اين جوامع از پيشين

 ها نسبت به فرهنگ مسلط جهاني خواهد شد. آن

تربيتـي خـاص    ۀو فلسففرهنگي  ۀتوان نتيجه گرفت که هر کشوري بايد بر اساس مباني فكري، پيشينبر اين اساس مي

خود و الگوهاي نظري  ۀبراي انواع تربيت رسمي )اعم از عمومي وتخصصي( تبيين فلسفي ويژبويژه  خويش،  ۀجامع
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مناسب آن را ساخته و پرداخته کند؛ زيرا تربيت رسمي، نه تنها بيش از هر چيز تابع مقتضيات محيط اجتمـاعي اسـت   

كه تثبيت فرآيندهاي تحول مطلـوب و  بلثير شرايط جامعه رقم مي خورد، هاي آن  تحت تأو حدود و ثغور و ويژگي

 تداوم ارزش ها وهنجارهاي مورد نظر هر جامعه نيز عمدتاً مرهون نظام تربيت رسمي آن است. 

توان بـدون توجـه   ها و اقتضائات خاصي است که نميتربيت رسمي و عمومي در ميان انواع تربيت، داراي ويژگي-2

تربيتي جامعه  ۀتبيين فلسفي چيستي، چرايي و چگونگي اين بخش از جريان تربيت را در ضمن مباحث فلسفها به آن

گيري کرد. شاهد ايـن مـدعا آنكـه بـر خـالف      يكي از مصاديق جريان تربيت )در معناي عام آن( پي ۀمثابو صرفاً به 

به اصل ضـرورت وجـودي تربيـت رسـمي و      معاصر نسبت يتربيت ۀتربيت در معناي عام، ترديدهايي در مباحث فلسف

هـا اشـاره خواهـد    عمومي )با توجه به انتقادات متعدد وارد بر مصاديق رايج آن( مطرح شده است که به برخي از آن

ها و اقتضائات تربيت رسـمي و عمومي)خصوصـًا بـه لحـاظ ارتبـاط بـا مباحـث        شد.  بنابراين، بايد با توجه به ويژگي

تربيت رسـمي و عمـومي همـت     ۀي و اجتماعي( به طور خاص نسبت به تدوين و تبيين فلسفسياسي، حقوقي، اقتصاد

 گماشت.  

تربيـت رسـمي و   گفتار اين مجموعه اشاره شد، بر اسـاس شـواهد موجـود، تـاکنون نظـام     همان طوري که در پيش-7

 ۀي ـ در چهـارچوب فلسـف    مدون و اسـتوار  ۀعنوان بخشي از نظام نوين تربيت رسمي در کشور ما، بر فلسفعمومي به

رسد، اين امر خود از عوامل مهـم  با نظام فكري و ارزشي اسالم ـ مبتني نبوده است. به نظر مي يتربيتي بومي و متناسب

فعلي تربيت رسـمي و عمـومي ايـران بـوده و باعـث      بروز ناهماهنگي و انسجام نيافتگي و در نهايت ناکارآمدي نظام 

نينجامد يـا کـم ثمـر بمانـد و در      مورد نظرالحي و تحول جويانه در اين نظام به نتايج شده است تا عموم اقدامات اص

زا و بحران آفرين اند. بنا براين تدوين فلسفۀ تربيت رسمي عين حال، تبعيت از الگوهاي وارداتي و اقتباسي نيز مشكل

ل جويانـه در نظـام تربيـت رسـمي     وعمومي با الگوي اسالمي وايراني پيش نياز اصلي هـر گونـه تـدبير و اقـدام تحـو     

 وعمومي کشور ما به شمار مي آيد.

 

قبل از اينكه مواجه با الگوي تربيـت رسـمي و    که- نظام تربيتي حاکم بر کشور ماچهارچوب و مؤلفه هاي اصلي  -1

با وجود برخـي دخـل    -برخاسته از سنت ها و تجارِب متراکم نسل هاي گذشته بودعموميِ به شيوۀ موجود آن شود 

اورد تمدن مدرن مغرب زمين براي جامعۀ ما وساير جوامع سـنتي بـوده    وتصرف هاي ناگزير در آن،  بدون ترديد ره

با اين پديدۀ مدرن،  الگوي تربيتي رايج در جوامع مدرن به مثابۀ الگوي بديل  تربيت سنتي هنگام مواجهه يعنياست. 
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، در جامعـه گسـترش داده   3ون توجه به سنت الگوي تربيت سنتي و نقـادي آن  و قدرتمندي براي سنت، اقتباس و بد

 شد. 

بـدون   تـا مـدتها   اين نحوه مواجهۀ انفعالي با الگوي مدرن در جريان توسعۀ تجارب تربيتي باعث شد تا الگوي سنتي 

ما مـي بايسـت    . در حالي کهوبه تدريج تضعيف گردد نقادي و به طور مستقل در عرض الگوي مدرن حرکت نمايد

سنت تربيتي اسالمي وايراني خود را، با نقادي پيوسته وحفظ نكات مثبت آن، ضمن در نظر گرفتن تجارب جهاني و 

به عبارت ديگر، با در نظر گرفتن اصل و اساس گوهر تجارب تاريخي خود،   3مدرن، به روز و نوسازي مي نموديم.

. متأسفانه، در مراحل متعددِ تالش  9و نيازهاي روز متحول مي نموديم اليه هاي بيروني آن را با جريان متحول زمانـه

بـا    سـازنده  براي توسعه وتحول در نظام فعلي تربيت رسمي وعمومي)پيش از انقالب اسالمي( نيز،  اين نحوۀ مواجهه

منظـر فلسـفۀ   مظاهر تربيتي سنت اسالمي و ايراني مورد توجه نبوده است. اگرچـه منتقـداني منصـف در آن زمـان از     

به هر حـال توسـعۀ مطلـوب در نظـام هـاي تربيتـي جامعـۀ معاصـر           11تربيت اين گسست را مورد انتقاد قرار داده اند.

که تـدوين فلسـفۀ تربيـت رسـمي وعمـومي  بـه         11همچنان نيازمند چنين مواجهۀ فعالي با سنت و ميراث تربيتي است

 .12ر هموار مي سازدشكل اسالمي و بومي، راه را براي اين مواجهۀ ناگزي

                                                 

اين برخوردها و جريان ها در  . جريان هاي متفاوتي در مواجهه با الگوي مدرن تربيت رسمي و عمومي، به ويژه در دوره قاجار، به وجود آمد.3

(مورد واکاوي قرار گرفته است. يحيي دولت آبادي که خود از 1731مونيكا رينگر «)آموزش، دين و گفتمان اصالح فرهنگي در دورۀ قاجار»کتاب 

ز اين کشمكش هاي به برخي ا "يادگار عمر "و عيسي صديق اعلم در کتاب  "خاطرات يحيي"متجددين و مؤسسين مدارس جديد بود در کتاب 

 بين سنت گرايان و متجددين اشاره نموده است.

 (چنين نقدي را بر نحوۀ مواجهۀ ايرانيان با مدرنيته ارائه داده است.1733) "هويت فرهنگي و حقوق ايراني ". عماد افروغ در اثر خود تحت عنوان  3

دارد. سنت گرايي تحولي يعني باز شناسي گوهر ارزش ها )در اينجا سنت( نام  "سنت گرايي تحولي "( 1731.اين رويكرد در نگاهي ديگر)باقري  9

 در شرايط متحول است. سنت گرايي تحولي از منظري نسبت ما را با گذشته نيز تعريف و تبيين مي کند. 

ن مدرن سازي نظام تربيت رسمي ايران اين نقد را بر جريا "تجزيه و تحليل تعليم و تربيت ايران "( در مقاله اي تحت عنوان 1713. رضا آراسته ) 11

 وارد نموده است.

با مضموني مشابه در ديدار با استادان دانشگاه هاي سمنان در اين گونه مواجهه فعال با سنت در دوران مدرن  مقام معظم رهبري در خصوص  11.

توان به جايى رسيد، نه با رهاسازى و سرکوب نوآورى مىحرف اصلى ما امروز اين است که نه با توقف در گذشته و  "فرمايند:مي  13/3/31تاريخ 

 "توان به جايى رسيد؛ هر دو غلط است.شكنى و هرج و مرجِ اقتصادى و عقيدتى و فرهنگى مىشالوده

يم بندي در تحليل تاريخي خود از فرايند تربيت در جهان اسالم پس  از تقس  "فلسفۀ تربيت اسالمي"( در کتاب 1739ماجد عرسان کيالني)12.

مواجهه  مؤسسات تربيتي فعال در جوامع اسالمي در چند قرن گذشته ، آن ها را مورد انتقاد قرار مي دهد. از نظر وي مؤسسات تربيتي جهان اسالم در

نيازهاي جوامع با مدرنيته دو دسته شدند: گروهي به سنت چسبيدند و گروهي به تجدد گرويدند. گروه نخست هيچ فلسفۀ تربيتي روشن و متناسب با 

را وانهادند و اسالمي ارائه ندادند و تنها به تمجيد و افتخار به گذشته اکتفا کردند و گروه دوم يكسره به تقليد از ديگران گرائيدند و تجارب گذشته 

اس کاستي و پستي را در به نيازهاي بومي و شرايط تاريخي و فرهنگـي کشورهـاي اسالمي بي توجه شدند. حاصل اين تقليد اين شد که بذر احس
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با عنايت به ظهور و تداوم انقالب اجتماعي فراگير اسالمي و تأسيس نظام سياسي نوپايي بر اسـاس مبـاني و ارزش  -1

براي حاکميت سياسي برمبناي  يالگوي بديع ۀارائ ۀدر کشور ايران ـ که داعي« جمهوري اسالمي »هاي اسالمي به نام 

هت حل و فصل اهم مسائل اجتماعيِ ناشي از تعارض سنت و مدرنيته دارد ـ لـزوم  بيني و نظام ارزشي اسالم، ججهان

رسد؛ اي براي هدايت و بازسازي نظام تربيت رسمي و عمومي در  اين کشور آشكارتر به نظر ميتدوين چنين فلسفه

هاي عمـومي  يه بر حمايتاي با تكاي با انقالبي گسترده درصدد برپايي و تثبيت نظام اجتماعي تازهچراکه اگر جامعه

فعاليت نهادهاي اجتمـاعِي آن بـه سـبك گذشـته، آن را متزلـزل خواهـد کـرد.         ۀترديد ادامو فراگير مردم برآمد، بي

پيداست که نظام تربيت رسمي و عمومي، به لحاظ تأثير مستقيم وغير مستقيم برنسل جـوان جامعـه، در تـداوم ارزش   

بـديل دارد و عقـب مانـدگي تربيـت رسـمي و      بـي  تثبيت نظام اجتماعي نـو نقشـي  هاي انقالب اسالمي و بازسازي و 

 .17ها منجر خواهد شدهاي انقالب اسالمي، به گسست اجتماعي بين نسل نوخاسته و اين ارزشعمومي از ارزش

سياسـي جديـدي    اي همانند ايران، که انقالب اجتماعي فراگيري در آن رخ داده و نظام ترتيب در جامعهبه اين        

هـاي اصـلي   ايـده  ۀحضور الگويي از تربيـت رسـمي کـه بـر پايـ      ۀهاي اسالمي در آن بر پا شده، ادامبر اساس آموزه

توجه به مباني اسالم ساخته و پرداخته شده است، اصوالً نوعي عقب مانـدگي  بي مدرنيته )اومانيسم و سكوالريسم( و

اسـالمي مطلـوب در    ۀرو تداوم انقالب اسالمي و برپـايي جامعـ  از اين زند.رونده دامن  مياست که به گسستي پيش

هاي اساسي اسالم و انقالب  اسالمي اسـت،  گرو متناسب سازي نهادها، ساختارها و سازوکارهاي اجتماعي، با ارزش

يكرد تربيت رسمي و عمومي با رو ۀتنها با تدوين فلسفنظام تربيت رسمي و عمومي  تحقق اين مهم در خصوص که 

                                                                                                                                                             

روح متربيان کاشتند و نخبگان تربيت شده در اين مؤسسات پيوند روحي و عقلي خود را با جوامع مادري شان گسستند و به غرب پيوستند. اين 

يعني  -جهان امروزفيلسوف مسلمان چاره را در بر گشت به اسالم و تدوين فلسفۀ تربيتي مبتني بر آموزه هاي اسالمي با درک صحيح از شرايط 

 مي داند. -قرائتي نو از فلسفۀ تربيتي اسالمي متناسب با شرايط زمانه

  

در ديدار با وزير آموزش و پرورش و معاونين به چنين مضموني اشاره داشته  23/11/11. مقام معظم رهبري در زمان رياست جمهوري به تاريخ 17

 اند:

وش حقيقت اين است که اگر ما همۀ جوانب کار را درست کنيم االّ جـانب آمـوزش و پـرورش را، هيچ اطمينانـى به ادامۀ ايـن انقـالب پرخرج خ»     

تان، با چنان که شايستۀ آموزش و پرورش انقالبى اين زمان هست با ابتكارعاقبت نخواهد بود...شما اگر چنانچه نتوانيد آموزش و پرورش را، آن

دلسوزيتان و اهتمامتان، با دقتتان در نزديك کردن هر چه بيشتر حرکت آموزش و پرورش به مجرا و نمط دينى حرکت دينى اگر نتوانيد خداى 

وفق نكرده، با اين اهتمام کار را بر روال صحيح حرکت بدهيد و آموزش و پرورش را پيش ببريد انقالب از اين ناحيه ضربه خواهد خورد و اگر م

همچنين ايشان در ديدار باگروهي از مربيان پرورشي و معلمان استان چهار محال « العاده و درخشان در انتظار ما خواهد بود.هاى فوقبشويد آن آينده

  «و الغير. قوام اصلى انقالب در تمام مناطق کشور، براى درازمدت به همين آموزش و پرورش هست»فرمودند که:  22/11/11و بختياري در تاريخ 
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)آن هم بنا بر فهم وتفسير موجهي از اين رويكرد که درقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران شود ممكن مياسالمي 

 و در ديدگاه رهبران انقالب اسالمي متجلي است(.

تربيت رسمي و عمومي )در شكل فعلي آن(، نهادي است که با آغـاز دوران مدرنيتـه در جوامـع غربـي ظهـور      -1     

رو برقراري نسبت دقيق و عقالني بين ايـن نهـاد و   آيد. از اينيافته است و لذا يكي از مظاهر تمدن مدرن به شمار مي

مهم و  ين سنت و مدرنيته است. برقراري اين نسبت، چالشجوامع اسالمي، مستلزم برقراري نسبتي عقالني و مستدل ب

با آن، رويكرد ۀو در خصوص شكل مواجه 11بزرگ جوامع اسالمي از زمان آشنايي با مظاهر تمدن غرب بوده است

 ۀبنـدي از انديشـ  هاي نظري و عملي متفاوتي در جوامع اسالمي شكل گرفته است. اين رويكردها، بنا بـر يـك دسـته   

ساز، که در نگاه گرا و رويكرد تمدن، رويكرد شريعت11اند از: رويكرد تجددگرا، عبارت11عاصر اسالمياجتماعي م

 زندگي و نسبت سنت و مدرنيته تفاوت هاي قابل توجهي دارند. ۀبه مدرنيته و جايگاه دين درعرص

در تـن دادن بـه اصـول و     حـل مسـائل مسـلمانان در دوران معاصـر را،     ۀ، چـار «تجددگرايي »انديشمندان طرفدار      

نمايند تا اين چهارچوب را با اسالم منطبـق، يـا بـه    دانند ) البته برخي از آن ها تالش بليغي ميچهارچوب مدرنيته مي

         تعبيري، اسالم را با اين چهـارچوب سـازگار سـازند(. پـنج محـور اساسـي ايـن ديـدگاه از ايـن قـرار اسـت: نگـرش            

گرايـي.  امــا   گـرايي، تـاريخيت و نسـبيت فهــم و آينـده   يي و تأکيـد بر خرد ابزاري، تـوسعـهگرامدارانه، علـمانسان

، راه حل مسائل اجتماعي مسلمين را در اجـراي احكـام فقهـي بـدون     «گراييشريعت»انـديشمندان طـرفدار رويكـرد 

                                                 

تفوق تمدن غرب و نفوذ و گاه استيالي آن در جوامع اسالمي، برخوردهاي متفاوتي را در ايران به همراه داشته است. گروهي مانند سيد حسن » . 11

گرايش هاي محافظه تقي زاده متمايل به يك تغيير بنيادي در فلسفۀ اجتماعي ايران و خواهان يك نظام اجتماعي سكوالر بوده اند.گروهي ديگر با 

اهلل نوري نمادهاي تمدن غربي را براي دين و ديانت و اسالم خطر تلقي مي کردند. گروه سوم)مانند آيت اهلل نائيني در کتاب کارانه مانند شيخ فضل

ويكردي رابراي مواجهه با تمدن تنبيه االمه و تنزيه المله( قائل به تلفيق و جذب عناصري از تمدن مغرب زمين در انديشۀ  اسالمي بودند و چنين ر

 (1732سيد حسين سيف زاده،«.)غرب برگزيده اند

 ، 1731تر از خصوصيات اين رويكردها نگاه کنيد به: سبحاني،. براي آگاهي بيش 11

در »چنين فرموده اند:  13/3/31. مقام معظم رهبري در راستاي نقد تجددگرايي افراطي درديدار با استادان دانشگاه هاي استان سمنان در تاريخ  11

شان اين شد که اگر ايران بخواهد پيشرفت کند، بايد از فرق سر تا پا غربىِ اول ما عقيده ۀدوران مشروطيت و بعد از استقرار آن، روشنفكرهاى درج

ريزى هلوى آمد اين را برنامهطور هم عمل کردند و اين روند تا حكومت پهلوى ادامه داشت. حكومت پکامل بشود! اين، يعنى تقليد محض. و همين

کرد تا با سرعت بيشترى اين کار انجام بگيرد... اين سرگذشت تحوالت ما در دوران طاغوت است که با همان مديريت خطرناک به سمت نابود 

و پيشرفت تقليد، پيشرفت  هاى غربى و بيگانه، بعضاً حتّى خائنانه است.... تقليد، رايج شدنهاى پيشرفت و نسخهکردن اصالت ها رفت... نسخه

ودمان به نيست..... نه اينكه ترجمه را رد کنيم...نه خير، ترجمه هم خيلى خوب است؛ ياد گرفتن از ديگران خوب است؛ اما ترجمه کنيم تا بتوانيم خ

بمانيم...زبان ملى را مغشوش وجود آوريم. حرف ديگران را بفهميم تا حرف نو به ذهن خود ما برسد؛ نه اينكه هميشه پاى حرف کهنۀ ديگران 

 «سازى، پيشرفت نيست.بازى به جاى مدلکردن، هويت اسالمى ملى را سلب کردن و مدل
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گرايـي و  گرايي، آئيننج محور اصولهاي اين گروه حول پدانند. انديشهنياز به پردازش الگوهاي عيني و تجربي مي

تمدن »چرخد. اما رويكرد گرايي ميگرايي و روشمندي در فهم دين، التقاط ستيزي و گذشتهمداري، اجتهادتكليف

ديگري را برگزيده است. در اين رويكرد، افزون بر وحي و تعـاليم   مواجهه با مظاهر مدرنيته، جهت ۀدر زمين« سازي

زندگي فردي قرار ندارد بلكه  ۀشود. دين صرفاً در قلمرو و محدوداي براي عقل در نظر گرفته ميديني جايگاه ويژه

هاي مختلف سياسي و اجتماعي حضـور اساسـي دارد. ديـن در عرصـه    شود و در عرصهجامع زندگي تلقي مي ۀبرنام

الفراغ وارد نشده همنطقـ ۀمثاببه هايي نيزهاي مذکور اصول کلي و در مواردي اصول و قوانين جزئي دارد و در عرصه

 است. 

هاي ها در چهارچوب مباني و ارزشآن ۀاخير، استفاده از عقل و دانش متراکم بشري و توسع ۀرو در عرصاز اين      

توانند و بايـد بـر مبنـاي تفسـير کتـاب و سـنت و       ديني، جايگاه ارزشمندي دارد. بر اساس اين رويكرد، مسلمانان مي

ريزي تمـدن نـوين اسـالمي    اسالمي، متناسب با مقتضيات زمان و مكان به سوي پي ۀوشمند و پويا، در جامعاجتهاد ر

اسالم، تنها در قالب فرآيند نوسازي جامعه به سوي يك  ۀجانبسازي، اجراي همهگام بردارند. از منظر رويكرد تمدن

ريـزي  ها ميسر است. لذا اين رويكرد براي پـي نالگوي مطلوب اسالمي و تأسيس نهادها و سازوکارهاي متناسب با آ

تمدن نوين اسالمي بر ضرورت تدوين الگوهاي اجتماعي تأکيد دارد. لذا  بنا بر ايـن رويكـرد کـالن در مواجهـه بـا      

مدرنيته، که به نظر مي رسد با توجه به شواهد وقرائن بسيار با راهبردهاي کالن انقالب اسالمي وجمهـوري اسـالمي   

 يوعموم يرسم يتنظام ترب يزمان برا ياتمناسب با مقتض يرانيوا ياسالم يالزم است فلسفه ا ،اسبت داردايران  من

 شود. ينکشور ما  تدو

 يبـرا  يروشـن  يابواب فقه اسـت کـه داللـت هـا     يو گسترده در تمام يرفراگ يازقواعد فقه "13يلسب ينف" ۀقاعد -3

 يـن نظر از مباحث و اخـتالف فقهـا بـر سـر ا     رفدارد. ص يگربا جوامع د يها و مناسبات جوامع اسالم ياستس يمتنظ

                                                 

. سبيل به معناي راه و حجت است و از نظر فقهي مراد از نفي سبيل اين است که خداوند متعال حكمي جعل ):وضع( نكرده است که بر اثر آن  13

مفاداين آيه اين است   "خداوند تسلطي براي کافرين بر مسلمانان قرارنداده است."سورۀ نساء مي فرمايد 11ابت کند. آيۀبرتري کفار را بر مسلمانان ث

 29/1/39، تاريخ استخراج، قاعدۀ نفي سبيلکه خداوند حكمي را که موجب تسلط کفاربر مسلمانان شود جعل نكرده است. )حسن رضايي، 

رچه برخي) مانند شيخ انصاري( اعتقاد دارند که اين آيه ناظر به حيات اخروي است اما بنابر مفاد برخي ديگر از وبگاه پژوهشكدۀ باقرالعلوم(. اگ

عقل و آيات ديگر قرآن و رواياتي  مانند حديث مشهور پيامبر )ص( که مي فرمايد اسالم دين برتر است و هيچ آئيني بر او برتري ندارد و همچنين 

،تاريخ قاعدۀ نفي سبيل از نظر فريقيناسالمي جزء قواعد فراگير و گسترده در تمامي ابواب فقه است)رحماني،  اجماع، اين قاعده درفقه

(. درتاريخ اسالم به ويژه دوران معاصر، فتواهاي متعددي ناظر بر اين قاعده فقهي بوده www.hawzah.netوبگاه حوزه : 29/1/39استخراج، 

 توا به ملي شدن صنعت نفت، فتواي تحريم کاپيتوالسيون و ماننداين ها)رحماني ، همان منبع(است. مانند فتواي تحريم تنباکو، ف
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 يموضوعات فرهنگ ينۀکه در زم يندرفتار نما يبه گونه ا يدبا يجوامع اسالم يدآ يقاعده و موارد شمول آن به نظرم

بـاز نشـود و    يشـان از ا يريپـذ  ۀو سـلط  يگانگـان آن  بـاب سـلطه ب   يو نهادهـا  ياجتمـاع  يو سازو کارها يو اجتماع

 يـن دانش ها و تخصص ها نظر داشته باشند. ا سازي يبه کسب قدرت و استقالل و بوم يو نظر يفكر يدرحوزه ها

 يـايي بوده است. پو 13يرهبران جوامع اسالم يدو تأک ييدمسلمانان به شدت مورد تأ يدارياست که در دوره ب يانيجر

بـا اقـوام ملـل     يخواهـدبود. اگرچـه بـاب تعامـل و تعـاط      يرشـ نگ ينجوامع  در دوران معاصرمرهون چن ينا يو تعال

بـا جـذب    يـاد، اند و با تـالش ز  يدهگاه مسلمانان به دور خودحصارنكش يچبوده و هست وه گوناگون بر مسلمانان باز

 ينفـ  ۀگونه تعامل بـر اسـاس قاعـد    ينا  يكنتر کرده اند. ل يارا پو يفرهنگ و تمدن اسالم يگر،ملل د ۀعناصر سازند

 است.  يرششود مورد پذ يجوامع اسالم يو موجب غنا يگانگانب يجادسلطۀا يکه مستلزم نف يتنها در صورت يل،سب

جوامـع   يتـي نفوذ اسـتعمار گـران، نظـام ترب    يمهم بر ا ياز مجار يكينشان داده است که  يزن يرتجارب قرون اخ       

در  يخواهـد بـود و بـرعكس وابسـتگ     يالت تحوالت اجتمـاع و اص ياييساز پو ينهناوابسته زم يتينظام ترب يرااست. ز

به نظـر    يل،سب ينف ۀقاعد  يبه اقتضا ينانجامد.  بنابرا يم يقعم يو فرهنگ ياجتماع ياسي،س يبه وابستگ يتينظام ترب

 يرآن کـه تحـت تـأث    يدر شـكل فعلـ   يو عمـوم  يرسم يتنهاد ترب يژهبه و ي،جوامع اسالم يتيترب يرسد نهاد ها يم

 يـن حاکم بـر ا  ياجتماع يو بسترها يطو شرا يمتناسب با فرهنگ اسالم يدشكل گرفته است، با ينتجارب مغرب زم

 يـت منجـر بـه تثب   يتـي ترب ينظام ها يگرنهاد با د ينا يرشوند تا دادوستد وتعامل ناگز يو الگوساز يفجـوامـع بازتعر

مهـم   يـن رسـد، تحقـق ا   ينشـود. بـه نظـر مـ     يامع اسالمجو يتيبر نظام ترب يگانگانب يو فرهنگ يوتداوم  تسلط فكر

نظـام   يبـرا  يخاص يتيِترب ۀفلسف ينو تدو  يوعموم يرسم يتترب يواردات يالگو  يتيترب ۀدر فلسف يمستلزم بازنگر

 گونه جوامع است.  ينا يوارزش ها وفرهنگ  اسالم يفكر يمتناسب با مبان يوعموم يرسم يتترب

با توجه به نكات ياد شده مي توان گفت اهتمام به اين امر بنيادي)يعني تدوين فلسفه اي خـاص بـراي نظـام تربيـت        

بايست در کشور ما بالفاصله پس از پيـروزي انقـالب اسـالمي ـ هـم      رسمي وعمومي با ويژگي اسالمي وايراني( مي

شد کـه متأسـفانه   ه از نظام سياسي پيشين ـ آغاز  مي زمان با اصالحات ضروري کوتاه مدت در نظام آموزشي بازماند

  19 اين امر مهم تاکنون به داليل متعدد به تأخير افتاده است.

                                                 

 . از جمله جمال الدين اسدآبادي، محمدعبده، اقبال الهوري و امام خميني)ره( 13

آموزش و پرورش با جهت  ۀسفو تأکيد ايشان مبني بر لزوم مشخص شدن فل 31و مرداد  31. خوشبختانه سخنان مقام معظم رهبري در ارديبهشت 19

 بسيار مناسبي را براي اهتمام به اين ضرورت تاريخي فراهم آورد.  ۀعنوان اولين گام تحول اساسي در اين نظام، زمينگيري اسالمي تحت

https://zemnekhedmat.org



  جمهوری اسالمي ايراندر رسمي وعمومي تربيت فلسفه بنيادين :نظری تحول  مباني

 

18 

 

تربيـت رسـمي و عمـومي در     ۀفلسـف » رو متصديان مطالعات نظـري سـند ملـي آمـوزش و پـرورش، تـدوين      از اين    

تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت  بهاند تا همت خويش قرار داده و کوشيده ۀرا وجه« جمهوري اسالمي ايران

 مـدون  و مـدلل  پيوسـته،  هـم  بـه  سـازوار،  جـامع،  ايمجموعـه  در قالـب  رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران

که گفته شد تا کنـون اقـدام قابـل تـوجهي در ايـن      بپردازند. چنان« فلسفۀ تربيت در جمهوري اسالمي ايران» برمبناي

 را مـي تـوان   «  تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسـالمي ايـران   ۀفلسف»تدوين ؛ لذا  21ته استخصوص انجام نياف

اولين گام جدي در اين مسير محسوب نمود. امّا پيش از ورود به بحث اصلي يعني تبيـين مبـاني، چيسـتي، چرايـي و     

چگونگي تربيت رسمي و عمومي الزم است اشاره کوتاهي به روش شناسي تدوين فلسفۀ تربيـت رسـمي و عمـومي    

 . داشته باشيم

 

 تدوين فلسفه تربيت رسمي وعموميروش شناسي 

 عبارت است از:        « تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران ۀفلسف»تحقيق، مقصود از  در اين-1

 بـه  " ايـران  اسـالمي  درجمهـوري  تربيت فلسفۀ"برپايۀ که مدون، و مدلل پيوسته، هم به سازوار، جامع، اي مجموعه»

  «د.پرداز مي ايران اسالمي درجمهوري تربيت رسمي و عمومي چگونگي و چرايي چيستي، تبيين

مبـاني،  ) ايـران  اسـالمي  درجمهـوري فلسـفۀ تربيـت    مباحـث  در تدوين فلسفۀ تربيت رسمي و عمومي، عالوه بـر   -2

سياسي، حقوقي، روان شناختي و جامعه  برخي  از گزاره هاي مقبول در مباحث چيستي، چرايي و چگونگي تربيت(، 

 .مورد توجه قرار گرفته اند به عنوان مباني تربيت رسمي وعمومي شناختي نيز به اقتضاي ماهيت اين نوع تربيت

، بيان استداللي و مبرهن اين مباحث است، بـا  رسمي وعمومي  منظور از تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت -7

 مبـاني »هاي معتبرفلسفي )مسلم فرض شده و اثبات شده در جـاي خـود( تحـت عنـوان     توجه به مجموعه اي از گزاره

اي کـه  گونـه ؛ بـه و نيز با عنايت به مفاد مباني سياسي ،حقوقي ،روانشناختي وجامعه شـناختي يادشـده    «اساسي تربيت

بيان تجويزي آن   -به صورت اصول موضوعه-بتوان به لحاظ منطقي در صورت اذعان به درستي و حقانيت اين مباني

 . حقيقت تربيت، امري مدلل و مستدل دانست ۀمطالب را دربار

                                                 

ن مسير برداشته است و نيز هايي در ايکه گام« طرح کليات تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران».  البته تالش شايان تقدير 21

( در اين ميانه استثنا هستند. ولي چنان که در پيش 1731)باقري، « آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران ۀيابي به فلسفپژوهشي براي دست»طرح 

 گفتار اين مجموعه اشاره شد اين دو تالش ارزشمند در اين زمينه با کاستي هاي جدي مواجه هستند. 
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بـا  کوشيده ايـم   در جامعه ايران در پاسخ به چالش هاي اکنون و آيندۀ تربيت رسمي و عموميو  در اين مجموعه -1

ضمن رعايت  شـرايط اجتمـاعي وسياسـي جامعـۀ ايـران در دوران       -اتكا به فلسفۀ تربيت در جمهوري اسالمي ايران 

ي چيستي، چرايي و چگونگي تربيت رسمي و عمـومي  برا -انقالب اسالمي ومتناسب با نظام جمهوري اسالمي ايران

 به صورت نظام مند تهيه و تدوين شود.مستدلي  نظري پاسخ هاي

استنتاج واستنباط مباني تربيت و چگونگي استناد و استدالل به آن ها براي تبيين چيستي، چرايي وچگونگي  ۀنحو -1

دليـل ماهيـت تجـويزي    هـا و بايـدها، بـه   بـين هسـت  شناسي خاصي )در ايجاد ارتباط از روش رسمي وعمومي تربيت

تجويزي در مقدمات اسـتدالل بـر ايـن     -توصيفي و  استنباطي  -مباحث فلسفۀ تربيت و حضور توأمان عناصر تحليلي

آن( قرار داد ونه  ۀبرهان )قياس منطقي و اَشكال اربع ۀتوان آن را در قالب شكل سادکند که نه ميمباحث( تبعيت مي

با عنايت به التزام به تأثير پذيري فلسفۀ تربيت اسالمي از تعاليم ديني اسالم و سـازگاري محتـواي آن بـا     ممكن است

اين تعاليم، اين روش شناسي را صرفاً در محدودۀ يكي از رويكردهاي پژوهشي رايـج در حـوزۀ فلسـفۀ تربيـت)نظير     

يـه نمـود. همچنـان کـه نمـي تـوان بـراي تـدوين         رويكردهاي استنتاجي،تحليلي، انتقادي يا رويكرد قياس عملـي( تعب 

مصاديق متنوع فلسفۀ تربيت روش شناسي کامالً واحدي را در نظر گرفت. لذا ما در اين مجموعه با شيوه اي ابـداعي  

براي تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت رسمي و عمومي، براساس نگرش اسالمي مناسب براي  جامعه اسالمي 

 اصر، به ترتيب اين گام هاي روشمند را طراحي و اجرا نموده ايم:ايران در دوران مع

تكيه بر مباحث فلسفۀ تربيت در جمهوري اسالمي ايران ضمن  ،پيشين معتبر مراجعه به تحقيقاتنخست با  - 1-1

وان و متناسب با آن ، مجمـوعه اي از گـزاره هاي مدلل سياسي، حقوقـي، روان شناختي و جامعه شناختي را تحت عن

 برگزيده ايم  و آنها را پس از دسته بندي، به اختصار تبيين نموده ايم؛« مباني تربيت رسمي و عمومي»

براساس داللتهاي فلسفه تربيت در  آن گاه به بـررسي و نقـد الگـوهاي رايج تـربيت رسمي و عمومي - 2-1 

ا  بررسي و  قوت ها و ضعف هاي الگوهاي پرداخته ايم و تحقيقات پيشين در اين زمينه ر جمهوري اسالمي ايران

 رايج تربيت رسمي و عمومي شناسايي کرده ايم. 

ويژگي هاي تربيـت رسـمي و    در مقام تبيين چيستي تربيت رسمي وعمومي،درمرحلۀ بعد، کوشيده ايم تا  - 7-1

احصا  در جمهوري اسالمي ايران متناسب با فلسفۀ تربيت )درسه دسته ويژگي هاي عام ، خاص واختصاصي( عمومي

بـه   و تحليل صـورت گرفتـه از نقـد تربيـت رسـمي و عمـومي رايـج،        بر اساس اين  ويژگي ها  سپسو تشريح شود. 

 متناسب با نظام جمهوري اسالمي ايران اقدام کرده ايم. آن ي برايپردازش تعريف
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محتـواي فلسـفۀ تربيـت در    بـا نظـر    مي و با تحليل  تعريف ارائه شـده بـراي تربيـت رسـمي وعمـو     آنگاه   -1-1  

تربيـت   ( و چگـونگي تربيت رسـمي وعمـومي    جمهوري اسالمي ايران،  به تبيين چرايي)ضرورت و غايت و اهداف

حوزه مطالعـات   محور سوم  با تكيه برتحقيقات انجام يافته در سپس  و )اصول، ارکان( پرداخته ايمرسمي و عمومي 

ي شش گانه  تربيـت را  الگوي نظري ساحت هاو تعديل يافته هاي اين تحقيقات ،  آموزش وپرورش نظري سند ملي

 . بيان نموده ايم  

رسـمي   در نهايت، محصـول تـالش  فكـري خـود را در زمينـۀ تبيـين چيسـتي،چرايي وچگـونگي تربيـت          - 1-1

چندين مرحله و به  که نتيجۀ مباحثات فكري طوالني و جلسات مفصل اقناعي بين همكاران طرح بود، طي وعمومي 

صورگوناگون در معرض نقد وبررسي نـاظران محتـرم طـرح، برخـي از صـاحب نظـران فلسـفۀ اسـالمي، بسـياري از          

استادان فلسفۀ تربيت، اعضاي کميسيون تعليم وتربيت شوراي عالي انقالب فرهنگي و کارشناسان کميسيون حوزوي 

، کارشناسان حوزه هاي سـتادي واجرايـي وزارت آمـوزش    اين شورا، جمعي از صاحب نظران تربيتي، مديران ارشد

وپرورش و برخي از مدرسان مراکز تربيت معلـم قـرار داديـم و بـا دريافـت بازخوردهـاي انتقـادي ايشـان نسـبت بـه           

ويرايش( بر اساس اين نظرات ارزشمند برآمديم 12محصول اين تالش، در صدد اصالح تدريجي ومتناوب آن )طي 

نـوعي هم فكـري و تـوافق نسبـي ميان محصـول تالش فكـري خـود بـا نظــرات مختلـف مطـرح       تا در حد امكان به

 شده در اين باره دست يابيم. 

به محصول اين تالش عقالني در خصوص تبيين  21در نهايت با توجه به ضرورت  اعتبار بخشي اجتماعي -1-1  

 معتبر ومقبول   چهارچوب نظري ،  به گونه اي که  بتواند به مثابه رسمي وعمومي  چيستي ،چرايي وچگونگي تربيت

نقشي واقعي در پشتيباني ،هدايت ،تنظيم و ساماندهي نظام تربيت رسمي  اسالمي ، جامعهسياست گذاران فرهنگي 

ربيت وعمومي  ايفا نمايد  ، نتيجه کار خود را  نخست در مرجع ذيصالح قانوني و سياست گذار در خصوص نظام ت

رسمي وعمومي يعني شوراي عالي آموزش وپرورش ارائه نموده ايم و پس از تاييد کليات اين مجموعه در شوراي 

عالي آموزش وپرورش، نتيجه اين  تالش فكري را به باال ترين مرجع تصميم گيرنده در باره کل  فرآيند تربيت در 

ضه کرده ايم. در اين مرحله با گرفتن بازخوردهاي متعدد جامعه اسالمي ايران يعني شوراي عالي انقالب فرهنگي  عر

                                                 

چنانچه   در بند پيشين گذشت ابتدا محصول  اين کوشش فكري  را ، به لحاظ علمي، به محك نقد وبررسي عالمانه از منظر . البته 21

صاحبنظران متعدد به ويژه متخصصان فلسفه تربيت گذاشته بوديم و در نتيجه به نوعي توافق جمعي قابل قبول ميان خبرگان موضوعي در 

 اين خصوص دست يافته  بوديم
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از اعضاي محترم اين شورا و  بحث وبررسي تفصيلي  متن پيش نهادي توسط کارشناسان مورد اعتماد شوراي 

که خوشبختانه از آغاز نيز به عنوان   –انقالب فرهنگي و پذيرش نظرات اصالحي داور نهايي مورد قبول اين مرجع 

ظران علمي مورد قبول جامعه علمي از سوي شوراي علمي طرح تدوين سند ملي آموزش وپرورش وکميته يكي از نا

مطالعات نظري  براي نظارت بر مطالعات بنيادي مورد نياز و نيز فرآيند تلفيق مطالعات نظري تعيين شده بودند ولذا به 

ار بخشي اجتماعي اين مجموعه مدون به عنوان نسبت به اعتب -خوبي  بر روند تدوين اين مجموعه اشراف داشته اند

 اقدام نموده ايم.        «فلسفه تربيت رسمي وعمومي مقبول ومعتبر در جامعه اسالمي ايران»

   

        *  *  * 

          طـرح مجـا ذيـل چهـار عنـوان زيـر      بنا بر تعريف مورد نظر، مباحث فلسفۀ تربيت رسـمي وعمـومي در ايـن    اينك     

 ند:شومي 

o مباني تربيت رسمي وعمومي)مفروضات سياسي، حقوقي، روان شناختي و جامعه شناختي(؛ 

o ها(؛ چيستي تربيت رسمي و عمومي)تعريف و ويژگي 

o  چرايي تربيت رسمي و عمومي )ضرورت، غايت و هدف کلي(؛ 

o  و  هـاي تربيـت وبيـان  ارکـان    چگونگي تربيت رسمي و عمومي)اصول کلي، توضيح  الگوي نظري سـاحت

 عوامل سهيم و مؤثر در تربيت رسمي وعمومي(. 

اما به لحاظ اينكه  فلسفه تربيت رسمي وعمومي  بيش از هر چيز بر مفاد فلسـفه تربيـت در جمهـوري اسـالمي ايـران      

  :در اين بخش  به خالصه اي از مباحث آن مجموعه اشاره کنيم نخست  مبتني است لذا بر آن  شديم تا

 

 )مباني عام تربيت رسمي وعمومي(تربيت در جمهوري اسالمي ايرانخالصه فلسفه -1
اري سيورزي بهاي پيچيده اجتماعي است که از دوران کهن تاکنون مورد تأمل و انديشهفرايند تربيت يكي از واقعيت

تا مدخل هستند،  هدايت اين فرايند پيچيده که عوامل بسياري ذي براي شناخت واز انديشمندان قرار گرفته است. 

 در اين باب سرمايه بزرگي اينك  اي که گونههاي فكري بسياري صورت گرفته است. بهها و مجاهدتتالشکنون 

 يار بشر قرار دارد. تدر اخ
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ها، فلسفه تربيت است. فلسـفه تربيـت بـه مثابـه محصـول تعقـل بشـر در زمينـه چيسـتي، چرايـي و           يكي از اين سرمايه

بـا شـيوه    کند ابعاد مختلف فرايند تربيـت را  مباني فلسفي معتبر است که تالش ميبر  يت با تكيه چگونگي فرايند ترب

البته فلسفه تربيت داراي مصاديق متنوعي است کـه در هـدايت   تحليل، تفسير، نقد و تبيين نمايد. عقالني واستداللي  

 آفرين مي باشند.شايسته  فرايند تربيت نقش

هاي معتبر و اي مدون از گزارهديد هر نظام تربيتي در جهان حاضر نيازمند آن است که مجموعهتربياما در اين ميان  

مدلل ناظر به تبيين چيستي و چرايي و چگونگي تربيت، به شكلي جامع، سازوار، به هم پيوسته و با تكيه بر مباني 

دهي سامانو اساس آن هدايتر ود تا باساسي معتبر و متناسب با نظام فكري و ارزشي مقبول در آن جامعه تدوين ش

بگيرد. بديهي اين  درستي صورتنهادها و عوامل تربيتي فعال به  هتدابير و اقدامات تربيتي در انواع تربيت و هم

بايست بر مبناي نظام فكري و ارزشي جامعه براي کارآمدي و اثرگذاري مي مجموعه با عنوان فلسفه تربيتي اجتماع

 گذاران و کارگزاران نظام تربيتي باشد. نظران، سياستنين مورد وفاق نسبي صاحبچتدوين گردد و هم

اقدام به ، تدوين سند ملي آموزش و پرورش برحسب نياز و ضرورت پيش گفته  در طرح اي برمبناي چنين مفروضه

. همانگونه يمجمهوري اسالمي ايران نمود مقبول در متناسب با نظام فكري و ارزشي ي جامعه ايرانتدوين فلسفه تربيت

ي براي تبيين چيستي، چرايي و زهاي تجويبه بيان گزارهچهارچوب فلسفي طور قبل مذکور افتاد اين سکه در 

 پردازد. ي معتبر ميانچگونگي تربيت مبتني بر مب

که به عنوان بوده است   لذا ساختار فلسفه تربيت تدوين شده داراي چهار بخش مباني، چيستي، چرايي و چگونگي

اين چهار بخش به طور خالصه  اينك  .مورد توجه بوده اندفلسفه تربيت رسمي و عمومي  اصلي جهت تنظيم   بنيان 

  درکفهم و   به  پيش سازمان دهنده ذهني مثابه   شود تا بهمي بيانبراي ارايه يك تصوير مجمل از اين مجموعه 

بديهي است براي توضيح اين مباحث  ومستندات آنها بايد به اصل  کمك کند. فلسفه تربيت رسمي و عموميمفاد 

 متن فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران  مراجعه نمود .
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  مباني اساسي  تربيت-0-0

ها و امكاناتش، ايگاه و موقعيت او، سرمايهه از هستي و جهان و انسان و نيز جهايي هستند کمباني تربيت گزاره   

توان سه دسته مباني را براي تربيت و انواع آن در نظر کند. به طور کلي ميهايش بحث ميها و محدوديتضعف

خيزد دوم مباني علمي که معتبر و مقبول جامعه بر مي ارزشيگرفت نخست مباني فلسفي است که جهان بيني و نظام 

االصول بايد با مباني فلسفي هماهنگ و سازگار باشند. د و اين مباني علينآيرتبط با تربيت به دست مياز علوم مثبته م

بخش  . در شود گر ميي )سياسي و حقوقي( که براساس قوانين موضوعه و قانون اساسي جلوهزسوم مباني تجوي

 و عموميچگونگي تحقق فلسفه تربيت رسمي  زو براي تبيين و تجوي شده است مباني تربيت، به مباني نوع اول توجه 

 شود. گرفته مياز مباني علمي و حقوقي و سياسي نيز بهره

مباني فلسفي تربيت از  شناسايي ها و تفكر اسالمي است بايد براياز آنجا که جامعه ايران امروز مبني بر نظام ارزش

اياي مدللي هستند قضربيت )ديني و فلسفي( مجموعه و مباني اساسي ترمنابع معتبر اسالمي بهره گرفته شود. از اين 

      در پنج گروه گزاره هاشود. اين که با توجه به آنها چيستي و چرايي و چگونگي تربيت در نظام اسالمي تبيين مي

سامان  شناختي دين مبانيارزش شناختي و  مباني معرفت شناختي، مباني انسان شناختي، مباني شناختي،هستي مباني

 اند.يافته

 مباني هستي شناسي  1-1-1

خداوند وديگر  ۀهاي توصيفي ـ تبييني دربارشناختي تربيت در اين مجموعه، بخشي از گزارهمقصود از مباني هستي

بيني اسالمي يا عناصرهستي)حقيقت وجود وبرخي احكام کلي مربوط به واقعيات جهان( است که در مباحث جهان

 است. طور مدلل و مبرهن مطرح شده يا مفروض  قرار گرفتهمي، بهدانش فلسفۀ اسال ۀدر حوز

 مي باشند: با توجه به اين تعريف، مهم ترين اين مباني به اين شرح   

o .جهان هستي واقعيت دارد ؛ ولي هستي به طبيعت منحصر نيست 

o  .خداوند مبدأ و منشأ جهان و يگانه مالك، مدبّر و رب حقيقي همۀ موجودات عالم است 

o  ويژگي ذاتي جهان موجودات)عالم امكان(، فقر ونيازمحض به واجب الوجود است. اين فقرذاتي سبب

 الوجود به طور ابدي محتاج بمانند.شود موجودات نه تنها در پيدايش، بلكه در بقا نيز به ذات غني واجبمي
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o  نهايت به وحدت باز مي در جهان هستي در عين وحدت، کثرت وجود دارد اما کثرتي غير اصيل که در

 گردد.

o .آفرينش جهان هستي، غايتمند و خداوند غايت همۀ موجودات است 

o کنـد. ها هدايت ميآن ۀخداوند خير بنيادين هستي است و همۀ مـوجـودات عالـم را بـه سـوي کمـال شايست

 لـذا تمـام مـوجـودات جهـان هستـي از هـدايت الهـي برخوردارند.

o  نظام احسن برخوردار و اراده و سنـن الهـي بـر جهـان هستـي حاکم است.جهان آفرينش از 

o .نظام علت و معلول و سبب و مسبّب بر جهان هستي حاکم است 

o  جهان آفرينش داراي نظامي يك پارچه است سراسر آن آيت و نشانۀ علم و قدرت و حكمت و مهر نامتناهي

 خداوند است

o  آن وجود تدريجي و در زمان دارند و همواره در حال  شدن و عالم ماده و همۀ موجودات وابسته به

 دگرگوني و حرکت مداوم اند.

o پذير و فناشدني هستندهاي آن، اموري در حال تزاحم، محدود، پايانجهان طبيعت و همۀ واقعيت. 

 شناختيمباني انسان-2-0-0

 ۀهاي توصيفـي ـ تبييني مدلل درباردسـته از گـزارهشناختي، در ذيل مبانـي اساسـي تـربيت، آن مراد از مباني انسان

واقعيت وجود انسان است، که از تعاليم اسالمي يا معارف اصيل اسالمي  در مقام توصيف خصوصيات عموم افراد 

 ها را بهاند و بايد آنالنفس فلسفي( استخراج شدهنوع بشر يا از مباحث مربوط به تعريف انسان در فلسفۀ اسالمي )علم

فلسفي تربيت، سنگ بناي اصلي هرگونه تـوصيف  ۀلحاظ نقش محوري تبيين و ترسيم سيماي کلي انسان در هر نظري

 تـربيت با رويكـرد اسالمـي دانست.  ۀو تبيينـي از فلسفـ

 :بر اين اساس مي توانيم اهم اين مباني را به اين شرح برشماريم 

o :يت در هم تنيده و مرتبط.دو حيثانسان موجودي است مرکب از جسم و روح 

o شود .حقيقت انسان، روح اوست و کمال و جاودانگي آدمـي بـه کمـال و بقـاي روح مربوط مي 

o شود .حقيقت انسان، روح اوست و کمال و جاودانگي آدمـي بـه کمـال و بقـاي روح مربوط مي 

o استنهايت( انسان بر حسب فطرت و آفرينش، جوياي همۀ مراتب کمال )تا حد بي 

o .آفرينش انسان، هدفمند و در هماهنگي کامل با غايت هستي است 
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o هاي الهي بر زندگي انسان حاکم است.سنت 

o  انسان هم کرامت ذاتي دارد و هم مي تواند کرامتي اکتسابـي به دست آورد و لـذا اين قابليت را دارد که خليفۀ

 خدا در روي زمين باشد.

o برابرند و از حقوق و تكاليف عادالنه برخوردارند.ها، برحسب آفرينش همۀ انسان 

o اي به نام عقل و خرد به انسان ارزاني داشته است.خداوند توانايي ويژه 

o .انسان موجودي آزاد و صـاحب اختيـار است که ايـن آزادي واختيـار را خـدا به اوداده است 

o وتمايالت گوناگون که مي توانند در هر  انسان موجودي است داراي استعـدادهـاي طبيعـيِ متنـوع و عواطف

 جهت )مثبت يا منفي( فعليت يابند و تأثيرگذار باشند .

o اند.ها، ضمن داشتن طبيعت و فطرت مشترک، داراي خصوصيات متفاوتانسان 

o .وجود انسان همواره در حال شدن، حرکت و دگرگوني است 

o  د و تغيير دهد.تواند آن را درک کناست و مي« موقعيت»انسان همواره در 

o ها و مواجه با بسياري از تهديدهاي انسان در عين برخورداري از استعدادهاي فراوان، داراي انواع محدوديت

 بيروني ودروني ا ست.

o پذيرد وهم انسان موجودي اجتماعي است. لـذا هم وجـود آدمـي تاحـدي قابـل تـوجه از شرايط اجتماع تأثير مي

 خويش، با ديگران ارتباط برقرار کند و اجتماع را تحت تأثير خود قرار دهد. مي تواند با توسعۀ وجودي

o  آدمي  در تكوين و تحول هويت ناتمام و پوياي خود، نقش اساسي دارد. معرفت، باور، ميل، اراده، عمل )فردي

نسان اوجمعي( مداوم ودر نتيجه کسب صفات و توانمندي هاو مهارت ها، عناصر اصلي تكوين و تحول هويت

 اند. 

o هاي مختلف قابل تحقق است.هويت دو وجه فردي و جمعي دارد و در انواع و جنبه 

o  انسان موجودي مكلف است و نسبت به انجام تكاليف خود، نخست در برابر خداوند و سپس در برابر خويشتن

 وديگران مسئوليت دارد.

o ل  وجود تهديد هاي بيروني و دروني، آفريني در روند تكوين و تحول هويت خويش به دليآدمي براي نقش

 نيازمند استعانت از خداي متعال  وبهره مندي از راهنمايي ومساعدت انسان هاي رشد يافته است. 
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o  خداوند، که مربي حقيقي آدميان است، همواره مصاديقي از انسان کامل را، به مثابۀ واالترين اسوه هاي آدمي در

دهد تا روند تكوين وتعالي هويت شان، با معرفت به اين مصاديق و توال وتأسي مسير هدايت آنان  قرار داده و مي 

 به ايشان، به وجه مطلوب، صورت پذيرد

 شناختيمباني معرفت-0 -9-0

شناخت آدمي و  ۀهاي توصيفي و تبييني درباربخشي از  گزارهشناختي در اين مجموعه منظور از مباني معرفت     

معرفت ۀحدود و ثغور آن است، که بنا بر سنت متعارف در مباحث فلسفي معاصر و با توجه به اهميت بسيارِ عرص

)هر چند در شناختي متمايز گشته استشناسي در تبيين فلسفۀ تربيت، مباني مربوط به اين عرصه از مباني عام انسان

اهم  ي مهم، چنين تمايزي وجود ندارد(.به بسياري از مباحث اين عرصهمتون رايج فلسفۀ اسالمي با وجود پرداختن 

 اين دسته از مباني اساسي تربيت، به اين شرح قابل تبيين هستند:

o .انسان نسبت به شناخت هستي و درک موقعيت خود وديگران در هستي توانايي دارد 

o  مختلف داردعلم  انسان داراي اقسام حقيقي و اعتباري است و مراتب و سطوح 

o األمر( است.معيار اعتبار علم، مطابقت با مراتب گوناگون واقعيت )نفس 

o .علم در عين ثبات )از منظر معلوم(، داراي ويژگي پويايي)از منظر عالم(  است 

o در اختيار دارد که مكمّل يكديگرند و براي شناخت منسجم و جامع  يآدمي منابع  وابزار شناخت متعدد

 توان از برخي به نفع ديگري دست برداشت.بايد از همۀ آن ها بهره گرفت و نميهان واقعيات وحقايق ج

o ورزي(، که در شناخت حقيقت هستي و انسان هم در مقام نظر و هم در عرصۀ عمل، از توانايي تعقل )عقل

 کسب سعادتِ جاويد نقش اساسي دارد، برخوردار است.

o است. هايي همراهشناخت آدمي با موانع و محدوديت 

 شناختيمباني ارزش-4-0-0

درک و  ۀها و نحـومـاهيت ارزش ۀمباحثـي دربار»مقصـود از مبـاني ارزش شنـاختـي در ايـن مجمـوعـه،    

بر ها هاي معتبر و چگونگي تحقق آنهاي مربوط به بيان مصاديق  ارزشها و نيز بخشي از گزارهاعتباربخشي آن

است، که  هاي مبتني بر دين حق يا سازگار با آن(اسالمي )مباني وارزش ۀجامعاساس نظام معيار مقبول در 

فلسفۀ اخالق و حكمت عملي با رويكرد اسالمي يا از منابع بيانگر نظام ارزشي و اعتقادي اسالم،  ۀعموماً از حـوز

 «.اندبه عنوان اصول موضوعه، اخذ شده
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 :اهم اين مباني را مي توان به اين شرح بيان نمود

o  هاي حقيقي بر واقعيت هاي مربوط به عمل آدمي و نتايج آن تكيه دارد. ارزشاعتبار 

o گردد.معلوم مي« ينظام معيار دين»و هم با مراجعه به« عقل و فطرت انساني»هـا هـم از طريق اعتبـار ارزش 

o يعني قرب الي اهلل-ها انواع و مراتب مختلف دارند و به شكل سلسله مراتبي با غايت اصيل زندگي آدمي ارزش- 

 ارتباط دارند. 

o .ارزشمند دانستن هر عمل، هم تابع حُسن فعلي و هم وابسته به حُسن فاعلي است 

o   التزام آگاهانه و اختياري  که با انتخاب وحيات طيبه وضع مطلوب زندگي بشر بر اساس نظام معيار ربوبي است

تحقق آن از سوي خداوند به انسان اعطا مي شود و  اين نظام معيار در همين زندگي دنيايي و در جهت تعالي آن

 . خواهد شداهلل  ييابي به غايت اصيل زندگي انسان، يعني قرب الباعث دست

o ،گيرد اجتماعي زندگي انسان را در برميهمۀ ابعاد فردي و که  پارچه و کلي استيكمفهومي  حيات طيبه

دارد که  درارتباط و تعامل با همديگر و با محوريت شأن اعتقادي،عبادي واخالقي، آن را وشئون گوناگوني  

 سازند.محقق مي

o  حيات طيبه مفهومي ذو مراتب است که برخي از مراتب نخستين آن مطلوب بالفعل همۀ انسان هاست و لذا بايد

 قق حيات طيبه، از اين مراتب آغاز گردد.تالش براي تح

o هاي مهم حيات طيبه، توازن و اعتدال در ابعاد مختلف آن است.يكي از ويژگي 

o ها ودشمني با دشمنان راه خدا و اولياي خداوند، تنها راه تحقق  کامل تأسّي به اولياي الهي و توال و اطاعت از آن

 حيات طيبه در مسير قرب الي اهلل است.

o تحقق اين نوع زندگاني است. ۀترين زمينشدن افراد جامعه براي تحقق آگاهانه و اختياري حيات طيبه، مهمآماده 

o نظيروابستگي به شهوات و  -.آزادي حقيقي انسان، در رهايي از همۀ موانع دروني وبيروني رشد وتعالي انسان

يت کورکورانه از هنجارها وسنت هاي تمايالت نفساني، پذيرش انواع ستم اجتماعي واقتصادي وفرهنگي، تبع

 و حرکت به سوي  عبوديت خداوند است. –غلط و اطاعت از حاکميت طاغوت  

o ترين ارزش  اخالقي و اجتماعي در نظام معيار اسالمي است.عدالت اساسي 

o .رأفت و احسان وگذشت وبخشش، مهم ترين ارزش هاي متمّم عدالت هستند 
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o  اسالمـي نقشـي بنيادي دارنـد؛ علـم در رأس فضيلت ها،ريشۀ همه خوبي ها،هم علـم و عالـم در جامعه وفرهنگ

نشين جـدايـي نـاپذير ايمـان، چـراغ عقـل و مايـۀ  ارزش گذاري آدميان است و لذا طلب علم، فريضه اي  واجب 

 بر همگان و احترام به عالم، اصلي مسلّم و تخلف ناپذير محسوب مي شود.

o د هاي تعالي بخش حيات بشري و يكي از تمايالت فطري انسان است  و ارزش زيباشناختي زيبايي و هنر از نمو

 هاي عيني است و هم وابسته به ادراک فرد.هم ناظر به واقعيت

o  طبيعت  و پديده هاي طبيعي را، افزون بر ارزش ابزاري در جهت تحقق غايت زندگي، بايد با نگرش نمادين، به

 و اقتدار الهي مالحظه نمود.مثابۀ آياتي از حكمت،لطف 

 مباني دين شناختي-5-0-0

دين )چيستي و چرايي دين، جايگاه دين در زندگي و نسبتي که  ۀبه مباحثي درباراين دسته از مباني صرفاً      

دانش  ۀپردازند که در حيطانسان با آن دارد؛ نحوۀ فهم دين، قلمرو دين و ارتباط آن با ساير معارف و...( مي

بيان اين گونه مباحث در شمار  گيرند.قرار مي« کالم جديد»مباحث  ۀيا بعضاً در حوز« فلسفۀ دين»ي مضافِ فلسف

متعارف در بيان مباني فلسفۀ تربيت( از اين  ۀمباني اساسي فلسفۀ تربيت در جمهوري اسالمي ايران )برخالف روي

،  هدايت تربيت براساس ديدگاه اسالمي که خواهد آمد، در تنظيم وجهت ضرورت يافته است که دين، چنان

نقش محوري و بي بديل دارد و لذا بايد در فلسفۀ تربيتي جامعۀ اسالمي ايران، تلقي مقبول خود از دين حق 

 ونحوۀ نقش آفريني وحدودوظايف آن در زندگي آدمي را به وضوح مشخص کنيم.

اسالمي ايران به اين شرح  ۀرا بر اساس ديدگاه معتبر و مقبول در جامع تربيتشناختي دين بانياينك، اهم م    

 مي نماييم. بيان

o  دين حقيقت واحدي است که از سوي خـدا براي هدايـت بشر به سـوي سعـادت حقيقي وجاويد فرستاده

خاستگاه ومقصد دين حق  شوند؛شـده اسـت و شـرايع توحيـدي مصـاديـق متكامـل آن محسـوب مي

 .سالم(، فطرت انسان  و شكوفائي آن است)=ا

o  به خالقيت و ابداع تحقق حيات طيبه در همۀ ابعاد، ما را عالوه بر استفاده از تجارب متراکم بشري، دين براي

 خواند.هاي فكـري خـويش فـرا ميظـرفيت ۀو فعليت بخشيدن به همـ

o انسان درهمۀ ابعاد فردي و اجتماعي، نظام معيار مورد نياز براي  ۀدينِ اسالم،در راستاي تحقق مراتب حيات طيب

 کند.هدايت آدمي به سوي سعادت جاويد را در همه شئون زندگي ارائه مي
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o ها در هر زمان و مكان و زبان آن جهاني است. لذا رهنمودهاي نظام معيار دين حق)=اسالم(، همۀ انسان ۀحوز

هدايت انسان به  ۀدر زمين گوي نيازهاي فرد و جامعهت و پويايي، پاسخدين اسالم با دو ويژگي توأمان ثبا

 است.سوي ساحت ربوبي 

o هاي معنوي، معنا در دينِ اسالم، تفكيك دنيا از آخرت، فرد از اجتماع، جسم از روح و امور مادي از ارزش

ان ارزش هاي ديني، مستلزم بربني ، افزون بر رشد همه جانبه افرادندارد و لذا  تحقق کامل رسالت دين اسالم

 جانبه جامعه صالح برهمين اساس است.پيشرفت متوازن و همه

o  . )شناخت دين ِاسالم، عالوه بر فهم و تفسير روشمند قرآن کريم، نيازمند بهره مندي از سنت معتبر پيامبر)ص

 .استو معصومان )ع( و تكيه بر تبيين و تفسير پيامبر)ص( و اهل بيت)ع(   از حقايق ديني 

o  ،)اجتهاد، سازوکار فهم روشمند نظام معارف ديني وارزش هاي مبتني برآن )هنجارها و احكام عملي شريعت

براي  حرکت دين مدار انسان در چهارچوب اصول وضوابط ثابت دين و متناسب با مقتضيات زمان و مكان 

 است.

o ي اي از حيات انسان، که بر پايهتلقي منظومهمند، جامع نگر، پايا و پويا، با اي است نظاممعارف ديني، مجموعه

احكام عقل نظري و عقل عملي ست)تحت عنوان حجت باطني(؛ وبا تكيه برقرآن وسنت معتبر، از طريق 

 عقل مولّد و عقل ابزاري بشر و پذيراي نتايج  ودستاوردهاي معتبرآن هاست. ۀجريان اجتهاد، هدايت کنند

o صالح  ۀاست که مستلزم تالش جامع -جامعۀ عدل جهاني-روشن براي انساناي دينِ اسالم، نويدبخش آينده

 ديني جهت تأسيس تمدن نوين اسالمي براساس نظام معيار اسالمي است.

o ترين تأسيس و تداوم حكومت براساس معيارهاي ديني، راهكار اصلي تحقق کامل نظام معيار اسالمي و مهم

 ابعاد ومراتب است. ۀيافتن حيات طيبه در هماجتماعي و سياسي الزم براي عينيت  ۀزمين

o حيات طيبه در همۀ ابعاد دينداري )تدين(، پويش خردورزانه و مداوم آدمي است براي وصول به  مراتب 

برمبناي ايمان آگاهانه و اختياري به خداوند، زندگي اخروي ومضمون پيام هدايت رسوالن الهي و با التزام 

ا محصول اين حرکت عقالني انسان براي پاسخ گويي مثبت به دعوت الهي، با عملي به نظام معيار ديني؛ لذ

 داشتن مؤلفه هاي متعدد ومراتب گوناگون در ابعاد فردي وجمعي قابل تحقق است .

o  دين حق در هدايت حرکت آدمي به سوي تحقق حيات طيبه، نه تنها هدف و مقصد، بلكه راه و روش وصول

 -تحقق عيني و تام  اين هدف به لحاظ فردي در مصاديق  انسان کامل به مقصود را نشان مي دهد  : 
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آشكار مي گردد و وصول به اين مقصد )تحقق حيات طيبه( نيز براي همگان  -پيامبر)ص( و امامان معصوم)ع(

 در قبول واليت و تأسّي و پيروي فردي وجمعي از ايشان متجلي مي شود. 

 

  تربيت با هم نگری مباني اساسي-2-0

جا که تربيت در هر حال عبارت است از کوششي هدفمند براي تحول و حرکت آدمي از وضع موجود به از آن    

هارا با توجه به مقصود اصلي از اين بحث )يعني توانيم همۀ آنوضع مطلوب، اينك با مرور بر مباني ياد شده، مي

يت انسان و موقعيت او در هستي، ترسيم جايگاه تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت( در سه محور توصيفِ واقع

بيني توحيدي و نظام شايسته و مطلوبِ آدمي در هستي و بيان چگونگي وصول به اين جايگاه ـ البته، بنا بر جهان

 ارزشي دين اسالم ـ تنظيم و تلخيص کنيم.

 

 واقعيت انسان و موقعيت او در هستي-0-2-0

o فت و گرايشي اصيل نسبت به خداوند( است، که با ارادۀ آدمي هم نسان موجودي داراي فطرت الهي )معرا

 تواند به فراموشي سپرده شود، اما هرگز نابود نخواهدقابل فعليت يافتن و شكوفايي است وهم مي

o انسان داراي استعدادهاي طبيعي قابل رشد و عواطف وتمـايالت متنـوعـي است 

o رگوني است.انسان موجودي همواره در حال شدن، حرکت و دگ 

o انسان موجودي آزاد )داراي قدرت انتخاب و اختيار( است 

o انسان توانايي شناخت جهان هستي و ابعاد مختلف آن را دارد 

o تواند آن را درک کند و تغيير دهد.انسان همواره در موقعيت قرار دارد و مي 

o محيطي ساخته و  طانسان موجودي اجتماعي است و شخصيت او تا حد زيادي در اجتماع و تحت شراي

 شود.پرداخته مي

o ي خود، نقش اساسي داردانسان در تكوين و تحول هويت ناتمام و پويا 

o  انسان با شناخت، باور، ميل و اراده و عمل فردي وجمعي، در تغيير موقعيت، تكوين و تحول هويت فردي

 وجمعي و تعيين آينده و سرنوشت خويش و ديگران تأثيرگذار است.
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o  ها را با وجود اشتـراکات بسيـار در استعـدادهـا و عاليـق طبيعـي، فطـرت الهـي، بهره مندي انسانخداوند

 .ازعقل و اراده واختيار و....، داراي برخي خصوصيات متفاوت آفريده است

 

 آدمي در هستي ۀجايگاه شايست-2-2-0

o آفرينش باشد و غايت آفرينش تواند فارغ از غايت خداست؛ پس غايت زيست انساني نمي ۀانسان آفريد

 انسان، بايد با غايت آفرينش جهان هماهنگ باشد

o قرب به خدا  ۀقرب الي اهلل مصداق اتم غايت زندگي انسان از منظر دين است و تحصيل همۀ کماالت مقدم

 و انسانيت انسان در گرو رسيدن به مراتب آن است

o  مراتب و ابعاد زندگي انسان است.شرط اصلي قرب الي اهلل، تحقق توحيدربوبي در همۀ 

o  .تحقق حيات طيبه بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و اختياري نظام معيار ربوبي، تنها راه قرب الي اهلل است 

o   .تحقق حيات طيبه داراي ابعاد فردي و اجتماعي ودربرگيرندۀ شئون مختلف زندگي آدمي است 

o توان از منظر ديني مصداق همۀ مفاهيم و ارزش هاي ناظر به غايت زندگي مراتب و ابعاد حيات طيبه را مي

 انسان، که قابل تحقق در زندگي دنيوي بشرند، دانست. 

o هاي مهم حيات طيبه، توازن و اعتدال در ابعاد مختلف استيكي از ويژگي 

o تحقق مراتب  ۀمادتحقق حيات طيبه در بعد فردي آن است که هر يك از افراد جامعه، آ ۀترين زمينمهم

حيات طيبه در همۀ ابعاد شوند و مؤثر ترين بستر تحقق حيات طيبه در بعد اجتماعي هم آن است که جامعه 

به لحاظ حيثيت جمعي خود)روابط و اوصاف متكي برجمع (آمادۀ تحقق آگاهانه واختياري حيات طيبه 

 شود.

 

 

 

  

 ستيخود در ه ۀچگونگي وصول انسان به جايگاه شايست-9-2-0
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o ي ارزشمند خداداد، شكوفايي فطرت الهي انسان را فراهم نمود؛ يعني سعي شود تا اين سرمايه ۀبايد زمين

 فعليت يابد، تثبيت شود و تعالي پيدا کند.

o جانبه، هدايت روند رشد استعدادهاي طبيعي و تنظيم عواطف وتمايالت انسان به گونه اي همه ۀبايد زمين

شكوفايي فطرت، در جهت غايت زندگي انسان)کمال وجودي او = قرب الي اهلل( مهيا سو با متعادل و هم

 گردد.

o  افراد جامعه را جهت تحقق مراتب حيات طيبه در همۀ ابعاد فردي و اجتماعـي، بـر در مسير قرب الي اهللبايد ،

ۀ اصلـي شكل گيري  اسـاس انتخـاب و التزام آگاهانه واختياري نظام معياراسالمي آماده ساخت تا زمينـ

 وپيشرفت مداوم جامعۀ صالح برهمين اساس فراهم شود  .

o هويت فردي وجمعي افراد  ۀبايد در راستاي تحقق حيات طيبه، زمينه هاي الزم را جهت تكوين و تعالي پيوست

 جامعه، به منظور شكل گيري وتحول مداوم جامعه اي صالح براساس نظام معيار اسالمي، فراهم آورد.

o  موقعيت خود و هويت فردي وجمعي خويش بايد  ۀبراي تأثيرگذاري در روند تكوين و تعالي پيوست انسانهر

انتخاب والتزام آگاهانه و اختياريِ نظام معيار  براساسطور مداوم بهکند و آن را  ديگران را به درستي درک

 بهبود بخشد.  اسالمي

o  عمل مداوم براي بهبود آن بر اساس نظام معياراسالمي، هر انسان براي درک مناسب موقعيت خود وديگران و

تعقل، معرفت، ايمان، تقوا، انگيزه، توانايي و مهارت جهت  الزم را)نظير هاي فردي وجمعيبايد شايستگي

 کسب نمايد.   انجام اعمال صالح  فردي وجمعي(

o نسان ها  در مسير قرب الي اهلل، زمينه بايد جمعي از افراد نسبتاً رشد يافتۀ هر جامعه، به منظور هدايت  ديگر ا

هاي هويت آن ها را فراهم آورند تا ايشان با کسب شايستگي ۀتعالي پيوست هاي اجتماعي  وهدفمند تكوين و

فردي وجمعي الزم، جهت درک موقعيت خود و ديگران و عمل مداوم براي اصالح آن بر اساس نظام 

 .ر همۀ ابعاد آماده شوند، براي تحقق مراتب حيات طيبه دربوبيمعيار

 

 

 تبيين چيستي تربيت-9-0

https://zemnekhedmat.org



  جمهوری اسالمي ايراندر رسمي وعمومي تربيت فلسفه بنيادين :نظری تحول  مباني

 

33 

 

رسد با توجه به مباحث مدلل سه محور پيشين )خصوصاً محور سوم که عموم نكات آن را باتوجه به اينك به نظر مي

براي ترين مفاهيم کليدي مورد نياز را توانيم مهمها با يكديگر استنتاج نموده ايم( ميمباني قبلي و ترکيب منطقي آن

تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت بر اساس ديدگاه اسالمي )با تكيه بر مباني مستدل پيش(، به اين شرح 

 استنباط و پردازش کنيم:

 

 الف( مفاهيم كليدی عام)گروه اول(

حيات طيبه وضع مطلوب زندگي بشر در همۀ ابعاد و مراتب، بر اساس نظام معيار ربوبي است که : طيبه حيات

 اهلل خواهد شد. ياليابي به غايت زندگي يعني قربتحقق آن باعث دست

مقصود از اين نظام، مجموعه اي منسجم از مباني وارزش هاي برگرفته از منابع معتبر دينِ  اسالمي:معيار نظام

زندگي حق)= اسالم( و يا متناسب با آن هاست که پذيرش اين مجموعه و رعايت عملي آن در همـۀ ابعاد و شئون 

 شودوجه تمايز اساسي حيات طيبه از زندگي رايج غيرديني )= سكوالر( محسوب مي

نسان با داشتن فطرت الهي، برخورداري ازعواطف و تمايالت و استعدادهاي طبيعي و تأثيرپذيري نسبي از ا :هويت

مختلف)معرفت( ونحوۀ هاي عوامل محيطي و وراثتي، در اثر نوع استفاده از عقل خويش و چگونگي درک موقعيت

اختياري با آن ها)باور،گرايش، اراده وعمل فردي وجمعي(، به تدريج واقعيتي مشخص و سيال)پويا( در  ۀمواجه

 شود.در تعبير قرآني( ياد مي "شاکله ")و "هويت "  يابد که از آن با نامدوبُعد فردي وجمعي مي

 رضا و ميتسل حالت در خدا به نمودني رو بر که تاسي اجتماع ،ياسالم نگرش در صالحۀ جامع: صالحۀ جامع

 ،کهيقرارداد روابط يا وستمگرانهي انتفاع روابط نه وي ا لهيقب اي يشاونديخو ،ينژاد روابط بر نه شودي م استوار

 .استي متك قرارداد طرف دو يا طرف كي يها منفعت بر و داردي استخدام كرديرو

پويا، قابل درک و تغييري)توسط خود و ديگران( است که حاصل  منظور از موقعيت، نسبت مشخص، :موقعيت

اي از جهان هستي)خود،طبيعت با خداوند و گستره -عنصري آگاه، آزاد و داراي اختيار ۀبه منزل -انسان ۀتعامل پيوست

 .وجامعه( در محضر خداوند متعال است

 

 

 مفاهيم كليدی خاص )گروه دوم( -ب 
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ناظر به بيان ماهيت تربيت را، با عنايت به صيرورت مداوم آدمي در طي حيات و ترين مفهوم مهم فرايند:

 دانست.  فرايندتوان مفهوم تأثيرپذيري اين  نوع صيرورت از شرايط اجتماعي، مي

ساز تكوين وتحول اختياري هويت انسان( را بايد تعاملي)کنش و واکنشي دوسويه( فرايند تربيت )عمل زمينه :تعامل

امر به شمار آورد که در آن، عالوه بر ايجاد مقتضيات و برداشتن موانع ) -مربيان و متربيان -قطب فعالبين دو 

ضروري مورد تأکيد مربيان(، الزم است حضور فعال  متربيان را در اين حرکت و کوشش اختياري ايشان براي 

مل دوسويۀ متربيان و مربيان را براي موفقيت سازي مورد مالحظه قرار داد، که اين امرعمناسب از اين زمينه ۀاستفاد

 نمايد.فرايند تربيت ايجاب مي

مجموعه اي ازافرادنسبتاً رشديافته، دلسوز و خيرخواهي که به لحاظ کسب شايستگي هاي فردي وجمعي  :مربيان

ينه وتحقق مراتب قابل توجهي از حيات طيبه در وجود خويش، مسئوليت سنگين کمك به هدايت ديگران و زم

سازي براي رشد وتحول وجودي افراد ديگر را  در راستاي شكل گيري وپيشرفت مداوم جامعۀ صالح بر عهده گرفته 

 اند

افرادي که مخاطبان اصلي فرايند دوسويه تربيت اند و از استعداد و توانايي بالقوه براي حرکت آگاهانه متربيان: 

حال حاضر شايستگي هاي الزم را جهت درک و بهبود  واختياري به سوي مراتب کمال برخوردارند، ولي در

موقعيت خود وديگران ندارند، لذا به راهنمايي ومساعدت ديگران در اين زمينـه و در راستاي تكوين وتعالي پيوستۀ 

 هويت خويش نيازمندند.

مربيان،  در قالب اي از تدابير و اعمال هماهنگ، سنجيده و عمدي، از سوي طراحي و اجراي مجموعه: سازیزمينه

هويت متربيان  را، با توجه به لزوم حرکت اختياري و  ۀايجاد مقتضيات و رفع و دفع موانع تكوين و تحول شايست

تمهيد مقدمات مناسب براي  اين حرکت در نظر گرفت که از سوي مربيان ومتوليان متربيان ، بايد تنها نوعي ۀآگاهان

 اند)و نه شرط الزم وکافي( تشخيص داده شدهفرايند تربيت،به منزلۀ زمينۀ الزم 

اي که يابي به هر نوع کمال شايستهاختياري افرادجامعه است در مسير دستدهي حرکت آگاهانه وجهت :هدايت

 الي اهلل( و مراتب مختلف آن قرار گيردبتواند در راستاي غايت زندگي انسان )قرب

به، بر وجود آمادگي در افراد جامعه براي انتخاب و التزام آگاهانه تحقق همۀ ابعاد و مراتب حيات طي :آماده شدن

واختياري نظام معيار اسالمي و کسب شايستگي هاي فردي و جمعي الزم جهت درک واصالح موقعيت خود 

 وديگران براين مبنا، استوار است

ها و مهارت هاي فردي توانمندياي ترکيبي از صفات ، منظور از شايستگي ها مجموعهها ی الزم: كسب شايستگي

هاي هويت )در ابعاد فردي وجمعي( است، که متربيان در جهت درک موقعيت خود وجمعيِ ناظر به همۀ جنبه

https://zemnekhedmat.org



  جمهوری اسالمي ايراندر رسمي وعمومي تربيت فلسفه بنيادين :نظری تحول  مباني

 

35 

 

وديگران و عمل فردي وجمعي براي بهبود مستمر آن براساس نظام معيار اسالمي، بايد اين گونه شايستگي ها را 

 کنند.  «کسب»

 

 تعريف تربيت

اکنون با تأمل در دو دسته مفاهيم کليدي يادشده که از مباني اساسي تربيت استنتاج شده ويا متناسب با موضوع   

توان بر اساس ديدگاه اسالمي تعريف ذيل را از تربيت ارائه رسد  ميتربيت ساخته و پرداخته شده اند، ، به نظر مي

 نمود:

، به  متربيان هويت ۀساز تكوين و تعالي پيوستفرايند تعاملي زمينه تربيت عبارت است از »

ر اسالمي، به منظور هدايت ايشان در مسيرآماده شدن معياصورتي يك پارچه و مبتني بر نظام 

   «.جهت تحقق آگاهانه واختياری مراتب حيات طيبه در همۀ ابعاد

 
 تبيين  چرايي تربيت-4-0

 غايت تربيت

از منظر اسالمي، تحقق مراتب حيات طيبه در همۀ ابعاد، غايت  مشترک تمامي نهادها و عوامل اجتماعي و مقصود     

 . انسان )قرب الي اهلل( است ۀهاي فردي و جمعي براي حرکت در مسير کمال شايستنهايي همۀ فعاليت

 نتيجۀ تربيت

ي تحقق آگاهانه و اختياري مراتب حيات طيبه در همۀ ابعاد، در فرايند تربيت، آماده شدن افراد جامعه برا نتيجـۀ    

  از: عبارت اند قدرِ فرايند تربيت براي  جامعهدو پيامد اجتماعي بس گران الي اهلل است.مسير قرب

  ظرفيت وجودي آحاد جامعه در ابعاد مختلف. گسترش و تعالي مداوم 1

هنجارهاي مقبول افراد جامعه که در  باورها، عقايد، آداب،  سنن، ها و باورها، نگرش ۀمجموع . بسط و اعتالي2

حاکم بر روابط فردي، مدني و اجتماعي و انواع دانش، هنر و فناوريِ محصول تجربه و  ۀهاي نهادينقوانين و ارزش

 .يابندخرد جمعي تجلي مي
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 هدف كلي تربيت 

وانند موقعيت خود وديگران در هستي را به درستي درک و آن اي که بتهويت متربيان به گونه ۀتكوين وتعالي پيوست»

 «.طور مستمر با عمل صالح فردي وجمعي متناسب با نظام معيار  اسالمي اصالح نمايندرا به

 

 اهداف تربيت

   هاي الزم را کسب نماينداي از شايستگيبا توجه به روند تكوين وتحول هويت، الزم است متربيان نخست مجموعه

ها را برحسب توان آناي از همان هدف کلي فرايند تربيت اندکه ميي الزم، بيان تفصيل يافتههابنابراين، شايستگي

ها و کوشش نسبت به آن ۀانواع تربيت، اهداف متنوع فرايند تربيت در نظر گرفت وانتظار داشت که متربيان با مالحظ

 هدف کلي فرايند تربيت و نتيجۀ آن حرکت کنند. ها، در راستاي تحققکسب اين صفات و توانايي

 

 تبيين چگونگي تربيت-5-0

 انواع تربيت -0-5-0 

تواند هاي متفاوتي مياي کيفي، پيچيده و گسترده است، برحسب مالکبندي مصاديق فرايند تربيت، که پديدهطبقه 

 اند از: ها عبارتترين آنصورت پذيرد که مهم

 آدمي؛ حيات شئون يا هاحيثيت 

 ؛ متربيان رشد مراحل 

 جامعه؛ افراد به نسبت شمول نحوۀ و ميزان 

 ؛ متربيان حضور نحوۀ 

 قانوني اعتبار و دهيسازمان نوع . 

 

 

 

 عوامل سهيم و مؤثر در تربيت-2-5-0
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ي توان بر اساس ميزان مداخله و تأثيرگذاري در فرايند تربيت، اين عوامل اجتماعي را به دو دستهدر مجموع، مي

 عوامل مؤثر در تربيتو  عوامل سهيم در تربيت کلي تقسيم کرد که عبارت اند از:

  سهيم عوامل

 هويت پيوستۀ تعالي و تكوين سوي به افراد هدايت براي مناسب سازيزمينه يعني) تربيتي هايفعاليت انجام    

 عوامل ها آن لذا،. است شده گرفته نظر در صريحاًي اجتماع عوامل دسته اين کارکردهاي فهرست در( خويش

 .شوندمي محسوب اجتماع در تربيت نديفرا22اصلي

 

  مؤثر عوامل

آيد؛ اما به سبب کارکردهاي اين دسته از عوامل اجتماعي به شمار    نمي ۀمستقيم در امر تربيت، از زمر ۀمداخل    

يا به دليل ايفاي نقش اساسي در فراهم نمودن ديگر مقدمات تحقق حيات طيبه در ابعاد گوناگون براي آحاد اجتماع، 

در چگونگي تأثيرپذيري عمل مربيان و متربيان و فرآيند تربيت از اين عوامل اجتماعي )به نشانۀ محيط بيروني(، 

 .ذارندتحقق فرايند تربيت و موفقيت آن اثرگ

 

 اركان فرايند تربيت-9-5-0

اين فرايند، تنها با  ۀمقصود از رکن تربيت، هر عامل اجتماعي سهيم و مؤثر در فرايند تربيت است که تحقق شايست

پذير باشد.  با توجه به نقش و جايگاهي که عوامل مختلف اجتماعي بايد پشتيباني و مشارکت فعال آن عامل  امكان

اسالمي ـ بر عهده داشته باشند و نيز  ۀجامع زم براي تحقق حيات طيبه ـ بر اساس تصوير مطلوبدر تمهيد مقدمات ال

با عنايت به گستردگي و اهميت فرايند تربيت که مستلزم مشارکت و پشتيباني قابل توجهي از سوي عوامل مختلف 

، خانوادهعامل اساسي و بسيار مهم يعني طور کلي از اين ميان، چهار توانيم بهسهيم و مؤثر بر اين فرايند است، مي

 .نهادهاي  غير دولتي را به مثابه ارکان  فرآيندتربيت در نظر بگيريم و حكومت، رسانه

 

 

 

 تربيت عام اصول-4-5-0
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معيار و راهنماي  ۀاند، که جهت بيان چگونگي تحقق غايت تربيت )به مثاباصول تربيت قواعدي تجويزي و کلي     

گيرند تا هر يك وظايف تربيتي خود را به نحو مطلوب عمل عوامل سهيم و تأثيرگذار( در جريان تربيت قرار مي

 ..گردندانجام دهند. اين اصول با نظر ترکيبي به مجموع  مباني تربيت وضع مي

 عبارتند از: حاکم برجريان تربيت عام اهم اصول

o  معياراسالميانطباق با نظام 

o ولويت تربيت اعتقادي، عبادي و اخالقيا 

o ارتباط با خداوند و تكيه بر تدابير ربوبي او 

o دريج و تعالي مرتبتيت 

o اعتدال 

o سنديت و مرجعيت مربيان 

o  متربيانحفظ وارتقاي آزادي 

o حفظ و ارتقاي کرامت 

o عدالت تربيتي 

o انسجام و پارچگي يك 

o پذيري )ضمن حفظ اصول(پويايي و انعطاف 

o تعامل همه جانبه 

o مشارکت و هماهنگي 

o گويي و نظارتپاسخ 

o تقدم مصالح تربيتي 

o توجه به فرهنگ و تمدن اسالمي و ايراني 

o يآينده نگر 

 

 

 

 مباني  تربيت رسمي وعمومي  -2    
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 کـه  فلسفۀ تربيت رسمي و عمومي مانند هر نظريۀ کالن وخرد تربيتي بر مفروضات و مباني خاصـي اسـتوار اسـت        

نشأت مي گيرد. البته بخش مهمـي از ايـن مبـاني و     هااعتبار گزاره هاي تجويزي فلسفۀ تربيت رسمي و عمومي از آن

 حـث مبابه در بخش پيشين  و مورد بحث قرار گرفته است  « فلسفۀ تربيت در جمهوري اسالمي ايران»مفروضات در 

بخـش ديگـري از تبيـين فلسـفي تربيـت رسـمي و       است.  اشاره شده اساسي مندرج در اين مجموعۀ مدون به اجمال 

از سـوي  چنانچـه  عمومي به دليل ويژگي هاي اين نوع از تربيت با مباحث سياسـي و حقـوقي ارتبـاط پيـدا مـي کند.     

            ديگر، اين نوع تربيـت بـه سـبب شـمول نسـبت بـه گـروه ويـژه اي از مخاطبـان در دورۀ رشـدي خـاص بـا مباحـث             

به دليل تلقي از نظام تربيت رسمي وعمومي به مثابۀ يـك نهـاد اجتمـاعي خـاص بـا مباحـث       روان شناختي وهمچنين 

 از دستاوردهاي معتبر اين دو دانشجامعه شناختي نيز ارتباط پيدا مي کند. لذا براي تبيين تربيت رسمي وعمومي بايد 

در بخـش مبـاني  تربيـت رسـمي     بـر ايـن اسـاس    شناسي( نيـز کمـك بگيـريم.    شناسي و روانمرتبط با تربيت )جامعه

وعمومي، چهار گـروه مبـاني سياسـي، مبـاني حقـوقي، مبـاني روان شـناختي و مبـاني جامعـه شـناختي، بـا توجـه بـه              

 خصوصيات تربيت رسمي وعمومي، مطرح مي شوند.

 

 . مباني سياسي 2ـ 0

تربيت رسمي و عمومي به دليل قانونمندي، رسميت، عموميت والـزام آور بـودن حضـور متربيـان در آن بـا نظـام            

سياسي حاکم برجامعه نسبت وثيقي بر قرار مي کند. از اين رو تدوين فلسفۀ تربيت هر جامعـه نمـي توانـد نسـبت بـه      

ن الگوي تربيت رسمي و عمومي براي نظام جمهـوري  . بنابراين در تبيي27مقتضيات سياسي آن جامعه بي تفاوت باشد

آن دسته از گزاره هـاي مفروضـي   « مباني سياسي»اسالمي ايران بايد به ويژگي هاي سياسي اين نظام نيز توجه شود.  

هستند که از يك سو جايگاه تربيت را در نظام سياسي کشور جمهوري اسالمي ايران نشان مي دهند و از ديگـر سـو   

لت و تأثير نظام سياسي را در حوزۀ تربيت بيان مي کنند. در اينجا به برخي از مهم ترين مباني سياسـي  چگونگي دخا

 در جمهوري اسالمي ايران، که از اسناد معتبر برگرفته شده اند، اشاره مي کنيم:رسمي وعمومي  تربيت 

 

 زمينه سازی برای تحقق حيات طيبه  است ،. هدف حكومت ديني2ـ  0ـ  0

                                                 

.اين نكته شايان طرح و بحث است که در آغاز پيدايش فلسفۀ تربيت، اين مبا حث در مجموعۀ مباحث فلسفۀ سياسي مطرح بوده است. کتاب  27

 فارابي از اين نمونه اند.« آراي مدينه فاضلۀ»ارسطو و « سياست»افالطون و « جمهور»هاي 
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هسـتي موجـودي ناتمـام و در راه وصـول بـه       ۀانتها دارد و انسان در دايربي اسالمي، که هستي مراتبي ۀدر انديش       

اي است که در نگرش اسالمي تعريف شـده  اسالمي مقاصد و اهداف ويژه ۀشود، مبناي تأسيس جامعکمال تلقي مي

 ۀانقالب ديني، سـپس بـه فلسـف    ۀدين به فلسف ۀن ترتيب فلسفدين مطرح است. به اي ۀمنزلۀ غايت، رسالت و فلسف و به

هـدف از  لذا يابد. تأسيس نهادهاي اجتماعي و اقدامات مربوط به آن تفصيل مي ۀحكومت ديني و در نهايت به فلسف

 سازي براي تحقق حيات طيبه است. متناسب با هدف دين، زمينه اسالمي ، تشكيل حكومت

 رفـاه  تـأمين  تر، دقيق بيان به. است، نه دولت رفاه« ساز تحقق حيات طيبهزمينه» حكومت  ،ميبنابراين، دولت اسال     

 بـا  چنـد  هـر  و اسـت  بـه يط اتيـ ح تحققي برا سازي زمينه آن اساسي هدف بلكه نيست، اسالمي دولتي اصل هدف

 موضـوع  هر از بيشي اسالم دولت توجه به،يط اتيح تحقق در افرادجامعهي اريواخت آگاهانه حرکت نقش به تيعنا

 تيـ موفق بـر  هـا  نيـ ا ماننـد  و تيـ امن و رفـاه  تـأمين  که جا آن از حال، عين در يابد؛ مي تمرکز جامعه افراد تربيت بر

  رفـاه  تـأمين  بـه  اسـت  موظـف  نيـز  بهيط اتيح تحقق سازِ زمينه دولت دارد، آشكار ريتأث مردم آحاد تربيت و هدايت

  .گمارد همت بهيط اتيح تحقق  براي اي مقدمه همچون مردم، تيوامن

همچنين ايشان در عهدنامۀ مالك اشتر به چهار وظيفۀ مهم دولـت  «. کاد الفقر ان يكون کفرا»امام علي)ع( فرمود:      

اسالمي يعني مديريت مالي، ايجاد امنيت، آبـاداني و عمـران و استصـالح شـهروندان اشـاره کـرده انـد. مطـابق ايـن          

ي جدي و مهم براي امنيت، عمران و آباداني جامعه و مبارزه بـا فقـر و نـاداري مـردم     امي وظيفهفرمايش، دولت اسال

 و رفـاه  تـأمين  نگـاهي،  چنين بارود. اي براي تحقق حيات طيبه به شمار ميدارد و انجام اين وظايف به در واقع زمينه

 . است طيبه حيات تحقق ساز زمينه نيز جامعه افراد نيازهاي ديگر

 

. تربيت شايستۀ عموم مردم به لحاظ حاكميت اصل مـردم سـاالری دينـي در حكومـت     2ـ   0ـ   2

اسالمي، هم از جمله اهداف تشكيل حكومت است و هم با توجـه بـه تكيـۀ ايـن نـوع حكومـت       

برانتخاب و حضورآگاهانۀ مردم، راهكار اصلي حفظ وتداوم  نظام سياسي مطلوب بـه شـمار مـي    

 آيد.

منزله مقاصـد    به   چه آن و ديآ مي شمار بهي اسالم حكومتي اساسي کارکردها از تربيت گذشت، که چنان          

 اهـداف  و ليوسـا  قـت يحق در(عدالت برپايي و تيامن رفاه، الهي، احكام اجراي نظير) شود تلقي حكومت و وظايف

. امـا در واقـع   هسـتند  جامعـه  در تيـ ترب مطلـوب  نـد يفرا تحقـق ۀ مقدم حال نيع در و بهيط اتيح تحققي براي واسط
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اي هسـتند کـه در راه برپـايي عـدالت، پايـداري      هـاي هـدايت يافتـه   خاستگاه اقتدار دولت اسالمي وحفظ آن، انسان

به اين ترتيب زمينه سازي براي هدايت  نمايند.خستگي ناپذير مجاهدت ميبطور  حكومت ديني و گسترش هدايت، 

يا تربيت آحاد مردم، هم مقصد و هدف دولت اسالمي است و هم، مبدأ و ضامن بقاي آن؛ يعني زمينه سازي هدايت 

از  -که هم خاستگاه اقتدار عرفي اين نوع حكومت مردمي است و هم اقتدار قانوني آن را تـداوم مـي بخشـد   -مردم 

يابـد و از سـوي ديگـر ميـزان توجـه مـردم بـه حفـظ         پيگيري مي شود و گسترش مـي يك سو توسط دولت اسالمي 

حيات اجتماعي سياسي توسط آحـاد   ۀنفوذ آن با حضور در عرص ۀحكومت ديني و تالش ايشان براي گستردن حوز

سازي بـراي  شود. لذا نهادهاي تربيتي در جامعۀ اسالمي نسبت به زمينه اسالمي از عالئم هدايت مردم تلقي مي ۀجامع

حضورآگاهانه و مشارکت فعال عموم مردم در حيات اجتماعي وسياسي و تـالش و مجاهـدت آحـاد متربيـان بـراي      

 است.« شورا»پيشرفت و اعتالي مداوم جامعه مسئوليت دارند. از مصاديق اين ساز و کار 

 119هـاي  رآن کريم، در آيـه شورا يكي از اصول اساسي سياست و رهبري در دولت و مديريت اسالمي است. ق       

شورا، پيامبر و مسلمانان را به شورا سفارش کرده است. در احاديث و روايات نيز تأکيد  ۀسور 73آل عمران و  ۀسور

هـاي  اهميت و نقش حياتي اين اصل در بهبود امور جامعـه در حـوزه   ۀها نشان. اين توصيه. 21بسياري بر آن رفته است

ي و فرهنگي است. نظرخـواهي و شـورا و مشـارکت خردهـا در حيـات اجتمـاعي)خرد       اجتماعي و اقتصادي و سياس

 تر است. تر و حياتيجمعي( از تعاليم اساسي دين مبين اسالم است و اين کار براي رهبران و مديران جامعه ضروري

ممتـاز قائـل شـده اسـت در ايـن اصـل        يقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصل هفتم، براي شورا نقش      

 شـوراي  االمر، شـوراها، مجلـس   في و نيز شاورهم بينهم، شوري : وامرهمدستور قرآن کريم بقط»چنين آمده است: 

امـور   ۀو ادار گيـري تصـميم  هـا از ارکـان  ، روسـتا و نظـاير ايـن   ، بخش، شهر، محل، شهرستاناستان ، شوراياسالمي

 «.کندمي معين از آن ناشي و قوانين قانون شوراها را اين و وظايف و حدود اختيارات وارد، طرز تشكيلکشورند. م

 

ی ها تيظرف ومتعادل هماهنگ بسط برایی  ا وسيله جامعه، شرفتيپ اسالمي درحكومت . 9-0-2

 .است بهيط اتيح تحقق جهت در جامعه متراكم تجاربي تعال و افرادی وجود

 گسـترش  و جامعـه  افـراد ي  وجـود ي ها تيظرف بسط براي ريزي برنامه و گذاري سياست ،اسالمي دولت رسالت     

 اسـالمي  دولـت  لـذا  و( آن محـدود  مفهـوم  در توسعه نه) استي اسالم اريمع نظام اساس بري اجتماع متراکم تجارب

                                                 

 چهل دوم از باب نخست الحيات، جلد اول، فصل ۀبراي نمونه نگاه کنيد به ترجم . 24
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 چـون  هـم  اقتصـادي،  قـدرت  از ،(شود مي تلقـي داري سـرمايـه ايـدئولوژيك تشكيـالت که) رفـاه دولت برخالف

 . گيرد مي بهره ابعادۀ هم در بهيط اتيح مراتب تحقق براي ابزاري

 شـود  مـي  محسـوب  آن اجتمـاعي  تشـكيالت  و دينـي  رهبري يافتۀ تفصيل صورت اگرچه اسالمي دولت نيبنابرا     

 دولت ترمهم وظيفۀ ارزشي لحاظ ازافراد جامعه  اخالقي و اعتقادي وعبادي  تربيتمقدمات  يدتمه يتالش برا ولذا)

 و علمـي  تربيـت  اي،حرفه و اقتصادي تربيت سياسي، و اجتماعي تربيت جهت الزم مقدمات تمهيد اما( است اسالمي

 اسـالمي  دولـت  اصـلي  وظـايف  از نيـز  جامعـه  افـراد  بدني و زيستي تربيت و هنري، و شناختيزيبايي تربيت فناوري،

 . است

 تعـاليم  اسـاس  بـر  جامعـه  افـراد  هـاي استعداد و هاجنبه همۀ متعادل و هماهنگ رشد براي سازيزمينه يگرد يانبه ب     

 نظـام   چهـارچوب  در يـد با آن ابعاد همۀ و تربيت فرايند کل اسالمي نگاه در زيرا. است اسالمي نظام وظيفۀ اسالمي،

 در چـه  و (اخالقـي  و يعبـاد ، ياعتقاد يتترب يعني خاص معناي به) ديني تربيت ساحت در چه -باشد اسالمي معيار

 ياعتقاد تربيت محوريت و تقدم حتي رواين از ؛ -و... ايحرفه و اقتصادي تربيت سياسي، و اجتماعي تربيت ساحت

 تربيـت  هـاي سـاحت  و ابعاد ساير آن، در که يابدمي معنا زماني اسالمي تربيت نظام چهارچوب در اخالقي و يعباد،

 .باشند برخوردار الزم اهميت از نيز

 

نهادهای فرهنگي كشور بايـد بـه صـورت هماهنـگ و در      ۀ.در حكومت اسالمي مجموع2ـ   0ـ   4

چهارچوب سياست های كالن كشور و سياست های كلي بخش فرهنـگ )مصـوب مقـام رهبـری     

 (عمل كنند.

هاي فرهنگي کشور است، بايد مطابق با اصـل پـنجم   دستگاهترين نظام تربيت رسمي و عمومي، که يكي از مهم        

نهادهـاي فرهنگـي کشـور تحـت نظـارت       ۀهاي فرهنگي حاکم بر مجموعقانون اساسي، در راستاي اصول و سياست

ها و نهادهاي فرهنگيِ ناظر بـه  يابد و جهت دهي شود و در همين چهارچوب، تمامي سازمانمقام واليت فقيه، سامان

  21 عموم مردم بايد با اين نظام به صورت هماهنگ عمل کنند. ۀنبجارشد همه

 

                                                 

 ، واليتايران اسالمي فرجه( در جمهوري تعالي اهلل عصر )عجل ولي حضرت غيبت در زمان». اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران: 21

 «گردد.مي دار آنعهده يكصد و هفتم اصل طبق که ، مدير و مدبر است، شجاعزمان به ، آگاهو با تقوا عادل فقيه ۀبر عهد امت امر و امامت
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از جمله اولويت های اساسي همۀ بخـش هـا و    ي. در حكومت اسالمي، جهت گيری تربيت5-0-2

 نهادهای اجتماعي وسياسي و اقتصادی است.

 توسـط  تربيـت  ينـد فرا  تا بكوشد بايد فقيه، واليت نظارت تحت اسالمي، نظام کلگفته،  يشپ يبا توجه به مبان        

 ترينمهم از تربيتي گيريجهترو  ين. از ايابد تحقق اسالمي معيارهاي اساسبر  غيررسمي و رسمي تربيت نهادهاي

 انـد نظام تربيتي هايگيري جهت از تابعي اقتصادي و سياسي هايبرنامه لذا و شودمي محسوب نظام کل هاياولويت

 عمـدتاً  کـه  اساسـي  هـاي گيـري  جهـت  ايـن . باشند تربيت کيفيت و کميّت و ثغور و حدود کنندۀ تعيين توانندنمي و

 ..اندگرفته قرار توجه مورد اساسي قانون سوم اصل در دارند، هدايتي و تربيتي ماهيت

، دوم اصـل مـذکور در   اهداف به نيل براي است موظف ايران جمهوري اسالمي دولت»طبق اصل سوم قانون اساسي: 

 کار برد:  امور زير به خود را براي امكانات ۀهم

o مظاهر فساد و تباهي؛ ۀبا کلي و مبارزه و تقوا ايمان بر اساس اخالقي رشد فضايل ايجاد محيط مساعد براي  

o و  هاي گروهـي رسانهو  از مطبوعات صحيح يها، با استفادهزمينهۀدر هم هاي عموميآگاهي سطح باال بردن

 ديگر؛  وسايل

o و  و تسـهيل  سـطوح  در تمـام  همـه  بـراي  رايگـان  بدني ]تربيت رسمي و عمومي[ و تربيتو پرورش آموزش

 عالي؛  آموزش تعميم

o کز مرا تأسيس از طريق و اسالمي ، فرهنگي، فنيهاي علميزمينه و تتبع و ابتكار در تمام بررسي روح تقويت

 محققان؛  و تشويق تحقيق

o ؛از نفوذ اجانب استعمار و جلوگيري طرد کامل 

o و انحصارطلبي؛ استبداد و خودکامگي محو هرگونه 

o در حدود قانون؛ و اجتماعي سياسي هايآزادي تأمين  

o خويش؛ و فرهنگي ، اجتماعي، اقتصاديسياسي سرنوشت در تعيين مردم ۀعام مشارکت 

o و معنوي؛ هاي ماديزمينه ، در تمامهمه براي عادالنه ناروا و ايجاد امكانات تبعيضات رفع 

o غير ضرور؛  تشكيالت و حذف صحيح اداري ايجاد نظام 

o و نظـام  ارضـي  و تماميـت  حفـظ اسـتقالل   بـراي  عمومي نظامي آموزش از طريق ملي دفاع ۀبني کامل تقويت 

 ؛ کشور اسالمي
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o هر  ساختن و رفع فقر و برطرف ايجاد رفاه جهت ضوابط اسالمي بر طبق و عادالنه صحيح اقتصادي ريزيپي

 بيمه؛  و تعميم و کار و بهداشت و مسكن هاي تغذيهدر زمينه محروميت نوع

o ها؛ ينو مانند ا و امور نظامي و کشاورزي صنعت و فنون در علوم خودکفايي تأمين 

o در برابـر   عمـوم  و تساوي همه براي عادالنه قضايي و مرد و ايجاد امنيت افراد، از زن ۀجانب همه حقوق تأمين

 قانون؛ 

o مردم؛  ۀهم بين عمومي و تعاون اسالمي برادري و تحكيم توسعه 

o بـي  و حمايـت  مسـلمان  ۀهمـ  به نسبت نه، تعهد برادرااسالم معيارهاي کشور بر اساس خارجي سياست تنظيم

 «جهان. دريغ از مستضعفان

 

  

 گيری مختار و برگزيدهجهت ،«تمدن سازی»رويكرد در زمينۀ مواجهه با مظاهر مدرنيته،   .1-1-2

 است.  جامعه اسالمي

اسـالمي ايـران    شناختي تشريح شده در بخش مباني فلسفۀ تربيت در جمهوريها و مباني دينفرضبر اساس پيش

براي مواجهه با مدرنيته و مظاهر وآثار آن ، رويكرد تمدن سازي در قبال رويكردهايي نظيـر تجـددگرايي ، شـريعت    

اي براي حي وتعاليم ديني جايگاه ويژه گرايي و سنت مداري جهت گيري مرجح است . در اين رويكرد،  عالوه برو

رو و محدودۀ زندگي فردي قرار ندارد بلكه برنامۀ جامع زنـدگي تلقـي   شود. دين صرفاً در قلمعقل در نظر گرفته مي

هاي مذکور اصول کلي و در هاي مختلف سياسي و اجتماعي حضور اساسي دارد. دين در عرصهشود و در عرصهمي

رصۀ اخيـر،  رو در عوارد نشده است. از اين« الفراغهمنطقـ»هايي نيز بهمواردي اصول و قوانين جزئي دارد و در عرصه

هـاي دينـي، جايگـاه ارزشـمندي     ها در چهارچوب مباني و ارزشاستفاده از عقل و دانش متراکم بشري و توسعۀ آن

توانند و بايد بر مبناي تفسير کتـاب و سـنت و اجتهـاد روشـمند و پويـا، در      دارد. بر اساس اين رويكرد، مسلمانان مي

 ريزي تمدن نوين اسالمي گام بردارند. ، به سوي پيجامعۀ اسالمي، متناسب با مقتضيات زمان و مكان

جانبۀ اسالم، تنها در قالب فرايند نوسازي جامعـه بـه سـوي يـك الگـوي      سازي اجراي همهاز منظر رويكرد تمدن

 ها ميسر است. مطلوب اسالمي و تأسيس نهادها و سازوکارهاي متناسب با آن
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 دارد:طور کلي بر اين محورها تأکيد اين رويكرد، به

o مند به معرفت ديني؛ نگرش نظام 

o گرايي در حوزۀ تحقق دين؛گرايي در حوزۀ معرفت دين و توسعهاصول 

o تكامل در روش اجتهاد و لزوم تجديد نظر در روش علوم جديد؛ 

o ضرورت تدوين الگوهاي اجتماعي؛ 

o ريزي تمدن نوين اسالمي. پي 

 

 

 26. مباني حقوقي2-2

که بايد توسط همگان رعايت شوند. زيـرا بـه    23بر اساس مباني اسالمي همۀ انسان ها صاحب حق و حقوقي هستند    

همان اندازه که در نگاه ديني مكلف بودن انسان اهميت دارد صاحب حق بودنش نيز در خورتوجـه اسـت و ايـن دو    

. اگـر در  23موضوع، دو روي يك سكه اند. به سخن ديگر، بين حق و تكليف آحاد اجتمـاع، موازنـه بـر قـرار اسـت     

 . 29وجود دارد.جايي حقي هست تكليفي نيز 

                                                 

استفاده شده  -1731زير مجموعۀ تحقيق  علم الهدي  -(1731. در اين بخش وساير مباحث حقوقي اين متن، عموماً از نتايج تحقيق  انصاري) 21

 است براي توضيحات بيشتر به اصل  اين تحقيق رجوع کنيد.

. حقوق دانان عمدتاً حقوق را به دو قسمت حقوق فطري و حقوق وضعي تقسيم مي نمايند. آنچه در اينجا مد نظر است صرف نظر از چيسـتي آن   23

اين حقوق آميخته با اصل تكليف است، بدين معني که اين گونه حقوق در عـين ايـن کـه     "بر اساس کرامت ذاتي انسان، همان حقوق فطري اوست.

ي برا ي صاحب حق يا کسي که از اين امتياز منتفع مي شود به همراه دارد؛ براي ديگران بر حسب نوع ارتباطشان با فرد، تكاليفي را ترسيم م امتيازاتي

 (.1731کند )محمد علي حاجي ده آبادي ، حقوق تربيتي کودک، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،

 و حق، وجود ندارد.   . بديهي است که بين خدا و انسان اين موازنۀ تكليف 23

، حقوق متقابل حاکم و مردم به زيبـايي  211. امام علي )ع( در نهج البالغه به مناسبت هاي مختلف از حقوق انسان ها سخن گفته است. در خطبۀ  29

ائلي که امام )ع( درباره حقوق انسان هـا مسـ   119،111،112، 171(. همچنين بنگريد به خطبه هاي شمارۀ 2بيان مي نمايد )به نقل ازترجمه الحيات ج 

ود را مطرح کرده اند. بديهي است که حق و عدالت دو مفهوم هستند که با همديگر ارتباط تنگاتنگ دارند.. امام علي )ع( که در دوران حكومت خـ 

از اصل وثيق عدالت را سرلوحۀ کار قرار داده بود يكي از دغدغه هايش حقوق مردم بود و اين مهم در بيانـات حضرت کـامالً مشهــود اسـت. يـك     

حقوق متقابل)دوطرفه( است. امام )ع( مي فرمايد: حق به نفع کسي جريان نمي يابد مگر اين که دربرابر آن  211نكات مهم مود تأکيد امام در خطبـۀ 

گـري  حقي بر گردن او قرار گيرد )مسئوليتي براي او به وجود مي آيد( و حقي بر گردن کسي نمي آيد مگـر ايـن کـه بـه نفـع او حقـي بـر گـردن دي        

دا مي خواهد بود. از نظر امام)ع( در هيچ مورد حق يك جانبه وجود ندارد. در همه جا اگر حقي براي کسي قرار داده شود طرف مقابل حقي بر او پي
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تربيت رسمي و عمومي، به دليل قانونمندي ونيز به سبب ارتباط عميق با نظام سياسي، الجرم با نظام حقوقي جامعه       

نيز ارتباط پيدا مي کند؛ از ديگر سو نظـام حقـوقي جامعـه در نگـاهي کـالن، مجموعـه اي از گـزاره هـاي اعتبـاري          

بر فلسفۀ اجتماعي، آن ها را براي حيات بالندۀ آحاد خود ضروري مـي   وتجويزي است که خرد جمعي جامعۀ مبتني

داند. لذا به آن ها وجاهت قانوني مي دهد و براي آن ها لوازم ضمانت اجرايي فراهم مي کند. از ايـن رو نظـام هـاي    

و عمومي بـا نظـام   حقوقي نيز با  مصالح تربيتي کالن جامعه ارتباط دارند. لذا مي توان گفت که فرايند تربيت رسمي 

حقوقي ارتباطي  دوسويه و وثيق برقرار مي کند. در اين بخش، متناسب با صبغۀ مباحث حقوقي به مهـم تـرين مبـاني    

حقوقي تربيت در جامعۀ اسالمي ايران اشاره مي کنيم اين مبـاني در قالـب حقـوق و تكـاليف فـردي و اجتمـاعي در       

وضوعه ومعاهدات بين المللي پذيرفته شده در جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، قوانين م

 )منطبق با ضوابط فقه وحقوق اسالمي( مورد تأکيد قرار گرفته اند:

 

 حقِ برتربيت-1-2-2   

حقِ بر تربيت از جمله موضوعاتي است که دو جنبۀ فردي و اجتماعي دارد که استيفاي اين حق بـا تكليـف نهادهـاي    

 همراه است.مختلف جامعه 

در جنبۀ فردي تربيت، فرد و  خانواده صاحب حق و تكليف اند. لـذا بـه طـور کلـي مسـئوليت اوليـه و اصـلي تربيـت         

کودکان با والدين است و دولت نقش مكمل و ناظر را به عهده دارد. ولي  ايفاي جنبۀ اجتماعي حق بر تربيت بايد با 

 ۀت پذيرد که در تربيت رسمي و عمومي مسئوليت اصلي بر عهـد مسئوليت ارکان تربيت و همۀ نهادهاي سهيم صور

حاکميت است و والدين نقش مكمل و ناظر را دارند. در عين حـال والـدين )خـانواده(  در فراينـد تربيـت رسـمي و       

 عمومي فرزندان خود از حقوق زير برخوردارند:

                                                                                                                                                             

س حق و (. بر اين اسا makarashirazi.orgوبگاه دفتر آيه اهلل مكارم شيرازي،  29/1/39، تاريخ استخراج 211کند ) مكارم شيرازي، شرح خطبۀ 

سان ها تكليف مقارن هم اند و اگر حق بر تربيت براي فردي در نظر گرفته مي شود در مقابل او مسئوليت بهره مندي از آن را خواهد داشت. حقوق ان

مـي فرمايـد:    در اسالم تا آنجا اهميت دارد که خداوند از حق بندگان خود)حق النّاس( در نمي گذرد. در حديثي از امام علي)ع( نقل شده اسـت کـه  

خداوند متعال رعايت حقوق بندگانش را مقدمۀ رعايت حقوق خودش قرار داده است. پس هرکه به رعايت حقوق بندگان خدا قيام کنـد ايـن خـود    

 ثديـ ، به نقل از ترجمه ي الحيات جلد اول باب چهارم، فصل هفتم(. پيـامبر)ص( در احا 131سبب قيام به اداي حقوق خدا خواهد شد)تحف العقول:

(. امـام سـجاد)ع(   393-912متفاوتي حقوق اصناف مختلف مردم را بر شمرده است، مانند حق همسايه، مسلمان، برادر، شوهر و فرزند )نهج الفصاحه:

 نيز در رسالۀ حقوق، ابعاد مختلف حقوق انساني را تدوين نموده اند.
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o ؛(جامعه تربيتي فلسفۀ چهارچوب در) خود فرزندان تربيت نوع انتخاب حق  

o صالحيت؛ و توانايي حد در 71عمومي و رسمي تربيت نظام مديريت در مشارکت حق  

o خود؛ فرزندان تربيت جريان در مشارکت حق 

o 71عمومي و رسمي تربيت نظام بر نظارت حق . 

حقِ بر تربيت نسـبت بـه آحـاد افـراد جامعـه       ۀاجتماعي تربيت، دولت اسالمي )حاکميت( براي تحقق شايست ۀدر جنب

 ريزي است.گذاري و برنامهدار سياستعهده

 اما  عموم شهروندان جمهوري اسالمي ايران از منظر تربيتي داراي حقوق زيرند:   

o ؛ 72تربيتي هايفرصت به برابر دسترسي حق 

o ؛77فرهنگي و اقتصادي خانوادگي، فردي، شرايط و هانياز با منطبق تربيت از برخورداري حق 

o ؛71 الزامي و رايگان طوربه( عمومي) تربيت از شايسته نصابي ازحد برخورداري حق 

                                                 

والدين تواند است که دولت مكلف است آن را رعايت کند؛ ولي نمي« حقي». با توجه به ماهيت حقِ بر تربيت براي والدين، اين مشارکت 71

 حق مشارکت والدين در مديريت و نظارت بر جريان تربيت مشروط به عدم ضرر تربيتي است.  البته  را به رعايت اين حق اجبار کند. متربيان

 رد و بايد سازوکاري مستقل براي آن در نظر گرفت. يابي انتقادي و دقيق از نظام تربيتي ضرورت داتوان گفت که ارزش. لذا مي71

هـاي  آحاد کشور بايد حـق دسترسـي برابـر بـه فرصـت      ۀهاي نوزدهم و بيستم قانون اساسي، هماصل سوم و اصل 11و  11و 1بر اساس بندهاي  72.

 ۀاعالميـ  21 ۀچنين اين حق در مادباشند. هم هاي فردي )مانند جسمي( و خانوادگي و اجتماعي، داشتهتربيتي و آموزشي را، صرف نظر از محدويت

جهاني حقوق کودک مورد تأکيد قرار گرفته است. اين حق اشاره به اصل اساسي عدالت ـ منع تبعيض ـ )مفاد اصول  ۀنامميثاق 23مادهحقوق بشر و 

اول قانون تأمين وسايل و امكانـات   ۀوق کودک، ماددوم ميثاق جهاني حق ۀجهاني حقوق بشر، ماد ۀاول و دوم قانون اساسي، مواد اول و دوم اعالمي

تحصيل اطفال و جوانان ايراني( دارد. عدالت در بعد کمّي، مقتضي برابري فرصت دسترسي به تربيت رسمي و عمومي اسـت و همگـان حـق دارنـد     

 ر اين تساوي در حقوق تربيتي اشاره دارد.  حقوق بشر نيز ب ۀهفت اعالمي ۀکه به حد نصابي از تربيت رسمي و عمومي دسترسي داشته باشند. ماد

اصل پانزدهم قانون اساسي نيز بر حق برخـورداري   ؛  بيست ميثاق جهاني حقوق کودک ۀ. اصول بيست و نهم و چهل و سوم قانون اساسي و ماد77

کيفي اصل عدالت تربيتي اشاره دارد. معني عدالت  ۀکند. اين ويژگي به جنباز آموزش زبان محلي و مادري در کنار آموزش زبان فارسي تأکيد مي

هاي فردي فرهنگي و خانوادگي و حتي جغرافيايي در جريان تربيت است. به اين صورت که تربيت، به هر فـرد  تربيتي در بعد کيفي، رعايت تفاوت

يابد. اين بعد از عدالت در مواد مـرتبط  آشكارتري مي متناسب با نيازهايش ارائه شود. اين موضوع در مورد کودکان با نيازهاي تربيتي ويژه مصداق

 شود. قانون اساسي با تربيت )مستقيم و غير مستقيم( نيز مالحظه مي
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o ؛71ديني و اخالقي تربيت از برخورداري حق 

o ؛ 71انساني کرامت کنندۀ تأمين تربيت از برخورداري حق 

o ؛73انساني آزادي دهندۀ ارتقا و کنندۀ تأمين تربيت از برخورداري حق 

o ؛73بخش آگاهي تربيت از برخورداري حق 

o ؛79خالق و برانگيز تفكر تربيت از برخورداري حق 

o ؛ 11سلطه انواع از بخشرهايي و ملي استقالل ساززمينه تربيت از برخورداري حق 

o ؛ 11اجتماعي انسجام و ملي وحدت ساززمينه تربيت از برخورداري حق 

o ؛12رواني و جسماني تعرضات از مصون تربيت از برخورداري حق 

                                                                                                                                                             

رغم نظرات ام و بند سوم اصل سوم قانون اساسي و مواد اول و دوم قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني. به. اصل سي71

جهاني حقوق بشر،  ۀبيست و ششم اعالمي ۀاجباري بودن تربيت، نظر غالب بر اين است که تربيت اجباري به نفع کودکان است. ماد موافق و مخالف

دوم قانون تأمين وسايل  ۀبيست و هشتم ميثاق جهاني حقوق کودک و ماد ۀچهارم ميثاق مبارزه عليه تبعيض در امر تربيت رسمي و عمومي و ماد ۀماد

 تحصيل اطفال و جوانان ايراني، بر اجباري بودن تربيت حكايت دارد.و امكانات 

 . بند اول اصل سوم قانون اساسي.71

 . بند ششم اصل دوم قانون اساسي.71

 . بند ششم اصل دوم و بند هفتم اصل سوم قانون اساسي.73

 . بند دوم اصل سوم قانون اساسي.73

 . بند چهارم اصل سوم قانون اساسي.79

پذيري و برخوردار شدن از آزادي، حفظ استقالل و تماميت ارضي )اصول دوم و سوم قانون گري و سلطهه نفي هرگونه سلطه. منجر شدن ب11

 اساسي(. 

. اصل نهم و بند ششم اصل دوم و بند شانزدهم اصل سوم و اصل يازدهم قانون اساسي. متحد الشكل بودن تربيت رسمي و عمومي امري عقاليي 11

ـ کشور واحد و دفاع از هويت شكلي آن را بايد با استفاده از اصول تربيتي و حقايق علمي تعيين کرد. لزوم ايجاد دولتميزان هماست که حدود و 

هاي يك سان را ببينند و در انتخاب محتوا کامالً آزاد نباشند. در عين حال، التعليم برخي آموزشکودکان الزم ۀکند که همملي مشترک ايجاب مي

هاي ديني، مذهبي، زباني و قومي نيز بايد توجه نمود. روح قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز در اصول مرتبط با موضوع برخي تفاوتبه 

 تربيت رسمي و عمومي چنين است؛ يعني توجه به وحدت ملي در عين کثرت فرهنگي و قومي و مذهبي و کثرت در عين وحدت.

جهاني حقوق بشر و مواد سوم، سيزدهم، پانزدهم و سي و نهم ميثاق جهاني  ۀسوم اعالمي ۀپنج قانون اساسي، ماد. اصول بيست و دو و بيست و 12

 حقوق کودک و مواد دوم، چهارم، پنجم و ششم قانون حمايت از کودکان و نوجوانان.
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o متناسب؛ مذهبي و ديني تربيت از 17رسمي مذهبي و ديني هاياقليت آحاد برخورداري حق 

o خود؛ به مربوط تربيتي مسائل در رشد، دورۀ هر هايتوانايي با انيمترب متناسب و فعال مشارکت حق 

o ؛ 11جامعه نيازهاي با متناسب مهارتي و فني تيترب از برخورداري حق 

o ؛ 11بهداشتي و ايمن و سالم تربيتي محيط از برخورداري حق 

o ؛11تيترب نديفرا در هنري و فرهنگي استعدادهاي و عالئق به توجه حق 

o استعدادها؛ و عاليق با متناسب جانبي و مكمل تربيتي هايفعاليت انتخاب حق 

o ؛(متربي توانايي و رشد سطح با متناسب) تربيت نوع انتخاب حق 

o 13.تربيتي برنظام نظارت و مشارکت براي مدني نهادهاي و نهاد مردم مؤسسات تشكيل حق 

 تكاليف و مسئوليت های تربيتي )دولت وخانواده( -2-2-2 

 عمـوم ي بـرا   سـب  منـا ۀ ويشـ  بـه  راي تـ يترب حقـوق ۀ همـ  ازي برخوردار طيشرا است موظفي اسالم دولت 

 :است شكل سه به تربيت بر حقِ به نسبت دولت 13تعهدات. آورد فراهم شهروندان

                                                 

مذهبي را دارند؛ اما اين آموزش ۀآموزش ويژ ۀاز. مطابق اصول دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم قانون اساسي، پيروان اديان و مذاهب رسمي، اج17

آميز و توأم با تفاهم بين پيروان اديان و مذاهب منافاتي نداشته باشد؛ خصوصاً با ها بايد تحت نظارت دولت باشد تا با مقتضيات زندگي مسالمت

 ها در حفظ اتحاد و انسجام ملي و اسالمي. ها و قوميتعنايت به نقش اقليت

شتم اصل سوم قانون اساسي. البته اين حق به آن معنا نيست که در تربيت رسمي و عمومي تربيت شغلي صورت مي گيرد. بلكه زمينه هاي . بند ه11 

 الزم براي کسب مهارت و شغل انجام مي گيرد.

ميثاق جهاني حقوق  13و  21و  7واد جهاني حقوق بشر و م ۀبيست و پنج اعالمي ۀ. اصل بيست و نهم، بند اول اصل چهل و سوم قانون اساسي، ماد11

 کودک. 

 . بند سيزده اصل سوم، بند هفتم اصل چهل و سوم قانون اساسي.11

 بر اساس اصل اصيل ديني و اجتماعي امر به معروف و نهي از منكر که در قانون اساسي نيز مورد تصريح قرار گرفته است همۀ آحاد اجتماع حق 13

مومي را دارند. اين کار مي تواند از طريق تشكيالت قانوني صورت گيرد. نهادهاي مدني و تشكيالت مردم نهاد نظارت بر فرايند تربيت رسمي و ع

 مي توانند ساز و کار تحقق اين حق باشند.
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o رعايت؛ به تعهد  

o حمايت؛ به تعهد  

o کامل تحققي براي ساز نهيزم به تعهد. 

  

 دولت ديگر، سخن به. باشد همراه ديگر حقوق نقض با نبايد افراد تربيتي حقوق خصوص در دولت وظايف 

 نحـوۀ  نبايـد  يعنـي . نباشد «امنيت بر حق» جمله از ديگر، حقوق شدن ضايع موجب که دهد ارائه تربيتي بايد

 . 19باشد داشته تعارضي همديگر با مختلف حقوق تحقق

 بگيـرد  عهـده  بـر  را وظيفـه  ايـن  بايدي اسالم دولت نكنند، فايا را خود تربيتي وظيفۀ نيوالد که صورتي در .

 کـه  کودکـاني : دارد عهـده  بـر  اضـافي  و خـاص  وظـايف  مـوارد  گونه نيا در اسالمي دولت کهاين توضيح

 جسـمي  سالمت از هاآن والدين يا خود که کودکاني اند،داده دست از موقت يا دايم طوربه را خود والدين

 الزم رفـاهي  امكانات و مالي تمكن يا اخالقي صالحيت والدينشان که کودکاني نيستند، برخوردار رواني يا

هـا کـه   زيرا، اصل برابري فرصـت . ندارند( تربيت بر حق از کودکان ساير) با هاآن يكسان برخورداري براي

کند که دولت اسالمي  با حمايت از دهد، ايجاب ميهاي بنيادين عدالت اجتماعي را تشكيل مييكي از پايه

تواند با ايجاد ها را فراهم آورد. دولت اسالمي ميهاي فعاليت و شكوفايي استعداد آنچنين کودکاني، زمينه

ها در جامعـه فـراهم   آن ۀهاي الزم را براي زندگي و رقابت عادالنتبعيض مثبت به نفع چنين کودکاني، بستر

هـاي  هـا و زمينـه  ه براي رسيدن به عدالت اجتماعي در يك جامعه، مي بايست پيشاپيش، بسترآورد؛ چه اينك

 ها پديد آمده باشد. برابري فرصت

                                                                                                                                                             

هاي د برابري فرصتاست. به اين معنا که دولت در برخي تعهداتِ کمّي و معين خود مانن« تعهد به نتيجه»و « تعهد به وسيله». تعهد به تربيت شامل 13

اسالمي بايد بكوشد  رود و دولتتعهـدات به وسيلـه به شمـار مي ۀتربيتي، متعهد به نتيجه است؛ اما تعهد به تربيت با کيفيت )منطبق با نيازها(، از زمـر

 تربيت به بهترين وجه برگزار گردد.

گذاري بين حقوق مختلف تأکيد شده است. البته در نظام معيار ديني بين عمل کنفرانس وين بر عدم اولويت ۀحق بر توسعه و برنام ۀ. در اعالمي19

 ها مطرح شده است. حقوق مختلف، اولويت و تقدم برخي از حقوق و ارزش
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 قابـل  آن ارائـۀ  نحـوۀ  امـا  اسـت،   حـاکميتي  اعمال زمرۀ در تربيت خصوص در ريزيبرنامه و گذاريسياست 

 ايـن  توسـط  تربيـت  بـر  حـاکم ي ها استيس   و اصول کهآن بر مشروط است؛ غيردولتي بخش به واگذاري

 11. شود رعايت بخش

 مسئول امر اين در نيز 11والدين بلكه نيست؛ دولت عهدۀ به صرفاً کودکان تربيتي شئون از حفاظت مسئوليت

 مقامات به گزارش دادن با تربيتي مهم هايآسيب وقوع هنگام به بايد و تواندمي دولت حال، عين در. هستند

 فـراهم  را بزهكـار  حقـوقي  و حقيقـي  اشـخاص  تعقيـب  موجبـات  و کنـد  گيريپي را موضوع دار،صالحيت

 . 12آورد

 

 

 شناختي. مباني روان2ـ  9

تربيت رسمي وعمومي به دليل پوشش دادن به متربيان درسنين خاص)دوره هاي کودکي ونوجواني( ناگزير است بـا  

سروکار داشته باشد ؛ زيـرا شـناخت واقعيـت هـاي روان     مباحث علمي مربوط به مراحل رشد وخصوصيات هر دوره 

شناختي متربيان موجب تجويز سازو کارهاي مناسب و عقالني در تربيت رسمي و عمومي خواهـد شـد. دانـش روان    

شناسي، که دانشي تجربي است، تصوير روشن تري از چگونگي حيات آدمي را )در بُعـد روان شـناختي( ارائـه مـي     

وين فلسفۀ تربيت رسمي و عمومي نمي توانيم به دستاوردهاي دانش      معاصر روان شناسـي بـي   دهد بنابراين در تد

  17توجه باشيم.

                                                 

 . اصل سوم قانون اساسي11

 مل سهيم و تأثيرگذار بر آن ها نيز نظارت کنند. هاي تربيتي و عواتوانند بر عملكرد نهاد. والدين به صورت حقيقي و حقوقي مي11

گذاري نظير ترين مقامات قضائي يا نهادهاي سياستجا نيازي به وجود شاکي خصوصي نيست. بلكه يك گروه فعال زير نظر عالي. در اين12

هاي در بخش غيردولتي و حتي فعاليتتواند چگونگي تربيت شوراي عالي تربيت)رک به رهنامه بخش مربوط به وظايف شوراي عالي تربيت( مي

ه عوامل سهيم و مؤثر در تربيت را رصد کند. پيشنهاد مي شود که گروهي با مسئوليت ديده باني و رصد سازو کارهاي تربيت رسمي و عمومي جامع

 تشكيل شود.

ان شناسـي تـربيتي )کديـور(، روان شناسي . براي توضيح بيشتر در اين زمينه رجوع کنيد به مباني واصول آموزش و پرورش )شكوهـي(، رو 17

 تربيتي )شريعتمداري( معنا وحدود علوم تربيتي )گاستون مياالره(
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، که به نظر مي رسـد  اشاره مي کنيم تربيت رسمي وعمومي  54ترين مباني روان شناختيجا به برخي از مهمدر اين     

 ايران( سازگارند: نيز مهوري اسالميبا مباني اساسي مقبول  تربيت)مندرج در فلسفه تربيت در ج

 

. آدمي تحت تأثير تعامل پيچيده و تأثير متقابل عوامل دروني )طبيعت و فطـرت(، عوامـل   0-9-2

 .بيروني )محيط( و تجربيات خويش است

 ۀکنندن يباوجود تأثيرپذيري از عامل دروني و بيروني، در نهايت خود )شامل تفكر، اراده و عمل( عامل تعيآدمي،      

هايي ها و حتي محدوديتامكانات و ظرفيت ۀهم« عوامل دروني»گيري هويت )شخصيت( است. منظور از شكل

به تمامي عواملي اشاره دارد که او را احاطه کرده است )مانند محيط  « محيط»آورد و است که بشر با خود به دنيا مي

 فرهنگي، خانوادگي، اجتماعي، سياسي و. . .(. 

شناختي، تأکيدات متفاوتي بر دو دسته عامل اساسي شده است: بـرخـي بر هاي مختلف رواندر بين نظريه        

اند. اينك ترديدي نيست که نگاه طبيعت و ديگـر عوامـل دروني و برخـي بر عـوامل محيطـي و بيـروني پـافشـرده

نگرش فلسفي جبرگرايانه تكيه دارد، مردود است. افراطي ويا انحصاري  به يكي از اين دو دسته عوامل، که بر نوعي 

 ۀبا مجموع 11انسان مانندِ هوش، شخصيت و انگيزش، محصول نهايي تعامل خود ۀلذا، تمامي خصوصيات پيچيد

 وسيعي از عوامل دروني و عوامل محيطي  و. . . است. 

 

 . آدمي اساساً طبيعت فعال دارد. 2-9-2

کوشد براي تحقـق امكانـات طبيعـي خـود، عوامـل      آدمي تعبيه شده است. لذا فرد ميمنبع اساسي رشد در وجود        

هاي اوليه کـم محيطي مشارکت فعال و پويا با داشته باشد. اين مشارکت در طول حيات جريان دارد و گرچه در سال

ر اختيار محـيط پنداشـت تـا    يابد. بنابراين، نبايد آدمي را صرفاً موجودي پذيرنده و دتر است؛ اما به مرور افزايش مي

                                                 

 . اين مباني عمدتاً از منابع زير برگرفته شده است:11

 1731لطف آبادي،   -

 الف1731لطف آبادي،   -

 1731سيف و همكاران،   -

 ب1731لطف آبادي،   -
 

11. Self 
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طـور کامـل از   هر طور که ديگران بخواهند، بتوانند او را بار بياورند. از سوي ديگر، نبايد پنداشت کـه همـه چيـز بـه    

تـوان تمـامي   هاي رشد خـود مسـلط اسـت. پـس نـه مـي      شود و انسان از هرنظر بر تمام چگونگيجانب فرد تعيين مي

هاي فردي منتسب کرد. واقعيـت  توان همه چيز را به چگونگيروني گذاشت و نه ميعوامل بي ۀها را بر عهدمسئوليت

هاي زمينهآن است که شرايط محيطي تا حد قابل توجهي بر تحوالت آدمي تأثيرمي گذارد، وگرنه ضرورت فعاليت

 شود.اش، فرد، مورد ترديد واقع مي يهاي وجودساز براي تحقق يافتن ظرفيت

 

های بين فـردی و درون  در عين داشتن اشتراک در بسياری خصوصيات، تفاوتها . انسان9-9-2

 فردیِ قابل مالحظه ای نيز با يكديگر دارند.

 ۀها در سطوح مختلف و در مراتب گوناگون ظهور و بروز مـي کنـد. ترکيـب پيچيـد    هاي وجودي انسانظرفيت        

هـاي  شـود و در جنبـه  هـاي فـردي مـي   تعامل بين عوامل دروني )فطرت و طبيعت( و بيروني )محيط( موجب تفـاوت 

هـا )از جملـه   کنـد. از سـوي ديگـر ميـان انسـان     ها بروز مـي مختلف شناختي، عاطفي، جسماني، اجتماعي اين تفاوت

هاي قابـل مالحظـه  ها نيز تفاوتيافتن آنهاي وجودي و فعليت مندي از ظرفيتتفاوت هاي ميان دو جنس( در بهره

 . وجود دارداي 

گير، هاي چشموجود اين تفاوتها )کودکان و نوجوانان( دنيـايي مخصوص به خود دارند؛ اما با هريك از انسان      

وي شـود. از سـ  هـاي معينـي نيـز ديـده مـي     هاي همانند )به لحاظ سن ومرحله رشد،جنسيت و...( شباهتدر بين گروه

 ۀگير، در توانايي يادگيري، بـه برنامـ  هاي چشموجـود دارند که به سبب داشتن تفاوتديگر، در ميان ايشان گروهي 

ريـزي  تربيتي و مالحظات ويژه نيازمندند. لذا الزم است اين گروه به دقت مورد بررسي و مطالعه قرار گيرند تا برنامه

طور که بـراي افـرادي کـه بـه داليـل زيسـتي يـا وراثتـي توانشـان در          همانمناسبي براي نيـازهايشان پيش بيني شود؛ 

 . 11اي انديشيديادگيري محدودتر است، بايد تدابير ويژه

 

                                                 
هاي رايج هوش ميسر نيست. براي تشخيص بهتـر، الزم اسـت از مطالعـات    گروهي و هنجاري و آزمون ۀ. قضاوت دقيق در اين باره از طريق مقايس 11

هـاي درون  هـا و فعاليـت  هاي تخصصـي در مـورد پـروژه   کار همراه با قضاوت ۀموردي استفاده شود و اطالعات گوناگون درسي و غيردرسي و نمون

 توان به کار گرفت.هاي هوش و خالقيت را نيز ميها، آزمونآوري شود و مورد بررسي قرار گيرد. در کنار ايناي جمعو برون مدرسه ايمدرسه
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و نه صرفاً امری زيستي و تابع الگـويي جهـان    بوده  آدمي نه صرفاً ناشي از محيط« رشد.»4-9-2

 ل شناسايي دارد. شمول)كامالً منطبق بر همه( است، بلكه ماهيتي منعطف و قاب

هاي کمّي است، اما در نهايت امري کيفي است و به صورت جرياني مستمر و مرحله به رشد اگرچه داراي جنبه       

رشـد از حساسـيت بيشـتر و     ۀگيرد. تمامي مراحل رشد اهميت دارند، با اين توضيح که مراحـل اوليـ  مرحله شكل مي

ترين آن، رشـد هماهنـگ و مـوزون    رشد، بُعد جسماني آدمي است و عالي ۀترين مرتباي برخوردار است. سادهويژه

کنـد کـه  هاي نسبتاً کلي پيـروي مياوست. جريان رشد، در عيـن حـال از الگـو يوجودهاي ابعاد مختلف و ظرفيت

فردي نيـز بـروز   هاي متعدد هاي کلي، با تأثيرپذيري از عوامل محيطي و زيستي و دروني، تفاوتدر قـالب اين طـرح

 وجود دارد. توان گفت که در جريان رشد انعطاف و پويايي هم کند. لذا،   ميمي

 

های وجودی آدمي و منشأ اصلي بسياری از تحـوالت در ابعـاد   .  يادگيری يكي از ظرفيت5-9-2

 وجودی اوست. 

محيطي )تجربيات فردي، محيط  هاي وجودي خدادادي(، عواملطبيعت )ظرفيت ۀيادگيري، حاصل تعامل پيچيد      

مادي و فرهنگي و. . .( و اراده و عمل فرد است و ابعاد مختلف و سطوح گوناگون دارد. يادگيري نه در خأل، که در 

دهد و عوامل اجتماعي در آن نقشي تعيين کننده دارند. بر اين اساس، يادگيري نيازمند زمينه محيط اجتماعي رخ مي

توانـد در  العمر آدمي است؛ لذا آدمي ميعد و مناسب يادگيري نيست. يادگيري قابليت ماداماي مسااست و هر زمينه

ها براي يادگيري در مراحل مختلف متفاوت تمامي مراحل زندگي تغيير کند. البته نوع، روش و منابع انگيزشي انسان

 است. 

 

فـرد بـا عوامـل زيسـتي،      ۀهويت(، تركيبي پيچيده، پويا و حاصل تعامل اراد= . شخصيت)6-9-2

 شناختي و رواني است. اجتماعي، فرهنگي،

شخصيت آدمي از ابعاد و جنبه هاي گوناگـوني شكل يافتـه است. اما با وجود داشتن  ابعاد و جنبه هاي مختلف،       

اجتمـاعي و  از وحدت وکليتي يك پارچه بهره مند است. بنابراين، همواره بين جنبه هاي جسماني، عقالني، عاطفي، 

 معنوي هويت انسان ارتباط وپيوستگي عميق و ژرفي وجود دارد.
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 . رشد آدمي در همۀ ابعاد رخ مي دهد و محصول تعامل با عوامل متعدد است.7-9-2

تـرين مرتبـۀ رشـد، جسـماني اسـت و      رشد جرياني است که همۀ ابعاد وجودي آدمـي را در بـر مـي گيـرد. سـاده           

هاي وجود آدمي است. همچنـين رشـد آدمـي اگرچـه     هماهنگ و موزون ابعاد مختلف و ظرفيتترين آن رشد عالي

هاي کمّي است اما در نهايت امري کيفي است که به صـورت جريـاني مسـتمر و طـي مراحـل، صـورت       داراي جنبه

ر قابـل تــوجه و   گيرد. هرچند  تمامي مراحل رشد داراي اهميت اند، با اين حال مراحل اوليۀ رشد، به لحـاظ آثـا  مي

 تقريباً غير قـابل جبران، از حسـاسيت بيشتـر و ويژه اي برخوردار است..

 

. انگيزش وميل دروني برپايۀ شناخت و اراده از مبادی مهم عمل آدمي است؛ لـاا، توجـه   8-9-2

 .مناسب به انگيزۀ اعمال، جايگاه خاصي در حيات وی دارد

مهـم در حيات آدمي، يعني عوامل شكل گيـري عمـل،    ۀشناختـي بـه ايـن مقـولبخش مهمـي از نظريـات روان       

اختصاص يافته است. اين بحث در روان شناسي عمدتًا تحـت عنـوان انگيـزش مـورد بحـث قـرار مـي گيـرد. عمـوم          

ر هـاي فراينـد انگيــزش د   پيچيـدگي  ۀرا دربـار جـامعي   ۀگرايانه، نظرينظريات انگيزشي، به دليل خصوصيت کاهش

 هايي را در خصوص انگيزش ارائه داد:توان چنين گزارهاند. در عين حال ميعمـل انسـان ارائه نداده

o  انگيزش متأثر از هدف انسان و  نحوۀ شناخت آدمي ازآن  است؛ 

o  انگيزش تحت تأثير روابط فردي و هويت انسان است؛ 

o ز خويش( است؛ انسان )تلقي مثبت يا منفي آدمي ا ۀانگيزش تحت تأثيرخودپندار 

o هـاي  کننده، الگوها ـ موجـب غفلـت از منـابع سرشـار انگيزنـده      هاي بيروني ـ عوامل تقويت تأکيد زياد بر انگيزه

 شود؛ دروني مي

o پذيري فـرد اسـت. لـذا نظريـاتي کـه بـه       در انگيزش، کيفيت رفتار تحت تأثير قدرت تفكر و انتخاب و مسئوليت

هـا، انگيـزش در   ايـن دسـته از نظريـه    ۀدهنـد. بـر پايـ   تري ارائه مـي ند، تبيين دقيقنمايمنابع دروني انگيزشي توجه مي

هـاي  هاي دروني باشد، هدفيادگيري وقتي نيرومند است که منابع انگيزشي دروني باشند يا حرکت به سوي انگيزه
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سـت خـود را در امـر    يادگيري مورد توجه فراگيران باشد، متمرکز بر اجراي تكليف باشد، يادگيرنده موفقيت و شك

 يادگيري به دليلِ قابلِ پايش استناد دهد و يادگيرنده کارايي خود را باور داشته باشد. 

 

 شناختي. مباني جامعه4-2

تربيت رسمي بيش از هرچيز تابع مقتضيات محيط اجتماعي و شرايط تاريخي است و وضعيت جامعـه يـا دوران،         

هـاي جامعـه موجـب تجـويز سـاز و کارهـاي       آن را رقم بزند. شناخت واقعيـت  هايتواند حدود و ثغور و ويژگيمي

مناسب و عقالني تربيت رسمي و عمومي خواهد شد. بنابراين تدوين فلسفۀ تربيت رسـمي و عمـومي نمـي توانـد بـه      

سمي ربيت تر شناختي ترين مباني  جامعهجا به برخي از مهمدستاوردهاي دانش جامعه شناسي بي توجه باشد. در اين

 نيـز که به نظر مي رسد با مباني اساسي مقبول  تربيت)مندرج در فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايـران(  وعمومي  

 کنيم: اشاره ميسازگارند 

 

 . جامعه حياتي مستقل از حيات فردی آحاد خود دارد.0-4-2

هايي مستقل از برخوردار است، قوانين و سنتکه خود، از نوعي حيات مستقل از حيات فردي جامعه به حكم اين       

ها هستند، از استقالل برخوردارند، زيرا حيـات  اجزاي خود )افراد( دارد. در عين حال، اجزاي جامعه، که همان انسان

شـود. در حقيقـت، انسـان بـا دو     کلي در حيات جمعي حل نميفردي و فطريات فردي و مكتسبات فرد از طبيعت، به

شخصـي و   ۀکند: حيات و روح فردي انسان که مولود حرکات جـوهري طبيعـت و اراد  ح زندگي ميحيات و دو رو

عمل اوست و ديگري حيات و روح جمعي که مولود زندگي اجتماعي است و به صورت هويت جمعي هـر فـرد  و   

 ۀفرد و جامعه رابطـ توان نتيجه گرفت که بين .  بنابراين مي13براساس انتخاب و عمل جمعي او ظهور وبروز مي نمايد

 هاي يك قفسه.  کتاب ۀقراردادي مانند رابط ۀحقيقي برقرار است، نه رابط

 

 . انسان با محيط)جامعه( و آحاد آن تعامل فعال دارد.2-4-2

                                                 

او، بين فيلسوفان مسلمان اختالف وجود دارد. براي مثال، عالمه طباطبايي،  ۀآدمي است يا فطرت ثانوي ۀکه گرايش به اجتماع، فطرت اوليدر اين 13.

(. قدر مسلم اين است که حيات اجتماعي ضرورتي انكارناپذير است و اسالم هيچ1و ج 7داند )الميزان، جاجتماعي بودن انسان را فطرت ثانويه مي

 (. 1731گاه انسان جداي از جامعه را مد نظر ندارد )ن. ک. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه
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گرايي )منطوي در علوم اجتماعي معاصـر(  ديدگاه اسالمي، به لحاظ تأکيد برآزادي و مسئوليت فردي از محيط        

کند که از تعامل با يرد. به لحاظ توجه به موقعيت، با فردگرايي نيز تفاوتي اساسي دارد و به ما گوشزد ميگفاصله مي

توانيم آن را ناديده بينگاريم، ولي مجاز نيستيم براي تغييـر محـيط، دوبـاره خـود را بـه محـيط       محيط ناگزيريم و نمي

 واگذاريم. 

 است.. نسبت فرد و جامعه نسبت وحدت و كثرت 9-4-2

 ۀتوجه به موقعيت اجتماعي، در نگرش اسالمي، هرگز به معنـاي اصـالت جمـع نيسـت؛ بلكـه بـه معنـاي مالحظـ                

شود مـا در مقـام تبيـين    وحدت در کثرت، تشخص در محيط و فرديت در جماعت است. توجه به موقعيت سبب مي

وجود مقتضي و رفـع مـانع( در بـروز شـيوه    اظ اعمال آدمي، تأثيرات محيط اجتماعي و حتي عناصر طبيعي را )به لح

دقيـق   ۀها، مورد بررسـي و مطالعـ  انسانهاي اخالقي و نگرشها و حتي در ظهـور ويژگيهاي رفتاري و در تداوم آن

خويش ميزان و نوع اين تأثيرات محيطـي   ۀقرار دهيم، ولي در مقام تجويز از آدميان بخواهيم با تكيه برانتخاب و اراد

ايي و حتي االمكان به کنترل درآورند. يعني کـانون توجـه، چـه درمقـام تبيـين عمـل و چـه در مقـام تجـويز          را شناس

 اصالحات، شخص يا همان فرد انديشنده، تصميم گيرنده و عمل کننده است. 

آثـار و   ۀانکنـد از نفي ساده لوحپس ديـدگاه اسالمـي از يك سـو )در تعـارض با فـردگرايـي( به مـا تـوصيـه مي     

لوازم ساختارها و سازوکارهاي اجتماعي در ظهور و استمرار رفتار و تكـوين هويـت اشـخاص بپرهيـزيم و از سـوي      

دهد براي تغيير و اصالح عملكرد يادگيرندگان ، صـرفاً بـه   ديگر )در تعارض با جبرگرايي اجتماعي( به ما اجازه نمي

کـس بـار ديگـري را )بـه    ي در ديدگاه اسالمي آن است که هيچساختارهاي اجتماعي متمسك شويم؛ زيرا قانون کل

توانيم از تأثيـرات محيطي بــر اعمــال افــراد چشـم بپوشيــم. در عـين       . براين اساس ما نمي13طور کامل( برنمي دارد

برجسته ها انحصاري و بيش از حد واقعي ها را در تبيين اعمال ايشان و حتي در تصحيح آنتوانيـم نقش آنحال، نمي

 . 19خود اوست ۀنماييم؛ زيرا مسئوليت نهايي عملكرد هرکسي برعهد

 

. نهـادهـا، ساختـارهـا و فرايندهـای اجتمـاعي در نحـوۀ عمل افـراد در موقعيـت هـای    4-4-2

 .مي باشند         زندگي تأثيرگاار

                                                 

 13ـ فاطر، « وَ ال تَزِرُ وازِرۀٌ وزرَ اُخري. »13

 (. 1731. علم الهدي)19
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اجتماعي در تكوين نگرش افراد و نوع  نهادهاي اجتماعي، ساختارها و فرآيندهاي ۀتوجه به اهميت و تأثير گسترد       

گـذاران اجتمـاعي را بـه    توانـد سياسـت  چنين تكوين داليلشان براي عمل در موقعيت، ميها به موقعيت و همنگاه آن

هـاي بسـيار فرآينـدهاي    گذاران اجتماعي الزم است، ضمن توجه به پيچيدگيتغييرات محيطي حساس کند. سياست

گـذاران  ها را شناسايي کنند. بنابراين سياستهاي گوناگون تأثيرگذاري آنيرگذار و شيوهاجتماعي، انواع عوامل تأث

کاري در عوامـل محيطـي   تأثيرگذاري نهادهايي نظير اقتصاد، سياست و علم براي دست ۀتربيتي بايد با بررسي گستر

عمل ايـن نهادهـا در اختيـار متربيـان      ۀريزان تربيتي الزم است تصويري نزديك به واقعيت از حوزآماده شوند. برنامه

هـاي اصـالح مـداوم آن از منـابع     يابي به تفسيري معتبر از موقعيـت و راه توانند و بايد براي دستها ميقرار دهند. آن

 . 11مند شوندمعتبر علمي و ديني بهره

 

 

. زمينه سازی برای كسب شايستگي ها توسط شـهروندان جامعــۀ اسـالمي عامـل تحـرک      5-4-2

 جتماعي است.ا

هاي الزم را براي مشارکت فعال در حيات فردي و اجتمـاعي دارنـد. لـذا،    ها توانايي کسب شايستگيعموم انسان     

رو جريان تربيت، بايد فرصت مناسب تحقق اين توانايي را به صورت عادالنه براي آحاد اجتماع فراهم آورد. از ايـن 

هاي متربيان را فـراهم سـازد تـا ضـمن     اسب شناخت و تعالي مستمر ظرفيتمن ۀنظام تربيت رسمي و عمومي بايد زمين

 تكوين و تعالي هويت سالم و متعادل در آنان، از انسداد طبقاتي در جامعه جلوگيري کند.

 

. نهادهـای اجتمـاعـي دارای غـايت مشتـرک انـد و كــاركرد  همـديگر را در راسـتای     6-4-2

 غايت تكميل مي كنند.

وجود داشـتن تفـاوت در سـاختار و ظرفيـت، از غايـت      نهادهاي اجتماعيِ سهيم در جريان تحققِ حياتِ طيبه، با        

آن ها )متجلي در رسالت  ۀبرخوردارند و کارکردشان مكملِ و مؤيد يكديگر به شمار مي آيد و غايت ويژ يمشترک

شود. بنابراين نقص در کارکرد هريك از نهادهاي هاي خاص( در راستاي تحقق غايت مشترک تعيين مي و کارکرد

                                                 

 . همان 11
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نهادها با همديگر تعامل داشته  ۀتوان به سادگي با تقويت نهادهاي ديگر جبران کرد و الزم است هماجتماعي را نمي

 باشند.  

 

 

. نهاد خانواده،كه نقش غير قابل انكاری در تربيت برعهده دارد، يكي از نهادهـای بنيـادی   7-4-2

 مي آيد.      شمارجامعه به 

و   وصـالح  منـوط بـه وجـود خـانواده هـاي سـالم       صـالح در نگاه اسالمي سالمت جامعه و رسيدن به جامعـه اي          

ويـژه  هاي اجتماعي مؤثر و بنيادي در انواع تربيت، بـه کارکرد مناسب آن ها در همۀ ابعاد زندگي است. يكي از نهاد

در سنين کودکي و نوجواني، نهاد خانواده است. در واقع نهاد خانواده کوچك ترين واحد اجتماعي و در عين حـال  

كـي از عملكردهـاي مهـم  ايـن نهـاد،      يمهم ترين و تأثيرگذارترين واحد تربيتي در جوامع محسوب مي شود. اساساً 

نيز بر  يبل انكاري در فرايند تربيت دارد. در نگرش اسالمتربيت فرزندان است و لذا خانواده در هر حال نقش غير قا

وظـايف تربيتـي خـانواده و نيـز      ۀاين موضوع مهم تأکيد شده است. تنوع و تكرار فراوان روايات و احاديـث، دربـار  

تصريح متون مقدس و معتبر اسالمي بـه نقـش والـدين در تربيـت، درخصـوص مسـئوليت والـدين نسـبت بـه تربيـت           

 ميان علماي دين اجماعي کلي پديد آورده است.  فرزندان، در

 

. در روند شكل گيری و تحول جامعـه بايـد بـين فراينـد انسـجام اجتماعي)پيونـد يـافتن        8-4-2

واحدهای اجتماعي در راستای ايجاد وحدت( و فرايند تمايز يافتگي )تقسـيم و تشـخی يـافتگي    

اصل وحدت در كثرت وكثرت در  براساس -واحدهای اجتماعي به منظور پايرش كثرت وتنوع(

 جمع نمود. -وحدت

است. اين  "انسجام اجتماعي"در شكل گيري و تغييرات جامعه دو جريان کالن دخالت دارد. جريان اول فرايند        

فرايند شكل گيـري و ايجـاد مجموعـۀ واحدي از انسـان هـا را به نـام جامعـه عملي مي سازد. در اين جريان 

تماعي از قبيل افراد يا گروه ها با هم پيوند مي يابند و جامعه را به وجود مي آورند. اين فرايند، واحدهاي اج

نام دارد. اين فراينـد موجب  "تمايز يافتگي"پيوستكي و همبستگي اجتماعي ايجاد مي کند. جريان دوم، فرايند 

اف را در جامعه به وجود مي آورد. تمـايـز و تشخص افراد و واحـدهاي اجتمـاعي مي شود و گروه ها و اصن
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همچنين موجب انشعاب و کثرت در گروه ها و بخش هاي جامعه و ايجاد خرده فرهنگ ها مي شود و حتـي بـه 

 .11 برخورد و تعـارض بين آن ها منجر مي گردد

ي اما رويكرد جامعه شناختي مطلوب،بر اساس اصل فلسفي وحدت در کثرت وکثرت در وحدت،  رويكرد      

را در کنار هم در نظر مي گيرد و تبييني  "تمايز يافتگي  "و  "انسجام "است که هر دو جريان کالن اجتماعي يعني 

کالن از آن ها ارائه مي دهد. يعني هم بر وحدت  و انسجام اجتماعي تاکيد دارد و هم بر وجود کثرت در گرو ه ها 

 و فرهنگ ها عنايت دارد.

ح مباني تربيت رسمي و عمومي به پايان مي رسد و در ادامه از چيستي تربيت رسمي و دراينجا توضيح و تشري    

به نحو  وعمومي  عمومي بحث خواهيم کرد منظور از چيستي تربيت رسمي و عمومي  بيان تعريف تربيت رسمي

چنانچه بايد باشد. از اين رو در و تجويزي است يعني تعريف تربيت رسمي و عمومي بر اساس مباني پذيرفته شده 

تربيت رسمي و  مباني چهارگانه و اين تعريف تمامي مباني تدوين شده در فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران 

 عمومي مورد اعتنا و ابنتا مي باشد. 

 

 

  تبيين چيستي تربيت رسمي وعمومي-9

   

                                                 

. يكي . در مواجهه با اين دو جريان کالن اجتماعي و تعيين اهميت اين دو فرايند، دو نظريۀ کالن و متقابل هم در دانش  جامعه شناسي مطرح اند11

همبستگي و وابستگي متقابل اجزاي نظام  معروف به نظريۀ وفاق است و دوم نظريۀ تقابل يا ستيز نام دارد. نظريۀ وفاق در مجموع بر پيوستگي،

هاي اساسي هاي اجتماعي )به مثابۀ واقعيتاجتماعي، ارزش ها و هنجارهاي عام )به مثابۀ مالط اساسي زندگي اجتماعي( و تعادل و تداوم نظام

ها، اجبار، منافع صار و خصومت و ستيز بين گروهها )کثرت( تعارض، انحاجتماعي( توجه و تأکيد دارد. در مقابل، نظريۀ تقابل بر انشعاب اجزا، گروه

هاي غيرمعارض و هاي اجتماعي )به منزلۀ واقعيت هاي اجتماعي( تأکيـد دارد. در نظـريـۀ وفـاق عمدتـاً تأکيـد بر خـرده فرهنگبخشي و تغيير نظام

هاي هاي معارض و ناسازگار و تغيير نظامجامعه، خرده فرهنگهاي اجتماعي)فرايند انسجام( و در نظريۀ تقابل  تأکيد بر ماهيت گروهي ثبات نظام

هايي صورت گرفته است و کماکان ادامه دارد. در اين تالش ها براي اجتماعي)فرايند تمايز يافتگي( است. براي جمع بين اين دو نظريۀ کالن تالش

نظريۀ وفاق هستيم. اين گروه به کارکرد گرايي نوين مشهورند و از تلفيق دو نظريۀ کالن جامعه شناختي از سويي شاهد توجه به ماهيت گروهي در 

مومي سوي ديگر شاهد توجه به انسجام اجتماعي در نظريۀ تقابل هستيم. به هر حال در اينجا در تعيين نسبت مباني جامعه شناختي تربيت رسمي و ع

اي داراي وفاق اجتماعي است. لذا کارکرد گرايي نوين در نظريۀ وفاق  هبايد گفت که مراد از رابطه وحدت در کثرت تأکيد بر وجود خرده فرهنگ

وي نظري مناسب تر به نظر مي رسد. البته اين نكته نيز شايان ذکر است که اين نظريه براي تبيين اين ديدگاه وحدت در کثرت کافي نيست و بايد الگ

 (.1733مناسبي از ترکيب آن ها به وجود آورد) عماد افروغ،
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 اجتمـاعي  و فـردي  ابعـاد  در طيبه حيات تحقق اساسي عامل و بشري اجتماعي جريان تريناساسي تربيت، نديفرا       

ۀ فلسـف  دري زيتجـو  نحـو  بـه  نـد يفرا نيا. شود هدايت وي بانيپشتي اجتماع ربط ذي هاينهاد توسط بايد که است آن

 : است شده فيتعر نيچن تربيت، اساسيي  مبان از استنباط و استنتاج اساس بردر جمهوري اسالمي ايران   تيترب

هويـت متربيـان ، بـه     ۀفرايند تعاملي زمينه ساز تكوين و تعـالي پيوسـت  تربيت عبارت است از »

ر اسالمي، به منظور هدايت ايشان در مسـيرآماده شـدن    معياصورتي يك پارچه  و مبتني  بر نظام 

  « جهت تحقق آگاهانه واختياری مراتب حيات طيبه در همۀ ابعاد.

 

عمل تربيت فرايندي دو سويه است: از يك سو عمل زمينه سـازي اسـت کـه در آن     از اين تعريف بر مي آيد که 

مربيان با طراحي، سازماندهي و تدارکِ فرصت هاي مناسب در قالب تدابير و اقداماتـي تدريجـي، سنجيـده )براساس 

هاي مناسبي را فـراهم  زمينه  انطبـاق با خصوصيـات و موقعيت متـربيـان( ، هماهنگ و يك پارچه براساس نظام معيار

مي سازند؛ از سوي ديگر، عمل کسب توسط متريي است  که در آن متربيان نيز با مشارکت  فعـال در ايـن فراينـد و   

هاي فردي وجمعـي الزم را کسـب مـي کننـد و از ايـن طريـق       استفادۀ مناسب از فرصت هاي فراهم شده، شايستگي

 حيات طيبه را در همۀ ابعاد محقق سازند.آماده مي شوند تا آگاهانه و اختياري مراتب 

اين فرايند تعامل مستمر بين مربيان و متربيان، در خأل صورت نمي پذيرد و تحقق شايسـتۀ آن، بـه مثابـۀ مهـم     البته 

ترين عمل اجتماعي زمينه ساز تحقق حيات طيبه، مستلزم مشارکت فعال تمامي عوامل اجتماعي سهيم و مـؤثر درآن،  

 ني مؤثرعناصر اصلي اجتماع )خانواده،دولت، رسانه و سازمان ها ونهادهاي  غير دولتي( به منزله ارکـان  به ويژه پشتيبا

تربيت رسمي و عمومي در واقع آن بخش از اين جريان تربيت است که با پشتيباني  .اين فرايند در دوران معاصر است

 دولت براي عموم افراد در دورۀ زماني خاصي انجام مي پذيرد.

را بايدعملي جامع و يك پارچه،  تـدريجي، هماهنـگ، فراگيـر و   هميشـگي)مادام     « تربيت»براين اساس،    

امـري واحـد، بـا     ۀآدمـي دانسـت کـه بـه مثابـ      ۀساز تحول اختياري و آگاهانالعمر( و مشتمل بر تمام فرايندهاي زمينه

 يك کل،  سر و کار دارد. ۀتكوين و تعالي پيوسته و يك پارچۀ تمام ابعاد فردي واجتماعي وجود انسان، به منزل

منظـر  و ابعـاد  ازي اجتمـاع  عام نديفرا اين ،اشاره کرديم ايران اسالمي جمهوري در تربيت فلسفۀ در که چنان اما      

 يعنـي )بخـش  ايـن  در تيـ ترب نـد يفرا  از نظـر  مـورد  و ژهيو شكل بهتر فهمي برا. استي بند ميتقس قابل مختلف هاي
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 نكيا لذا.  شوند شناخته خوبي به تيترب انيجر مختلفي اجتماع اَشكال و اقسام است  الزم( وعمومي رسمي تربيت

 : ميکني م اشاره اقسام نيا به

 تقسـيم  منظـر،  ايـن  از. دارد نظـر  بشـري،  زنـدگي  غايـت ي يعن طيبه، حيات ابعاد و شئون به منظري از تربيت 

 بـودن  پارچه يك و متحد وجود با مختلف شئون در( طيبه حيات تحقق براي جامعه و فرد سازيآماده جريان) تربيت

 حيـات  شئون به ناظر اعتباري بندي تقسيم دريك ت،يترب گذشت، که چنان لذا. کندمي پيدا موضوعيت طيبه، حيات

 فنـاوري؛  و علمـي  تربيـت  اخالقـي؛  وي عبـاد  ،ياعتقـاد  تربيـت : از اندعبارت شودکهمي تقسيم ساحت شش طيبه،به

 بـا  البته. بدني و زيستي تربيت و هنري و شناختي زيبايي اي؛تربيتحرفه و اقتصادي تربيت سياسي؛ و اجتماعي تربيت

 تربيتـي  اقـدامات  و تـدابير  مـؤثرتر  دهـي سامان براي بنديتقسيم اين تربيت، مفهوم پارچگي يك و جامعيت به توجه

 از نسبي، تمايز ضمن ابعاد، اين لذا. کند ايجاد را هاساحت اين بين واقعيِ چندگانگي تصور نبايد و پذيردمي صورت

 . برخوردارند وحدت

 مراتبي و مراحل متربيان رشدي تغييرات و تحوالت. استي بند دسته قابل نيز متربيان رشد مراحل منظر از تربيت 

. کـرد  بخش متمايزي نسبتاً مراحل و هادوره به بيش، و کم را آن استمرارشان، و پيوستگي وجود با توانمي که دارد

جريان تربيت را  اساس، اين بر. کندمي اقتضا را گوناگون تربيتي اقدامات مراحل، اين در متربيان هايويژگي تفاوت

جنيني، نوزادي، کودکي اول، کودکي دوم، اوائـل نوجـواني، نوجـواني، جـواني، ميـان      ۀبرحسب مراحل رشد )دور

 . 12به انواع گوناگوني تقسيم کرد توانمي سالي(سالي و کهنسالي، بزرگ

 شـود مـي  تقسـيم « يتخصصـ » و« عمـومي » نوع دو به جامعه، آحاد به نسبت شمول ميزان لحاظ به تربيت، نديفرا .

بخشي از جريان تربيت است که در جهت تكوين و تعالي مداوم هويـت متربيـان بـا تأکيـد بـر وجـوه        عمومي تربيت

اي از هاي فردي و غيرمشترک ايشـان، صـورت مـي گيـرد تـا متربيـان مرتبـه       ويژگي ۀمشترک هويت، ضمن مالحظ

راي عمـوم افـراد جامعـه    دست آورندکه تحصيل آن مرتبه، بـ آمادگي را براي تحقق حيات طيبه در ابعاد گوناگون به

وجـوه   ۀاما تربيت تخصصي، بخشي از جريان تربيت است که در راستاي تكوين و تعالي پيوسـت  .الزم يا شايسته باشد

اي از آمـادگي بـراي تحقـق    گيرد تـا متربيـان مرتبـه   اختصاصي هويت بر بنياد تكوين وجوه مشترک هويت انجام مي

                                                 

مقاطع يك حرکـت مسـتمر و در جهـت     ۀيهي است انواع تربيت در مراحل مختلف رشد، ضمن داشتن تفاوت و وجوه اختصاصي، بايد به مثاب. بد12

هاي تربيت در مراحـل گونـاگون، ترتيـب و تناسـب     جويانه و هماهنگ مالحظه شوند. لذا بايد ميان اهداف، محتوا و روشواحد، در پيوستاري تعالي

 وجود داشته باشد.  طولي معناداري
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از افـراد   17دست آورندکه وصول به آن مرتبه از آمادگي، تنها براي بخشـي  مراتب حيات طيبه در ابعاد مختلف را به

 . 11شايسته باشد جامعه الزم يا

 

 تربيـت  . شـود مـي  تقسـيم  غيررسـمي  و رسـمي  نـوع  دو به نيز قـانوني اعتبار و دهـيسازمان نحوۀ منظر از تربيت

)با مخاطبان مشخص و اهداف، سـاختار و  دهي شده رسمي بخشي از جريان تربيت است که به شكل قانوني، سازمان

سازي متربيان بـراي تحقـق مراتـب حيـات     پذير )برحسب خصوصيات متربيان(، در جهت آمادهمعين(، انعطاف ۀبرنام

طيبه در ابعاد مختلف و متناسب با نيازهاي متنوع جامعه، طراحي و اجرا مي شود و پـس از احـراز کسـب شايسـتگي    

 ۀنامـ )جهت درک موقعيت و عمل براي  اصالح مداوم آن بر اساس نظـام معيـار( گـواهي   هاي الزم از سوي متربيان 

موفقيت )مدرک معتبر( به ايشان اعطا مي گردد. ليكن تربيت غيررسمي آن، شكلي از جريان تربيت است که در آن 

سازي متربيان مادههاي الزم جهت درک موقعيت و اصالح مداوم آن بر اساس نظام معيار، در جهت آانواع شايستگي

دهي مشخص و از طريـق تجـارب داوطلبانـه متربيـان     براي تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد گوناگون، بدون سازمان

هـا و انجمـن  کتاب و روزنامه، تماشاي فيلم و تلويزيون، مشارکت در فعاليت گروه ۀ)مانند حضور در خانواده، مطالع

 شود. کسب مي ها، شـرکت در مساجد و محافـل مذهبـي(

 تقسـيم  اختيـاري  و الزامـي  تربيتگونۀ دو به آن، از برخورداريي چگونگ و انيمترب حضور نحوۀ منظر از تربيت 

تربيت الزامي نوعي از جريان تربيت است که متربيان بايد بـر حسـب ضـوابط قـانوني در آن حضـور يابنـد.       . شودمي

متربيـان در آن داوطلبانـه اسـت. البتـه ايـن تمـايز بـه معنـاي          تربيت اختياري نوعي از جريان تربيت است که شـرکت 

طور هم جهـت  االمكان بايد بهدو نوع تربيت الزامي و اختياري را حتي استقالل کامل اين دو از همديگر نيست؛ بلكه

 دهي کرد.و مكمل يكديگر)وحتي در هم تنيده با يكديگر( سامان

 

                                                 

ي اين امر . البته هيچ مانعي از تحصيل اين مرتبه از آمادگي براي ديگر افراد جامعه )در صورت عالقه و استعداد الزم( نبايد وجود داشته باشد؛ ول17

 کند. اي نميشود و لذا جامعه براي اين آمادگي هزينهمورد نياز جامعه تلقي نمي

را، دو بخش مكمل از يك جريان بدانيم که هر يك از آن ها اهميت خاص و کارکرد مستقلي در بهبود کيفيت زنـدگي  . بايد اين دو نوع تربيت 11

هاي مشترک و اختصاصي هويت متربيـان بـه صـورتي متـوازن     اليه ۀفردي و اجتماعي دارند؛ با اين وجود بايد هماهنگ و در راستاي هم باشند تا هم

 رشد و تعالي يابند. 
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 تحـت  يادشده انواع  از برخي ترکيب و تلفيق با را تربيت نديفرا از بخشي توانمي اينك شد، گفته چهآن اساس بر   

 در مخاطبـانش  کـه  اسـت  تربيت جريان از بخشي آن، از مقصود که کرد گذارينام« عمومي و رسمي تربيت» عنوان

 تربيـت  نـوع  از شـمول  نحـوۀ  و ميـزان  لحـاظ  به و دارند قرار )کودکي دوم ونوجواني وجواني( ايويژه رشدي دورۀ

 در و گيـرد مـي  قـرار   رسمي تربيت نوع در قانوني اعتبار و دهيسازمان نحوۀ منظر از و است الزامي تربيت و عمومي

 تمـامي  ان،يـ متربۀ جانبـ  همه رشد ولزوم تربيت فرايند پارچگي يك و نگري جانبههمه خصوصيت با مطابق حال عين

 . دربردارد متوازن طور به را تربيت هايساحت

مفهوم عمومي ناظر به گروهي خـاص از متربيـان اسـت کـه در      وعمومي ، به سخن ديگر در فرايند تربيت رسمي      

در  »اما اين فرايند به سبب تداوم والزامي بودن ،  قرار دارند. -کودکي دوم ونوجواني وجواني-دورۀ رشدي ويژه اي

يابدو پوشش همگاني پيـدا مـي کنـد. شـايان يـادآوري       نسبت به همۀ افراد جامعه به تدريج عموميت مي«  طي زمان

است که دامنۀ دورۀ رشدي مورد نظر)حدود سـني متربيـان  در نظـام  تربيـت رسـمي وعمـومي(بر حسـب شـرايط و         

 هاي تربيت رسمي و عمومي جهان تفاوت دارد.مقتضيات اجتماعي متغير است. از اين رو اين دامنه درنظام

 

  وعمومي رسمي تربيت رايج الگوهای اجمالي بررسي.9ـ0  

( سـنتي  جوامـع  جملـه  از) جوامع همۀ در رسمي تربيت عنوانبه را يافته سازمان تربيت از هاييصورت توانمي البته   

 ،11دارد طـوالني  ايپيشـينه ي بشـر  جوامـع ۀ همـ  در آن غيررسمي شكل در نيز عمومي تربيت کهچنان کرد، شناسايي

 از نوظهـوري  اجتمـاعي  پديـدۀ  آن، امـروزين  شكل در عمومي و رسمي تربيت شد، گفته ترپيش که گونههمان ولي

 اشـكال  در معاصـر  جوامـع  فناورانۀ و اقتصادي فرهنگي، مقتضيات و نيازها با مطابق که است مدرن دورۀ محصوالت

 .است يافته بسط گوناگون

 جوامـع  در تـوجهي  قابـل  توفيقـات  شـك  بدون آن، رايج مصاديق و اَشكال در عمومي و رسمي تربيت هرحال به    

  :نمود اشاره موارد نيا به جمله از تواني م که است داشتهي امروز

o  ارتقاي فرهنگ عمومي؛ 

o نقش آفريني در تحرک اجتماعي افرادطبقات مختلف  و بسط عدالت اجتماعي؛ 

                                                 

مسجد در تاريخ  و خانهد دين اسالم بر فريضه بودن کسب علم و دانش بر هر مرد و زن مسلمان و وجود نهادهاي تربيت عمومي مانند مكتب. تأکي11

 اي دارد. تمدن اسالمي، نشان از چنين پيشينه
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o کمك به ايجاد انسجام اجتماعي و وحدت ملي؛ 

o اساسي زندگي؛هاي تعميم آموزش سواد و مهارت 

o  .کمك به گسترش روابط اجتماعي 

 تـرين مهـم  عمـومي  و رسـمي  تربيت گسترش و بسط معاصر جوامع همۀ در تنها نه تا است شده باعث توفيقات اين   

 سـرمايۀ  تعـالي  و تكوين انساني، سرمايۀ ارتقاي و گيريشكل يعني) آن لوازم و جوامع پايدار تعالي و توسعه راهكار

 قـوانين  و المللـي بـين  هـاي ميثـاق  و قـوانين  در بلكـه  آيد؛ شمار به( ملي وحدت و اجتماعي انسجام ايجاد و اجتماعي

 قـومي،  فرهنگـي،  هـاي ويژگـي  از نظـر  قطـع ) جامعـه  آحـاد  همۀ مسلم حق آن، از منديبهره کشورها، عموم اساسي

 و رسمي تربيت توسعۀ و ظهور هايسال طول در ديگر سوي از اما. شود محسوب( فردي و جنسي اقتصادي، مذهبي،

 شـده  مطـرح  آن رايـج  مصـاديق  بـه  نسـبت  متفـاوت  فكريي مبان با نظرانصاحب سوي از فراواني انتقادات عمومي،

   11.است

       هاي وارد شده به مصاديق رايج تربيـت رسـمي و عمـومي ازمنظـر رويكـرد هـاي انتقـادي، پسـت مـدرن،         اهم نقد    

 گرايي و ليبراليسم،  عبارت اند:گرايي، انسانگرايي، کارکردسنت

 اين انتقاد از منظر ديـدگاه  . نمايندمي تلقي« ناکارآمد» را عمومي و رسمي تربيتي فعل شكل منتقدان، از گروهي

 بـه  خـود  غيرمنعطـف  سـاختار  دليـل  بـه  نظـام  ايـن  اينـان،  اعتقاد بهکارکردگرايي در جامعه شناسي  وارد شده است. 

 هـاي نيـاز  کـردن  دربـرآورده  نظام اين چنينهم. دهدمي جواب تأخير با آن، از برآمده هاينياز و اجتماعي تحوالت

 تيترب کارکرد در  13ييگرا ليتحوي نوع به انتقاد، نيا ترِ قيعمي ها هيال در .است ناموفق افراد، ايحرفه و فرهنگي

 عرصـه  در نخسـت . اسـت  يافتـه  بـروز  و نمـود ۀ عرصـ  دو دريـي  گرا ليـ تحو نيـ ا.  شـود ي م اشارهي عموم وي رسم

 دوم وي تخصصـ  تيـ ترب بـه  ورودي بـرا ي  ليتحصـ  مـدرک  کسب به  انيمتربي ها مهارت و ها تيصالح فروکاستن

 نيچنـ  هـم  وي درسـ ي هـا  کتـاب ي محتـوا  ژهيـ و بـه  مشـخص ي يمحتـوا  کـردن  حفظ بهي رييادگفرايند   فروکاستن

 ويـي  گرا مدرک دهيپد به نخست، فروکاهش. شانياي شناخت بُعدۀ توسع به انيمتربي هاي ستگيشا مفهوم فروکاستن

 .است شده منجر ييگرا حافظه معضل  بهي دوم

                                                 

 221- 211صص 1731تر ر. ک. به علم الهدي . براي توضيح بيش11

13  . reductionism 
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هـاي  هـاي ايجـابي نيـز شـده اسـت. توجـه بـه يـادگيري        واکـنش  برخي  البته ناکارآمدي يادگيري رسمي موجب     

  ماننـد  -هاي فـوق برنامـه درسـي    فعاليت ۀايدهاست. طرح در مدرسه، از اين واکنش ها کارگيري آنغيررسمي و به

هاي تربيت رسمي و عمومي بـه  ترديد واکنش کارگزاران نظامبي -و فعاليت هاي مكمل  فعاليت هاي بيرون مدرسه

توانسـته اسـت بخشـي از آثـار نـامطلوب يـادگيري رسـمي و        هـا  هاي برخي منتقـدين بـوده اسـت. ايـن ايـده     ديدگاه

کاهش دهد. در واقع، نظام تربيت رسمي از عناصر و اَشـكال تربيـت غيـر رسـمي در راسـتاي      هاي آن را ناکارآمدي

روست که برخـي از صـاحب نظـران، ترکيـب ايـن دو شـكل از تربيـت را        تحقق اهداف خود بهره برده است. از اين

ن بـا شـرايط و   مناسب براي دور شدن از آثار نامطلوب تربيت رسمي  و راهكاري مناسـب بـراي انطبـاق آ    يراهكار

)هرچند غلبه نگاه تفكيكي وتجزيه نگر به برنامه درسي و تربيت  در ايـن صـورت همچنـان     دانند.نيازهاي جامعه مي

 مسئله ساز مي باشد(

 

 بـه ويـژه در    - عمـومي  و رسـمي  تربيـت  جيـ راي هـا  نظام بر نظران صاحب از شماري اجتماعي، عدالت منظر از

 موجـود ي هـا  نـابرابري  رسـمي،  تربيـت ي هـا  نظـام  کلي طوربه و مدارس که اندگرفته خرده -جوامع سرمايه داري 

 طبقـات  گـروه،  ايـن  نظـر  طبـق . زنـد مي دامن اجتماعي طبقات اختالف ميزان بر حتي و کندمي بازتوليد را اجتماعي

 آن متعاقـب  و دارنـد  رسـمي  تربيـت  مواهـب  از کامل برداري بهره براي تريبيش امكان و فرصت اجتماع برخوردار

 همـين  اختيـار  در مجـدداً  رود،مـي  شـمار  بـه  صـنعتي  شـرفته يپ جوامع در قدرت اصلي منابع از که تخصص، و دانش

  13. گيردمي قرار برخوردار طبقات

      و ارزشـي  نظام بر هيتك سبب به رسمي تربيت کلي طوربه که معتقدند رسمي تربيتي ها نظام منتقدان از برخي 

 کاريدست بدون را الگو اين که شودمي کشورهايي بر غربي فرهنگ سلطۀ و گسترش موجب زمين، مغرب فكري

 به نفع فرهنگ غربـي   الملل بين سطح در را فرهنگي نابرابري رايج، رسمي تربيت لذا،. کنندمي اقتباس سازيبومي و

 . کندمي دچار استحاله و انفعال به را جهان ديگر هايفرهنگ و دهدمي گسترش

     بر تربيت نوع  اين نتايج و آثار به ناظر اند، کرده وارد عمومي و رسمي تربيت نظام به که انتقاداتي از ديگر يكي 

 و منفعـل  افرادي عموماً تربيتي، نظام اين در مرسوم تربيتي هايروش به توجه با متربيان ديدگاه، اين از. است متربيان

 صـورت  ايـن  در. داننـد مـي  ـ آن دهندۀ تغيير نه و ـ آن با سازگارشوندۀ و موقعيت تابع را خود و آيندمي بار پذيرنده

                                                 

 هاي جديد برنظام تربيت رسمي و عمومي وارد شده است. ظر رويكرد انتقادي و مارکسيست. اين انتقاد از من13
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 برخـي . شـوند مـي  پـر  ايشده گزينش محتواي از گيري،تصميم قدرتِ و اراده فاقد و خالي هايظرف سانِبه متربيان

 و چونبي سنديت و مطلق اقتدار از ناشي متربيان، شديد گراييانفعال اين19نامندمي نيز "بانكي تربيت" را تربيت اين

 . است آني اياول و( عمومي و رسمي تربيت نظام عيني مصداق) مدرسه چراي

   از. است بوده 31نظران صاحب برخيي جد انتقاد مورد رسمي تربيت کنترلي و نظارتي کارکرد ديگر، منظري از 

 و توليـد  فراينـد  بـر  تأثيرگذاري و اذهان مديريت سازي، هويت به رسمي تربيت طريق از سياسي هاينظام آنان، ديد

 از دانـش  نهـاد  پيروي» و 32«بيگانگي خود از» ، 31«زدايي شخصيت» ترتيب اين به. پردازندمي معتبر هايدانش توزيع

 ناشي تربيش انتقاد اين. رديگي م نشئت رسمي تربيت کارکرد  نظام هاي  نيا از که است پيامدهايي از« سياست نهاد

 وکــار  ســاز  در. 37اسـت  عمـومي  و رسـمي  تربيـت « نهادي تمرکز» و« همگاني سازياستاندارد» مهم سازوکار دو از

 اسـاس  بـر  صـنعتي  توليـد  فرايند مانند و صنعتي جامعۀ هاينياز با مطابق کوشد،مي عمومـي و رسمـي تربيت نخست،

. سـازد  آمـاده  صـنعتي  جامعـۀ  در زنـدگي  بـراي  را هنجـار به و مطلوب منضبط، افرادي  دهنده، نظم هايدستورالعمل

 بر مديريت وي زير برنامه گذاري،سياست دريي تمرکزگرا شامل دارد، ارتباط نخست سازوکار با که دوم سازوکار

 نخــواهـد مقـدوريي تمـرکزگـرا اين بدون سازياستاندارد کهي طور به شود،ميي  وعمومي رسم تيتربي ها نظام

 مـي  رو ايـن  از. انجامـد مـي  جوامع هايفرهنگ خرده حـذف بـه اشي افــراطـ شكـل در که است بـديهـي و 31بـود

 با که اند تالش در جوامع ازي بسيار و ستين سازگار ، جوامعي امروز شرايط با شديد، تمرکزگرايي اين گفت توان

 .  شوند دوري  افراط گرايي تمرکز اين از مديريتي واگرايي هايي نظير تمرکز زدايي و سياست

                                                 

، بـر نظـام تربيـت رسـمي موجـود      «Education of opperesed». پائولو فريره فيلسوف و مربي بزرگ آمريكاي التين در کتاب مشهور خود  19

نامد. وي در اين کتاب چهارچوبي را براي الگوي تربيـت رسـمي رهـايي   مي« خشبرهايي»دارد و تربيت بديل آن را تربيت چنين نقدي را روا مي

و بـار ديگـر توسـط دکتـر احمـد      « فرهنـگ سـكوت  »دهد )اين کتاب با دو ترجمه، يك بار به قلم دکتر علي شريعتمداري و با نـام  بخش ارائه مي

تر، توسط فيلسوفاني مانند ديويي نيز وارد از اين دست، با زبان ماليمبه فارسي ترجمه شده است(. نقدهايي « آموزش ستمديدگان»بيرشك و با نام 

 شود. گونه نقدها در آثار مرحوم دکتر هوشيار نيز ديده ميشده است. در منابع فارسي از اين
 

 . فوکو و برخي متفكران پست مدرن چنين ديدگاهي دارند. 31

31. Depersonalization 

32. Self Alienation 

 ( 1731فيلسوفان تربيتي اگزيستانسياليست بر نظام تربيت رسمي و عمومي و مدارس است. )گوتگ، ترجمه پاک سرشت  . اين نقد37

 . اين انتقاد نيز از منظر رويكرد انتقادي وارد شده است. ر. ک. به: علم الهدي، همان 31
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 زين راي گريدي نقدها تواني مي وعمومي رسم تيتربي الگوي فعل وضع در تأمل با انتقادات، نيا بر افزون اما،

 :از اند عبارت ها آن ازي برخ که دانست وارد آن بهي اسالم نظام معيار  منظر از

 بـه  خـواه  تيـ تمامي هـا  دولت ژهيو به قدرت، منابع ليتما به سبب  تيترب امر در خانواده گاهيجا شدن فيتضع 

 شـده  منجري عموم وي رسم تيترب امر در خانواده نقش کاهش به الجرم ،يوعمومي رسم تيترب نظام مهار و کنترل

 صيتشـخ  شـان يها خـانواده  و افراد از بهتر دولت و استي تر نيينهادپا هر از واالتر دولت» ليتما نيا اساس بر.است

ي اخالقـ  وي اقتصـاد  ،ياسـ يسي رهنمودهـا  ميتسـل  ديـ با خانواده و فرد ن،يبنابرا. باشد چگونه ديبا جامعه که دهدي م

کـه بـا     اسـت  شـده  منجر زين جامعه در خانواده تياهم کاهش به انيجر نيا منتقدان، دگاهيد از البته 31.«شوند دولت

 . تاکيد انديشه اسالمي بر نهاد خانواده منافات دارد

 تيـ اهم کاهشي ول گردد،ي برم افالطون بهي خيتار لحاظ به هرچند تيترب امر در خانواده ريتأث حذف شهياند 

 تفكـر  در.اسـت ي غربـ  جوامع ژهيو به معاصر جوامع بري براليل تفكر تيحاکم ازي ناش خود تيترب نديفرا در خانواده

 به  خانوادهي تيترب نقش فيتضع كرديرو نكهيا توجه جالبۀ نكت  31.شودي م محسوب مرتجعي نهاد خانوادهي براليل

ي اصل فيوظا ازي سنت جوامع در تيترب کهي حال در رو نيا از.  شودي م دهيد زيني ستياليسوس تفكر گردريدي شكل

 بـه  معاصـر ي سـنت  جوامع در  است، تيترب نديفرا بري اجتماع نهاد نيرگذارتريتأث خانواده و ديآي م شمار به  خانواده

 کـاهش  نيـ ا زيـ ن ،ونقشـبي بـديل آن    خـانواده  نهاد بر وديني  يسنت فرهنگ ديتأک وي اجتماعۀ فلسف در تفاوت رغم

 رخ شيبـ  و کمي غربي کشورها ازي عموم وي رسم تيترب جيراي الگوها از تيتبع با تيترب نديفرا  در رخانوادهيتأث

  انتقـاد ي محورها ازي يك ميرمستقيغ و ميمستق صورت به خانواده کشاندن انفعال و انزوا به اساس، نيا بر.  است داده

ي حتـ  و خـانواده  نهـاد   تزلـزل   موجـب  درازمـدت  در کـه  اسـت ي غربـ ي رسـم  تيـ تربي الگوهـا  براز منظر اسالمي 

 .شد خواهد آن اضمحالل

  تالش و انيمتربي تيجنسي/جنس اتيخصوص بهي وعمومي رسم تيترب جيراي الگوهاي توجهي ب گريدي سو از 

 از اديـ ز حـدود  تـا  کـه  اسـت ي ا مسئله ان،يمترب تيهو از مهميۀ ال نيا به نسبت رحساس،يوغ يخنثي تيتربۀ ارائي برا

در  کامـل ي تسـاو بـاور بـه     تبـع  بـه زنـان   و مـردان  کامـل  شـباهت لزوم   بري مبن) تيجنسۀ مسئل بهي ستيمدرن نگرش

                                                 

 ( دفتر مطالعات و تحقيقات زنان1731.ويليام گاردنر، جنگ عليه خانواده، ترجمه معصومه محمدي) 31

 .همان منبع 31
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 تـالش  بـه  ،يستيفمن براليلي كردهايرو از متأثر  زين مواردي برخ در و شودي مي ناش( خصوصيات وحقوق وتكاليف

 . انجامدي مي رسم تيتربي ها درنظامي تيتربي ها وروش محتوا ازي تيجنسي ها شهيکل ليتقل يا حذفي براي عمد

 نيتكـو  دوران نيتـر  مهـم  دري وعمـوم ي رسـم  تيتربي فعلي  ها نظام تا است شده موجبي توجهي ب گونه نيا    

 از تنهـا  نـه  هـا  نظـام  نيـ ا يافتگـان  تيترب جهينت در و شوند غافل مهم امر نيا از جامعه، افرادي  تيوجنسي جنس تيهو

 وي خـانوادگ ي زنـدگ  بـه  ورودي بـرا  را الزمي هـا ي آمـادگ  ازانـواع  يـك  چيهـ  باًيتقر مدرسهي تيترب تجارب خالل

 شـان يا از در نگـرش اسـالمي     کـه ي اي تيجنسـ ي هـا  نقـش  و هنجارهـا  وي جنسـ  اتيخصوصـ  با متناسب ،ياجتماع

 . ابندي ينم است، انتظار موردي فرهنگ وي اجتماعي ها ارزش برحسب

ي ستيفمني كردهايرو برخالف -خانواده  ،از منظر اسالمي  مطلوبي عموم وي رسم تيترب نظام در کهي حال در      

 از خـانواده،  حفـظ  و سيتأسـ  زيـرا  . ديـ آي م شمار به صالحۀ جامع ليتشكۀ پشتوان نهاد نيتر مهم -براليل و كاليراد

 نهاد نيا تياهم به در فرايند تربيت ديبا نوجوانان و نوباوگانلذا  و استي اسالم سنت از برگرفته يِاساسي ها ارزش

 بـه  ديبا باره نيا در البته. کنند کسب آن تداوم و ليتشكي برا راي ضروري ها مهارت و ببرندي پي اديبن و ارزشمند

 :نمود اشاره مهمۀ نكت سه

 بـر ي مبتنـ  و ديجد يساختـار با خانـوادهنهاد   فيتعر باز ازمندين جامعه،ي امروزي اجتماع باتيترت که نيا اولۀ نكت 

 واقع در و)پسران و دختراني براي ضروري هاي ستگيشا آن براساس تا ، 33استي اسالمي اساس و لياصي ها ارزش

 . شود فيتعر( ندهيآ پدران و  مادران

 و هيـ پاي هـا ي سـتگ يشاۀ زمـر  در خـانواده  نهـاد   ليتشـك ي بـرا ي ضـرور ي هاي ستگيشا ازي اريبس که نيا دومۀ نكت

 نهيزم شوند کسبي خوب به اگر که ،)نظير حق محوري ، تحمل ومدارا، گذشت وصداقت وتقوا وايمان (اند مشترک

 بـا  زيـ ني ضـرور ي هـا ي سـتگ يشا  ازي برخـ  حال، نيع در. سازندي م فراهمي خوب به  را خانواده انيبن استحكامي ها

 وي رسـم  تيترب نظامي تيترب تجارب در است الزم که 33استي تيجنسي ها نقش به ناظري جنسي ها تفاوت به توجه

                                                 

. قانون اساسي دربرخي اصول ) اصل دهم(خود به  خانواده و تال ش حاکميت و نهاد هاي مختلف به حمايت و استحكام  آن تأکيد نموده است.  33

 "تشكيل خانواده و سياست های تحكيم و تعالي آن اهداف و اصول"و  "وق و مسئوليت هاي زنا نمنشور  حق"هم چنين در دو سند  

 تالش صورت گرفته  است تا تعريفي جديد از خانواده  و اعضا و مسئوليت هاي آن ارائه دهد. 

ن زن و مرد ايجاد مي کند. اين گونه تصور . تفاوت هاي جنسي بين زن و مرد براساس حكت بالغۀ الهي است و اين تفاوت به نوعي مكملّيت بي 33

قرار مي شود که گويي مرد به تنهايي و زن  به تنهايي کامل نيستند و باهم تكميل مي شوند. برخي از اين موارد در آيات و روايات مورد تأکيد 

 گرفته است:
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)هرچند بايد کسب هويت جنسي وجنسيتي توسط نهادهايي نظير خانواده ورسـانه  شود گنجاندهي نحو به نيز  يعموم

 .به جديت مورد توجه باشد(

 الزم خـود،  تيجنسـ  از نظـر  صـرف  مـرد،  و زن که نيا و اسالم محور عدالت كرديرو به توجه با  که نيا سومۀ نكت 

ي رسم تيترب ،رنديگ برعهده را خودي اجتماعي ها تيمسئول و فيوظا و نقش انسان، يك عنوان به جامعه، در است

ي بين متربيان ها تفاوت به هم و  39يتيجنس وي جنس تشابهات به هم خودۀ انيجو عدالتي مش براساس ديباي عموم و

 .باشد داشته توجه در اين خصوص 

 

 بـه  سـكوالر  نگـاه  بـه  نـاظر  دارد وجودي عموم وي رسم تيترب جيراي الگوها بري اسالم منظر از کهي گريد نقد  

   شـد  گفتـه  چنانچـه . اسـت  آني نـ يآفر نقـش   لـزوم  و نيد از نديفرا اين  کامل كيتفك جهت تالش و تيفرآيندترب

 نگاه ريتأث تحت شدت به لذا است، تهيمدرن دوران ازمحصوالتي يك  واقع در ،يعموم وي رسم تيترب رايج الگوي

 تيترب نديفرا از جمله ي اجتماعنهاد   هرگونه اديبن ديونبا تواني نم کهي معن نيا به. است قرارگرفته تهيمدرن غيرديني

 رابطـه ي عموم وي رسم تيترب جيراي الگوها ازي برخ در چند هر لذا داد؛ قراري نيدي ها وارزشي مبان اساس بر را

                                                                                                                                                             

o (21 آيه روم) يابند مي آرامش هم درکنار مرد و زن 

o (133 هيآ قرهب) هستند همديگر لباس مرد و زن 

o (227 هيآ بقره) هستند نسلي بقا موجب مرد و زن 

 وجود مرد و زن بين ديگري شناختي روان و شناختي زيست هاي تفاوت دارد؛ ارتباط نوعي بقا و مثل توليد به که جنسي هاي تفاوت اين درکنار

 .اند کرده توجه آنها به دانشمندان که دارد

 11واحد است )ذاريات، آيۀ « انسان بماهو انسان»( و مقصد و غايت قصواي139مرد از يك گوهرند )اعراب آيه . از ديدگاه اسالم آفرينش زن و 39

( و امانت دار او هستند 71( و هردو جنس در برابر خداوند به يك سان مسئول اند وخليفۀ او در زمين به شمار مي روند )بقره، آيۀ 2و ملك، آيۀ 

انسان ها برهمديگر نه تفاوت هاي رنگ و قوم و زبان و جنس ومانند اين ها بلكه معيار برتري انسان ها تقوا  (. معيار برتري32)احزاب، آيۀ 

( است. انسان صرف نظر از تفاوت هاي جنسي داراي توانمندي هاي مشترکي است که او 91( و جهاد )نساء، آيۀ 9(علم )زمر، آيۀ  17)حجرات، آيۀ 

(، قادر به کسب علم و ياد 33(. انسان ها توانايي شنيدن و ديدن و تعقل دارند )نحل، آيۀ 17ر مي سازد )جاثيه، آيۀ را در تسخير زمين و آسمان قاد

(، هردو جنس درکسب ارزش ها داراي توانمندي يكسان هستند 93(، قابل رسيدن به حيات طيبه و ايمان هستند )نحل، آيۀ 1گيري هستند )علق، آيۀ 

 (.91و جنس داراي مسئوليت اجتماعي مشترکي هستند و در بر پايي جامعۀ صالح بايد تالش مشترکي داشته باشند )نحل، آيۀ (، هر د71)احزاب، آيۀ 
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 استيوس تفكر اساس بر اما شود،ي م  دهيد 31خاصي معنا بهي نيد تيترب قالب در تيترب نديفرا و نيد نيبي جزئي ا

 بـا ي نيدي ها ارزش و نيد نهادۀ دهند جهت وي هنجارۀ رابطسعي شده تا   ج،يراي تيتربي الگوها بر حاکم سكوالرِ

ي عـ يطبۀ جـ ينت و سـكوالر  نگـرش  مطلـوب  رايز. شود رسانده اقل حد به يا دهيگرد قطعي طورکل به تيترب گونه نيا

 چيهـ ي مبنـا ي نـ يدي هـا  ارزش وي مبان که است نياي( اجتماع مسائل و امور شدني نيد ريغ)ونيزاسيسكوالر نديفرا

 افـراد ي زنـدگ ي خصوصۀ طيح به تنها زين نيد نهاد نفوذۀ ودامن رندينگ قراري اجتماعي وسازوکارها اقداماتيك از 

 . گردد محدود خداوند با شانياي شخصۀ رابط و جامعه

 نگـاه  مـا،  کشـور  در جيراي الگو ژهيو به ،يعموم وي رسم تيترب جيراي الگوها بر وارد انتقادات از گريدي يك 

ي عموم وي رسم تيترب نظام بر نظران صاحبي برخ هاستمدت کهي نقد. است تيترب نديفرا به گسسته وي كيتفك

 و وستهيپ انيجر يك تيترب نديفرا او، تيهو و انساني زندگ بهي ديتوح نگاه براساس  کهي درحال 31.اند کرده وارد

 در كيـ هر کـه ي خردتـر  ميمفـاه  از  متشـكل  و  پارچـه  يك و جامع استي بيترک تيترب مفهوم و است دهيتن درهم

 نگـرش  لـيكن    ،32يقـ يحق وحـدت  نـه  اسـت ي اعتبـار  وحـدت ي دارا مفهـوم  نيـ ا البته. دهدي م رخ تيتربي راستا

ي واگـذار  و( پـرورش  و آمـوزش  ماننـد )آنۀ مجموعـ  ريـ ز ميمفاه نيب گسست و پارچه يك نديفرا  نيا بهي كيتفك

                                                 

ي برخ در و  دارد وجود( نيوالد درخواست صورت در)خاص نيد آموزشۀ اجاز انگلستان و آلماني عموم وي رسم تيترب نظام در مثالي برا.  31

( گرانيد نيدۀ دربار و نيد ازي آگاهي براي نيد آموزشي يعن حداقلي شكل در) خاصيي معنا دري نيد تيترب با زين سكوالر،ي تيتربي ها نظام از

 .ستندين مخالف

 .  برخي از صاحب نظران منتقد بر اين تفكيك عبارت اند از: 31

 عيسي ابراهيم زاده، فلسفۀ تربيت، انتشارات دانشگاه پيام نور؛

 نژاد، فلسفۀ آموزش و پرورش، انتشارات امير کبير؛علي اکبر شعاري 

 علي شريعتمداري، اصول و فلسفۀ تعليم و تربيت، انتشارات امير کبير؛

 ، تهران: مدرسه برهان؛ "آموزش فني برررسي پاره اي از جنبه هاي بهبود کيفيت"نفيسي، عبدالحسين 

. 1737، مجله نوآوري هاي آموزش، بهار "زش و پرورش جمهوري اسالمي ايرانضرورت تدوين نظريه برنامه درسي براي آمو"محسن پور، بهرام 

 ؛ 3شماره 

 ، تهران: انتشارات سمت؛"مسائل آموزش و پرورش  ايران"(.  1737آقا زاده، احمد )

 ، تهران: انتشارات مدرسه.2مصاحبه ها ج "آسيب شناسي تربيت ديني"(. 1732اعرافي، عليرضا )

. ستين بدني اجزا بيترک مانندي رونيب وي واقع بيترک نيا و است يافته بيترکي تر خرد ميمفاه از کهي اعتبار وحدتي داراي مفهومي عني . 32

اين تعبير)وحدت اعتباري (توسط آيت اهلل مصباح يزدي پيش از اين براي تعريف مفهوم دين نيز به کاررفته است )نگاه کنيد به عبا  نكهيا ذکر انيشا

 . "مباني ديني و  فلسفي سند ملي آموزش و پرورش "(1733سعلي شاملي)
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 نظـام ي ناکارآمـد  و شـده يـي  اجراي کارهـا  و ساز و ندهايفرا در تشتت موجب مختلف،ي ها بخش به آن تيمسئول

 نيا که دهدي م نشان رانيا دري عموم وي رسم تيتربي الگوۀ تجرب. است آورده همراه به راي وعمومي رسم تيترب

جنبـه هـا و     گـر يد بـر  جنبـه شـناختي فراينـد تربيـت    ۀ غلبـ  بـه   تيـ تربۀ مجموع ريزي ها مفهوم نيبي مفهوم كيتفك

 . است شده منجر کارکردهاي  نظام تربيت رسمي وعمومي

 

 بيشتر گذشت، کهچنان معاصر، جوامع در عمومي و رسمي تربيت نظام تحول و بسط که واقعيت اين به باتوجه اکنون

 بـوده ( هـا آن اجـزاي  در بـومي  شرايط با متناسب تغييرات برخي با احياناً) غربي هاينمونه از تقليد و اقتباس محصول

يي سـو  از تربيـت،  نـوع  ايـن  رايج الگوهاي توجه قابل وامتيازات مثبت نكات به توجه عين در رسد مي نظر به است،

 ديـ با گـر يدي سو واز  37بود تفاوتبي يوعمومي رسم تيترب رايج مصاديق دربارۀ شده وارد انتقادات به نسبت نبايد

 . نمود زيپرهي وعمومي رسم تيتربي براي شنهاديپي الگو گونه هر به نسبت انتقادات نيا ميتعم از

 

 

 

گاشت، در پردازش مفهوم و الگويي متمايز از تربيت رسمي و عمـومي بـرای جامعـۀ    بنا برآنچه 

 توسـط های بـه دسـت آمـده    اسالمي ايران، بر اساس تعريف تربيت بايد از يك سو، هم موفقيت

را در نظـر گرفـت و از    به آنهـا   و هم انتقادات وارد شدهالگوهای رايج تربيت رسمي و عمومي 

های پـيش روی آن را مـدن نظـر    سوی ديگر، بايد شرايط و مقتضيات جامعۀ كنوني ايران و چالش

 و نگـردد  انتقـادات  ايـن  مشمول که داد ارائه عمومي و رسمي تربيت از متمايز نسبتاً الگوي نمود تالش و  قرار داد

در ادامـۀ تـالش بـراي تـدوين و تبيـين        لـذا   .باشد داشته نظر در را آني ها تيموفق و مثبت  هاي جنبه حال نيع در

جامعه اسـالمي ايـران ، اکنــون بـه تشــريح       در  تربيت رسمي و عمومي  رايي باز ارائۀ تعريف پيش الگوي موردنظر

 .ويژگـي هاي الگوي مطلوب تـربيت رسمي وعمومي مي پردازيم

 

                                                 

جا طلبد. در اينتربيت اسالمي( مجال ديگري مي ۀهاي فلسفتآن ها )بر اساس دالل ۀ. بديهي است که پرداختن به اين انتقادات و داوري دربار37

 سعي شده است تا با عنايت به انتقادها، به بازسازي مفهومي تربيت رسمي و عمومي کمك شود.
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 يوعمومي رسم تيترب هایويژگي. 9 ـ 2

در اين بحث به سه دسته ويژگي عام، خاص و اختصاصي ايـن نـوع از تربيـت اشـاره خـواهيم داشـت.  منظـور از             

ويژگي هاي عام، آن دسته از خصوصيات هستند که کم و بيش به صورت يكسان در الگوهاي رايج تربيـت رسـمي   

ي ايران نيز توافق دارنـد.  از ايـن رو ايـن    وعمومي در کشورهاي جهان ديده مي شوند و با فلسفۀ تربيتي جامعه اسالم

خصوصيات در الگوي مطلوب نيز مورد عنايت قرارگرفته است. منظور از ويژگي هاي خاص آن دسته ويژگي هايي 

است که در الگوهاي رقيب به صورت موردي يافت مي شوند اما تأکيد برآن ها در الگوي مطلوب بيشتر اسـت. امـا    

الگوي تربيت رسمي وعمومي آن خصوصياتي است که     مي تواننـد تمـايز اساسـي بـين     مراد از ويژگي اختصاصي 

الگوي مورد نظر با الگوهاي رقيب ايجاد نمايد. به نظر مي رسداز ترکيب ويژگي هـا ي عـام ، خـاص و اختصاصـي     

 تربيت رسمي وعمومي مي توان خصوصيات اساسي الگوي مطلوب و مد نظر را پردازش نمود.

 

 يوعمومي رسم تيترب عام های ويژگي. 0-2-9 

مهـم  تـوان مـي    را ذيل موارد پديده، اين رايج مصاديق خصوصيات تحليل و بررسي و گذشته مباحث در تأمل با    

 انـواع  ديگـر  از آن تمـايز  وجـوه  اهـم  يعني) عمومي و رسمي تربيت از  نظرِ مورد مفهوم براي عام خصوصيات ترين

  تـوان ي مـ ي حت و هستند قابل پذيرش نيز  رانياي اسالمي جمهور در تيتربۀ فلسف مُفاد به توجه با که دانست( تربيت

 :31افتي ياسالم متون در هاي ژگيو نياي براي ومستندات شواهد

 يافتگي سامان  

در عصر حاضر، براي حضور فعال در جامعه و برخورداري از حيات متعالي فردي و اجتماعي، نخست بايد برخـي از  

ها و مهارت هاي الزم در ساحت وجودي افراد جامعه محقـق شـود. اهميـت کسـب ايـن صـفات،       توانمنديصفات، 

ها را در آحاد جامعه، به عنصر تصادف و تواند تحقق آنمعاصر نمي ۀحدي است که جامعها و مهارت ها بهتوانمندي

هـا(  ويژه کسب اين گونه شايستگي ند )بهاي، مساعد و مناسب يادگيري هدفماتفاق واگذارد. زيرا هر شرايط و زمينه

اي از عوامل متداخل و متعامل، مانند شرايط اجتماعي و عوامل فردي و انساني درآن دخالت دارند. نيست و مجموعه

                                                 

. البته چنان که خواهيم ديد، با وجود اشتراک ظاهري اين ويژگي ها، بين الگوهاي رايج تربيت رسمي وعمومي، بسياري از آن ها به لحاظ  31

 محتوا، از خصوصيات تربيت در جمهوري اسالمي ايران تأثير پذيرفته اند.  
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منـد،  هـاي نظـام  ، بايد زمينـه نظر موردۀ جامعي ريگ شكلي وبرا هابه همين سبب، براي کسب اين دسته از شايستگي

ها، تر و بهتر هدفتدارک ديده شوند تا با مراقبت از عوامل مؤثر در يادگيري، امكان تحقق بيش مناسب و مساعدي

 در جريان تربيت فراهم آيد. 

 انواع بين در تربيت نوع اين اهداف تحقق براي يافتگي، سامان و مندينظام از حدي داشتن که گفت توانميلذا      

 نـدارد  اسـالمي  ديدگاه با مغايرتي تنها نه يافتگي، سازمان گونهاين رسدمي نظربه. است ناپذير انكار ضرورتي تربيت

 و رسـمي  تربيـت  اساس نيا بر. است ديتأک مورد شتريب زيني اسالم منظر از آن، مطلوب وآثار مصالح به توجه با بلكه

 از بايـد  تربيـت،  نـوع  اين چنينهم. باشد داشته شده تعريف و مشترک محتواي و برنامه و معين مخاطبان بايد عمومي

 مراحـل  و مراتـب  ايـن  از شده، تعريف شرايط طبق مخاطبان که باشد برخوردار مشخصي( مراحل و مراتب) ساختار

 از کشـور،  گوناگون مناطق خاص اتيمقتض و انيمتربي هاي ژگيو به توجه با د،يباي يافتگ سازمان نيا البته. بگذرند

 . باشد برخوردار زين الزم انعطاف

 

 مندیقانون  

 ريـزي برنامـه  مسـئول  و تربيـت  نـد يدرفرا گيرنده تصميم و گذارسياست محوري و اصلي عوامل از امروزه ها،دولت 

 اساسـي  قوانين اساس بر هادولت. اندجامعه افراد نياز مورد و الزم هايشايستگي کسب براي سازيزمينه جهت کالن

 اعضـاي  آحـاد  براي کامل، و مطلوب کيفيت با را، عمومي و رسمي تربيت که متعهدند جهاني هايميثاق و کشورها

 ايويژه نيقوان برمبناي و ها دولت تيحما با عمومي و رسمي تربيت امروزي، جوامع در بنابراين. کنند محقق جامعه

. انـد شـده  تصـويب  و تـدوين  تربيـت  نوع اين کامل تحقق و حمايت و رعايت براي که شودمي هدايت و دهيسامان

 سـاز زمينـه  بايـد  بـه، يط اتيح تحققي برا الزم طيشرا ديتمه درجهت خود خاص رسالت اساس بر نيز اسالمي دولت

 بـر ي قانون نظارت وي بانيپشت ،ياستگذاريس لذا. باشد تربيت از خاصي نوع از منديبهره منظور به جامعه افراد هدايت

 نيا در حضور به نسبتي( اسالم دولت تابع افراد آحاد فرزندان)همگان قانوني الزام و تيترب نديفرا از مهم بخش نيا

 . است رسالت اين ايفاي براي مناسبي سازوکار  تيترب از نوع
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 جامعه آحاد به نسبت فراگيری  

ها در آفرينش برابرند )فطرت و طبيعت مشترک دارند(و در امكان کسب ارزش هاي مشترک انساني شبيه انسان ۀهم

هـا محقـق سـازد. ايـن مفهـوم،      انسـان  ۀاز ارزش هاي مشترک را در ساحت وجودي هم ياند. لذا تربيت بايد حدهم

 همان شمول اجتماعي تربيت رسمي و عمومي است. 

 هـا  دولـت  لـذا . هسـت  زيـ ن اجتماع آحاد در اجتماعي انسجام و ملي وحدت ايجاد مهمِ هدفِ به ناظر ويژگي اين     

 مختلف اقوام و ها فرهنگ خرده صاحبـان هـا، افراد،گروه که ايگونهبه دهند، ارائه آفرينوحدت تربيتي اندموظف

هـا بـراي   دولـت  نيبنـابرا . کنند زندگي هم درکنار آميزمسالمت طوربه و« ملت» نام به واحدي چهارچوب در بتوانند

با آرمان هـا و ارزش هـاي مشـترک تحـت      که بتوانند مجموعه اي از افراد متنوع را در چهارچوب مرزهاي خوداين

 بهره بگيرند.   يواحد يواحد سامان دهند و هم جهت نمايند، ناگزيرند از نظام تربيت يعنوان ملت

 ۀچنـين تـرويج روحيـ   سـازي زبـاني و فرهنگـي بـين متربيـان و هـم      نظام تربيت رسمي وعمومي واحد، با نزديك      

کنـد و  بردباري، فرزندان اقوام و صاحبان خرده فرهنگ هاي متعدد و متنوع در هر کشور را به همديگر نزديك مـي 

نتيجتاً به شكل گيري، تثبيت، وارتقاي فرهنگ وارزش هاي مشترک بين افراد جامعۀ تحت عنوان ملت واحد، منجـر  

اني شدن، يكي از موانع و تهديدات قابل تأمل جه ۀالخصوص پديد. گفتني است شرايط امروزي جهان، عليشودمي

است و توجه جدّي و بيشتري را به اين نقش وحدت بخش تربيـت رسـمي وعمـومي    « ملت واحد»در راستاي تحقق 

 مي طلبد.

مــدرن متعلــق مـي داننـد و در      ۀملت را بـه دور  -البته برخي از ديدگاه هاي جديد پست مدرن، الگوهاي دولت      

 ۀآن را پايان يافته تلقي مي نمايند. به زعم آنان در عصر جهاني شدن، دولت هـا نـه در عرصـ    ۀن دورعصر پست مدر

خـارجـي حـاکميت مطلق نـدارند و جـريانات بين المللي بر تصميمات آنان تأثيرگذار اسـت.   ۀداخلي و نه در عـرص

اين شرايط از سلطۀ بي چـون و چـراي آنـان     مدني و مجامع علمي نيز، که مقيد به قدرت دولت ها بوده اند، ر ۀجامع

ي اقوام و جوامع فـراهم  يخارج مي شوند. نبايد فراموش نمود که اين نگرش خود به نوعي فرصت هايي را براي پويا

هـايي  آورده است. به اين صورت که توسعۀ وسايل ارتباطي مانند شبكۀ تارنماي جهاني، شبكه هاي مجازي از انسان

ك به هم و مشترک گرد هم آورده است که مي توانند از مرزبنـدي هـاي هـويتي خـويش دفـاع      با هويت هاي نزدي

 کنند.
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هاي اصلي دين اسالم است. ايـن امــر، نـه تنهــا     گيريها، از جهتاز سوي ديگر، مبارزه با جهل در بين عموم انسان 

 نيـ ا تـوان ي مـ  لـذا . شـود. معصوم)ع( استنباط مـي  ۀعملي حضرت رسول)ص( و ائم ۀکه از سير 31ازآيات و روايات

 بسـنده ي اخالقـ  پنـد  دسـتورو  چنـد ۀ ارائـ  بـه  جامعه آحاد عموم نيبي آگاه جيتروي برا اسالم که گرفت جهينت گونه

 .بزند دستي عمومي آگاه و دانش گسترش و جيترو به ديبا که است دانسته حاکم فيوظا از را آن و نكرده

در قـوانين جهـاني و ملـي، از     خـاص ي سـن ۀ دور دري عمـوم  وي رسم تيتربي همگان پوششي يعن ،موضوع اين      

 33و بيسـتم  31اصل سوم و اصـول نـوزدهم   11و 11و 1گذار بوده است. بر اساس بندهاي جمله در ايران، مد نظر قانون

تربيتي را، صرف نظـر  هاي آحاد کشور بايد حق دسترسي برابر به فرصت ۀقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، هم

چنـين در مـاده اول قـانون تـأمين وسـايل و      از خصوصيات فردي، خانوادگي و اجتماعي، داشته باشند. اين حـق، هـم  

 امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مورد تأکيد قرار گرفته است. 

                                                 

شود: جا به ذکر چند مورد بسنده ميگنجد. در ايناين مقال نميآن ها در  ۀ. روايات فراواني در اين خصوص وارد شده است که ذکر هم 31

ي اسراي آزادۀ واقع به استي سوادي ب و جهل با مبارزه بر( ص)اسالم امبريپي عمل اهتمام از نشان که اسالم صدري خيتار مهم عيوقا ازي يك

أنّه »از امام صادق)ع( نقل شده است:  است آزاد کند سواد با را مسلمان ده بتواند کفار ازي رياس هر که بود نيا دستور. شودي م مربوط بدر جنگ

 (23 ،11 الوسائل، مستدرک«)اذا کانت مما تحلّ ۀتعليم الصنعـرخّص في أخذ األجرۀ على

 (23 ،11 الوسائل، مستدرک)«عليه األجرۀ أخذ فحالل. . . الصنايع أنواع من العباد يتعلّم ما کل أنّ. . . اعلم: »فرمايندمي( ع)رضا امام

 (311 فيض، البالغه، نهج) «جاهلهم علّم: »فرمايندمي( ع)اميرالمؤمنين

« العدل معالم اعتدلت و الدين مناهج تمت و بينهم الحق عز حقها، اليها الواليأدّى و حقه الوالي إلي ۀالرعيـ أدّت فاذا: »فرمايندمي( ع)اميرالمؤمنين

 (713 ،1 الحياۀ،)

 أشبه ما و الرسائل و فالشعر: قلت. أجراً التعليم على تأخذ ال(: ع)فقال: التعليم عن أباعبداهلل سألت: »کندمي نقل( ع)صادق حضرت از معلم  حسان

 (112 ص ،12 الشيعه،ج وسائل«. )بعض على بعضهم تفضّل ال و التعليم في سواءاً عندک الصبيان يكون أن بعد نعم،: قال عليه؟ أشارط ذلك

 المساکين في يرى ال و الشرف، و الثروۀ ذوي عند العلم يضع أن يرى من العلماء من: »فرمودند که کندمي نقل( ع)صادق حضرت از صدوق شيخ

 (712 الخصال،«. )النار من الثالث الدرک في فذاک. وضعاً

 (1731الهدي، علم: از نقل به موارد همه( ) 131 ،1 وافي،) «سواءاً العلم في عندک الناس ليكن: »فرمودند( ع)صادق امام

 امتياز نخواهد بود.  ها سببو مانند اين ، نژاد، زبانبرخوردارند و رنگ مساوي باشند از حقوق که و قبيله از هر قوم ايران مردم. 31

 با رعايت و فرهنگي ، اجتماعي، اقتصادي، سياسيانساني حقوق ۀقرار دارند و از هم قانون در حمايت و مرد، يكسان از زن اعم افراد ملت، ۀهم. 33

 برخوردارند.  اسالم موازين
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افـراد   ۀي و عمـومي بـراي همـ   عدالت تربيتي در بعد کمّي، مستلزم ايجاد برابري فرصت دسترسي به تربيـت رسـم       

جامعه است و همگان بر اساس آن حق دارند که به حد نصاب مقبولي از آن )متناسب با شرايط و امكانات عصـري(  

ايـن  هـدف  جامعـۀ  به ناظر عمدتاً عمومي، و رسمي تربيت به دسترسي فرصت برابري اين البتهدسترسي داشته باشند. 

 معناسـت  همين به جامعه افراد همۀ به نسبت آن شمول که است خاص نيدرسن جوانان و کودکان يعني تربيت، گونه

 عمـومي  و رسـمي  تربيـت ) جبرانـي  تربيـت  نـوعي  از يـا  شـوند  برخوردار آن از بايد يا جامعه آحاد همۀ نهايت در و

 . بگيرندبهره( ساالن بزرگ مخصوص

ي عمـوم  وي رسـم  تيترب اگرچه که نيا حيتوض. دهدي نم رخي زمانۀ بره يك دري همگان پوشش گريد سخن به    

 دري گروه اگري حت. رديگي م صورت زمان طول در پوشش نيا اما دهد،ي م قرار خود هدف راي خاصي سن گروه

 آني برخـوردار ي بـرا  مناسبي جبران اقدامات و باتيترت ديبا اند نشده خوردار بر تيترب نيا از مطلوبي زمانۀ دور

 "يعمـوم  وي رسم تيتربي همگان پوششي کل انيب يك در. رديگ انجام...(  و ساالن بزرگي آموز سواد مانند)  ها

 .خاصي زمان مقطع در نه دهدي م رخي زماني ها دورهي طي يعن.  است "ي زمان در

 و هـا  روش بـه  ديـ باي عمـوم  وي رسم تيترب ،يهمگان پوشش تحققي راستا در که است نياي اساس و مهمۀ نكت

 مطلـوب  ديـ نما کمـك  پوشـش  و شـدن ي همگان نيا تحقق به کهي روش و ابزار هر. رديگ صورت مختلفي ابزارها

 طيشـرا  بـا  متناسـب  و ريپـذ  انعطـاف  سازوکارهاي يعن است؛ي ريپذ انعطاف و تنوع راستا نيا دري اساس اصل. است

 افـراد  نيشـتر يب کـه  داد ساماني ا گونه به ديبا راي عموم وي رسمي تيتربي ها تيموقع تنوع واقع در. باشند مخاطبان

 آن تيـ وکم و تيـ فيک ازي حـداقل  ازي مكـان  وي اقتصـاد ي/ فرهنگـ ي/ جنسـ ي/ جسـم  مختلف طيشرا با هيالترب الزم

 .شوند برخودار

. اسـت  ارتباطات و اطالعاتي فناوري عموم وي رسم تيترب ميتعم و گسترشي برا موجودي ها تيظرف ازي يك

 البتـه . 33رسـاند ي اري يـ عموم وي رسم تيترب گسترش و توسعه به تواندي م که دارديي ها تيقابل ديجدي فناور نيا

 ازي کارکرد انتظاري فناور نيا از تواني نم رايز. ستيني تساو نسبت کندي م قرار بر تيترب باي فناور نيا کهي نسبت

 رو تعامـل  بـر  اساسـاً  که ،يعموم وي رسم تيتربۀ گسترد و عيوس بستر در تواني م راي فناور نيا. داشت تيترب نوع

 بـه  نـه  روش حـد  در هم آن گرفت، کار به زديخي م بري تعاملي ها تيموقع از  و دارد ديتأکي مترب وي مربي رو در

 و زمان به ديمق ريغ و) آساني دسترس وي آگاهۀ توسع از شتريب داشت انتظار تواني مي فناور نيا از آنچه.هدف مثابه

                                                 

 .  وادي حداد و الكساندرا دراکسلر، فناوري براي آموزش، ترجمۀ محمد رضا سرکار آراني و علي رضا مقدم، تهران ، نشر ني 33
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 تواني م رو نيا از. رودي م انتظاري آگاه و اطالعات انتقال از شيب تيترب از کهي حال در. ستين اطالعات به( مكان

 کـاربرد  دو، نيـ ا اشـتراک  وجه و است وجه من خصوص و عموم نسبت تيترب و اطالعاتي فناور نيب نسبت گفت

 .هاست آني روش

 

 متربيان بين هاتفاوت مالحظه 

 عـالوه  هـا  انسـان  شـد،   بحـث  ليتفصـ  بهي شناخت رواني مبان تيتربۀ فلسفي شناس انسان مبحث در که گونه همان    

 نيـ ا. دارنـد ي تـوجه  قابـل ي هـا تفـاوت  زيـ ن خـود  اتيـ ح گوناگون شئون در(  فطرت و عتيطب) مشترکات برداشتن

 تنـوع . اسـت  انيـ آدم اتيـ حي تعـال  وي بالنـدگ ۀ الزمـ  اسـت، ي الهۀ بالغ حكمت بري مبتن که ها،تفاوت و هااختالف

 موجـب  هـا  آن بسط و توسعه که ديگشاي م جوامعي رو به راي شماري بي هافرصت هاانساني وجودي ها تيظرف

 بر. استي اجتماع اتيحي ها ضرورت ازي يك ها تيظرف نيا يافتن تيفعل رو نيا از. شودي مي اجتماع اتيحي تعال

ي فـرد ي هـا تفـاوت  بـر ي مبتني ها ومهارت هايتوانمند صفات،) ژهيوي هاي ستگيشا که گفت تواني م اساس، نيا

 .رديگ قراري جد تيعنا مورد ديبا ،يعموم وي رسم تيترب ژهيو به ت،يترب نديفرا در( رمشترکيوغ

 مشـترک  اتيخصوصـ  بـه  نـاظر  عمـومي،  و رسـمي  تربيـت  مطلـوب ي الگـو  در ويـژه  هـاي شايسـتگي  بـه  توجه       

 بـين  در موجـود  فـردي  هـاي تفـاوت  بـه  زيوني خانوادگ/ فرهنگي و ،91يمذهب/ديني ،39يمحل/،قومي جنسيتيي/جنس

 کمك براي که مندينظام از حدي داشتن وجود با عمومي، و رسمي تربيت ديگر، سخن به. هست زين جامعه اعضاي

 رمز چه،. نيست جامعه افراد همۀ کنندۀ يكدست و سازيكسان جرياني دارد، ضرورت مشترک هويت گيريشكل به

 زده رقـم  آدميـان  سرشت در خداوند که است هاييتنوع و هاتفاوت همين به مناسب توجه در جوامع تعالي و توسعه

 بـين  مشـترک  هويت توسعۀ و تكوين براي سازيزمينه کار، بنياد اگرچه عمومي و رسمي تربيت جريان در لذا. است

 هـاي جنبـه  به طبيعي، و فطري استعدادهاي پرورش و وجودي تعالي و توسعه براي کنارآن در اما است، جامعه آحاد

ي تيجنسـ ي/جنس تيـ هو ژهيـ و بـه )انيـ مترب ازي بخش نيب مشترک اتيخصوص به زيون انيمترب از يك هر فردي خاص

                                                 

 ي مانند حق برخوداري از آموزش زبان محلي و مادري در کنار آموزش زبان فارسي . اصول بيست و نهم و چهل و سوم و پانزدهم قانون اساس39

مذهبي را دارند؛ اما اين  ۀآموزش ويژ ۀچنين بر طبق اصول دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم قانون اساسي، پيروان اديان و مذاهب رسمي، اجاز. هم91

آميز و توأم با تفاهم بين پيروان اديان و مذاهب منافاتي نداشته باشد. با توجه مسالمتها بايد تحت نظارت دولت باشد تا با مقتضات زندگي آموزش

ها، اشاره شده در قانون اساسي )اصل دوازدهم، اصل ها در اتحاد و انسجام ملي و اسالمي، رعايت حقوق اقليتها و قوميتاقليت ۀبه اهميت مسئل

 جوه مشترک اديان و مدارس سياست مناسبي است. چهاردهم، اصل نهم و اصل دوم بند ششم( آموزش و
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ي فـرد  اتيـ ح در سـته يشا حضـور ي بـرا  جامعـه  افـراد  وجـودي  هايظرفيت طريق، اين از تا کندمي توجه نيز( شانيا

 جريـان  همـان  ايـن . يابـد  تحقـق  بشـري  عصـري  و تـاريخي  شرايط با متناسب و امكان حد تاي اجتماع وي ،خانوادگ

 . است اختصاصي و مشترک جنبۀ دو در هويتۀ وستيپ تعالي و تكوين

 تيتربي الگو نيا در هاست، آني وجود متفاوت و مشترکي ها نهيزم ازي بيترک که ان،يمترب تيفرد رو نيا از      

 تيـ هو مفهـوم  يافتن تيمحور ديتأک نيا نماد. رديگي م قرار ديتأک موردي( جمع تيهو بر عالوهي )عموم وي رسم

 .استي عموم وي رسم تيترب در

 

 91 متربيان الزامي حضور 

 موضـوعي  آنـان،  هويـت  توسـعۀ  و تكـوين  منظـور  به متربيان، اختيار و آزادي به توجه تربيت، جريان در هرچند      

 امـا  باشد، آزادانه و آگاهانه بايد  متربيان وجود در نظر مورد(تربيت جريان نتيجۀ در) يِتيترب تحوالت و است اساسي

محدوديت به توجه با رو،اين از. است ضرورت يك عقالني، لحاظ به حرکت اين هدايت و تحقق براي سازيزمينه

موقعيـت  در متربيان الزامي حضور دارد، وجود انساني تعالي راه در که مخاطراتي و رشد پايينِ هايدوره طبيعيِ هاي

 الزامـي،  چنـين . رسـاند مـي  ياري ايشان تعالي مطلوب تحقق جهت در هازمينه اين از آنان منديبهره به مناسب، هاي

 امـري  سـازد،  نزديـك  اخالقـي  فاعـل  و وآزاد عاقـل  انسـان  مقـام  بـه  را وي کـه  شرايطي از متربي برخورداري براي

انـد، بـا   تربيـت اظهـار نظـر کـرده     ۀکـه در زمينـ   92بسياري از انديشمندانياز همين رو  و است قبول قابل و خردمندانه

ها، به منظور تربيت فاعل آزاد، آگـاه و اخالقـي   زندگي آن ۀهاي اوليمحدود ساختن موقت آزادي کودکان در سال

                                                 

بودن . اصل سي ام و بند سوم اصل سوم قانون اساسي و مواد اول و دوم قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني بر اجباري 91

 تربيت حكايت دارد. 

کند. کانت و هگل نيز منافع کودکان را با منافع دي خود خارج ميبراي مثال جان استوارت ميل صراحتاً کودکان را از شمول اصل آزا.  92

جا شمارند. ازآنآموزش و پرورش عمومي را توسط دولت يك ضرورت مي ۀدانان کالسيـك نيز ارائکنند. اقتصادسرپرست مذکر خانواده جمع مي

خـود باشنـد، بنيـان دولت و اساس ايجـاد  ايفاي وظايف شهرونديکه در تفكر آنان، داشتن شهرونداني دانا و توانا که به نحو احسن قادر به 

 (1731دهند)انصاري، دستـي دولـت در فـراينـد تربيت ميهاي آزاد است؛ بنابـراين رأي به پيشحكـومت
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تر رشد يافته و کـم  افراد کماند؛  چرا که کودکان و که در راستاي تعالي حيات فردي و اجتماعي گام بردارد، موافق

  .97تجربه در معرض خطا و تأثيرپذيري از عناصر منفي محيط و مخاطرات آن قرار دارند

 هوي و اش، در محيط مناسب قرار نگيرد، اسيرهاي وجوديظرفيت ۀ، انساني که براي تكوين و توسع   ترديدبي      

خواهد ماند. لـذادر اسـالم نيـز روايـات      و طبيعي خود حيات مادي  پاسخگويي به نياز هاي و  خود وديگران   هوس

هاي تعالي بخش براي عمـوم  برخورداري از اين فرصت 91بسياري ناظر به اين مفهوم در دست داريم که بر ضرورت

ع کلـي  کند. به هر حال امروزه اين نظر با اقبال عمومي مواجه اسـت و اجمـا  ويژه نسل نوخاسته، تأکيد ميها، بهانسان

وجود دارد که تربيت رسمي و الزامي به نفع کودکان و نوجوانان است. اين موضـوع در اسـناد حقـوقي و    آن  ۀدربار

  91است.هاي جهاني نيز منعكس شدهميثاق نامه

 انتخـاب  در تـوجهي  قابـل  هايمحدوديت با متربيان که تربيت، ابتدايي مراحل در الزامي نوع از استفاده بنابراين،      

 داليـل  برمبناي هم و عقلي ادلۀ اساس بر هم اند،مواجه خويش مصلحت و خير به معطوف ارادۀ و آزادانه و اختياري

اما همواره بايد به ياد داشت که جهت کلي اين الزامِ بيروني، بايد به سـوي  . است مرجح و مجاز امري نقلي شواهد و

 ارزش ها وپرورش انسان به مثابۀ فاعل مختار، آگاه و اخالقي باشد.گيري التزام دروني و اختياري نسبت به شكل

 زيـ ني گريد شكل به تواني مي عموم وي رسم تيتربي ها فرصت ازي برخوردار و حضور در الزام از دفاعي برا     

. است مخالف ها انساني آزاد بر حق با ظاهر دري عموم وي رسم تيترب ازي برخوردار نمودني الزام. نمود استدالل

 همـان  است، حق زين تيترب است، حقي آزاد اگر که است نيا موضوع. است تفقه و تأمل قابل نظر به مخالفت، نيا

 فرامـوش  وي منتفـ  ، حـق  دو نيا از يك چيه دينبا شكي ب. ديگرد انيبي حقوقي مبان بخش در آن شواهد که گونه

 هري کل طور به. نشود خارج تحققۀ حوز از و دينما معطل ها ازآني يك که باشدي ا گونه به ديدوبا نيا تحقق. شود

                                                 

ن، الگوي آزادي چنين روسو با وجود طرفداري شديد از آزادي کودک، با وقوف به ضرورت حمايت و مراقبت از دوران رشد کودکاهم.  97

کند؛ اما هدف از آن، تربيت دهد. او مربي را به نوعي اجبار پنهاني در فعل و اعمال محدوديت در آزادي کودکان توصيه ميتنظيم شده را ارائه مي

 (.1731شاتو و ديگران ، ترجمه شكوهي، )ژان  انساني آزاد و آگاه و فاعل اخالقي است

 111، باب نهم، فصل پنجم. ص 2. ر. ک. به:  ترجمۀ الحيات، ج 91

کنوانسـيون مبـارزه عليـه     1 ۀجهاني حقوق بشـر، مـاد   ۀاعالمي 21 ۀمادهاي مختلف مرتبط با حق برآموزش و پرورش، در ميان اسناد و کنوانسيون . 91

کنوانسـيون حقـوق کـودک     23 ۀ( و مـاد 1911المللي حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي )  ميثاق بين 12 ۀ(، ماد1911تبعيض در امر آموزش )

)انصـاري،  انـد  المللي هستند که کشورهاي عضو را به شناسايي آموزش ابتدايي اجباري و همگاني ملزم ساختهترين اسناد بين( از جمله مهم1939)

1731.) 
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 اتيحي اساس مصالح از هردو شدن، تيترب و بودن آزاد گر،يد عبارت به. دارند تناسبي متربيۀ عال مصالح با حق دو

 بـدون ي آزاد. سـت ين ممكـن  شـدن  تيـ ترب بدوني آزاد ازي ريگ بهره کهي ا گونه به. است کودکان ژهيو بهي انسان

 يِآزاد ازي حـدود  تيـ رعا بـدون  تيترب. 91انجامدي م  اتيحيۀ اولي ها ازين حد در اسارت ويي رها به شدن تيترب

 ،يمتربـ ي زنـدگ يـۀ  عال مصـالح ي بـرا  ،يمرب که کندي م حكم ميسل عقل رو نيازا. ستين ممكن زين رشد، با متناسب

 ظهـور  و نمـود ي مترب اتيحۀ عرص دري واقعي آزاد تا دينما فراهم تيترب بر حق تحققي برا راي الزام طيشراي برخ

 .93يابد

، "تربيـت "در پاسـخ بـه وجـوب     .کـرد  بحث زيني عمم وي رسم تيترب الزام خصوص در تواني م زيني فقه منظر از

 "واجـب نظاميـه  "برخي از  فقها چنين نظر داده اند که فراگيري دانش ها در سه سطح واجب عيني، واجب کفايي و 

بيان داشته است که فراگيري علومي که افراد جامعه بـراي تـأمين    "مُنيۀ المريد"قرار مي گيرند. شهيد ثاني در کتاب 

بـه آن نيازدارنـد از قبيـل پزشـكي، صـنايع ضـروري ماننـد خيـاطي، پارچـه بـافي.           معيشت و گذران زندگي خويش 

.. منظور از واجبات نظاميه، اموري ضروري است که نظام زندگي اجتماعي 93فراگيري اين علوم واجب کفايي است

دليـل ايـن    . بنابر اين نظر، علي االصول تربيت رسمي و عمومي اگرچه حق است، از ديگر سو به99به آن وابسته است

اگر از ديدگاه حقوق متقابل )بر اساس سخن امام علي( بـه آن بنگـريم نيـز     .که  حكم وجوب دارد تكليف نيز است

هر حقي به تكليفي منجر مي شود. لذا مي توان چنين نتيجه گرفت که حق بـر تربيـت اگرچـه بـراي حـاکم تكليفـي       

همراه مي آورد. اين تكليف عبارت است از بهره گـرفتن از   ايجاب مي کند در مقابل آن نيز براي متربيان تكليفي به

موقعيت هاي تربيتي که توسط جامعه براي اعتالي حيات فرد فراهم شده است. به هر حال به  نظـر مـي رسـد تربيـت     

رسمي وعمومي امري الزامي عمدتاً در حوزۀ واجبات نظاميه  محسوب مي شود وهدايت ونظارت بـر فراينـد تربيـت    

 عمومي با حدود تعريف شده  در قلمرو امور اجتماعي )مربوط به وظايف حكومت اسالمي( قرار مي گيرد.رسمي و 

 

                                                 

در بند هوس هاست. افالطون مي گويد . چنان که جان ديويي آزادي را اساساً آزادي عقل مي داند. از نظر وي نتيجۀ آزادي بدون عقل اسارت  91

 اگر در کودکي از مربي خود پيروي نكنيم  نمي توانيم در بزرگي از خِرد خود پيروي کنيم. 

. مشابه اين استدالل براي  حل تعارض بين حق بر تربيت کودک توسط والدين و رعايت حق داشتن حريم خصوصي براي کودک مطرح است )  93

 .(1733ليال سادات اسدي 

 ، موسسه النشر اسالمي1111.  شهيد ثاني، مُنيۀ المريد،  93

 1733. محمد سروش محالتي،  99
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 مداریمدرسه 

، قانونمندي، شمول اجتماعي (معين مخاطبان و مراحل و مراتب مشترک، برنامۀ داشتن)خصوصيات سامان يافتگي     

اين نوع تربيت، بايد در شرايط ويـژه و موقعيـت تعريـف     و الزامي بودن تربيت رسمي و عمومي نشان از آن دارد که

اي سازمان يافتـه ومناسـب بـراي    شود. در واقع مدرسه زمينهناميده مي« مدرسه»اي تحقق يابد. اين موقعيت ويژه شده

آن از سـوي متربيـان    ۀهاي فردي وجمعي الزم جهت درک موقعيت خود وديگران و بهبـود پيوسـت  کسب شايستگي

 يابد. آحاد جامعه، ضرورت  مي ۀرو حضور در مدرسه در سنين خاص براي هميناست و ازا

لذا تربيت رسمي وعمومي  شكلي از فرايند تربيت است کـه در مدرسـه و يـا تحـت نظـارت و مـديريت مدرسـه             

رسه سامان صورت مي پذيرد و تنها در شرايطي اضطراري و به طور موقت مي توان اين نوع تربيت را در خارج از مد

داد. البته چنان که خواهيم گفت، منظور از مدرسه تنها ساختار فيزيكـي محـيط بـر فراينـد تربيـت نيسـت، بلكـه ايـن         

مفهوم، ترکيبي پيچيده از فضا، مكان، جَو وروابط انساني و فرهنگي ميان عـوامل حـاضـر در آن است که ويـژگــي  

ب جهت تكوين و تحول هويت فردي وجمعي متربيان به خصـوص  هـاي منحصـر به فردي را براي زمينه سازي مناس

 در سنين کودکي ونوجواني داراست.    

 

 معتبر مدرک اعطای 

 در حضـور  از پـس  متربيـان  که است آن مستلزم عمومي، و رسمي تربيت در بودن قانوني و الزامي خصوصيت دو     

 توسـط ) يـابي مـوردارزش  نظـر،  مـورد  هايشايستگي کسب در توفيق ميزان به نسبت ت،يترب نوع نيازا معيني مراحل

 شـاخص  کـه  ــ  را قـانوني  و معتبـر  مـدارک  و رنـد يگ قرار( معتبر هايروش و مشخص معيارهاي اساس بر و ديگران

  نـوع  اين اما. کنند دريافت ـ است رسمي تربيت بعدي مراحل در حضور نياز پيش و پيش مراحل از گذر در موفقيت

 تلقـي  انيـ مترب در نظـر  مـورد  هايشايستگي تحقق ميزان دربارۀ داوري قالب تنها نبايد را( ديگران توسط) يابيارزش

 مـداوم  خودارزيـابي  زمينـۀ  و امكـان  هـا، شايسـتگي  کسـب  در متربـي  محوري نقش به توجه با است الزم بلكه کرد،

 که داشت توجه بايد همواره مدارک، گونهاين ارائۀ در نيچن هم. آورد فراهم نيز را( متربي خود توسط يابيارزش)

 نه) هايستگيشا آن ارتقاي و حفظ براي مداوم تالش و الزم هايشايستگي از نظر مورد سطح کسب به اصلي ارزش

 چنـين هم. نشود منجر گراييمدرک به هاشايستگي کسب در موفقيت نامۀگواهي اعطاي و شود داده( مدرک کسب

 . باشد سازگار متربيان متنوع نيازهاي و شرايط با و برخوردار الزم انعطاف از موفقيت هايمالک بايد
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 اجتماعي وي خانوادگ فردی، بالندۀ حيات در حضور نيازپيش 

 بالمـلل  و هـا انسـان  وجودي تعالي و رشد. نيست ممكن آن لوازم کسببدون انسان، حيات کيفيت تعالي و رشد       

 اصالح براي عمل همراه به موقعيت، درک گونهاين. است خود موقعيت صحيح درک به منوط جوامع، پايداري تعال

 . است آدميان وجودي تعالي استمرار همان گران،يد و خود تيموقع پيوستۀ بهبود و

 و پايـه  هـاي شايسـتگي ) ضــروري  و اساسـي  هايوتوانمندي صفات  کسبِ مناسبِ زمينۀ عمومي و رسمي تربيت     

 جامعـه  آحـاد  عمـوم  برايي اجتماع وي خانوادگ ،يفرد زندگي صحنۀ در نشاط با و فعال حضور جهت در را( ژهيو

 ابعـاد  همـۀ  در طيبـه  حيات مراتب تحقق فرايند در افراد همۀ فعال حضور نيازپيش تربيت نوع اين لذا. سازدمي فراهم

 گـر يد عبـارت  بـه  و مـداوم  فراينـدي  جامعه در ها مهارت و هاتوانمندي و صفات اين توسعۀ و تكوين هرچند است؛

   111.يابدمي ادامه عمر پايان تا گهواره از که است العمرمادامي روند

 مدد به بتوانند متربيان که باشد هاييشايستگي کسب ساززمينه بايد عمومي و رسمي تربيت ويژگي، اين براساس     

 مفهوم. کنند مشارکت و مداخله اجتماعي وي خانوادگ فردي، حيات مختلف هايدرعرصه فعال صورتيبه هاآن

 و جمعي وجه در( شد اشاره آن به تربيت فلسفۀ شناسي انسان مباني در که)  گرانيد و خود موقعيت بهبود و اصالح

 با فعال ارتباط ،ياجتماع طيشرا فهم و شناخت توانمندي جمله از متعدد، هايشايستگي کسب مستلزم آن، مشترک

 و خود نقد مشكالت، و مسائل با خردمندانهۀ مواجه مسائل، به نسبتي ارزش وي اخالق تيحساس و درک گران،يد

 بر پيوسته آن، از استفاده با جامعه افراد که مداراست و صدرۀ سع و 111نقد تحمل ،ياجتماعي ها کار سازو و گرانيد

 و آشكارا کريم قرآن. گمارندمي همت آن بهبود و اصالح به و کنندمي نقد را موجود وضع معيار، نظام مبناي

 چونبي پيروي و خواندمي فرا نيـاکان هـايسنت و گذشتگـان ميـراث پيوستۀ و مكرر آزمون به را ها انسان صريح،

                                                 

که « اطلبوا العلم من المهد الي اللحد»اند که: العمر در حديثي معروف و مشهور اشاره فرموده. پيامبر اکرم)ص( بر اين توسعه و تعالي مادام111

 « گوي/ زگهواره تا گور دانش بجوي. چنين گفت پيغمبر راست»به نظم کشيده است: فردوسي شاعر پارسي اين معنا را چنين زيبا 

. امام جواد)ع( مي فرمايد: مؤمن نيازمند توفيقي از خداوند است و اندرزگويي از خويشتن و پذيرش از کسي که او را نصيحـت مي کند.)  111

 (213، ص  1ترجمۀ الحيات، ج

د فرمود: فالني راسرزنش کن و به او بگو هرگاه خدا براي بنده اي خير بخواهد، چون وي طرف سرزنش) امام هادي)ع( به يكي از دوستان خو

 انتقاد( واقع شود مي پذيرد )همان(.

 (.211امام علي )ع( برگزيده ترين مردمان نزد تو بايد کسي باشد که تورا به راه رشد و کمال ببرد و معايبت را برتو آشكارکند )همان ص

 (.211ظم )ع( از پيامبر)ص(: مؤمن آيينۀ مؤمن است )همان صامام کا
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مي خود ناپسند عمل براي توجيهي را گذشتگان مشي که را کساني و 112شمرد مي  ناپسند را ديگران از وچرا

 . 117گيردمي انتقاد باد به انگارند،

 وامور نامطلوب از مطلوب بازشناسي براي اما نيستند؛ ناپسند و نامطلوب تمامي به هاسنت که نيست ترديدي      

 نيز زندگي جاري هايروال به نسبت پيرايش، و مستمر نقد اين. دارد ضرورت ها آن مستمر نقد ناپسند، از پسنديده

بر اين اساس، مهارت نقد مبتني بر چهارچوب نظام معيار  است جامعه و فرد هر بالندگي يمايه که چرا است؛ الزم

 .نياز اصلي حرکت استعاليي زندگي فردي، خانوادگي  و اجتماعي استاسالمي، پيش

 انجام در گرفتني شيپ به مربوط اتيآ تعاون،يۀ آ ،ازمنكري نه و معروف به امر به مربوط اتيآۀ مالحظ نيهمچن    

 که اين مگر کند نمي تغيير قومي هيچ سرنوشت فرمايد مي که رعدۀ سورۀ ازدۀ يآي براساس چنين هم و راتيخ

 و خود امور تيتمش در مشارکتي براي همگان تيمسئول خصوص در مأثوره اتيروا و بكنند تغيير خودشان

 و فعال حضور اجتماع مختف امور در ديباي نوع به جامعه آحادۀ هم که دهدي م نشان( ع) نيمعصومۀ ريس و111مردم

 امور در کشور آحادۀ شانياند كينۀ مداخل بر رانياي اسالمي جمهوري اساس قانون هشتم اصل. باشند داشته ايپو

 111.دارد صراحت و ديتأکي اجتماع مختلف

ي توانمنـد  صفات،  نخست ،ياسالمۀ جامع عضو هر که  است آن مستلزمي اسالمۀ جامع آحاد ازي ا مطالبه نيچن     

 خـود  در و کنـد  کسـب ي اجتمـاع  وي خانوادگ ،يفردي زندگ در ايپو و فعال حضوري برا را الزمي ها مهارت و ها

 حضور گونه نيا ديتمهي کارها سازو شده تر دهيچيپ ها گذشته به نسبتي امروز جوامع که آنجا از اما. دينما محقق

 کـه  باشــد  داشتــه  وجـود کاري و سـاز بايد صالحۀ جامع در لذا.  است دهيگرد گذشته از تر متفاوت زين ايپو و فعال

                                                 

 21 - 21ۀآي زخرف، و 131ۀ آي بقره، . 112

 23ۀ آي اعراف، . 117

 . رسول گرامي اسالم)ص( مي فرمايد: 111

 کلكم راع وکلكم مسئول

 من اصبح و لم يهتم به امور المسلمين فليس بمسلم

 بمسلممن سمع رجالً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس 

 (117ص  1آفريدگان همه عيال و نانخور خدايند، پس محبوب ترين آنان نزد خدا کسي است که براي عيال خدا سودمند تر باشد)ترجمۀ الحيات ج

 اگر خدا يك تن را به دست تو راهنمايي کند براي تو بهتر است از دنيا و هر آنچه در آن است )همان منبع(.

 ۀبر عهد و متقابل همگاني است اي از منكر وظيفه و نهي معروف خير، امر به به دعوت ايران اسالمي جمهوري در . اصل هشتم قانون اساسي:111

و  والمؤمنون"کند.  مي معيـن را قـانون آن . شرايط و حدود و کيفيتدولت به نسبت و مـردم مـردم به نسبت يكديگر، دولت به نسبت مردم

 ."المنكر عن و ينهون بالمعروف يأمرون اولياء بعض بعضهم مناتالمؤ
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ي تيمـوقع  و فرصـت  در جامعـه  آحادي برا شده دهي سازمان صورت به را الزمي هاي توانمند نيا کسبي ها زمينـه

 دوراني يعن)ژهيوي مختصات با  انساني عيطب رشد دوران ازي ا مرحله در خداوندۀ بالغ حكمت که آورد فراهم خاص

 قـادر   هـا،  مهارت و هاتوانمندي صفات، گونه اين کسب با جامعه افرادۀ هم تا است نموده ايمهي( نوجوان وي کودک

 مـديريت  و هـدايت  العمرمادام طور به را( نفس وجودي اشتداد سير) خود وجودي هايظرفيت توسعۀ ِ جريان باشند

 .  کنند

 ي تخصص تربيت انواع به ورود نيازپيش 

 وي خـانوادگ  فـردي،  حيـات  در جامعـه  افـراد  شايسـتۀ  حضور نيازپيش کهآن بر افزون عمومي، و رسمي تربيت        

 ايجـاد  بـا  راي تخصص تربيت انواع به جامعه آحاد از گروهي ورود زمينۀ بايد و تواندمي آيد،مي حساب به اجتماعي

 طيبـه  حيـات  تحقق براي خاص هايآمادگي از ديگري مراتب تا سازد فراهم ايشان در الزم و مقدماتي هايآمادگي

 جامعـه  متنوع هاينياز و متربيان يافتۀفعليت استعدادهاي و عالئق وي فرد اتيخصوص با متناسب و گوناگون ابعاد در

 . شود محقق تربيت جريان در

 

  خاص هایويژگي. 2-2-9

 با و شودمي        ديدهي وعمومي رسم تيترب رايج الگوهاي عموم دري تاحدود که فوق، هايويژگي بر عالوه     

 فهرست بر ديگري هاييويژگي و صفات توانمي است، سازگار نيز ايران اسالمي جمهوري در تربيت فلسفۀ مباني

 و هاارزش در هاي ژگيو از دسته نياي برا ديبا رسدي م نظربه. افزود نظر مورد عمومي و رسمي تربيت هايويژگي

 .ميشو قائلي تر برجسته و تر مهم گاهيجا(  يادشده عامي هاي ژگيو با سهيمقا دري )اسالم مباني

 :از اند عبارت اتيخصوص نيا اهم    

 

 محوری عدالت 

 انيب اساس بر. است بوده توجه مورد و شدهي تلقي اجتماع اتيح ارکان ازي يك عدالتۀ مقول ات،يروا و اتيآ در    

 اهـداف  از كـي ي رو ن،يـ ا از 111است عادالنهۀ جامعيي برپاي برا مردم پاداشتن به امبرانيپ ارسالي اساس هدف قرآن،

 سياسـي،  اجتمـاعي،  مختلـف  هـاي عرصـه  در عـدالت . اسـت  درجامعه عدالت بسط و اجرا اسالمي، حكومتي اساس

                                                 

 21. سورۀ حديد، آيۀ  111

https://zemnekhedmat.org



  جمهوری اسالمي ايراندر رسمي وعمومي تربيت فلسفه بنيادين :نظری تحول  مباني

 

86 

 

  113خـود،  و متعددنـد  عـدالت ي هـا  حوزه قرآن، اتيآ اساس بر البته.است گيريپي قابل تربيتي و فرهنگي اقتصادي،

 .112شودي م شامل را 111ها،انسانۀ جامع و 111امت ، 119شانيخو ، 113خانواده

از نظــر عالمــه طباطبــايي معنــاي اصــلي عــدالت اقامــۀ مســاوات ميــان امــور اســت بــه ايــن کــه هرامــري را »

آن چــه ســزاوار اســت بــدهي تــا همــۀ امــور مســاوي شــود و هريــك  درجــاي واقعــي خــود کــه مســتحق آن اســت  

مردم و بـين مـردم ايـن اسـت کـه هرکسـي را در جـاي خـود کـه بـه حكـم عقـل يـا شـرع                قرار بگيرد ... عدالت در

 «.117و عرف مستحق آن است قرار دهي

ــا       ــوان گفــت کــه عــدالت اجتمــاعي در يــك ســطح ب ــايي مــي ت ــه طباطب ــن تعريــف عالم ــه اي ــا توجــه ب ب

ــر اســت و در ســطحي نيــز رعايــت تفــاوت هاســت. در واقــع در مفهــوم عــدالت هــم    تســاوي وجــود مســاوات براب

اســت. بــا توجــه بــه ايــن « عقــل، شــرع و عــرف»دارد هــم رعايــت تفــاوت هــا. از ســوي ديگــر، منــابع فهــمِ عــدالت 

ــاب     ــم کت ــۀ شش ــايي در مقال ــه طباطب ــه عالم ــم »ک ــفه و روش رئاليس ــول فلس ــات  « اص ــۀ اعتباري ــدالت را از مقول ع

ــ      ــي دان ــوط م ــي مرب ــل عمل ــوزۀ عق ــه ح ــد و آن را ب ــي کن ــي م ــص تلق ــالمعني االخ ــيب ــدالت  د، م ــت ع ــوان گف ت

ــه ــروه  اي اجتمــاعي مقول ــراد و گ ــط اف ــه رواب ــه ب ــت ک ــداس ــا و    بن ــروه ه ــود. گ ــي ش ــوط م ــه مرب ــاي در جامع ي ه

ــدالت         ــع ع ــود. درواق ــاد نش ــكاف ايج ــا ش ــين آن ه ــا ب ــند ت ــته باش ــل داش ــد تعام ــكلي باي ــه ش ــاعي ب ــات اجتم طبق

ــه کــنش گـــروه هــا و گــر   ـــت ب وه بنــدي هــا و حـــرکت شكـــاف  خــواهي و عــدالت ورزي يعنــي حساســيت نسب

 هاي اجتماعي.

 برابـر  اسـتفادۀ  امـروزه . اسـت  تيـ ترب امر در عدالتۀ توسع ،ياجتماع عدالتيي پا بري اديبني ها عرصه ازي كي       

 ايـن  بـه  نپـرداختن  امـروز  دنيـاي  در کـه  خصوصاً باشد؛ عدالت اجراي از مصداقي تواندمي تربيتي، امكانات از مردم

 تيـ ترب مطلـوب ي الگـو  مهمي هاي ژگيو ازي  يك شك بدون اساس، نيا بر. شودمي محسوب مردم به ظلم عرصه،

                                                 

 171. نساء، آيه 113

 7. نساء، آيه  113

 112. انعام، آيه  119

 9.حجرات،  آيه  111

 13. نساء، آيۀ  111

 1739 ،يالنيک . ماجد عرسان 112

  1733رودگر مجمد جواد 117
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عدالت تربيتي )در سـطح نظـام تربيـت رسـمي و     . استي محور عدالت رانياي اسالمي جمهور دري عموم وي رسم

 مراتب ذيل است:  ۀعمومي(مفهومي ذومراتب است و تحقق کامل آن منوط به تحقق هم

o است. در اين مرتبه بايـد سـازوکارها و    111نخست عدالت تربيتي ناظر به تأمين اصل )وجود( تربيت ۀدر مرتب

وجـود  افراد جامعه )در سنين خاص( از حق بر تربيت  ۀامكانات الزم به صورت الزامي براي برخورداري هم

آحـاد   ۀفرزنـدان همـ   بـراي  111طور رايگاناز اين حق به 111مندي از حد نصاب قابل قبوليداشته باشد تا بهره

 .گرددي طبقات انسداد جاديا مانع جامعه در انيجر نيا لهيوس نيا به و جامعه تضمين شود

o برابر براي همگان است. يعني بايد امكانات و فرصت 113بعد، عدالت تربيتي ناظر به قابليت دسترسي ۀدر مرتب

هـاي قـومي،   برابر باشـد و تبعـيض  هاي تربيتي در حد نصاب ضروري و مطلوب براي همگان قابل دسترسي 

 . 119حقِ بر تربيت برطرف شود ۀوطبقاتي در زمين 113نژادي، جنسي/ جنسيتي

                                                 

111. Availability 

هاي قابل تحقق حاکميت براي پشتيباني از جريان تربيت رسمي هاي جامعه و امكانات و ظرفيتقابل قبول و الزم، بر اساس نياز. اين حد نصاب 111

 شود. هاي زماني مشخص تعيين ميگيري نظام تربيت رسمي و عمومي در بازهوعمومي، توسط باالترين مرجع تصميم

 وجود دارد.از اين حق  يهادهاي اجتماعي براي تأمين منابع مالي مورد نياز براي مراتب باالترها و يا ساير نگرچه امكان مشارکت خانواده 111

113. Accessibility 

ه . اسالم که خود اساساً با محروميت و اسارت زنان مخالف است و درآغاز ظهور با بسياري از قيد و بندهاي اجتماعي دست و پاگيرزنـان مبـارز   113

(امـا  1732()جوادي آملي ،1732کرده است. درعين حال، با دست يابي زن و منزلت باالي اجتماعي وي مخالفت نكرده و منعي نداشته است )بستان ،

اقعيت اين است که در طول قرون گذشتۀ بعد از اسالم و درجوامع اسالمي )صرف نظر از برخي موارد در صدر اسالم(به ندرت زني توانسـته اسـت   و

به منزلت باالي اجتماعي دست يابد. درست است که در برخي مشاغل اجتماعي مانند مسند قضا و حكومـت بـه ظـاهر منعـي درکـار بـوده اسـت امـا         

ادر مثل معلمي و دانشمند شدن و مانند اين ها منعي نبوده است و حتي تأکيداتي هم وجود داشته است اما  کمتـر زنـي درمحافـل علمـي و     دربقيۀ مص

بحثي حضور فعال داشته است. کمتر دانشمند،شاعر،نويسـنده، فيلسوف،محقق،مفسـر و اديـب زن در تـاريخ اسـالم سـراغ داريـم. منيـر الـدين احمـد           

شمار دانشجويان زن به اندازه اي کم بود که شايد حق داشته باشيم بپرسيم آيا شيوه آموزشي اسالم تنهـا بـراي مـردان معنـا     »نويسد  درکتاب خود مي

د پيدا  مي کند يا نه ؟ البته درآموزش اسالمي رفتن دانشجويان زن به مساجد منع نشده است. هيچ محدوديتي براي شرکت زنـان درکـالس هـاي آزا   

مـرد   3399د نداشته و نشانه اي هم از شرکت آنان درکالس هاي که در مسجد ها بر پا مي شده است به چشم نمـي خـورد ... در برابـر    همگاني وجو

زن دانشمند گنجانـده شـده اسـت. بخـت      72( آمده تنها 117دانشمندي که نامشان به وسيلۀ نويسندۀ کتاب تاريخ بغداد )خطيب بغدادي متوفا به سال 

(. اين نشان مي دهد به رغم وجود اصـل عموميـت تربيـت،    229ص 1731منير الدين احمد،ترجمۀ ساکت ...«)آموختن بسيار کوتاه بود يك زن براي 

 صرف نظر از جنسيت به اين ضرورت در جوامع اسالمي نهاد سازي نشده و براي آن ترتيبات مناسب اجتماعي تدارک ديده نشده است.

گاه تنگ دستي المي اين نوع يكسان بيني وتساوي بين متربيان، امري کامالً پذيرفته و شناخته شده است و هيچ. در تاريخ آموزش و پرورش اس 119

و ناداري دانش پژوه راستين را سدي و سنگي نبوده است. پيش از برپايي مدرسه هـا هر مسلمانـي رايگـان بـه حلقه هاي درس در مسجدها مي 

به يك چشم بنگر! غزالي گفته است: -تهي دست يا دارا–فرمايد: به هر کس پيش تو به آموختن علم مي نشيندپيوست. پيامبر )ص(  در حديثي مي 

ياد کوشش در ياد ندادن به افراد ناشايست همان اندازه ستمگرانه است که از آموختن شاگردان شايسته جلوگيري کردن؛ و هنگامي که مدرسه ها بن
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o در ارائۀ خدمات تربيتي،) 121باالتر، عدالت تربيتي ناظر به فراهم آوردن کيفيت مطلوب و قابل قبول ۀدر مرتب

ب و معلمـان بـا صـالحيت(    از جمله بهداشت و سالمتي محيط يادگيري، وسايل و امكانات آموزشـي مناسـ  

 است. 

o جريان تربيت با خصوصيات فردي ومشترک )جنسي/جنسيتي، بومي  121ديگر عدالت تربيتي نيز انطباق ۀمرتب

آحـاد   ۀو محلي، قومي، مذهبي،فرهنگي و خانوادگي( متربيان است. در اين مرتبه بايد تربيت با نيازهاي ويژ

 را تحت پوشش قرار دهد.  122مختلف جامعههاي خواني داشته باشد و گروهاجتماع هم

o    جنبـه  ۀيكي ديگر از مراتب عدالت تربيتي، وجود اعتدال و توازن در جريان تربيت است. بايد بـه رشـد همـ

هـاي وجـودي   وجود آدمي به صورت هماهنگ و متوازن توجه شود و در پرداختن بـه برخـي از جنبـه   هاي 

سازي بـراي توسـعه و   ديگر، در اقدامات تربيتي ناظر به زمينه متربي افراط و تفريط صورت نگيرد. به عبارت

 تكوين هويت متربيان بايد تمامي ابعاد وجودي آنان را به شكل متوازن ومتعادل در نظر گرفت. 

 

 ـ ترب اركـان  گـر يد با متعامل طور به  (اسالمي) دولت مؤثر آفريني نقش  رسـانه،  خـانواده، )تي

 ( دولتي غير هایسازمان و نهادها

 اسـالمي  دولـت : از اندعبارت تيترب ارکان ران،ياي اسالمي جمهور در تيتربۀ فلسف در شده بيان مباني اساس بر      

 و گفته شيپي حقوق وي اسيسي مباني راستا در البته 127 .دولتي غير هايسازمان و نهادها رسانه، خانواده، ،(حاکميت)

 جهـت  ســازي زمينـه  رسالــت  لحاظ به)اسالمي دولت آن،ي فردۀ برجنب وعمومي رسمي تيتربي اجتماعۀ جنب تقدم

 و رسـمي  تربيـت  نظـام  اقـدامات  و هـا  برنامه ها، استيس دهيسامـان در( 121وجامعـه فرد هدايت و طيبه حيات تحقق

                                                                                                                                                             

، انتشارت 1731آموزش سراسر رايگان است.) احمد شلبي، تاريخ آموزش در اسالم. ترجمۀ محمد حسين ساکتيافتند نظام الملك اعالم داشت که 

 دفتر نشرفرهنگ  اسالمي(

121. Acceptability 

121. Adaptability 

و بدسرپرست، آموزشي)کم توان ذهني، معلولين جسمي و حرکتي، کودکان بزهكار، کودکان فاقد سرپرست  ۀ. مانند افراد با نيازهاي ويژ122

 ها، کودکان مناطق محروم و دور افتاده( صاحبان خرده فرهنگ

 گيرد. مورد بحث قرار مي« ارکان نظام تربيت رسمي و عمومي». اين ارکان در مباحث بعدي تحت عنوان 127

اخير کارکرد اساسي  ۀرار دارد. در نظريدولت رفاه ق ۀساز حيات طيبه، در مقابل نظريدولتِ زمينه ۀگونه که در مباني سياسي آمد، نظري. همان121

هاي الزم براي دولت فراهم کردن رفاه آحاد اجتماع است. در اين دولت، تأمين رفاه هدف است؛ در حالي که دولت هدايت، رفاه را يكي از زمينه
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 عـالوه  بايـد  محوري نقش همين داشتن دليل بهي اسالم دولت لذا. دارد برعهدهي تر اساسي و محوري نقش عمومي

  را عمومي و رسمي تربيتي هاي ژگيو با مناسب و مقبول حد در تحقق لوازم و طيشرا نظارت، وي گذار استيس بر

ي بـ  بـه  ديـ نباي اسـالم  دولتي نيآفر نقش گونه نيا اما. کند تأمين تيترب نوع نيا مخاطبان همۀ براي عادالنه طور به

 اساسـي  نقـش  بـر  عـالوه  لـذا . شـود  منجـر ي وعمومي رسم تيترب نديفرا در تيترب ارکان گريد فعال نقش بهي توجه

 و حـق  ديگـر  هـاي سـازمان  و نهادهـا  رسـانه،  ، خـانواده  عمـومي،  و رسمي تربيت نظام دهي جهت دري اسالم دولت

  121.جويند مشارکت  نظام اين هايفعاليت در هماهنگ و مؤثر شكل به که دارند تكليف

 

 اجتماعي تغييرات هدايت و آفرينيتحول 

کاري و تبعيت کامل آنچنان که گذشت، يكي از انتقاداتي که به اَشكال رايج تربيت رسمي وارد است، محافظه     

هاي تابع شرايط جاري است. بر اساس اين نقد، عموم نظام هاي تربيت رسمي و ها از شرايط اجتماعي و تربيت انسان

دارند و اساساً منفعل و تأثيرپذيرنـد. از ايـن منظـر، تربيـت      عمومي عمدتاً تحت تأثير شرايط و مقتضيات اجتماع قرار

رسمي و عمومي سازوکاري است  که  براي تداوم وضع موجود و باز توليد شرايط حـاکم مـورد اسـتفاده قـرار مـي      

 گيرد. به همين دليل تربيت رسمي و عمومي به گونه اي سامان مي يابد که متربيان نسبت به محيط اجتماع، پذيرنده و

 منفعل بار مي آيند.

توان تربيت رسمي را چنان سامان داد که افراد در مقابل محيط، به جـاي تسـليم و تـن سـپردن بـه      که ميحال آن       

تربيت در  ۀ. در تعريف تربيت بر اساس فلسف121انفعال، توانايي تغيير در موقعيت خود وديگران را در خويش بپرورند

موقعيت خود و ديگران و آماده اصالحالزم جهت درک و  يهابه کسب شايستگي جمهوري اسالمي ايران، با توجه

سازي براي تحقق  مراتب حيات طيبه در همۀ ابعاد، چنين رويكردي دنبال شده است. زيرا انسان در نگـرش اسـالمي   

                                                                                                                                                             

مراجعه « 1731علم الهدي، »تر به ب اطالع بيشکند. براي کسابزار و نه هدف تلقي مي ۀداند. به سخن ديگر، آن را به مثابهدايت آحاد اجتماع مي

 کنيد. 

 . اين موضوع در مباني حقوقي مورد بحث قرار گرفت. 121

چه مثبت، چه منفى  -هيچ تحولى " فرموده اند: 22/2/31. چنين مضموني را مقام معظم رهبري در ديدار با فرهنگيان کرمان در تاريخ  121

اين سخن به نحو تلويحي  "معلم و دستگاه تعليم و تربيت در آن نقش اساسى دارد. كهگيرد، مگر ايندر جامعه صورت نمى -

 نشان مي دهد كه انفعال نظام تربيت رسمي و عمومي در مقابل وضعيت جامعه وضعيت مطلوبي نيست.
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موجودي است برخوردار از آزادي، قدرت تفكـر و تعقـل و قـدرت خلـق و توليـد و تصـرف در طبيعـت و اصـالح         

 موقعيت خود و ديگران. 

آورد که متربيان اه، ضمن تكيه بر اين نگرش، شرايطي را فراهم ميلذا تربيت رسمي و عمومي براساس اين ديدگ      

هـا بايـد بـا    فعال با محيط و عناصـر موقعيـت خـود روي آورنـد. آن     ۀاز انفعال و پذيرش مطلقِ محيط به سوي مواجه

و عمـومي،   ها بپردازند. لذا نظام تربيت رسميهاي زندگي خود نقادانه برخورد کنند و به اصالح و بهبود آنموقعيت

رو مدرسـه و  بايد فعاالنه در جريان تحوالت اجتماعي حضور يابد و از برخورد انفعالي با تحوالت پرهيز کند. از اين

ويژه معلمان، همواره بايد در هدايت تحوالت اجتماعي نقشي سازنده داشته باشند. اما  بـه مصـداق   کارگزاران آن، به

 اين سخن حكيمانه که: 

 نايافته از هستي بخش                   کي تواند که شود هستي بخش ذات           

هـاي الزم )جهـت درک و بهبـود موقعيـت     تواند محملي براي ايجاد شايسـتگي تربيت رسمي و عمومي زماني مي     

بـه  متربيان( شود که اين کارکرد در مدرسه و کارگزاران آن مشاهده شود. شايان تذکر اسـت کـه ايـن سـخن نبايـد      

سياسي جامعـه   يزدگي مدرسه و کارگزاران آن تلقي شود و مدرسه را وارد جريانات سطحي و گذرامعناي سياست

 .کند

 

 عقالني مداریارزش  

ي بـ  و خنثـا  هـا  ارزش بـه  نسـبت  را آن تواني نم و123استي ارزشي امر وي اجتماعي نديفرا تيترب نكهيبرا افزون     

ۀ مواجهـ ۀ نحـو  امـا . رديـ گي م صورت( راتيخ)  ها ارزشي تعال و ريتكث قصد به اصوالً نديفرا نيا نمود،ي تلق طرف

 و سـخت ي هـا  روش به ها ارزشي تعال و توسعه ها نظامي برخ در. است متفاوت ها ارزشۀ مقول باي تيتربي ها نظام

ي آزاد وي آگـاه  بر االصولي عل تيفعال نيا گريد شكلي ول123رديپذي م تحقق( پنهان  وچه آشكار چهي )  ليتحم

 . ابدي يم تثبيت و گرددي م استوار انيمترب

                                                 

 ،(1737زاده ،  . بنابر تحليل برخي فيلسوفان مانند پيترز،  فيلسوف انگليسي، تربيت ذاتاً امري ارزشي است ) ابراهيم 123

است و نمي توان آن را تربيت )به لحاظ فقدان مؤلفه  "شبه تربيت"و  "تلقين ".به زعم برخي فيلسوفان تربيتي، اين شكل از جريان تربيت اساساً  123

ار او انجام مي (. اما  تلقين و تحميل به نفس به دليل اين که فاعل آن خود متربي است و اصوالً با آگاهي و اختي1731هاي اصلي آن( نام نهاد ) باقري 

 گيرد مي تواند در مراحل باالتر رشد يك عمل تربيتي محسوب گردد..
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 دري عمـوم  وي رسـم  تيـ ترب نـد يفرا  ران،يـ اي اسـالم ي جمهـور  در تيتربۀ فلسف در شده فيتعري مبان اساس بر      

ۀ حـوز  دريي( گرا اقتدار) اکراه و  واجبار نيتلق و القا رينظيي کارها سازو به منجر که ستيني نديفرا مطلوبي الگو

 نظـام  يعنـي  – ارزشها از اي مجموعه به نسبت وعمومي رسمي تربيت نظام آنكه با الگو نيا در بلكه. گردد ها ارزش

  االصـول  علـي   هـا  ارزش  اين  تا کوشد مي  ،اما دارد آشكار والتزام سوگيري – آن مباني و طيبه حيات هاي ارزش

  فكـري  آمـادگي  عـدم  صـورت  در و گردنـد  هيـ توج و نيـي تب  متربيان براي  ومستدلي عقالن ، جذاب نحو به نخست

 متربيـان  دهـي  جهت و هدايت براي  وغيرمستقيم نرم و عاطفي هاي روش از شود مي سعي االمكان حتي  نيز متربيان

 شخصي امتيازات و منافع به توجه وبا اختياري بطور نهايت در که اي گونه به شود استفاده ها ارزش به التزام سوي به

 زنـدگي  اساسـي  هـاي  ارزش نيـز  ارزشـها  بـه  دعـوت  در اينكه ضمن.    برگزينند را آنها  ارزشها به التزام واجتماعي

)  انيـ مترب عموم که است نيا انتظار   فضايي چنين در  براين بنا. دارند قرار اولويت در متربيان پاک فطرت با ومتالئم

 تربيـت  نظام  ومقبول موجهي ها ارزش به نسبت والتزام رشيپذ بهي اريواخت آگاهانه طور به( شانياي تمام لزوما نه و

 .آورندي رو وعمومي رسمي

مدار عقالني دارد، لذا بر تصريح و تبيـين  تربيت، در الگوي تربيت رسمي و عمومي مطلوب، تربيت ماهيتِ ارزش    

شـود.  مدار بر آزادي و آگاهي انسان اسـتوار مـي  ارزششود. تربيتِ هاي زيرساختي تربيت تأکيد ميو اصالح ارزش

 ۀيابي به آن، در گرو درکي عقالني از وضع مطلوب، وضع موجود و فاصلبختي و آزادي براي دستآگاهي از نيك

ها و هنجارها نيسـت؛ بلكـه تربيتـي    مدار، تلقين و تحميل فهرستي از ارزشهاست. لذا منظور از تربيت ارزشميان آن

بر رغبت و آگاهي نسبت به مطلوب تكيه دارد و به انتخاب و التزام آگاهانه و اختياري نظام معيار )متناسـب   است که

ارزش بـه  توجـه  بر عالوه عمومي، و رسمي تربيت حال، عين درشود. با غايت زندگي مطلوب:حيات طيبه( منجر مي

 وجـوه  از يكـي  نيـز،  ايـن  که است ايراني و اسالمي هايارزش از ايمجموعه به معطوف عام، اخالقي و انساني هاي

 ارزش الگـو  نيا در البته. آيدمي شمار به غربي رايج الگوهـاي با عمومـي و رسمـي تربيت از نظر مورد الگوي تمايز

 قـرار  توجه مورد مشترک، تيهو يِمل وي  نيد ،يانساني ها هيالي ريگ شكل جهت دري رانيا وي اسالم ،يانساني ها

 .رديگي م
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 تنوع و كثرت پايرش ضمن اجتماعي، انسجام و ملي وحدت بر تأكيد 

 کـه ي معنـ  نيا به. است محور نهيزم وي خيتاري ا دهيپدي عموم وي رسم تيترب شد، گفته شتريپ که گونه همان       

 ،يعمـوم  وي رسـم  تيـ ترب مطلـوب ي الگوهـا  لـذا . کندي م نما و نشو و ديروي م  جامعهي اجتماع وي خيتار بستر بر

 ،يوفرهنگـ ي قـوم  کثـرت  رشيپذ ران،ياۀ جامعي ها تيواقع ازي يك. است هرجامعه اتيمقتض و طيشرا تابع وي نسب

 مـا  کشـور  در کـه  توجـه  قابـل  کثـرت  نيـ ا وجـود  با اما(.  129ييافتگ زيتما انيجر) استي زبان تنوع وي ومذهبي نيد

 صـاحبان ۀ مجموع در زيني خيتاريي گرا هم و وحدتي نوع همواره د،يآي م شمار بهي خيتار وي ا شهيري موضوع

 اسـت  داشـته  انيـ جري فرهنگـ  مشـترک  عناصِـر  و رانيـ ا نـام  بـا  نيسرزم نيا ساکن مختلف اقوام و ها فرهنگ خرده

 (.انسجام و وحدت انيجر)

 آن، بـا  مواجهـه  دري کشور هر که دارد وجود جهاني کشورها ازي اريدربس امروزه ،يفرهنگ کثرتۀ ديپد البته     

 تكثـر  با برخورد دري طورکل به. است کرده انتخاب خودي اجتماعۀ فلسف با متناسبي ا ژهيوي كردهايرو يا كرديرو

 صورت به هافرهنگ خرده آن در که گراکثرت رويكرد نخست،: است گيريپي و طرح قابل رويكرد، سه فرهنگي،

 خـرده  کامـل  تفكيـك  بـه  نهايت در رويكرد اين. شوندمي تأييد و تكثير( مشترک فرهنگ به توجه بدون) عرضهم

 خـرده  آن در کـه  گـرا وحـدت  رويكـرد  دوم،. انجامـد مـي  اجتمـاعي  انسجام گسستن و نهادي اختالف و هافرهنگ

 رويكـرد  سـوم، . انجامد مي هافرهنگ خرده حذف به افراطي شكل در و شودي م هضم غالب فرهنگ در هافرهنگ

 آحـاد  انيـ م مشـترک  هويـت  هـا، فرهنـگ  خرده و قومي هايهويت حفظ ضمن آن، در که است کثرت در وحدت

 ايـن  در واقع در. شودمي خوداري هافرهنگ خرده ادغام يا حذف از رويكرد اين در. ابدي يمي تعال و نيتكو جامعه

« تنـوع » و فرهنگي تنوع پشتيبان« وحدت» آن در که آيدمي وجود بهي تعامل کثرت و وحدت قطب دو بين رويكرد،

 نظـر  بـه .  برنـد مي سر به سياسي و جغرافيايي چهارچوب يك در که شودمي هاييفرهنگ خرده بخشوحدت عامل

 . دهدي مي رو فرهنگي افزاييهم نوعي واحد و مشترک فرهنگ و( کثرت) ها فرهنگ خرده بين تعامل در رسدي م

هاي ويژه و تأکيد بر تكوين و تعالي هويـت  همراه با توجه به شايستگيهاي پايه، التزام نسبت به کسب شايستگي      

مشترک )انساني، اسالمي، ايراني(، همچنين توجه به وجوه اختصاصي هويت )به خصوص هويـت جنسـي وجنسـيتي    

وحـدت هاي متمايز نظام تربيت رسمي و عمومي کشورمان دانسـت. ايـن نظـام تربيتـي بـا      متربيان(،  را مي توان جنبه

هاي نامتمرکز تربيـت رسـمي مبـرا    از سويي خود را از عيب بزرگ برخي نظام تنوع، و کثرت پذيرش ضمن گرايي،

                                                 

 . در مباني جامعه شناختي اين دو جريان مورد بحث قرار گرفته است. 129

https://zemnekhedmat.org



  جمهوری اسالمي ايراندر رسمي وعمومي تربيت فلسفه بنيادين :نظری تحول  مباني

 

93 

 

هاي اجتمـاعي(  سازد که با مشكالتي )همانند تقويت واگرايي اجتماعي، تضعيف وحدت ملي وگسترش نابرابريمي

دهد، که  هاي تربيت رسمي تن نميبسياري از نظامشوند و از سوي ديگر به رويّـۀ تمرکزگرايي رايج در رو ميروبه

توجهي به خصوصيات جنسي/جنسيتي، قومي/ مذهبـي و نيــازهاي منطقـه اي/محلـي و    ها، بيتضعيف خرده فرهنگ

 آورند. اي )نماد توليد انبوه واستاندارد هم سان( بر نظام تربيتي را در پي ميخانوادگي، حاکميت نوعي نگاه کارخانه

 

 ف پايری معيار مدارانعطا 

ويژگي مهم ديگر تربيت رسمي و عمومي در راستاي اصـول تـدريج و تعـالِي مرتبتـي و وحـدت گرايـِي ضـمن             

پذيرش کثرت و پويايي، گشودگي و انعطاف است. فرايند ايجاد وفاق بـين افـراد و گـروه هـاي اجتمـاعي فراينـدي       

ت رسمي و عمومي، به مثابۀ يكي از سازو کارهاي فرهنگي ايجاد است که بايد ضرورتاً فرهنگي باشد. سازو کار تربي

وفاق، بايد ضمن وفادار بودن به ارزش هاي هسته اي و به اصول ثابت و نظام معيـاري مشـخص، نسـبت بـه تنـوع هـا       

گشوده و منعطف باشد.گشودگي و انعطاف تربيت رسمي و عمومي نسبت به شرايط و مقتضيات و نيازهاي روزآمد 

گروهي، محلي، ملي و جهاني موجب مي گردد که ظرفيت هاي انسجام بخشي آن ) به ويژه در شكل گيـري  فردي، 

هويت مشترک ( افزون گردد. شاخص مهم اين ويژگي مواجهۀ فعال با مقتضيات روز آمد، حساس بـودن نسـبت بـه    

فرهنـگ هاسـت.  ايـن گونـه      تغييرات در شرايط اجتماعي و انعطاف پذيري نسبت به تنوع و تكثر گروه ها و خـرده 

 گشودگي و انعطاف، هم چنين در عناصر ساختار، محتوا، اهداف و روش ها تبلور مي يابد.

يكي از پديده هاي جديد دوران معاصر، که بسيار چالش بر انگيز نيز ظاهر شده اسـت، موضـوع جهـاني شـدن)يا          

هر دو مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم بـر نظـام آمـوزش        جهاني سازي( و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات است، که 

رسمي و عمومي تأثير دارند. نظام تربيت رسمي و عمومي با ويژگي انعطاف معيار مدار، بايد نسـبت خـود را بـا ايـن     

رخدادهاي تأثيرگذار و حياتي مشخص سـازد. اين پديده ها در عين اين که فرصت هاي بـي نظيـري بـراي بهبـود و     

ي نظام تربيت رسمي و عمومي فراهم ساخته اند  تهديداتي را نيز براي نظام به همراه آورده اند. از توسعۀ کمّي و کيف

اين رو، تربيت رسمي و عمومي در چهار چوب اصول دين بنيادِ خود نسبت به آن ها موضع گيري فعال ومثبـت )نـه   

 مايد.انفعالي ومنفي بينانه( مي کند و جهت گيري هاي عملي خود را تعيين مي ن
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 گيری از تجارب ديگران )در چهارچوب اصول(تعامل و بهره 

 وي فرهنگ تعامالت مختلف ملل و جوامع نيب دوري ها گذشته از ،يانسان فراوان اشتراکات وجود سبب به اساساً      

 شدن،ي جهانۀ ديپد ظهور ليدل به جهان امروز طيشرا ن،يا بر افزون. است بوده جيراي امر متراکم اتيتجرب تبادالت

 نيب ارتباطات ك،ينزد -دور تقابل باختن رنگ ،يكيزيفي ها فاصله کاهش ،يارتباطي هايفناور  گسترش و توسعه

 روند تداوم ديترد بدون. شودي م شتريب و تر قيعم جهان، در گوناگوني تيتربي نهادها نيب روابط آن تبعِ به و جوامع

ي عمـوم  وي رسم تيترب مطلوب نظام. داشت خواهدي پ در راي الملل نيب روابط گونه نيا گسترش و توسعه ،يکنون

 از اعـم )جوامـع  گـر يدي تـ يتربي هـا  نظـام  بـا  ديـ با ،يجهـان ي چالش مثابه به دهيپد نيا با مواجهه دري اسالمۀ جامع در

 .دينما قرار بر راي تعامالت و تبادالت( رمسلمانيوغ مسلمان

در احاديث و روايات نيز بـه کسـب علـم و بهـره گيـري از تجـارب بشـري و از منـابع مختلـف، حتـي خـارج از                 

بـه  »فرمايـد:  هاي گوناگون توجـه شـده اسـت. خداونـد در قـرآن مـي      جغرافياي مسلمانان، و از اقوام، ملل و فرهنگ

پيـامبر)ص( فرمـوده   « کننـد، بشـارت ده.  مـي  شنوند و از بهترين آن ها پيـروي هاي گوناگون را ميبندگاني که سخن

هـاي  بر اين اساس مسلمانان براي کسـب علـم، از اغلـب محـدوديت    « علم را بجوئيد حتي اگر در چين باشد.»است: 

مـؤمن اسـت؛ پـس آن را     ۀحكمـت گمشـد  »فرمايـد:  مكاني و فرهنگي عبور مي کردند. همچنين امام علـي)ع( مـي   

 «. باشد بگيريد، حتي اگر در دست منافق

اين دو حديث نشان مي دهد که علم همچنان به زمينۀ خود )فرهنگي و ديني( وابسته نيست. در غير اين صـورت        

تجويز کسب علم از فرهنگ هاي ديگر يا آيين هاي ديگر نامعقول و غيرموّجه به نظر مي رسيد. امام صـادق)ع( نيـز   

رفتند؛ حتي اگر خونشـان بريـزد و بـه    اي دارد، به دنبال آن ميه نتيجهدانستند طلب علم چاگر مردم مي: »فرموده اند 

گيري تمدن اسالمي نشان مـي هاي نخسين شكلرفتار مسلمانان در سده«. ها فرو افتنددرياها وارد شوند و در گرداب

مختلـفِ آن عصـر و   دهد که آن ها به تأسي از قرآن و رهبران ديني خود، از گرفتن دانـش متـراکم بشـري از منـابع     

هاي ايران، يونان، مصر و پيروان اديان يهودي و مسيحي و اقوام و ملل ديگر  و بازسازي و توسـعه و  تعامل با فرهنگ

 .تعالي آن هيچ شك و ترديدي نداشتند

 توانيم نه و گرفت انكار موضع تواني م نه شدن،ي جهان نوظهورۀ ديپد با مواجهه در امروزه د،يتردي ب نيبنابرا      

ويـژه در  بلكه بـر اسـاس نگـرش بـاال، بايـد رونـدهاي موفـق جهـاني را در تربيـت رسـمي )بـه             .داشت ميتسل موضع

کشورهاي مسلمان و منطقه( شناسايي کرد و از آن ها در مسير توسعه و بهبود جريان تربيت رسمي و عمومي کشـور  
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هاي فرهنگي، علمي، سياسي و اقتصادي، نظـام  در زمينههاي جهاني چنين الزم است با شناخت روندبهره گرفت. هم

 تربيت اصالح نمود.  ۀتربيت رسمي و عمومي را  متناسب با تغييرات پيشِ رو و در راستاي اصول فلسف

چنين با رويكرد سنت گرايي تحولـي که در بخش هـاي پيش بحث شد، اين استدالل با رويكرد تمدن سازي و هم    

هماهنگ و هم سوست. همين طور با قاعدۀ نفي سبيل نيز به نحو سلبي سازگار است. اگر جوامع اسالمي از فرصت 

ند و اين محروميت باعث عقب ماندگي و ضعف بهره گيري از تجارب جهاني، به دليل برخي ديدگاه ها، محروم شو

مسلمانان شود سرافكندگي جوامع اسالمي را در پيش خـواهـد داشت و مـوجب وهن اسالم خـواهد شد. از اين رو 

برقراري ارتباط با الگوهاي رقيب و بهره گيري از تجارب ابناي بشر در چهارچوب اصول اساسي، منافاتي با استقالل 

 المي ندارد.فرهنگي جوامع اس

طـور کلـي   به. شود حيتشر و نييتب نسبت نيا مطلوب،ي الگوي هاي ژگيو انيب در ابدي يم ضرورت اساس، نيا بر    

 رابطـۀ  هرچنـد  بود؛ خواهد 171الگويي رقابت نوع ازالگوي تربيت رسمي و عمومي با الگوهاي رايج،  ۀنسبت و رابط

 بـه  و اسـت  اسـتوار  اسالمي تفكر مباني و مفروضات بر تنها الگو اين که شود گرفته معني اين به نبايد الگويي رقابت

 و تجربيـات  بـه  نسـبت  و اسـت  پـذير انعطـاف  الگو اين بلكه ندارد؛ ارتباط و تعامل ج،يرا الگوهاي ديگر با رويهيچ

 دادوسـتد  و وگوگفت امكان خصوص، نيا در گريد عبارت به. دهدمي نشان خوش روي متناسب و معقول نظريات

 . دارد وجود بديل هايالگو با

ويژگي گونه اين ميان تعارض نبود ازي ناش عام، هايويژگي برخي در بديل و رقيب الگوهاي با الگو اين مشابهت    

 نيز را خود مخصوص هايويژگي عمومي، و رسمي تربيت از نظر مورد الگوي کهآن ضمن است، مذکور مباني و ها

 ها، نظام آن هايموفقيت و تجربيات و ديگر نظامهاي در يافته انجام هايپژوهش نتايج از استفاده اساس، براين. دارد

 منـدي بهره صورت نيا در. باشد آني اساس هايفرضپيش و مباني با متناسب و نظر مورد الگوي چهارچوب در بايد

 و پـذير  امكـان  عمـومي  و رسـمي  تربيـت  کيفيـت  بهبـود  و ارتقـا  براي کشورها ديگر تجربيات و تربيتي تحقيقات از

 . است مطلوب

 و علمـي  هـاي همكـاري  المللـي بـين  نهادهـاي  و کشـورها  ديگـر  با تواندمي  وعمومي رسمي تربيت نظام بنابراين      

 و تـوان نمـي  ديگـر،  عبـارت  بـه .  گيرد بهره الذکر،فوق شروط به عنايت با آنان، جهاني تجارب از و داشته تحقيقاتي

ي هـا  ايـده  و تجـارب  بـين  تناسب مالحظۀ بدون و کتاب و حساببي شكل به عمومي و رسمي تربيت نظام در نبايد

                                                 

 1731. باقري، 171
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 جهـت  در يـا  کـرد  اقـدام  ديگـران  از  محـض  وتقليد اقتباس به ،يبوم اتيومقتض اسالمي مفروضات با استفاده مورد

 بـا  متناسـب  جهـاني  تجـارب   هـاو  ايـده  از بايـد   يا لذا،.  ساخت ممنوع را ديگران تجارب از استفاده گونه هر مقابل

 شـرايط  و ايراني ـ اسالمي فرهنگ  مقتضيات با متناسب را، وراهكارهايي الگوها  يا  و کرد استفاده بومي  اقتصائات

 .171نمود ابداع و خلق عمومي و رسمي تربيت نظامي برا بومي،

 

 يوعمومي رسم تيتربي اختصاصی هاي ژگيو-9-2-9

 آنۀ کننـد  زيمتما که گرفت نظر دري گريدي هايژگيو ديبا شده، ذکري هاي ژگيو بر عالوه مطلوب،ي الگوي برا 

 نظـام  اتيخصوصـ  بـا  ژهيـ و بـه  وي اسـالم ۀ شـ ياندي مبـان  بـا  الگـو  نيـ ا ارتباطۀ دهند نشان و بيرقي الگوها گريد از

 . باشد رانياي اسالمي جمهور

  ي( معياراسالم نظام با ها مؤلفه و ابعادۀ هم انطباقی )مدار نيد 

 ايـن  ديگـر  سـخن  بـه . اسـت  عمـومي  و رسـمي  تربيـت  از نظر مورد مفهوم در اساسي و محوري نكتۀ ويژگي، اين    

 و تناسـب  سـبب  بـه  قبلـي  هـاي ويژگـي  که حالي در دارد؛ تأسيسي جنبۀ تربيش هاويژگي ديگر با مقايسه در ويژگي

 . دارند امضايي جنبۀ شتريب و اندشده واقع قبول مورد ايران اسالمي جمهوري در تربيت فلسفۀ مفاد با سازگاري

 مختـار  رويكـرد  چنـين هم و شناختيدين مباني بخش در ويژهبه تربيت، فلسفۀ اساسي مباني بخش در اين، از پيش     

 فلسفۀ سياسي مباني بخش در که) سكوالريسم رد و« سازيتمدن» رويكرد يعني مدرنيته؛ و سنت مسئلۀ با مواجهه در

 معيـار  نظـام  بـا  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  عموميِ و رسمي تربيت انطباق در( است شده بيان عمومي و رسمي تربيت

 . است شده متعددي اشارات ديني،

 و رسـمي  تربيـت  الگوهـاي  از بسـياري  بر مسلط ايدئولوژي نوعي به و اساسي ويژگي سكوالريسم که گونه همان    

. اسـت  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  در عمـومي  و رسـمي  تربيت ممتاز ويژگي زين محوريدين است، جهان در عمومي

                                                 

راه حلّ حقيقى، راه  "مودند:ديده مي شود که فر 22/2/31. چنين مضموني در بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با فرهنگيان رشت درتاريخ  171

ن و لغت بيگانه و حلّ بومى است. بايد بذر سالمِ خودمان را بپاشيم و مراقبت کنيم تا سبز شود؛ دنبال تقليد از اين و آن نباشيم؛ دنبال سخن گفتن با زبا

 ۀره نبريم؛ چرا، صددرصد معتقدم که بايد از همهاى علمى ديگران بهکه از فرآوردههاى دست چندم آن ها نباشيم. نه اينعاريه گرفتن از تجربه

کنيم... راه حلّ واقعى اين است که بنديم؛ هرکس که در دنيا کار خوبى کرده، آن را انتخاب مىها را نمىهاى علمىِ بشرى بهره برد. پنجرهتجربه

کند، چيزى باشد که خاب کند؛ آنچه را هم انتخاب مىخودش انت ۀيك ملتْ خودش باشد؛ با مغزِ خودش فكر کند؛ با چشمِ خودش ببيند؛ با اراد

 "برايش مفيد است.
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هاي تربيت رسمي و عمومي ماننـد انگلسـتان و آلمـان تربيـت ديني)بـه معنـاي تربيـت بـراي         اگرچه دربرخي از نظام

هـاي  براسـاس معيـار  شود؛ اما هرگز کل جريان تربيـت  تقويت دينداري نسبت به دين و مذهب خـاص( مشاهـده مي

 ۀستيز نيسـت؛ بلكـه ديـن را در مقولـ    شود. اين بدان سبب است که سكوالريسم اساساً دينديني تنظيم و هدايت نمي

دهد و در چهارچوب اصول دمكراسي و ليبراليسم، آموزش ديـن  خصوصي( قرار مي ۀمسائل شخصي و فردي )حيط

تربيت رسمي و عمومي مانند آمريكا و فرانسه ممنوعيت تربيت ديني هاي تابد. البته در برخي نظامرا در مدارس برمي

شـوند( مشـهود اسـت. هرچنـد در ايـن کشـورها نيـز در خصـوص         عمومي اداره مـي  ۀ)در مدارس دولتي که با بودج

 منعي وجود ندارد.« دين ۀدربار»آموزش 

 عمـومي  و رسـمي  تربيـت  اساسـي  ويژگي ديني معيار نظام با انطباق وقتي سكوالر، رويكردهاي اين  مقابل در اما     

 اسـتوار  اسـالم  مبين دين از برگرفته بنيادي هايارزش و مباني بر تربيت، نوع اين عناصر و ابعاد همۀ که شودمي تلقي

 . باشند سازگار هاآن با يا

 رانيا امروزۀ جامع با تناسب وي رانياي اسالم تمدن و برفرهنگ هيتك 

   تمـدن  بـه  وابسـتگي  از بـارزي ي هـا  نشـانه  ديـ باي عمـوم  وي رسـم  تيترب  مطلوبي الگو ،يژگيو نيا اساس بر     

 بـه  سـخن ي عمـوم  وي رسم تيترب بودن خمنديتار از ش،يپي ها بحث در. باشد داشته همراه به زين راي رانيا-اسالمي

 تيترب مطلوبي الگو حساب، نيا با. داشتن تناسبي زمان وي مكان ظرف باي يعن بودن خمنديتار از منظور. آمد انيم

 داشـته  تناسـب  رانيا کشوري اقتصادي حت وي خيتار وي اسيس ،ياجتماع ،يفرهنگ اتيمقتض با ديباي عموم وي رسم

 ادب و زبان فرهنگ، بر ابنتا نيبنابرا. دهدي م اختصاص امروز رانياۀ جامع به را مطلوبي الگو زيني ژگيو نيا. باشد

 .شود محسوبي عموم وي رسم تيترب زيتما وجوه از ديبا  زيني رانياي مل تيهو بر ديتأک وي فارس

 تربيـت  از نظر مورد الگوي که گفت توانمي نظر، موردي الگوي هاي ژگيو نييتب و حيتشر از بعد ترتيب، اين به     

 بـودن،  الزامـي  نظير)  رايج الگوهاي ديگر با مشترکي و عام هايويژگي ايران، اسالمي جامعۀ براي عمومي و رسمي

 سـازگار  عمومي و رسمي تربيت فلسفۀ مباني با هاويژگي اين که دارد...( و مداريمدرسه بودن، همگاني مندي،نظام

 نظيـر  اتيخصوصـ  برخـي . دارد نيـز  رايـج  الگوهـاي  از ايکننـده  متمـايز  هـاي ويژگـي  الگو اين حال، عين در. است

 و تأکيـد  ميـزان  لحاظ به« تنوع و کثرت پذيرش ضمن اجتماعي انسجام و ملي وحدت بر تأکيد» و« محوري عدالت»

 و ايرانـي  -اسالمي فرهنگ  با تناسب» و« ديني معيار نظام با انطباق» كنيل. الگوست اين تمايز وجوه از سازيبرجسته

 از مطلـوب ي الگـو  بخش زيتما جنبه و الگو اين اختصاصي وجوه «رانيا امروز جامعه مقتضيات به نسبت پاسخگويي
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 کـه  اسـت ي تگريهـدا  وي ديـ کل نقـش  به ناظر سو يك از که آيدمي شماربهي وعمومي رسم تيترب جيراي ها مدل

 بـه  معطـوف  گـر يدي سـو  از و ديـ نماي مـ  فـا ياي عموم وي رسم تيتربي ها مؤلفه و ابعادۀ هم دري اسالم اريمع نظام

که متناسب با شرايط اجتماعي وفرهنگي  و مقتضيات زماني  حاکم برنظـام   الگوست  اين خمنديتار بومي و  ويژگي

  تربيت رسمي وعمومي در کشور ما مي باشد.

 

 تعريف تربيت رسمي وعمومي   -7-7

مطلـوب بـراي تربيـت رسـمي وعمـومي بـراي        الگـوي پس از  بررسي الگوهاي رايج وتبيين خصوصيات   کنونا     

 تربيت انواع تعريف با استفاده ازبا اتكا بر فلسفۀ تربيت در جمهوري اسالمي ايران و مي توانيم  ،جامعه اسالمي ايران 

 اسـاس،  ايـن  بـر  رسدي م نظر به. پردازيمب عمومي و رسمي تربيت تعريف به،  مندرج در اين مجموعه و ترکيب آنها

 : است ارائه قابل ران،ياي اسالمۀ جامع براي  عمومي و رسمي تربيت از تعريفي چنين

 در الزامي و  092همگاني عادالنه، قانوني، شده، دهيسازمان شكل به كه تربيت جريان از بخشي»    

 وسـازمان  رسانه خانواده، -تيترب اركان گريد فعال مشاركت و اسالمي دولت محوريت با مدرسه

 -(ايراني اسالمي، انساني،) مشترک وجوه بر تأكيد با و پايردمي صورت -يردولتيغی نهادها و ها

  تـا  است آن پي در -(جنسيتي هويت ژهيو به) متربيان هويت اختصاصي وجوه به توجه با همراه

 وي خـانوادگ  ،یفـرد  گونـاگون  ابعـاد  در طيبـه  حيات تحقق برای را آمادگي از ایمرتبه آنان،

 «.باشد شايسته يا الزم جامعه افراد عموم برای مرتبه، آن تحصيل كه آورند دست بهي اجتماع

 بـه  دسـتيابي الزم و شايسته از آمادگي جهت تحقـق حيـات طيبـه بـراي عمـوم افـراد جامعـه در گـرو          ۀالبته مرتب       

 اريمع نظام براساس آن مداوم واعتالي  177«صالحۀ جامع» گيري شكل براي نياز مورد ي هاي ستگيشا ازي ا مجموعه

دهـي شـده   مند و سـازمان را به نحو نظام اين مرتبه از آمادگي کسب  ۀکه تربيت رسمي و عمومي زمين استي اسالم

 هاي پايه و ويژه توسط متربيان به ثمر مي رسد. آورد و بالملل اين جريان از طريق اکتساب شايستگيفراهم مي

                                                 

-1عموم افراد جامعه است.هرچند اين نوع تربيت برحسب قانون تنها گروه سني خاصي)مثالً افراد "در زماني".همگاني بودن به معناي پوشش 172

عموميت و پوشش همگاني آن نسبت به همۀ افراد جامعه تحقق مي  ساله( را هدف خود قرار  مي دهد، اما به تدريج و طي دوره هاي زماني، 13

 پذيرد.

  111، ص 1صالح مي افتد. صحيفۀ نور، جلد افراد  جوان هاي ما.... اگر تربيت صالح شدند مملكت به دست - 177

https://zemnekhedmat.org



  جمهوری اسالمي ايراندر رسمي وعمومي تربيت فلسفه بنيادين :نظری تحول  مباني

 

99 

 

ها افراد جامعه بايد آن ۀها و مهارت هاست که همآن دسته از صفات ،توانمنديمورد نظر ، ۀهاي پايلذا شايستگي     

 براسـاس نظـام معيـار اسـالمي     ) فـردي ، خـانوادگي واجتمـاعي(   مطلـوب با کيفيـت و  تا براي زندگي  راکسب کنند

ها در اگرچه چهارچوب اين شايستگي لذا روند تكاملي و استعالييِ عصر خود آمادگي الزم را پيدا کنند.متناسب با 

شود، اما مصاديق آن متناسب با شرايط زندگي صـورت کلي و عام تعريف ميهـاي تـربيت به قـالب اهـداف ساحت

را تعيين کرد و تعيين آن، موضـوعي    هاآن توان يك بار و براي هميشهشود؛ يعني نميدر هر عصر و زماني تعيين مي

اسـت کـه تعيـين    مند و وابسته به موقعيت و شرايط اجتماعي است. زيرا تحوالت سريع عصرحاضـر، بيـانگر آن   زمان

 دقيق مصاديق اين شايستگي ها براي هميشه امكان ندارد و اين ضـرورتي انكارناپذير است.

هـاي پايـه بـراي متربيـان در ايـن نـوع تربيـت ، در بـازه هـاي زمـاني معـين، در            تعيين  مصاديق شايسـتگي  بنا بر اين  

 گيرد:هاي زير، صورت ميکدر جمهوري اسالمي ايران و با توجه به مال تربيت ۀفلسفچهارچوب 

o ؛ياسالم معيار نظام هاياولويت 

o رو؛ پيش تحوالت اندازچشم و جامعه يافتگي توسعه و رشد ميزان به توجه با اجتماعي، مقتضيات و نيازها 

o متربيان؛ رشد مراحل نيازهاي و مشخصات به مربوط پژوهشي هاييافته 

o همگان؛ براي( هاساحت نوع برحسب) تربيت اهداف تحقق ضرورت داليل 

o جامعه افراد عموم به نسبت نظر، مورد هايشايستگي پذيريتحقق قابليت. 

از رشـد و   يهاي پايه، افزون بر اين، پيش نياز ورود متربيان به سطوح بـاالتر شايان ذکر است که کسب شايستگي     

 نوع رسمي آن( است.ويژه بهتعالي هويت نيز هست که  نتيجۀ برخورداري افراد از تربيت تخصصي )

از سوي ديگر بايد به خاطر داشت که نظام  تربيت رسمي و عمومي، با توجه به اصل وحدت در عين کثرت، نبايد     

ها تبديل شود؛ لذا عالوه بـر تأکيـد بـر کسـب شايسـتگي هـاي پايـه در جهـت         سازي انسانبراي يكسان يبه دستگاه

ديگر ضرورتي انكارناپذير است، بايد به جنبهبراي تعامل آحاد انساني با همتكوين وتعالي ابعاد مشترک هويت ،که 

ها )اسـتعداد و  ي متناسب با اين جنبههاي ويژهکسب شايستگي ۀشخصيت هر متربي نيز توجه داشت و زمين ۀهاي ويژ

  آورد.  مذهبي و موقعيت هاي خاص زندگي( را فراهم ، ديني/سطح رشد، خصوصيات جنسي وجنسيتي، قومي 
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ها و مهارت هاست که افراد بـر حسـب خصوصيــات    هاي ويژه، آن گروه از صفات، توانمنديبنابراين، شايستگي    

خـود و   ۀفردي وغير مشترک )جنسي/جنسيتي، ديني/مذهبي، قومي و فرهنگـي(، عالئـق و اسـتعدادهاي فعليـت يافتـ     

در تربيـت رسـمي وعمـومي بايـد، عـالوه برکسـب       پس يـك متربـي   کنند. ها را کسب ميآن ۀنيازهاي خاص جامع

 هاي خاص خود را نيز به دست آورد. هاي پايه، آماده شود تا شايستگيشايستگي

، واکنشـي است نسبت به اين انتقاد از نظام هاي رايج تربيت رسـمي و عمومــي   شايستگي ها توجه به اين دسته از     

سازي اهداف ومحتواي آموزش و برنامه هاي درسـي  كسانيجامعه، به ايجاد هويت واحد براي آحاد  که در راستاي

از متربيان واضمحالل فرديت ايشان است. لذا نظام تربيت رسـمي  « زداييشخصيت»طبيعي آن  ۀکنند و نتيجاقدام مي

سازي تكوين و تعالي هويت مشترک ، عالوه بر زمينه«وحدت درکثرت»و عمومي مطلوب، طبق اصل اساسي و مهم 

سازي براي تكـوين  در آحاد متربيان  با تأکيد بر کسب شايستگي هاي پايه، نسبت به زمينه( ايراني ، اسالمي انساني،)

 هاي ويژه نيز توجه دارد. هويت آنان) به ويژه هويت جنسيتي( از طريق کسب شايستگي ۀهاي ويژاليه

 

 تربيت رسمي وعمومي  تبيين چرايي -4

اين بخش خاص از فرآيند تربيت و  غايت ونتايج مورد انتظار از  ايـن شـكل معـين  از     در اين بخش، فلسفۀ وجودي

 تربيت مورد بحث قرار مي گيرد. مراد ازاين گونه تبيين، طرح  مباحث زير در زمينۀ تربيت رسمي و عمومي است. 

o  اهميت و ضرورت 

o  نتيجۀ اختصاصي و هدف کلي 

o  اهداف 

 . اهميت و ضرورت 4ـ0

تربيت براي اهميت و ضـرورت تربيـت )در معنـاي عـام( و جايگـاه نهـاد تربيـت در         ۀافزون بر داليلي که در فلسف    

، موارد ذيل را  نيز مي تـوان  از وجـوه اهميـت و ضـرورت شـكل خـاص تربيـت رسـمي و         171انداجتماع مطرح شده

 دانست :عمومي در جامعه اسالمي

                                                 

ايگاه محوري تربيت در تحقق ترين وجوه اهميت و ضرورت تربيت در معناي عام آن و جتربيت جمهوري اسالمي ايران به مهم ۀ. در فلسف171

 غايت زندگي )حيات طيبه( اشاره شده است. 
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 عدالت اجتماعي است. به سخن ديگر،  ۀها، هدايت عموم مردم براي اقامرسالت پيامبران الهي و جانشينان آن

هدف انبيا برقراري عدالت)توسط خود ايشان( نبوده بلكـه هدايت و برانگيختـن انسان ها بوده است تا براي برپايي 

سورۀ  171 . در قرآن کريم به کرات از فضيلت قسط و عدالت سخن گفته شده است )مانند آيۀ171عدالت اقدام کنند

، جرم کساني را که مروجين و برپاکنندگان 21چنين در سورۀ آل عمران، آيۀ (. هم171سورۀ اعراف 29نساء و آيۀ 

شك، تربيت رسمي و عمومي، در صورتي که بر قسط را مي کشند در حد گناه کشتن پيامبران قرارداده است. بي

قسط و  ۀنقشي، اساسي خواهد يافت؛ چه اينكه اقام اساس معيارهاي ديني جهت داده شود، در هدايت عموم مردم

به لوازم آن)  يبندعدالت اجتماعي برگونه اي از تربيت عموم افراد جامعه متوقف است که خواستار عدالت و پاي

در سطح شخصي( باشند و از برپايي عدالت و قسط )در سطح اجتماعي( حمايت کنند. تحقق آرمان هدايت و 

براي « تربيت رسمي و عمومي»وجود نظام و تشكيالتي با اين کارکرد است. لذا مي، متوقف بر عدالت در نظام اسال

عدالت اجتماعي منطبق با معيارهاي اسالمي  ۀتحقق زمينه هاي مناسب هدايت عموم وآماده سازي آنان براي  اقام

 ساز و کاري مناسب و ضروري است.

 ي و خير و شر در حرکت است. او بـالقوه، امكـان روي آوردن   انسان در کشاکش دو جريان متضاد زشتي و زيباي

اسـت. ايـن   لذا حرکت استكمالي او در مسير خير، همواره در معرض خطر و آسيب 173به خير يا شر را در خود دارد.

ترين عوامل بيروني است. گر يكي از مهمدارند. شيطانِ وسوسه 173مخاطرات برخي منشأ بيروني و برخي منشأ دروني

. 179اساس آيات قرآن، ابليس از خداوند تا قيامت مهلت خواست تا در کار وسوسه و فريب فرزنـدان آدم بكوشـد  بر 

هاي مثبت وجودي آنان محقق نشده است و به قول قرآن کار)انسان هايي که ظرفيتانسان هاي تربيت ناشده و زشت

                                                 

  21. سورۀ حديد، آيۀ  171

ايد پيوسته به عدالت قيام کنيد و براى خدا گواهى دهيد، هرچند به زيان خودتان يا ]به زيان[ پدر و مادر و . اى کسانى که ايمان آورده 171

ف دعوا[ توانگر يا نيازمند باشد باز خدا به آن دو ]از شما[ سزاوارتر است پس از پى هوس نرويد که باشد. اگر ]يكى از دو طر خويشاوندان ]شما[

 (.171دهيد آگاه است )نسا/ ]درنتيجه از حق[ عدول کنيد و اگر به انحراف گراييد يا اعراض نماييد قطعا خدا به آنچه انجام مى

]اينكه[ در هر مسجدى روى خود را مستقيم ]به سوى قبله[ کنيد و در حالى که دين خود را براى او بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است و 

 (.29گرديد )اعراف/برمى ايد وى را بخوانيد، همان گونه که شما را پديد آورد ]به سوى او[خالص گردانيده
 

 .11تا 3شمس،  ۀ. سور173

کـاري دعـوت مـي   کنم؛ که نفس اماره، مرا به بدي و زشتمن خود را تبرئه نمي»د که فرماي. قرآن حتي  از قول حضرت يوسف صديق )ع( مي173

 .17يوسف، « که لطف پروزدگار شامل حالم شود.کند؛ مگر آن

 32.سورۀ ص، آيۀ  179
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اند. برخـي تمـايالت و مشـتهيات    دسته از مخاطراتتر از آن هايند( از عوامل ديگر اين مانند چهارپايان و حتي پست

 اند.روي انسان براي رسيدن به کمالنفساني از موانع دروني پيش

جريان تربيت براي افزايش فرصت و  چنانچه در تبيين چرايي تربيت در فلسفه تربيت اشاره نموديم، بر اين اساس،      

يابد. بـه  کاري و سقوط از حد انسانيت ضرورت ميسوي زشتامكان حرکت متعالي انساني و رفع امكان حرکت به 

ها تحقـق يابـد تـا آدمـي از درون، آگاهانـه و آزادانـه در برابـر        هايي در انسانها و شايستگيسخن ديگر، بايد قابليت

 ۀز جنبـ گيرد. مراد اقرار مي 111سازي سلبيزمينه ۀبگيرد. تربيت از اين منظر در زمرمخاطرات بيروني و دروني موضع

 ۀسلبي تربيت، رفع )نه صرفاً دفع( مخاطراتي است که عمدتاً نقش بازدارندگي دارند و متربـي را از رسـيدن بـه مرتبـ    

جريـاني فراگيـر و    ۀمثابـ بـه  تربيـت رسـمي و عمـومي   در اين راستا سازند. انسانيِ فاعل آگاه، آزاد و اخالقي دور مي

يابـد. درحقيقـت خردمنـدان اجتمـاع بـا طراحـي و تـدبير ايـن         ميهدايت عموم آحاد جامعه ضرورت براي گسترده 

 کنند. جريان، در مقابل مخاطرات درون و بيرون از نسل نوخاسته مراقبت مي

 خود در تداوم  ۀتنيده با ديگر نهادها، کارکردهاي ويژهاي دور،  به طور درهمتربيت، از گذشته 111نهاد اجتماعي

حيات فردي و اجتماعي ارائه داده است. اين نهاد در قرون اخير، بـه سـبب تغييـرات و تحـوالت جوامـع در       ۀو توسع

اي تر شـدن زنـدگي اجتمـاعي، بـا جلـوه     گيري دولت و ديگر نهادهاي مدني و پيچيدهدانش و فناوري، شكل ۀتوسع

منظـور تـداوم و   ونمند )تربيت رسمي(، بـه و قانتر، ساختاري سلسله مراتبي، تشكيالت و اهدافي مشخصسازمان يافته

ويـژه بخـش عمـومي آن، در تمـامي     جوامع، شكل گرفت. ضرورت تربيت رسـمي، بـه   ۀجريان تربيت در هم ۀتوسع

کشـورها) از جملـه    ۀالمللـي و قـانون اساسـي همـ    اي که قوانين بينگونهجوامع امروزي مورد تأکيد و تأييد است؛ به

اجبـاري و   بـراي عمـوم افـراد جامعـه در سـنين خـاص،       ايران( برخورداري از آن را قانون اساسي جمهوري اسالمي

 اند. رايگان کرده

 هاي شايسته و کارآمدي وابسـته  وجود انسانها بهدر جهان امروز، امنيت، استقالل، توسعه و تعالي کشورها و ملت

جامعـه شـوند. ايـن موضـوع چنـان       ۀو توسـع است که در شرايط پيچيده و همواره متغير امروزين، بتوانند موجب بقا 

هـاي غيـر عمـدي و نـامنظم و صـرفًا جريـان تربيـت غيررسـمي         تـوان آن را بـه فعاليـت   اساسي و مهم است کـه نمـي  
                                                 

 (.1731ناميده شده است )شكوهي، « تأديب»نظران، . اين نوع زمينه سازي از منظر برخي صاحب111

هاي معيني است و نيازهاي اساسي ها و رويّهاي سازمان يافته از روابط اجتماعي که متضمن ارزشاست از مجموعه. نهاد اجتماعي عبارت 111

هايي است که از طريق آن وظايف اساسي تربيت آحاد جامعه عملي و محقق آورد. نهاد اجتماعيِ تربيت ساختارها و شيوهخاصي را از جامعه برمي

 شود. مي
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منـد( بـراي تربيـت آحـاد اجتمـاع      مند و سازوکاري مناسب )تربيت رسميِ نظامواگذاشت؛ بلكه بايد تمهيداتي قانون

ن تعاليِ جامعه را به تربيت گروهي نخبه منوط و متكي ساخت بلكه اين امر منوط به توسعه توارو نميانديشيد. از اين

 هاي وجودي افراد اجتماع است. ترين ظرفيتو تعاليِ بيش

 هـا بـراي   انسان ۀشود، ضرورت فعليت بخشيدن به امكانات و استعدادهاي بالقوتر ميبه نسبتي که زندگي پيچيده

هـاي انسـاني وسـيع   هايي نياز دارند که تواناييشود. به بيان ديگر، جوامع امروزه به انسانميتر حضور در جامعه بيش

ها تحقق يافته باشد. به همين دليل است که واگذاري اين امر به سازوکارهاي معمول اجتماعـي )تــربيت  تري در آن

ود بسياري از آحاد اجتماع براي زندگي شغيـررسمـي يا محيطـي( امـري نامعقـول به نظـر مي رسد، زيرا موجب مي

 ۀهـاي پذيرفتـ  هاي ضـروري مجهـز نشـوند و ارزش   و مشارکت در حيات فردي، خانوادگي و اجتماعي به شايستگي

 که بايد ـ دروني نكنند و براي برقراري روابط مطلوب با خدا، جامعه و طبيعت قادر نگردند. جامعه راـ چنان

 گيـري از  ساز رکود است و فروپاشي جامعه را به دنبـال دارد. بـراي جلـو   زمينه بديهي است تداوم چنين وضعيتي

هاي الزامي و اي از امكانات و زمينههايي متناسب با ضروريات زندگي اجتماعي، بايد مجموعهاين امر و تربيت انسان

ۀ فعال با تجربيـات متـراکم   مند )سازمان يافته( در دسترس آحاد جامعه قرار گيرد تا ضمن فهم و درک و مواجهنظام

حيـات فـردي و خـانوادگي و     ۀهـاي الزم را بـراي حضـور فعـال و مـؤثر در عرصـ      فرهنگي، حد نصابي از شايستگي

 اجتماعي کسب کنند. 

 را  112زيستن و انسجام اجتماعيهاي باهمهايي است که زمينهانسجام و وحدت در يك جامعه مستلزم تربيت انسان

يابـد کـه   گيري عناصر معرفتي و گرايشي مشترک در هويت گروهيِ افرادي تحقق ميداشته باشند. اين مهم با شكل

کنند. البته اين انسـجام اجتمـاعي   با همديگر زندگي مي« امت»يا « ملت»عنواندر چهارچوبي رسمي و اعتباري  تحت

رسد. از آنجا کـه  جهاني مي ۀشود و به جامعشروع مي محلي ۀامري تشكيكي است، به طوري که از خانواده و جامع

هويت ملي ماهيتي معرفتي و گرايشي وعملي دارد. لذا مهم ترين عامل شـكل گيـري آن، نـه سـاز و کارهـاي صـرفاً       

سياسي بلكه ساز و کارهاي فرهنگي و به ويژه تربيتي است. از جمله ساز و کارهاي تربيت، شكل سازمان دهي شـده  

سـاز  آن، يعني تربيت رسمي و عمومي است. بنابراين، نهاد تربيت رسمي و عمومي، از عوامل اصـلي زمينـه  و قانونمند

 رود. شمار ميتكوين وتعالي هويتِ مشترک و انسجام اجتماعي در سطح ملي به

                                                 

112. Social coherence 
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  عناصر فرهنگي جوامع، همه، وضع مطلوب ندارند و دچار نقايص و مشكالتي هستند، موضوعي که به ويژه

واند در جريان تربيت غيررسمي تأثير منفي بگذارد. سازوکار تربيت رسمي و عمومي با پيرايش شرايط محيطي، تمي

دور از تـأثيرات منفـي نقـايص و    اجتماع، تا حد ممكن، به ۀفضايي را فراهم مي آورد که تكوين هويت نسل نوخاست

 مشكالت فرهنگي موجود در جامعه صورت پذيرد. 

 كلي تربيت رسمي وعمومي . نتيجه و هدف 4ـ2

چنانچه در بخش پيشين اشاره شد از منظر اسالمي ،  تربيت در ميان تمامي ساز و کارهاي اجتماعي، که زمينه ساز      

تحقق حيات طيبه اند، نقشي مهم و اساسي را  ايفا مي کند. تربيت در انواع و اقسام آن با ايجـاد زمينـه هـاي مناسـبِ     

ه چنين نقشي را برعهده مي گيرد.کسـب آمـادگي بـراي تحقـق     کسبِ آمادگي در آحاد مردم براي تحقق حيات طيب

حيات طيبه مقتضياتي دارد. اقتضاي اين آمادگي آن است که آحـاد جامعـه آزادانـه و آگاهانـه در جهـت تكـوين و       

تعالي هويت خويش، که در واقع بزرگ ترين دستاورد حيات هر فرد است، در تكاپو باشند. به عبارت ديگـر، فراتـر   

پذيري صرف از عوامل محيطي ووراثتي ، نخست  واقعيت سيال و ناتمام هستي خـويش را از طريـق انتخـاب    از تاثير

هاي آگاهانه و عمل فردي وجمعي شكل دهند و سپس  فرايند زندگي خود و بالملل مظهر جمعي حيات طيبه، يعني 

 جامعۀ صالح را شكل دهند.

ئاتي دارد. اقتضائش ايـن اسـت کـه انسـان هـا قـادر باشـند در فراينـد         تكوين و تعالي هويت به نوبۀ خود نيز اقتضا     

زندگي و حرکت تعالي جويانه، موقعيت خويش وديگران را بشناسند و آن را پيوسته با عمل آگاهانه اصالح کنند و 

ر ها ومهارت هـايي( اسـت کـه آدمـي را قـاد     بهبود بخشند. اين نيز مستلزم کسب شايستگي هايي )صفات، توانمندي

سازد تا در فرايند مستمر قبض و بسط موقعيت هاي زندگي، آن ها را بشناسند و براي بهبود و اصالح، پيوسـته عمـل   

 متناسب را به کار بندند. 

بـر ايـن اساس سـازو کار تربيت، صرف نظـر از نـوع آن، چنيـن ساختـاري از اهداف را دنبال  مي نمايد. تفـاوت       

البته بر اين اساس مي توان گفت بر بنياد مباني معرفت شناختي آن چـه در ايـن فراينـد نقـش     در محتوا و روشهاست. 

حياتي و اساسي دارد معرفت متربي است. معرفت، بنياد هر شايستگي و هر تحـول وجـودي اسـت و درک و  بهبـود     

 موقعيت، مستلزم معرفت است.

شـود و  هنگي دروني بين اَشكال و انواع مختلف تربيت مياين نگاه به ساختار اهداف تربيت موجب انسجام و هما     

 روابط بين آن ها را نظم مي بخشد و علي االصول به جريان وفاق و انسجام اجتماعي نيز ياري مي رساند.
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از آنجا که تربيت رسمي و عمومي، بخشي از جريان تربيت در شكل عمومي آن است،  لذا نتيجۀ خـاص تربيـت         

تربيت در جمهوري اسـالمي ايـران و    ۀمنتج از تعريف تربيت عمومي در فلسف -ز رسمي و غيررسمي(عمومي )اعم ا

عبـارت   -هـاي تربيـت عمـومي در ايـن چهـارچوب     چنـين ويژگـي  هاي آن و همبا توجه به مفاهيم کليدي و ويژگي

ابعاد فردي ،خانوادگي واجتماعي بـه  اي از آمادگي را براي تحقق حيات طيبه در متربيان  مرتبه کهخواهد بود از اين

  دست آورندکه تحصيل آن مرتبه از آمادگي براي عموم افراد جامعه الزم و شايسته باشد.

 بر اين اساس هدف کلي تربيت عمومي )اعم از رسمي و غيررسمي( نيز عبارت است از:    

بـا توجـه بـه وجـوه      تكوين و تعالي هويت مشترک )انساني، اسالمي، ايرانـي( متربيـان، همـراه   »

)به خصوص هويت جنسيتي(  ايشان بـه صـورتي يـك     049اختصاصي هويت فردی و غير مشترکِ

پارچه در راستای شكل گيری جامعۀ صالح واعتالی مداوم آن براساس نظام معيار اسالمي كـه از  

 «.طريق كسب شايستگي های الزم )پايه وويژه( صورت مي گيرد

يدي هدف کلي تربيت عمومي، نيازمند توضـيح و تشـريح بيشـتر اسـت. هويـت، بخـش       هويت، به مثابۀ مفهوم کل     

نامتعين و سيال و ناتمام و در عين حال يك پارچۀ وجود آدمي است که در جريـان قـبض و بسـط زنجيـرۀ موقعيـت      

ق و . جنبـۀ فعـال آن بخـش خـال    111هاي زندگي توسعه و تعالي مي يابد. هويت داراي دو جنبۀ فعال و منفعـل اسـت   

   مولّد و زاياي هويت است که بر اساس آگاهي و قدرت انتخابگري انسان عمل مي کند و بـر عناصـر موقعيـت تـأثير    

مي گذارد و آن را اصالح و بهبود مي بخشد. اما تكوين وتحول هويت در جنبۀ منفعل، از عناصر فطرت و طبيعت از 

 يك سو و از سوي ديگر از عناصر موقعيت تأثير مي پذيرد.

هاي تودرتوي حيات اجتماعي و فردي بشر و شامل ها وابسته به حلقههمچنين هويت امري چنداليه است. اين اليه     

هـا متعامـل و   هاي جهاني)انساني(، ديني، ملي، جنسي/ جنسيتي، قومي/ محلي، خانوادگي و فردي است. اين اليهاليه

 ها نگريست. آنتوان به صورت ايستا و مستقل به اند و نميمتداخل

گفتني است، اگرچه هويت در وهلۀ نخست امري فردي به نظر مي رسـد کـه موجـب تشـخص و تمـايز افـراد از             

يكديگر مي گردد، اما در نگاهي عميق تر، فرايند تربيت، به ويژه تربيت رسمي و عمومي، متوجه اليه هاي مشـترک  

وصاف جمعي متربيان، بُعد اجتماعي کارکرد تربيت رسـمي  هويت است. توجه به اليه هاي مشترک هويت وتحقق ا

                                                 

 . بومي و محلي/ قومي،ديني/ مذهبي و فرهنگي/ خانوادگي117
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و عمومي را در راستاي تشكيل جامعۀ صالح واعتالي مدام آن مورد توجه قرار مـي دهـد. هـم چنـان کـه در فلسـفۀ       

تربيت در جمهوري اسالمي ايران بيان شد، تربيت براي تحقق حيات طيبه، در متربيان ايجاد آمادگي مي کنـد و ايـن   

با تكوين و تعالي پيوستۀ هويت فردي وجمعي متربيان در راستاي شكل گيري واعتالي مداوم جامعۀ صالح  آمادگي،

 براساس نظام معيار اسالمي، حاصل مي شود.

هم چنين توجه به اليه هاي مشترک هويت يا به عبارت ديگر، محور قرارگـرفتن هويـت مشـترک )کـه در واقـع           

ومي هدف تلقي مي شود(، به اين معني نيست که اليه هاي فردي و خاص هويت بـه  براي فرايند تربيت رسمي و عم

طور کلي از منظر توجه مربيان خارج شوند.  برعكس، به دليل يك پارچه بودن هويـت، اليـه هـاي فـردي و خـاص      

استاي تكـوين  هويت نيز مورد توجه اين  بخش از فرايند تربيت قرار مي گيرد.  اما تربيت رسمي و عمومي بايد در ر

 ها توجه نمايد:هويت مشترک متربيان به اين اليه ۀو توسع

که در  111کندجهاني)انساني( هويت است. اين اليه بر آن دستـه از مشترکات انسانـي تأکيـد مي ۀاولين اليه، الي       

. و همراهـي مـي نمايـد    وبا همه انسانها احساس همدلي  شودانساني نگريسته مي ۀآن، متربي به چشم عضوي از جامع

 ۀهم )بـا تعـابيري نظيـر دهكـد    نزديك به ۀبشري به يك مجموع ۀجهاني شدن و تبديل شدن جامع ۀگيري پديدشكل

 سازد. تر آشكار ميجهاني( ضرورت توجه به اين جنبه از هويت متربيان را بيش

ورد. پيامبر اکرم)ص( در حديث معروف خانساني از هويت در منابع ديني بسيار به چشم مي ۀتوجه به اين جنب     

بر اين جنبه از مشترکات انساني و « 111کسي که فرياد کمك کسي را بشنود و به کمك او نشتابد او مسلمان نيست»

رعايت حقوق آحاد جامعه  ۀمالك اشتر در زمين ۀ)ع( نيز در عهدنامزيستي انسان ها عنايت نموده است. امام عليهم

                                                 

فرهنگ مشترک "بر مبناي همين مشترکات بشري است. عالمه محمد تقي جعفري به « ناس»و « انسان».  به نظر مي رسد خطاب قرآن با کلماتي مانند: 111

هاي فوق ظاهري خويش با همديگر اشتراک داشته، پيوندهاي زوال ناپذير دارند که عوامل محيطي فرهنگ هاي بشري، در ريشه  "اعتقاد دارد. از نظر وي  "بشري

)وبگاه استاد محمد تقي جعفري، بخش زندگي نامه، تاريخ استخراج "و جغرافيايي نمي توانند برآن ها دسترسي پيدا نموده و تأثير انفعالي در آن بر جاي بگذارند.

11/3/39 www.ostad-jafari.comبين انسان ها  ي(. به نظر مي رسد که بر اساس نظريۀ ادراکات اعتباري عالمه طباطبايي نيز بتوان به چنين فرهنگ مشترک

عت و به رغم اين که شرايط محيطي و تجارب متفاوت اقوام و ملل به فرهنگ هاي متفاوت و متمايز منجر شده است اما بستر مشترک انساني يعني طبي زيرا  رسيد.

 براي توجيه اين مشترکات غير قابل انكار ابناي بشر گردد.  اي  فطرت مي تواند زمينه

 س بمسلم.. من سمع رجال ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فلي 111
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دهد که اين سخن واال نشان مي« انسان ها يا در دين با تو برادرند، يا درخلقت با تو شبيه.»... فرمايد: به مالك مي

 .113دانستندايشان مشترکات انساني را عنصري مهم در حيات انسان ها و روابط بين آن ها  مي

هـا، ملـل و   ديگر، که از فرهنـگ هاي آميز با انسانزيستي مسالمتتواند در جريان همفردِ داراي هويت انساني مي     

بشري بكوشد. در عـين   ۀاقوام و نژادهاي ديگرند، تعاملي مثبت نشان دهد و در ايجاد شرايط مساعد براي حيات عالي

هاي عـالي معنـوي   ، امكان توسعه و تعالي ارزشبا تاکيد برعقل سليم وفطرت الهي  حال، توجه به اين جنبه از هويت

 آورد. يد دين اسالم نيز هست، فراهم ميانساني را، که مورد تأي

هاي ديني و مـذهبي، از  گيرد. اعتقادات و ارزشبعدي هويت ، عنصر دين و مذهب مورد عنايت قرار مي ۀدر الي     

و در آن 113فراملّـي دارد  ۀدوم اسـت. ايـن اليـه نيـز جنبـ      ۀگيري اليترين نيازهاي بشر و محور اصلي در شكلاساسي

 ان ـ فراتر از مرزهاي سياسي و ملي ـ  مد نظر است. هويت جمعي متربي

ها و هنجارها، آداب و رسوم و ديگـر مؤلفـه  ملي )ايراني( دارد که در آن ارزش ۀبعدي هويت مشترک، جنب ۀالي     

گيـري  تر اشاره شد، تربيت رسمي و عمـومي در شـكل  طور که پيشگيرد. همانهاي هويت ملي مورد توجه قرار مي

اي برخوردار است؛ لذا در تربيت رسمي و عمومي، ايـن اليـه از هويـت    و تداوم حيات آن از اهميت ويژهيك ملت 

 نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. 

تأکيد بر اين جنبه از هويت نيز با انديشه و تفكر اسالمي سازگار است. پيامبر اکرم )ص( در حديثي معـروف مـي       

هاي ملي و قومي را گاه توجه به تفاوتکه ديني جهاني است، هيچاسالم با اين« است.دوستي وطن از ايمان »فرمايد: 

طور کلي رد نكرده است.  لذا فرهنگ و تمدن اسالمي بـا عنايـت بـه همـين ويژگـي، اقـوام و ملـل متعـددي ـ از           به

 اندونزي در شرق کشورهاي اسالمي تا مراکش در غرب ـ را در خود جاي داده است.

ميـان افـراد جامعـه    وه بر وجوه انساني، اسالمي و ملي)ايراني( هويت، که زمينه ساز تثبيت اخـوت و  همـدلي   عال      

رابطه مسالمت آميز ،  ،مي باشد  بين عموم شهروندان وهموطنانمشارکت  تعاون و افزون براينكه سبب  نيزو اسالمي 

                                                 

 الرحمه مورد عنايت بوده است:. همين مضمون در شعر مشهور سعدي عليه113

 که در آفرينش ز يك گوهرند          پيكرندبني آدم اعضاي يك

 دگر عضوها را نماند قرار چو عضوي به درد آورد روزگار

 نشايد که نامت نهند آدمي غميبي تو کز محنت ديگرا ن

 

 هاي هويت است. مهم از اليه ۀبا عناويني نظير  )يا ايهاالذين آمنوا. . . . . ( معطوف به اين الي« مؤمنان»خطاب قرآن به . به نظر مي رسد 113 
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در چهارچوب نظام معيـار اسـالمي  فـراهم مـي سـازد ،      حق محورانه وعدالت گستر بين ايشان با ديگر اقوام وملل را 

توجه به خصوصيات جنسي/جنسيتي هويت اليۀ ديگري از شخصيت متربيان را شكل مـي دهـد کـه افـزون برايجـاد      

آمادگي در متربيان )جهت ايفاي نقش جنسيتي مناسب در حيات خانوادگي واجتماعي(، نوعي فهم، عالقه، نگرش و 

د يك جنس به وجود مي آورد. البته در تكوين اين اليه از هويت متربيان بايد به نقش مكمل هنجار مشترک بين افرا

وضروري افراد جنس مقابل در حيات بشري توجه نمود تا مردان و زنان در خـانواده واجتمـاع خـود را، نـه در برابـر      

ايز(  از يـك حقيقـت  واحـد    يكديگر ويا رقيب هم ،  بلكه به منزلۀ دو بخش ضروري و تكامل بخش ) هرچنـد متمـ  

 بدانند.

هويت جنسيتي از جمله مهم ترين اليه هايي از هويت است که در نظام تربيـت رسـمي و عمـومي و در     ،بنابراين      

تداوم روند تكوين وتعالي  هويت مشترک متربيان   بايد به آن توجه جدّي شود. زيرا به سبب اهميت نهاد خانواده و 

معۀ صالح، تكوين وتعالي هويت جنسيتي مي تواند در اين نظـام بـراي کسـب شايسـتگي هـاي      نقش آن در تحقق جا

 آمادگي براي ايفاي الزم جهت درک وبهبود مداوم موقعيت خود وديگران کانون توجه قرار گيرد، که مواردي نظير

 و آمادگي براي تشكيل خانواده ازجمله اين شايستگي هاست. در جامعه نقش هاي جنسيتي

شايان ياد آوري است که تكوين وتعالي هويت جنسي/ جنسيتي، مانند ابعاد ديگر هويـت، امـري عمـدتا انتخـابي          

واختياري وآگاهانه است و تربيت رسمي و عمومي مي تواند تنها برخي از  زمينه هاي مهم  آن را فراهم سـازد؛ چـه   

ا هويت جنسي/ جنسيتي  بايد توسط نهادهـاي ديگـر   اين که بخشي مهم از  زمينه هاي کسب شايستگي هاي مرتبط ب

 مانند خانواده ،رسانه و نهاد هاي ديني فراهم گردد. 

 يوعمومي رسم تيترب. اهداف 4ـ9

 ايـن . شـود مـي    تعريـف  تربيت کلي هدف وي اختصاصۀ جينت تحقق راستاي در عمومي و رسمي تربيت اهداف      

 عمـوم  کـه  هاسـت  آن مداوم اصالح و گرانيود خود موقعيت درک به مربوط هايشايستگي از ايمجموعه اهداف

 هويـت  تعـالي  و تكـوين ي بـرا  ابعـاد،  همـۀ  در طيبه حيات مراتب تحقق براي آمادگي تحصيل جهت در جامعه افراد

 مشـترک  اهداف سطحِ دو شامل هاهدف اين. کنند کسب را هاآن بايد صالح،ۀ جامعي واعتالي ريگ وشكل خويش

 :اندويژه اهداف و
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   مشترک اهداف.0-9-4

هـا را  هاي پايه است که عموم افراد جامعه بايد آناهداف مشترک تربيت رسمي و عمومي آن دسته از شايستگي      

هـا و مهـارت   اي از صـفات، و توانمنـدي  هاي پايه براي عموم افراد جامعه، مجموعـه کسب کنند. منظور از شايستگي

هاي هويت )عقالني، عاطفي، ارادي و عملـي( ومعطـوف بـه همـۀ مؤلفـه هـاي       جنبه ۀبه همهاي فردي وجمعي ناظر 

قابـل   ۀآحاد اجتماع جهت درک و بهبود مستمر موقعيت خود وديگران براي تحقق مرتبـ  ۀجامعه صالح است که هم

 ها را داشته باشند. قبول حيات طيبه بايد آن

هويـت متربيـان )بـا تأکيـد بـر وجـوه مشـترک         ۀراستاي تكوين و توسعها در شايان ذکر است که اين شايستگي       

انساني، اسالمي وايراني ضمن توجه مناسب به هويت اختصاصي ( وشكل گيري واعتالي جامعۀ صالح  براساس نظام 

هاي )توانـايي شوند. جـريان تـربيت رسمي و عمومي به دنبال تحقق شايستگيمعيار اسالمي توسط متربيان کسب مي

درآحاد جامعه است تا، با توجه به انواع تربيت )بر حسب شـئون گونـاگون حيـات     يها ،مهارت ها و صفات( مشترک

اجتماعي  ؛اياقتصادي و حرفه ؛علمي و فناوري ؛و اخالقي اعتقادي ،عبادي تربيت ) ۀگانهاي ششطيبه(، در ساحت

 . شناختي و هنري( بيان شوندزيبايي ؛زيستي و بدني ؛سياسي و 

قابل قبول و حد نصاب هر يك از آن هـا توسـط بـاالترين مرجـع      ۀالبته شايستگي هاي پايه مطلوب و تعريف مرتب    

در سطح ملي ،دربازه هاي زماني دراز مدت) ده يا بيست ساله(، با توجه  رسمي وعمومي سياست گذار جريان تربيت

 به مالک هاي ذيل، تعيين خواهد شد:

o ؛رسمي وعمومي تيتربي کل هدف و تيغا با سازگاري  آن تبعِ به و تيترب اهداف و تيغا با تناسب  

o ؛تحقق قابليت 

o نگر؛آينده مطالعات اساس بر توسعه اندازچشم و کشور هاينياز و شرايط با تناسب 

o پـژوهش  نتايج براساس متربياني تيجنسي/جنس مشترک خصوصيات رشدو مراحل و هاويژگي با تناسب

 علمي؛ هاي

o ي.اسالم معيار نظام اساس بر تربيت گانۀشش هايساحت به مربوط رويكردهاي و اصول اهداف ، با تناسب 
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 تربيت رسمي وعمومي ۀ.اهداف ويژ2-9-4

نيـز دارد کـه همـان      043ايهـا، اهـداف ويـژه   نظام تربيت رسمي و عمومي برمبناي اهداف مشترک و تحليـل آن       

ناظر به خصوصيات فردي، جنسي/جنسيتي، خانوادگي، قـومي،  ديني/مـذهبي و بـومي و محلـي      ۀهاي ويژشايستگي

 آحاداجتماع مي انجامد.  ۀويژاختصاصي و که به شكل گيري هويت   111اندمتربيان

 البته عنايت به شايستگي هاي ويژه در کنار شايستگي هـاي پايه، به معنـي در حـاشيــه قرارگـرفتن آن هـا درنظـام         

نقش مهمي در شـكل گيـري جامعـۀ    ، تربيت رسمي و عمومي نيست، بلكه برعكس، کسب اين دسته از شايستگي ها

 صالح و تحقق حيات طيبه دارد ولذا تربيت رسمي و عمومي بايد سازوکارهاي مناسب تحقق آن ها را تدبير نمايد.

گرايـي،  يۀ مشترک )بر اسـاس اصـل وحـدت   ها در چهارچوب شايستگي هاي پابه هر حال اين دسته از شايستگي     

ضمن پذيرش کثرت(، توسط نهادهـاي ذي صـالح در سـطوح مختلـف نظـام تربيـت رسـمي و عمـومي بـر حسـب           

 شوند: معيارهاي زير تعريف  مي

o رشد متربيان؛ ۀمرحل 

o خصوصيات فردي و مشترک جنسي/جنسيتي، فرهنگي/ خانوادگي، قومي و ديني/ مذهبي متربيان؛ 

o محلي؛  ۀيان ونيازهاي جامععالئق مترب 

o موقعيت زماني و مكاني متربيان و شرايط اجتماعي حاکم بر زندگي ايشان؛ 

o .آمادگي الزم براي ورود به انواع تربيت تخصصي 

 

 .  تبيين چگونگي تربيت رسمي وعمومي5

عملي شدن جريان تربيت رسمي و عمومي، در جهت تحقق رسالت و اهـداف آن   ۀمفهوم چگونگي، ناظر به نحو     

اند از: اصول کلي، خصوصيات شود که عبارتاست. اين مفهوم، به چند موضوع خُردتر اما مهم و اساسي تحليل مي

( حاکم بر مدرسه صالح ) به مثابۀ مظهر تحقق فرايند تربيت رسمي و عمومي(، الگوهاي نظريِ) اصول و رويكردهاي

 عوامل سهيم و مؤثر در تربيت رسمي و عمومي. ارکان و هاي تربيت وساحت

                                                 

اي و محلي و حتي تربيت رسمي و عمومي، با توجه به معيارهاي مذکور در اين مجموعه، در سطوح ملي، استاني، منظقه ۀ. تعيين اهداف ويژ119

 هاي گوناگون بر حسب مورد انجام خواهد گرفت. اي و به شكلمدرسه

استعدادهاي فردي، تسلط بر زبان بومي و محلي، معرفت به دين و مذهب خود )براي پيروان مذاهب و اديان رسمي(، آگاهي  ۀ. براي مثال، توسع111

 ها.محلي و مانند اين ۀهاي پسنديدو درک مناسب ازآداب رسوم و سنت
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 . اصول كلي تربيت رسمي وعمومي 5ـ0 

 جريـان  شايسـتۀ  تحقـق  منزلۀ يك نهاد اجتماعي و فرهنگي  سازمان يافته ، متولي نظام تربيت رسمي و عمومي، به     

 اجـرا،  و دهـي سـامان  همـاهنگي،  پشـتيباني،  ريـزي، برنامـه  گذاري،سياست سطوح همۀ در« عمومي و رسمي تربيت»

هاي اصلي و عناصري است کـه عـالوه   اي از بخشاصالح است. اين نهاد، مشتمل بر مجموعهو  يابيارزش نظارت،

هاي مختلف، با همديگر در بر کارکرد ويژه، در جهت تحقق رسالت و اهداف نظام و بهبود جريان تربيت در ساحت

ها با يكديگر و آن ۀها و اجزاي متعدد نظام تربيت رسمي و عمومي و تعامل سازنداند. کارکرد هماهنگ بخشملتعا

با ساير عوامل سهيم و تأثيرگذار در جهت تحقق اهـداف و رسـالت آن، مسـتلزم اتكـا بـر اصـولي معـين   )قواعـد و         

 هايي مشخص و سازگار براي راهنمايي عموم سياست گذاران  وکارگزاران اين نهاد( است. مالک

اصول تربيت رسمي و عمومي، قواعد و ضوابطي )و در واقع معيار و راهنماي چگونگي تحقق اهداف، رسـالت و       

  عمـل  ه هـا و هـدايت   تعيين سياست هـا ، طراحـي برنامـ    مبناي که هستند( عمومي و رسمي تربيتنظام  يکارکردها

و  112و از اصـول کلـي حـاکم بـر جريـان تربيـت       111گيرندقرار مي کارگزاران تربيتي در نظام تربيت رسمي وعمومي

گيـري و عمـل تربيتـي کـاربرد     اند؛ لذا در تمامي سطوح تصـميم تربيت رسمي و عمومي استنباط شده ۀمبانيِ برشمرد

آن هماهنـگ   يرا در راستاي تحقق اهداف، رسالت و کارکردها ترده گس نهاداين  اجزاي  همه  مولفه ها و دارند و

 کنند.مي

بر اين اساس مي توان گفت اصول تربيت رسمي و عمومي از يـك منظـر شـامل دو دسـته اصـول اسـت: نخسـت             

اصول ناظر به روابط دروني بخش ها و اجزاي نهاد تربيت رسمي و عمومي و دوم اصولي که ناظر به روابـط بيرونـي    

 است برفرايند تربيت عوامل سهيم و تأثيرگذار ديگر  اين نهاد با

 .در ادامه، به تشريح اين دو دسته از  اصول مي پردازيم.    

 

 

 

                                                 

 نظام تربيت رسمي و عمومي و رسالت و کارکردهاي آن در بخش رهنامه از اين مجموعه ارائه مي شود. . تعريف  دقيق تري از 111

تربيت در جمهوري اسالمي ايران، در ذيل هر اصل، به اصول ناظر و مباني  ۀ. براي مشخص کردن ارتباط اين اصول با اصول مندرج در فلسف112

 مرتبط با آن اشاره شده است. 

https://zemnekhedmat.org



  جمهوری اسالمي ايراندر رسمي وعمومي تربيت فلسفه بنيادين :نظری تحول  مباني

 

112 

 

 الف( اصول ناظر به روابط دروني تربيت رسمي و عمومي  

  059.انطباق با نظام معيار اسالمي0-0-5

 نديفرا. گذاردي م ـريتأث انساني اجتماعـ وي فــردي کارها سازو و شئـونۀ همـ بر «بـهيط ـاتيح نييآ»ۀ مثاب به نيد   

 بـه  رو نيـ ا از. اسـت  بـه يط اتيـ ح تحقـق  ساز نهيزم که استي اجتماعي سازوکارها ازي كي يعموم وي رسم تيترب

 .باشد منطبق و هماهنگ متناسب، نيدي اساسي ها وارزشي مبان  با دارد ضرورتي اول قيطر

 :از اند عبارتي عموم وي رسم تيترب در اصل نيا قيمصاد      

o ؛ياسالم معيار نظام با عمومي و رسمي تربيت هايروش و هابرنامه و هاسياست سازگاري 

o انتخاب سازيزمينه براي عمومي و رسمي تربيت هايبرنامه در عبادي و اعتقادي تربيت اولويت و محوريت 

 ؛يمعياراسالم نظام آگاهانۀ وي ارياخت التزام و

o 111ي.عموم وي رسم تيتربي درسي ها برنامه تمام  دري اخالق تيترب تياولو  

 

 

 

                                                 

چنين متكي بر تربيت در جمهوري اسالمي ايران؛ هم ۀانطباق با نظام معيار ديني و اولويت تربيت اعتقادي عبادي و اخالقي فلسف . مبتني بر اصل117

 هاي آن(. مباني فلسفي و ديني تربيت در جمهوري اسالمي ايران )تعريف تربيت و ويژگي

مي توان گفت که به تبعِ نظام تربيتي اسالمي و هم چنين نظام تربيت رسمي و  ازاين رو "اني بعثت التمم مكارم االخالق". پيامبر مي فرمايد  111

 عمومي الزم است تربيت اخالقي را در اولويت هاي خود قرار دهد. 

در اين باره فرمودند: اولين چيزى که من روى آن تكيه  11/1/17همچنين مقام معظم رهبري در جمع روساي وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 

هاست. اگر نقش محورى تربيت معنوى و اخالقى در مدارس ما به فراموشى سپرده بشود يا مورد کم اعتنايى کنم، کيفيت اخالقى و تربيتى بچهمى

ها ها هدايت الزم نشوند، رعايت الزم نسبت به آن انقالبمان را دچار تهديد جدى کرديم... اگر از لحاظ تربيت اخالقى بچه ۀقرار بگيرد، ما آيند

 انجام نگيرد، اگر سطح درس هم بيايد باال شما چيز مطلوبى را توليد نكرديد.

کنند نبايد به مسئلۀ اخالق و تربيت اخالقى و اى تصور مىعده "فرمودند:  7/1/32همچنين در ديداربا مسئولين وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 

اهتمامى نسبت به آيندۀ نسل جوان است. البته معلوم انگارى و بىکه اين سهلر صورتىدينى جوانان توجهى کرد و آن ها را بايد آزاد گذاشت؛ د

تربيت  است که تربيت اخالقى غير از تحميل اخالقى است. تحميل اخالقيات امر مطلوبى نيست؛ اسالم هم اين را به ما نگفته و از ما نخواسته است.

 "دورو و منافق بار بيايند، امر مطلوبى نيست؛ اما تربيت، مقولۀ بسيار مهمى است. آدم هايى که بر اساس تحميل و فشار، رياکار و يا
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 055.عدالت تربيتي2-0-5

ي يك  نيچنهم. است جامعهي بقا عاملي نوع به وي اسالم نظام دري اجتماع  وي اخالق ارزش نيتري اساس عدالت    

ي ارزشـ  ،عـدالت  اساس، نيا بر. است بوده جامعه در قسط و عدالت بسطي برا  تالش ايانبي محوري هاتيمأمور از

ي اجتمـاع ي کارهـا  سـازو ي تمام و باشد داشتهي تجلي اجتماع اتيح شئون و ها جنبهي تمام در ديبا که است ريفراگ

 .است  عامۀ قاعد نيا شامل نيز  يعموم وي رسم تيترب.    کنند حرکت آني راستا در

 :است ريز شرح بهي عموم وي رسم تيترب در اصل نياي مصداق فيتعر 

o فرهنگـي،  هايويژگي از نظر صرف جامعه، آحاد فرزندان براي رسمي تربيت در حضور فرصت ايجاد 

  اقتصادي؛ و ديني قومي،

o ( امكانـات  و منـابع  توزيع در برابري) رسمي و عمومي تربيت به دسترسي برابر هايفرصت کردن فراهم

  ؛111جامعه آحاد تمامي براي

o ؛113 قبول قابل کيفيت با رسمي و عمومي تربيت ارائۀ 

o اجتماعي؛ و خانوادگي و فردي سطح در متربيان هايتفاوت به رسمي و عمومي تربيت توجه 

 جملـه  از اجتمـاعي،  و اقتصادي ،(زبان و مذهب و دين) فرهنگي هايتفاوت و نيازها به توجه مانند مواردي

 و ديني آموزش ،(فارسي وادبيات زبان)   کشور رسمي زبان آموزش کنار در مادري زبان آموزش به عنايت

 حال، عين در. هااين مانند و روستائيان عشاير، محروم، مناطق به توجه رسمي، مذاهب و اديان پيروان مذهبي

 نظـام  اسـاس  ايـن  بر. هست نيز  متربيان ويژه هويت به توجه و فردي هايتفاوت مهم مسئلۀ به ناظر اصل اين

 هويـت  تكـوين  بـراي  پايـه،  هـاي شايسـتگي  کسـب  بر تأکيد کنار در کندمي تالش عمومي و رسمي تربيت

 .گمارد همت نيز ويژه هايشايستگي کسب براي سازيزمينه به مشترک

                                                 

چنين ضمن اتكا بر مباني فلسفي و ديني تربيت در جمهوري اسالمي ايران؛ اين اصل هم ۀ. مبتني براصل عدالت تربيتي و اصل کرامت در فلسف 111

 شناختي دارد .ني حقوقي و  مباني جامعهشناختي(، مباني سياسي و برخي موارد مندرج در مبا)ارزش

خدمات نيست؛ بلكه اين برابري در  ۀها، در يكساني ارائ. افزايش شمول اجتماعي تربيت رسمي و عمومي يا به بيان ديگر افزايش برابري فرصت111

 چهارم عدالت تربيتي(.  ۀتربيت رسمي و عمومي منوط است )مرتب ۀهاي ارائبخشي به روشحد مطلوب خود از طريق تنوع

 هاي عمومي متربيان  در سطوح مختلف.. تناسب جريان تربيت رسمي و عمومي با و يژگي113

https://zemnekhedmat.org



  جمهوری اسالمي ايراندر رسمي وعمومي تربيت فلسفه بنيادين :نظری تحول  مباني

 

114 

 

o ان؛يمترب مختلف استعدادهاي با متناسب تربيتي، هايفرصت به بخشي تنوع  

o فردي؛ هاي تفاوت به توجه با اجتماع، مختلفلحاد هايگروه تربيتي ويژۀ هاينياز به توجه 

 کـه  اسـت  ايگونـه به انيمترب آحاد هايشباهت و هاتفاوت گاهي شده، پذيرفته شناختيروان مباني اساس بر

 براي. کرد ارائه ها آن به تريکيفي و ويژه تربيتي خدمات و کرد بنديدسته هاييگروه در را ها آن توانمي

 انيمترب جسمي، و ذهني هايناتوانايي داراي انيمترب ويژه، استعداد با انيمترب مانند هاييگروه از توانمي مثال

 .برد نام خانواده از محروم انيمترب وطن، از دور انيمترب تحصيل، از محروم

o تربيت هايساحت همۀ به متعادل و هماهنگ توجه . 

o لتيفضـ ي ريـ گ شـكل ي بـرا  اسـت ي ا نـه يزم کـه ) مدرسه طيمح در منصفانه و عادالنه روابطي برقرار 

 ؛(آنان در گريدي اخالقي هاي توانمند و ليفضاي ريگ شكل و انيمترب در عدالت

o رانيمد و معلمان نيب مدارس وي سازماني ها طيمح در عادالنه روابطي برقرار. 

 و زبان وادب فارسي  058.تأكيد بر فرهنگ اسالمي ايراني9-0-5

 مراحـل ۀ همـ  در ديـ با اسـت،  انيمترب تيهوي جمعي ها هيال از که ،«يمل تيهو» به پرداختن ضرورتِ به توجه با

 ريسـا  با تعامل در آني ارتقا وي رانياي اسالم تمدن و فرهنگ ارزشمند ريذخا ازي مند بهرهي عموم وي رسم تيترب

 بخـش ي تجلـ ي فارسـ  ادب و زبـان  ،ياساسـ  قـانون  مفـاد  بـه  تيعنا با خصوص نيا در. رديگ قرار نظر مدّ ها فرهنگ

 . بود خواهد انيمتربي مل تيهوي ريگ شكل ساز نهيزم وي مل وحدت

 :از اند عبارت اصل نيا قيمصاد ازي برخ  

o يعموم وي رسم تيترب سطوح همه دري فارس ادب و زبان ريذخا از استفاده بر ديتأک 

o ي هـا  برنامـه  در  هـا  آن برجسـته  نقـش  به دادن توجه وي رانياي اسالم  تمدن و فرهنگي نمادهاي معرف

 ي درس

                                                 

 . اين اصل بر مبناي اصل  مشابه در فلسفه تربيت رسمي و عمومي و ويژگي اختصاصي تربيت رسمي و عمومي  تعريف شده است. 113
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  053.انسجام اجتماعي 4-0-5

هـايي کـه در يـك    مهم ترين مؤلفۀ قوام بخش هر جامعه ، انسجام است. بدون وجود اين فراينـد، آحـاد و گـروه        

تجمع انساني گرد هم آمده اند، تداوم و استمرار نخواهد داشت. لذا پيش فرض تحقق حيـات طيبـه و جامعـه صـالح     

وت در کارکرد هاي ويژه و اهداف و اغراض در ايجاد انسجام است. نهادها و بخش هاي مختلف جامعه با وجود تفا

راستاي انسجام اجتماعي حرکت مي نمايند. از اين رو انسجام اجتماعي اصل حاکم بر کليه فرايندهاي تربيت اسـت.  

هويت ملي بخشـي از مفهـوم هويـت اسـت کـه عبـارت        يكي از عوامل انسجام بخش شكل گيري هويت ملي است.

کند و ابزاري است براي براي تفكيك يك ملت ها را قابل شناسايي ميهايي که ملتاست از آن ويژگي يا  ويژگي

طور کلي عناصري که به شكلجمعي. به ۀاز ملت ديگر با تكيه بر آگاهي مشترک حول مفهوم يا مفاهيم تعريف شد

دولـت، نـژاد و   اند از:  سرزمين و قلمرو، دين و مذهب، زبـان، حكومـت و   کنند عبارتگيري هويت ملي کمك مي

 ها و قهرمانان. ها، ميراث فرهنگي، اسطورهها و آيينقوميت، سنت

 :   از عبارتند اصل نيا قيمصاداهم  

o ي نمادهـا  وي رانـ يا-ياسـالم  فرهنـگ  و تـاريخ  وي فارس ادب و زبان مانند ملي وحدت عناصر بر تأکيد

 ملي؛ مشترک هويت گيريشكلي  راستا در بخش تيهو گريد

o جهان و کشور در اقوام و مذاهب اديان، پيروان تفاهم با توأم و آميزمسالمت زيستيهم بر تأکيد . 

o عمومي؛ و رسمي تربيت نظام عناصر کالن گيريتصميم و گذاريسياست در وحدت 

 061.تنوع و كثرت5-0-5

 در خداونـد . اسـت  توجـه  خور دري تيواقع بشري ابنا در تفاوت و تنوع تفرد،ي شناس روان وي شناس انسان منظر از    

 قبيلـه  قبيله و ملت ملت را شما و آفريديم زنى و مرد از را شما ما مردم، اى" :ديفرماي م زدهميسيۀ آ حجرات،ۀ سور

                                                 

چنين ناظر به تعريف تربيت و ويژگيتربيت در جمهوري اسالمي ايران؛ هم ۀيي در فلسفگراگرايي ضمن پذيرش کثرت. ناظر به اصل وحدت119

 تربيت رسمي و عمومي.  ۀشناختي فلسفتربيت در جمهوري اسالمي ايران و برخي موارد مندرج در مباني حقوقي و مباني جامعه ۀهاي آن در فلسف

تربيت در جمهوري اسالمي ايران؛ هم ۀگرايي در عين توجه به کثرت در فلسفدتپذيري و اصل پذيرش وح. ناظر به اصل پويايي و انعطاف111

شناختي و بندهايي از مباني جامعهتربيت در جمهوري اسالمي ابران و مباني حقوقي و بندهايي مباني روان ۀچنين متكي بر تعريف تربيت در فلسف

 تربيت رسمي و عمومي.  ۀشناختي فلسف
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 شماست؛ پرهيزگارترين خدا نزد شما ارجمندترين حقيقت در. کنيد حاصل متقابل شناسايى يكديگر با تا گردانيديم

ي امـر  بشـر ي ابنـا  در تنـوع  و تفـاوت  کـه  دارد تيـ حكا آن از هيآ اين  اقيس.    "است آگاه داناى خداوند ترديدبى

 .رديگ قرار توجه مورد زين تيترب نديفرا در خود جهاتِ عيجم در ديبا تيواقع نيا رو، نيا از. است سودمند وي عيطب

ي عـ يطب زيـ ن نـد يفرا نيا. دهدي م رخ زيني يافتگ زيتما نديفرا ، بخشي انسجام نديفرا کنار دري شناس جامعه منظر از     

 نيـ ا از. هاست فرهنگ خرده و جامعه مختلف اقشار ها،گروه و آحاد زيمتماي ها تيهوي ريگ شكل به ناظر و است

 يـك  صـورت  بـه  را آن ديـ با زيـ ن جامعـه  و دارد تيـ واقع تشابهۀ انداز به هاانسان اتيح در تنوع و زيتما و تفاوت رو

 نيا ديبا شود،ي مي تلق جامعهي فرهنگ و مهم انيجر يك که ز،يني عموم وي رسم تيترب    .رديبگ نظر در ضرورت

 .سازد حاکم خودي کارها و ساز بر  را تيواقع

 :  از اند عبارت اصل نيا قيمصاد                 

o اجرا؛ و ريزيبرنامه مقام در( اصول چهارچوب در) تكثر و تنوع قبول  

o ها؛فرهنگ خرده بالندگي و حفظ بر تأکيد  

o متربياني( تيجنسي/جنسي فرد تيهو مخصوصاً) ويژۀ هايهويت گيريشكل براي سازيزمينه به توجه 

 مشترک؛ هويت کنار در

o عمومي؛ و رسمي تربيت نظام مشكالت و مسائل با مواجهه در روشي گراييکثرت و تنوع 

o هدف باي عموم وي رسم تيترب اهداف چهارچوب دري تيتربي ها فرصت و ها تيموقع بهي بخش تنوع 

 امكانـات  از اسـتفاده  بـا  ديجدي ها فرصت جاديا و جامعه در موجودۀ بالقوي ها تيموقع ازي ريگ بهره

 .موجود
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 060.خرد ورزی6-0-5

 بخشي تعال و سازندهي هاتيظرفي ريرگ کا به وي ريگ بهره درگروي زندگ تيغا به دنيرسي برا تكاپو و تالش    

 تيـ واقع بـود  خواهد قادر عقل کمك بهي آدم. استي خردورز و تعقلي خدادادي هاتيظرف جمله از. استي آدم

 مسـتلزم  و خردورزانـه ي عملـ  ت،يـ ترب عمـل  اساسـاً  لـذا . بشناسـد  را ها آن با مرتبطي عمل لوازم و تيترب قيحقا و ها

 و اسـت  مواجه اريبسي هاچالش با همواره خود، بخشي تعالي تكاپو ريمس دري عموم وي رسم تيترب. استي آگاه

 .هاست آن با خردمندانهۀ مواجه مستلزم شك بي رو شيپ مسائل و ها چالش نيا از رفت بروني راهكارها

 : از اند عبارتي  عموم وي رسم تيترب در اصل نيا قيمصاد 

o رونـد  در علمـي  هـاي نظريـه  و مـرتبط  هـاي حـوزه  در هـا پژوهش نتايج از منديبهره و محوريپژوهش  

 عمومي؛ و رسمي تربيت تيهدا و اصالح گيري،تصميم گذاري،سياست

o در مشـارکت ) عمـومي  و رسـمي  تربيـت  نظـام  اعتالي درعرصۀ الملليبين تجارب از مناسب منديبهره 

 ؛(112عمومي و رسمي تربيت کيفيت بهبود و توسعه جهت در الملليبين تحقيقاتي و مطالعاتي هاي طرح

o ي ها فرصتي فيک وي کمّ توسعهي محورها ازي كۀ يمثاب به ارتباطات و اطالعاتي فناور ازي ريگ بهره

  ؛ياسالم اريمع نظام به توجه باي تيترب

o ؛عمومي و رسمي تربيت( کارگزاران)انيمرب عقالني و فكري هايتوانمندي ارتقاي و توسعه 

o عمومي؛ و رسمي تربيت نظام مختلف سطوح در جمعي خرد و شورا به توجه  

o ان؛يمترب عقالني و فكري هايتوانمندي ارتقاي 

o ي. ا رشته انيم صورت به تيترب با مرتبطي معرفتي ها حوزه ازي ريگ بهره 

 

                                                 

هاي چنين مبتني بر تعريف تربيت و ويژگيتربيت در جمهوري اسالمي ايران و هم ۀيت تدريجي و تعالي مرتبتي در فلسف. ناظر به اصول عقالن111

 تربيت رسمي و عمومي.  ۀشناختي فلسفآن و بندهايي از مباني سياسي و برخي موارد مندرج در مباني حقوقي و بندهايي از مباني جامعه

 هاي تربيت رسمي و عمومي مطرح شده است. مبحث ويژگي در. توجيه اين بند از مشارکت112
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 069.حفظ وارتقای آزادی7-0-5 

 و عـت يطب در ليـ م نيـ اي يعنـ . دارنـد ي آزاد بـه  ليـ م ذاتاً هاانسان رو نيا از.است شده دهيمختارآفر موجود انسان     

ي گـر يدۀ بنـد : ديـ فرماي م( ع)حسن امام به تشيوص در( عي)عل امام. است موجودي داد خدا صورت به آنان فطرت

 وي آدمـ  گونـاگون ي هاتيظرف تحقق و شناخت شروط ازي كي يآزاد. 111است دهيافر آزاد را تو خداوند که مباش

 آحـاد ي( تعال)تخلق وي ورز نيد شرط واقع در ،يآزاد. استي آدم تيهوي تعال و نيتكو الزم شرطي اول قيطر به

ي امـر ي آزاد نعمـت  ازي ريـ گ بهرهي چگونگ حال، نيهم در      است جامعه تخلق وي ورز نيد آن تبعِ به و جامعه

 بنـد  هر ازيي رها بهي سادگ به ،يذات ليم نيا ميهست شاهد که چنان. 111استي گرفتن ادي يامر و ستيني ذات وي فطر

ي زنـدگ ي هـا تيموقع در و کند تجربه را آن ازي ريگ بهرهي چگونگ د،يبا انسان لذا. شودي م ليتبد و ترجمه ديق و

 .آورد فراهم را ها نهيزم نيا ت،يتربۀ ژيو به مرتبطي نهادها و جامعه که است آني مقدمات نيچنۀ جينت. رديبگ ادي

از اين رو، يادگيري شيوۀ بهره مندي از آزادي خداددادي از طريق عمل اختياري و آگاهانه رخ  مي دهد. لذا     

اقتدار گـرايي، صـرف در موقعيت هـاي تربيتـي، مانع مي شود از اين که شايستگـي بهره گيري از آزادي و حتي از 

هايي باشد که متربيان به تمرين و د سرشار از فرصتهاي تربيتي بايمعرفت و شناخت مؤثر حاصل گردد. موقعيت

، درآنان 111تجربۀ انتخاب و گزينش دست بزنند تا انواع شايستگي ها از جمله آزادگي، به مثابۀ فضيلت اخالقي

 توسعه و تعالي يابد. 

را اصل تربيت رسمي و عمومي، اين سازو کار اثرگذار در زندگي عصر حاضر، بايد حفظ و ارتقاي آزادي      

راهنما در عمل مربي در نظر بگيرد. تحقق اصل آزادي در موقعيت هاي تربيت رسمي و عمومي امري تشكيكي 

است. به اين معنا که از جنبش و فعاليت جسماني تا فعاليت هاي پژوهشي و فكري و خردورزانه را در بر مي گيرد. 

مي ايران و مباحث مربوط به ويژگي هاي تربيت ترديدي نيست که مطابق با اصول فلسفۀ تربيت در جمهوري اسال

                                                 

تربيت در جمهوري اسالمي ايران ؛  ۀپذيري در فلسفگرايي، ضمن پذيرش کثرت و اصل پويايي و انعطاف. مبتني بر اصل آزادي و اصل وحدت117

تربيت در جمهوري اسالمي ايران و مباني سياسي و برخي موارد مندرج در مباني حقوقي  ۀهاي آن در فلسفچنين ناظر به تعريف تربيت و ويژگيهم

 است.

 (71. و ال تكن عبد غيرک و قد جعلك اهلل حرا ) نهج البالغه، نامۀ  111

 1731.غالمحسين شكوهي،  111

ني باشد. امام حسين)ع( در روز عاشورا، ضمن انتقاد .آزادگي به مثابۀ فضيلتي است که خود مي تواند زمينه ساز و عامل بر ثمر نشستن تربيت دي 111

 از عملكرد پيروان آل ابوسفيان، مي فرمايد اگر دين نداريد الاقل آزاده باشيد.
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است.که  "آزادي در"نيست بلكه با توجه به شرايط مدرسه  "آزادي از"رسمي و عمومي آزادي موردنظر صرفاً 

 اولي جنبۀ سلبي آزادي است و دومي جنبۀ ايجابي آن.

الم( نقشي مؤثر دارد. لذا مي توان گفت از سوي ديگر، از آنجا که بر مبناي فلسفۀ اسالمي در شناخت، شناسنده)ع     

که عمل و فعاليت يادگيرنده در موقعيت هاي تربيتي ضروري و با اهميت است. به سخن ديگر، يادگيري عمل متربي 

است و اين عمل، عملي اختياري وآگاهانه است و قصد وجهد متـربيان ، شـرط الزمي بـراي آن است. براساس اين 

شـايستگي هـاي پـايه براي تعالي وجودي متربي مستلزم مواجهۀ فعال متربي با جهان هستي و مباني، کسب معـرفت و 

 به سخن عام تر، با موقعيت هاي زندگي است.  

 :از اند عبارت اصل نيا قيمصادبرخي از  

o هـا شايسـتگي  کسب جهت در هاآن رشد شرايط با متناسب متربيان، فردي تجربۀ و عمل زاديآ بر تكيه 

 مدرسه؛ تيموقع چوب چهار در

o ؛(استي آزاد اصل تحققۀ الزم رايزي )رييادگ امر دري مترب تيمسئول بر ديتأک 

o متربيان؛ معنوي آزادي تحققي براي ساز نهيزم 

o ان؛يمتربي برا حيترج و انتخاب نش،يگزۀ تجرب نمودن فراهم  

o ي. ريادگي ييادده نديفرا تيريمد انيجر در فعالي ها روش ازي ريگ بهره 

 انيمرب محورِي ستگيشا تِيسند.8-0-5

اصل آزادي نبايد مانع وجود حدمعقولي از سنديت ومرجعيت براي مربيان باشد. چه اين که شنـاخت حـدود و       

هايي براي عمل آزادانۀ رعـايت آزادي )آزادي در( متنـاسب بـا شـرايط رشـدي متـربيان و فـراهم کـردن فرصت

خـن ديگر، سنديت مربي هيچ منافاتي با آزادي متربي متربيان، بودن اقتـدار حقيقـي در مـربـي بستگي دارد. به س

ندارد. زيـرا مـربي مي تـوانـد با درک درست از شرايط رشدي متـربي براي او شـرايط انجـام عمل اختيـاري و 

آگـاهانه را فراهـم آورد. روشـن است که اين مرجعيت بايـد اساساً از تعالـي و اشتداد وجودي مربيـان برخاسته 

پيامبر)ص(که خود مربي بزرگ بشريت است، نيز به بيان قرآن،      از اقتـدار رسمـي و قانوني ايشاننه صرفـاً  باشد،
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( بر مردم اين سيطره را نداشت، بلكه ايشان تنها 113)آيات هشتاد و هفت و هشتاد و هشت سورۀ مبارکۀ غاشيه

ه است. ائمۀ معصومين )ع( نيز به تبع آن هدايتگر بوده تذکردهنده و هدايتگر بوده اند. انتخاب راه هدايت با مردم بود

و با وجود داشتن مرجعيت و سنديت الهي آزادي انسان ها را در پذيرفتن و نپذيرفتن هدايت محدود نكرده اند. 

 اگرچه در وجود اين بزرگواران ويژگي هايي بوده است که مردم به سوي آن ها جذب مي شده اند.

ار مربي در تربيت رسمي و عمومي واجد چند ويژگي مهم است: نخست اين که انعطاف دارد، اين سنديت و اقتد     

يعني تابع شرايط رشدي متربي ، ساحت تربيتي و انواع تربيت است. همچنين اين گونه سنديت و مرجعيت مربيان با 

 . عنايت به اصل حفظ و ارتقاي آزادي متربيان، محرک مشارکت و تعامل با متربيان است 

 مصاديق اين اصل عبارت اند از:اهم  

o نشيگز نديفرا  در ژهيو به  ،يا حرفه وي اخالقي ستگيشا احراز ازي ناشي مربي تيشخص اقتدار به توجه 

 معلم؛ تيترب و

o چهـارچوب  در تربيتي هايبرنامه ارائۀ در انيمربي برا خالقانه و آزادانه عملي ها فرصت نمودن فراهم 

 .مصوب هايسياست و اصول

 انيمرب تيمقبول و تيمحبوب. 3-0-5

. اســت انيــمربي عمــوم وي رســم تيــترب دري اساســ عوامــل از تيــمقبول و تيــمحبوب ازي برخــوردار ديــتردي بــ     

 مهـم  طيشـرا  نيـ ا ازي يك. استي طيشرا به مشروط انيمتربي تيهوي تعال رشد و تيترب نديفرا در انيمربي رگذاريتأث

 زين آنان تيمقبول  و تيمحبوب آن، بر عالوه اما. شد گفته انيمربي ستگيشا بري مبتن تِيسند اصلي يعن ش،يپ اصل در

 ان،يـ مترب توسـط « يمربـ » عنـوان  تحت ان،يمربي( رسم نهي) قيحق رشيپذ. دارد تيترب نديفرا تيهدا دري مهم نقش

 . است وابسته اصل نيا به انيمربي برا مدرسه طيمح در زينيي الگو نقش داشتن. است اصل نيا وجود به مشروط

 از کـه  احسـان  و عـدالت ۀ رابطـ  رايـ ز .است عدالت و احسانۀ رابطي برقرار به منوط انيمرب تيمقبول و تيمحبوب      

 اي يـ مربـ  تيوسـند  اقتـدار  که شد خواهد احتمال نيا تحقق از مانع است مدرسه در افراد نيب روابط بر حاکم اصول

 در. نجامديب مدرسه در منشانه استبدادي جَوّ تيحاکم به و انيمترب هيعل خشونت وي ريگسخت به مدرسه کارگزاران

                                                 

 ( 33و  33. پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده اي/ بر آن ها تسلطي نداري. )غاشيه آيات  113
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ي مـ  ليتعـد  اسـت، ي اسـالم ۀ مدرسـ  درون روابط بر حاکم که احسان و عدالتۀ رابط به توجه با ،يمرب تيسند واقع

 کـه  ديـ آي مـ  وجود بهي عموم وي رسم تيترب طيمح دري ا مهرورزانه وي اخالق ،يعاطف جوّ گر،يد سخن به. گردد

 عامل. است شده اشاره نيمؤمن با امبريپۀ مهروزرانۀ رابط نيا بر قرآن در.     است انيمرب تيمقبول و تيمحبوب ازي ناش

 كصـد يۀ يآ در خداوند. است بوده محبت و مهر همانا( ص)امبريپي تيشخص انجذاب و شانيا به نيمؤمن جذبي اصل

 و تنـدخو  اگـر  وي شـد  خو نرم آنان با ،ياله رحمت برکت به پس":ديفرماي م عمران آلۀ مبارکۀ سور نُه و پنجاه و

 آنبا درکارها و بخواه آمرزش شانيبرا و گذر در آنان از پس. شدندي م پراکنده تو رامونيپ از قطعاًي بود دل سخت

 ازي امبريـ پ شـما ي بـرا  قطعـاً ":ديـ فرماي مـ  توبهۀ مبارکۀ سور هشت و ستيب و كصديۀ يآ در  زين و "کن مشورت ها

 مهربـان  و دلسـوز  مؤمنان به نسبت و صيحر شما[ تيهدا] به و ديفتيب رنج در شما است دشوار او بر که آمد خودتان

 نـه يزم کـه  ،يو نقش تا باشد دارا راي تيمحبوب نيچن ت،يسند کنار در ديبا زيني مرب که معناست آن به نيا.     "است

 بـودن  اُسـوه  نقـش ي بخشـ  اثـر  رسـد ي مـ  نظر به. يابد تحققي درست به است، انيمترب تيهوۀ يابند رشد تحوالت ساز

 کـه  زين معلمان و ابدي يمي خارج تحقق نيمؤمني ها قلب در رشيپذ و تيمحبوبي ژگيو نيا با( ص)رسول حضرت

 نقـش  نيـ ا توانندي نم تيمقبول و تيمحبوب نيا داشتن بدون اند شده الگو و اُسوهي زيتجو چه وي فيتوص نحو به چه

ۀ ائمـ  و(  ص)امبريـ پ بـر ي اُولـ  نحـو  به و معلمان بري تأسّ و الگو نقش که است ذکر انيشا 113.ندينما فاياي درست به را

 .نداردي ارزش وي ارج چيه کورکورانهي تأسي تيترب نظام نيا در. است آگاهانهي تأس( ع) نيمعصوم

 :از است عبارت اصل نيا اديقمصبرخي  

o يانساني روين تيترب و نشيگز هنگام در انيمربي اخالقي هاي ستگيشا بر ديتأک 

o تاکيد برايجاد رابطه عاطفي بين مربيان  ومتربيان 

                                                 

ان از معلمان به عواملي نظير عالقه مندي به معلم و رابطۀ اعتماد متقابل بستگي دارد. . برخي پژوهش ها نشان داده اند که حرف شنوي متربي 113

(. رابطۀ اعتماد متقابـل بيـن دانش آموز و معلم موجب افزايش 1731عالقۀ به معلم موجب بهبود ارزش هاي اخالقي دانش آموز مي شود)شيخي،

 (.1731از قواعد اخالقي راتشديد مي کند.)نژاد انسان،  حرف شنوي )اطاعت( دانش آموز مي شود. اين شرايط پيروي
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 063.تعامل همه جانبه  01-0-5

فراهم آوردن زمينۀ مناسب براي تكوين و تعاليِ هويت متربيان در فرايند تربيت رسمي و عمومي نيازمند تعامل و      

فكرانۀ تمامي عناصر همكاري  بين عناصر اصلي و محوري آن است. تعامل در معناي عام ناظر به عمل متقابل و هم

بطۀ بين مربي و متربي است. مربيان و متربيـان بايـد در تربيت رسمي و عمومي است و در معناي خاص ناظر به را

تعامـلِ مستمر باشنـد. اين تعامـل از سـوي مربيـان شامل زمينه سازي )در دو بُعد سلبـي و ايجابي( و از سـوي متـربيان 

 بهـره گيـري و عمـل بـراي تحقق ظرفيت هاي وجودي است. 

بل در موقعيت تربيتي بر مي گردد. مربي و متربي به فراهم کردن شرايط تعامل در واقع، به تشريك مساعيِ متقا    

مناسب و مساعدي در موقعيت هاي تربيتي اقدام مي کنند که تعالي و رشد متربي و حتي مربي را به دنبال دارد. 

حقق چنين درحقيقت تعامل مربي و متربي در موقعيت هاي تربيتي، تعاملي استعاليي يعني تعالي بخش است. شروط ت

 تعاملي اصول پيش گفتۀ آزادي و سنديت و همچنين حاکميت اصل عدل و احسان بر روابط درون مدرسه اي است.

اين تعالي، نخست در موقعيت نمود مي يابد و سپس در متربي و مربي. البته، تراز تعامل بين مربي و متربي در      

، بلكه تراز تعامل،  موضوعي تشكيكي و تابع شرايط 131ستهاي تربيت رسمي و عمومي، يكسان و برابر نيموقعيت

رشدي متربيان است، با اين توضيح که در فرايند تعامل بين مربيان و متربيان، سنديت و مرجعيت نسبي )ناشي از 

 شايستگي هاي کسب شدۀ مربي( از آن مربيان است.

 مصاديق اين اصل عبارت اند از: برخي       

o ها؛آن رشد سطح با متناسب مدرسه، تربيتي هايريزيبرنامه و هاگيريتصميم در متربياني همكار 

o مـدارس  سطح در هاگيريتصميم محتوا، توليد اصالحي، و تربيتي هايبرنامه و هاطرح توليد در انيمربي همكار 

 اي؛حرفه و علمي هايانجمن و هاتشكل طريق از کشور، و مناطق

o مدرسهي تيتربي ها فرصت نديفرا دري ريادگي -ييادده روند تيهدا در انيمرب و انيمترب تعامل. 

                                                 

چنين متكي بر تربيت در جمهوري اسالمي ايران؛ هم ۀگرايي ضمن پذيرش کثرت در فلسف. ناظر به اصل عقالنيت، اصل کرامت و اصل وحدت119

هاي نظام تربيت رسمي اصل ناظر به روابط دروني مؤلفهطور کلي اين تربيت در جمهوري اسالمي ايران. به ۀهاي آن در فلسفتعريف تربيت و ويژگي

 و عمومي است. 

 ( 1733. باقري خسرو ) 131

https://zemnekhedmat.org



  جمهوری اسالمي ايراندر رسمي وعمومي تربيت فلسفه بنيادين :نظری تحول  مباني

 

123 

 

 

 070نگریجانبه.همه00-0-5

 سـو  گـر يد از و استي وجود مختلف شئوني دارا و دهيچيپي موجود که است انسان تيترب موضوع سو يك از     

 و اسـت  دهيـ چيپي نـد يفرا خـود  رديـ گي م شكل انيمترب متداخل و مختلفي هاتيظرف تحققي برا که تيترب نديفرا

 درک و فهم انسان،ي وجودي ها تيظرف شناخت اساس نيا بر. دارند نفوذ و حضور آن دري گوناگون علل و عوامل

 و خاص نحو بهي عموم وي رسم تيترب در و عام نحو به تيترب نديفرا در نفوذي ذ و گر مداخلهي ها علت و عوامل

 نـد يفرا و موضـوع  بـه  انـه يگرا کـاهش  نگـاه  رو نيـ ا از. است نگر جانبه همه و جامع و بازي نگاه مستلزم آن تيهدا

 .  ستين مقبول تيترب

 :از اند عبارت اصل نيا قيمصاد         

o تربيتي؛ هايفعاليت و هابرنامه طراحي در متربيان وجودي شئون تمامي به توجه 

o ؛.( . . .و ايراني اسالمي، انساني،) هويت هاياليه و ابعادۀ هم به توجه 

o عمومي؛ و رسمي تربيت نظام در تحوالت هدايت در مندنظام نگرش 

o تيترب مختلفي ها ساحت به توجه 

 

  072.يك پارچگي02-0-5

فرايند تربيت در عين دارا بودن عناصر، اجزا و فرايندها امري واحد و يك پارچه است. لذا بايد از کاهش گرايي      

 اديده گرفتن برخي اجزا، دوري کرديا توجه افراطي به برخي فرايندها و مؤلفه ها و ن

 مصاديق اين اصل در تربيت رسمي و عمومي عبارت اند از: 

o تربيان؛م هويت وحدت به توجه 

                                                 

تربيت در جمهوري اسالمي ايران؛  ۀگرايي در عين توجه به کثرت و اصل تعامل و اصل مشارکت ارکان تربيت در فلسف. مبتني بر اصل وحدت131

 تربيت رسمي و عمومي. ۀشناختي فلسفشناختي و مباني جامعهني روانهايي از مباني سياسي و  مباچنين ناظر به بندهم

 تربيت رسمي و عمومي.  ۀشناختي فلسفتربيت در جمهوري اسالمي ايران و مباني روان ۀپارچگي و انسجام در فلسف. ناظر به اصل يك132
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o متربيان؛ پيشرفت و رشد مراحل وحدت به توجه 

o عمومي؛ و رسمي تربيت سطوح و مراحل طول دري تيترب هايفعاليت و هابرنامه پارچگييك به توجه 

o عمومي و رسمي تربيت هايمؤلفه و ارکان هماهنگي. 

 

  079.حق محوری و مسئوليت پايری09-0-5 

عالوه بر اين که فرايند تربيت رسمي و عمومي در کليت خود )به مثابۀ فرايند سازنده و تعالي بخـش( در کليـت         

خود بر اساس حق و حقوق متقابل انساني و کرامت او شكل مي گيرد، سازو کارهاي دروني و روابط بيروني آن نيز 

اين رو رعايت حقوق ديگران يكي از مالک ها و معيارهاي با نظام حقوقي جامعه ارتباط وثيق و مستحكمي دارد. از 

راهنماي عمل مربيان و کارگزاران تربيت رسمي و عمومي است. همان گونه که در مباني حقوقي بحـث شـد رابطـۀ    

حقوقي رابطه اي متقابل است. به اين صورت که اگر براي متربي حقي وجود دارد براي مربـي تكليـف و مسـئوليتي    

 راي مربي حقي است براي متربي نيز مسئوليتي در قبال آن حق  در نظر گرفته مي شود. است و اگر ب

 مصاديق اين اصل عبارت اند از:

o ف؛يتكال به نسبت ها آني ريپذ تيمسئول نيع در  متربيان تكريم و حقوق رعايت  

o محوله؛ فيوظا به نسبت شانيايي گو پاسخ لزوم با همراه انيمرب تكريم و حقوق رعايت 

o نسـبت  خـود ي تيترب فيوظا انجام خصوص در شانيا دانستن گو پاسخ نيع در اياول تكريم و حقوق رعايت 

 فرزندان؛ به

o اياول و انيمترب ان،يمرب نيب متقابل احترام و تيمسئولۀ رابطي برقرار. 

o مستقل و ژهيو نهاد توسطي حقوق منظر ازي عموم وي رسم تيتربي ها انيجر و ندهايفراي دبانيد و مراقبت. 

 
 

                                                 

 تربيت رسمي و عمومي.  ۀتربيت در جمهوري اسالمي ايران و مباني حقوقي سياسي فلسف ۀ. ناظر به اصل کرامت در فلسف137
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 074.پويايي و آينده نگری04-0-5

 كيي يـ ايـ پو از نشـان  مـدت،  بلنـد  و مدت کوتاه اهداف بودن دارا ليدل بهي عموم وي رسم تيترب منظر يك از      

 نـده يآ جـنس  از نـه  نـده يآ بـه  نگـرش  نيـ ا. است ندهيآ به توجه عطفي برايي عقال کار سازو واقع، در. دارد جامعه

 وي رسـم  تيـ ترب شـده  نـه ينهاد کـار  و سـاز  فيـ تعر و ابـداع  با جوامعي يعن. استي ساز ندهيآ جنس از بلكهي نگر

 بـا  نه چند هر -گذشته تجارب به توجه با و شده فيتعري طرح با راي ا ندهيآ دارند قصد که دهندي م نشاني عموم

 در تحـول  و رييـ تغ هـا،  آن جوامـع  و بشـر ي ابنـا  کوشـش  و تـالش  همـه  نيا وجود با اما.       بسازند -اتيجزئ نييتع

 بشـر ي اجتمـاع  اتيح و جهانۀ برجستۀ جلوي اسيس روابط و هنر و فرهنگ ها، دانش ،يفناور ،ياقتصادي ساختارها

 و نهادهـا . ابنـد ي يمـ  بـروز  و ظهـور  يافته، تحول طيشرا و اتيمقتض با متناسبي اجتماعي سازوکارها. استي امروز

 نمـاد  کـه  ،يعمـوم  وي رسـم  تيـ ترب. نـد ينماي م خودي بازساز به اقدام تحوالت با تناسب در زيني اجتماع مؤسسات

 در کـه ي تحـوالت  و راتييتغ با مواجهه در ديبا است،ي اجتماعۀ شد نهينهادي سازوکارها ازي يك و جامعه هريي ايپو

 بـا  متناسـب  مشخصي ها چهارچوب نظرداشتن در ضمني يعن. باشد فعال اند، افزون روز و عيسر اريبس حاضر عصر

 .کند جاديا رييتغ خود عناصر و اجزا در تحوالت، اتيمقتض

 داده شيافزا را کشورها بين فرهنگي تعامالت و اطالعات تبادل و ارتباطات تسهيل و توسعه امروز، جهان شرايط     

بـين  نهادهـاي  و کشـورها  بـا  ارتبـاط  و آن تهديـدات  شـناخت  و المللبين عرصۀ در موجود هايفرصت از استفاده و

 همـراه  به ما کشور براي فرهنگي تبعاتي و آثار ترديدبي شدن جهاني پديدۀ چنين،هم. است کرده ضروري را المللي

 تهديـدات  و بـرد  استفاده آمده وجود به هايفرصت از و شد مواجه فعاالنه پديده اين با است الزم که داشت خواهد

 .  داد کاهش را آن

 :از اند عبارتي عموم وي رسم تيترب در اصل نيا آثار 

o جديد نيازهاي با متناسب اصول چهارچوب در هاروش و هابرنامه ها،سياست اهداف، در پذيريانعطاف  

 کيفيت؛ پيوستۀ افزايش براي جامعه تحوالت و متربيان

                                                 

 پذيري در فلسفۀ تربيت در جمهوري اسالمي ايران.  . مبتني بر اصل پويايي و انعطاف131
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o در مناسـب  تصـميم  اتخـاذ  و متربيـان  جهانيِ ملي، محلي، جامعۀ آيندۀ و جديد شرايط و نيازها به توجه 

 آن؛ قبال

o فلسـفۀ  اصـول  بـا  انطبـاق  طريـق  از عمـومي،  و رسـمي  تربيت در جهاني جديد رويكردهاي سازيبومي 

 عمومي؛ و رسمي تربيت فلسفۀ و تربيت

o بشري؛ معرفت مختلف هايحوزه در آينده روندهاي به توجه و نگريآينده 

o عمومي؛ و رسمي تربيت نتايج و فرآيند کيفيت مستمر  بهبود 

o ي.عموم وي رسم تيترب نديفرا مستمرازي ياب ارزش و نظارت 

 

  131.استمرار05-0-5

 قيـ دق سـخن  بـه .. استي كيتشكي مراتبي دارا و واحدي انيجر رشد نيا هرچند است، يابنده رشدي موجود انسان    

 و جانبـه  چند ،يمراتبي امر تيترب نديفرا تيواقع نيا تبعِ به. استي كيتشك وحدتي دارا که استي انيجر رشد تر،

 : است ريز قيمصاد شاملي عموم وي رسم تيترب در اصل نيا تيرعا. است وستهيپ حال نيع در

o عمومي؛ و رسمي تربيت مراحل و سطوح در تربيت اهداف مختلف مراتب به توجه  

o عمومي؛ و رسمي تربيت مراحل و سطوح بين محتوايي انسجام و پيوستگي 

o زندگي؛ طول در يادگيري استمرار براي الزم هايزمينه کردن فراهم به توجه 

o متربيان براي هاآن شدن معنادار و يادگيري تجارب پيوستگي به توجه . 

 ب(  اصول ناظر به روابط بيروني تربيت رسمي و عمومي   

ها ، نهادها و  مؤسساتي است که در عرض يا طول همـديگر  هيئت کلي و عرض عريض جامعه مشتمل بر جريان      

هـا و روابطـي   و در راستاي غرض و غايت اجتماع حرکتي مستمر دارند. به همين رو اين اجزا و عناصر جامعه، نسبت

                                                 

 يت ر سمي و عموميتربيت در جمهوري اسالمي ايران و مباني روان شناختي فلسفۀ ترب ۀ. ناظر به اصل استمرار و پيوستگي در فلسف131
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دهـا کـارکرد همـديگر را در راسـتاي غايـت جامعـه       را با همديگر بر قرار مي نمايند و در شكل مطلوب آن، اين نها

تنظيم، تكميل و هماهنگ مي نمايند. يكي از اشكال اين روابط، مطالباتي است که اجزا و عناصر اجتماع از همديگر 

 دارند. اصول ناظر به روابط بيروني تربيت رسمي و عمومي ناظر به اين روابط و مطالبات است.

 

 076گويي.پاسخ06-0-5

ي از اَشكال روابط بيروني تربيت رسمي و عمومي پاسخ گويي است که در جهت اصالح، بهبـود و همـاهنگي   يك     

فرايندهاي آن با هيئت کلي جامعه صورت مي گيرد. نقش آفريني تربيت رسمي و عمومي در راسـتاي زمينـه سـازي    

الزم است مـورد پـايش مستمــر قــرار   نظام مند و قانون مند به منظور کسب آمادگي متربيان براي تحقق حيات طيبه 

گيرد. از اين رو، نهاد تـربيت رسمـي و عمـومـي بايد نسبت به عملكرد خود در راستاي اهداف جامعه مسئول باشـد.  

 کارگزاران تربيت رسمي و عمومي در تمامي سطوح و اجزا بايد اين موارد را راهنماي عمل خود قرار دهند:

o وظـايف  و کارکردهـا  رسـالت،  انجـام  بـه  نسبت آن عناصر و عمومي و يرسم تربيت نظاميي گو پاسخ 

  خود؛

o عملكـرد  توسـعه  و بهبود جهت در مختلف مراحل در عمومي و رسمي تربيت نظام عملكرد يابيارزش 

 نظام؛

o نظام از پشتيباني جهت در عمومي و رسمي تربيت نظام ارکان متقابل نظارت. 

 .مشاركت07-0-5

کننـد. آن هـا جزئـي از    هاي اجتمـاعي در خـأل عمـل  نمينظامبحث شد،  که در مباني جامعه شناختيهمان گونه         

هاي اجتماعي روابط و کـنش متقابـل دارنـد. عملكـرد درسـت يـك       اند و با ساير نهادها و نظامکل جامعه و فرهنگ

يز وابسته است. بر اين اساس، نظام تربيت هاي اجتماعي ننظام، به برقراري روابط صحيح و اصولي با ديگر نهاد و نظام

رسمي و عمومي براي تحقق رسالت خود به روابط صحيح با ديگر نهادهاي مؤثر و سهيم در جريان تربيت نياز دارد. 

لذا براي تحقق رسالت و اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي، همگان به نوعي مسئوليت دارنـد. سـخن ديگـر، نظـام     

                                                 

چنين بر مباني سياسي و برخي موارد مندرج در تربيت در جمهوري اسالمي ايران. اين اصل هم ۀدر فلسف گويي و نظارت. مبتني بر اصل پاسخ131

 تربيت رسمي و عمومي اتكا دارد.  ۀمباني حقوقي و  مباني جامعه شناختي فلسف
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هاي جامعه حداکثر استفاده را ببرد. بر ايـن  براي تحقق رسالت و اهداف خود بايد از ظرفيتتربيت رسمي و عمومي 

 هاي بيروني نظام است.اساس، اين اصل ناظر بر روابط نظام تربيت رسمي و عمومي با عوامل و محيط

عـدد عوامـل ذي   بـه سـبب عموميـت داشـتن، پيچيـدگي و ت     « يك نهاد اجتماعي»تربيت رسمي و عمومي به مثابۀ       

مدخل درآن  بخش ها وگروه هاي گوناگون از جامعه را در گير مي کند و تحت تأثير خود قرار مي دهد. لذا بـراي  

پيشبرد اهداف خود در جامعه نيازمند همكاري و مشارکت تمامي نهادها و عوامـل سـهيم و مـؤثر اسـت. بـي شـك،       

ربيت رسمي و عمومي با ديگر بخش هـاي جامعـه اسـت.    مشارکت جويي يك اصل مهم و حاکم بر روابط بيرونيِ ت

 مصاديق اين اصل عبارت اند از : 

o تـدوين  در( عـالي  آمـوزش ) تخصصـي  و رسـمي  تربيت نظام با عمومي و رسمي تربيت نظام هماهنگي 

 ؛077دانشجو گزينش هايسياست و متوسطه دورۀ اهداف

o پـژوهش،  امر در کشور پژوهشي نهادهاي و( عالي آموزش) تخصصي و رسمي تربيت نظام با همكاري 

 متخصص؛ نيروي تربيت و نظارت يابي،ارزش

o در(  مسـاجد  و رسـانه  ريـ نظ)عمـومي  فرهنـگ  متولي نهادهاي با عمومي و رسمي تربيت نظام هماهنگي 

 اجتماعي؛ اصالح فرايند

o کسـب  راستاي در عمومي و رسمي تربيت زمينۀ در ايمنطقه نهادهاي و الملليبين هاينهاد با همكاري 

 تربيتي؛ تجربيات انتقال و

o دوره در ويـژه بـه  اهـداف،  تـدوين  در صـنعت  و بـازار  نظـام  بـا  عمـومي  و رسمي تربيت نظام هماهنگي 

 متوسطه؛

o اهـداف  تحقق در عمومي و رسمي تربيت نظام با تربيت در مؤثري فرهنگ نهادهاي پشتيباني و هماهنگي 

 رسمي؛ و عمومي تربيت عام

                                                 

چنين ناظر به برخي مباني تربيت در جمهوري اسالمي ايران استوار و هم ۀرکان تربيت در فلسفطور کلي اين اصل بر مبناي اصل مشارکت ا.به133

 تربيت رسمي و عمومي است.  ۀشناختي فلسفسياسي ومباني حقوقي و جامعه
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o کامل تحقق اجراي در عمومي، و رسمي تربيت نظام از قضا نهاد قضايي و حقوقي هماهنگي و پشتيباني 

 عمومي؛ و رسمي تربيت بر حق

o عمومي؛ و رسمي تربيت نديفرا از مقننه قوۀ تقنيني پشتيباني 

o يجامعـه ) نهادمردم هايتشكل و غيردولتي هايسازمان و نهادها و رسانه اصحاب ها،خانواده مشارکت 

 جهـت  در يـابي ارزش و نظـارت  و اجـرا  همـاهنگي،  و پشتيباني ريزي،برنامه گذاري،سياست در( مدني

  عمومي؛ و رسمي تربيت نظام اهداف و رسالت تحقق

o ي اثرگـذار ۀ دامنـ  گستــرش  و تيتقـوي راستـا در رسـانـهي تيتربي ها تيظرف ازي مند بهره و شناخت

 ي. عموم وي رسم تيترب

 078مصالح تربيتي.تقدم 08-0-5

شـود. پـس از   ، در واقع جرياني فراگير، جهت دهنـده و اسـاس ديگـر نهادهـاي اجتماعـي محسـوب مي«تربيت»      

آفريني در تـداوم،  انسان و نقش ۀهاي جامعه براي تداوم و فراهم کردن شرايط حيات طيبحيث اجتماعي، تمامي نهاد

حيـات آدمـي اسـت. در نتيجـه بايـد       ۀاند. تربيت، محور اساسي توسعت وابستهارتقا و تعالي حيات جامعه به نهاد تربي

هاي اجتماعي، مورد نظر قرار گيرد و کمك بـه جريـان تربيـت،    ريزيها و برنامهگيريمصالح تربيتي در تمام تصميم

س و بـه نحـو اولـي،    هاي اجتماعي به شمار مي رود. بر ايـن اسـا  ها و تعيين اولويتگذاريترين معيار در سياستمهم

آن، الزم  ۀاي دارد. لذا نهادهاي محوري جامعه، در هـدايت و تحقـق شايسـت   تربيت رسمي و عمومي نيز اهميت ويژه

 است در تصميم گيري هاي خود مالحظات تربيتي را جداً مد نظر داشته باشند. مصاديق اين اصل عبارت اند از:

o و سـهيم  هـاي نهـاد  بـين  تعامـل  در تربيـت  کلـي  و غـايي  هـداف ا راستاي در تربيتي مصالح دادن قرار اولويت 

 عمومي؛ و رسمي تربيت بر تأثيرگذار

o و هاي گذار استيس دري وعمومي رسم تيترب نظام از مناسبي بانيپشت و جامعهي تيتربي ها تياولو به توجه 

 ي.اجتماع کالني هاي زير برنامه

                                                 

( مباني 1-2-1( و )1-2-1تربيت در جمهوري اسالمي ايران تكيه دارد و ناظر به بندهاي ) ۀ. اين اصل، بر اصل تقدم مصالح تربيتي در فلسف133

 تربيت رسمي و عمومي است.  ۀشناختي فلسف( جامعه1-1-3سياسي و بند )
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 عمومي مطلوب ؛ بستری برای تحقق تربيت رسمي و073مدرسۀ صالح. 2-5

 . تعريف مدرسه صالح 0-2-5

چنان که در تعريف تربيت رسمي و عمومي و ويژگي هاي آن گفته شـد، ايـن شـكل از تربيـت در شـرايط و      هم     

جوامع وجود داشته است. اما بنا برفلسفۀ تربيتي  ۀنام دارد و از ديرباز و در هم« مدرسه»زمينۀ ويژه اي رخ مي دهد که 

، مدرسه محيط اجتماعي سازمان يافته اي)مشتمل برمجموعه اي از افراد و روابط و ساختارهاي منظم( جامعۀ اسالمي

هاي الزم)فردي،خانوادگي، اجتماعي( که متربيان براي وصول به مرتبـه ا است براي کسب مجموعه اي از شايستگي

ابعاد فردي ،خانوادگي و اجتماعي بايد آن ها را به دسـت آورنـد.  از    ۀي  ازآمادگي جهت تحقق حيات طيبه در هم

رشـد  حرکـتِ  فرصـت  هـا، موقعيت از ايزنجيره طريق از که است هدفمندي(جامعهي)اجتماع فضاي مدرسه»اين رو

 خـود  موقعيـت  بهبود و درک براي الزم هايشايستگي آن در که سازدمي فراهم متربيان براي را بخشتعالي و يابنده

 «.  شودمي  کسب رسمي وغير رسمي هاي يادگيري طريق از گرانيود

ي يعنـ . اسـت  صـالح ۀ مدرسـ  ازمنـد ين صالحۀ جامع تحقق و جمعي بعد در بهيط اتيح ازي برخورداري طورکل به       

به غايت جريان لذا با عنايت . است وابسته زين صالحۀ مدرس وجود به صالحۀ جامعۀ توسع و بقا صالح،ۀ خانواد درکنار

ابعـاد فـردي، خـانوادگي     ۀتربيت در ديدگاه اسالمي ـ يعني آماده شدن متربيان براي تحقق مراتب حيات طيبه در هم 

الزم است فضاهاي هاي تربيتي و بـه خصـوص،    -واجتماعي و نيز با توجه به اصل عقالني تناسب بين وسيله و هدف

اجتماعي سامان يافته اي براي تحقق حيـات طيبـه اسـت،  از ويژگـي    اي ، که در واقع زمينۀ مدرسه و زندگي مدرسه

اين نـوع زنـدگاني را    ۀهاي جمعي حيات طيبه برخوردار باشد تا به مثابۀ کانون تجلي بخش حيات طيبه، امكان تجرب

 متربيان فراهم آورد. ۀبراي هم

 

                                                 
بيشتر براي  توصيف فرد انسان  و يا اعمال او به کار مي «  صالح». استفاده از تعبير مدرسۀ صالح ممكن است در بدو امر  نامأنوس به نظر برسد. زيرا  وصف  139

ر نگرش اسالمي شأن و واقعيتي مستقل از افراد دارد وشامل ساختارها وروابط جمعي نيز مي شود ، استفاده از وصف صالح  براي جامعه رود. اما از آنجا که جامعه د

 ران، عنوان مطلوب و زيرمجموعه هاي آن بر اين اساس  امري مدلل وموجه به نظر مي رسد. لذا در بخش مفاهيم کليدي فلسفۀ تربيت در جمهوري اسالمي  اي

 اين کتاب   يز درجامعۀ صالح بر اساس مباني ديني  براي اشاره به شأن جمعي وبعد اجتماعي حيات طيبه انتخاب شده است .  به همين منوال و متناسب با آن ن

نيز تعبير  مدرسۀ صالح  به عنوان جلوه جامعۀ صالح  براي مدرسه مطلوب  به مثابه کانون  تحقق حيات « فلسفه تربيت رسمي وعمومي در جمهوري اسالمي  ايران»

ده از  اصطالح سازمان يادگيرنده  در  طيبه  انتخاب گرديد. البته کاربرد اين نوع  اصطالحات در ادبيات علمي و تربيتي  چندان بي سابقه نيست. في المثل  استفا

مراجع تربيتي  امري شايع وپذيرفته شده  مي باشد. )در حالي که به نظر مي رسد يادگيرنده نيز در وهله نخست   صفت  افراد  در منابع مديريتي  يا مدرسۀ يادگيرنده 

 است(. -ونه سازمان ويا  مدرسه -انسان
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 خصوصيات مدرسۀ صالح. 2-2-5    

ابعاد  ۀحيات طيبه و آماده شدن متربيان براي تحقق مراتب آن در هم ۀبنا برآنچه گذشت،  مدرسه بايد محل تجرب      

 .و ورود به جامعه صالح باشد

 صالح بايد چند ويژگي مهم و اساسي زير را داشته باشد:  ۀلذا مدرس    

اي از (اي بايد شكل ساده شده )و نه پيچيـده درسهاست؛ به اين معني که تجربيات م« ساده سازي»نخستين ويژگي -1

تجربيات و اَشكال واقعي حيات طيبه باشد. روابط واقعي در زندگي اجتماعي پيچيده است و مي تواند مانعي بـر سـر   

راه يادگيري و رشد و تعالي و بروز استعدادهاي متربيان گردد. لذا محيط مدرسه، با عنايت به شرايط رشد آنان، بايد 

واجه گردد. اين ويژگي به معناي تصـنعي کـردن موقعيـت هـا و تجـارب      ساده باشد تا فرايند تربيت باموانع کمتري م

باشد و حتي فعاليـت هـا و   نيست، بلكه تجارب مدرسه اي متربيان بايد تا حد امكان با تجارب زندگي واقعي نزديك 

 .تجارب تربيتي طراحي شده در مدرسه بايد ناظر به چالش ها و مسائل واقعي زندگي متربيان باشد

است. مراد از پـااليش، زدودن برخـي عـوارض و نتـايج ناخوشـايند نـامطلوب احتمـالي از        « پااليش»دوم ويژگي  -2

برخي تجربيات مدرسه است. جريان رشد متربيان جريـاني اسـت کـه نسـبت بـه عـوارض و مخـاطــرات محيطــي و         

راين براي اين که عـوارض،  تغييـرات نـامطلوب محيط بسيار حساس است و بـه شدت تحت تأثيـر قرار مي گيرد. بناب

مخاطرات و تغييرات نامطلوب موجود بر جريان رشد متـربيان کمتـرين اثــر را داشتــه باشــد، محيــط مدرسـه بايـد       

که مانع رشد و تعالي متربيان   ياالمكان از عناصر و عوامل مخل و نامطلوبمورد پايش و مراقبت دائم قرارگيرد و حتي

گيرد، نبايد بـه  ا از آنجا که اين پااليش به قصد حمايت از رشد و تعالي متربيان صورت  ميشوند به دور باشد، اممي

 شكل تحميل و تهديد يا محدود سازي افراطي متربيان  ظاهر شود. 

بايد با اقدامات و تدابير تربيتي اثباتي) ايجاد مقتضيات( در محيط مدرسه، زمينۀ بروز و ظهور موانع دروني تربيـت       

يز تأثير موانع بروني را از ميان برداريم، نه اين که با برخوردي انفعالي، تنها پس از بروز موانع، در صـدد حـذف و   ون

آثار آن ها باشيم. از سوي ديگر، در جريان رفع موانع تربيت نيز نبايد محيط مدرسه به محيطي کامالً قرنطينه مبارزه با 

توانمندي در متربيان را براي مواجهۀ ملالً اختياري بـا موانـع رشـد وکمـال     و سترون تبدل شود؛ به صورتي که ايجاد 

سازي ايشان را براي حضور در محيط واقعي همراه با خطر از ميان بـردارد.  خويش مد نظر قرار ندهد و امكان مصون

با ميزان رشد متربيان  بنابراين در محيط مدرسه تدابير و اقدامات پيش گيرانه براي  پااليش محيط مدرسه بايد متناسب
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باشد و ايشان را براي مواجهۀ اختياري با خطرات و موانع رشد در شرايط واقعي زنـدگي)پس از رسـيدن بـه مراحـل     

 بلوغ(آماده سازد.

معني اين بيان به عبارت ديگر چنين است که مدرسه بايد محيطي حمايت گر و امـن باشـد. شـرط نشـو و نمـاي             

ضاي مدرسه، امنيت خاطر آنان است. زيرا نياز به ايمني از نيازهاي اساسي بشر بـه ويـژه متربيـان    مطلوب متربيان در ف

است. لذا مدرسه، که براي زمينه سازي تعالي وجودي متربيان اهتمام جدي دارد، بايد به تأمين امنيت آن توجه کافي 

محيط امن به کار برده شده است.  ازسياق  مبذول داشت. در قرآن کريم نيز ايمان و تعالي روحي و وجودي در کنار

آيات يكصد و بيست و شش از سورۀ مبارکۀ بقره و آيۀ سي و پنج از سورۀ مبارکۀ ابـراهيم چنـين بـر مـي آيـد کـه       

 .131محيط امن را الزمۀ ايمان به خدا و دوري از شرک قرار داده است

ياي آنان توجه دارد. در واقـع محـيط مدرسـه، کـه زمينـۀ      مدرسۀ صالح از دو منظر به امنيت خاطر متربيان  و اول        

امـن) دور از خطــر( بـاشــد. از    "رواني "و "جسماني"مناسب براي رشد و تعالي متربيان تلقي مي شود، بايد از نظر 

منظـر نخست، مدرسـۀ صالـح به امنيت متـربيان در فضاي کالبدي مي انديشد يعني فضـاي فيزيكـي مدرسـه بايـد بـه      

ه اي طراحي شود که با مقتضيات رشدي آنان متناسب و فاقد عوامل خطرآفرين جسـمي باشـد. از منظـر دوم بـه     گون

امنيت رواني توجه مي نمايد. از اين منظر متربيان بايد در فضاي مدرسه احساس آرامش و راحتي نمايند و با شـوق و  

در مدرسه نبايد هيچ عـاملي بـراي نگرانـي و تـرس و      انگيزۀ دروني به مدرسه وارد شوند و در آن به تجربه بپردازند.

 هرگونه فشار نامساعد رواني وجود داشته باشد.

 ۀاست. بر اساس اين ويژگي، تجربيات مدرسه، بايد با شرايط رشدي متربيان در همـ « متناسب سازي»ويژگي سوم -7

بيان، فضا و تجهيـزات نيـز تعمـيم داده مـي    سازي به ساير ابعاد مدرسه مانند مديريت، مرابعاد، متناسب باشد. متناسب

شود. اين اصل ناظر به يك اصل محوري در منابع و متون تربيتي است که به پيروي از طبيعت مشهور است. اين اصل 

. منظور از اين اصل آن است که در تنظيم سازوکارهـاي تـربيتـي 131در نظريۀ دانشمندان سلف مسلمان نيز نمود دارد

                                                 

 (71گفت پروردگارا اين شهر را ايمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستيدن بتان دور دار. )سورۀ ابراهيم، آيۀ . و ]ياد کن[ هنگامي که ابراهيم  131

روزي و چون ابراهيم گفت پروردگارها اين]سرزمين[ را شهري امن گردان و مردمش را هرکس از آنان به خدا و بازپسين ايمان بياورد فـراورده اي 

 (121ره، آيۀ بخش عطا فرما. )سورۀ بق

شارت .اين اصل در آراي تربيتي ابو علي سينا، خواجه نصيرالدين و غزالي ديده مي شود.) جمعي از نويسندگان، فلسفۀ تعليم و تربيت اسالمي انت 131

 (. در دوران معاصر اين بحث به روسو بر مي گردد. وي را مي توان راوي قرائت جديد از اين اصل دانست.1731سمت، 
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يگر، فـراهم کردن زمينه هاي مناسب و تجارب تربيتـي بايـد چگـونگي رشـدي شـئون مختلـف حيـات        يـا به بيـان د

 متربيان را در نظر گرفت. لذا در تنظيم موقعيت هاي تربيتي بايد اين چگونگي ها را در نظر داشت.  

گي است و تعريف جانبه نگري و يك پارچاست. مراد از تعادل، تناسب با اصول همه «تعادل»ويژگي چهارم -1   

هاي مختلف حيات انساني است. مختار تربيت درفلسفۀ تربيت در جمهوري اسالمي ايران در توجه متوازن به جنبه

 شود. صِرف توجه به يك بُعد، موجب غفلت از ابعاد ديگر مي

 هايساحت و مختلف ابعاد به بلكه فكري، هايمهارت و عقالني بُعد توسعۀ به تنها نه مدرسه ديدگاه، اين از      

 اما است، استوار عقالني بُعد بر مدرسه، تربيتي اقدامات اصلي هستۀ اگرچه. نمايدمي توجه انساني حيات گوناگون

ي شناخت بعد دري حت. ست ناروا مدرسه براي انساني حيات ديگر ابعاد از غفلت انساني، وجود پارچگييك سبب به

كي از يي يعن. شودي مي خوددار حافظه، مانند ان،يمتربي شناختي ها توانش نييپا سطوح به صرف توجه از زين

  محرمات مدرسۀ صالح پرهيز ازحافظه گرايي است.

در منابع اسالمي توجه به رشد عقالني و درک و فهم متربي از جهت گيري هاي اساسي بوده است. درآيات      

تدبر و تعقل دعوت نموده است.  شلبي مورخ تاريخ آموزش و  قرآن، بسياري موارد يافت مي شود که انسان ها را به

ابن عربي مي گويد از اينان  "پرورش اسالمي در خصوص تـوجه به فهـم، درک متـربي در اسالم مي نويسد:

)شاگردان( که بيشتر چنين است، کساني هستند که قران را از بر ندارند و حال آن که فقه و حديث و آنچه را خدا 

ياد مي گيرند و چه بسا پيشوايند ولي قرآن را از بر ندارند و من به چشم خود پيشوايي نديده ام که قرآن از بخواهد 

دانش پژوهان اين نگرش را دريافت کرده اند زيرا در اين  "برکند و فقيهي نديده ام که جز دو آيۀ قرآن از بر باشد

، آيۀ  73)سورۀ  "ستاديم تا در آيه هاي آن به تدبير بنشينيما اين کتاب فرخنده را فرو فر "آيۀ  قرآن کـه مي گويد

پاسخ خود را شنيده اند و دريافته اند که مقصود از برکردن نيست که درنگ است و انديشيدن و دستورهاي  132(23

 ."137قرآن را به کار بستن

پذيرش نيست. بر برمبناي اين ويژگي بايد گفت رويكرد رئاليستي صِرف، در خصوص کارکرد مدرسه مورد  . 

بُعد عقالني، يعني انتقال دانش  ۀاي است که رسالت اصلي آن توسعمدرسه نهاد ويژه"اساس رويكرد رئاليستي، 

                                                 
پوشى کرده[اند پس واى از آتش بر کسانى مان و زمين و آنچه را که ميان اين دو است به باطل نيافريديم اين گمان کسانى است که کافر شده ]و حق. و آس 132

 اندکه کافر شده

 ، انتشارت دفتر نشرفرهنگ  اسالمي1731. احمد شلبي،تاريخ آموزش در اسالم ترجمه محمد حسين ساکت 137
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هاي پژوهشي است؛ لذا نبايد وظايف و احياناً جبران ضعف کارکرد ديگر نهادها، که عمدتاً بشري و ايجاد مهارت

 ۀشود، موجب کاهش توجه مدرسه به اين بُعد اساسي شود. پس دغدغمدرسه متجلي مي ۀهاي فوق برنامدر فعاليت

. همچنين بر اين اساس، رويكرد ايدئاليستي نيز مورد تأييد " 131اصلي مدرسه، آکادميك و آزادي آکادميك است

معارف بشري( را به شكل  ۀها وگنجينانتقال ميراث فرهنگي )ارزش ۀبر اساس اين رويكرد، مدرسه وظيف "نيست.

. لذا مدرسه بايد به ارزيابي و توسعه و گسترش آن نيز دست "131امه اي و منظم )متوالي و متراکم( برعهده داردبرن

 زند.

چنين در مقابل دو نگاه انتقال دانش و مهارت گرايي، رعايت اعتدال در تربيت رسمي و عمومي ضرورت مي هم      

يـن تأکيد بـر مهارت هاي شناختي از يك سو و اکتساب يابد. به اين صورت که کسب حدي از دانش معتبر و همچن

کسب  براي  هر دو بخش  توانمندي ها و مهارت هاي عملي براي زندگي از سوي ديگر، دو بخش مكمل اند و بايد

شايستگي هاي الزم مورد تأکيد قرار گيرد. لذا مي توان گفت که در مدرسۀ صالح بايد دو نكته، توأمان مد نظر 

اين که کسب معرفت )به معناي اعم آن(و اعتالي معرفت يكي از محور اصلي فعاليت است، زيرا  باشد: نخست

براساس مباني معرفت شناختي، کسب معرفت اساس اشتداد وجودي آدمي است و هرگونه تحول در هويت  و 

اساساً معرفت   تربيت کسب شايستگي ها براي تحقق حيات طيبه ، نخست ناظر به درک و فهم موقعيت و بنابراين

محور است )هرچند  بر اساس مباني معرفت شناختي اين معرفت به صورت انتقال دانش صِرف نيست. بلكه روند 

چنين توليد معرفت نيز مهم و کانون توجه است(. دوم اين که کسب معرفت معتبر و دست يابي متربيان به معرفت هم

اي اصالح بهبود موقعيت خود و ديگران، به کار رود. ازاين رو، معرفتِ حاصل شده، بايد به صورت دستمايۀ عمل بر

 بين معرفت و عمل نسبت وثيقي بر قرار است.

در واقع نسبتي دوسويه بين عمل و شناخت وجود دارد. زيرا شكوفايي استعدادهاي متربيان در حين عمل صورت      

.  131گر شناخت به عمل معتبر منجر مي شودمي گيرد و عمل خود از يك سو به شناخت مي انجامد و از سوي دي

                                                 

 1731ک سرشت، . گوتك، ترجمۀ پا131

 . منبع پيشين131

در فرهنگ اسالمي و آيات قران و روايت معصومين)ع( جايگاه و شأن وااليي به عمل داده شده است. برخي ازاين آيات و روايات به اين  . 131

 شرح اند:

   73هرکسي گروگان کرده هاي خويش است. مدثر، آيۀ  -

 79نجم، آيۀ انسان را جز آنچه خود در آن کوشيده است چيزي نيست.  -
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توجه به اين امر در تربيت رسمي وعمومي داللت هاي مهمي به همراه دارد. يعني مدرسه، که  عرصۀ اين نوع تربيت 

 نيست، "دانش آموز"چنانچه فرد مخاطب اين نوع تربيت صرفا  است، صرفاً محل کسب دانش و فهم امور نيست،

دارد. در واقع يكي از راه  نيزجايگاه و شأني درخور )صالح(زمينه سازي براي عمل شايسته ح،مدرسه صالدر بنابراين  

هاي اساسي و مهم کسب شناخت و  ارتقاي معرفت، انجام اعمال شايسته است . يعني متربي بايد درگير موقعيت 

درگيري و اقدام، به معرفت حقيقي  مناسب فراخواند تا از قِبَل اين فردي وجمعي هايي باشد که او را به اقدام و عمل

با کسب صفات وتوانايي ها ومهارت هاي الزم براي درک واصالح موقعيت ، ملكاتي شايسته يافته ودر نايل شود و

 تعالي يابد. بطور پيوسته تكوين و هويتش نتيجه

است. بـر مبنـاي اصـل کثرت گـرايي و اصل تفـاوت هـاي فـردي،     «پذيريانعطاف»ويژگي ديگر مدرسۀ صالح،  -1

نظام مدرسه اي بايد از حدي از انعطاف برخوردار باشد تا برنامه ها و رويهّ هاي جاري درآن دچار جمـود و تصـلب   

نگردد. به سخن ديگر، مدرسۀصالح از يك سو بر شباهت هاي انسـاني تأکيـد داردو در واقـع بيشـتر سـازو کارهـاي       

رسه بر مبناي چنين شباهت هايي شكل مي گيرد.  از سوي ديگر بـا توجـه بـه وجـود تفـاوت هـاي فـردي، سـازو         مد

 کارهاي خود را منعطف مي سازد تا زمينۀ تعاليِ وجوديِ بيشتر متربيان را فراهم آورد.  

با شرايط اجتماعي محـيط   تر آحاد متربياناز يك منظر مراد از اين ويژگي، تالش مدرسه براي ارتباط هرچه بيش     

پيرامون است؛ به اين معني که مدرسه بايد تا حد امكان با شرايط متنوع زنـدگي متربيـان سـازگار شـود و بكوشـد از      

هـاي  هدف( را به سـطح مطلـوبي از شايسـتگي    ۀهاي متنوع تربيتي، تمامي متربيان )جامعطريق فراهم آوردن موقعيت

يژه( برساند. براين اساس تنوع مدارس در شرايط خاص و مبتني بـر نيـاز متربيـان    هاي وپايه )ضمن توجه به شايستگي

 133ضروري به نظر مي رسد. 

                                                                                                                                                             

 172براي هريك از آنان  از روي کاري که کرده اند درجاتي است و پروردگار تو از آنچه مي کنند غافل نيست. انعام، آيۀ  -

 (713، ص  1امام صادق )ع( : تفاوت درجات مردمان تنها و تنها به اعمال است)ترجمۀ الحيات، ج  -

 (.711چيزي نمي داند ) همان، صامام علي)ع(: آن کس که علم خود را به کار نبندد  -

 امام علي)ع(: مالک علم، عمل کردن به آن است )همان(. -

 امام علي)ع(: علم مؤمن در عمل اوست)همان(. -

 امام باقر)ع(: هيچ عملي جز به معرفت وشناخت پذيرفته نمي شود و هيچ معرفتي و شناختي جز به عمل حاصل نمي شود)همان(. -

 (.111لم به عمل بر خيزد، بيش از آنكه اصالح کند سبب تباهي شود )همان صامام صادق )ع( آنكه  بدون ع -

 با مالحظۀ اين آيات و روايات مالحظه مي شود که در فرهنگ اسالمي برقراري رابطۀ بين علم و عمل بسيار جدي است. 

 

 اي و مدارس نيمه حضوري. مكاتبه هاي جسمي و حرکتي، مدارستوان ذهني و معلوليت. مانند مدارس عشايري، مدارس کودکان کم133
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        چه گفته شد، تربيـت رسـمي و عمـومي بـه هرحـال در مدرسـه و تحـت مـديريت مدرسـه صـورت           بر اساس آن      

تواننـد  هاي جامعه، که مـي از ديگر موقعيت به تناسب پذيرد؛ هرچند ممكن است مدرسه براي نيل به اين مقصود،مي

هـا و فرصـت  . البته اين امر نيز با مديريت مدرسه در سامان دهـي موقعيـت  نمايدکارکرد تربيتي داشته باشند، استفاده 

هاي محيط اجتماعي، درسي( ميسر است؛ لذا مدرسه از تمامي ظرفيت ۀهاي تربيتي )در چهارچوب معناي موسَّع برنام

گيـرد و حتـي اَشـكال    تحقق اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي و عملي شـدن رسـالت آن کمـك مـي     در راستاي

دهـد. لـذا    هاي فضاي مجازي را به صورت فضاي مكمل مورد استفاده قرار ميگوناگون تربيت غيررسمي و ظرفيت

 که مواردي در مگرگيرد؛ تربيت رسمي و عمومي، کالً در فضايي با محوريت فرهنگ و اهداف مدرسه صورت مي

 حاضر( فيزيكي فضاي جهت از) مدرسه در نتوانند( خاص سنين در افراد) عمومي و رسمي تربيت مخاطبان  ازي برخ

 در سـاکن  کودکـان  افتـاده،  دور منـاطق  در سـاکن  کودکـان  العـالج، صـعب ي هـا  بيمـاري  داراي افراد مانند -شوند

 منـدي بهرهي برا مختلفي و مناسب اَشكال بايد صورت اين در که  -ندارند دسترسي ايراني مدرسۀ به که کشورهايي

 .آورد فراهم ايمدرسه تربيتي هايفرصت از شانيا

 صـورت  بـه د يبا بلكه 139فضا يك اي 133مكان يك صورت به نه  را صالحۀ مدرس گفت تواني م گر،يد سخن به       

 کالبـد  تنهـا  مدرسـه  ازي تلقـ  اگـر . اسـت  مدرسه کالبد وي ماد طيمح "مكان" از منظور. ديد مكان و فضا ازي بيترک

 تنهـا  انيمترب تجارب صورت نيا در. شد جادخواهديا مدرسهي رگذاريتأث و کارکرد دري اديزي ها تيمحدو باشد،

 زيـ ن "فضـا  "از منظـور . شـود ي مـ  مربوط مدرسهي ماد حدود به و دهدي م رخ مدرسهي کالبدي فضا چهارچوب در

 زيـ ن دارد کـه ي اديـ ز تياهم وجود با مدرسه از بُعد نيا. است مدرسه بر حاکم فرهنگ و ها هيّرو هنجار، ، ها ارزش

 نهيزم و ها فرصت ازي ريگ بهـره امكان مـدرسـه  بـهي بـيترک نگاه با. شود دهيد مدرسه کالبد و مكان ازي جدا دينبا

ي افـراد ي برا نيچن هم. هستنـدي تيترب بالفعـل يا بالقـوه ـاتيخصوصي دارا که ميکني م دايپ راي اجتماع گريدي ها

 فعال حضوري برا تا شودي م فراهمي فرصت ندارند مكان صورت  به درمدرسه حضور امكان مختلف، ليبنابردال که،

 .بپردازند هيپاي هاي ستگيشا کسب به اجتماعي ها عرصه در

ي فضـا  قيطر از معرفت و دانش کسب. استي مجازي فضا ،در دوران کنوني  ها نهيزم و ها فرصت نيا ازي كي      

 مفهـوم  بخشدي م ارزش و بها فرصت نيا به آنچـه و ستين محـور مكـان ارتبـاطات و اطالعـاتي فنـاور وي مجـاز

                                                 

133  . place 

139 .space 
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 وي مجـاز ي فضـا ي تـ يترب فرصـت  از که است مدرسه بر حاکمي روندها و هنجارها هماني يعن است، مدرسهي فضا

 تحـوالت  بـا  مواجهـه  درخصـوص  مهمي افتيره به تواني م رو، نيازا. کندي م استفاده ارتباطات و اطالعاتي فناور

 .  کرد اشاره ارتباطات و اطالعاتي فناور زيانگ رتيحۀ توسع در رياخ

 وي رسم تيترب اهداف بهتر تحققي برا مناسب يابزار و مكملي فضا يك ديبا راي فناور استدالل، نياي برمبنا      

 دري مجازي فضا نيا ازي ريگ بهره وي اخالقـ وي عملي ها مهارت کسب که ستيني ديترد. آورد شمار بهي عموم

 ارتباط در ،يعموم وي رسم تيترب ژهيو به ،يتيترب ريتأث تيماه که حيتوض نيا با اما دارد، قرار زين مدرسه کار دستور

 و تعامـل  لـذا . اسـت  رو در رو االصـول ي عل مدرسهي فضا دري مترب وي مرب تعاملي يعن. است رو در رو وي حضور

 .رديگي نم قرار محور اساساًي عموم وي رسم تيترب دري مجار ارتباط

 اساسـاً  رايـ ز اسـت  مدرسـه  در انيـ ومترب انيمرب نيب «عدالت و احسانۀ رابط» تيحاکم صالح،ۀ مدرس ششمي ژگيو-1

 به ها انسان نحل،ۀ سور نوديۀ درآ. است داده قرار احسان و عدل اساس بر گريهمد با را ها انسانۀ رابطي مبنا خداوند

ۀ رابطي اسالم تفكر در انسان با انسانۀ رابط گفت تواني م رو نيا از. 191اند شده امر گرييكد به نسبت احسان و عدل

 آن پـاگرفتن  و عـدل ۀ رابطـ  گسترش.191هاست انسانۀ کنند اصالح عدالت( ع) علي امام انيب به. است احسان و عدل

 عقـب  عـدل، ۀ رابطـ  نبـودِ  امـدِ يپ و اسـت ي فرهنگـ  شـرفت يپ وي فكـر ي پختگ حاصل گر،ييكد با ها انسان روابط در

 فرصـت  باشـد  ريـ فراگ آن در عـدالت  کـه ي ا جامعه در. است گرانيد بر هيتك وي ناتوان وي فرهنگ وي فكري ماندگ

ۀ سـور  31يـۀ  آ اقيسـ . 192کنندي رهبر راي سازندگ و شرفتيپ که نياي برا تا است فراهم توانا و هوشمند افرادي برا

 ق،يـ تحق د،يـ توليي توانـا  شـناخت  و دانـش  در شـرفت يپ جملـه  از داد، اهلي هاي ژگيو از که دهدي م نشان 197نحل

 .است شر دفع و ريخ جذب استيس و گرانيد به نبودن وابسته و استقالل

                                                 

و نساء،  11و شوري، آيۀ   3. آيات بسياري ديگر در قرآن مصاديق متفاوت روابط عادالنۀ بين انسان ها را بر شمرده است مانند: مائده، آيۀ  191

 . 7، 171، 13آيات 

 ماه مهر پرور، انتشارات دريا ( 1733دلشاد تهراني، .عدالت اصالح کنندۀ انسان است )غررالحكم، به نقل از مصطفي  191

. شايدبه واسطه همين رابطه است که رسول مكرم اسالم)ص( شرط دوام و قوام ملك و مملكت را عدل ميداند و حاکميت ظالمانه  ناگزير از  192

ه نقل از مصطفي دلشاد تهراني، ماه مهر پرور، انتشارت فرو پاشي و نابودي است. امام علي )ع( فرمود: عدالت نگه دارندۀ مردمان است )غررالحكم، ب

 (.1739دريا 

 . دو مردند که يكي از آنان الل است و هيچ کاري از او بر نمي آيد و سربار موالي خويش است و هر جا که او را مي فر ستد خيري به همراه 197

 ت است يك سان است؟نمي آورد. آيا او با کسي که به عدالت فرمان مي دهد و خود بر راه راس
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 که است، محسن و عادل افراد تيتربي براي ساز نهيزم واقع در مدرسه، سطح در احسان و عدل روابطي برقرار       

 تيـ ترب بـه  ايـ انب هـدف  تحقق گر،يد سخن به. است صالحۀ جامع در بهيط اتيح تحقق لوازم از و ايانب بعثت اهداف از

 بـا  امـا . باشند داشته جامعه در احسان و عدالت تحققي براي سرشار زهيانگ و بوده عادل که است ازمندينيي ها انسان

 زيـ ن مدرسـه  درون روابـط  بـر  احسـان  و عـدل  تيـ حاکم اسـت، ي سـاز  نـه يزم اساسـاً  تيـ ترب تيماه که نيا به توجه

 اهـداف  تحقـق ي ضـرور  لـوازم  از براحسـان ي مبتن و عادالنه روابط گر،يد سخن به. داشت خواهدي تيتربي کارکرد

 آحـاد  نيبـ  در رابطـه  نيا تيحاکم. هست زين تيترب تيغا و هدف خود، و است مدرسه دري عموم وي رسم تيترب

 .کندي م ليتبد هاي ستگيشا کسبي برا آور شوق و زيانگ بر احتراميي فضا به را مدرسه صالح،ۀ مدرس

 تيـ محور لـوازم،  نيـ ا نيتر مهم جمله از. داردي لوازم خود مدرسه در براحساني مبتن و عادالنه روابطي برقرار      

 بـه  صـالح ۀ مدرسـ  در اخـالق . است مدرسه دربراساس نظام معيار اسالمي  ي اخالقي ها ارزشي نيع تحقق و اخالق

 موردي امدهايپ از انيمترب شدن متخلق که رايز است، هدف سو يك از اخالق: دارد دوگانهي کارکرد عدالت مانند

 ي بـرا ي بسـتر  خـود  کـه  رايـ ز اسـت،  روش گر،يدي سو از و استي اسالم تيترب نظام ژهيو بهي تيترب نظام يك نظر

 توسـط  نظـر  مـورد ي هـا ي سـتگ يشا مدرسه، مدار اخالقي فضا در شك،ي ب. محسوب مي شود گريد اهداف تحقق

 آثـار  تعـارض،  وجـود  بدوني مرب تيسند وي متربي آزاد فضا نيا در. گرددي م کسب و بيتعق شتريوب بهتر انيمترب

 آن انيمترب تا باشدي اسالم وي انساني ها ارزش از سرشار ديبا مدرسهي فضا ن،يبنابرا.  داشت خواهد همراه بهي تيترب

يكـي از رويكردهـاي مدرسـۀ     خصوص، نيا در. کنند تجربه و آورند دست به ميرمستقيغ و ميمستق صورت به را ها

صالح ايجاد جَوّ اخالقي است و از اين طريق زمينۀ تحقق حيات طيبه و تحقـق تجـارب متعـالي و معنـوي متربيـان در      

تمامي مؤلفه ها و سازو کارهاي مدرسۀ صالح فراهم مي گردد. يكي از مالک هاي مهم ارزيـابي تربيـت در مدرسـۀ    

ازو کارهاي آن با ارزش هاي اخالقي هماهنگ و مطابق باشـد. لـذا بايـد ايـن     سهنجار ها و صالح اين است که  همۀ 

نقد شود و محـك   در چهارچوب نظام معيار اسالمي معتبر سازو کارها به نحو دروني و بيروني با ارزش هاي اخالقي

 بخورد.

هـا در جامعـه   انسـان جا کـه  از آن ..است تعاون و مشارکت صالح،ۀ مدرسي فضا مهم اتيازخصوص گريدي كي -3   

هـاي  ها نيز بايد اساساً اجتماعي باشد. لذا فضاي حاکم بر محـيط کنند، تربيت آنشوند و در جامعه رشد ميمتولد مي

گيـري فردگرايـي و   اي باشد کـه شخصـيت متربيـان را از شـكل    گونههاي تربيت رسمي، بايد بهويژه محيطتربيتي، به

فردي و رقابت بـا ديگـران در    ۀهاي تربيتي بايد به جاي تأکيد بر مقايسلذا محيطگرايي مخرب دور نگه دارد. رقابت
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يادگيري، به ايجاد فضاي رفاقت سالم و تعامل سازنده و مؤثر با ديگران و رقابـت هـر فـرد بـا خـودش )بـراي تعـالي        

 هاي وجودي خويش( روي آورند. مداوم ظرفيت

 انيـ مترب تـا  رساندي م  ظهور به را بهيط اتيح ازي ا ساده شكل که استي تيوضع صالحۀ مدرس که ميريبپذ اگر        

  کـردن  شـتاب  و مسـابقه  و ريخ اعمال" انجامي برا يافته ساماني تيوضع مدرسه که گفت تواني م کنند، تجربه را آن

 در صـالح ۀ مدرسـ  عمل اديبن وي اساس مفهوم "ريخ" مفهوم ،ياسالم نگرش در گريد سخن به. است " 191راتيخ در

 كين امور در تعاون که گرفت جهينت توانيم 191مائدهۀ سور از دوميۀ آي مبنا بر صورت نيا در. استي اسالم مفهوم

ي مبنـا  بـر  اساساً مدرسهي بنا که آنجا از. است مطلوبۀ مدرسي اساسي هاي ژگيو از زين ومسابقه در کسب فضايل  

       يتمـام  بـر  اساسـاً  راتيـ خ انجـام  دري همكـار  رو نيـ ازا اسـت  ريخ اعمال انجامي براي ساز نهيزمي راستا در و ريخ

 :ابدي يم نمودي رونيب وي درون بُعد دو در مدرسه دري همكار نيا. است حاکم صالحۀ مدرسي کارها و ساز

 سـطح  تفـاوت  سـبب  بـه  که استي گفتن.رديگي م صورت انيمترب و انيمرب نيبي همكار نياي درون بُعد در 

 وي همكـار ي کارهـا  سـازو  آن، مراحـل  وي عمـوم  وي رسـم  تيترب نديفرا در انيمرب و انيمتربي رگذاريتأث

 مـورد  «انعطـاف  وي ساز ساده» يِژگيو در تفاوت نيا. داشت خواهد تفاوت اجتماع باي درون بعد در تعاون

 سـطح  تناسب به که دارد،ي مراتب و استي كيتشكي امر مدرسه در تعاوني کل طور به. رديگي م قرار توجه

ي بـرا ي آمـادگ  و بـه يط اتيـ ح تحقـق ي برا تواندي م مدرسه دري همكار نمود. شودي م ميتنظ انيمترب رشد

 نيـ ا دري همكار. است تعامل اصل مصداقي ژگيو نيا. باشدي ا سازندهۀ تجرب اجتماعۀ عرص در آن تحقق

 .است مدرسه انيمترب و انيمرب ا،ياول متقابل تيمسئول و متقابل احترام مستلزم بعد

 گفتـه  شيپـ ي هـا ي ژگـ يو بـا  متناسـب  يِمحلـ ۀ جامع ازي بخش واقع در که مدرسه، ،يهمكاري بيرون بُعد در 

 و ديـ نما مشـارکت  و باشـد،  فعـال  ت،يـ موقع مـداوم  اصالح به ناظر يِاجتماعي هاانيجر در تواندي م است،

 بعد يك. رديگي م صورت جوار هم مدارس با نيهمچن وي محلي نهادها با مشارکت نيا. رديبپذ مشارکت

 از مدرسه که نيا گريبعدد. باشدي محلۀ جامعۀ توسع محور مدرسه که است صورت نيا به مشارکت نيا از

ي بـرا ي جانب و مكملي ها فرصتۀ کنند فراهم که ،يحقوق وي قيحق اشخاص مؤسسات، و نهادهاي همكار

 . گردد مند بهره هستند،ي ريادگۀ يارزند تجاربي تعال و توسعه

                                                 

 111و آل عمران، آيۀ  113و بقره، آيۀ  13. مائده، آيۀ  191

 يوالتقو البري عل تعاونوا.  191
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 تـا  شد خواهد باعث دهد،ي م توسعه مدرسهي برا راي تيتربي ها فرصت که نيا بر عالوه مشارکت، گونه نيا    

 اصـالح ي راسـتا  دري )اجتماع راتييتغ تيهدا در راي اصل نقش و شودي تلقي محل جامعه ۀتوسع محور مدرسه

 کـالن  نقـش  بـر  عـالوه  کـه،  معناسـت  آن بـه  نيا. رديگ برعهده( صالحۀ جامع يِتعال و شرفتيپ و تيموقع مداوم

 مدرسـه   و باشـد  مـي   محـور  تيـ ترب زين ،يمحل صالح اجتماعۀ توسع صالح،ۀ جامعي ريگ شكل در تيترب نديفرا

 .دارد برعهده را نخست نقش آن در صالح

 متربيان استعدادهاي توسعۀ و رشد مناسب هاي زمينه آوردن فراهم براي مجموع، در مدرسه، تالش اگرچه        

 ديگـر  مشارکت و ياري به و نيست مطلق قادر راستا اين در مدرسه که است مشخص کامالً اما گيرد مي صورت

 جنـب  و درحاشـيه  جانبـه،  همـه  تربيـت  تحقـق  براي دارد ضرورت لذا. است ازمنديني ردولتيغ وي دولت نهادهاي

 در مضـاعف،  تربيتـي  هـاي  فرصـت  کـردن  فراهم با تا بگيرند شكل جانبي و مكمل نهادهاي و مؤسسات مدرسه

 . باشند مدرسه ياريگر عمومي و رسمي تربيت اهداف تحقق

 و مدرسه که استي قيوث نسبت در ،صالح مدرسه در وتعاوني همكاري کانوني ها جلوه ازي كي     

 به. بود خواهند گريهمد مكملي تيتربي فضا دو مدرسه و خانواده نگرش، نيا در. کنندي م برقرار خانواده

 سازو دري ا کننده نييتع نقش ديبا گفته، شيپي حقوقي مبان براساس ن،يوالد که نيا به توجه با ژهيو

 داشته مستمر ارتباط مدرسه تيريمد و معلمان با اياول است الزم باشند، داشتهي رسم تيتربيي اجراي کارها

 .باشد آنان تردد محل مدرسه همواره و باشند

ي عموم وي رسم تيترب تيمسئول تمام و يابد شيافزا نيوالدي تيترب تيحساس که معناست آن به نيا      

ي ا گونه به ديباي عموم وي رسم تيتربي کارها سازو لذا. نگردد واگذار مدرسه به سره كي

 تيرعا ت،يترب ارکان ازي كۀ يمثاب به خانواده، وق وتكاليف تربيتيحق که شود داده بيترت

 نيا ،يعموم وي رسم تيترب امر شدني تخصص ليدل به ،يطيشرا در است ممكن گرچه.گردد

وزمينه  جامعه آحادي تيتربي آگاه شيافزا با که داشت انتظار تواني م اما يابد کاهش دخالت

 تيترب در ها خانواده مشارکت روند  ،سازي براي کسب شايستگي هاي تربيتي  توسط والدين

 همكاري خانواده ومدرسه به مثابه  همراهي ،همدلي و يتلقبا  و شود روزافزوني وعمومي رسم

 .گردد، زمينه نقش آفريني هرچه بيشتر خانواده در فرايند تربيت فراهم ي عمومۀ مطالب يك
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 تربيت هایساحت نظری الگوی. 5ـ9

ي هـا  سـاحت  بـه  باتوجـه   را انيـ مرب عمـل ي چگونگ موضوع ،يوعمومي رسم تيتربي چگونگ از بحثِۀ ادام در    

 برداشـت ي وعمومي رسم تيترب دري نگر جانبه همه اصل از که گونههمان. ميريگي مي پ ان،يمتربي وجود مختلف

 در تيـ ترب انـواع  بـه  مربـوط  مباحث در. دينما توجه انيمتربي وجود مختلف ابعاد به ديبا مدرسه در تيترب شود،ي م

 و ابعـاد  براسـاس  را تيـ ترب تـوان ي مـ  کـه  گرفت قرار اشاره مورد موضوع نيا رانياي اسالمي جمهور تيتربۀ فلسف

 نيـ ا در رو نيـ ا از. کـرد  ميتقسـ  سـاحت  شـش  بـه  بهيط اتيح مختلف شئون به توجه و انيمتربي وجودي ها ساحت

 با  انيمربۀ مواجهي چگونگ حيتشر و گانه ششي ها ساحت انيب بهي وعمومي رسم تيتربي چگونگ بحثِ از بخش

 .ميپردازي م    ساحت، هر با متناسب و الزمي هاي ستگيشا کسبي براي ساز نهيزم روند

. شـوند يمـ  نيـي تب و حيتشر تيترب گانه ششي ها ساحت به مربوط ،ينظري الگوها مقصود، نيا به دنيرسي برا      

 ميان روابط و تربيت جريان به مربوط عناصر از متشكل است، مندي نظام مفهومي طرحوارۀ "ينظري الگو از منظور

 شاملي نظري الگو هر. "آورد مي فراهمي تيترب عمل در انيمرب هدايت براي را عامي و مستدل هاي پاسخ که ها آن

 (.  «اصول» و «رويكرد» ،«قلمرو و حدود») است مؤلفه دسته سه

 انيـ ب در لـذا  انـد  حــاکم  زيـ ن هـا  ساحت نيا در ان،يمرب عمل بر گفته شيپي کل و عام اصول که است ذکر انيشا     

 نيبنـابرا . است شده پرداخته ژهيو ديتأک با و ساحت هر خاص اصول به و شدهي خوددار ها آن عام تكرار از اصول،

 و حـدود » درآن و شـود مـي  تشـريح  تربيـت  گانـۀ شش هايساحت از يك هر به مربوط نظري الگوي بخش، اين در

 .گرددمي تبيين ساحت هر به مربوط «اصول» و «رويكرد» ،«قلمرو
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 ياخالق وی عباد ،یاعتقاد تيترب 036ساحت. 5ـ9ـ0

 قلمرو و حدود( الف

: اسـت  تصـور  قابـل  دينـي  تربيـت  دوگونـه  کلي طوربهچنان که در فلسفۀ تربيت گذشت)ذيل بحث انواع تربيت(،      

 در ديني تربيت از شكل اين. باشد ديني هايآموزه و دين اساس بر آن اصول و بنيادي چهارچوب که تربيتي نخست

 مجموعـۀ  در. شـود مـي  شـامل  ديني معيارهاي مباني براساس را نظام يك ابعاد همۀ و دارد قرار سكوالر تربيت مقابل

 بخـش  دوم،. گيـرد  مي   بر در را تربيت هاي ساحت وهمه است شده ياد اسالمي تربيت تعبير با مفهوم اين از حاضر

 تربيـت،  از شـكل  ايـن  در. پـذيرد مي صورت متربيان ورزيدين و داريدين  روند تقويت براي که تربيت از خاصي

 هـا  آن بـه  عمـل  و بـاور  و ايمـان  بـه  رسيدن براي متربي و گيردمي قرار توجه مورد خاصي دين مناسك و اعتقادات

هاي ديني و مذهبي رسمي در تعليم دين و مـذهب خـود بـه    د)البته مطابق قانون اساسي کشور ما، اقليتشومي تربيت

فرزندانشان آزادند(.. به همين دليل و براي تمايز اين دو شكل از تربيت ديني، نوع اخير را تربيت ساحت اعتقـادي و  

عبادي نام نهاده ايم و به سبب نزديكي و خويشاوندي اخالق و دين، در مجموع سـاحت تربيـت اعتقـادي، عبـادي و     

 قي نام گذاري شد اخال

ساحت تربيت اعتقادي، عبادي واخالقي بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي است، ناظر بـه رشـد و تقويـت          

 تـدابير و اقـداماتي کـه جهـت     ۀديني و اخالقيِ حيات طيبه در وجـود متربيـان و شـامل همـ     ۀقابل قبولي از جنب ۀمرتب

ها، اعمال و صـفات اعتقـادي   اي از باورها، ارزشمتربيان نسبت به مجموعه پرورش ايمان و التزام آگاهانه و اختياري

. لـذا  قلمـرو سـاحت    پـذيرد عبادي  و اخالقي و در راستاي تكوين و تعالي هويت ديني و اخالقي ايشان صورت مـي 

 رهبران تيوال و نبوت معاد، متعال، خداوند به نسبت معرفت و خودشناسي تربيت اعتقادي، عبادي واخالقي، ناظر به

 طـول  در کامل ي ها انسان  برترين حق به که ، است شانيا ازي رويپلزوم   و(( ع)نيمعصومۀ ائم و( ص)امبريپي )نيد

 . هستند تاريخ

                                                 

استفاده شده است براي توضيحات  -از مجموعۀ مطالعات نظري سند ملي آموزش وپرورش -(1733.در اين بخش از نتايج تحقيق  صادق زاده ) 191

 .بيشتر به اصل  اين تحقيق رجوع کنيد
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 (زنـدگي  آيين به منزله  حق دين آزادانۀ و آگاهانه پذيرش و انتخاب ييعن) رشددينداري به ناظر  ساحت اين لذا      

 و دينـي  هايارزش و مناسك احكام، به عملي التزام ، ديني درستعقائد مجموعه باور به تقويتکه شامل   مي باشد

ــدگي در اخالقــي آداب و اصــول رعايــت ــراي پيوســته تــالش و( اجتمــاعي و فــردي ابعــاد همــۀ در) روزمــره زن  ب

 فضايل و صفات کسب نفس، عزت و کرامت حفظ داري، خويشتن و عواطف تعديل طبيعي، غرائز مهار)خودسازي

 . است اسالميمعيار نظام اساس بر (اخالقي رذايل و صفات تكوين از گيريپيش و اخالقي

 

 ب( رويكرد

 جهت گيري ساحت تربيت اعتقادي، عبادي و اخالقي داراي اين خصوصيات  است:

o ؛(متربيان وجود در سرشته ربوبيِ ميل و معرفت از شروع)مداريفطرت 

o ؛(اخالق و داريدين مراتب به توجه با تخلّق، و تديّن تشكيكي مراتب رعايت) مرتبتي تعالي  

o هـاي سـاحت  ســاير  بـا ) تلفيقـي  روش و( دينـي  دانـش  و بينش بُعد در) موضوعي روش بين بودن جامع 

 ؛(ديني عمل و نگرش بُعد در و تربيت

o وي عبـاد  ،ياعتقـاد  تربيـت  محـور  و اسـكلت  کـه  عقالنيت، و تعقل به دادن اصالت) محوري عقالنيت 

 انتخاب يا احساسي صرفاً مواجهۀ از پرهيز) عملي و عاطفي ابعاد به توجه ضمن ،(شودي مي تلق اخالقي

 ؛193ينيد رتيبص کسب بر ديتأکي عني ؛(محض تلقين و اجبار و اکراه اساس بر دين

o ؛(رسانه و مسجد مدرسه، خانواده، بين کار تقسيمهماهنگي و ) عوامل همۀ همراهي و مشارکت  

o ؛(اصول حفظ ضمن مكان، و زمان مقتضيات به توجهيي )ايپو و تنوع پذيري،انعطاف 

o ؛(آن نتيجه و اين نوع تربيت فرايند در ايشان اصلي نقش بر تأکيد) متربيان بودن فعال 
                                                 

إِلَى اللّهِ  . در قرآن کريم سورۀ يوسف، آيۀ يكصد و هشتم بر دعوت به خدا و دين حق بر مبناي بصيرت تأکيد شده است ) قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو 193

ام کرد با بينايى به سوى خدا اه من که من و هر کس را که پيروىبگو اين است رعَلَى بَصِيرَۀٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِکِينَ( يعني 

 .خدا و من از مشرکان نيستمکنيم و منزه استدعوت مى
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o ؛(روزمره زندگي مسائل و موضوعات به توجه) محوري مسئله  

o بـراي  شخصـي  تجـارب  و احساسـات  عواطف، از مناسب منديبهره) دين واليي و عاطفي بعد به توجه 

 تبرّا؛ و توالّ ،(تدين گسترش و تعميق

o ؛(آن ابعاد از يكي به داريدين تحويل از پرهيز)تدين  بودن بعدي چند 

o و دينـي ي هـا  ارزشي تعـال  و توسعهي براي ارسف ادب فرهنگ و ارزشمند وي غن راثيم ازي ريگ بهره 

 ي.اخالق

 

 ج( اصول

در اينجا اصول ايجابي مطرح مي شود. رعايت اين اصول  مستلزم برخـي نبايـدهاي کلـي در ايـن زمينـه اسـت از            

جمله: پرهيز از  تحويل تربيت اعتقادي، عبادي و اخالقي به يكي از ابعاد شناختي، عاطفي، رفتاري دينـداري )پرهيـز   

و اجبار در بعد اعتقادي و نگرشـي تربيـت دينـي؛ پرهيـز از      انگاري(؛ پرهيز از تلقين، اکراهسونگري و تحويلاز يك

مدعيان دين واخالق؛ پرهيـز از رويكـرد  عاطفـه گرايـي      ۀتقارن دعوت به اصل دين و اخالق با دفاع از عملكرد هم

وايمان گروي صرف  )به معناي واگذاشتن عقل و معرفت(؛ پرهيز از تكفير و تفسيق )تأکيد بر اقنـاع، شـرح صـدر و    

حجم زياد مطالب ديني )بدون توجه به ظرفيت فكري مخاطب(؛ پرهيز از تحجـر   ۀوگو و مدارا(؛ پرهيز از ارائ گفت

 گذاري و التقاط و پرهيز از تطويل و تكرار ممل خاطر.گرايي و بدعتو خرافه

 مداوم  اصل تحول

 مصاديق اين اصل عبارت اند از:  

o باطن؛ تحول به ظاهر اصالح از حرکت  

o مداري؛تكليف به پيامدگرايي زا حرکت 

o استدالل؛ و انتخاب و تبيين به عادت و تلقين از حرکت 

o يقين؛ و اطمينان به ظن از حرکت 
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o شخص؛ خود توسط يابيارزش به بيروني ارزيابي از حرکت 

o سـپس  و( سـازي مصـون ) محـيط  مقابـل  در مقاومـت  سـوي  به( محدودسازي) محيط اصالح از حرکت 

 آن؛ بر تأثيرگذاري

o ؛(تصعيد) اخروي هايانگيزه به مشروع دنيوي هايانگيزه از حرکت 

o اجتماعي؛ اصالح به فردي اصالح از حرکت 

o الهي؛ هايارزش به انساني عام هايارزش از حرکت 

o فردي؛ انتخاب به ايبرنامه اجبار از حرکت 

o شخصي التزام به بيروني الزام از حرکت. 

 اصل ايجاد توازن

 اند از: مصاديق اين اصل عبارت

o سنت؛ به نسبت هم، و مدرنيته به نسبت هم نقادي، روحيۀ پرورش بر تأکيد 

o ؛(اصول حفظ ضمن) هاخانواده و هافرهنگ خرده و محيطي متنوع واقعيات به نسبت پذيريانعطاف 

o باطن؛ و ظاهر نيب توازن 

o ن؛يد و اخالق ميان قيتلف  و توازن 

o تزکيه؛ و تعليم هماهنگ و مناسب ترکيب و تلفيق 

o ها؛آن ميان مشترکات بر تأکيد ضمن متربيان، جنسي و فردي خصوصيات به توجه 

o ؛(تفريط و افراط از پرهيز) اعتدال رعايت 

o  تأکيد متوازن و سازوار بر استفاد از روش هاي مختلف تربيت اخالقي و ديني؛ 
o ؛ 193ياخالق عمل و تيحساس استدالل، ن،ييتب بر متوازن ديتأک 

o مكان و زمان مقتضيات به نسبت پويايي، و ديني ثابت امور حفظ بين جمع. 

 

                                                 

. اين رويكرد نه شناخت گرايي صرف است و نه گرايش به رفتارگرايي دارد بلكه تأکيد هماهنگ و متوازني بر شناخت و عمل اخالقي و  193

 استعالي عواطف دارد.
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 ها )األهم فاَألهم(اصل رعايت اولويت

 مصاديق اين اصل عبارت اند از:

o تعبّد؛ بر استدالل اولويت 

o ؛(معلول با برخورد به نسبت علت با مبارزه تقدم) درمان بر گيريپيش تقدم 

o فاسد؛ به افسد دفع 

o ها؛زيبايي به نسبت شدن آراسته بر اخالقي هايزشتي از پيرايش تقدم 

o مؤثردرآن؛ عوامل و ليرذا دفع بر رفع تقدم 

o ؛(غضب بر رحمت تقدم) عدل بر فضل تقدم 

o ت؛يمحدود بر تيمصون اصالت 

o (.انيمتربي زندگي واقع مسائل بر ديتأک باي ) اجتماع وي فردي زندگ در اخالق و نيد برکاربرد ديتأک 

بُعـد پيامـدي اخـالق و ديـن بـايد از اين روش مـورد تـوجه قـرار گيــرد کـه اخـالق و ديـن بـا مسائل زندگي     

روزانه مرتبط شود. براي مثال، با توجه به گسترده شدن کاربرد فاوا، اخالق در حوزۀ تربيت اخالقي بايد مورد توجه 

ارانه را در اين محيط مجازي در نظر بگيرند. همچنين است رعايت  قرار گيرد و بيان مهارت هاي کاربرد اخالق مد

 .اخالق زيست محيطي و مانند آن 

 

 

 033 سياسي و اجتماعي تربيت ساحت.  5ـ9ـ2

 قلمرو و حدود( الف

 که است هاييشايستگي کسبساحت تربيت اجتماعي و سياسي بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي ناظر به       

 قلمـرو . کنند مشارکتي واجتماعي اسيسي ها تيفعال در و باشند آگاه و فعالي شهروندان  تا سازدمي قادر را متربيان

 : است ريز موارد شامل سياسي اجتماعي تربيت ساحت

                                                 

استفاده شده است. براي  -از مجموعه مطالعات نظري سند ملي آموزش وپرورش -(1733اين بخش، از نتايج تحقيق فرمهيني فراهاني ) .در 199

 توضيحات بيشتر به اصل  اين تحقيق رجوع کنيد.
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 شايسـته  تعامـل  ،. . .(و همكاران و همسايگان دوستان، خويشاوندان، خانواده، اعضاي) ديگران با مناسب ارتباط        

 سياسـي،  و اجتمـاعي  مشـارکت  پـذيري،  مسـئوليت  قـانون،  رعايـت ) سياسـي  و مـدني  نهادهـاي  ساير و دولت نهاد با

 همـدلي،  و وفـاق  بردباري،) ارتباطي هايمهارت و اجتماعي اخالق و دانش کسب ،(اجتماعي هايارزش پاسداشت

 تفـاهم  فرهنگي، ميان تعامل و درک اجتماعي، عدالت سياسي، فهم و درک جويي،مسالمت اجتماعي، فهم و درک

 . است...( وي سيانگل ،يعربي )جهان ،يمحلي( فارس)ملي زباني هايي توانا تفاهم، و وحدت حفظ المللي،بين

 رويكرد( ب

 خـانواده "در تربيـت يافتگـان    مدارانـه فضـيلت  تيعضوي برا تربيت سياسي، و اجتماعي تربيتجهت گيري ساحت 

 .است "صالحۀ وجامع  صالح

 انسـان  تيـ هوي هاي اديبني ـريگ شكل در که است ارتبـاطي هـا مـؤلفـه نيتري اساس ازي يك خانواده با ارتباط      

 شـكل  نيـ ا تـداوم  وي ريـ گ شكل و آني براي آمادگ ،يخانوادگي زندگ اساس، نيا بر. داردي نشدن انكاري نقش ها

 ديتأک از نظر صرف ،يعموم وي رسم تيترب در. استي اجتماع تيتربي اساس وي اصلي ا مؤلفه ازي اجتماع اتيازح

ي مـ  محسـوب  خـانواده  استحكام لوازم از و شوندي م منجر خانواده نهاد تيتقو به کهي عوامل)هيپاي هاي ستگيشا بر

 . شودي مي جد توجه زيني مادر نقش وي پدر نقش مانندي تيجنسي ها نقش به گردند،

 کانون در  گذشت چنانچه که استي مشترکي هاي ستگيشا ازي خانوادگ مشترکي زندگي براي آمادگ واقع در     

 كرديرو كي يعموم وي رسم تيترب دري تيجنس تيترب كرديرو اما رد،يگي م قرار زيني عموم وي رسم تيترب توجه

 ليتشـك ي بـرا ي آمـادگ  جـاد ياي اصـل ۀ فـ يوظ کـه  نيـ ا و استي رشد سطح به توجه نرم كرديرو از منظور. است نرم

 را الزمي هاي آمادگي عموم وي رسم تيترب حال هر به  اما. بود خواهد ربطي ذي نهادهاۀ برعهد( ازدواج) خانواده

ي تيجنسـ  تيهو نيتكو واقع، در وي خانوادگي زندگي برا را الزمي ها مهارت و هاي وتوانمند صفات  کسبي برا

 استيس کردن دنبالي برا خود،ي ها تيظرف به باتوجه ،يعموم وي رسم تيتربي کل طور به. آوردي م فراهم انيمترب

   نمود خواهد دنبال را الزمي ها نهيزم صالح،ۀ جامعي ريگ شكلي راستا در و صالحۀ خانواد حفظ و ليتشك
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 بـه  مربـوط  مباحـث  در ،يشهروند واژۀ کليدي اهميت لحاظ به صالح،ۀ جامع در تيعضوي براي آمادگ به جاديا     

 هـاي مشـغولي دل از يكـي  خـوب  شـهروندان  تربيت گمانبي. است گرفته قرار توجه مورد سياسي و اجتماعي تربيت

 کشـورمان  در اجتمـاعي  حـوزۀ  در که هم مشكالتي و مسائل. دنياست هايکشور از بسياري در تربيتي هاينظام اکثر

 . طلبدمي را شهروندي تربيت در انديشي باز ضرورت ديآي م پديد

 توجـه  اهميـت  از حـاکي  نيز رويكرد اين در و وصف صالح براي خانواده ومدرسه مدارفضيلت واژۀ کارگيريبه     

 کـه  است اينامهمنزلۀآيينبه اخالق. است تربيت نوع اين در ها آن کردن لحاظ و اخالقي و ارزشي مباحث به کردن

 در اخالقـي  هـاي نامـه آيين و هادستورالعمل نيچن. کند رعايت را آن سازدمي موظف بودن، انسان لحاظ به را، انسان

 و سـاختارها  تمـام  فراگيـرِ  سـپهرِ  واقـع  در کـه  ديـن . اندگرفته قرار تأکيد مورد نحو بهترين به ديني، دستورات و دين

 نظـر  مـورد  بايد است سياسي و اجتماعي تيترب در( معيار نظام) هنجارفرست منبع و سياسي و اجتماعي سازوکارهاي

 کنـد؛  ايفـا ي اجتمـاع  وي خانوادگ سطح در اجتماعي مناسبات اعتالي و هدايت در را خود بديلبي نقش و قرارگيرد

 تربيـت  در ــ داشـت  خواهـد  همراه به نيز را طبيعت و ديگران خود، با رابطۀ اصالح که ـ خدا با رابطۀ اصالح که چرا

  211.داد خواهد جهت آن به و استي ديکلي عنصر سياسي و اجتماعي

 

  اصول( ج

o ؛211جامعه و متربي سازندۀ روابط به توجه 

o ؛212استبداد وي خودکامگ خودمحوري، از متربي خروج زمينۀ ساختن فراهم 

o ؛217مكمل عنصر دو صورت بهي واجتماعي خانوادگي  هامسئوليت و حقوق به نگريستن  

                                                 

 اصل با چنينهم. دارد تناسب ،«ابعاد و مراتب همۀ در طيبه، حيات تحقق براي متربيان شدن آماده» يعني تربيت کلي هدف با رويكرد اين. 211

 . است سازگار عمومي، و رسمي تربيت بر حاکم اصول از ديني، معيار نظام با انطباق

 نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.جانبه. ناظر به اصل همه211

 و عمومي.نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي جانبه. ناظر به اصل انطباق با نظام معيار ديني و همه212

 گويي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.. ناظر به اصل پاسخ217
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o ؛211جامعه و متربي عزت و آدمي متمايز و ممتاز فرديت قرارگرفتن نظر مورد 

o ؛211(يمل ثاقيمۀ مثاب به  کشوري اساس قانون رشيپذ) مداري قانون و منديقانون بر تأکيد 

o يخـانوادگ  حيات در متربيان( آزادانه و آگاهانه عمل) فعال مشارکت براي پايه هايشايستگي به توجه، 

 ؛ي(اجتماع وي فردي زندگ تيريمد)  211ياسيس و اجتماعي اي،مدرسه

o بخش تداوم وي اساس مولفهۀ مثاب به صالح خانواده ليتشكي براالزم  ژهيو و هيپاي هاي ستگيشا به توجه 

 صالح؛ۀ جامع اتيح

o نگـاهي  آن با مستمر بهبود و اصالح براي اقدام و و ديگران  خود موقعيت ونقد پيوسته  بازيابي به توجه 

 ؛213اجتماعيو  يخانوادگ روابط و فرهنگ بستر در اجتماعي هايسنت دامنۀبه  گزينشي 

o ؛213ياجتماع انسجام وي مل وحدت تقويت  يبراي( رانيا ، اسالمي انساني،) مشترک هويت بر تأکيد 

o دشـمني بـا    تبـرّا  و)دوستي ومودت با دوسـتان خـدا(   توالّ رهبران الهي و تيوال شريپذ اصل بر ديتأک(

 ؛دشمنان راه خدا(

o ؛يريپذ ظلم عدم وي زيست ظلم بر ديتأک  

o جهان؛ در عدالت وگسترشي بشر تيمسئول وي جهان رسالت بر ديتأک 

o ؛يجهان وي مل سطح در ها فرهنگ خرده و مخالف ديعقا تحمل و مدارا بر ديتأک 

o ان؛يمترب تيهو دري آزادگ منش پرورش بر ديتأک 

                                                 

 . ناظر به اصل کرامت از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.211

 . ناظر به اصل مشارکت از اصول حاکم بر نظام تربيت رسمي و عمومي.211

 .عمومي و رسمي تربيت نظام بر حاکم اصول از مشارکت اصل به ناظر. 211

 ناظر به اصول خردورزي، کرامت و آزادي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.. 213

 .عمومي و رسمي تربيت نظام بر حاکم اصول از گراييحدت و اصل و نگريجانبههمه اصل به ناظر. 213

https://zemnekhedmat.org



  جمهوری اسالمي ايراندر رسمي وعمومي تربيت فلسفه بنيادين :نظری تحول  مباني

 

151 

 

o ؛ 219کار و عبادت و وظيفه و اختيار تكليف، و حق سياست، و دين ميان سكوالر تفكيك طرد 

o ؛ياخالق لياصي ها ارزش انتقال جهت دري فارس اتيادب راثيم به توجه 

o وي رانـ يا مشـترک  تيـ هو جـاد ياي درراستاي رانيا وي اسالم تمدن و فرهنگ ارزشمند  راثيم به توجه 

 ي. اسالم

   201بدني و زيستي تيترب ساحت. 5ـ9ـ9

 قلمرو و حدود( الف

 و سـالمت  ارتقـاي  و حفـظ ساحت تربيت زيستي و بدني بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي است که نـاظر بـه   

 عوامـل  بـا  مبـارزه  روانـي،  و جسـمي  قـواي  تقويت ديگران، و خود قبال در متربيان رواني و جسمي بهداشت رعايت

 تـأمين  و بدني قواي پرورش) ساحت اين قلمرو. است طبيعت به احترام و زيست محيط از حفاظت بيماري، و ضعف

 : دهدي م پوشش را ريز موارد(جسمي سالمت

 و رفاه از برخورداري زندگي، در شادابي حفظ اساسي، نيازهاي تأمين) اجتماعي و فردي سالمت جنسي، تربيت      

 ،(فـردي  آراسـتگي  و پـاکيزگي  و روح و جسـم  از مراقبـت  فراغـت،  اوقـات  و سـالم  تفريحـات  از اسـتفاده  سالمت،

 از شـهري،آگاهي  بـوم زيست حفظ قبال در مسئوليت احساس) شهري بومزيست قلمروهاي محيطي،زيست بهداشت

 و( شـهري  محـيط  سـالمت  و پـاکيزگي  حفـظ  در هاگرايش و هاعادت يادگيري و مصرف و توليد صحيح الگوهاي

 از ومغفـول  مهـم  هـايي جنبـه  بـه  مـوارد  اين همۀ واقع در(. آن براي شدن قائل احترام و طبيعت شناخت) طبيعي منابع

 .دارد اشاره  آن کامل وجه در طيبه حيات

 

 

 

                                                 

 عمومي.نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و جانبه. ناظر به اصول اصل انطباق با نظام معيار ديني و همه219

استفاده شده است براي توضيحات  -از مجموعه مطالعات نظري سند ملي آموزش وپرورش -(1733. .در اين بخش، از نتايج تحقيق اسكندري )211

 بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.
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 رويكرد( ب

 حيتوضـ  نيـ ا بـا  وبدن، روح مستمر تعامل: از است عبارت بدني و زيستي تربيت ساحتمهم ترين جهت گيري         

ۀجسمانيــ  نظريـۀ ) اسـت  هسـتي  اصـلِ  در و عميـق  بنيادين، ايرابطه  212بدن و 211روح رابطۀ گيري جهت اين در که

 کامـل  خود جوهر و ذات در وجود، اشتدادي حرکت پايۀ بر جسماني مادۀ که معنا اين به ،(البقاۀروحانيـ و الحدوث

 شامل زين راي روان ابعاد و ابدي يمي تر گستردهي معنا ساحت نيا در سالمت مفهوم ،يفكري فضا نيچن در. شودمي

 .استي قيتلف و نگر کلي نگاه زين تيترب از ساحت نيا كرديرو که گفت تواني م رو نيا از.شودي م

 اصول( ج

o ؛ 217متربيان بدني و زيستي تربيت به مستمر و هماهنگ توجه 

o لحـاظ  هـا، خطـر  ارزيـابي  جهـت  متربيـان  توسط(. ضروري هايتوانمندي) پايه هايشايستگي کسب به توجه 

 ؛ 211آن بهبود براي عمل و بدني و زيستي زمينۀ در خود موقعيت فهم و درک و هاآن بالقوۀ نتايج کردن

o نيـ اي عمـوم  وي رسـم  تيـ ترب از لـذا  اسـت  مطرح شدت بهي جهان جوامع در پرخطري رفتارها بحث امروزه 

ي ابيـ ارز بـا  و کننـد  مراقبـت  آنـان ي زنـدگ  خطرسـاز ي هـا  فرصت با مواجهه در را انيمترب که رودي م انتظار

 تقوا ارزش و است ديتأک موردي اسالم اخالق در موضوع نيا. شوند مواجه ها آن باي دار شتنيخو وي آگاه

 .است صالحۀ جامعي جدّ توجه مورد

o تيترب در انيمترب رشد معنوي و محيطي اجتماعي، زيستي، رواني، جسماني، ابعاد به متعادل و هماهنگ توجه 

 ؛211ها آني بدن وي ستيز

                                                 

جان و روان ياد مي ۀدر زبان فارسي با واژاست که خداوند به آدمي بردميده است. در قرآن کريم، از آن با تعبير نفس و « الهي ۀنفخ». اين همان 211

 .29و  23و حجر:   31، اسراء: 11شود. ن. ک. به مؤمنون: 

، 2، انعام:11، صافات:19، آل عمران: 3و  1، طارق:23، حجر:12، مؤمنون:2. در قرآن تعبيرات مختلفي براي آن به کار رفته است؛ مانند: روم:212

 .11و فاطر:  1حج: 

 نگري و استمرار پيوستگي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي. يك پارچه. ناظر به اصول 217

 . ناظر به اصل خردورزي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.211

 نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.جانبه. متناظر با اصل همه211
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o اتيـ آ ازي ا هيـ آۀ مثابـ  بـه  ستيز طيمح به احترامي يعن ط،يمح با سالمۀ رابط جادياي ستگيشا کسب به توجه 

ي بـرا ي( ا لهيوسـ  نگـاه )  آني هـا  تيظرف ازي اخالق و معقولي مند بهره حال، نيع ودري( ا هيآ نگاهي) اله

 ؛يبشر اتيحي فيک سطحي اعتال

o در طبيعـت  و هـا انسـان  از اعـم  خداونـد، ي هـا  دهيآفر به نسبت پذيريمسئوليت و تعهد روحيۀ ايجاد به توجه 

 متربيان؛

o ان؛يمتربي جنسي ها تفاوت به توجه باي جنس تيترب به توجه 

o ؛211انيمتربي بدن تيترب و سالمتۀ نيزم در مؤثر و سهيم عوامل و نهادها همۀ تعامل و مشارکت به توجه 

o ان؛يمتربي براي خانوادگي زندگي ستيز ابعاد با مرتبط ه،يپاي هاي ستگيشا کسب مناسبۀ نيزم جاديا به توجه 

o  هاي تربيت رسمي و عمومي است. اين امروزه مهارت هاي زندگي بخشي از موضوعات مورد توجه نظام

موضوع را مي توان در همۀ ساحت هاي تربيت مورد نظر قرار داد. در اينجا بر مهارت هاي ناظر بر بُعد 

 سالمت جسماني و مراقبت از آن تأکيد مي شود؛

o به توجه حال نيع در وي بدني همگان تيترب درسطح الزمي هاي ستگيشا کسبي براي ساز نهيزم به توجه 

  ؛يقهرمان سطوح در ،يبدن تيترب ژهيبو الزم،ي هاي ستگيشا کسبي براي ساز نهيزم

o سالمتۀ حوز در ژهيو و هيپاي هاي ستگيشا کسبي ساز نهيزمي براي ررسميغ تيتربي ها تيظرف به توجه 

 ي.بدن تيترب و

   207هنری و شناختيزيبايي تربيت ساحت. 5 ـ 9 ـ 4

 قلمرو و حدود( الف

 و خيال قوۀ رشدبخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي است که ناظر به  هنری و شناختيزيباييساحت تربيت 

 يـا  مـادي  ـ زيبايي داراي افعال و موضوعات درک توان) انيمترب شناختيزيبايي ذوق و احساسات عواطف، پرورش

 . است( هنري هايارزش و آثار از قدرداني و هنري آثار خلق توان  ـ معنوي

                                                 

 عمومي.. ناظر به اصول مشارکت و تعامل از اصول حاکم بر تربيت رسمي و 211

استفاده شده است. براي توضيحات  -از مجموعه مطالعات نظري سند ملي آموزش وپرورش -(1733. در اين بخش از نتايج تحقيق رضايي ) 213

 بيشتر به اصل  اين تحقيق رجوع کنيد.
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 رويكرد( ب

 رويكـرد  و اصـلي  رويكـرد ۀ مثابـ  بـه  محـور،  موضـوع  هنـري  تربيـت  ،هنری و شناختيزيبايي تيترب ساحت در 

 . است شده انتخاببه مثابۀ جهت گيري کلي  اين ساحت  و مكمل رويكرد منزلۀ به  معنا و احساس دريافت

 ضـمن  رويكرد، اين .دارد تريبيش جامعيت ديگر، رويكردهاي با مقايسه در محور موضوع هنري تربيت رويكرد    

 در مطـرح  رويكـرد  سـه  مشـترک  فصـل  که ـ شناسيزيبايي و هنر تاريخ هنر، توليد معرفتيِ قلمرو سه از برخورداري

 ايـن  تمـايز  وجـه  کـه  هسـت  نيـز  هنـر  نقد معرفتي قلمرو شامل ـ شودمي شمرده هنری و شناختيزيبايي  ساحت

 . آيدمي شماربه ديگر رويكردهاي به نسبت رويكرد

 هنـر،  خلـق  ديگـر،  عبارت به. معناست کشف و معنا خلق فرآيند دو شامل معنا و احساس دريافت رويكرد اتخاذ      

 خـاص  گـذاري، رمـز  يـا  معنـا  خلـق . است گشاييرمز نوعي هنر، دريافت و درک و رمزگرداني يا گذاريرمز نوعي

زيبـايي  ادراک کـه آن بـه  مشـروط  اسـت؛  فـن  غيراهـل  و عادي افراد به مختص گشايي،رمز يا معنا کشف و هنرمند

 ادراک پـرورش  کـه  ،يا حرفـه  هنرمنـد  پـرورش  نـه  ،يهنـر  تربيت هدف رواين از. باشد يافته پرورش هاآن شناسي

 ادراکـي  رويكرد به محور، موضوع هنري تربيت رويكرد کنار در است الزم لذا. است متربيان همۀ در شناسيزيبايي

 واقـع  ريـزي برنامـه  و گيـري، تصـميم  گذاري،سياست مبناي رويكرد دو اين و شود توجه هم معنا و احساس دريافت

  213.شوند

  اصول( ج

o حواس؛ برپرورش ديتأک  

o ؛ 203خيال قوۀ و تخيل پرورش مناسبي ها نهيزمي ساز فراهم 

                                                 

 هنـري  و زيباشـناختي  تربيـت  سـاحت  نظر مورد اهداف با چنينهم و تربيت فلسفۀ در شده مطرح اصول و اهداف مباني، با منتخب رويكردهاي. 213

 طبيعـت، » و.« آدمـي  زنـدگي  غايـت  بـه  نـاظر  و ذهنـي  و عيني جنبۀ دو داراي است ارزشي زيبايي» شناختي ارزش مباني با چنينهم. دارد سازگاري

 اصـول  بـا  متنـاظر  طيبـۀ  حيـات  تحقـق  بـراي  متربيان شدن آماده يعني تربيت، غايت راستاي در. است هماهنگ.« دارد ايآيه و ابزاري ارزش توأمان

 و تربيـت  عـام  اصـول  از پيوستگي و استمرار پذيري،انعطاف و پويـايي انسجـام، و پارچگي يك تـربيتـي، عـدالت عقالنيت، مرتبتي، تعالي و تدريج

 عمومي و رسمي تربيت فلسفۀ نگري پارچه يك و نگري جانبه همه اصول با هنري و شناختي زيبايي تربيت ساحت رويكرد دو اين ترکيب چنينهم

 . دارد سازگاري نيز

 نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.جانبه. ناظر به اصل همه219
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o ؛ 221متربيان براي رمزگشايي و رمزگذاري شايستگي کسبي ها نهيزمي ساز فراهم بر ديتأک 

o ؛ 221همگاني تربيت مثابۀبه هنری و شناختيزيبايي تيتربي تلق 

o ؛ 222انيمتربي برا خالقيت و آفرينشگري شرايط و ها زمينهي ساز فراهم بر ديتأک 

o هـاي برنامـه  کـل  بـر  حـاکم  روح و درسي فـرابـرنـامۀ يك منـزلۀبـه هنري و شناختي زيبايي تربيت بر ديتأک 

 ؛227درسي

o هنري؛ و شناختي زيبايي تربيتي ريپذ انعطاف بر ديتأک   

o 221متربيان در هنري تخصص و گرايش زمينۀ آوردن فراهم بر ديتأک . 

 225ایحرفه و اقتصادی تربيت ساحت.  5ـ9ـ5

 قلمرو و حدود( الف

 مهـم  ابعـاد  از يكـي  اي بخشي از جريان تربيت رسمي و عمـومي اسـت کـه نـاظر بـه     ساحت تربيت اقتصادي و حرفه

 امـر  تـدبير  در انيـ مترب هاي توانايي رشد به ناظر ساحت اين. هاستانسان معيشتي و اقتصادي بُعد يعني آدمي زندگي

 التزام اي،حرفه مهارت و درک اقتصادي، مسائل فهم و درک نظير اموري)  است ايحرفه و اقتصادي تالش و معاش

 توسـعۀ  و حفـظ  جهـت  تـالش  وري،بهـره  رعايـت  بيكـاري،  و بطالـت  از پرهيز کارآفريني، توان اي،حرفه اخالق به

 هـا ارزش و اخالق به التزام و معامالت احكام و کار و کسب قوانين مراعات اقتصادي، عدالت بسط به اهتمام ثروت،

 (.اقتصادي روابط در

 رويكرد(ب 

 برخـي  کـه  اسـت  221تلفيقـي  و نگـر کـل  گيري جهت ايحرفه و اقتصادي تربيت ساحتمهم ترين جهت گيري       

 : از اند عبارت آن هاي مشخصه

                                                 

 نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي .جانبه. ناظر به اصل انطباق با نظام معيار ديني و اصل همه221

 اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.نگري از جانبه. ناظر به اصل عدالت و اصل همه221

 . ناظر به اصل تكيه بر نظام معيار و خردورزي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.222

 . ناظر به اصل استمرار و پيوستگي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.227

 . ناظر به اصل پويايي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.221

استفاده شده است. براي  -از مجموعه مطالعات نظري سند ملي آموزش وپرورش -(1733از نتايج تحقيق علي اصغر خالقي ). در اين بخش، 221

 توضيحات بيشتر به اصل  اين تحقيق رجوع کنيد.
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o و فـردي  ابعـاد  در طيبـه  حيـات  تحقـق  راسـتاي  در فـرد  وجـودي  هـاي ساحت و ابعاد متعادل و متوازن توسعۀ 

 اجتماعي؛

o کسب تالش، و کار ارزش مانند اي،حرفه و اقتصادي زمينۀ در اخالقي و ديني اصيل هايارزش سازيدروني 

 ر؛يتبذ و اسراف از زيپره عهد، بهي وفا تعاون، عدالت، و انصاف حالل،

o العمر؛مادام يادگيري براي متربيان هايشايستگي توسعۀ و ايجاد به گرايش 

o ؛ياسالم اريمع نظام بري مبتن مصرفي الگوۀ توسع وي ريگ شكل به توجه 

o و عمـومي  و رسـمي  تربيـت  نظـام  بـين  و تربيـت  هايساحت و عمومي و رسمي تربيت مراحل بين موانع رفع 

 :طريق از جامعه و مدرسه بين و جامعه نيازهاي

o عمومي؛ و رسمي تربيت مراحل همۀ در عمومي و رسمي تربيت با ايحرفه و اقتصادي تربيت مناسب تلفيق  

o جامعه؛ در هاحرفه و مشاغل تحول فردي، نيازهاي آوردن حساب به  

o (.است گيريياد فرآيند از بخشي که) کاري تجربۀ به توجه و 

o مسـتمر  اصـالح  و شـناخت  بـراي  دهـد  اجـازه  متربيـان  به که ايگونهبه العمر،مادام يادگيري شايستگي ايجاد 

 .دهند توسعه مداوم طور به را عام ايحرفه هايشايستگي بپردازند جامعه در خود اقتصادي موقعيت

 مشـخص،  زمانيِ دورۀ يك در شده محصور و خشك مدارِمهارت يا محوردانش رويكردهاي جاي به نتيجه، در      

 و توسـعه  آن نتيجۀ که بود خواهد نياز ايحرفه و اقتصادي تربيت ساحت در تربيت از تلفيقي و گراکل رويكردي به

 ها،ساحت همۀ در گرانيد و خود موقعيت مستمر بهبود و اصالح راستاي در متربيان وجودي هايظرفيت کليۀ تعالي

  اجتمـاعي  و فـردي  ابعـاد  در طيبـه  حيات تحقق هايزمينه از يكي ترديدبي و است ايحرفه و اقتصادي تربيت ويژهبه

 . ديآي م شمار به

 

 

 

                                                                                                                                                             

 نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي است. جانبه. اين رويكرد متناسب با اصل همه221
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  اصول( ج

o و رسـمي  تربيـت  نظـام  سـاختار  هماهنگي طريق از عمومي و رسمي تربيت نظام ساختار در هم) 223پذيريانعطاف 

 در جديـد  هـاي شايستگي ايجاد با آن هماهنگي طريق از درسي برنامۀ در هم و کشور اقتصادي ساختار با عمومي

 ؛(آن مستمر سازيروزبه و متربيان

o سـازي روزبـه  و مسـتمر  خودآموزي با را الزم هايشايستگي متربيان که تربيتي)223مداوم و مستمر تربيت بر تأکيد 

  ؛(آورند دست به خود هايتوانمندي

o بـه  کنـد،  تربيـت  توانمند و کارآفرين را متربيان بتواند امكان حد تا بايد درسي هايبرنامه) 229کارآفريني به توجه 

 و خـود  بـراي  بتواننـد  و گيرنـد  فرا را کار بازار و جامعه متنوع هاينياز به گوييپاسخ و آشنايي هايراه که نحوي

  ؛(کنند توليد کار ديگران

o  هــايروش و درسـي  هــايبرنامـه  توليـد  در متربيــان اسـتعدادهاي  و عاليـق  تنــوع و فـردي  هـاي تفــاوت بـه  توجـه 

  ؛271تدريس

o ؛ياقتصاد وي ا حرفه رشد ازين شيپ عام،ي هاي ستگيشا کسب به توجه  

o ؛ياسالم اريمع نظام چوب چهار در عتيطب ازي ريگ بهره  دري اخالقي هاي ستگيشا برکسب ديتأک  

o و جامعـه ،خانواده بـا  درارتباط هاآن گروهي و فردي مسائل حل منظور به متربيان در مناسب هايشايستگي کسب 

  ؛271کار محيط

o 272.ايحرفه و اقتصادي تربيت در ارتباطات و اطالعات فناوري از مطلوب استفادۀ 

 

                                                 

 پذيري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.انعطاف. ناظر به اصل پويايي و 223

 . ناظر به اصل استمرار و پيوستگي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.223

 . ناظر به اصل پويايي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.229

 . ناظر به اصل عدالت تربيتي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.271

 پويايي و خردورزي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.. ناظر به اصول 271

 . ناظر به اصول پويايي و خردورزي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.272
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 299فناوری و علمي تربيت ساحت. 5ـ9ـ6

 قلمرو و حدود( الف

هــا  شايسـتگي  به کسبساحت تربيت تربيت علمي و فناوري بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي است که ناظر 

نتـايج تجـارب    ۀگيـري و توسـع  هـا ومهـارت هـا(يي است که متــربيان را در شنــاخت و بهـره   )صفـات و توانمنـدي

علم و فناوري ياري کند تا بر اساس آن متربيان قادر شوند، با عنايت به تغييرات و تحـوالت   ۀمتراکم بشري در عرص

(، بينشـي  271هستي( و استفاده و تصرف مسئوالنه در طبيعت )نگاه ابزاري اي بهآينده، نسبت به جهان هستي )نگاه آيه

 مدار کسب کنند. ارزش

توانـد بـه   از طبيعت منجرخواهد شد، کـه مـي   ۀگيري مسئوالناي و ابزاري منجر به تصرف و بهرهترکيب نگاه آيه      

  بينجامد.ك راهبرد اساسي در نگاه انسان به طبيعت و حفظ و مراقبت از آن ي

 عمـومي،  و پايـه  هـاي دانش درک و فهم راستاي در جامعه افراد توانمندي رشد به ناظر تربيت از ساحت اين لذا      

 بـروز  جهـت  آمـادگي  انتقـادي،  تفكـر  تـوان  منطقـي،  و علمـي  تفكـر  شيوۀ کارگيريبه افزايي،دانش مهارت کسب

 .است زندگي کيفيت بهبود براي فناورانه تفكر و بينش دانش، کسب به ناظر زين و نوآوري و خالقيت

  

  رويكرد( ب

 نظـام  چهـارچوب  در 271تلفيقـي  و نگـر کـل  گيـري  جهت فناوري، و علمي تربيت ساحتمهم ترين جهت گيري      

 : از اند عبارت آن هاي مشخصه از برخي که استي اسالم اريمع

o فناوري و علم تلفيق به ناظر تر،وسيع معناي در که عملي و نظري تربيت به مانزهم توجه يا عمل و نظر تلفيق 

  است؛

o مفهوم به عتيطب شناخت ضمني يعن)گريهمد با آن شناخت وي ابزار نگرش و عتيطب بهي ا هيآ نگاه قيتلف 

 ؛(شود گرفته بهره آن ازي اخالق و روشمند صورت به شودي م تالش ،ياله جالل و جمال اتيآ ازي ا هيآ

                                                 

استفاده شده است. براي  -از مجموعه مطالعات نظري سند ملي آموزش وپرورش -(1733. در اين بخش، از نتايج تحقيق محمود اماني تهراني ) 277

 توضيحات بيشتر به اصل  اين تحقيق رجوع کنيد.

 تربيت در جمهوري اسالمي ايران..  ۀشناختي فلسفمباني ارزش ۀاز مجموع« اي و ابزاري به طبيعتنگاه توأمان آيه». بر اساس مباني 271

 نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي است. جانبه. اين رويكرد متناسب با اصل همه271
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o ن؛يد و علمي هماهنگ بر ديتأک 

o ؛يفيک وي کمّ پژوهشي كردهايرو به متوازن و متعادل توجه 

o  و ديـدگاه  متربيـان  شـود مـي  تـالش  آني طـ  کـه  ؛يعلمي  هارشته و علومي مرزهاي تنيدگ درهم مالحظه 

 بيابند؛ هستي جهان به نسبت جامع نگرشي

o اين از. هاآن چيستي صرفاً نه هاست،آموخته چرايي به ناظر عمدتاً مسئله اين که محتوا مداريارزش به توجه

 هـدف  و غايـت  راسـتاي  در يعنـي  باشـند؛  سـودمند  و مفيـد  بايد( هايادگيري) شده کسب هايشايستگي رو

 بـه  مستمراً تا کنند کمك هاآن به و باشند هايادگيرنده زندگي با مرتبط و نيازها با متناسب چنينهم و تربيت

  بپردازند؛ گرانيد و خود موقعيت بهبود و اصالح براي عمل و شناخت

o و علمـي  تربيـت  در فرآينـدي،  هـاي مهـارت  بـين  تلفيق ويژهبه علمي هاينگرش و هادانش ها،مهارت تلفيق 

 منزلـۀ بـه  محتـوا،  يادگيري جريان در ارتباطي و اطالعاتي سواد به مربوط هايمهارتي ريکارگ به و فناوري

 . بهتر و ترعميق يادگيري و ياددهي براي ابزاري و روشي

 اصول( ج

o ؛271(خالق تعظيم و خلقت عظمت درک) خدا با ارتباط منظر از هستي، جهان از متربيان درک به توجه  

o ؛يفناورۀ حوز وي وکاربردي( تجرب وي اضيري انساني)نظر علومي ها عرصه به متوازن و متعادل توجه 

o ؛273متربيان آيندۀ و حال اجتماعي و فردي زندگي با يادگيري محتواي ارتباط 

o ؛273اخالقي هايارزش توسعۀ و مداريارزش 

                                                 

 . ناظر به اصل انطباق نظام معيار ديني از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.271

 رسمي و عمومي.. ناظر به اصول خردورزي ، عدالت و پويايي از اصول حاکم بر تربيت 211

 . ناظر به اصل انطباق نظام معيار ديني از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.273
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o ؛279مسئله حل و نقاد خالق، منطقي، تفكر هايتوانمندي رشد 

o ـ ) عملـي  هـاي  ومهـارت  هـا توانمنـدي ي تعـال  و نيتكـو  قيـ طر از علـم  ديـ تولي براي ساز نهيزم  وي کمّ

 ؛211متربيان زندگي و هانياز با متناسبي(فيک

o 211بشر زندگي در فناوري و علم توسعۀ و رشد آيندۀ اندازچشم به توجه. 

 

  

 اركان تربيت رسمي وعمومي. 5ـ4

 و رسـمي  تربيـت  جريـان  شايسـتۀ  تحقـق  در( مـؤثر  و سـهيم )اصـلي  عناصر همان عمومي، و رسمي تربيت ارکان      

 خـانواده،  ،(حاکميـت ) اسـالمي  دولـت : از اند عبارت تيترب نوع نيا در آفريني نقش زانيم ترتيب به که اندي عموم

 . دارند کننده متعادل و مكمل نقش گرييكد به نسبت عوامل اين البته. غيردولتي هايسازمان و نهادها رسانه،

 :ميپردازي مي وعمومي رسم تيترب در ارکان نيا نقش نييتب به شتريب ليتفص با نكيا   

 

 دولت اسالمي )حاكميت(.0-4-5

صنعتي نيـز   ۀهاي جامعصنعتي با خصلت ۀهاي جامعالگوهاي رايج تربيت رسمي و عموميِ برخاسته از ضرورت       

جا که در الگوهاي رايج تربيـت  در اين الگوهاست. از آن ۀرو، تمرکز نهادي ويژگي برجستعجين شده است. از اين

شـود، مـديريت و   هدايت رفتارهاي آحاد جامعه ارائـه مـي  رسمي، معيارها )استانداردها( و رفتارهاي معيار شده براي 

ريـزي  ريزي آن ضرورتاً متمرکز و تحت کنترل نظام سياسي صورت مـي گيـرد. هرچنـد در مـديريت و برنامـه     برنامه

)کنترل( تربيت رسمي، عوامل متعددي مانند فرهنگ عمومي، ساختار اقتصادي، تحوالت علمـي و فناورانـه، محـيط    

ها دخالت دارند. به سخن ديگر، در عصـر جهـاني شـدن بـي ترديـد ايـن       للي، جهاني شدن و مانند اينالمسياسي بين

                                                 

 . ناظر به اصول خردورزي، و آزادي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.279

 نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.جانبه. ناظر به اصل همه211

 کم بر تربيت رسمي و عمومي.. ناظر به اصل خردورزي از اصول حا211
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نظارت و کنترل بر چگونگي هاي تربيت رسمي و عمومي کاهش مي يابد. با اين حال  نقش دولـت و حاکميـت در   

 دهد. ها جهت ميبه آن کند يااين ميان بسيار حساس است؛ زيرا به نوعي تأثيـر عـوامل ديگر را کنتـرل مي

نظام سياسي با تربيت رسمي، مورد نقد و نظر فراوان واقع گرديده و به سبب ويژگي هاي  تربيت رسـمي،   ۀرابط        

دولت را در  ۀمداخل 212هاي رقيباين رابطه، بطور کلي ومطلق  نفي يا تأييد نشده است. در واقع هيچ يك از ديدگاه

چه مهم است، چگونگي دخالـت دولـت در تربيـت رسـمي و جايگـاه عوامـل       کنند. آنجريان تربيت رسمي رد نمي

شـود.  اينـك بايـد از منظـر     ديگر در تربيت مانند نهادهاي مدني و ... است که موضوعي چالش انگيز محسـوب مـي  

 فلسفۀ سياسي اسالمي اين رابطه تبيين و تجويز گردد.

سـازي بـراي هـدايت مـردم بـه      هاي ديني، زمينـه مت منطبق با مالکهدف از تشكيل حكومت در اسالم يا حكو      

سـاز تحقـق اهـداف مـذکور بـه      رو، ضروري است لوازم و عوامل زمينهاز اين  217سوي کمال و برپايي عدالت است.

سـاز هـدايت و برپاکننـده    تناسب شرايط زماني و مكـاني، مـورد توجـه قـرار گيـرد. يكـي از لـوازِم حكومـِت زمينـه         

تـرين نقـش را در برپـايي و تـداوم چنـين حكـومتي دارد. در روايـات و سـيرۀ         تربيـت بـيش   211است.« تربيت»عدالت

معصومين )ع(، به ويژه پيامبر اکرم)ص( و علي)ع(، اشارات فراواني مبني بر دخـات دولـت در تربيـت آحـاد جامعـه      

بـدر و عهدنامـۀ حضـرت بـه معـاذ،       وجود دارد. دستور پيامبر)ص( مبني تعليم سواد به مسلمانان توسط اسراي جنگ

 211همچنين در عهدنامۀ امام علي)ع( به مالك اشتر اين وظيفه استنباط مي شود.

                                                 

اند از: ليبرال دمكراسي و سوسيال دولت و تربيت رسمي وجود دارد که عبارت ۀسياسي در خصوص رابط ۀ. دو ديدگاه کلي رقيب در فلسف212

زادي فردي و آ ۀهاي خاص خود را دارند؛ اولي دغدغاند؛ گرچه هر يك دغدغهدولت در تربيت رسمي موافق ۀدمكراسي. هردو نوعي با مداخل

 دخالت دولت در تربيت رسمي اختالف نظر دارند.  ۀعدالت. لذا اين دو در نحو ۀدومي دغدغ

 21حديد، آيۀ  ۀ. سور217

. حضرت امام خميني)ره( نيز در کتاب واليت فقيه تصريح دارند که توجه اسالم و انبيا به حكومت و سياست به اين دليل 2جمعه،آيۀ  ۀ. سور211

 ط براي تربيت انسان ها فراهم آيد. است که تمام شراي

 ۀتربيت آحاد جامعه وجود دارد. از آن جمله، فرمايش اميرالمؤمنين)ع( دربار ۀ. روايات بسياري مبني بر لزوم دخالت حكومت اسالمي در حوز 211

لكم و توفير فيئكم و ۀ حقكم عليّ فالنصحيـإن لي عليكم حقاً و لكم عليّ حق؛ فاما »فرمايد: حقوق متقابل مردم و ولي بر يكديگر است. ايشان مي

على االمام أن يعلّم أهل واليته »چنين در غرر از ايشان نقل شده است که ( هم111)نهج البالغه ، « تعليمكم لكيال تجهلوا و تأديبكم لكيال تعلموا.

رسول اهلل)ص( عتاب بن اسيد احكامكم و مصالحكم و قد و قد قلّد محمد »(. در روايتي ديگر آمده است: 991)غرر، ص « حدود االسالم و اإليمان

« ثم بثّ فيهم المعلّمين». . . حضرت رسول)ص( به معاذ براي اعزام به يمن آمده است:  ۀ(  و باز در عهدنام131: 2، ۀ)الحيا« فوّض اليه تعليم جاهلكم

 (. 1731(. ) به نقل از علم الهدي21)تحف العقول، 
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اما عالوه بر شواهد نقلي مذکور، از منظر عقلي نيـز، ورود دولـت اسـالمي بـه مـديريت فراينـد تربيـت رسـمي و               

ر تحقق حقِ بـر تربيـت، بنـابر داليلـي کـه در بحـث       عمومي قابل توجه است. دولت اسالمي به منظور لزوم مداخله د

تـر خواهـد بـود. دالئـل حضـور      تـر و اثرگـذار  ضرورت تربيت رسمي و عمومي مطرح شد، در اين نوع تربيت بـيش 

 اثرگذار تر دولت در تربيت رسمي و عمومي عبارت اند از:

o مندي براي اعتبار آن؛رسميت داشتن و قانوني بودن اين شكل از تربيت و نياز به حضور نهاد قدرت 

o وحدت بخشي تربيت رسمي و عمومي و فراهم آوردن زمينۀ شكل گيري هويت مشترک؛ 

o      اجتناب ناپذيربودن حضور نهاد قدرت در تدبير و مديريت آن در صورتي کـه تربيـت رسـمي و عمـومي از

 واجبات نظاميه تلقي گردد.

يك  ۀمثابحقق تربيت، به ويژه تربيت رسمي و عمومي،  بهرو در برقراري جريان تربيت و سازوکارهاي تاز اين     

اسالمي، دولت اسالمي يكي از ارکان است و ضرورت دارد که در مديريت آن دخالتي  ۀحق اساسي در جامع

يكي از ويژگي بنيادي انسان ها داشتن توانايي دانستن در پي آن داشتن حق  آشكار و وسيع داشته باشد. به طور کلي

ت. مطابق بند اول از اصل سوم قانون اساسي، دولت موظّف است تمامي امكانات کشور را براي رشد و دانستن اس

هاي هاي افراد به کارگيرد و با اين کار موجبات تحقق عدالت را درجامعه فراهم آورد. در بندتعالي افكار و انديشه

اسالمي  ۀبر اين حقوق و احقاق آن در جامعاول تا چهاردهم اصل سوم و اصل نوزدهم و اصل بيستم قانون اساسي 

 تأکيد شده است.

بنابر داليل فوق و مباني حقوقي پيش گفته، دولت اسالمي نسبت بـه حـِق بـر تربيـت آحـاد مـردم تعهـداتي دارد کـه         

 عبارت اند از :

تعهد به رعايت؛  به اين معنا که دولت اسالمي خود بايد از نقض حق تربيت رسمي و عمومي اجتنـاب کنـد و    الف(

ها را محترم شمارد: آزادي افراد آن را محترم شمارد. بر اين اساس، دولت اسالمي بايد دست کم سه دسته از آزادي

مقـررات وقـوانين، آزادي والـدين نسـبت بـه       ها براي ايجاد مدرسه و مـديريت آن مدرسـه در چهـارچوب   يا انجمن

داننـد و آزادي هـر کـودک در    اي که از نظر فلسفي يا مذهبي براي تربيـت فرزنـد خـود مناسـب مـي     انتخاب مدرسه

هايي که بر اساس اهداف مقرر در اسناد معتبر راجع بـه آمـوزش بـه شـكوفايي شخصـيت او      برخورداري از آموزش

 شود. منجر مي
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ايت؛ به اين معنا که دولت اسالمي بايد از نقض حقِ تربيت رسمي و عمومي توسط اشخاص ثالث تعهد به حم ب(

بر اين اساس، دولت بايد مراقب باشد تا شهروندان آزاد و مسئولش  )اشخاصي غير از حاکميت( جلوگيري کند؛

ايد اطالعات عيني و کامل هاي تربيتي فرزندان خود توسط ديگران گمراه نشوند. به همين منظور، دولت بدرگزينش

درخصوص مسائل آموزشي و تربيتي در اختيار والدين يا کودکان قرار دهد. به نظر مي رسد اين تعهد دولت مستلزم 

شكل دادن به نهادي است که پيوسته روندهاي جاري تربيتي جامعه را، به ويژه تربيت رسمي و عمومي، از منظر 

 ايد و آن را اطالع رساني کند.قوانين و اصول اساسي تربيتي رصد نم

گذاري، برنامهالذکر سياستتعهـد بـه تحقق کامـل آن؛ يعنـي دولت اسالمي بـايـد در جهـات تحقق حقوق فوق ج(

اي اسـت کـه نبايـد بـا     گونهويژه در خصوص حق بر تربيت رسمي و عمومي، بهريزي و نظارت کند. حقوق افراد، به

جملـه  نقض حقوق ديگر همراه باشد. به سخن ديگر، بايد تربيتي ارائه شود که موجب ضايع شدن حقـوق ديگـر، از   

گرايي در تقدم حقـوق مطـرود   جانبهطور کلي تأکيد بر وابستگي دروني حقوق است و يكنباشد. به« حق بر امنيت»

چنين در صورت تحقـق  هم 211مختلف با همديگر تعارض داشته باشد.تحقق حقوق  ۀاست. به سخن ديگر، نبايد نحو

 تربيتي توسط والدين، دولت موظف است اين وظيفه را به عهده بگيرد.  ۀنيافتن وظيف

 جنبـۀ  که است اجتماعي و فردي جنبۀ دو داراي که است حقوقي زمرۀ در آن، رسمي نوع ويژهبه تربيت، بر حق       

درخصوص حقوق اجتماعي، دخالت دولت )به نماينـدگي از اجتمـاع( بـراي    .  دارد غلبه فردي جنبۀ بر آن اجتماعي

 الزم، جهت تحقق اين حقوق الزم است. ۀفراهم آوردن زمين

جامعـه بـه دور از    ۀدولت بايد بر برخوداري آحاد جامعه از اين حقوق پايش و نظارت جدي داشـته باشـد تـا همـ         

هاي جسـمي و فكـري   تبعيض، از حقوق مذکور برخوردار شوند. اگر برخي از افراد جامعه امكانات مادي يا توانايي

ها ايجاد کند و از مندي از حقوق مذکور نداشته باشند، دولت مكلف است شرايط مناسبي براي آنالزم را براي بهره

 کنـد مـي  ايجـاب  چنينهم عمومي و رسمي تربيت بر حقِ اجتماعيِ جنبۀد. ها بيش از ديگران حمايت نمايحقوق آن

. ايـن وظيفـه را مـي تـوان     گيـرد  عهـده  بر را آني اجرا و کندي تلق اجتماعي حق يك  جامعه در را آن پايش دولت

نظـارت،  ريـزي، اجـرا و   گذاري، برنامـه سياستگذاري، ها، مانند هدفاي از فرآيندها و فعاليتشامل طيف گسترده

 يابي و اصالح نظام تربيت رسمي و عمومي به شمار آورد. ارزش

                                                 

 گذاري بين حقوق گوناگون تأکيد شده است. عمل کنفرانس وين نيز بر پرهيز از اولويت ۀحقِ بر توسعه و برنام ۀ. در اعالمي211
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کند که دولت آزادي افراد را در انتخاب نوع تربيت و مدرسه محترم ي فرديِ حقِ بر تربيت نيز ايجاب ميجنبه     

سب با عالئق و شمارد و مانع از ايجاد مدارس غير دولتي نشود. در واقع در اين جنبه، افراد آزادانه،  و متنا

 کنند. هاي ويژه و گسترش و اعتالي وجه فردي هويت خويش اقدام مياستعدادهاي خود به کسب شايستگي

فردي آن   ۀاجتماعي تربيت رسمي و عمومي مسئوليت مستقيم به عهده دارد و در جنب ۀبه طورکلي دولت در جنب      

 را ايفا مي کند. ينقش پشتيباني، نظارت وهمكار

 

 

 خانواده  .2-4-5

در اسالم، طبق روايات و احاديث فراوان، تربيت فرزندان وظيفه و تكليف والدين است. در قـرآن کـريم برخـي          

، آيـۀ    213سـورۀ حـريم،     1: آيـات  ا غيرمستقيم بر مسئوليت تربيتي خانواده تأکيـد دارد. از جملـه  يآيات به صراحت 

چنين روايات زيادي دال بر ايـن معنـا ديـده    .  هم211سورۀ مريم 11و آيۀ  219سورۀ طه  172،  آيۀ   213سورۀ بقره 727

که بر مسئوليت تربيتـي خـانواده     212و امام علي)ع( 211 هاي مكرر حضرت رسول اکرم)ص(شود؛ از جمله فرمودهمي

نـد کـه بـا    اصراحت دارند. در قوانين رسمي کشور نيز تربيت فرزندان تكليف والدين دانسته شده است؛ زيرا والدين

 آورند. جلب منافع و دفع زيان از فرزندان، موجبات رشد و تعالي آنان را فراهم مي

جامعـه،   ۀتربيت تكليفي است براي خانواده که قابل فروگذاشتن نيست. رشـد و تعـالي نوباوگـان و نسـل نوخاسـت          

زياد جامعه خواهد ديد. اهميت اين هاي موقع و درست اين تكليف است وگرنه جامعه از آن آسيبمتوقف براداي به

                                                 

 «يا ايها الذين آمنوا قُوا انفسكم و أهليكم ناراً وَقودها الناس و الحجارۀُ. » 213

 «ال تُضارَّ والدۀً بِوَلدها و ال مولودً لَه بِولدهِ. » 213

 ۀِ واصطَبِر عليها. وأمر أهلك بالصلو 219

 . وکان يأمر اهله بالصلوۀ و الزکوۀ و کان عند ربه مرضيا 211

 . برخي از فرموده هاي حضرت رسول)ص( به اين شرح اند: 211

 « حق الولد علي والده ان يحسن اسمه و يحسن من موضعه و يحسن ادبه.»

 « ما ورّث والداٌ ولداً خيراً من ادب حسن» 

 و« نحل افضل من ادب حسنما نحل والدٌ ولداً من » 

القرآن في ظل اهلل يوم ال ظل إال ظله مع أنبيائه و ۀ القرآن، فإن حملـۀ ادبوا اوالدکم على ثالث خصال: حب نبيكم، و حب أهل بيته، و قرائـ» 

 (1731)به نقل از علم الهدي،« أصفيائه.

 (.1731ل از علم الهدي،. امام علي)ع(: علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم اهلل به )به نق 212
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تربيـت را خـود بـه    ۀهـا، وظيفـ  تكليف تا جايي است که دولت اسالمي به هنگام فقدان والدين يا ضعف و سستي آن

هـاي تربيتـي بـه آنـان متـذکر شـود و در       کاري والدين را در تكليـف گيرد. دولت اسالمي بايد هرگونه کمعهده مي

 گيري کند. جع قضايي پيصورت لزوم آن را از طريق مرا

با عنايت به تالزم حـق و تكليـف، در ديـدگاه اسـالمي )مـذکور در مبـاني حقـوقي تربيـت رسـمي و عمـومي(،                 

هاست و دولت اسالمي موظف است در اسـتيفاي ايـن   مشارکت والدين در مديريت تربيت رسمي و عمومي حق آن

ويـژه  حاکميت و خانواده در امـر تربيـت، بـه    ۀبنابراين، رابط حق بكوشد و سازوکارهاي ضروري آن را فراهم آورد.

هـا بايـد نسـبت بـه ديـدگاه و نقـد والـدين نسـبت بـه          تربيت رسمي و عمومي، رابط، طولي و تعاملي اسـت و دولـت  

 گو باشند. هاي تربيت رسمي و عمومي حساس و پاسخچگونگي

شـك، ايـن   سان نيسـت. بـي  تمامي سطوح و انواع تربيت، يك نقش والدين در تحققِ حقِ بر تربيت فرزندان، در       

اما با توجـه   217تر است.تر و ضروريتر، حساسنقش به سبب شرايط رشد کودکان در سنين آغازين زندگي برجسته

هـا  ويژه در تربيت رسمي و عمـومي، خـانواده  هاي فرايند تربيت و تخصصي بودن آن در عصر حاضر، بهبه پيچيدگي

تر بيان شد، دولت اسالمي نقش فعالکه پيشخطير اجتماعي برآيند؛ لذا چنان ۀد به تنهايي از پس اين وظيفتوانننمي

هـا و واگـذاري تمـام و کمـال آن بـر گـردن       تري را به عهده گرفته است؛ اما اين به معناي رفـع تكليـف از خـانواده   

 حكومت نيست. 

آيد که مسئوليت اصلي تربيت کودک در نظام حقوقي ايران از مجموع قوانين و مقررات کنوني کشور ما  برمي      

، 1133، 1113با والدين يا سرپرست قانوني کودک است و نقش دولت در اين زمينه، تكميلي و ثانوي است. )مواد 

هر کودکي از »دارد که حقوق بشر اسالمي نيز مقرر مياسالمي  ۀاعالمي 3 ۀقانون مدني(. بند الف ماد 1132و  1131

هاي مادي و بهداشتي و بدو تولد، حقوقي برگردن والدين، جامعه و دولت در محافظت و تربيت و تأمين نيازمندي

والدين هستند، حق انتخاب نوع تربيتي را براي  ۀمنزلتربيتي خود دارد...، والدين و کساني که از نظر قانون شرع به

 «.211هاي اخالقي و احكام شرعي تأمين کندآنان را در پرتو ارزش ۀفرزندان خود خواهند داشت که منافع وآيند

به هرحال، با وجود ورود کودکان به مدارس، يعني کانون تحقق تربيت رسـمي و عمـومي و هـم چنـين واگـذار            

يابي و اصالح نظام تربيـت رسـمي و   ريزي، اجرا و نظارت، ارزشگذاري، برنامهسياستذاري، گشدن فرآيند هدف

                                                 

 دهد. شناختي بسياري، برجستگي تأثيرات مثبت والدين را در روند رشد کودکـان نشان ميشناختي و جامعههاي روان. تحقيقات و بررسي217

 1731.انصاري  211
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چنان به دوش والدين است. تداوم تكليف والدين در تمـامي مراحـل تربيـت و    عمومي به دولت، مسئوليت تربيت هم

بـر تربيـت اجتنـاب ناپـذير      ها را در تحقق حـقِ انواع آن، تعامل و مشارکت بين دولت اسالمي )حاکميت( و خانواده

 نموده است. 

المللي بر مشارکت والدين در تربيـت  هاي حقوقي کشورهاي جهان، با توجه به تأکيد قوانين و پيمان هاي بيننظام     

هـاي  ها در جريان تربيت رسمي، قوانين و سازوکارفرزندان، در خصوص چگونكي تعامل و ميزان مشارکت خانواده

هـاي  اند. در نظام حقوقي اسالمي نيز مشارکت و نظارت حق والدين است و دولت بايد زمينـه ردهگوناگوني وضع ک

ها، انتخاب محتوا رسد در مواردي مانند تدوين مقررات آموزشي و برنامهتحقق اين حق را برآورده سازد. به نظر مي

مصرف اعتبارات، جلب مشـارکت مـادي و معنـوي     ۀها، و نحومنابع آموزشي و کمك آموزشي، تأمين هزينه ۀو تهي

هاي قانوني براي تحقق اين حق تـوسط دولت تهيـه و تــوسط مراجـع ذي   رو بايد سازوکاروالدين الزم است. از اين

 صالح تصويب شود. 

ايفـا   به طورکلي خانواده در راستاي تحقق حقِ بر تربيت رسمي و عمومي مي تواند اين نقش ها را نسبت به فرزنـدان 

 کند:

o فرزندان؛ براي مدرسه نوع انتخاب 

o مدرسه؛ کارکرد بر نظارت  

o الزامي؛ غير درسي هاي برنامه اجراي و طراحي در مانندمشارکت اي، مدرسه هاي فعاليت در مشارکت  

o نهاد نمايندگان حضور مانند عمومي، و رسمي تربيت نظام هاي ريزي برنامه و ها گذاري درسياست حضور 

 مختلف؛ سطوح در درشوراهاي خانواده

o و جـانبي  هاي نظام ازطـريق مختلف هـاي ساحت در خود فرزنداني برا تربيت از تري عالي سطوع انتخاب 

  مكمل؛

o فرزندان؛ راهنمايي و مشاوره 

o عمومي و رسمي تربيت  نظام کيفي و کمّي توسعۀ براي نهاد مردم تشكيالت ايجاد . 
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گيـري از دولتـي شـدن    فرايند تربيت رسمي و عمومي، روشي مطمئن بـراي پـيش  به هرحال حضور رکن خانواده در 

نامحدود دولت برروند تكوين هويت افـراد و ابـزاري شـدن آن و     ۀکامل نظام تربيت رسمي و عمومي و کنترل سلط

 باره است. راهكاري مناسب در برابر انتقادهاي جدي وارد بر تربيت رسمي دراين

 

 رسانه  .7-1-1

مروزه نقش وجايگاه رسانه ها در تمامي جوامع افزايش يافته است و به دليل گستره و حوزۀ پوشـش وسـيع ايـن    ا      

رسانه ها در داخل و خارج از کشورها و جذابيت و مقبوليت آن ها در بين مـردم، امـروزه تـالش دولـت هـا در ايـن       

يتي خويش استفاده کند. از آنجائي که استفاده راستا قرار گرفته است که از اين رسانه ها در جهت تحقق اهداف ترب

متربيان ومربيان از رسانه هاي ملي)نظير صدا و سيما( همچنان بيشـتر از  فنـاوري هـاي جديـد )ماننـد شـبكه تارنمـاي        

جهاني( است، بنابراين نظام تربيت رسمي وعمومي در جهت بهره مندي از ظرفيت تربيتي رسـانه           مـي توانـد و    

ا سفارش ساخت برنامه هاي تربيتي متنوع و مفيد به رسانۀ ملي و يا با طراحـي سـايت هـاي مناسـب، در جهـت      بايد ب

 ارتقاي سطح تربيتي مخاطبان خود بكوشد.

اصوالً در عصر حاضر رسانه يكي از عوامل قدرتمند و تأثيرگذار بر جريان هاي اجتماعي است. به طريق اولي اين      

نهاد عظيم اجتماعي بر فرايند تربيت و تربيت رسمي و عمـومي اثرگذاراسـت. سياسـت هـاي حـاکم بـر نهـاد تربيـت         

رسانۀ ملي در توسـعه وتقويـت تجـارب تربيتـي  بهـره       رسمي و عمومي بايد به گونه اي باشد که از ظرفيت هاي نهاد

گرفته شود. اگرچه هم سويي سياست هاي کالن اين دو نهاد فراتر از توان تصميم گيري ونفوذ  سياست گـذاران دو  

نهاد است اما در مجموع رسانۀ ملي ظرفيت هاي فراواني براي توسعه و بهبود کمّي و کيفي تربيت رسـمي و عمـومي   

يدمورد توجه قرار گيرد. به عالوه رسانۀ ملي به مثابۀ مهم ترين عامل تربيت عمومي غيررسـمي در جوامـع   دارد که با

معاصر، بايد با تربيت رسمي وعمومي هماهنگ باشد و بين اين دو نهاد تربيتي نوعي تقسيم کـار و وظـايف صـورت    

 پذيرد.

نظام تربيت رسـمي وعمـومي رويكـرد مواجهـه فعـال و      اما در خصوص ديگر انواع رسانه به نظر مي رسد بايد         

مثبت انديشانه وهوشمندانه با اين رسانه ها را در پيش گيرد وبا تاکيد برآماده سازي متربيان جهت مواجهه خردورزانه 
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با انواع رسانه ، ايشان را براي حضور ارزش مدار و عقالني در عصر رسانه  و بهـره گيـري از ظرفيـت هـاي رسـانه و      

 .ون سازي نسبت به تهديدات انواع روزافزون رسانه )به جاي برخورد محدود کننده و تكفيري (  آماده سازدمص

 

 های غيردولتي نهادها و سازمان.4-4-5

اگرچه در ادبيات سنتي اسالمي کمتر اثري از اين مفاهيم جديد روزگار ماست، اما هستۀ اوليۀ اين ادبيـات را در        

و احاديـث( مراجعـه مـي شـود اهميـت توجـه بـه         211توان يافت. اساساً وقتي به منابع اسالمي )قرآنديدگاه ديني مي 

نهادها و سازمان هاي غيردولتي در فرايند تربيت روشن مي شود. در قرآن درآيـات متعـددي بـراين مضـمون اشـاره      

 امـه رک ) ولـتكن مـنكم   شده است که اين وظيفه بايد درجامعۀ اسالمي  توسـط جمعـي از افـراد داراي هـدف مشـت     

يدعون الي الخير يامرون بالمعرف وينهون عن المنكر(جاري و ساري شود. با اين فرايند انسـان هـاي مـؤمن بـا روش     

سـورۀ توبـه ايـن وظيفـۀ مؤمنـان       31پسنديده به گسترش نيكي و خيردرجامعه کمك مي کنند. براساس مضمون آيۀ 

                                                 

 . در قرآن آيات فراواني در اين خصوص وارد شده است، از جمله:211

کَاۀَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّالَۀَ وَيُؤْتُونَ الزَّوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ  -1

دارند و از کارهاى ناپسند با ايمان دوستان يكديگرند که به کارهاى پسنديده وا مى مردان و زنان(يعني:   31)توبه/  سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

برند. آنان اند که خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد دهند و از خدا و پيامبرش فرمان مىکنند و زکات مىدارند و نماز را بر پا مىباز مى

 که خدا توانا و حكيم است. 

( يعني: و بايد از ميان شما 111)ال عمران/لِحُونَمِّنكُمْ أُمَّۀٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْوَلْتَكُن  -2

 همان رستگاران اند.  گروهى ]مردم را[ به نيكى دعوت کنند و به کار شايسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان

( يعني: به خدا و 111رَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ)ال عمران/يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْ -7

 کنند و آنان از شايستگان اند. دارند و در کارهاى نيك شتاب مىدهند و از کار ناپسند باز مىرمان مىروز قيامت ايمان دارند و به کار پسنديده ف

عني: اى پسرک من نماز را برپا دار ( ي 13عَزْمِ الْأُمُورِ)لقمان/  يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاۀَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ -1

 شكيبا باش اين ]حاکى[ از عزم ]و اراده تو در[ امور است. و به کار پسنديده وادار و از کار ناپسند باز دار و بر آسيبى که بر تو وارد آمده است

( يعني:همان کسانى که چون 11مَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَۀُ الْأُمُورِ)حج/ الذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاۀَ وَآتَوُا الزَّکَاۀَ وَأَ-1

دارند و فرجام همه دارند و از کارهاى ناپسند باز مىدهند و به کارهاى پسنديده وامىدارند و زکات مىدر زمين به آنان توانايى دهيم نماز برپا مى

 ز آن خداست. کارها ا

لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَکْثَرُهُمُ کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّۀٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ-1

داريد و دهيد و از کار ناپسند بازمىايد به کار پسنديده فرمان مىشما بهترين امتى هستيد که براى مردم پديدار شده( يعني:111 )آل عمران/الْفَاسِقُونَ 

 به خدا ايمان داريد و اگر اهل کتاب ايمان آورده بودند قطعا برايشان بهتر بود برخى از آنان مؤمن اند و]لى[ بيشترشان نافرمان اند.  
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سـورۀ آل   111دوري از بدي سفارش کننـد وهمچنـين توجـه بـه آيـۀ       است که به نحو متقابل همديگر را به نيكي و

عمران اين مضمون را به ذهن متبادر مي کند که شيوع و هنجاري بودن اين رفتار در يك جامعـه، شــاخصي بــراي    

 شناخت امت هاي  نيك است. 

برحضور همگـاني مـردم    211همچنين در روايات زيادي بر اصل امر به معروف تأکيد شده است. پيامبراکرم )ص(     

در عرصۀ اجتماع و همكاري در تمشيت امور جامعه تأکيد فراوان داشته است.  به ويژه تأمل در خطبه هاي حضـرت  

علي)ع( در دورۀ زمامداري اش بر امور مسلمين، نيز نشـان مـي دهـد کـه  اساسـًا حـاکم و حاکميـت اسـالمي، دأب         

ي مردم را ندارد، بلكه بخش مهمي از امور جاري زنـدگي مـردم    چيرگي و تسلط بر همۀ بخش هاي زندگي اجتماع

، کـه يـك اصـل مهـم و اساسـي در       213بايدتوسط خود مردم دنبال شود. شايد وجوب  امر به معروف و نهي از منكر

حيات اجتماعي جوامع اسالمي است، مؤيد اين برداشت باشد. معني موسَّع امر به معـروف و نهـي از منكـر بـه نـوعي      

عمومي بر احوال و امور جامعه باز مي گردد. دامنۀ اصل امر به معروف و نهي از منكر حتي به صاحبان قدرت  نظارت

. يعني با اين توّسع معنايي مي تـوان گفـت مـردم در بسـياري از امـور جامعـه مسـئوليت دارنـد و بايـد          213نيز مي رسد

                                                 

 . رسول گرامي اسالم)ص( مي فرمايد: 211

 کلكم راع وکلكم مسئول.

 من اصبح و لم يهتم به امور المسلمين فليس بمسلم.

 من سمع رجالً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

 (117، ص 1د)الحيات، جآفريدگان همه عيال و نان خور خدايند، پس محبوب ترين آنان نزدي خدا کسي است که براي عيال خدا سودمندتر باش

 اگر خدا يك تن را به دست تو راهنمايي کند براي تو بهتر است از دنيا و هر آنچه در آن است )همان منبع(.

: امر به معروف  الَ يُسْتَجَابُ لَكُمْالَ تَتْرُكُوا االَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، ثُمَّ تَدْعُونَ فَامام علي :  . 213

در حديثى از امام باقر)عليه گردد.  منكر را ترک نكنيد که اشرار بر شما مسلّط خواهند شد سپس هر چه دعا کنيد مستجاب نمىو نهى از 

االَْنْبِيَاءِ وَمِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَۀٌ عَظِيمَۀٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَتَأْمَنُ إِنَّ االَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ »خوانيم:  السالم( مى

نكر راه االَْمْر: امر به معروف و نهى از مالْمَاَاهِبُ وَتَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَتُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَتُعْمَرُ االَْرْضُ وَيُنْتَصَفُ مِنَ االَْعْدَاءِ وَيَسْتَقِيمُ 

ها حالل  ها امن و امان و كسب گردد، جادنه بزرگى است كه با آن ساير فرايض برپا مى ۀانبيا و طريقه صالحان است. فريض

گردد و از دشمنان انتقام گرفته خواهد  ها آباد مى شود، حقوق غصب شده به صاحبانش بازگردانده مي شود و زمين مى

نهج البالغه، تاريخ  47به نقل از مكارم شيرازی، تفسير نامه  0، ح 55، ص 5فى، ج كا«. )ابدي شد و تمام امور سامان مى

 (www.makaremshirazi.org اهلل مكارم شيرازی به نشاني،وبگاه آيت 07/7/83استخراج 

ي موج خيز بي کران .همۀ کارهاي نيك و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهي از منكر، همچون ترشح آب دهان درجنب دريا 213

، به نقل از مصطفي دلشاد تهراني، 731است. ... برتر از اين ها سخن عدالت و عدالت خواهي فراروي پيشواي ستمگراست )نهج البالغه، حكمت 

 ماه مهر پرور، انتشارات دريا(.1733
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نيـز بـه نـوعي بـر مشـارکت متقابـل مـردم در         مشارکت نمايند. در اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران 

 خيـر، امـر بـه    بـه  دعـوت  ايـران  اسـالمي  در جمهـوري »حاکميت در اصالح و بهبود امور جامعه تأکيد نموده اسـت:  

و  مـردم  بـه  نسـبت  يكـديگر، دولـت   به نسبت مردم ۀبر عهد و متقابل همگاني است اياز منكر وظيفه و نهي معروف

بنابراين وقتي آيات الهي، روايات و سيرۀ « کند.مي معين را قانون آن . شرايط و حدود و کيفيتدولت به نسبت مردم

معصومين عليهم السالم در کنار هم مورد تأمل قرارگيرد روشن مي شود که خدمت به جامعه و تالش براي تمشـيت  

ها عبادت است و چنين رويكردي در زندگي وظيفۀ همۀ آحاد  امور مردم براي بر آوردن حوايج مادي و معنوي آن

جامعه است. از اين رو حضور مردم درعرصه هاي مختلف زنـدگي اجتمـاعي بـراي بـراي هـدايت، اصـالح، بهبـود        

 وحرکت و تكاپوي متعالي جامعه امري ضروري و انكارناشدني است. 

وااليي برخودار است. اصالح جوامع پيچيدۀ امـروزي و  باتوجه به شرايط عصر حاضر، اين موضوع از حساسيت       

حرکت تعالي بخش آن به سوي حيات طيبه وشكل گيري جامعـۀ صـالح نيازمنـد نهادينـه شـدن ايـن جريـان حيـاتي         

از ميان شـما گروهـي بايـد مـردم را بـه نيكـي       "سورۀ آل عمران که مي فرمايد:  111درجامعه است. بنابر آيۀ شريفۀ 

مي توان استنباط کرد که درشرايط امروزي که مسائل جامعه بسيار و جريان هاي اجتماعي نيز بسيار  "دعوت کنند ...

بايـد بـه ايـن     -دانشوران در عرصه هاو حوزه هاي مختلف حيـات اجتمـاعي   -پيچيده شده است گروه هايي از مردم

 موضوع توجه نمايند. 

ت نهاد و سازمان هايي و با داشتن تشكيالت و نظم خاص و ذيل به زبان امروزي، اين گروه ها مي توانند به صور       

قوانين موضوعه به اين امر مبادرت ورزند. به بيان ديگر، تحقق اين اصل اساسي قرآني و ديني با روش هاي سنتي در 

 جوامع پيچيده امروزي به سختي امكان پذير است. لذا با توجه به رويكرد تمدن سـازي، کـه در بخـش پـيش بـه آن     

اشاره شد، نياز است که ساختارهاي اجتماعي و نهادهاي ويژه اي براي اين مسئوليت عمـومي طراحـي شـود تـا ايـن      

 حرکت تعالي بخش در جامعۀ اسالمي به صورت رفتاري نهادينه شده در آيد. 

جوانان خيرخواه در دوران جاهليت اشاره نمود که گروهي از « حلف الفضول»از منظر تاريخي، مي توان به پيمان      

براي گسترش خير در جامعه هم پيمان شدند و مهم اين که رسول گرامي اسـالم در جـواني عضـو ايـن گـروه بـوده       

عبـداهلل جـدعان شـاهد     ۀدرخانـ  "بعدها پيامبر اکرم )ص( از اين پيمان، به نيكي ياد مي کرد، ازجملـه فرمـود:   است. 

مرا به آن پيمان دعوت کنند قبول مي کنم. يعني حاال نيز به  -امبري پس ازبعثت به پي -پيماني شدم که اگر حاال هم 

همچنان کـه بعـد از    -عهد و پيمان خود وفادارم. محمد )ص( در بيست سالگي به اين پيمان پيوست، اما پيش از آن 
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ده بـودنــد،  به اشخاص فقير و بينوا و کودکان يتيم و زناني کـه شـوهرانشــان را در جنـگ هــا از دسـت دا      -آن نيز 

 «.219محبت بسيـار مي کرد و هر چه مي توانست از کمك نسبت به محرومان خودداري نمي نمود

به طريق اولي مي توان ثابت کرد يكي از حوزه هاي حساس و در خور توجه در اين زمينه، نهاد تربيت به معناي        

ر کرد که اين حوزه، بـه ويـژه تربيـت رسـمي و     عام و تربيت رسمي و عمومي به معناي خاص است. زيرا  نبايد تصو

عمومي، حوزۀ انحصاري عمل دولت ها و تشكيالت دولتي است. بر اساس بحثي که در سطور قبل طـرح شـد،  مـي    

توان گفت که تمام آحاد جامعه نسبت به  تربيت نسل آينده مسئوليت دارند و سخن رسول گرامي اسالم )ص( مبني 

 تماع بر اين امر نيز تعلق مي گيرد.بر مسئوليت عمومي آحاد اج

يكي از جلوه هاي ممتاز اصل امر به معروف و نهي از منكر نقد سازو کارهاي موجود جامعه است. اصوالً توسعۀ       

مبـادا   "مـي فرمايـد:    13اين نقد عمومي، جامعه را به سوي خير و سعادت پيش مي برد. امام علي)ع( در نامۀ شـمارۀ  

ز عملكرد حاکمان و انتقاد از انحرافات)امر به معروف ونهي از منكر( راترک کنيد که اشـرارتان بـر   فريضۀ مراقبت ا

شما واليت خواهند کرد، آن گاه )براي خالص شدن از شر آن ها( دعـا خواهيـد کـرد و هرگـز مسـتجاب نخواهـد       

ي نسبت به وضع موجـود، موجـب   . امروزه کارشناسان بر اين باورند که حضور نهادهاي مدني با رويكرد انتقاد"شد

 تر کارکردهاي نظام تربيت رسمي وعمومي خواهد شد.پويايي و افزايش کيفيت و تحقق بهتر و کامل

مالحظۀ تاريخ آموزش وپرورش ايران و اسالم نشان مي دهد که توسعۀ نهادهاي تربيتي مانند مدرسـه، مكتـب و         

احساس مسئوليت از سوي  آحاد جامعه بوده است تا دولـت هـا. اگرچـه     اَشكال ديگر اين نهاد، بيشتر تحت تأثير اين

حاکمان مسلمان نيز در مواردي خود در اين وادي وارد شده اند و به کارتوسعۀ آموزش و پرورش پرداخته اند، اما به 

ئوليت سياسـي  نظر مي رسد که  اين اقدام را بيشتر وظيفه و مسئوليت انساني و ديني خود تلقي مـي کـرده انـد تـا مسـ     

خود. بررسي تاريخ تحوالت نظام آموزشي نشان مي دهد که دولت ها در حوزۀ تربيت عمومي و پايه، حضـور چشم 

 .211گيـري نداشته اند و بيشتر مردم در اين عرصه فعال بوده اند

                                                 

 (11/1/91وبگاه تبيان، حلف الفضول يا پيمان جوانمردان )تاريخ استخراج .  219

. سعدي در باب هفتم گلستان داستان معلم مكتبي را تعريف مي کند که بسيار سخت گير بوده است و والدين با دخالت در تغيير اين معلم  211

است. ديگري را براي فرزندانشان انتخاب مي کنند. اين داستان نشان مي دهد که اين فرصت براي دخالت در روند تربيت کودکان براي والدين بوده 

 د دليل آن اين بوده است که هزينۀ تعليم فرزندان در مكتب خانه به عهدۀ والدين بوده است. در جامعۀ امروزي نيز که هزينۀ تربيت رسمي وشاي

 عمومي علي االصول از محل ماليات شهروندان پرداخت مي شود. اين حق براي والدين محفوظ است که در امر تربيت فرزندانشان نظارت نمايند.
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اجتماعي حـقِ   ۀچنيـن جنببه طور کلي پيچيدگي و گستردگي جريان تحققِ حقِ بر تربيت رسمي و عمومي و هم      

انحصاري دولت بر تربيت شـود؛ زيـرا ايـن انحصـار ممكـن اسـت بـه         ۀبر تربيت رسمي و عمومي، نبايد موجب سلط

انحراف جريان تربيت رسمي و عمومي بينجامد و تحقق مطلوب رسالت، کارکردها و اهداف آن را با مشـكل روبـه  

بر تربيت رسمي و عمومي داللت بر اين دارد کـه بـه    رو سازد. تعهد حاکميت به رعايت، حمايت و تحقق کاملِ حقِ

غيردولتي اجازه داده مي شود در راستاي تحقق کامل ايـن حـق، بـه صـورت قانونمنـد       يهاها و انجمنافراد و گروه

مشارکت جويند. لذا، عالوه برحضور خانواده در جريان تربيت رسمي و عمومي، بايـد فضـايي نيـز بـراي مشـارکت      

 تربيت رسمي و عمومي عالقه يا تخصص دارند، فراهم گردد.  ۀحقوقي، که در حوز اشخاص حقيقي و

طيف گسترده اي از نهادها و سازمان هاي غيردولتي در جامعه ظرفيت پاسخ گويي بـه دعـوت مشـارکت جويانـۀ          

 تربيت رسمي و عمومي را دارند. برخي از اين سازمان ها و نهادها عبارت اند از:

o ؛211نهاد وقف 

o مساجد و نهادهاي مذهبي؛ 

o  انجمن هاي خيريه در زمينه هاي مختلف اما مرتبط با تربيت رسمي و عمومي؛ 

o انجمن هاي علمي معلمان و متخصصان علوم تربيتي؛ 

o موسسات علمي و پژوهشي با عالئق تربيتي؛ 

o  انجمن هاي معلمان و کار گزاران تربيت رسمي و عمومي؛ 

o  خدمات تربيتي )جنبي و اصلي(؛مؤسسات و شرکت هاي ارائه دهندۀ 

o  اشخاص حقيقي عالقمند به حوزه تربيت رسمي و عمومي؛ 

o  .انجمن ها و مؤسسات فرهنگي در حوزۀ علوم، فنون و هنر 

 

                                                 

دهد که نظام تربيت عمومي در ايران و جهان اسالم از نهادهاي مدني، به ويژه وقف، بسيار بهره رسي تاريخ تربيت در ايران و اسالم نشان مي. بر211

ها نهاد وقف شكل گرفته است و دولت ۀگيري تمدن اسالمي، بر بنياد توسعسازي در جهان اسالم در قرون ميانه و شكلبرده است. نهضت مدرسه

ها با توجه به احساس مسئوليت ديني نيز اغلب به شكل غيردولتي مردان و دربارياند و اقدامات دولتماً خيلي کم در ايجاد مدارس دخالت کردهرس

متي در جريان گيري از منابع مالي يا اقتدار حكوها، المستنصري، با وجود بهرهها، نوريهنامه انجام شده است. دارالحكمه ها، نظاميهو با تنظيم وقف

تأسيس، در خصوص مسائل اقتصادي و تداوم حيات مؤسسه، مستقل وخودکفا بودند. عبدالرحيم غنيمه، تاريخ دانشگاه هاي بزرگ اسالمي، ترجمۀ 

 انتشارات دانشگاه تهران. 1732نوراهلل کسايي،
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مشارکت نهادها و سازمان هاي غير دولتي در فرايند تربيت رسمي وعمومي مي توانـد در جنبـه هـا و ابعـاد مختلـف       

 باشد، از جمله:

o ها؛ تيفعال و ها هبرنامي اجرا 

o ؛يزيتجو ريغي ها برنامه بخش در ژهيو به مدارس، به مكمل وي جانب خدماتۀ ارائ 

o ؛يعموم وي رسم تيتربي ها مؤلفه و عناصر و ها خانواده و مدارس بهي ا مشاوره خدمات ارائه  

o ؛يعموم وي رسم تيتربي ندهايفرا بهبود و توسعهي برايي شنهادهايپ و ها طرحۀ ارائ 

o موجودي ها وکار ساز نقد وي ياب ارزش. 

البته ميزان و چگونگي مشارکت و تعيين سازو کارهاي حاکم بر اين جريان بايد قانونمند باشـد و شـيوه نامـۀ قـانونيِ     

 صالح تهيه و تصويب گردد. متناسب آن توسط مراجع ذي

 

 

 

 

 

 

 

 پيوست ها 

  وپرورش آموزش ملي سند نظری مطالعات شناسيروش: 0پيوست

  شناختيروش مفروضات .0ـ0

 ؛(شناختيمعرفت گراييکثرت) بشري معارف انواع ميان ارتباط ضرورت و امكان 

 بشر؛ مستقل معرفتي منابع از يكي عنوان به وحي پذيرش 
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 هدايت به مربوط مواردۀ هم در بشر تجربۀ و عقل( گزينجاي نه و) مكملمثابۀبه وحياني معارف و وحي از استفاده لزوم 

 ربوبي؛ ساحت به آدمي

 منبع؛ دو هر به بشر توأمان نياز و وحي و عقل گراييهم و توافق 

 آدمي؛ هدايت به مربوط امورۀ هم در آن بيان جامعيت عين در دين، متن گوييگزيده 

 خاص؛ ارزشي هاينظام و متافيزيكي مفروضات بر بشري معارف انواع اتكاي 

 ؛(سكوالر تربيت رد) اسالمي و ديني معيارهاي با تربيت جريان سازگاري ضرورت 

 ؛(سكوالر تربيتي علوم نفي)دين وحياني حقايق با تربيت نظري مباحث سازگاري و ارتباط لزوم 

 تربيتي؛ هايبرنامه و هافعاليت انواع در پارچگييك و هماهنگي ايجاد لزوم 

 ها؛آن از برخاسته نظري الگوهاي و هانظريه و تربيتي علوم مختلف هايرشته ميان هماهنگي ايجاد ضرورت 

 و متافيزيكي مفروضات از سازوار و هماهنگ ايمجموعه بر هاازآن برخاسته نظري الگوهاي و تربيتي هاينظريه تكيۀ لزوم 

 . ارزشي

  شناختيروش مالحظات. 2-0

 اي«راهبردي ـ بنيادي» تحقيقات نوع از نظر، مورد اهداف به توجه با وپرورش،آموزش ملي سند تدوين طرح نظري مطالعات 

 انجام آتي و جاري مسائل حل براي الزم، علمي زمينۀ ساختن فراهم منظور به و راهبردي افق کردن لحاظ با که شوندمي محسوب

 . اند پذيرفته

 يافته تـرکيب و تلفيـق و تربيتـي علـوم حـوزۀ در شـده مطـرح هـاينظـريـه انتقادي بررسي نظري، مطالعات اصلي رويكرد

 . است بوده دروني انسجام داراي و اسالمي هايارزش و مباني با سازگار صورتي به تحقيقات، اين هاي

 رويكرد و( آکادميك)محض پردازينظريه رويكرد از پرهيز با ـ وپرورشآموزش ملي سند تدوين طرح نظري مطالعات 

آموزش نظام هايواقعيت و نظري مباحث بين واسطه ايجاد براي نخست وهلۀ در ـ( نظري مباحث بر تكيه بدون) صِرف کاربستي

 بوده  ايران اسالمي جمهوري در وپرورشآموزش نظام مطلوب خصوصيات با متناسب 212نظريِ الگوهاي پردازش به معطوف وپرورش،

 . اند

 و ايهسته بخش در که طوريبه اند؛ومرکب پيچيده ساختاري داراي ها، برآن مبتني نظري والگوهاي تربيتي هاينظريه 

 با هستهسخت اين. گيرد قرار هستهسخت منزلۀبه تجويزي و توصيفي هايگزاره و مفاهيم از سازوار ايمجموعه تواندمي هاآن محوري

 . آوردمي فراهم را آن عناصر و اجزا بين سازگاري و انسجام ايجاد زمينۀ الگو، يا نظريه اجزاي ساير به نسبت منفي و مثبت بخشيالهام

 و بينيجهان انواع از ها برآن مبتني نظري الگوهاي و تربيتي هاينظريه تأثيرپذيري انكار غيرقابل واقعيت با مواجهه در 

 سعي يعني. بپذيريم مشروط صورت به را آن( توجهيبي يا مطلق پذيرش مطلق، رد جاي به) که است آن مناسب حلراه ايدئولوژي،

                                                 

212 . Theoritical Models 
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 و مثبت بخشيالهام به التزام و نظري الگوي يا نظريه هستۀسخت در منسجم و هماهنگ هايگزاره از ايمجموعه قراردادن با تا کنيم

 . سازيم هماهنگ و سوهم آن، با را الگو يا نظريه اجزاي ساير هسته،سخت اين منفي

 آن از کنوني شرايط در که وجودي با ـ( ديني هايآموزه بر غيرمبتني) فعلي تربيتي علوم دستاوردهاي و هانظريه از منديبهره 

 از برگرفته ارزشي و فلسفي چهارچوب با هاآن اصلي مفروضات که شود منجر مطلوب ثمرۀ به صورتي در تنها تواندمي ـ نيست گريزي

 . باشند( نامتعارض حداقل يا) سازگار اسالمي، ارزشي نظام و بينيجهان

 پذيرفته صورت معيني وارزشي فلسفي  هايبنيان چهارچوب در منسجم شكل به نظري مطالعات يادشده، رويكرد به توجه با  

 به التزام. اند بوده برخوردار الزم توانمندي از نظري، الگوپردازي فرايند از محتوايي پشتيباني هماهنگي،در و انسجام عين در که است

 تربيت فلسفۀ تربيت،ۀ فلسف تدوين در) مطالعات اين نتايج تلفيق هنگام به هسته،سخت منزلۀبه جامع، نسبتاً و منســـجم چهارچوب اين

 هايمؤلفه و عناصر بين هماهنگي و انسجام نوعي تا است شده باعث اوالً( عمومي و رسمي تربيت نظام  رهنامۀ و عمومي و رسمي

 ناسازگاري و اختالف مختلف، علمي هايرشته از تأثيرپذيري لحاظ به صورت، اين غير در) آيد پديد ملي سند نظري مباني مختلف

 تربيت فلسفۀ تربيت،ۀ فلسف» بر هماهنگ ارزشي جامع نظام يك پرتوافكني با ثانياً، ؛(بود بيني پيش وقابل ناپذير اجتناب  امري هاآن ميان

 هنگام به محتمل، ارزشي خأل يا تعارض از االمكان حتي است شده سعي ،«عمومي و رسمي تربيت نظام رهنامۀ و عمومي و رسمي

 . شود گيريپيش وپرورش، آموزش ملي سند تجويزي عناصر تدوين

 بنيان) مفروضاتي و مباني،اصول از متشكل ايمجموعه برعهدۀ نظري، مطالعات نتايج تلفيق براي نياز مورد چهارچوب نقش

 معتبر مباحث ،(متعاليه حكمت)اسالميۀ فلسف اسالم، تربيتي تعاليم اسالم، بنيادي تعاليم از استنطاق محصول که است گرفته قرار( هايي

به) ايران اسالمي جمهوري در معتبر سياسي و حقوقي متون از برآمده نيز و( شناسيجامعه و شناسيروان مهم دانش دو ويژهبه) علمي

 . هستند( نظام اين کلي هايسياست و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون ويژه،

 گيردمي انجاممرحله دو در نظري مطالعات نتايج اعتباربخشي: 

 مطالعات فرآيندانجام طي( الف          

o اندشده انتخاب نظري مطالعات کميتۀ سوي از ناظر عنوان به که يا برجسته متخصصان از مستمر نظرخواهي . 

o تربيت نظام  رهنامۀ و عمومي و رسمي تربيت فلسفۀ تربيت،ۀ فلسف اصلي عناصر تدوين و شناسايي به ناظر مطالعات بخش در 

 . است شده استفاده تناسب به نيز نظرانصاحب ديگر و وپرورشآموزش خبرۀ کارشناسان از عمومي، و رسمي

 مطالعات نتايج تلفيق از پس( ب          

o فلسفۀ تربيت،ۀ فلسف اعتباربخشي به نسبت کارشناسان، از نظرسنجي و متخصصان با مصاحبه روش از استفاده با مرحله، اين در 

 . شد خواهد اقدام ايران اسالمي جمهوري در عمومي و رسمي تربيت نظام رهنامۀ و عمومي و رسمي تربيت

o تحقيقات ديگر مفروضات و هابنيان است الزم ملي، سند هايمؤلفه با نظري مطالعات نتايج بين شكاف ايجاد از پرهيز براي 

 پايه اين بر بايد نيز هاآن هاييافته تلفيق و تفسير و شوند ارزيابي و نقد نتايج، اين اساس بر وپرورشآموزش ملي سند تدوين به مربوط

 . شود انجام
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 نظام رهنامۀ و عمومي و رسمي تربيت فلسفۀ تربيت،ۀ فلسف تدوين و نظري مطالعات نتايج تلفيق در نظر، مورد هايمالک 

 :از اندعبارت ايران اسالمي جمهوري در عمومي و رسمي تربيت

o اسالم؛ تربيتي تعاليم معياري رهنمودهاي با سازگاري و اسالم بنيادي هايآموزه مُفاد بر تكيه 

o اسالمي جمهوري در عمومي و رسمي تربيتۀ فلسف» و« ايران اسالمي جمهوري در تربيتۀ فلسف» محوري نقش 

 ؛«ايران اسالمي جمهوري در عمومي و رسمي تربيت نظام رهنامۀ» تدوين در« ايران

o از بيش خصوصيات اين که) ايران اسالمي جامعۀ اجتماعي و تاريخي فرهنگي، خصوصيات با تناسب و سازگاري 

  ؛(است متجلي ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در همه

o فرايند هدايت و شناخت جهت در( ايرشته بين و ايرشته) نظـــري تحقيقات معتبر دستاوردهاي آخرين بر تكيه 

 تربيتي؛علوم مختلف هايرشته در تربيت گستردۀ و پيچيده

o و تعامل نحوۀ نيز و اجتماعي نهادي منزلۀبه وپرورشآموزش نظام هايمحدوديت و امكانات و هاظرفيت مالحظۀ 

 نظام؛ اين  با تربيت درجريان مؤثر و سهيم نهادهاي و هاسازمان ساير مشارکت

o نظير هاييعرصه در) جهاني و ملي روزافزون تحوالت با مواجهه در پويا و بينواقع نگر،آينده رويكردي داشتن 

 ؛(سياست و فرهنگ اقتصاد، اطالعات، فناوري

o ناموزون؛ التقاط يا صرف تقليد از پرهيز با جهان آموزشي هاينظام ساير موفق تجارب از مناسب منديبهره 

o ابعاد؛ و اجزاۀ هم ميان منطقي و معنادار ارتباط وجود و پيوسته هم به و سازوار منسجم، هايمؤلفه و عناصر بودن دارا 

o پيش در و فعلي هايبحران و هاچالش ترينمهم براي کارآمد و بينانهواقع هايحلراه ارائۀ از پشتيباني براي توانايي

  وپرورش؛آموزش نظام روي

o ايران اسالمي جمهوري سالۀ بيست اندازچشم سند مانند باالدستي، اسناد با هماهنگي . 

 

 سند طرح در يافته انجام هايمصاحبه و نظري مطالعات از حداکثر بريبهره و استفاده بر تأکيد با نظري مطالعات نتايج تلفيق 

 معتبر هاييافته بر تأکيد با منسجم و هماهنگ صورتي به قانوني مستندات و پژوهشي منابع ساير از استفاده با و وپرورشآموزش ملي

 . گرددمي تدوين و شناسايي« اسالم در رسمي تربيت و تعليمۀ فلسف تبيين» تحقيق

 به آن اصلي مستندات که بود خواهد مدلل تجويزي و توصيفي هايگزاره از ايمجموعه نظري مطالعات نتايج پيشنهادي متن 

 . شودمي ارائه ارجاعي و توضيحي هاينوشتپي صورت

 نيز اساس همين بر و شد خواهد انجام شده ياد هايمالک به توجه با صرفاً نظري، مطالعات نتايج تلفيق محصول اعتباربخشي 

 اقدام آن، مقتضيات و جديد شرايط با متناسب و معتبر نظري تحقيقات نتايج برحسب آن، اصالح و بازنگري به نسبت بايد و توانمي

 . نمود

 نظری مطالعات مشخصات و عناوين اصلي، محورهای .2
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 اسالمي جمهوري در وعمومي رسمي تربيت نظام رهنامۀ و عمومي و رسمي تربيتۀ فلسف تربيت،ۀ فلسف عناصر تبيين و شناسايي منظور به

 و طراحي ذيل شرح به اصلي محور پنج در 217نظري مطالعات مجموع وپرورش،آموزش ملي سند براي آن هايداللت استخراج و ايران

 :اندشده اجرا

 وپرورش آموزش ملي سند علمي و فلسفي ديني، هایبنيان تبيين .0-2

 اندبوده( هانظريه و معتبر پژوهشي هاييافته مفروضات، ها،فرضپيش) هاييبنيان ترينمهم تبيين و شناسايي پي در محققان محور اين در

 . آيد دست به ايران اسالمي جمهوري ارزشي و فرهنگي خصوصياتبه عنايت با معتبر، منابع بر انتقادي مرور از مطالعه نوع با متناسب که

 وپرورش آموزش ملي سند فلسفي و ديني هايبنيان تدوين  

 (رهخميني امام پژوهشي آموزشي مؤسسۀ علمي هيئت عضو) شاملي عباسعلي دکتر االسالمحجت: مجري

 اعرافي عليرضا دکتر االسالمحجت: ناظر

 دانشگاه و حوزه پژوهشگاه و رهخميني امام پژوهشي مؤسسۀ محققان همكاري با که است فرعي پژوهش عنوان ده حاوي پژوهش اين

 . است يافته انجام

 وپرورش آموزش ملي سند شناختيروان هايبنيان تدوين 

 (بهشتي شهيد دانشگاه علمي هيئت عضو) آباديلطف حسين دکتر: مجري

 کاردان محمدعلي دکتر: ناظر

 وپرورش آموزش ملي سند شناختيجامعه هايبنيان تدوين 

 (نور پيام دانشگاه علمي هيئت عضو) اوطميشي دکتر: مجري

 (وپرورش آموزش سندملي تحقيقات براي) 211ديني و فلسفي چهارچوب تدوين 

 (آموزشي هاينوآوري و درسي ريزيبرنامه پژوهشي مؤسسۀ علمي هيئت عضو) حسني محمد دکتر: مجري

 زادهصادق عليرضا دکتر االسالمحجت: ناظر

 اسالم در رسمي تربيت و تعليمۀ فلسف تبيين .2ـ2

 رويكرد با( عام معناي به) تربيت و تعليمۀ فلسف ،(صدرايي رويكرد) اسالميۀ فلسف مباني بر تكيه با تا است بوده برآن محقق محور، دراين

 مباني ساير و اسالمي اقتصاد اسالمي، حقوق التربيه،فقه ،(اسالمي دولت وظايف تعيين به مربوط مباحث) اسالم سياسيۀ فلسف اسالمي،

                                                 

هـاي انسـان مطلـوب    بررسي ويژگـي »ي مستقل و مقدماتي نيز تحت عنوان گانه، تحقيق. البته عالوه بر مطالعات نظري محورهاي پنج217

 صورت گرفته است. « وپرورش جمهوري اسالمي ايرانآموزش

، چهـارچوب فلسـفي و   «تبيين فلسفۀ تعليم و تربيت رسـمي در اسـالم  »و « بنيان هاي ديني و فلسفي»شايان ذکر است پيش از تدوين  211

محققان سند ملي آموزش وپرورش قرار گرفت تا التزام بـه آن باعـث    ۀديني ياد شده با اتكا به مطالعات پيشين مدون شد و در اختيار هم

هـا و  مطالعات نظري و هماهنگي نسبيِ بين اين مطالعات با مطالعات محيطي )نـاظر بـه تعيـين فرصـت     ۀان مجموعايجاد انسجام دروني مي

 وپرورش شود.هاي اصليِ )ناظر به تعيين نقاط قوت و ضعف( نظام آموزشتهديدها( و مطالعات مربوط به مؤلفه
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 و اهداف ساختار، ماهيت، لحاظ به را( آن چگونگي و چرايي چيستي، بيان به ناظر) رسمي تربيت و تعليمۀ فلسف نياز، مورد نظري

 . نمايد تبيين و تدوين تربيت، نوع اين عملكرد

 (بهشتي شهيد دانشگاه علمي هيئت عضو) الهديعلم جميله دکتر:  مجري 

 اعرافي عليرضا االسالمحجت: ناظر 

ۀ فلسف تدوين ،(احاديث و قرآن وتفسير صدرايي رويكرد) ديني و فلسفي مباني تبين زمينۀ در فرعي پژوهش شش شامل پژوهش، اين

 و وپرورش آموزش حقوقي مباني تعيين وپرورش، آموزش حوزۀ در خانواده و اسالمي دولت وظايف تعيين اسالمي، تربيت و تعليم

 که است( اسالمي رويكرد براساس) آن اقتضائات و هاويژگي و رسمي تربيت و تعليم تبيين وپرورش، آموزش اقتصاد فقهي مباني تعيين

 . است گرديده ارائه فصل چهار طي آن نتايج

 تربيت هایساحت حوزۀ در نظری مطالعات .9-2

 و اصول اهداف، مفهومي، عناصر مباني، بر مشتمل) تربيت گانۀشش هايساحت نظري الگوهاي تا اندبوده آن بر محققان محور دراين

 و لوازم سپس، و نمايند تدوين ايران اسالمي جمهوري  در عمومي و رسمي تربيتۀ فلسف با سازگار و منسجم صورتي به را( رويكردها

 . کنند استخراج وپرورش آموزش نظام  اصلي هاينظام زير براي را الگو هر مقتضيات

 

 تربيت هایساحت حوزۀ در نظری مطالعات شناسيروش    

 مطالعات و پيشين تحقيقات انتقادي مرور و بنديجمع کيفي، تحليل روش و تلفيقي رويكرد از استفاده با کلي طوربه محور، دراين

 :است آمده دستبه نياز مورد هايداده زير، هايروش با عمدتاً و مرتبط اسنادي

 موردنظر؛ ساحت زمينۀ در نظري مباحث پيشينۀ بر انتقادي مرور 

 موردنظر؛ ساحت زمينۀ در آموزشي نظام موجود وضع تبيين و توصيف به ناظر مطالعات فراتحليل 

 کشورها؛ ديگر آموزشي نظام هايبرنامه و اسناد تطبيقي بررسي 

 موردنظر؛ ساحت زمينۀ در آموزشي نظام خبرۀ کارشناسان و نظرانصاحب با مصاحبه 

 و ديني فلسفي، هايبنيان تبيين محور ويژهبه) وپرورش آموزش ملي سند تدوين طرح مطالعات ساير هاييافته از محققان محور اين در

 ساحت به مربوط تبييني ـ توصيفي مطالعات نيز و« اسالم در رسمي تربيت و تعليمۀ فلسف تبيين» طرح از آمده دست به نتايج و علمي

 . اندکرده استفاده نيز( موردنظر

 تربيت هایساحت حوزۀ در نظری مطالعات فهرست      

 ايران؛ اسالمي جمهوري وپرورشآموزش در اخالقي وي نيد تربيت نظري الگوي تدوين 

 ؛(مدرس تربيت دانشگاه علمي هيئت عضو) زادهصادق عليرضا دکتر االسالمحجت: مجري

 شاملي؛ عباسعلي دکتر االسالمحجت: ناظر

 ايران؛ اسالمي جمهوري وپرورشآموزش در شناختيزيبايي و هنري تربيت نظري الگوي تدوين 
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 ؛(وپرورشآموزش مطالعات پژوهشگاه علمي هيئت عضو) رضايي منيره دکتر: مجري

  ؛(مدرس تربيت دانشگاه علمي هيئت عضو) مهرمحمدي محمود دکتر: ناظر

 ايران؛ اسالمي جمهوري وپرورشآموزش در بدني و زيستي تربيت نظري الگوي تدوين 

 ؛(طباطبايي عالمه دانشگاه علمي هيئت عضو) اسكندري حسين دکتر: مجري

 ؛(بهشتي شهيد دانشگاه علمي هيئت عضو) آباديلطف حسين دکتر: ناظر

 ايران؛ اسالمي جمهوري وپرورشآموزش در اجتماعي و سياسي تربيت نظري الگوي تدوين 

 ؛(شاهد دانشگاه علمي هيئت عضو) فراهاني فرمهيني محسن دکتر: مجري

 ؛(تهران معلم تربيت دانشگاه علمي هيئت عضو) منطقي مرتضي دکتر: ناظر

 ايران؛ اسالمي جمهوري وپرورشآموزش در فناوري و علمي تربيت نظري الگوي تدوين 

 ؛(آموزشي ريزيبرنامه و پژوهش سازمان ارشد کارشناس) طهراني اماني محمود آقاي: مجري

 ؛(درسي کتب تأليف و ريزيبرنامه دفتر سابق مديرکل و نظري مطالعات کميتۀ عضو) زرافشانعلي مهندس: ناظر

 ايران؛ اسالمي جمهوري وپرورشآموزش در ايحرفه و اقتصادي تربيت نظري الگوي تدوين 

 ؛(رجايي شهيد دانشگاه علمي هيئت عضو) خلّاقي اصغر علي دکتر: مجري

 (. آموزشي ريزيبرنامه و پژوهش سازمان علمي هيئت عضو) مرجاني مهناز دکتر: ناظر

 

 

 

 

  اصلي هاینظام زير حوزۀ در نظری مطالعات.  4-2

 هايزيرنظام به دهندهجهت( رويكردها و اصول کارکردها، مفهومي، عناصر مباني، بر مشتمل) نظريِ الگوهاي محققان محور، دراين

 نظام از بيرون) محيطي عوامل با و يكديگر با را هازيرنظام اين ميان ارتباط نحوۀ سپس و نموده تدوين را وپرورشآموزش اصلي

 .اندکرده مشخص ،(وپرورشآموزش

  

 اصلي هاینظام زير حوزۀ در نظری مطالعات شناسيروش   

 مطالعات و پيشين تحقيقات انتقادي مرور و بنديجمع کيفي، تحليل روش و تلفيقي رويكرد از استفاده با کلي طوربه محور، اين در

 :است آمده دستبه نياز مورد هايداده زير، هايروش با عمدتاً و مرتبط اسنادي

 نظر؛ مورد زيرنظام زمينۀ در نظري مباحث پيشينۀ بر انتقادي مرور 

 نظر؛ مورد نظام زير زمينۀ در آموزشي نظام موجود وضع تبيين و توصيف به ناظر مطالعات فراتحليل 
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 نظر؛ مورد زيرنظام زمينۀ در کشورها ديگر آموزشي نظام هايبرنامه و اسناد تطبيقي بررسي  

 نظر مورد زيرنظام زمينۀ در آموزشي نظام خبرۀ کارشناسان و نظرانصاحب با مصاحبه . 

 ديني فلسفي، هايبنيان تبيين محور ويژهبه) وپرورش آموزش ملي سند تدوين طرح مطالعات ساير هاييافته از محققان نيز محور اين در

 زيرنظام به مربوط تبييني ـ توصيفي مطالعات نيز و« اسالم در رسمي تربيت و تعليمۀ فلسف تبيين» طرح از آمده دست به نتايج و علمي و

 . اندکرده استفاده( هاساحت محور مطالعات از برگرفته هايداللت و نظر مورد

  اصلي هاینظام زير حوزۀ در نظری مطالعات فهرست    

 ايران؛ اسالمي جمهوري وپرورشآموزش در رهبري و مديريت نظام زير نظري الگوي تدوين 

 ؛(بهشتي شهيد دانشگاه علمي هيئت عضو) قهرماني محمد دکتر: مجري

 ؛(آموزشي هاينوآوري و درسي ريزيبرنامه پژوهشي مؤسسۀ علمي هيئت عضو) توراني حيدر دکتر: ناظر

 ايران؛ اسالمي جمهوري وپرورشآموزش در توسعه و تحقيق نظام زير نظري الگوي تدوين 

 ؛(وپرورش آموزش مطالعات پژوهشگاه علمي هيئت عضو) ساکي رضا دکتر: مجري

 ؛(تهران معلم تربيت دانشگاه علمي هيئت عضو) کيامنش عليرضا دکتر: ناظر

 ايران؛ اسالمي جمهوري وپرورشآموزش در انساني منابع تأمين و معلم تربيت نظام زير نظري الگوي تدوين 

 ؛(مدرس تربيت دانشگاه علمي هيئت عضو) فاني اصغر علي دکتر: مجري

 ؛(تهران معلم تربيت دانشگاه علمي هيئت عضو) بهرنگي محمدرضا دکتر: ناظر

 ايران؛ اسالمي جمهوري وپرورشآموزش در مالي منابع تخصيص و تأمين نظام زير نظري الگوي تدوين 

 ؛(تهران دانشگاه علمي هيئت عضو) نادري ابوالقاسم دکتر: مجري

 نفيسي؛ عبدالحسين مهندس: ناظر

 ايران؛ اسالمي جمهوري وپرورشآموزش در آموزشي فناوري و درسي ريزيبرنامه نظام زير نظري الگوي تدوين 

 ؛(مدرس تربيت دانشگاه علمي هيئت عضو) مهرمحمدي محمود دکتر: مجري

 (. طباطبايي عالمه دانشگاه علمي هيئت عضو) ملكي حسن دکتر: ناظر

 

 رسمي تربيتۀ فلسف ايران، اسالمي جمهوری در تربيتۀ فلسف تدوين برای) نظری مطالعاتی ها يافته تلفيق .5-2

 و( ايران اسالمي جمهوری در عمومي و رسمي تربيت نظام  رهنامۀ و ايران اسالمي جمهوری در عمومي و

 هاآن هایداللت استنتاج

 تبيين» مطالعۀ معتبر نتايج بر تأكيد با پيشين محور چهار در يافته انجام نظري مطالعات هاييافته تلفيق و بنديجمع با محور اين در

ۀ فلسف بر مشتمل) وپرورش آموزش سندملي نظري مباني ،(معتبر منابع ساير از استفاده و« )اسالم در رسمي تربيت و تعليمۀ فلسف

 تدوين نظر مورد هايويژگي با( ايران اسالمي جمهوري در عمومي و رسمي تربيت نظام رهنامۀ و عمومي و رسمي تربيتۀ فلسف ، تربيت
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 تفسير و شودي م  استخراج وپرورشآموزش ملي سند تدوين به معطوف مطالعات ساير براي مجموعه سه اين هايداللت سپس. اند شده

 ملي سند اصلي هايمؤلفه براي شده ياد مجموعه سه هايداللت گاه نآ. گرفت خواهد انجام اساس اين بر هاآن هاييافته ترکيب و

 . شد خواهد استخراج وپرورشآموزش

 و کشاورز سوسن دکتر حسني، محمد دکتر زاده،صادق عليرضا دکتر االسالمحجت: نظري مباني تدوين گروه کار: مجري 

  احمدي آمنه خانم سرکار

 نويدادهم مهدي مهندس و مهرمحمدي محمود دکتر الهدي،علم جميله دکتر: همكاران  

 اعرافي عليرضا االسالمحجت و باقري خسرو دکتر: ناظران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهيم و اصطالحات: تعاريف،  2پيوست 
  اركان جريان تربيت

پذير اين جريان، تنها با پشتيباني و مشارکت فعال آن عامل  امكان ۀهر عامل اجتماعي سهيم و مؤثر در جريان تربيت که تحقق شايست    

 باشد.

 اصول تربيت

معيار و راهنماي عمل عوامل ۀمثاباند، که جهت بيان چگونگي تحقق غايت تربيت )به اصول تربيت قواعدي تجويزي و کلي   

گيرند تا هر يك وظايف تربيتي خود را به نحو مطلوب انجام دهند. توجه و التزام به سهيم و تأثيرگذار( در جريان تربيت قرار مي

ايت هاي جريان تربيت را به نحو شايسته، جهت تحقق غکند تا تمامي مؤلفهاصول تربيت، به همۀ کارگزاران تربيتي کمك مي

ها ممكن است عام باشد کاربرد آن ۀماهيتي ثابت و نسبتاً پايدار دارند؛ ولي محدود« اصول»دهي نمايند. هر چند، اين تربيت، سامان
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 ۀ)اصول عام که در انواع تربيت ونسبت به  همه عوامل ونهادهاي سهيم وتأثيرگذار در اين جريان اعتبار دارند ( يا تنها در محدود

 گرفته و معتبر شمرده شوند)اصول خاص(خاصي به کار 

 

 انواع تربيت 

 متربيانی حضور بر اساس نحوه -0  

 بخشي از جريان تربيت که متربيان بايد بر حسب ضوابط قانوني، در آن حضور يابند. تربيت الزامي:

 بخشي از جريان تربيت که شرکت متربيان در آن داوطلبانه است. تربيت اختياری:

 دهي و اعتبار قانونيسازمان بر اساس نوع-2

ي دهي شده )داراي مخاطبان مشخص و اهداف، ساختار و برنامهبخشي از جريان تربيت که به شكل قانوني، سازمان تربيت رسمي:

سازي متربيان براي تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد معين(، ضمن حفظ انعطاف پذيري )برحسب خصوصيات متربيان( در جهت آماده

هاي الزم )جهت درک موقعيت و اصالح مداوم لف، متناسب با نيازهاي متنوع جامعه، طراحي و اجرا شده و پس از کسب شايستگيمخت

 انجامد. موفقيت )مدرک معتبر( مي ۀنامآن بر اساس نظام معيار( به اعطاي گواهي

درک موقعيت و اصالح مداوم آن بر اساس نظام  هاي الزم جهتشكلي از جريان تربيت که در آن انواع شايستگي تربيت غيررسمي:

دهي مشخص و از طريق تجارب سازي متربيان براي تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد گوناگون، بدون سازمانمعيار، در جهت آماده

ها، شرکت در مساجد و نجمنها و اکتاب و روزنامه، تماشاي فيلم و تلويزيون، مشارکت در فعاليت گروه ۀداوطلبانه متربيان )مانند مطالع

 شود.محافل مذهبي( کسب مي

 

 

 شمول ۀبر اساس ميزان و نحو-9

: بخشي از جريان تربيت که در جهت تكوين و تعالي مداوم هويت متربيان با تأکيد بر وجوه مشترک )انساني، اسالمي تربيت عمومي

يتي، خانوادگي، فرهنگي، ديني/ مذهبي، قومي و بومي/ هاي فردي ومشترک )، جنسي/ جنسويژگي ۀو ايراني( هويت، ضمن مالحظ

اي از آمادگي براي تحقق حيات طيبه در ابعاد گوناگون را به دست آورند که تحصيل آن شود تا متربيان مرتبهمحلي( ايشان ، انجام مي

 مرتبه، براي عموم افراد جامعه الزم يا شايسته باشد. 

وجوه اختصاصي هويت بر بنياد تكوين وجوه مشترک  ۀه در راستاي تكوين و تعالي پيوستبخشي از جريان تربيت ک تربيت تخصصي:

اي از آمادگي را براي تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد مختلف به گردد تا متربيان مرتبههويت )انساني، اسالمي و ايراني( انجام مي

 ز افراد جامعه الزم يا شايسته باشد. دست آورند که وصول به آن مرتبه از آمادگي، تنها براي بخشي ا

 ها يا شئون حيات آدميبر اساس حيثيت-4

 طيبه؛ حيات اخالقي و عبادي اعتقادي، شأن تحقق مسير در متربيان سازيآماده به ناظر اخالقي؛ و عبادی اعتقادی، تربيت
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 طيبه؛ حيات بدني و زيستي شأن تحقق مسير در متربيان سازيآماده به ناظر ؛بدني و زيستي تربيت

 و ديگران با ارتباط در) طيبه حيات سياسي و اجتماعي شأن تحقق مسير در متربيان سازيآماده به ناظر ؛سياسي و اجتماعي تربيت

  ؛(معيار نظام اساس بر سياسي و مدني نهادهاي ساير و خانواده نهاد با تعامل

  طيبه؛ حيات ايحرفه و اقتصادي شأن تحقق مسير در متربيان سازيآماده به ناظر ؛ایحرفه و اقتصادی تربيت

  طيبه؛ حيات فناوري و علم شأن تحقق مسير در متربيان سازيآماده به ناظر ؛فناوری و علمي تربيت

 شاملِ( شناسيزيبايي ذوق) شناختي زيبايي احساسات و عواطف پرورش و خيال قوۀ رشد به ناظر ؛ هنری و شناختي زيبايي تربيت

 . اسالمي ـ ايراني هنري هايارزش و آثار از قدرداني و هنري آثار خلق و قدرداني درک،

  تيترب اهداف

 درجهت گامي ها آن از يك هر تحقق که تربيت فرآيند از مراحلي پايان در انيمترب مطلوب وضع تعيين به ناظر تجويزي هاي گزاره   

 .  شود مي محسوب تربيت غايت به وصول

 تيترب كلي هدف-         

 .تربيت غايت تحقق جهت در  تربيت نوع هرۀ جينت  و متربي هر از انتظار مورد و مطلوب خصوصيت بيان به ناظر گزاره   

 تيترب مشترک اهداف-        

 .آيند به دست آن  کلي هدف و تربيت غايت تحليل از که جامعه آحاد عموم براي شايستگي هاي الزم از دسته آن

 

 

 

 

  تيترب ويژه اهداف-           

،  رشد و ويژگي ها و نيازهاي متربيان ۀآن دسته از شايستگي هايي که با تحليل اهداف مشترک )برحسب معيارهايي نظير مرحل   

منظقه موقعيت و شرايط اجتماعي، آمادگي  الزم براي ورود به انواع تربيت تخصصي( براي گروه يا فرد خاصي در سطوح ملي، استاني، 

 اي و محلي  و مدرسه اي  ) به شكل هاي گوناگون  بر حسب  مورد ( تعيين گردد.

 

 نظری الگوی

 براي را عامي و مستدل هاي پاسخ که  ها آن ميان روابط و تربيت جريان به مربوط عناصر از متشكل مند، نظام مفهومي طرحوارۀ   

 .آورد مي فراهم آن هاي وديگرمؤلفه اصلي هاي ،زيرنظام ها وساحت عمومي و رسمي تربيت نظام هدايت

 تربيت :   
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آدمي تلقي شده است که به عنوان امري واحد و  ۀساز تحول اختياري و آگاهانشاملِ تمام فرايندهاي زمينه« تربيت»در اين مجموعه،    

اين عنوان  ۀيك از فرايندهاي زيرمجموعيك کل، سروکار دارد. بديهي است که هيچ ۀيك پارچه، با تمام ابعاد و جودي انسان، به مثاب

هاي متفاوت است. به بيان تواند در عرض آن مطرح يا رقيب آن تلقي شود. آنچه بايد رخ دهد، همانا تربيت با ابزارها و روشجامع، نمي

است که به غلط رايج شده و کاربرد فراوان يافته « تعليم و تربيت»در اين مجموعه، مفاد همان اصطالح مرکب « تربيت»ديگر، مراد از 

 ۀآدمي است و لذا نياز به واژ ۀساز تحول اختياري و آگاهانشود که زمينههاي فرايندي ميشامل تمام ابعاد و جنبه« تربيت» ۀاست. لذا واژ

عناصر مرتبط با اين فرايند )مانند تعليم، تزکيه، تأديب، تدريس و مكملي مانند تعليم ندارد. مفهوم تربيت دربردارنده و جامع تمام اجزا و 

 آموزي( است؛ مهارت

 تربيت) تعريف برگزيده(

ر معيا، به صورتي يك پارچه و مبتني بر نظام  متربيانهويت  ۀفرايند تعاملي زمينه ساز تكوين و تعالي پيوست»  تربيت عبارت است از:    

   «ايشان در مسيرآماده شدن  جهت تحقق آگاهانه و اختياري مراتب حيات طيبه در همه ابعاد.اسالمي، به منظور هدايت 
نظير اصالح شرايط محيطي، پرستاري، مراقبت -طي اين جريان دو سويه مربيان با طراحي وانجام مجموعۀ تدابير واقداماتي هدفمند وهماهنگ 

متناسب با خصوصيات  -کر، موعظه و گفت وگو؛ هشدار وتشويق؛ ابتالء، پاداش ومجازاتوتأديب؛تعليم )تبيين واقعيات، حقائق وارزش ها(،تذ

 جانبه و متعادل استعدادهاي طبيعي ايشان در مسيرقرب الي اهلل را فراهم مي سازند؛ومتربيان ونوع  وهدف تربيت، زمينۀ شكوفايي فطرت و رشد همه

هاي الزم را، جهت درک و بهبود مداوم موقعيت خود و ديگران، بر اساس انتخاب و التزام نيز با حضور فعال در اين فرايند، شايستگي متربيان

 .مي کنند ي نظام معيار اسالمي ،ا کسبآگاهانه و آزادانه

. 

  صالحۀ جامع

 شودي نم خالصهي ربوب اريمع نظام و خداوند با انساني وشخصي فردۀ رابط وي زندگي فرد بُعد در تنهاي اسالم نگرش در بهيط اتيح

 در صالحۀ جامع. ابدي يمي تجل «صالحۀ جامعـ» مفهوم در که استي زندگان نوع نياي اجتماع بعد به،يط اتيح مهم گريد بُعد بلكه

 لهيقب اي يشاونديخو ،ينژاد روابط بر نه شودي م استوار رضا و ميتسل حالت در خدا به نمودني رو بر که استي اجتماع ،ياسالم نگرش

ي متك قرارداد طرف دو يا طرف كي يها منفعت بر و داردي استخدام كرديرو ،کهيقرارداد روابط يا وستمگرانهي انتفاع روابط نه وي ا

 ديوتهد ترس ازي ناش)زيآم خشونت «وندهايپ» د،يآي م شمار به بهيط اتيحي اجتماع بعد تحقق مظهر که صالحۀ جامع در  .است

ي انساني ها ارزش به جامعهي اعضا انيم ارتباط بلكه ستين( گرانيد استخدام يا واستثماريي سودگرا ازي ناشي )انتفاع يا( وارعاب

 روابطي ا جامعه نيچن در. است معطوفي( نيد اريمع نظام ازي اريواخت آگاهانهي رويپ) خدا از واطاعت ،محبت معرفت ،يواخالق

 . گرددي م ديتأک استي اجتماع روابط وگسترش نيتكو اساس  کهي ربوب ديتوح بر و  شودي م طرد نژادپرستانه تعصبات و ظالمانه

 

 

 حيات طيبه  
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هاي مقبول دين الهي( است که تحقق وضع مطلوب زندگي بشر در همۀ ابعاد و مراتب، بر اساس نظام معيار  اسالمي) مباني و ارزش   

گونه زندگاني مستلزم ارتباط آگاهانه و اختياري با حقيقت هستي الي اهلل خواهد شد. اينيابي به غايت زندگي يعني قربآن باعث دست

نظام معيارِ مناسب با  ۀشئون فردي و اجتماعي زندگي است که بايد بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و آزادان ۀبا او در هم ۀو تشديد رابط

ش غايي زندگي ـ قرب الي اهلل ـ و نظام معيار متناسب با آن دينِ اسالم باشد. بنابراين، يكي از مشخصات اصلي حيات طيبه، تكيه بر ارز

هاي مقبولِ دينِ حق )اسالم( است. زيرا با توجه به لزوم پذيرش ربوبيت خداوند متعال، به عنوان يگانه رب حقيقي يعني مباني و ارزش

نمايد. لذا، انتخاب و التزام ابعاد آن مشخص ميمراتب و  ۀتحقق حيات طيبه را در هم ۀجهان و انسان، اين نظام معيار، جهت اساسي نحو

نظام معيارربوبي و انطباق همۀ ابعاد زندگي با اين نظام)تقوا(، وجه تمايز اساسي حيات طيبه از زندگي غيرديني )=  ۀآگاهانه و آزادان

 شود. سكوالر( رايج محسوب مي

 (مأموريت) رسالت

 تربيت جريان در  سهيم ي نهادها از يك هر از انتظار مورد  اصلي مسئوليت بيان به معطوف گزارۀ  

 رويكرد

 از اي مجموعه به باتوجه که ، نظر مورد موضوع با مواجهه چگونگي و ماهيت دربارۀ منسجمي  و مشخص کلي، گيري جهت   

 هاي روش و معيارها اصول، انتخاب در هماهنگي و گرايي هم ايجاد موجب آن به والتزام شودي م تعيين سازوار، نظري مفروضات

 .شد خواهد عمل عرصۀ در خاصي

 

 

 رهيافت

رويكردهاي اصلي کل نظام و زيرنظام هاي اصلي  در   ۀجهت گيري کالن حاکم بر کليت نظام تربيت رسمي و عمومي که هم   

 مواجهه با مسائل و موضوعات مهم،  از اين جهت گيري الهام مي گيرند.

 

 ايران اسالمي جمهوری در وعمومي رسمي تربيت نظام رهنامۀ

 رسمي تربيت نظام آرماني وضعيت ،"ايران اسالمي جمهوري در وعمومي رسمي تربيت فلسفۀ "اساس بر که جامعي نظري الگوي   

  هاي نظام زير تبيين  کارکردها ، رويكردها و اصول مربوط به ، تربيت ي ها ساحت به مربوط رويكردهاي و اصول تبيين با را وعمومي

 .نمايد مي ترسيم نظام اين عناصر وظايف وتعيين اصلي

 سازیزمينه

اي از تدابير و اقدامات هماهنگ، سنجيده و عمدي، براي کمك به هرگونه تحول شايسته در انسان که، با طراحي و اجراي مجموعه    

براي حرکت آزاد و  مقدمات الزم )و نه شرط الزم وکافي( ۀآدمي، بايد آن ها را تنها به مثاب ۀتوجه به لزوم حرکت آزادانه و آگاهان

فراهم نمودن شرايط مورد نياز )مقتضيات و که از سوي متوليان جريان تربيت )مربيان( بايد انجام شوند. آدمي در نظر گرفت  ۀآگاهان
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که سازي است؛ چه اينگونه زمينهايجابي اين ۀافراد جامعه به سوي هدف مطلوب، جنب ۀآزاد و آگاهانعوامل اِعدادي( براي حرکت 

ساز تحول اختياري انسان است، بايد سازي در بعد سلبي معطوف به رفع موانع اين حرکت است. بنابراين در جريان تربيت، که زمينهزمينه

 ۀتربي را براي استفادامري ضروري از سوي مربي و جامعه( لزوم کوشش اختياري م ۀعالوه بر ايجاد مقتضيات و برداشتن موانع )به مثاب

 نمايد. سازي مورد مالحظه قرار داد، که اين امر تعامل متربي و مربي را براي موفقيت جريان تربيت ايجاب ميمناسب از اين زمينه

 

 

 ( عمومي و رسمي تربيت نظام)  اصلي های زيرنظام

 نظام، اين اهداف تحقق به وکمك رسالت انجام تربيت، جريان از پشتيباني جهت در عمومي و رسمي تربيت نظام اساسي هاي بخش   

 فضا تأمين مالي، منابع وتخصيص تأمين انساني، منابع تأمين و معلم تربيت يابي، ارزش و پژوهش مديريت، و رهبري:  از اند عبارت که

 . درسي برنامۀ و فناوري و وتجهيزات

 هاشايستگي

هاي هويت )عقالني، عاطفي، ارادي و ها و مهارت هاي ناظر به همۀ جنبهصفات ، توانمندياي ترکيبي از منظور از شايستگي مجموعه   

ها را يابي به مراتب حيات طيبه( بايد آنعملي( است، که متربيان در جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعيت خود )براي دست

هاي پايه و ها توسط عموم افراد جامعه به دو گروه شايستگيتوان برحسب سطح و لزوم کسب آنها را ميکنند. شايستگي« کسب»

ها را براي ها ومهارت ها هستند، که متربيان بايد آنهاي پايه آن دسته از صفات و توانمنديهاي ويژه تقسيم نمود. شايستگيشايستگي

هاي ويژه آن گروه از کسب کنند؛ ولي شايستگي اي الزم يا شايسته از آمادگي عموم افراد جامعه براي تحقق حيات طيبهوصول به مرتبه

هاست که در سطحي باالتر از سطح مورد انتظار از آمادگي همگان جهت تحقق حيات طيبه است و افراد برحسب صفات و توانمندي

 کنند.ها را کسب ميخود و نيازهاي خاص جامعه آن ۀعالقه و استعداد فعليت يافت

 

 

 تربيت در سهيم عوامل

 فهرست در( خويش هويت پيوستۀ تعالي و تكوين سوي به افراد هدايت براي مناسب سازيزمينه يعني) تربيتي هايفعاليت انجام    

 چند هر. شوندمي محسـوب اجتماع در تربيت جريان اصلي عوامل لذا، است؛ شده گرفته نظر در صريحاً عوامل دسته اين کارکردهاي

 و رويكرد وظايف، و اهداف در مخاطبان، درخصوص نتيجه در و( غيررسمي و رسمي تخصصي، عمومي،) نظر مورد تربيت نوع در

 تنها را تربيت ها،آن از برخي عوامل، اين بين در دارند ايمالحظه قابل هايتفاوت همديگر با متربيان بر تأثيرگذاري هايروش و محتوا

 و تأسيس از اجتماع اصلي غرض که علميه حوزۀ و دانشگاه مدرسه، مانندِ مؤسساتي) اندداده قرار خود سازماني رسالت و اصلي کارکرد

 اما ؛(شود مترتب هاآن برعمل نيز ديگري فرعي پيامدهاي کهآن ولو است؛ متفاوت سطوح در تربيتي فعاليت انجام ها،آن فعاليت تداوم

 با که( فرهنگي نهادهاي ديگر و مسجد رسانه، خانواده، نظير) متعددند هايکارکرد با اجتماعي نهادهايي تربيت، عوامل از ديگر بعضي
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 عنوان اطالقِ بنابراين،. گيرند برعهده تربيت جريان در نيز را مؤثري نقش بايد، بلكه و توانندمي خود، هايظرفيت و امكانات به توجه

مي لذا و است جريان اين در هاآن عملي آفرينينقش حيثيت به محدود و منوط اجتماعي، نهادهاي از گروه اين به« تربيت جريان عامل»

 . دانست تربيت بر مؤثر عوامل جزء نيز ديگر حيثيتي از را هاآن بايد بلكه و توان

 

 تربيت در مؤثر عوامل

ايفاي نقش اساسي در آيد؛ اما به سبب کارکردهاي اين دسته از عوامل اجتماعي به شمار نمي ۀمستقيم در امر تربيت، از زمر ۀمداخل   

فراهم نمودن ديگر مقدمات تحقق حيات طيبه در ابعاد گوناگون براي آحاد اجتماع، يا به دليل تأثيرپذيري عمل مربيان و متربيان و 

ش و فرايند از اين عوامل اجتماعي )به مثابۀ محيط بيروني(، در چگونگي تحقق جريان تربيت و موفقيت آن اثرگذارند. البته به لحاظ نق

هاي سهيم در جريان تربيت، ها با عوامل و مؤلفهارتباط آن ۀجايگاه متفاوت اين عوامل در زندگي اجتماعي و بر حسب ميزان و نحو

هرحال عوامل اجتماعي مؤثر برجريان تربيت، سان نباشد. به طبيعي است که تأثير اين عوامل برکاميابي يا ناکامي جريان تربيت يك

 گيرند.را در بر ميي رسمي يا غيررسمي فعال در جامعههاها و گروهها، بنگاهادها، سازمانطيف وسيعي از نه

 

 

 عقل

ها و حقائق، صالح و فساد و حق و باطل و صدق و کذب تواند در مقام ادراک واقعيتآن مي ۀقابليتي خداداد در نوع بشر که به وسيل    

نيز به لوازم فهم و درک خويش ملتزم باشد. اين فعاليت عقل در عين محدود و مخاطره آميز را از هم تميز دهد و در مقام عمل اختياري 

آورد.  بنا براين، بودن، امكان دست يافتن آدمي به برخي حقايق فراتاريخي در مورد واقعيت هستي و موقعيت آدمي را در آن فراهم مي

هاي هاي هستي )با ادراک مفاهيم کلي و استنتاج گزارهشناخت واقعيت تواند در مقامآن مي ۀعقل، قابليتي است که آدمي به وسيل

چنين، قضاياي صادق را از ها را به صورت يقيني درک کند. همتوصيفي از بديهيات و يقينيات( با روش استدالل و برهان، برخي از آن

ها و پذير )با ابداع مفاهيم و سازهني وقايع مشاهدهبيکاذب تشخيص دهد )عقل نظري و استكشـافـي( و در مقـام تبييـن علّـي يا پيش

هاي طبيعي و اجتماعي و رسيدن هاي ظني معتبر ارائه کند. يا در مقام مداخله و مهار واقعيتها( نظريهپردازي و آزمون تجربي آنفرضيه

و ابتكار خويش ابداع نمايد و به کار گيرد هاي مناسب را به اتكاي قدرت تخيل، خالقيت ها و روشبه اهدافي مشخص، ابزارها، برنامه

ها )بايدها و نبايدهاي مربوط به تواند در مقام درک حقايق و ارزش، بشر به کمك عقل مي)عقل تجربي، مولد و ابزاري(. عالوه بر اين

ري( و در مقام عملِ عمل اختياري انسان(، صالح و فساد، حق و باطل، درست و نادرست و خوب و بد را از هم تميز دهد)عقل نظ

ادراکات نظري )يعني  ۀاختياري نيز به لوازم فهم و درک خويش التزام داشته باشد )عقل عملي(. پس، عقل قادر است هم در دو حوز

( ها( و ادراکات عملي )يعني شناخت خوب و بدها، يا بايد و نبايدها( و هم در مقام التزام عملي )اراده و عملها و هستشناخت واقعيت

 .به لوازم ادراکات نظري و عملي خود وارد شود
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 فرايند 

پذير که متناسب با مراحل حرکتي تعاملي، مستمر و تدريجي، هدفمند، يك پارچه )داراي انسجام و سازواري دروني(، پويا و انعطاف   

ديگر عوامل اجتماعي، صورت مي تحول وجودي افراد جامعه توسط عوامل گوناگون، در قالب انواع مختلف و به صورت هماهنگ با

 پذيرد.

 

 فطرت

تواند به فراموشي سپرده شود، اما هرگز نابود نخواهد شد. معرفت وگرايشي اصيل نسبت به خداوندکه قابليّت شكوفايي دارد و مي    

ي جهتي الهي دهد و در ها و اعمال وها، گرايشتواند به همۀ شناختبسيار مساعدي است که مي ۀوجود فطرت الهي در انسان زمين

 دار، او را صاحب نقش اصلي گرداند.دار و جهتصيرورت آدمي به موجودي واال، ممتاز، هدف

 

 تربيت در جمهوری اسالمي ايران  ۀفلسف

 مجموعه اي از گزاره هاي  مدلل و مدون که به تبيين چيستي، چرايي و  چگونگي تربيت، در جامعۀ اسالمي ايران  به شكلي جامع ،»

سازوار، به هم پيوسته و مبتني بر مباني اساسي معتبر ومتناسب با نظام فكري و ارزشي مقبول در جمهوري اسالمي  ايران مي پردازد تا به 

 .«نقش آفرين باشد. "ي اسالمي ايراندهي فرايند تربيت در جامعهچهار چوب نظري کالن براي هدايت انواع تربيت و سامان" ۀمثاب

 

 

 در جمهوری اسالمي ايران تربيت رسمي و عمومي ۀفلسف

 چرايي چيستي، تبيين به " ايران اسالمي درجمهوري  تربيت فلسفۀ"برپايۀ که مدون، و مدلل  پيوسته، هم به سازوار، جامع، اي مجموعه

 .پردازد مي ايران اسالمي درجمهوري تربيت رسمي و عمومي چگونگي و

 

 

 فلسفۀ تربيتي جامعه 

اي مدون، از مجموعه» ۀدهي انواع تربيت در جامعه است که به منزلچهارچوب نظري استوار و مورد وفاقي براي هدايت و سامان   

هاي ناظر به تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت)در معناي عام (، به شكلي مدلل و معتبر  مورد وفاق عموم متصديان جريان گزاره

 ۀچنين مجموعه اي الزم است بر مباني فكري و ارزشي مقبول عموم افراد آن جامعه مبتني باشد، تا به منزل«يردتربيت در جامعه قرار گ

هاي گوناگون ها و برنامه، در ايجاد هماهنگي و انسجام بين انواع فعاليت«دهي انواع تربيتچهارچوب نظريِ راهنماي هدايت و سامان»

 ها با فرهنگ و نظام فكري و ارزشي و مقتضيات بومي جامعه( نقش آفرين باشد .آن ميان ۀشايست ۀتربيتي)و برقراري رابط
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 قرب الي اهلل 

قرب به خدا و انسانيت انسان در گرو رسيدن به مراتب  ۀمصداق اتم غايت زندگي انسان از منظر دين که  تحصيل همۀ کماالت مقدم   

اي که گونهاي حقيقي)واقعي( بين خدا و انسان است؛ بهآن است. مراد از قرب، نزديكي زماني و مكاني نيست؛ بلكه مقصود از آن رابطه

طور مداوم آن را اي متعال برقرار و بهاي وجودي با خدروح انسان در اثر باور و اعمال خاصي )متناسب با غايت آفرينش خويش( رابطه

سازد. اين ارتباط، واقعيتي تكويني، ولي حصول آن امري چنين ارتباطي مراتب کمال را در وجود خويش محقق  ۀکند و در نتيجتشديد 

راي مراتب و درجات نهايت( امري دااختياري و اکتسابي است. البته اين ارتباط وجودي با خداوند )به عنوان کمال مطلق وموجود بي

 طور مدام تشديد شود يا تنزل يابد.تواند بهاست، که مي

 

   كسب

 فراهم هايزمينه در متربي که است ارادي و آگاهانه تالشي کسب واقع در. استي مترب آزادانۀ و آگاهانه عمل به ناظر کسب مفهوم   

 تعيين پيش از امري آدمي وجودي هايظرفيت که جاآن از ولي. دهدمي انجام خويش وجودي هايظرفيت  شرفتيپ و تحقق براي شده

 الزم هايشايستگي تحقق همان تالش اين ارزشي گيريجهت گيردمي شكل فرد، انتخاب به وصعود، سقوط جهت دو ودر نيست شده

 :هاستويژگي اين داراي هاشايستگي کسب لذا. است فرد وجودي هايساحت در

 ( آن مداوم اصالح و درک براي و موقعيت عناصر با تعامل در و تأثير تحت گيريشكل) محور موقعيت-

 (است مربي برعهدۀ آن در اصلي نقش که سازيزمينه برخالف) محور متربي-

 (هويت پيوستۀ تعالي و تكوين روند به توجه با) مستمر و مداوم-

 ي(مترب آمادگي و رشد سطح با متناسب) ارادي و آگاهانه-

 كاركرد

 عوامل يك هر رسالت وانجام غايت  تحقق براي که( زيرنظام يا)  نظام فعاليت از( انتظار مورد) مطلوب ونتيجۀ اثر بيان به ناظر گزارۀ   

 باشند ضروري تربيتي ونهادهاي

 

 

 مباني اساسي تربيت )=مباني ديني وفلسفي تربيت( 

ها صورت ميقضاياي مدللي هستند که تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت، بر اساس ديدگاه اسالمي، با توجه به آن ۀمجموع    

 اند. هاي مدلل در دانش فلسفه با رويكرد اسالمي، به دست آمدههاي وحياني اسالم و معارف اصيل اسالمي يا از تبيينپذيرد و از آموزه

 

 مباني دين شناختي
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دين  ۀايران که صرفاً به مباحثي دربار ۀشناختي بر اساس ديدگاه اسالمي معتبر و مقبول در جامعره هاي  بيانگر مواضع دينگزا    

فهم دين، قلمرو دين و ارتباط آن با ساير معارف  ۀ)چيستي و چرايي دين، جايگاه دين در زندگي و نسبتي که انسان با آن دارد، نحو

مباحث کالم جديد ۀ( يا بعضاً در حوزPhilosophy of Religion« )فلسفۀ دين»دانش فلسفي مضافِ  ۀطپردازند و در حيو...( مي

 متفاوت هستند. "مباني ديني"گيرند ولذا با قرار مي

 

 شناختيمباني هستي

 ۀيني اسالمي يا در حوزبحقيقت وجود و احكام کلي آن که در مباحث جهان ۀهاي توصيفي ـ تبييني دربارترين گزارهبخشي از مهم    

 اند. طور مدلل و مبرهن مطرح شده يا مفروض قرار گرفتهدانش فلسفۀ اسالمي ـ به

واقعيت وجود انسان که از متون معتبر اسالمي يا معارف اصيل  ۀهاي توصيفي ـ تبييني مدلل دربارشناختي: آن دسته از گزارهمباني انسان

ها را به لحاظ نقش اند و بايد آنالنفس فلسفي( استخراج شدهانسان در فلسفۀ اسالمي )علماسالمي يا از مباحث مربوط به تعريف 

فلسفي تربيت، سنگ بناي اصلي هرگونه توصيف و تبييني از فلسفۀ تربيت با رويكرد  ۀمحوري تبيين و ترسيم سيماي انسان در هر نظري

 اسالمي دانست.

 

 شناختيمباني معرفت

شناخت آدمي و حدود و ثغور آن ، که بنا بر سنت متعارف در مباحث فلسفي  ۀهاي توصيفي و تبييني دربارگزاره ترينبخشي از مهم    

شناختي شناسي در تبيين فلسفۀ تربيت، مباني مربوط به اين عرصه از مباني عام انسانمعرفت ۀمعاصر و با توجه به اهميت بسيار عرص

ي مهم، چنين تمايزي وجود فلسفۀ اسالمي با وجود پرداختن به بسياري از مباحث اين عرصه متمايز گشته است )هر چند در متون رايج

 ندارد(.

 مباني ارزش شناختي 

ترين ارزشهاي مربوط به بيان مصاديق مهمها و نيز بخشي از گزارهدرک و اعتباربخشي آن ۀها و نحوماهيت ارزش ۀمباحثي دربار    

هاي مبتني بر دين حق يا سازگار اسالمي )مباني وارزش ۀبر اساس نظام معيار معتبر و مقبول در جامعها هاي معتبر و چگونگي تحقق آن

فلسفۀ اخالق و حكمت علمي با رويكرد اسالمي يا از منابع بيانگر نظام ارزشي و اعتقادي اسالم، به  ۀاست، که عموماً از حوز با آن(

 «اند.عنوان اصول موضوعه، اخذ شده

 

منظور از مقتضيات تربيت هر گونه اقدام و تدبير هدفمندي است که مربيان در فرايند تربيت براي تحقق اهداف اين  :يات تربيتمقتض 

 فرايند  نسبت به متربيان طراحي واجرا مي کنند.

 

https://zemnekhedmat.org



  جمهوری اسالمي ايراندر رسمي وعمومي تربيت فلسفه بنيادين :نظری تحول  مباني

 

191 

 

عنوان موانع  تربيت  به امور و پديده هايي اطالق مي شود که در تحقق اهداف فرايند تربيت مي توانند تأثيري منفي  موانع تربيت:

 داشته باشند . البته اين  موانع ممكن است  بيروني يا دروني ، در اختيار مربيان و يا  خارج از اختيارايشان باشند.

 

 موقعيت 

عنصري آگاه، آزاد و فعال  ۀفرد به منزل ۀمنظور از موقعيت وضعيت مشخص، پويا، قابل درک و تغييري است که  حاصل تعامل پيوست    

جهان و فرا  ۀاي از جهان هستي)خود ،طبيعت وجامعه( در محضر خداوند متعال است ) که  حقيقتي برتر وخالق همبا خداوند و گستره

 تواند آن را درک کند و تغيير دهد.(. انسان همواره در موقعيت قرار دارد و ميموقعيت هاست ۀتراز هم

 

 (عمومي و رسمي تربيتنظام)ها مؤلفه

 .آن اهداف تحقق به کمك  و رسالت انجام براي عمومي و رسمي تربيتنظام ي اجزا

 

 (ربوبي/  دينيي )معياراسالم نظام

آن ۀنظام معيار حيات طيبه، مشتمل برسلسله مراتبي از ارزش ها ست که نه تنها هم آن؛ با سازگار يا حق بردينِ مبتني هايوارزش مباني

هاي اساسي نظام معيارديني  متوقف به ها به لحاظ اهميت واولويت تحقق در يك سطح ومرتبه نيستند، بلكه پذيرش برخي از ارزش

در ابعاد مختلف، داراي مراتب متعدد است. اين نظام معيار ديني گيري اين نوع زندگي شناخت وانتخاب دينِ حق نيز نيست؛ لذا شكل

کليات اکتفا و نسبت به بخشي ديگر، جزئيات را  ۀها، به عرضاي از اين عرصهناظر به همۀ ابعاد زندگي انسان است؛ هرچند نسبت به پاره

گويي به همۀ نيازهاي انسان، ن هرگز درصدد پاسخبشري، دي ۀنيز ذکر کرده است، اما در عين حال، با توجه به توانايي عقل و تجرب

 نمايد.بشر ايفا مي ۀآيد و نقش مكمل )و نه جاي گزين( را براي عقل و تجرببدون تكيه بر اين توانايي، برنمي

 

 نتيجۀ اختصاصي )جريان تربيت(

ها و اقدامات نهادهاي مشترک همۀ فعاليتطور ويژه از جريان تربيت )البته در جهت غايت پاياني است که به ۀهدف نهايي و نتيج

 اسالمي( مورد انتظار است. ۀمختلف جامع

 

 عمومي و رسمي تربيت نظام

اسالمي ايران،  ۀنهاد اجتماعي وفرهنگي سازمان يافته اي که به عنوان مهم ترين عامل انتقال، بسط و پيشرفت  فرهنگ عمومي در جامع

ابعاد، از طريق زمينه سازي براي  ۀقابل قبولي از حيات طيبه در هم ۀسال( را براي تحقق مرتب 13-1مسئوليت آماده سازي عموم افراد) 

 هويت ايشان)با تأکيد بر جنبه هاي مشترک انساني، اسالمي وايراني(برعهده دارد  .  ۀتكوين وتعالي پيوست
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 هدايت 

در راستاي غايت زندگي اي است که بتواند نوع کمال شايستهيابي به هر در مسير دستمتربي  ۀدهي به حرکت آزادانه و آگاهانجهت

 .و مراتب مختلف آن قرار گيردالي اهلل( انسان )قرب

 هويت

رو، نه تنها امري ثابت و از پيش تعيين ها، اعمال و صفات آدمي است و از اينها، باورها، گرايشاي از بينشطور کلي برآيند مجموعهبه 

شود الش و توفيق شخص و البته تا حدودي متأثر از شرايط اجتماعي است. انسان، در واقع موجودي تلقي ميشده نيست، بلكه حاصل ت

خويش، و در تعامل با موقعيت  ۀتواند با تكيه بر فطرت و استعدادهاي طبيعي خود و با استفاده از عقل و نيروي اختيار و ارادکه مي

باور  ۀميل و گرايش را در او فراهم سازد. بينش و گرايش دروني، زمين ۀتواند زمينميخويش به معرفت دست يابد. معرفت ايجاد شده 

گيرد. همين تدريج هويتش شكل ميآورد و با عمل و تكرار آن، بهِ معطوف به عمل( را در وي فراهم مي)ايمان( و تكوين اراده )تصميم

 آفرين است.نقشآن ـ  ۀامور نيز، در هرگونه تحول هويت ـ پس از تكوين اولي

 

 وظايف

 براي که تربيت جريان در سهيم هاي نهاد از يك هر زيرمجموعۀ هاي ومؤلفه عوامل، فعاليت مطلوب وضع بيان به معطوف هاي گزاره 

 .باشند ضروري تربيت ونهادهاي عوامل رسالت  تحقق

 

 

 

 

 

 

 

 265اهم منابع و مآخا        

 قرآن كريم -

 نهج الفصاحه  -

                                                 
آن برمجموعه اي از مطالعات پيشين از آنجا که بسياري از منابع دست اول اين تحقيقات اعم  . شايان ذکر است که نظر به ماهيت فراتحليلي تحقيق حاضر و تكيه 211

است وتنها در برخي از فارسي عربي والتين در جاي خود مطرح شده اند در اين گزارش به ذکر مهم ترين منابع وماخذ استفاده شده در خود اين تحقيق بسنده شده 

اول )نظير آيات قرآن وروايات ومنابع ناظر به بيان معارف اصيل ديني وفلسفي (به نقل از تحقيقات پيشين واحيانا تكميل آنها ازسوي  موارد ناچار به بيان منابع دست

 خود شده ايم.
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 نهج البالغه -

 اصول كافي  -

لطيف راشدي، چاپ چهارم،  تهران:  ۀ(، ترجم1731)سجاديه  به همراه رسالۀ حقوق امام زين العابدين  ۀصحيف -

 شرکت چاپ و نشر بين الملل. 

 تهران:  انتشارات دانشگاه پيام نور.  تربيت، ۀفلسف(.  1737ابراهيم زاده، عيسي ) -

 مقاالت و سخنراني هاي تربيتي، انتشارات دهخدا.  تربيت ايران،تجزيه و تحليل تعليم و (. 1713آراسته، رضا ) -

 تهران: انتشارات سمت. مسائل آموزش و پرورش  ايران،(.  1737آقا زاده، احمد ) -

 ( تهران: نشر نگاه معاصر.1731محمد حسين ساکت )  ۀترجم نهاد آموزش اسالمي.( 1913احمد،  منير الدين ) -

جمهوری اسالمي ظری تربيت زيستي و بدني در نظام آموزش و پرورش الگوی ن(. 1733اسكندري حسين ) -

 مطالعات نظري. ۀطرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش، کميت ايران

 ، تهران: انتشارات مدرسه.2مصاحبه ها ج آسيب شناسي تربيت ديني(. 1732اعرافي، عليرضا ) -

 مهر. ۀت سورتهران: انتشاراحقوق شهروندی و عدالت،  (.1733افروغ، عماد ) -

 مهر. ۀتهران: انتشارات سور هويت ايراني و حقوق فرهنگي،(. 1733افروغ، عماد ) -

 تهران: مرکز نشر آثار امام خميني.  صحيفۀ نور،.  هللامام خميني، روح ا -

 تهران: مرکز نشر آثار امام خميني.  واليت فقيه،.  هللامام خميني، روح ا  -

جمهوری اسالمي الگوی نظری تربيت علمي و فناوری در نظام آموزش و پرورش (. 1733اماني، محمود ) -

 مطالعات نظري. ۀطرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش، کميت ،ايران

مطالعات  ۀطرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش، کميت مباني حقوقي آموزش و پرورش،(. 1731انصاري، باقر ) -

 نظري. 

طرح تدوين سند ملي تدوين بنيان های جامعه شناختي سند ملي آموزش و پرورش، (. 1731اوطميشي، عمر ) -

 مطالعات نظري.  ۀآموزش وپرورش، کميت

 رورش جمهوری اسالمي ايران،ـۀ آموزش و پـه فلسفـابي بـي رای دستـژوهشي بـپ(. 1731باقري، خسرو) -

 رسي و نوآوري هاي آموزشي. پژوهشي برنامه ريزي د ۀسسؤسازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، م

 ، تهران: انتشارات مدرسه. نگاهي دوباره به تربيت اسالمي(. 1731باقري، ) -

برنامه  ۀبررسي نظام ارزشي و اعتقادی در جمهوری اسالمي ايران و تدوين مباني فلسف (.1731باقري، خسرو ) -

شي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي پژوه ۀسسؤسازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، م ريزی متناسب با آن،

 آموزشي منتشر نشده.
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تهران: انتشارات علمي و  درآمدی بر فلسفۀ تعليم و تربيت جمهوری اسالمي ايران، (.1733باقري، خسرو ) -

 فرهنگي. 

 مرکز مطالعات فرهنگي و اجتماعي.  الگوی مطلوب يادگيری در جمهوری اسالمي ايران،(. 1733باقري، خسرو ) -

 انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم: ،نابرابری جنسي( 1732بستان )حسين  -

 .انتشارات اسري ، قم:زن درآينه جمال و جالل( 1732جوادي آملي، عبداهلل ) -

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  ،كودکحقوق تربيتي (. 1731حاجي ده آبادي، محمد علي ) -

محمدرضا سرکار آراني و عليرضا مقدم، تهران: نشر  ۀ، ترجمآموزشفناوری برای حداد، وادي و دراکسلر، الكساندرا.  -

 ني.

، قم: مرکز انتشارات دفتر 1717احمد آرام،  ۀترجم ،2الحيات ج حكيمي، محمد رضا و حكيمي، محمد و حكيمي، علي.  -

 تبليغات اسالمي.  

، قم: مرکز انتشارات دفتر 1717 احمد آرام، ۀترجم ، 0الحيات ج حكيمي، محمد رضا و حكيمي، محمد و حكيمي، علي.  -

 تبليغات اسالمي.  

 مهوریالگوی نظری تربيت حرفه ای و اقتصادی در نظام آموزش و پرورش ج(. 1733خالقي، علي اصغر ) -

 مطالعات نظري. ۀطرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش، کميتاسالمي ايران،

 تهران: انتشارات سمت.  ،متاريخ آموزش و  پرورش قبل و بعد اسال(. 1731دراني، کمال ) -

 منشور تحول بنيادين آموزش و پرورش از نگاه مقام معظم رهبری،(. 1731درونه، جعفر؛ رضايي محمدحسين ) -

 تهران: دبيرخانه اجرايي ستاد تحول بنيادين آموزش و پرورش.

 انتشارات سمت.تهران:  درآمدی بر فلسفۀ تعليم و تربيت اسالمي،(. 1732دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ) -

 تهران: انتشارات سمت. درآمدی به جامعه شناسي اسالمي،(. 1731دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ) -

 ، تهران:انتشارات دريا. ماه مهر پرور (.1733دلشاد تهراني، مصطفي ) -

 www.hawzah.netوبگاه حوزه  21/1/39، تاريخ استخراج قاعدۀ نفي سبيل از نظر فريقينرحماني،   -

الگوی نظری ساحت تربيت هنری و زيبايي شناسي در نظام آموزش و پرورش (. 1733رضايي، منيره ) -

 مطالعات نظري. ۀطرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش ، کميت مهوری اسالمي ايرانج

 باقرالعلوم. ۀ، وبگاه پژوهشكد 29/1/39، تاريخ استخراج نفي سبيل ۀقاعدرضايي، حسن.  -

حقيقت خواه، تهران:  ۀترجمآموزش، دين و گفتمان اصالح فرهنگي در دوران قاجار، (. 1731رينگر، ام، مونيكا ) -

 انتشارات ققنوس.
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مطالعات راهبردي زنان  ،عدالت جنسيتي از ديدگاه عالمه طباطبايي و شهيد مطهری (.1733)جواد  ،رودگر مجمد -

 .33ن زمستا

 انتشارات دانشگاه تفرش. مباني فلسفي آموزش و پرورش در ايران،(. 1731زيباکالم، فاطمه ) -

تخصصي فقه و  ۀ، دو فصلنامحريم خصوصي كودک و حق والدين بر تربيت كودک(. 1733سادات اسدي، ليال ) -

 حقوق خانواده، سال چهاردهم، شماره پنجاه. 

فصلنامۀ نقد و  اجتماعي ديني در ايران معاصر، ۀجريان شناسي انديشدرآمدی بر (. 1731سبحاني، محمد تقي ) -

 نظر، شمارۀ سوم و چهارم. 

 . 1دوفصلنامۀ تربيت اسالمي، شمارۀ  نقش دولت اسالمي در آموزش وپرورش،(.  1733سروش، محمد ) -

 ت جرس. ( تهران: انتشارا1732تصحيح کيومرث باطني) ،چاپ شانزدهم گلستان. ،سعدي، شيخ مصلح الدين -

 تهران: انتشارات سمت.  ( ،0روان شناسي رشد)(. 1731سيف، سوسن و همكاران ) -

، مجموعه مقاالت (. توسعه، نهادهای مدني و چالش های نقش دولت در ايران1732سيف زاده، سيد حسين ) -

 مدني و انديشه ديني، قم: دفتر نشر معارف. ۀجامع

 محسين شكوهي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ترجمۀ غال مربيان بزرگ،(. 1731شاتو، ژان. ) -

طرح تدوين سند ملي  تدوين بنيان های فلسفي و ديني سند ملي آموزش و پرورش،(. 1733شاملي، عباسعلي ) -

 مطالعات نظري. ۀآموزش و پرورش، کميت

نشر فرهنگ  محمد حسين ساکت، انتشارات دفتر ۀ، ترجمتاريخ آموزش و پرورش در اسالم(. 1731شلبي، احمد ) -

 اسالمي. 

 تهران: انتشارات امير کبير.  ،"روان شناسي تربيتي"(. 1737شريعتمداري، علي ) -

 ، تهران: انتشارات امير کبير.فلسفۀ آموزش و پرورش (1731شعاري نژاد، علي اکبر. ) -

 مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي. مباني و اصول آموزش و پرورش،(. 1731شكوهي، غالمحسين ) -

 .النشر اسالمي ۀسسؤ، قم: مالمريد في آداب المفيد و المستفيد منیۀ(. 1111د ثاني )شهي -

جمهوری الگوی نظری تربيت ديني و اخالقي در نظام آموزش و پرورش  (.1733صادق زاده، عليرضا ) -

 مطالعات نظري. ۀطرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش، کميت ،اسالمي ايران

 بهروز رفيعي،قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ۀ، ترجمتربيت اسالمي ۀفلسف (.1739)عرسان کيالني، ماجد  -

طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش، تبيين فلسفۀ تعليم و تربيت رسمي در اسالم، (. 1733علم الهدي، جميله ) -

 مطالعات نظري. ۀکميت
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( تهران : بنياد 1712) خوارزمي، تصحيح حسين خديو جم. يدالدينؤم ۀترجم ،احياء علوم الدينغزالي، ابوحامد محمد  -

 .فرهنگ ايران

 کسايي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. هللنورا ۀ، ترجمهای بزرگ اسالمي تاريخ دانشگاه(. 1732غنيمه، عبدالرحيم ) -

مهوری جالگوی نظری تربيت اجتماعي سياسي در نظام آموزش و پرورش (. 1733فرمهيني فراهاني، محسن ) -

 مطالعات نظري. ۀطرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش، کميت ،اسالمي ايران

 تهران: انتشارات سمت.  روان شناسي تربيتي،(. 1731کديور، پروين ) -

 معصومه محمدي، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان. ۀترجمجنگ عليه خانواده، (. 1731گاردنر، ويليام ) -

 ترجمۀ محمد جعفر پاک سرشت، تهران: انتشارات سمت. فلسفي و آرای تربيتي،مكاتب (. 1731گوتك، جرالد ال )  -

 تهران: انتشارات سمت.  روان شناسي تربيتي،(. 1731لطف آبادي، حسين ) -

 تهران: انتشارات سمت.( ، 2روان شناسي رشد)(. 1731لطف آبادي، حسين ) -

طرح تدوين بنيان های روان شناختي طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش، (. 1731لطف آبادي، حسين ) -

 مطالعات نظري.  ۀتدوين سند ملي آموزش و پرورش، کميت

 13/3/39نهج البالغه، تاريخ استخراج  23 ۀو تفسير نام 29/1/39تاريخ استخراج  ،206 ۀشرح خطبمكارم شيرازي، ناصر.  -

  www.makaremshirazi.orgوبگاه دفتر آيت ا... مكارم شيرازي 

ضرورت تدوين نظريه برنامه درسي برای آموزش و پرورش جمهوری اسالمي  (.1737محسن پور، بهرام ) -

 . 3. شماره 1737مجله نوآوري هاي آموزش، بهار ايران، 

 ترجمۀ عليمحمد کاردان،  تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  معنا و حدود علوم تربيتي، (. 1731مياالره، گاستون ) -

 تهران: شرکت سهامي انتشار  تنبيه االمه و تنزيه المله(  1771نائيني، ميرزا محمدحسين) -

 ، تهران: مدرسه برهانآموزش فني برررسي پاره ای از جنبه های بهبود كيفيت(. 1733نفيسي، عبدالحسين) -
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