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 به نام خدا

 پیش گفتار 

اين  بوده است كه نهاد هاي مختلف اين   ما كشور در 1تربیت نوين نظامبدون شك يکی از مهم ترين مسائل     

 ندا نبوده استوار یمدون و مشخص نظري برمبانی ، حولت وگسترش و گذاريبنیان مراحل طی كنون، تانظام  

معتبر ومقبول در جامعه اسالمی  ارزشی و فکري نظام اب علمی، معتبر دستاوردهاي از يمندبهره كه در عین 

  باشند. سازگار و هماهنگ ما كشور بومی و اجتماعی فرهنگی، خصوصیاتديگر   با نیز و ايران 

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

، بلكه به نظر مي رسد ندارد تعليممكملي مانند  ۀنياز به واژ نه تنها به لحاظ گسترۀ مفهومي لذا را فراهم مي كند.آدمي  ۀو آگاهان
در عرض این كلمه)به صورت تركيب عطفي( موهـم تقليـل این مفهـوم گسترده به بخش هایي ازآن و  استفاده از هر گونه واژه اي

كاردان، اعرافي و براي توضيح دراین باره، رک:  )نيز باعث  نگرش تفكيكي به این فرایند یک پارچه و درهم تنيده خواهد شد 
اقدامات تمام  ۀدربردارندكه  براساس نگرش اسالمي این مفهوم در حالي (. 39ص 1381و ابراهيم زاده   338-9، ص 1372دیگران،

كه باید در راستاي هدفي  است (تذكر وموعظهآموزي، ارتـمه ،تعليم ،تأدیب، تزكيه تمهيد شرایط محيطي، )مانند و تدابيري
 واحد)یعني شكل گيري و تعالي شخصيتي یک پارچه وتوحيـدي( بـه طور سنجيده و مرتبط، هماهنگ و درهم تنيده سامان یابند

از چنين شمولي برخوردار  Education ۀواژ -به رغم رواج روح تفكيكـي در تمدن مدرن  –نيز كه در منابع تربيتي غرب چنان]
 .ک از واژگان ناظـر به مفاهيـم زیـر مجموعۀ این مفهـوم را به آن عطف نمي كنند[و هيچ ی است

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

 این ۀهاي زیرمجموع بخشیک ازهيچ به لحاظ منطقي بدیهي است كه. يك كل، سروكار دارد ۀابعاد وجودی انسان، به مثاب
متمایز مانند  بخش واحد به دو فرایندتفكيک این به عالوه چنان كه  مي دانيم د. ند در عرض آن تلقي شونتوانفرایند جامع، نمي

، مراد از بنابراین مي آورد. ودـمشكالت نظري و عملي فراواني را به دنبال خ« پرورش»و « آموزش»یا « تربيت»و « تعليم»
كه  است( و نه معنـاي خاصي «ربيتـم و تـتعلي» رایجمفاد اصطالح  همان معناي عام وجامع )=معادل در این مجموعه« تربيت»واژۀ

در مقابل اموري نظير تعليم و تـدریس در نظام آموزشي فعلـي صرفـاً ناظر به فعـاليت هاي پـرورشي مكمـل و فـوق برنـامۀ 
درسي)بنا بر ایدۀ جدایـي آمـوزش از پـرورش( یـا جنبه هاي اخالقي، نگرشي وعملي )بنا بر انگارۀ تفكيک بينش ودانش  انسان از 

 است. مطرح ارزش  و نگرش او (
البته خوانندۀ ژرف اندیش از تأمل در مباحث فلسفۀ تربيت در این مجموعه به این نتيجه خواهد رسيد كه تأكيد بر این موضوع         

در برابر اصطالح مركب رایج( نه مناقشه اي لفظي وقابل چشم پوشي، « تربيت» )نام گذاري فرایند یادشده به عنواني بسيط نظير 
مل در لوازم معنایي اصطالح مزبور)و آثار عملي نامطلوب نگرش تفكيكي به این فرایند( و معلول توجه به یكي از بلكه ناشي از تأ

است كه نيـازمند نوعي تحـول –یعني یک پارچگي و درهم تنيدگي آن  -خصوصيات مهم  این فرایند بر اساس دیدگاه اسالمي
ـوامل اجرایـي این فرایند است و بدیهـي است كه  نام گذاري صحيح گامي ع مفهومـي در اصطالح رایـج و تغييـر نگـرش در همه

 ضروري در مسيراین تحول مفهـومي و تغييـر نگـرش به شمار مي آید.
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 انقالب پیروزي از پس  ،در كشور ما تقديري قابل مساعی به رغم آنکه مشکل بنیادي،اين به عنايت بالذا      

 نظامو در نتیجه اين   اند گرفته صورت  تربیت نوين نظام تحول و اصالح اخیربراي ۀده سه طی   اسالمی،

 دام)رهبري معظم مقام  تاكنون به لحاظ ساختار و محتوا در معرض تغییرات نسبتاً ارزشمندي قرار گرفته است،

 و اسالم سازانسان معارف و تعالیم بر مبتنی آن بازسازي و اين نظام در بنیادين تحول ضرورت بر بارها( ظله

ورزيده تأكید اسالمی انقالب از ناشی  ۀ فرهنگی واجتماعیجانب همه تحول مقتضیات با متناسب و استوار مبانی

 .اند

 نظر در با »ساله بیست اندازچشم افق در وپرورشآموزش ملی سند طرح اعضاي شوراي راهبري ،بنابراين       

 نظام اساسی تحول هاي گیريجهت ترسیم در ملی و دينی باورهاي و هاارزش براي محوري نقش گرفتن

 الگوي بامبانی نظري  اساس برراهبردي  سند اين عناصر تدوين بر ايران، اسالمی جمهوري وپرورش آموزش

 تأكید نموده اند.« ايرانی و اسالمی

در اين راستا ، بخش محوري  تحقیقات ناظر به تدوين سند يادشده بنا بر مدل مفهومی مصوب شوراي علمی     

 مبانی تدوين منظور بهاين طرح، به  مطالعات نظري  گسترده و روشمندي اختصاص يافت كه در پنج محور 

طراحی شد وتوسط جمعی از تحت نظر كمیته مطالعات نظري  ايرانی و اسالمی رويکرد با سند اين نظري

  انجام يافتند. 1389تا1384محققان برجسته علوم تربیتی  طی سال هاي 

پس از شناسايی بنیان  تا شد یـسع پرورش و آموزش ملی سند نظري مطالعات همجموعبا انجام   رو،اين از      

و متناسب با  شرايط ومقتضیات  الگوهاي نظري كالن وخرد با رويکرد اسالمی ،معتبر هاي دينی ،فلسفی و علمی

تلفیق » طرح مطالعه مستقل و روشمند  ،   18لذاپس از انجام      حاكم بر جمهوري اسالمی  ايران تدوين گردند؛

تلفیق نتايج  كارگروهبا توجه به اهداف ذيل توسط  «پرورش و آموزش ملی سند مطالعات نظري يافته هاي

 مطالعات نظري انجام يافت: 

 ؛«ايران اسالمی جمهوري در تربیت ۀفلسف» تدوين 

 ؛«ايران اسالمی جمهوري در عمومی و رسمی تربیت ۀفلسف» تدوين 

 ؛«ايران اسالمی جمهوري در عمومی و رسمی تربیت نظام ۀرهنام» تدوين 

 پرورش و آموزش ملی سند عناصر ديگر براي مدون نظري مبانی هايداللت استخراج. 

نهايی اين پژوهش  با  بهره مندي انتقادي از  يافته هاي معتبرمجموعه مطالعات نظري وساير منابع  گزارش     

تلفیق نتايج مطالعات نظري در قالب تحلیلی جديد وتركیبی  بحث و بررسی در كارگروهنظري موجود وبا 

محتوايی توسط جمعی  اعتباربخشی پس از مبتکرانه در سه بخش توسط نگارنده وهمکاران تدوين گرديده  و 

 . شده استبازبینی واصالح  واقع مورد  ازصاحبنظران  و كارشناسان  تربیتی ، بارها

تأيید حجت االسالم والمسلمین علیرضا اعرافی)ناظر علمی تدوين اين  آخرين ويرايش اين متن پس از 

مجموعه از آغاز تا انجام(از سوي  شوراي عالی انقالب فرهنگی مورد تأيید نهايی قرار گرفت وسپس در آذرماه 
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مبانی نظري تحول بنیادين »ازسوي شوراي عالی انقالب فرهنگی وشوراي عالی آموزش وپرورش با عنوان 1390

سند تحول بنیادين »به منزله ي منشور نظري پشتیبان   «نظام  تعلیم وتربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ايران

 )مصوب نهايی  شوراي عالی انقالب فرهنگی(  منتشر گرديد . «آموزش وپرورش

فتـه دراين بـاره معدود تحقیقات انجام يا ر ازـداكثـح ۀادـبراي استف سعی فراوانی كهعنايت به  بالذا          

به مفید گذشته  تجارب كارشناسان تربیتی وو ارزشمنـد صـاحب نظـران راتـنظ و همچنین بهـره منـدي از

محتواي اين متن مدون  وموردتايید باالترين مراجع سیاست گذار جريان فرهنگ و تربیت مده است ،آعمل 

د، اصالح وتحول اساسی نظام  فعلـی تربیت می تواند به منزلۀ چارچوب نظري استواري براي نق ،   كشور

 .رسمی و عمومی مورد استفاده قرار گیرد

رسمی  با عنايت به لزوم آگاهی تمام  دست اندركاران مسئول و دخیل در تحول بنیادين  نظام  تربیت         

ام تربیت رسمی مبانی نظري تحول بنیادين نظ» تربیت پژوهان جامعه از  بخش هاي مختلف نیزعمومو  وعمومی

مفاهیم نظري وتعاريف  مندرج در اين مجموعه  مبانی و از 2اي خالصه، اينك   «وعمومی جمهوري اسالمی ايران

 تقديم می نمايم. عالقمنداندر قالبی  مختصر وموجز  به عموم   را

     

 وما توفیقی اال باهلل العلی العظیم                                                                   

 علی رضا صادق زاده  قمصري                                                                                              

 عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس                                                                                   

 مسئول كمیته مطالعات نظري سند ملی آموزش وپرورشو                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

مطرح شده  واطالع از توضيحات نسبتا   بدیهي است كه خوانندگان محترم  این متن تلخيص شده،   براي استفاده كامل از مباحث 2

 تندات بيان شده در آن كتاب،  باید به اصل متن مزبور  مراجعه نمایند .مفصل وادله ومس
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 جمهوري اسالمی ايران   نظام تربیت رسمی وعمومی  تحول بنیادين طرح نظري خالصه مبانی   

 

   كلیدي فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ايران وتعاريف مفاهیممبانی ، بخش نخست :  

  عام مبانی –الف 

هـاي تجـويزي  مشتمل بر شماري از گزاره یتیترب يالگو ياطرح وبرنامه ي تربیتی و ياهر ديدگاه و نظريه 

مربوط به هدايت تربیت )ناظر به تعريف، غايت، اهداف و اصول تربیت يا تعیین محتوا، ابزار، روشها، مراحـل و 

از  يگـراي د آنها ، صرفا با توجه به اعتبار مفروض  مجموعه يرشهاي تربیت( است كه پذ ديگر عناصر و مؤلفه

 رسد. یبه نظر م یمدلل و منطق ي، امر« مبانی تربیت»ها با عنوان  گزاره

آدمی در هستی )يعنـی نسـبت او بـا  يستهو موقعیت شا يگاهجا یزتربیت از هستی جهان و انسان و ن مبانی

هـا،  ها، امکانات، توانـايی خالق هستی و ديگر موجودات، وضعیت مطلوب زندگی انسان و غايت آن، سرمايه

ها و شرايطی بحث میکنند كه حیات انسان و  ها( و نیز از قوانین، سنتها، ضرورت ديتها، ضعفها و محدو ظرفیت

 ییـري   تغ و نحوه  یتیترب یاتتصويري از واقع ياعام (و یتحول در آن را تحت تأثیر قرار میدهند )=مبان نحوه

هاي تجويزي  انواع گزاره ،   یدو نوع مبان ين( و بر اساس ایاختصاص یوتحول  در آنها  را ارائه میکنند)=مبان

 شوند. یو اجرا م يیدتا لدر باره  تربیت شکل گرفته و قاب

 آفرينی ، به سه بخش تقسیم كرد: توان مبانی عام تربیت را، به لحاظ محتوا و نوع نقش كلی می طور به

ارزشی معتبـر و بینی و نظام  . بعضی از مبانی تربیت از سنخ قضاياي فلسفی و مدلّلی هستند كه در جهان1

اند. از اين گروه مبـانی  ي اجتماعی(، اموري مسلم و مفروض مقبول جامعه )يا به تعبیر ديگر در دين و فلسفه

و اصول ان استفاده نمود. لذا ايـن  فهاي مربوط به تعريف تربیت و بیان غايت، اهدا میتوان در استنباط گزاره

رونـد و  شمار می طور خاص به ي تربیت به طور عام و فلسفه بههاي علوم تربیتی  ترين گزاره دسته، از بنیادي

 نامید.« مبانی اساسی تربیت»بايد آنها را 

هاي توصیفی ـ تبیینی يا تجويزي )اما تجربی و قابل آزمونی( هستند  . برخی ديگر از مبانی تربیت گزاره2

علوم داراي نتايج قابل آزمون توسـط كه از علوم تجربی و كاربرديِ مرتبط با تربیت سرچشمه میگیرند )يعنی 

درسـی، تکنولـو ي  ريـزي برنامهشناسی تربیتی، روانشناسی تربیتی، مديريت آموزشی،  تجربه  نظیر جامعه

هـاي تربیتـی و  ها و برنامه آموزشی و اقتصاد آموزش و پرورش(. هرچند براي تبیین و تجويز تفصیلی روش

مند شد ، )البته بـه شـرط  توان و بايد از اين سنخ مبانی بهره میتعیین جزئیات چگونگی تحقق انواع تربیت، 
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تربیت منافات نداشته باشند يا آنکه بتوانیم با  مقبول  فرضها و مفروضات فلسفی آنها با مبانی اساسی آنکه پیش

ن علوم ـ هاي نظري اي التزام به مبانی اساسی تربیت به نقد و تعديل، تفسیر مجدد و بازپردازي مفاهیم و يافته

 (. يمبپرداز

ي اجتماعی آن،  ويژه در اَشکال رسمی( در هر جامعه، به لحاظ جنبه . همچنین، تحقق جريان تربیت )به3

هاي تجويزي )با ماهیت سیاسی و يا حقوقی( است، كه در قالب  اي از گزاره ناچار مستلزم پذيرش مجموعه به

ي تحقق  حاد جامعه قرار گرفته است و تبیین و تجويز نحوهقانون اساسی يا قوانین موضوعه، مورد قبول عموم آ

هاي  هاي حقوقی و نهادهاي اجتماعی نسبت به رعايت حقوق ومسئولیت تربیت يا الزام افراد حقیقی، شخصیت

ها، قابل توجیه قانونی و اخالقی است. لذا، بايد اين مجموعه را به  تربیتی، تنها با فرض پذيرفتن اين نوع گزاره

قلمداد كنیم. هرچند ابتناي بر اين مبانی، نیز صرفاً ذيـل مبـانی  «ربیتحقوقی ت یمبانی سیاسی و مبان»مثابه 

ي تحقق اين جريان يا جهت توجیه قانونی  اساسی تربیت )به شرط سازگاري با آنها( و براي تبیین و تجويز نحوه

 ايماعی، نسبت به رعايت حقوق و مسـئولیتهو اخالقی الزام افراد حقیقی، شخصیتهاي حقوقی و نهادهاي اجت

 .تربیتی خود يا ديگران، امکانپذير است

عام   یديكل یماي از  مبانی اساسی تربیت ومفاه عام  ، مجموعه یآنچه گذشت، اينك در بخش مبان براساس

  .شود بر آنها،بیان می یمبتن

 

 

 تربیت ی. مبانی اساس1

 ينـدكالن جهت دهنده بـه فرآ يي اسالمی ـ يعنی الگو جامعه ي تربیتی است كه در تدوين فلسفه بديهی

بینی و نظـام  بیانگر جهان یاله یندر كشوري كه اكثريت افراد آن دين اسالم را به عنوان دينِ حق )آئ  یتترب

اعتقـادي و ارزشـی اسـالم  ،اند و لذا نظام فکري انسان( برگزيده یاتح یوجمع يمعیار حاكم بر ابعاد فرد

( بايد بر یتترب یمبان يگر)ود یتختلف زندگی مردم آن حاكم است ـ براي شناخت مبانی اساسی ترببرشئون م

هاي بنیادي برگرفته از نصوص دينی اسالم را، )كه به توصیف و تبیـین  ديدگاه اسالمی، تکیه كرد؛ زيرا گزاره

توان در ذيل  زند، نه تنها میو ترسیم نظام ارزشها( میپردا دمیحقیقت هستی )خدا و جهان(، انسان، معرفت آ

هـاي عقـل  مبانی اساسی تربیت قرارداد، بلکه پس از قبول عقالنی اصل دين و بر اساس لزوم هماهنگی يافته

هاي وحی )حجت بیرونی(، بايد مفاد تعالیم قطعی دين در اين موارد را محور اصلی و  )حجت درونی( با داده

یت به شمار آوريم   و بنابراين براي تبیین مبانی اساسـی تربیـت بـر فهم اين گروه از مبانی ترب قیمصباح حقی

منـد شـويم؛ چنانچـه در  اساس ديدگاه اسالمی بايد از تعالیم بنیادي اسالم و معارف اصـیل اسـالمی بهـره

عقالنی بشر، بـه آنهـا  نايیموضوعاتی كه مستقیماً به هدايت دينی مربوط نیستند و متون دينی، با توجه به توا
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هاي عقل  خصوص با توجه به هماهنگی يافته اند، بايد به سراغ انديشه و تفکر استداللی بشر رفت و به رداختهنپ

توان  از دستاوردهاي دانش فلسفه با رويکرد اسـالمی )ديـدگاه مشـهور فیلسـوفان  یهاي وحی، م با داده

برهان و اسـتدالل، از مفـاد تعـالیم  ويژه پیروان حکمت متعالیه( استفاده برد كه در عین تکیه بر مسلمان، به

 ند.شامی ب اسالمی الهام گرفته يا با مضامین آنها هماهنگ

بنابراين ، مبانی اساسی تربیت) كه با توجه به منشأ و نوع اعتباربخشی اين دسته از مبـانی تربیـت، تعبیـر  

دللی هسـتند كـه تبیـین ي قضاياي مـ مجموعه»هم به آنها قابل اطالق است( « مبانی دينی وفلسفی تربیت»

هـاي  میپذيرد و از  آموزه صورتچیستی، چرايی و چگونگی تربیت، بر اساس ديدگاه اسالمی، با توجه به آنها 

 هاي مدلل در دانش فلسفه با رويکرد اسالمی، به دست آمده وحیانی اسالم  و معارف اصیل اسالمی  يا از تبیین

 «اند.

 

تربیت را میتوان بر حسب موضوع،  در پنج بخش به شرح ذيـل  طبقـه مبانی اساسی  ينهر حال، مهم تر به

 بندي كرد:

 شناختی  مبانی هستی •

 شناختی  مبانی انسان •

 شناختی  مبانی معرفت •

 شناختی  مبانی ارزش •

 شناختی  مبانی دين •

 

 شناختی مبانی هستی. 1ـ1

 ۀهاي توصیفی ـ تبیینـی دربـار گزارهشناختی تربیت در اين مجموعه، بخشی از  از مبانی هستی مقصود

جهان( است كه در مباحـث  یاتاحکام كلی مربوط به واقع ی)حقیقت وجود وبرخیعناصرهست يگرخداوند ود

قرار گرفته   روضطور مدلل و مبرهن مطرح شده يا مف اسالمی ، به ۀدانش فلسف ۀبینی اسالمی يا در حوز جهان

 است.

 شرح اند: ينبه ا یمبان ينا ينمهم تر يف،تعر ينبا توجه به ا 

 هستی به طبیعت منحصر نیست. ی. جهان هستی واقعیت دارد ؛ ول1ـ1ـ1
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موجـودات عـالم  ۀمالك، مدبّر و رب حقیقی هم يگانه.خداوند مبدأ و منشأ جهان و 1ـ1ـ2

 است. 

 

به واجـب الوجـود  یازمحض.ويژگی ذاتی جهان موجودات)عالم امکان(، فقر ون1-1 -3

شود موجودات نه تنها در پیدايش، بلکه در بقا نیز بـه ذات غنـی فقرذاتی سبب می يناست. ا

 الوجود به طور ابدي محتاج بمانند. واجب

 

كـه در  یلاصـ یرغ ی. در جهان هستی در عین وحدت، كثرت وجود دارد اما كثرت1ـ1ـ4

 گردد.  یبه وحدت باز م يتنها

 

 موجودات است. ۀغايت هم.آفرينش جهان هستی، غايتمند و خداوند 5-1-1

 

مـوجـودات عالـم را بـه سـوي كمـال  ۀ. خداوند خیر بنیادين هستی است و هم6-1-1

آنها هدايت میکنـد. لـذا تمـام مـوجـودات جهـان هستـی از هـدايت الهــی  ۀشايست

 برخوردارند.

 

جهــان . جهان آفرينش از نظام احسن برخوردار و اراده و سنـن الهــی بــر 1ـ1ـ7

 حاكم است. یهستـ

 

 . نظام علت و معلول و سبب و مسبّب بر جهان هستی حاكم است.1ـ1ـ8

 

علم و قدرت و  ۀپارچه است سراسر آن آيت و نشان يك ینظام يجهان آفرينش دارا1ـ1ـ9

 حکمت و مهر نامتناهی خداوند است.
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زمـان دارنـد و و در  يجیموجودات وابسته به آن وجود تـدر ۀ. عالم ماده و هم10-1-1

 همواره در حال  شدن و دگرگونی و حركت مداوم اند.

 

در حال تزاحم، محـدود، پايانپـذير و  يواقعیتهاي آن، امور ۀ. جهان طبیعت و هم1ـ1ـ11

 فناشدنی هستند.  

 

 شناختی . مبانی انسان1ـ2

هاي توصیفـی  گـزارهشناختی، در ذيل مبانـی اساسـی تـربیت، آن دسـته از  مراد از مبانی انسان      

اسالمی يا معارف اصیل اسالمی  در مقام توصیف  یمواقعیت وجود انسان  است، كه از تعال ۀـ تبیینی مدلل دربار

الـنفس فلسـفی(  اسالمی )علم فلسفۀخصوصیات عموم افراد نوع بشر يا از مباحث مربوط به تعريف انسان در 

فلسـفی  ۀمحوري تبیین و ترسیم سیماي كلی انسان در هر نظري اند و بايد آنها را به لحاظ نقش استخراج شده

 تـربیت با رويکـرد اسالمـی دانست.  ۀتربیت، سنگ بناي اصلی هرگونه تـوصیف و تبیینـی از فلسفـ

 :يمشرح برشمار ينرا به ا یمبان يناهم ا یمتوان یاساس م ينبر ا 

 

روح:دو حیثیت در هم تنیده وحدت موجودي است مركب از جسم و  ین. انسان در ع1ـ2ـ1

 و مرتبط.

 

.حقیقت انسان، روح اوست و كمال و جاودانگی آدمـی بـه كمـال و بقــاي روح 1ـ2ـ2

 مربوط میشود .

 

 . انسان فطرتی الهی دارد كه قابل فعلیت يافتن و شکوفايی يا فراموش شدن است.1ـ2ـ3

   

 كمال )تا حد بینهايت( استمراتب  ۀ. انسان بر حسب فطرت و آفرينش، جوياي هم1ـ2ـ4

 

 . آفرينش انسان، هدفمند و در هماهنگی كامل با غايت هستی است.1ـ2ـ5
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 . سنتهاي الهی بر زندگی انسان حاكم است.1ـ2ـ6

 

اكتسابـی به دسـت آورد و  یتواند كرامت ی. انسان هم كرامت ذاتی دارد و هم م1ـ2ـ7

 باشد.  ینزم يخدا در رو یفۀرا دارد كه خل یتقابل ينلـذا ا

 

 انسانها، برحسب آفرينش برابرند و از حقوق و تکالیف عادالنه برخوردارند. ۀ.هم 8-2-1

 

 اي به نام عقل و خرد به انسان ارزانی داشته است.. خداوند توانايی ويژه9-2-1

 

را  یــار. انسان موجودي آزاد و صـاحب اختیـار است كـه ايــن آزادي واخت1ـ2ـ10

 است. خـدا به اوداده

 

 يالتانسان موجودي است داراي استعـدادهـاي طبیعـیِ متنـوع و عواطف وتما 1ـ2ـ11

 باشند . یرگذارو تأث يابند یت( فعلیمنف ياتوانند در هر جهت )مثبت  یم گوناگون كه

 

مشـتر،، داراي  يهـا يژگـیو يگـرانسانها، ضمن داشتن طبیعت ، فطرت و د 12-2-1

 اند.  خصوصیات متفاوت

 

 وجود انسان همواره در حال شدن، حركت و دگرگونی است. 1ـ2ـ13

 

 

 است و میتواند آن را در، كند و تغییر دهد.« موقعیت». انسان همواره در 1ـ2ـ14
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ها و  انسان در عین برخورداري از استعدادهاي فراوان، داراي انواع محدوديت 15-2-1

 ت.ا س یودرون یرونیب يدهاياز تهد یاريمواجه با بس

 

تاحــدي قابــل  یاست. لـذا هم وجـود آدمــ ی. انسان موجودي اجتماع16-2-1

 يگـرانبا د يش،خو يوجود ۀتواند با توسع یپذيرد وهم م تـوجه از شرايط اجتماع تأثیر می

 خود قرار دهد. یرارتباط برقرار كند و اجتماع را تحت تأث

 

و  يشخـو يهـا يتامکانات ومحدود. در وجود هر انسان  براساس نوع تعامل با  1ـ2ـ17

  يج،، بـه تـدر یدر هست يگرانخود ود یتاو با موقع  یاريمتناسب با نحوه در، ومواجهه اخت

 ی. آدمـيابد یشکل گرفته و تحول  م یدر طول زندگ  «يتهو»به نام   یالوس یشخص یتیواقع

اور، میل، اراده، عمل ناتمام و پوياي خود، نقش اساسی دارد. معرفت، ب يتهو ییرو تغ يندر تکو

هاو مهارت ها، عناصر اصلی تکوين  يكسب صفات و توانمند یجه( مداوم ودر نتیوجمع ي)فرد

 انسان اند.  و تحول هويت

 

هاي مختلف قابـل تحقـق  هويت دو وجه فردي و جمعی دارد و در انواع و جنبه 1ـ2ـ18

 است.

  

تکـالیف خـود، نخسـت در برابـر انسان موجودي مکلف است و نسبت به انجام  1 -19-2

 مسئولیت دارد. يگرانخداوند و سپس در برابر خويشتن ود

 

آفرينی در روند تکوين و تحول هويت خويش به دلیل  وجود  براي نقش یآدم- 1ـ2ـ20

 يیاز راهنمـا يمتعال  وبهـره منـد يتهديد هاي بیرونی و درونی، نیازمند استعانت از خدا

 است.  فتهيارشد  يومساعدت انسان ها
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از انسان كامـل  يقی، همواره مصاد یانآدم یقیرب حق يگانهخداوند، به مثابه  -21-2-1

دهد تـا رونـد  یآنان  قرار داده و م يتآدمی در مسیر هدا يرا، به منزله  واالترين اسوه ها

به وجه مطلـوب،  يشان،به ا یو توال وتأس يقمصاد ينشان، با معرفت به ا يتهو یوتعال ينتکو

 .يردصورت پذ

 

شود  كـه سراسـر  یحیاتی بیپايان و ابدي شروع م یا،انسان بعد از اين دن ي.  برا1ـ2ـ22

با معرفت، انتخاب  یقی،زندگیِ جاودانه و حق ينزندگی واقعی است. اما سرنوشت هركس در ا

 در همین دنیا رقم میخورد.  يو يتو تحول هو ينبا تکو یجهخود او و در نت یاريو عمل اخت

 

 

 

 شناختی مبانی معرفت 1ـ3

شناخت  ۀهاي توصیفی و تبیینی دربار شناختی در اين مجموعه بخشی از  گزاره منظور از مبانی معرفت     

آدمی و حدود و ثغور آن است، كه بنا بر سنت متعارف در مباحث فلسفی معاصر و با توجه بـه اهمیـت بسـیارِ 

شـناختی متمـايز  عام انسان نیتربیت، مبانی مربوط به اين عرصه از مبا ۀشناسی در تبیین فلسف معرفت ۀعرص

ي مهـم،  اسالمی با وجود پرداختن به بسیاري از مباحث اين عرصـه ۀگشته است)هر چند در متون رايج فلسف

 چنین تمايزي وجود ندارد(.

 هستند: یینشرح قابل تب ينبه ا یت،ترب یاساس یدسته از مبان ينا اهم

در هسـتی توانـايی  يگرانانسان نسبت به شناخت هستی و در، موقعیت خود ود 1ـ3ـ1

 دارد. 

 علم  انسان داراي اقسام حقیقی و اعتباري است و مراتب و سطوح مختلف دارد. 1ـ3ـ2

 

 األمر( است. معیار اعتبار علم، مطابقت با مراتب گوناگون واقعیت )نفس  3-3-1

 

)از  یو ابداع نفسـان یتمنظر معلوم(، محصول خالق علم در عین كشف از واقع )از 1ـ3ـ4

 منظر عالم( است.
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 علم در عین ثبات )از منظر معلوم(، داراي ويژگی پويايی)از منظر عالم(  است. 1ـ3ـ5

در اختیار دارد كه مکمّل يکديگرند و بـراي  ي.آدمی منابع  وابزار شناخت متعدد1ـ3ـ6

تـوان از بايد از همۀ آن ها بهره گرفـت و نمی وحقايق جهان یاتشناخت منسجم و جامع واقع

 برخی به نفع ديگري دست برداشت.

ورزي(  عمـل، از توانـايی تعقـل )عقـل ۀ.انسان هم در مقام نظر و هم در عرص 1ـ3ـ7 

 برخوردار است كه در شناخت حقیقت هستی و كسب سعادتِ جاويد نقش اساسی دارد.

 هايی همراه است. . شناخت آدمی با موانع و محدوديت1ـ3ـ8

 

 

 

 شناختی مبانی ارزش 1ـ4

مــاهیت ارزشـها و  ۀمباحثـی دربـار»مقصـود از مبـانی ارزش شنـاختـی در ايـن مجمـوعـه،     

هاي مربوط به بیان مصاديق  ارزشهاي معتبر و چگونگی  در، و اعتباربخشی آنها و نیز بخشی از گزاره ۀنحـو

هاي مبتنی بر دين حق يا سـازگار بـا  اسالمی )مبانی وارزش ۀل در جامعتحقق آنها بر اساس نظام معیار مقبو

گر نظام ارزشی  اخالق و حکمت عملی با رويکرد اسالمی يا از منابع بیان ۀفلسف ۀآن( است، كه عموماً از حـوز

 «.اند و اعتقادي اسالم، به عنوان اصول موضوعه، اخذ شده

 نمود: یانشرح ب ينتوان به ا یرا م یمبان ينا اهم

هاي حقیقی بر واقعیت هاي مربوط به عمل آدمی و نتـايج آن تکیـه  اعتبار ارزش1ـ4ـ1

 دارد. 

 

نظام »و هم با مراجعه به« عقل و فطرت انسانی»هـا هـم از طريق   اعتبـار ارزش 1ـ4ـ2

 گردد. می     معلوم «یدين یارمع

 

سلسله مراتبی با غايت اصیل زندگی ارزشها انواع و مراتب مختلف دارند و به شکل  1ـ4ـ3

 ارتباط دارند.  -اهلل یقرب ال يعنی- یآدم
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 ارزشمند دانستن هر عمل، هم تابع حُسن فعلی و هم وابسته به حُسن فاعلی است. 1ـ4ـ4

 

است  كه با انتخاب  یربوب یارحیات طیبه وضع مطلوب زندگی بشر بر اساس نظام مع 1ـ4ـ5

آن از  یو در جهـت تعـال یايیدن یزندگ یننظام معیار در هم ينا یاريو التزام آگاهانه و اخت

زندگی انسان،  یليابی به غايت اص شود و تحقق آن باعث دست یخداوند به انسان اعطا م يسو

 اهلل خواهد شد . یيعنی قرب ال

 

ابعاد فردي و اجتماعی زندگی  ۀحیات طیبه، مفهومی يکپارچه و كلی است كه هم 1ـ4ـ6    

 يتدارد كه  درارتباط و تعامل با همديگر و با محور  یگیرد وشئون گوناگون سان را در برمیان

 سازند.  آن را محقق می ی،واخالق ي،عباديشأن اعتقاد

 

آن مطلوب بالفعل  یناز مراتب نخست یذو مراتب است كه برخ یمفهوم یبهط یاتح1ـ4ـ7

 مراتب آغاز گردد. يناز ا یبه،ط یاتتحقق ح يتالش برا يدانسان هاست و لذا با ۀهم

      

 هاي مهم حیات طیبه، توازن و اعتدال در ابعاد مختلف آن است. يکی از ويژگی 8-4-1

 

 یـايبا دشمنان راه خدا و اول یتأسّی به اولیاي الهی و توال و اطاعت از آنها ودشمن 1ـ4ـ9

 ست.خداوند، تنها راه تحقق  كامل حیات طیبه در مسیر قرب الی اهلل ا

 

حیات طیبـه، مهمتـرين  یاريتحقق آگاهانه و اخت يشدن افراد جامعه برا آماده 1ـ4ـ10

 است. ینوع زندگان ينتحقق ا ۀزمین

 

موانع درونی وبیرونـی رشـد وتعـالی  ۀ.آزادي حقیقی انسان، در رهايی از هم 1ـ4ـ11

 يواقتصـاد یانواع ستم اجتمـاع يرشبه شهوات و تمايالت نفسانی، پذ یروابستگینظ -انسان
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 و–طـاغوت   یـتغلط و اطاعت از حاكم يكوركورانه از هنجارها وسنت ها یتتبع ی،وفرهنگ

 خداوند است. يتعبود  سوي به حركت

 

 است. یاسالم یارو اجتماعی در نظام مع یترين ارزش  اخالق عدالت اساسی 1ـ4ـ12

 

 متمّم عدالت هستند. يارزش ها ينرأفت و احسان وگذشت وبخشش، مهم تر 1ـ4ـ13

 

دارنـد؛ علــم در  یاديبن ینقشـ ی. علـم و عالـم در جامعه وفرهنگ اسالمـ14-4-1

چــراغ عقــل و  يمـان،ا يرنـاپذ يـیجـدا ینها،هم نش یهمه خوب يشۀها،ر یلترأس فض

واجب بر همگان و احتـرام بـه   يا يضهاست و لذا طلب علم، فر یانآدم يارزش گذار  يـۀما

 شود.  یمحسوب م ذيرمسلّم و تخلف ناپ یاصلعالم، 

 

بخش حیات بشري و يکی از تمـايالت فطـري  ی. زيبايی و هنر از نمود هاي تعال15-4-1

 انسان است  و ارزش زيباشناختی هم ناظر به واقعیتهاي عینی است و هم وابسته به ادرا، فرد.

 

 يـترا، افزون بر ارزش ابزاري در جهت تحقـق غا یعیطب يها يدهطبیعت  و پد 1ـ4ـ16

 مالحظه نمود. یاز حکمت،لطف و اقتدار اله ياتیآ ۀبه مثاب ين،با نگرش نماد يدبا ی،زندگ

 

 مبانی دين شناختی 1ـ5

دين )چیستی و چرايی دين، جايگاه دين در زندگی و نسبتی  ۀاين دسته از مبانی صرفاً به مباحثی دربار     

 ۀپردازند كـه در حیطـ فهم دين، قلمرو دين و ارتباط آن با ساير معارف و...( می ۀكه انسان با آن دارد؛ نحو

قرار میگیرند. بیان اين گونه مباحـث  «يدكالم جد»مباحث  ۀيا بعضاً در حوز« دين ۀفلسف»دانش فلسفی مضافِ 

متعارف در بیان مبانی تربیت( از ايـن  ۀتربیت در جمهوري اسالمی ايران )برخالف روي یدر شمار مبانی اساس

جهت ضرورت يافته است كه دين، چنانکه خواهد آمد، در تنظیم و هدايت تربیت براساس ديدگاه اسالمی، نقش 

 ۀحق ونحو ينمقبول خود از د یايران، تلق یاسالم ۀجامع یتیترب ۀدر فلسف يددارد و لذا با يلبد یو ب يمحور

 .یمآدمی را به وضوح مشخص كن یآن در زندگ يفنقش آفرينی وحدودوظا
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 يـناسالمی ايران به ا ۀشناختی خود را بر اساس ديدگاه معتبر و مقبول در جامع اهم مواضع دين ينك،ا    

 :نمايیم یم یانشرح ب

سعـادت  يبشر به سـو يـتهدا يخـدا برا يين حقیقت واحدي است كه از سود1ـ5ـ1   

فرستاده شـده اســت و شــرايع توحیــدي مصـاديــق متکامــل آن  يدوجاو یقیحق

 آن است. یمحسـوب میشوند؛ خاستگاه ومقصد دين حق )=اسالم(، فطرت انسان  و شکوفائ

 

و  يابعـاد فـرد ۀانسـان درهمـ ۀتحقق مراتب حیات طیبـ يدينِ اسالم،در راستا1ـ5ـ2

را در همـه شـئون  يدسعادت جاو يهدايت آدمی به سو ينظام معیار مورد نیاز برا ی،اجتماع

 كند. ارائه می یزندگ

 

ابعاد، ما را عالوه بـر اسـتفاده از تجـارب  ۀدين براي تحقق حیات طیبه در هم- 1ـ5ـ3

خــويش  يظـرفیتهاي فکــر ۀمتراكم بشري، به خالقیت و ابداع و فعلیت بخشیدن به همـ

 خواند. فـرا می

 

انسانها در هر زمان و مکان  ۀدين حق)=اسالم(، هم یارنظام مع يرهنمودها ۀ. حوز1ـ5ـ4

و زبان آن جهانی است. لذا دين اسالم با دو ويژگی توأمان ثبات و پويايی، پاسخگوي نیازهاي 

 ست.هدايت انسان به سوي ساحت ربوبی ا ۀفرد و جامعه در زمین

 

. در دينِ اسالم، تفکیك دنیا از آخرت، فرد از اجتماع، جسم از روح و امور مادي از 1ـ5ـ5

هاي معنوي، معنا ندارد و لذا  تحقق كامل رسالت دين اسالم، افزون بر رشد همه جانبه  ارزش

 ینجانبه جامعه صـال  بـرهم متوازن و همه یشرفتمستلزم پ ينی،د يارزش ها یانافراد بربن

 اساس است.

 



17 

 

 ينیازمند بهره مند يم،. شناخت دينِ اسالم، عالوه بر فهم و تفسیر روشمند قرآن كر1ـ5ـ6

)ع(   یـتبر تبیین و تفسیر پیامبر)ص( و اهل ب یه)ص( و معصومان )ع( و تکیامبراز سنت معتبر پ

 است. ينید يقاز حقا

 

بـرآن  یمبتنـ يهـاوارزش  ينـی. اجتهاد، سازوكار فهم روشمند نظام معارف د1ـ5ـ7

مدار انسان در چهارچوب اصول وضوابط  ينحركت د  ي(، برايعتشر ی)هنجارها و احکام عمل

 و متناسب با مقتضیات زمان و مکان است. ينثابت د

 

 مند، جامع نگر، پايا و پويا، با تلقی منظومـه اي است نظام . معارف دينی، مجموعه1ـ5ـ8

(؛ یام عقل نظري و عقل عملی )تحت عنوان حجت بـاطني احک اي از حیات انسان، كه بر پايه

عقل مولّد و عقل ابـزاري  ۀاجتهاد، هدايت كنند يانجر يقبرقرآن وسنت معتبر، از طر یهوبا تک

 معتبرآن هاست. يبشر و پذيراي نتايج  ودستاوردها

 

است كه  -یعدل جهان ۀجامع-اي روشن براي انسان . دينِ اسالم، نويدبخش آينده1ـ5ـ9

 یصال  دينی جهت تأسیس تمدن نوين اسالمی براساس نظام معیار اسالم ۀتلزم تالش جامعمس

 است.

 

و تداوم حکومت براساس معیارهاي دينی، راهکار اصلی تحقق كامل نظام  یستأس 1ـ5ـ10

 ۀاجتماعی و سیاسی الزم براي عینیت يافتن حیات طیبه در هم ۀو    مهمترين زمین یمعیار اسالم

 ابعاد ومراتب است.

 

وصول به  مراتـب  ياست برا یخردورزانه و مداوم آدم يش(، پوين)تد ينداري.د1ـ5ـ11

 ياخـرو یبـه خداونـد، زنـدگ یاريآگاهانه و اخت يمانا يابعاد برمبنا ۀحیات طیبه در هم

 يـنلـذا محصـول ا ينی؛د یاربه نظام مع یو با التزام عمل یرسوالن اله يتهدا یامومضمون پ
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متعـدد  يبا داشـتن مؤلفـه هـا ی،مثبت به دعوت اله يیپاسخ گو يانسان برا یكت عقالنحر

 قابل تحقق است . یوجمع يومراتب گوناگون در ابعاد فرد

نه تنها هدف و مقصد،  یبه،ط یاتتحقق ح يبه سو یحركت آدم يتحق در هدا يند 1ـ5ـ12

هدف بـه لحـاظ  ينو تام  ا ینیدهد  :  تحقق ع یبلکه راه و روش وصول به مقصود را نشان م

گردد و وصـول  یآشکار م-)ص( و امامان معصوم)ع(یامبرپ -انسان كامل  يقدر مصاد يفرد

 يفـرد یـرويو پ یو تأسـّ  يتهمگان  در قبول وال يبرا یز( نیبهط یاتمقصد )تحقق ح ينبه ا

 شود.  یم یمتجل يشاناز ا یوجمع

 

 

  یتترب یاساس یبا هم نگري مبان 1ـ6

آنجا كه تربیت در هر حال عبارت است از كوششی هدفمند براي تحول و حركت آدمی از وضع موجود به  از

ي آنها  را با توجه به مقصود اصلی از اين بحـث  توانیم همه وضع مطلوب، اينك با مرور بر مبانی ياد شده، می

و موقعیـت او در هسـتی،  نسان)يعنی تبیین چیستی، چرايی و چگونگی تربیت( در سه محور توصیفِ واقعیت ا

بینی  ترسیم جايگاه شايسته و مطلوبِ آدمی در هستی و بیان چگونگی وصول به اين جايگاه ـ البته، بنابر جهان

 توحیدي و نظام ارزشی دين اسالم ـ تنظیم و تلخیص كنیم. 

 

 توصیف واقعیت انسان و موقعیت او در هستی 1ـ6ـ1

الهی )معرفت و گرايشی اصیل نسبت به خداوند( است، كه قابلیّت  انسان موجودي داراي فطرت 1ـ6ـ1ـ1

 شکوفايی دارد و میتواند به فراموشی سپرده شود، اما هرگز نابود نخواهد شد.

 

انسان داراي استعدادهاي طبیعی متنوع و قابل رشدي است كـه هـر شـخص میتوانـد ايـن  1ـ6ـ1ـ2 

تعدادهاي طبیعی، با توجه به وجود آزادي و اختیار در آدمی، استعدادها را فعلیت بخشد. فعلیت يافتن اين اس

 صورت پذيرد.  متعادلجانبه، به شکل متوازن يا نا طور ناقص يا همه تواند به همواره در يك جهت نیست و می

 

انسان موجودي همواره در حال شدن، حركت و دگرگونی است. حركـت نفـس در مرتبهـی  1ـ6ـ1ـ3

کوينی در مراتب وجودي پیشین(، امري از پیش تعريف شده نیست، بلکه بـه اراده و انسانی )بر خالف حركت ت
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نیز پیوسـته  گیانتخاب او بستگی دارد. از اينرو در جهت صعود يا سقوط، موضوعی نامتعین است و در طی زند

 ادامه دارد. 

 ده است. در گسـترهانسان موجودي آزاد و صاحب اختیار است، اما اين آزادي را خدا به او دا 1ـ6ـ1ـ4

هاي عملی مختلف و افزايش قدرت ارزيابی، میتـوان از انسـان بـه عنـوان  ي زندگی با فراهم آمدن تجربه

اي كه علم و عقل نیـز از مبـادي آزادي و  موجودي آزاد )داراي قدرت انتخاب و اختیار( سخن گفت، به گونه

 اختیار انسان محسوب میشوند. 

 

اخت جهان هستی و ابعاد مختلف آن را دارد. خداوند به انسان نیرويی عطـا انسان توانايی شن 1ـ6ـ1ـ5

ي آن میتواند از هستی و موقعیت خويش در آن آگاهی يابد. عقل، قابلیتی در نـوع  كرده است كه به واسطه

و حق و باطل و صـدق و  سادها و حقائق، صالح و ف ي آن میتواند در مقام ادرا، واقعیت بشر است كه به وسیله

كذب را از هم تمیز دهد و در مقام عمل اختیاري نیز به لوازم فهم و در، خويش ملتزم باشد. اين فعالیت عقل 

در عین محدود و مخاطره آمیز بودن، امکان دست يافتن آدمی به برخی حقايق فراتاريخی در مورد واقعیـت 

  آورد.  هستی و موقعیت آدمی را در آن فراهم می

 

انسان همواره در موقعیت قرار دارد و میتواند آن را در، كـرده و تغییـر دهـد. منظـور از  1ـ6ـ1ـ6

ي فرد به منزله ي عنصـري  موقعیت وضعیت مشخص ، پويا،قابل در، و تغییر ي است كه  حاصل تعامل پیوسته

اسـت. ) كـه   متعالاوند اي از جهان هستی)خود ،طبیعت وجامعه( در محضر خد آگاه، آزاد و فعال با گستره

 از همه موقعیت ها می باشد(  حقیقتی برتر وخالق همه جهان و فرا تر

 

هـاي جمعـی  انسان موجودي اجتماعی است و شخصیت او تا حد زيادي در اجتماع و موقعیت 1ـ6ـ1ـ7

از نظـام ساخته و پرداخته میشود. يعنی هويت انسان )بینش و نگرش، گرايش و باور، كشش، كنش و منش او( 

كه او را به صـورت  یستفرهنگی، اقتصادي و سیاسی اجتماع تأثیر میپذيرد؛ هر چند اين تأثیر هرگز بدان پايه ن

تابعی مطلق از وضع محیط اجتماعی در آورد. بلکه آدمی میتواند با شناخت جامعه و قوانین حاكم بر تحوالت 

 اجتماعی، بر محیط و نظام جامعه تأثیر گذارباشد.

  

. انسان در تکوين و تحول هويت ناتمام و پوياي خود، نقش اساسی دارد. انسان با داشتن فطرت 1ـ6ـ1ـ8

ي اختیـاري  الهی، برخورداري از استعدادهاي طبیعی و تأثیرپذيري نسبی از عوامل محیطی، در اثر مواجهه

ياد میشود. هويـت كـه  ويتههاي مختلف، به تدريج واقعیتی شخصی و سیال مییابد كه از آن با نام  باموقعیت

هاي گوناگون زندگی تکوين و تحول يافته و در  واقعیتی تدريجی، پويا و ناتمام است با حضور فعال در موقعیت
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فرد زندگی هـر  حیات اخروي تداوم مییابد. بنابراين تحقق و تحول هويت بیش از هر چیز به جريان منحصربه

گیري و تغییر پیوسته هويت  است. يعنی هر شخص در روند شکل هتشخص و اراده و اعمال اختیاري خود او وابس

 خويش، تا حد زيادي آزاد و لذا نسبت به آن مسئول است. 

 

انسان با عمل خود، در تغییر موقعیت، تکوين و تحول هويت و تعیین آينده و سرنوشت خـويش و  1ـ6ـ1ـ9

منشأ عمل )يعنی فعل اختیـاري برخاسـته از  عامل، خود موجودي ي منزله هب ديگران تأثیرگذار است. انسان

و با انجام اعمال فردي يا جمعی )شايسته يا ناشايسـت( كـه  است معرفت، میل، اراده، طراحی و عزم( خويش

پذيرد، هم در تغییر موقعیت خـويش و ديگـران  همواره بر اساس مبادي معین و در موقعیتی خاص صورت می

 آفريند. خود نقش می ي هويت مل، در تکوين و تحول پیوستهمؤثر است و هم با تکرار و تغییر ع

 

افراد انسانی عالوه بر طبیعت و فطرت مشتر،، داراي خصوصیات متفاوت هستند. بـر اسـاس  1ـ6ـ1ـ10

هاي تکامل يا تنزل در انسان  ها، امکانات و فرصت ي زمینه اين تفاوتها، چگونگی و میزان مسئولیت و نیز گستره

جهان بوده و سبب میشود  برها تابع حکمت الهی و نظام علت و معلولی حاكم  گونه اختالف اينگوناگون است. 

هاي متفاوت مواجه باشند. اين  تا انسانها )عالوه بر تکالیف مشتر،( با تکالیف و وظايف متنوعی، بر حسب وسع

میزان استعدادهاي طبیعـی و تفاوت قابل توجه هم بین افراد و اصناف بشر )به لحاظ جنسیت يا بر حسب نوع و 

در طول زندگی يك فرد و بر حسب شرايط و مقتضیات مراحل رشد  همامکانات و شرايط زندگی( وجود دارد و 

 نمايد.  رخ می

 

 ي آدمی در هستی ترسیم جايگاه شايسته 1ـ6ـ2

د و ي خداست؛ پس غايت زيست انسانی نمیتواند فارغ از غايـت آفـرينش باشـ انسان آفريده 1ـ6ـ2ـ1

غايت آفرينش انسان، بايد با غايت آفرينش جهان هماهنگ باشد. دستیابی به غايت هستی، هدف اساسی آدمی 

ي  جويانـه تعـالی كتاست؛ اما رسیدن به اين هدف، با توجه به نیروي اراده و اختیار در آدمی، مستلزم حر

ازمند تالش و كوشش مستمر و تعهـد انسان از مراتب فرودين زندگانی به سوي حق متعال است. اين حركت، نی

 هاي متعالی است.  نسبت به ارزش

 ي كماالت مقدمه قرب الی اهلل مصداق اتم غايت زندگی انسان از منظر دين است و تحصیل همه 1ـ6ـ2ـ2

ي قرب به خدا و انسانیت انسان در گرو رسیدن به مراتب آن است. مراد از قرب، نزديکـی زمـانی و مکـانی 

در اثر باور و اعمال  ساناي كه روح ان گونه اي حقیقی بین خدا و انسان است؛ به مقصود از آن رابطهنیست؛ كه 

طـور مـداوم آن را  اي وجودي با خداي متعال برقرار و به خاصی )متناسب با غايت آفرينش خويش( رابطه
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اين ارتبـاط، واقعیتـی  ي چنین ارتباطی مراتب كمال را در وجود خويش محقق سازد. تشديد كند و در نتیجه

اين ارتباط وجودي با خداوند )به عنوان كمـال  بتهتکوينی، ولی حصول آن امري اختیاري و اكتسابی است. ال

طور مدام تشديد شود يا تنـزل  تواند به نهايت( امري داراي مراتب و درجات است، كه می بی  مطلق وموجود

 يابد. 

 

ي مراتب و ابعاد زندگی انسان اسـت. آدمـی  توحید در همه شرط اصلی قرب الی اهلل، اثبات 1ـ6ـ2ـ3

رو دارد. او بر سر دوراهـی انتخـاب  برخالف ديگر موجودات، راه پرپیچ و خمی به سوي اثبات توحید در پیش

پذيرا شود يا آن را انکار  راي تکوينی حقّ مبنی بر آزادي انسان(، توحید  قرار دارد و میتواند )بر اساس اراده

اما تحقق هستی متعالی و پايدار انسانی براي وصول به آسايش جاودانه، در گرو اثبات توحید توسط خود كند. 

يابد بلکه بايد در انديشه، باور، میل، اراده و  انسان است. هرچند اين اثبات به تبیین فلسفی و فکري تقلیل نمی

پارچه توحیدي در تمام ابعاد فردي و گیري صفات شخصیتی و باألخره تکوين هويت يک عمل آدمی تا حد شکل

 اجتماعی حیات آدمی ظهور نمايد.

 

ي نظام معیار ربوبی، تنهـا راه  تحقق حیات طیبه، بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه 1ـ6ـ2ـ4 

 ي ابعاد و مراتب، بر اسـاس مبـانی و ارزش قرب الی اهلل است. حیات طیبه وضع مطلوب زندگی بشر در همه

. تحقـق اينگونـه شـدالهی خواهـد  هاي الهی است كه تحقق آن باعث دستیابی به غايت زندگی يعنی قرب

ي با او در همـه شـئون فـردي و  زندگانی مستلزم ارتباط آگاهانه و اختیاري با حقیقت هستی و تشديد رابطه

م معیارِ مناسب با ديـنِ حـق ي نظا اجتماعی زندگی است كه بايد بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه

 .باشد

  

تحقق حیات طیبه داراي ابعاد فردي و اجتماعی متناسب با شئون مختلف زندگی است. حیـات  1ـ6ـ2ـ5

ي الهی بخشیدن به آن است كه  طیبه در حقیقت حاصل ارتقا و استعالي حیات طبیعی و متعارف آدمی، با صبغه

و انتخـاب و  آدمـیهاي دينی( برشئون مختلف زندگی  و ارزشبا پذيرش حاكمیت نظام معیار الهی )مبانی 

يابد. بنابراين اگرچه حیات طیبه مفهومی يکپارچه و كلی  ي اين نظام معیار تحقق می التزام آگاهانه وآزادانه

ي شئون متعددي است كه در ارتباط و تعامل با همديگر، اين مفهوم پويـا و متکامـل را  است، اما دربردارنده

ابعاد مختلف وجودي زندگی انسان و استقالل نسبی آنهـا  هتوان اين شئون را با عنايت ب یسازند كه میمحقق م

به اين شرح برشمرد: شأن دينی واخالقی، شأن بدنی و زيستی، شأن اجتماعی و سیاسی، شأن علمی و فناوري، 

 شناختی. اي و شأن هنري و زيبايی شأن اقتصادي و حرفه
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مراتبی دارد كه تحقق برخی ازآنها مورد درخواست همگان است. حیات طیبـه نـه حیات طیبه  1ـ6ـ2ـ6

نیـاز  ي اعمال فردي و اجتماعی هر انسان ديندار است، بلکه وصول به مراتب مقدماتی و پیش تنها مقصود همه

 ل همـهاخالقی مقبو شهايآن ـ نظیر تأمین متعادل نیازهاي زيستی و طبیعی افراد جامعه يا رعايت بعضی ارز

هاي التزام عملی به  ي انسانها ـ مورد درخواست هر شخص خردمند و داراي عقل سلیمی است، كه هنوز جلوه

 فطرت پا، الهی و طبیعت سالم انسانی، در وجود او باقی باشد. 

 

يکی از ويژگیهاي مهم حیات طیبه، توازن و اعتدال در ابعاد مختلف است. فـرد داراي حیـات  1ـ6ـ2ـ7

ي استعدادهاي  جانبه و متعادل همه سانی معتدل است كه عالوه بر شکوفايی فطرت الهی، به رشد همهطیبه، ان

ي موصـوف بـه  طبیعی خود بر مبناي نظام معیار )به دور از هرگونه افراط و تفريط( دست يافته است و جامعه

ي  توسعه»هاي  ي شاخص همه، از حد قابل قبولی از «امت وسط»حیات طیبه، نیز در مسیر تحقق مفهوم قرآنی 

 طور متوازن، برخوردار است.  ، به«جانبه و پايدار همه

 

ي مفاهیم ناظر به غايت زندگی انسان دانست. از  حیات طیبه را میتوان مصداق قابل تحقق همه 1ـ6ـ2ـ8

مراتب حیـات شمار میآيند و از سوي ديگر، تحقق  ي اصلی حیات طیبه به سويی اينگونه مفاهیم، كانون و هسته

 می   ي ابعاد، از منظر دينی غايت قابل وصولی براي همه اعمال فردي و جمعی آدمیان است، كه  طیبه در همه

زنـدگی  ي انسانها نسبت به تداوم و توسعه ي ذاتی همه توان دستیابی به مراتبی از آن را ـ با عنايت به عالقه

ي افراد جامعه را به سوي تحقـق مراتـب  ا دانست و همهانسانه پاكیزه، گوارا و متوازن ـ مطلوب فطري همه

 ي ابعاد فراخواند.  حیات طیبه در همه

 

 گیرد. هر چند میان جنبه هاي گوناگون زندگی متعارف بشر را فرا می حیات طیبه شئون و جنبه 1ـ6ـ2ـ9

حیات طیبه هیچکدام توان و نبايد در تحقق  هاي گوناگون حیات آدمی، تعامل و ارتباط وجود دارد، ولی نمی

ي دينـی و اخالقـی  و جنبه شأنطور نامتوازن به آنها پرداخت. البته،  از اين شئون را از نظر دور داشت يا به

ي ابعاد و شئون حیات طیبه و تأثیر اساسی كه ايـن  در همه یزندگی ـ به لحاظ نقش محوري نظام معیارربوب

 نظام معیار دارد ـ با ديگر شئون حیات طیبه متفاوت اسـت و بـهي  شأن در انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه

را در تحقق حیات طیبه برعهده دارد. به همین دلیل، ارتباط و  يطور طبیعی و منطقی جايگاه محوري و ممتاز

 دينی و اخالقی و ساير شئون حیات طیبه وجود دارد.  تعامل خاصی بین جنبه

 

ت طیبه آن است كه عموم افراد جامعه، آمادهی تحقـق مراتـب ي تحقق حیا مهمترين زمینه 1ـ6ـ2ـ10

گیري حیات طیبه، اساساً در پرتو مشیت و هدايت الهی و با استمداد از  ي ابعاد شوند. شکل حیات طیبه در همه
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و نیازمند تمهید انواع مقدمات  همعنايات او امکانپذير است. اما بر اساس سنت الهیِ تکیه بر اسباب و علل، اين م

ي مـؤثر  ها و شرايط مناسب اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و. . . براي آن است، كه مداخله فراهم آوردن زمینه

فردي و اجتماعی را جهت ايجاد مقتضیات و رفع موانع اين نوع زندگانی شايسته )البته به شکل متناسب با نظام 

 نمايد.  معیار آن( اقتضا می

ي ابعاد فردي و اجتماعی، آن است كه  ي تحقق حیات طیبه در همه اين میان، بدون شك مهمترين زمینه در

ي نظام معیـار  ي افراد جامعه براي تحقق مراتب حیات طیبه )براساس انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه همه

 با خداوند متعال و تشديد رابطه اريتیمتناسب با اين نوع زندگی برتر( آماده شوند. زيرا ارتباط آگاهانه و اخ

ي نظـام  ي با او در همه شئون فردي و اجتماعی حیات، و به بیان ديگر انتخاب و التزام آگاهانـه و آزادانـه

 )=مبانی وارزش هاي مبتنی بر دينِ حق(، عنصر اصلی اين نوع زندگی است.  ربوبیمعیار

 

 خود در هستی ي چگونگی وصول انسان به جايگاه شايسته  -1ـ6ـ3

ي ارزشمند خـداداد،  ي شکوفايی فطرت الهی انسان فراهم شود؛ يعنی اين سرمايه بايد زمینه 1ـ6ـ3ـ1

 فعلیت يابد، تثبیت شود و تعالی پیدا كند.

ها و اعمـال انسـان  ي شناختها، گرايش ي بسیار مساعدي كه میتواند به همه تکیه بر فطرت الهی ـ زمینه 

دار نقش اصلی  ـ در صیرورت اختیاري آدمی به موجودي واال، ممتاز، هدفدار و جهتجهت واالي الهی دهد 

 فعال نیست و حتی می دكارطور خو ي خداداد را ـ كه در وجود آدمی به را ايفا میکند و لذا بايد اين سرمايه

 تواند بر اثر عوامل محیطی پنهان يا تضعیف شود ـ فعلیت بخشید، تثبیت كرد و شکوفا ساخت. 

 ي هدايت و رشد استعدادهاي طبیعی و سرشار انسان همسو با شکوفايی فطرت، بـه بايد زمینه 1ـ6ـ3ـ2

 جانبه و متعادل در جهت قرب الی اهلل مهیا گردد. طور همه

هاي خداداد به شکل مـداوم و در جهـت  با عنايت به صیرورت اختیاري آدمی، فعلیت يافتن اين توانايی 

يابد و لذا جريان رشد استعدادهاي طبیعـی )يعنـی  و كمال وجودي او ضرورت میهدف غايی زندگی انسان 

اي متعادل و  گونه به بايداستعدادهاي طبیعی انسان(  ي تغییرات پیوسته، بالنده و نسبتاً پايدار در همه مجموعه

)قرب الـی متناسب با مراحل متفاوت و شئون مختلف حیات و همسو با شکوفايی فطرت، در جهت غايت زندگی 

اهلل( قرار گیرد. از آنجا كه رشد استعدادهاي طبیعی انسان، با وجود تأثیرپذيري از شرايط و عوامل بیرونـی، 

و عمل خود فرد است، ضروري است تا آدمی در طول زنـدگی از  در نهايت وابسته به خواست آگاهانه و اراده

مند شود؛ هرچند كـه  ايت مطلوب زندگی بهرهكمك براي هدايت روند رشد استعدادهاي طبیعی، متناسب با غ

 اين هدايت بايد با توجه به نقش آزادي و آگاهی خود فرد در اين روند، صورت پذيرد. 
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ي نظـام  در مسیر قرب الی اهلل، بايد هر انسان، بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه وآزادانـه 1ـ6ـ3ـ3

ابعاد شوداز آنجا كه حیات طیبه ـ يعنـی وضـع مطلـوب ي  ي تحقق مراتب حیات طیبه در همه معیار، آماده

ي نظـام  و آزادانـه هانهي مراتب، ابعاد و شئون گوناگون، بر اساس انتخاب و التزام آگا زندگی بشر در همه

ي ابعاد را بايد غايت قبول وصولی بـراي  الی اهلل است، تحقق مراتب حیات طیبه در همه معیار، تنها راه قرب

ي ذاتـی  ردي و جمعی آدمیان در نظر گرفت كه دستیابی به مراتبی از آن ـ با عنايت به عالقهي اعمال ف همه

گوارا و متوازن ـ مطلوب فطري همه انسانهاست. لذا،  اكیزه،ي زندگی پ ي انسانها نسبت به تداوم و توسعه همه

ي ابعاد بر اسـاس انتخـاب و  بايد عموم انسانها در مسیر قرب الی اهلل آماده تحقق مراتب حیات طیبه در همه

 ي نظام معیارربوبی، شوند.  التزام آگاهانه و آزادانه

 

هر انسان براي حركت در مسیر قرب الی اهلل و آماده شدن جهت تحقق مراتب حیات طیبه در  1ـ6ـ3ـ4

 طور پیوسته در جهت تکوين و تعالی هويت خويش بکوشد.  ي ابعاد، بايد به همه

ي واقعیتی تدريجی، انعطاف پذير و ناتمام كه با صیرورت  گیري و تحول هويت ـ به منزله از آنجا كه شکل 

اشتدادي انسان و حضور فعال او در صحنههاي گوناگون شخصی و اجتماعی زندگی و در طول حیـات دنیـوي 

د زنـدگی فر منحصر به نيابد ـ از سويی بیش از هر چیز به جريا تکوين و تحول و در حیات اخروي تداوم می

 هر شخص و اراده و اعمال اختیاري خود او وابسته است، )يعنی هر شخص میتواند هويت خويش را چنانکه می

اي بر اعمال  خواهد شکل دهد و متحول سازد(، و از سوي ديگر روند تکوين و تحول هويت تأثیرات پیش رونده

شدن جهـت تحقـق  ب الی اهلل  وآمادهبه سوي قر حركتهاي فرد در آينده دارد؛ لذا آدمی براي  و كوشش

ي هويـت خـود  ي ابعاد ، الزم است بیش از هر چیز در روند تکوين و تعالی پیوسته مراتب حیات طیبه در همه

 نقش آفرينی كند. 

ي هويت خويش در مسیر قرب الی اهلل و آمـاده  هر يك از انسانها براي تکوين و تعالی پیوسته 1ـ6ـ3ـ5

طور مداوم با عمل  ي ابعاد، بايد موقعیت خود را در،، و آن را به حیات طیبه در همهشدن جهت تحقق مراتب 

 صال  بر اساس ايمان، بهبود بخشد. 

توجه به اينکه آدمی همواره در موقعیت خاصی قرار دارد )يعنی وضعیت و نسبت مشـخص ، پويا،قابـل  با

اي از  آگاه، آزاد، فعال و قابل اعتماد، با گستره ي فرد به مثابه  عنصري در، و تغییري كه حاصل تعامل پیوسته

فعل اختیـاري برخاسـته از  يعنیجهان هستی در محضر حق متعال است( و از آنجا كه انسان خود منشأ عمل )

است،لذا هر كس بايستی با انجام اعمال صال ) فردي يا جمعـی(  معرفت، میل، اراده، طراحی و عزم( خويش

 ش و ديگران مؤثر باشد و هم با تکرار و تداوم اعمال شايسته در تکوين و تحول پیوستههم در تغییر موقعیت خوي

 خود نقش اصلی را برعهده گیرد . ي هويت
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هر انسان براي در، مناسب موقعیت خود و عمل مداوم براي بهبود آن بر اساس نظام معیـار،  1ـ6ـ3ـ6

ي فرد  به منزله  اوم موقعیت، كه حاصل تعامل پیوستههاي الزم را كسب نمايد. در، و بهبود مد بايد شايستگی

اي از جهان هستی در محضر حق متعال است ؛ امـا  اينگونـه تعامـل،  ي عنصري آگاه، آزاد و فعال با گستره

ـ و  خود ي موقعیت ي شناسنده و اصالح كننده منزله مقتضی معرفت فرد نسبت به خود و اعتماد به خويش ـ به

نیز معرفت و باور به خداوند ـ به مثابه حقیقت برتر فرا موقعیت ـ و كشف و برقراري نسبت عناصر موقعیت بـا 

اينکه هرگونه عمل فردي يا اجتماعی آدمی نیز دست كم  چهخداوند متعال به مثابه مبدأ و مقصد هستی است؛ 

 رهگذر انطباق محتواي آن با نظام معیار و تکیه بر مبادي معرفت، میل و اراده متکی است و عمل شايسته نیز از

شود و بديهی است كه هیچیك از  ي نظام معیار، حاصل می ي مبادي عمل بر انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه

الزم براي در، موقعیت و عمل مداوم براي بهبود آن بر اساس نظام معیار، در وجود انسـانها  ِ صیاتاين خصو

 ايد توانايی آنها )= شايستگی هاي الزم (را كسب نمود. فعلیت ندارند و ب

ي هويت خويش  هاي اجتماعی هدايت افراد جامعه به سوي تکوين و تعالی پیوسته بايد، زمینه 1ـ6ـ3ـ7

هاي الزم جهت در، موقعیت خود و عمل مداوم  در مسیر قرب الی اهلل فراهم آيد تا ايشان با كسب شايستگی

ابعاد شوند. انسـان  ي ي تحقق مراتب حیات طیبه در همه اس نظام معیارربوبی ، آمادهبراي اصالح آن بر اس

خصوص در آغـاز زنـدگی( در  موجودي اجتماعی است و هويت و ساختار شخصیت او تا حد قابل توجهی )به

گی، شود. يعنی روند تکوين و تحول هويت انسان از نظام فرهن ي زندگی اجتماعی ساخته و پرداخته می عرصه

بدان پايه نیست كه او را به صـورت تـابعی  زپذيرد )گرچه اين تأثیر هرگ اقتصادي و سیاسی اجتماع تأثیر می

ي انسان به سوي  رو براي كمك به حركت آگاهانه و آزادانه مطلق از وضع محیط اجتماعی در آورد(. از همین

 اد كه شکوفايی فطرت همراه با رشد همـهي ابع كمال )يعنی قرب الی اهلل و تحقق مراتب حیات طیبه در همه

هاي اجتماعی هدايت افراد جامعه بـه سـوي  را در پی دارد(، بايد زمینه عیجانبه و متعادل استعدادهاي طبی

هاي الزم جهت در، موقعیت و  ي هويت خود را فراهم آورد تا ايشان با كسب شايستگی تکوين و تعالی پیوسته

 ي ابعاد شوند.  ي تحقق مراتب حیات طیبه در همه معیار ربوبی ، آمادهاصالح مداوم آن بر اساس نظام 
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  عاممفاهیم كلیدي  -ب

 

  :طیبه حیات 

حیات طیبه وضع مطلوب زندگی بشر در همۀ ابعاد و مراتب، بر اساس نظام معیار ربوبی است كه تحقق آن -1

 اهلل خواهد شد. یاليابی به غايت زندگی يعنی قربباعث دست

حیات طیبه امري صرفاً اخروي نیست)كه تنها درعالم آخرت وپس از مرگ محقق گردد( بلکه در حقیقت -2 

الهی بخشیدن به آن است كه با  ۀحاصل ارتقا و استعالي حیات طبیعی و متعارف آدمی در همین دنیا، با صبغ

دين اسالم( بر ابعاد فردي واجتماعی زندگی هاي مقبول پذيرش حاكمیت نظام معیار دينی )مبانی و ارزش

 .آدمی و تمام شئون مختلف آن، جلوه اي از آن)در همین دنیاي فانی ومحدود( قابل تحقق اند

 عواطف متعادل میوتنظ طبیعی استعدادهاي جانبۀهمه ورشد فطرت شکوفايیبه  حیات طیبهتحقق -3 

 جامعه مداوم شرفتیوپي ریگ شکلي راستا در) جامعه افراددر نتیجه تکوين وتعالی پیوستۀ هويت  و التيوتما

 .شودی م منجر( اهلل الی قرب ریمس دری نيد اریمع نظام اساس بر صال ي ا

حیات طیبه امري داراي مراتب ودرجات است كه نه تنها دست يابی به آن مقصود هر انسان ديندار در -4

نظیر تأمین متعادل نیازهاي زيستی و طبیعی افراد جامعه دنیاست، بلکه وصول به  برخی مراتب مقدماتی آن ـ 

هاي اخالقی مورد قبول عموم عقالـ هم مقبول وبلکه مورد تأكید فراوان يا رعايت بعضی از هنجارها و ارزش

همۀ اديان الهی است وهم مورد درخواست هر شخصِ داراي عقل سلیم است. لذا می توان و بايد دعوت همۀ 

نوع زندگانی شايسته و تدبیر وتالش براي تحقق حیات طیبه را از اين مراتب مقدماتی آغاز  مردم به سوي اين

 نمود.

پارچه و كلی اما داراي دو بُعد فردي و اجتماعی است كه هر دو در نگرش اسالمی حیات طیبه مفهومی يك -5

دو را به ديگري فرو كاست  اصالت دارند ولذا نمی توان در مقام تالش جهت تحقق حیات طیبه، هیچ يك از آن

 يا يکی را برديگري به طور مطلق ترجی  داد.

 ۀها از يکديگر، دربردارندحیات طیبه، با عنايت به جنبه هاي مختلف زندگی انسان و استقالل نسبی آن-6

توجه  سازندو نبايد از، اين مفهوم پويا و متکامل را محقق میشئون متعددي است كه در ارتباط و تعامل با هم

 مناسب به هیچ يك از اين شئون غافل شد.

كه به نظر می رسد همۀ وجوه زندگانی شايستۀ  -توان شئون گوناگون حیات طیبه رابه طور كلی می -7

به اين شرح برشمرد: شأن  -آدمی در ابعاد فردي واجتماعی را براساس نظام معیار دينی در برگیرند

زيستی؛ شأن اجتماعی و سیاسی؛ شأن علمی و فناوري؛ شأن اقتصادي و اعتقادي،عبادي واخالقی؛ شأن بدنی و 

البته با محوريت شأن -شناختی؛ كه هر كدام جايگاه مهمی در حیات طیبه اي و شأن هنري و زيبايیحرفه
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 در هم ش،یكماب مختلف شئون نيا كه است آن مهمۀ نکت اما( دارند -اعتقادي، عبادي و اخالقی حیات طیبه

 .شوندی م گر جلوه ،یزندگان نوع نيای اجتماع بعد بهی ياب دست در هم و بهیط اتیحي فرد بعد تحقق

 نظام و خداوند با انسانی وشخصي فردۀ رابط وی زندگي فرد بُعد در تنهای اسالم نگرش در بهیط اتیح-8 

 مفهوم در كه استی زندگان نوع نيای اجتماع بعد به،یط اتیح مهم گريد بُعد بلکه شودی نم خالصهی ربوب اریمع

 .ابدی يمی تجل «صال ۀ جامعـ»

تحقق همۀ ابعاد و مراتب حیات طیبه، بر وجود آمادگی در افراد جامعه براي انتخاب و التزام آگاهانه  -9

واختیاري نظام معیار اسالمی و كسب شايستگی هاي فردي و جمعی الزم جهت در، واصالح موقعیت خود 

  .وديگران براين مبنا، استوار است

ترين نقش را در اين گونه ، مهم متربیانهويت فردي وجمعی  سازي براي تکوين و تعالی پیوستهزمینه-10

سازي وآماده شدن فرد و جامعه براي تحقق آگاهانه واختیاري حیات طیبه در همۀ مراتب و ابعاد برعهده آماده

 .دارد

 

  :اسالمیمعیار نظام 

معتبر دينِ حق)= اسالم( و مقصود از اين نظام، مجموعه اي منسجم از مبانی وارزش هاي برگرفته از منابع -1

يا متناسب با آن هاست كه پذيرش اين مجموعه و رعايت عملی آن در همـۀ ابعاد و شئون زندگی وجه تمايز 

  .شوداساسی حیات طیبه از زندگی رايج غیردينی )= سکوالر( محسوب می

زندگی انسان  است كه نه تنها نظام معیار اسالمی، مشتمل برسلسله مراتبی از ارزش ها ناظر به همۀ ابعاد   -2

هاي ها به لحاظ اهمیت واولويت تحقق در يك سط  ومرتبه نیستند، بلکه پذيرش برخی از ارزشآن ۀهم

اخالقی و اساسی اين نظام معیاردينی  متوقف به شناخت وانتخاب دينِ حق نیز نیست)زيرا عقل سالم وفطرت 

ارزش ها به طور مستقل حکم می كند، هرچند دين هم آن ها  الهی فعال در وجود هر انسان نسبت به اين گونه

 می كند(.     را تأيید

پیامبر اكرم)ص(  آن يعنی   نظام معیار اسالمی به لحاظ فردي در مصاديق انسان كامل)و در نمونۀ اعالي -3

با محوريت و  و ائمۀ معصومین)ع(( تجلی عینی و عملی می يابد و در بعد اجتماعی، نیز جامعـۀ صال  اسالمی

 . خواهد بود رهبري نظام امامت ، مظهر تحقق نظام معیار اسالمی
ارزش هاي برآمده ازدين حق)= اسالم( ويا -نظام معیار اسالمی پذيرش عقائد و تعهد عملی نسبت به -4

بايد با توجه به  -كه شرط اصلی تحقق حیات طیبه در همۀ ابعاد فردي واجتماعی است-سازگار با آن  ها

 وانايی شناخت،عقل ورزي واختیار انسان، به شکل آگاهانه و اختیاري صورت پذيرد.ت
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، سطوح متفاوتی از اسالم و ايمان ظاهري و تسلیم عملی نسبت به نظام معیار اسالمی  انتخاب والتزام -5

ظواهر شرعی)نداشتن مخالفت ظاهري با ضوابط فقهی( تا ايمان واعتقاد قلبی و تصمیم نسبت به رعايت احکام 

قطعی)واجبات ومحرمات( ودر مرتبۀ باالتر اطمینان و يقین قلبی وتعهد به مراعات كامل همۀ حدود وارزش 

م معیار دينی در زندگی روزمره)از مراعات موارد شبهه نا، واحتیاط در اين امور تا تقید به انجام هاي نظا

مستحبات وتر، مکروهات در اعمال فردي و التزام وتالش براي حاكمیت معیارهاي دينی بر همۀ اعمال و 

 شئون اجتماعی ( را در برمی گیرد. 

ۀ ابعاد زندگی با ارزش هاي نظام معیاراسالمی كه در تأسی و سازگاري هم: انطباق با نظام معیاراسالمی-6 

پیروي و اطاعت از انسان كامل)پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( و جانشینان بـرحـق ايشـان( تجلـی می 

ياد می شود وداراي درجاتی متفاوت است؛ برحسب میزان و حدود  "تقوا"يابد و از آن در ادبیات دينی با تعبیر 

مال واخالق زندگی با ارزش هاي نظام معیاردينی ونیز كیفیت اين سازگاري به لحاظ نوع نیت انطباق اع

اخروي موافقت با نظام معیار دينی ويا پرهیز از عواقب  -وانگیزۀ آن)جلب رضاي الهی يا كسب منافع دنیوي 

 اخروي مخالفت با آن (. -دنیوي 

 

 

 

 

 :هويت 

برخورداري ازعواطف و تمايالت و استعدادهاي طبیعی و تأثیرپذيري نسبی از نسان با داشتن فطرت الهی، ا-1 

هاي مختلف)معرفت( عوامل محیطی و وراثتی، در اثر نوع استفاده از عقل خويش و چگونگی در، موقعیت

اختیاري با آن ها)باور،گرايش، اراده وعمل فردي وجمعی(، به تدريج واقعیتی مشخص و  ۀونحوۀ مواجه

 شود.می  در تعبیر قرآنی( ياد  "شاكله ") "هويت "يابد كه از آن با ناما( در دوبُعد فردي وجمعی میسیال)پوي

  

اي از  عوامل و موانع مؤثر بر وجود اوست كه در طور كلی برآيند تعامل اختیاري آدمی با مجموعههويت به-2

م )فردي وجمعی( و آثار تدريجی آن ها به ها، تصمیمات، اعمال مداوها، باورها،گرايشقالب تركیبی از بینش

 تدريج در درون خود فرد شکل می گیرد و به همین منوال متحول می گردد. 

هويت متمايز هر انسان در نهايت، محصول اكتساب برخی صفات وتوانمندي ها ومهارت ها، توسط خود -3

که بیش از هر چیز، حاصل تالش و توفیق رو، نه تنها امري ثابت و از پیش تعیین شده نیست، بلاوست و از اين

در پرتو اراده و عنايات الهی و البته تا حدودي متأثر از شرايط طبیعی زندگی و نظام فرهنگی، –شخص 
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هر چند اين تأثیر هرگز به آن پايه نیست كه روند تکوين وتحول هويت را به  است. -اقتصادي و سیاسی اجتماع 

 بیعی و اجتماعی در آورد.صورت تابعی مطلق از وضع محیط ط

در عین  -انسان واقعیتی تدريجی، پويا و ناتمام است، به طوري كه « هويت» :هويت پیوسته تعالی و تکوين-4

خارج از انتخاب آگاهانۀ خود  متأثر شدن از عوامل ماوراء طبیعی و طبیعی بیرون از اختیار )علل و زمینه هاي

هاي گوناگون)و متأثر از نحوۀ در، و تغییر آن ها( در طی زندگی با حضور اختیاري اش در موقعیت -فرد(

 يابد.اين دنیا به تکوين و تحول می رسد و در حیات اخروي تداوم می

فرد زندگی فردي واجتماعی هر تحقق و تحول هويت فردي وجمعی بیش از هر چیز به جريان منحصربه -5

اراده و اعمال) فردي وجمعی( اختیاري خود او وابسته  شخص و نحوه خردورزي او و در نتیجه معرفت، باور،

هاي افراد جامعه در آينده است، همچنان كه تکوين و تحول هويت فردي وجمعی نیز بر اعمال و كوشش

خواهد كه میتواند هويت فردي وجمعی خويش را چنانلذا هر شخص میرونده خواهد داشت. تأثیرات پیش

 .مداوم متحول سازدشکل دهد وآن را به طور 

اگر در جهت غايت حقیقی زندگی انسان)قرب الی اهلل( و براساس نظام معیارمتناسب  هويت تغییر وتحول -6

با اين غايت انجام شود با شکوفايی فطرت الهی ورشد همه جانبۀ استعدادهاي طبیعی وتنظیم متعادل عواطف و 

قق حیات طیبه)در بُعد فردي واجتماعی( مالزم خواهد امیال انسان و كسب شايستگی هاي مورد نیاز براي تح

براي چنین « تکوين وتعالی پیوستۀ هويت براساس نظام معیار اسالمی»بود. در اين صورت می توان ازتعبیر 

 روندي بهره گرفت.

 براساس و  باشد داشتهی بیتركی وجه( مطلوب وجه در) ديبا و تواندی می آدم تيهو :تيهوي ها مؤلفه-7

 عمل انتخـاب، و اراده وكشـش، لیم ش،يگـرا و بـاور نـش،یب و شنـاخت ازي نديبرآ به اشي خردورز

 و صفـاتي ـریگ شکل به كه بـرسـد زمـان گـذر در آن وتداومي مباد نيبرای مبتنی وجمعي فرد صال 

  تينهـا در و( تیموقع مداوم وبهبود در،ي برا الزمی وجمعي فردي های ستگيشا)ها مهارت و هاي توانمند

 . نجامدیبی ربوب اریمع نظام براساس و پارچه كی يصورت بهی  وجمعي فرد  تيهوی وتعال نيتکو به

 دباينبا هرگز اما گفت، سخن تيهوی وعملي اراد ،یعاطف ،یمعرفت وجوه از تسام  با توانی م چند هر --8

( مطلوب وضع در) گرييکد با ها آنی دگیتن درهم و وجوه نياۀ همـ دري خردورزي محور نقش به توجه

 فروكاست؛ وجوه نيا ازی يک به را تيهوی تمام يا داد اختصاص وجوه نيا ازی يک به را تیعقالني مبنا

 به ناظر) شيخو از فردی شخصۀ وتجربـ نگرش و احساس و در،ي فردۀ جنبـ به صرفاً را تيهو دينبا -9 

 طيشرا از متأثر صرفاًی)نسب و الیّس كامالً و اجتماع به وابستهي امر اي( يرخودپندارینظی شناخت روانی میمفاه

 وي فردي اریاخت عمل و لیم باور، معرفت، بیترك ازی ناش)انسان تيهوي وجود تیوواقع میده لیتقل(طیمح
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 اشترا، وجه زین و گرانيد از فرد هری(احساس ای يذهن نهی)نیع تشخصۀ ـيما كه میكن فراموش را( اوی جمع

 .است گرانيدی هست با فرد هر وجودی واقع

ي ها تیموقع در فرد حضور ازي ريرپذیتأث لحاظ بهی آدم تيهوی كل طور به :تيهوي ها هيال و ابعاد-10

 :شودی می جمع وي فردۀ جنبـ يا بعد دو شامل انسان، هری وجمعي فرد عمل و مختلف

 . دارد اشاره انسان هر وجود فرد منحصربه وی شخص وجه به تيهو يِفردۀ جنبـ -الف

ي متعددي ها هيال شامل كه است گرانيد با فرد تیشخص  مشتر، وجوه به ناظر تيهو یِجمع وجه -ب

 . شودی می( وخانوادگي ا حرفه ،یتیجنس ،یقوم ،یمل ،یمذهبی/نيد تيهو ،ی انسان تيرهوینظ)

ی اسالم اریمع نظام براساس ومتعادل پارچه يك وی بیترك طور به ديبا ي هويتها هيال و ابعادۀ همـ -11

 .يابند وتحول نيتکو

 

  :صال  ۀجامع 

 نظام و خداوند با انسانی وشخصي فردۀ رابط وی زندگي فرد بُعد در تنهای اسالم نگرش در بهیط اتیح-1

 مفهوم در كه استی زندگان نوع نيای اجتماع بعد به،یط اتیح مهم گريد بُعد بلکه شودی نم خالصهی ربوب اریمع

 . ابدی يمی تجل «صال ۀ جامعـ»

ی م  استوار رضا و میتسل حالت در خدا به نمودني رو بر كه استی اجتماع ،یاسالم نگرش در صال ۀ جامع-2

 کرديرو ،كهيقرارداد روابط يا وستمگرانهی انتفاع روابط نه وي ا لهیقب اي يشاونديخو ،ينژاد روابط بر نه شود

 .استی متک قرارداد طرف دو يا طرف كي يها منفعت بر و داردی استخدام

 

ی ناش)زیآم خشونت «وندهایپ» د،يآی م شمار به بهیط اتیحی اجتماع بعد تحقق مظهر كه صال ۀ جامع در-3  

 انیم ارتباط بلکه ستین( گرانيد استخدام يا واستثماريی سودگرا ازی ناشی )انتفاع يا( وارعاب ديوتهد ترس از

 ازي اریواخت آگاهانهي رویپ) خدا از واطاعت ،محبت معرفت ،یواخالقی انساني ها ارزش به جامعهي اعضا

 بر و  شودی م طرد نژادپرستانه تعصبات و ظالمانه روابطي ا جامعه نیچن در. است معطوفی( نيد اریمع نظام

 . گرددی م دیتأك استی اجتماع روابط وگسترش نيتکو اساس  كهی ربوب دیتوح

 به ندادن تن و خداي ایاول خداوندو تيوال قبول ،یربوب دیتوح رشيپذ: مداومشرفت یوپي ریگ شکل -4

 اهللی ال قرب به وصول زین آني ومنتها اند صال ۀ جامع لیتشکي مباد ازی( اله ریغ تیحاكم)طاغوتی سرپرست

ي امدیپۀ منزلـ به بلکهی اصل هدف همچون نه)وقدرت رفاه بهی ياب دست هرچند است،(بهیط اتیح تحقق)

 .استي وضرور ممکن صال ،ۀ جامع در( مهم
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 تیمسئول» «انسان كرامت»،«يقانونمند» ،«يمحور عدالت »،«يیگرا عقل» ،«يمدار قتیحق» توانی م -5

 شكی ب. دانست صال ۀ جامع مهمي ها مؤلفه از  را« یانسان اخالق و حقوق تيرعا»و« يمهرورز» ،« يريپذ

ۀ نیزم ،یارتباط واعمالی جمع روابط وی اجتماعي ساختارها در ها مؤلفه نيا به جامعه افرادی شگیهم التزام

  .آوردی م فراهم را صال  جامعه مداوم شرفتیپ

 نظامي اریواخت آگاهانه والتزام انتخاب» ديبا را آن  مداوم   شرفتیوپ صال ۀ جامع لیتشکی اصلي مبنا-6

 .دانست «ها انسان انیمی جمع وروابطی اجتماعی زندگۀ عرص دری اسالم اریمع

 

 

 :موقعیت 

منظور از موقعیت، نسبت مشخص، پويا، قابل در، و تغییري)توسط خود و ديگران( است كه حاصل تعامل -1

اي از جهان با خداوند و گستره -عنصري آگاه، آزاد و داراي اختیار ۀبه منزل -انسان ۀپیوست

ن حقايق عالم، ي)خدايی كه حقیقت مطلق و برترهستی)خود،طبیعت وجامعه( در محضر خداوند متعال است 

موجودات و موقعیت هاست؛ هرچند انسان از او غافل  ۀرب يگانۀ انسان و جهان و واقعیت اصیل محیط بر هم

 باشد يا به انکار اين حقیقت بپردازد(. 

تغییر مداوم تعامل فعال انسان  با عناصرگوناگون موقعیت از سويی موجب  :تیموقع مداوم بهبود و در،-2

شود و از ديگر سو، به خلق مداوم موقعیتهويت فرد می ۀتکوين و تحول پیوستوجودي آدمی و در نتیجه ۀمرتب

 انجامد. هاي جديدمی

 

در، موقعیت خود و ديگران)با تکیه برنیروي عقل انسان واكتساب انواع علوم ومعارف( و تغییرآن با عمل -3

به طور صحی  يا نادرست انجام شود و در  -به ويژگی آزادي و ارادۀ انسان با توجه -فردي وجمعی می تواند 

 .جهت صعود يا سقوط آدمی باشد

به صورت شايسته انجام پذيرد موجب تکوين وتعالی پیوستۀ هويت فردي وجمعی  با موقعیت اگر اين تعامل-4 

در، »صورت بايد از  دراين اهلل ـ خواهدشد. یانسان، متناسب با غايت حقیقی زندگی ـ قرب ال

 تحقق سه امر است: سخن گفت كه مستلزم« )درست(موقعیت خويش وديگران وعمل مداوم براي بهبود آن

 موقعیت(،  ۀكنندمعرفت خود و اعتماد به نفس ) به منزلۀ شناسنده و اصالح -

 معرفت و باور به خداوند )حقیقت برتر فرا موقعیت(-

 سبت بین آن ها با خداوند متعال )مبدأ و مقصد هستی( كشف عناصر موقعیت و برقراري ن - 
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در عین حال، امکان دارد كه انسان موقعیت واقعی خود وديگران )نسبت با خداوند و عناصر مختلف هستی  -5

در محضر حق تعالی( را به درستی در، نکند، به لوازم اين در، ملتزم نباشد يا در تغییر مناسب آن )متناسب 

 نای شکل به زین انسان تيهو  رضف نيا در استی هيبد.با غايت حقیقی زندگی( تالش شايسته به عمل نیاورد

 خواهد متحولی زندگی قیحق تيغا ازي ودور  سقوط جهت ودر گرفت خواهد شکل ختهیگس هم واز موزون

 .شد

 
 

 

 

  مفاهیم كلیدي خاص -ج

       

  :يندافر

ترين مفهوم ناظر به بیان ماهیت تربیت را، با عنايت به صیرورت مداوم آدمی در طی حیات و مهم-1

 دانست.  فرايندتوان مفهوم پذيري اين  نوع صیرورت از شرايط اجتماعی، میتأثیر

مستمر، تدريجی، هدفمند)معطوف به هدايت افراد جامعه(، يك پارچه  عمل اجتماعیفرايند ناظر به  -2

 پذير است، كه بايد متناسب با مراحل تحول وجودي افراد))داراي انسجام و سازواري درونی(، پويا و انعطاف

با پشتیبانی  ،مخاطب وموضوع اين عمل هدفمند( طراحی شود وتوسط عوامل گوناگون، در قالب انواع مختلف

 پذيرد.اجتماعی وحتی االمکان به صورت هماهنگ با ديگر عوامل اجتماعی مؤثر، صورت اركان زندگی 

 

 :تعامل

 -بین دو قطب فعال بايد تعاملیساز تکوين وتحول اختیاري هويت انسان( را فرايند تربیت )عمل زمینه-1

 .به شمار آورد -مربیان و متربیان

امر ضروري مورد تأكید مربیان(، الزم است ، عالوه بر ايجاد مقتضیات و برداشتن موانع )اين فرآينددر -2 

سازي مورد مناسب از اين زمینه ۀحضور فعال  متربیان را در اين حركت و كوشش اختیاري ايشان براي استفاد

 نمايد.مالحظه قرار داد، كه اين امرعمل دوسويۀ متربیان و مربیان را براي موفقیت فرايند تربیت ايجاب می

منظور از تعامل در اين فرايند هرگز نوعی رابطۀ افقی و هم تراز بین دو سوي اين فرايند نیست؛ بلکه در -3

هاي مورد نظر و نوع تالش جهت تمهید نگاه اسالمی، مربیان با متربیان از نظر تحقق)بالفعل( شايستگی 

 .مقدمات  اكتساب آن ها، در يك سط  قرار ندارند 



33 

 

گام نخست و محوري در اين فرايند را مربیان  با فراهم آوردن شايستۀ مقتضیات رشد متربیان ورفع موانع -4

 آن بر می دارند؛ 

ايند و وصول آن به نتايج مورد نظر ، با عنايت به خصوصیت اراده واختیار در آدمی ، مربیان در اين فر -5

فعال ما يشاء نیستند ، بلکه گام  هاي ضروري ومحوري ديگري در اين فرايند دوسويه، بايد توسط متربیان 

 برداشته شود. 

، با توجه به میزان رشد و توانايی متربیان و نوع تربیت، "تراز تعامل ناهم "البته سط  وچگونگی اين  -6

جهت گیري اساسی تربیت اسالمی در واقع حركتی پويا و تدريجی است » د ولی به طور كلی متفاوت خواهد بو

 «.كه متربیان را از وابستگی به سوي استقالل يابی ارتقامی بخشد

 

  :مربیان

نسبتاً رشديافته، دلسوز و خیرخواه كه به لحاظ كسب شايستگی هاي فردي وجمعی وتحقق مراتب قابل  افراد

طیبه در وجود خويش، مسئولیت سنگین كمك به هدايت ديگران و زمینه سازي براي رشد  توجهی از حیات

 .وتحول وجودي افراد ديگر را  در راستاي شکل گیري وپیشرفت مداوم جامعۀ صال  بر عهده گرفته اند

 :متربیان

ي حركت آگاهانه تربیت اند و از استعداد و توانايی بالقوه برا تعاملیافرادي كه مخاطبان اصلی فرايند  

واختیاري به سوي مراتب كمال برخوردارند، ولی در حال حاضر شايستگی هاي الزم را جهت در، و بهبود 

موقعیت خود وديگران ندارند، لذا به راهنمايی ومساعدت ديگران در اين زمینـه و در راستاي تکوين وتعالی 

 .پیوستۀ هويت خويش نیازمندند

 

  :سازيزمینه

اي از تدابیر و اعمال هماهنگ، سنجیده و عمدي، از سوي مربیان،  در قالب ايجاد اجراي مجموعهطراحی و -1

هويت متربیان  را، با توجه به لزوم حركت اختیاري و  ۀمقتضیات و رفع و دفع موانع تکوين و تحول شايست

كه از سوي مربیان تمهید مقدمات مناسب براي  اين حركت در نظر گرفت متربیان ، بايد تنها نوعی ۀآگاهان

. لذا، بايد زمینهاندومتولیان فرايند تربیت،به منزلۀ زمینۀ الزم )و نه شرط الزم وكافی( تشخیص داده شده

 سازيرا ديگر ويژگی اصلی فرايند تربیت به شمار آورد.

 ۀاختیاري وآگاهانت وعلل و عوامل اِعدادي( براي حركت فراهم نمودن شرايط مورد نیاز )ايجاد مقتضیا-2

سازي در بُعد سلبی نیز كه زمینهسازي است؛ چه اينايجابی  زمینه ۀفرد و جامعه به سوي هدف مطلوب، جنب

 .معطوف به رفع يا دفع موانع بیرونی ودرونی اين حركت آگاهانه و اختیاري است



34 

 

ر دوجنبۀ ايجابی وسلبی به صورتی باشد كه با اصل وجود آزادي الزم است اين گونه زمینه سازي در ه -3

 تکوينی انسان و لزوم تحقق اختیار او در اعمال وحركات خويش منافات پیدا نکند.

 

 :هدايت

اي كه يابی به هر نوع كمال شايستهدر مسیر دستاختیاري افرادجامعه است دهی حركت آگاهانه وجهت-1

 و مراتب مختلف آن قرار گیرد الی اهلل( زندگی انسان )قربدر راستاي غايت بتواند 

در نگرش اسالمی هدايت داراي دو وجه ارائۀ طريق )راهنمايیِ مقصد حركت و نشان دادن طريق رسیدن -2

 به آن مقصد( و رسـاندن به مطلوب)كمك براي حركت آگاهانه و اختیاري در راه رسیدن به مقصـد( است.

فلسفۀ توجه به انسان كامل )پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع(( ولزوم قبول واليت وتأسی به ايشان، تحقق  -3

كامل اين دو وجه)ارائۀ طريق و رساندن به مطلوب( در امر تربیت آدمی است. بنابراين درامر هدايت متربیان 

 توسط مربیان نیز می بايد  اين هر دو جنبه مورد  مالحظه قرار گیرد.

 

 

  :شدن آماده

براي انتخاب و التزام آگاهانه افراد جامعه  تحقق همۀ ابعاد و مراتب حیات طیبه، بر وجود آمادگی در-1

واختیاري نظام معیار اسالمی و كسب شايستگی هاي فردي و جمعی الزم جهت در، واصالح موقعیت خود 

 وديگران براين مبنا، استوار است.

ترين نقش را در اين گونه آمادههويت فردي وجمعی متربیان ، مهم تعالی پیوستهسازي براي تکوين و زمینه -2

 .سازي وآماده شدن فرد و جامعه براي تحقق آگاهانه واختیاري حیات طیبه در همۀ مراتب و ابعاد برعهده دارد

 

 

  :الزم ي هاشايستگی كسب

ها و مهارت هاي فردي وجمعیِ ناظر به همۀ اي تركیبی از صفات ، توانمنديمنظور از شايستگی ها مجموعه-1

هاي هويت )در ابعاد فردي وجمعی( است، كه متربیان در جهت در، موقعیت خود وديگران و عمل فردي جنبه

 كنند.  «كسب»وجمعی براي بهبود مستمر آن براساس نظام معیار اسالمی، بايد اين گونه شايستگی ها را 

 شانيا  كه است تیترب مستمر نديفرای ط متربیاني اریاخت و آگاهانه عمل به ناظر ،«یستگيشا كسب »مفهومِ-2

  تيهوۀ وستیپی وتعال نيتکو براي انیمربي سو از شده فراهم یِعمل وي اراد ،یزشیانگ ،یمعرفت هايزمینه در

 .دهندمی انجام صال ۀ جامع شرفتیوپي ریگ شکلي راستا در خويش یِ وجمعي فرد

 :هاستويژگی اين داراي تیترب نديفرا دری وجمعي فرد هايشايستگی كسب روند-3
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 اصالح و در، براي البته  تیموقع عناصر با تعامل در و موقعیت؛ تأثیر تحت گیريشکل) محور موقعیت 

 (شکل هر به آن باي سازگار صرفاً نه و اریمع نظام براساس آن مداوم

 اراده، ـل،یم ش،يمحض،گـرا دانـشۀ حـوز بـه آن فـروكـاستن از ـزیپـرهی )بیوتـرك جامع 

 ( وجوه نيا با نگر هيتجزۀ مواجه از اجتناب و صرفی عملي ها  مهارت يـا عمل

 (است مربی برعهدۀ آن در اصلی نقش كه سازيزمینه برخالف) محور متربی 

 (صال ۀ جامع شرفتیوپي  ریگ وشکل هويت  تعالی و تکوين مستمر روند به توجه) مداوم 

 (متربیان آمادگی و رشد سط  با متناسب) ارادي و آگاهانه 

 یاسالم اریمع برنظام هیتک 

ها را براي وصول ها ومهارت ها هستند كه متربیان بايد آنآن دسته از صفات،توانمندي: هاي پايهشايستگی-4

 .اي الزم يا شايسته ازآمادگی عموم افراد جامعه براي تحقق حیات طیبه كسب كنندبه مرتبه

ها و مهارت هاست كه در سطحی باالتر از سط  مورد آن گروه از صفات، توانمندي: هاي ويژهشايستگی-5

خود و  ۀانتظار از آمادگی همگان جهت تحقق حیات طیبه است و افراد برحسب عالقه و استعداد فعلیت يافت

 د.كننها را كسب میصال  آن ۀنیازهاي خاص جامع

 

  وچگونگی تربیتتبیین چیستی چرايی  -د

      

 :تربیت تعريف

با تأمل در دو دسته مفاهیم كلیدي يادشده كه از مبانی اساسی تربیت استنتاج شده ويا رسد  به نظر می    

می وبا ايجاد ارتباط بین اين مفاهیم كلیدي با يکديگر، متناسب با موضوع تربیت ساخته و پرداخته شده اند، 

 تعريف ذيل را از تربیت ارائه نمود: ،اسالمیتوان بر اساس ديدگاه 

 

، به  متربیان هويت ۀفرايند تعاملی زمینه ساز تکوين و تعالی پیوستتربیت عبارت است از »   

ر اسالمی، به منظور هدايت ايشان در مسیرآماده شدن معیايکپارچه و مبتنی بر نظام     صورتی

 «.در همۀ ابعادجهت تحقق آگاهانه واختیاري مراتب حیات طیبه 

 



36 

 

 

 طی اين حركت هدفمند، پیوسته وتعاملی :  

در قالب تدابیر واعمالی تدريجی ، سنجیده،  3مربیان با طراحی، سازماندهی و تدار، فرصت هاي مناسب-1

هماهنگ ويك پارچه براساس نظام معیار اسالمی می كوشند، تا با ايجاد مقتضیات و رفع موانع موجود و دفع 

موانع محتمل، زمینه اي را فراهم سازند كه ضمن شکوفايی فطرت،رشدهمه جانبۀ استعدادهاي طبیعی  و تنظیم 

، هويت فردي وجمعی ايشان به تدريج و به صورتی يك پارچه برمبناي نظام  بیانمترمتعادل امیال وعواطف 

معیار اسالمی شکل گیرد و به طور پیوسته تعالی يابد  تا در نتیجه جامعۀ صال  تشکیل شود و  به سوي پیشرفت 

 همه جانبه ومداوم حركت  نمايد.

مناسب از فرصت هاي فراهم شده توسط مربیان، نیز با مشاركت  فعال در اين فرايند و استفادۀ  متربیان -2

هاي فردي وجمعی الزم جهت در، و بهبود مداوم موقعیت خود و ديگران را  بر اساس نظام معیار شايستگی

اسالمی، كسب می كنند و از اين طريق آماده می شوند تا به طور آگاهانه واختیاري مراتب حیات طیبه را در 

 همۀ ابعاد محقق سازند.

وتحقق شايستۀ آن )كه  نمی پذيرد، در خأل صورت  متربیان اين فرايند تعامل مستمر بین مربیان والبته  -3  

مهم ترين عمل اجتماعی و زمینه سازِ تحققِ حیات طیبه است(، مستلزم مشاركت فعال تمامی عوامل اجتماعی 

اين فرايند )خانواده، دولت، رسانه و سهیم ومؤثر درآن، به ويژه پشتیبانی مؤثرعناصر اصلی  اجتماع و اركان 

 .سازمان ها ونهادهاي غیر دولتی( در دوران معاصر است

 

 :تربیت جايگاه

بی   بنابراين،   شود. دهنده و اساس ديگر نهادهاي اجتماعی محسوب میتربیت فرايندي فراگیر و شامل، جهت

يابی به حیات طیبه نیز، مستلزم راستاي دستترديد موفقیت ساير نهادهاي اجتماعی در كاركرد اصلی خود، در 

 هاست. كمك فرايند تربیت به آن

 ي حیات طیبهلذا، از حیث اجتماعی، تمامی نهادهاي اجتماع براي تداوم و فراهم نمودن لوازم و زمینه ها

افراد و بسط  هاي وجوديانسان به فرايند تربیت نیازمندند؛ زيرا اين فرايند با  گسترش و تعالی مداوم ظرفیت

و اعتالي تجارب متراكم اجتماعی و در نتیجه با ايجاد آمادگی در افراد جامعه جهت تحقق مراتب حیات طیبه 

 ابعاد،  نقش اصلی را در تعالی بخشیدن به كیفیت حیات فردي و اجتماعی برعهده دارد.    ۀدر هم

                                                 

این فرصت ها شامل همۀ مواردي است كه به طور ایجابي و سلبي زمينۀ تكوین و تحول هویت متربيان را در طول زندگي ایشان .  3

 فراهم مي آورند.
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ها و گیرينتیجه، بايد مصال  تربیتی در تمام تصمیمودر  پس، تربیت، محور اساسی ارتقاي حیات آدمی است       

ها گذاريترين معیار در سیاستهاي اجتماعی، مورد تأكید قرار گیرد و كمك به فرايند تربیت، مهمريزيبرنامه

 .هاي اجتماعی محسوب گرددو تعیین اولويت

 

 

 :تربیت اهداف و كلی هدف ،  نتیجه غايت،

 

دهی تمامی نهادهاي اجتماعی، اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ، بهداشت و سازماندر نگرش اسالمی، -1   

 برايپذيرد. لذا، تمامی اعمال فردي و اجتماعی، بايددر راستاي تحقق مراتب حیات طیبه در همۀ ابعاد صورت 

ا و تأثیرات خود هاسالمی متناسب با ظرفیت ۀتحقق مراتب حیات طیبه درهمۀ ابعاد، تمام افراد و نهادهاي جامع

 مسئولیت دارند و بايد در مشاركتی همدالنه و هماهنگ فعالیت كنند.

براين اساس، از منظر اسالمی، تحقق مراتب حیات طیبه در همۀ ابعاد، غايت  مشتر، تمامی نهادها و عوامل     

انسان )قرب الی  ۀهاي فردي و جمعی براي حركت در مسیر كمال شايستاجتماعی و مقصود نهايی همۀ فعالیت

 .اهلل( است

 

هدايت افراد  ۀدر مسیر وصول جامعۀ اسالمی به قرب الی اهلل)غايت زندگی انسان(، الزم است كه زمین  -2

جامعه در جهت تحقق مراتب حیات طیبه در همۀابعاد فراهم آيد. لذا، جامعۀ اسالمی براي رسیدن به اين 

اد جامعه )به مثابۀ يك مجموعۀ انسانی هدفمند و پويا( اختیاري و گیرد تا افرمقصود از فرايند تربیت كمك می

 آگاهانه براي تحقق مراتب حیات طیبه در همۀ ابعاد آماده شوند.

فرايند تربیت، آماده شدن افراد جامعه براي تحقق آگاهانه و اختیاري مراتب حیات  4براين اساس، نتیجـۀ     

 الی اهلل است. طیبه در همۀ ابعاد، در مسیر قرب

  از: عبارتند قدرِ فرايند تربیت براي  جامعهدو پیامد اجتماعی بس گران اما 

  جامعه در ابعاد مختلف سرمايه انسانیگسترش و تعالی مداوم ظرفیت وجودي  -

  ها و هنجارهاي مقبول افراد جامعه كه درباورها، نگرش ۀمجموع سرمايه فرهنگی جامعه يعنی بسط و اعتالي -

حاكم بر روابط فردي، مدنی و اجتماعی و انواع  ۀهاي نهادينباورها، عقايد، آداب،  سنن، قوانین و ارزش

 .يابند دانش، هنر و فناوريِ محصول تجربه و خرد جمعی تجلی می

                                                 

 ۀطور ویژه از فرایند تربيت )البته در جهت غایت مشترک همپایاني است كه به ۀ. منظور از نتيجۀ جریان تربيت، پيامد نهایي و نتيج4

 اسالمي( مورد انتظار است. ۀها و اقدامات نهادهاي مختلف جامعفعاليت
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، مراتب حیات طیبه در همۀ ابعاد آگاهانه و اختیاري شدن افراد جامعه براي تحققآمادهنتیجۀ تربیت يعنی -3

جامعه بر اساس نظام معیار اسالمی در راستاي تشکیل جامعۀ صال   هويت افراد ۀتکوين و تعالی پیوستتنها با 

تحقق مراتب  ۀوپیشرفت مداوم آن برهمین اساس محقق می شود. به بیان ديگر، افراد جامعه در صورتی آماد

متناسب با  نظام ارزش هاي  حیات طیبه حیات طیبه در همۀ ابعاد خواهند شد كه هويت فردي واجتماعی ايشان 

 متحول شود.

 اين جريان عبارت است از: هدف كلیاسالمی،  ۀتوان گفت در راستاي تحقق نتیجۀ جريان تربیت در جامعبنابراين می

 «آمادگی متربیان براي تحقق آگاهانه واختیاري مراتب حیات طیبه در همۀ ابعاد »   

اما اين آمادگی نیز در صورتی محقق خواهد شد كه همۀ مؤلفه ها و ابعاد هويت متربیان به شکلی يك پارچه     

طور پیوسته تکوين و به در راستاي  شکل گیري جامعۀ صال  وپیشرفت مداوم آن  براساس نظام معیار اسالمی

 تعالی يابد.

 توان بیان نمود: نیز می يديگر شکل را  به هدف كلی فرايند تربیتلذا 

شکل     هويت متربیان ، به صورتی يك پارچه براساس نظام معیار اسالمی و در راستاي  ۀتکوين و تعالی پیوست»

 « گیري جامعۀ صال  وپیشرفت مداوم آن برهمین اساس

 توصیف كرد:  نیز چنین ،اسالمی را  ۀتوان هدف كلی جريان تربیت در جامعبنابراين می  

اي كه بتوانند موقعیت خود وديگران در هستی را به درستی در، هويت متربیان به گونه ۀوتعالی پیوستتکوين »

 «.طور مستمر با عمل صال  فردي وجمعی متناسب با نظام معیار  اسالمی اصالح نمايندو آن را به

 

و اراده و اعمال  فرد زندگی هر شخصتحقق هدف كلی تربیت بیش از هر چیز، به جريان منحصر به-4     

آفرينی در اين امر به صورت مناسب، با توجه به روند تکوين اختیاري خود او وابسته است؛  اما براي نقش

كسب   تربیتفرآيند اهداف  به مثابه هاي الزم رااي از شايستگیوتحول هويت، الزم است متربیان مجموعه

 یوجمعي فرد هاي ومهارت هاتوانمندي صفات، از تركیبی ايمجموعه"الزم، هايشايستگی از منظورنمايند. 

 جهت در متربیان كه است صال ۀ جامعي ها مؤلفه وتمامی زندگ شئون تمام در هويتی وتعال نيتکو به ناظر

حیات طیبه  مراتب تحقق براي شدن آماده راستاي در مستمرآن بهبود براي عمل و گرانيود خود موقعیت در،

 ".كنند كسب را هاآن بايد

ها را توان آناي از همان هدف كلی فرايند تربیت اندكه میي الزم، بیان تفصیل يافتههابنابراين، شايستگی    

اهداف متنوع فرايند تربیت در نظر گرفت وانتظار داشت كه متربیان با  به منزله ي برحسب انواع تربیت،

ها، در راستاي تحقق هدف كلی فرايند تربیت و ها و كوشش نسبت به كسب اين صفات و توانايیآن ۀمالحظ

 نتیجۀ آن حركت كنند.
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  چگونگی تربیت

  انواع تربیت-1

 ها يا شئون حیات آدمیبا توجه به حیثیت-الف 

هاي متعددي است كه در شئون و جنبه ۀپارچه و كلی است، اما دربردارندحیات طیبه اگرچه مفهومی يك

جا كه اين شئون استقالل نسبی سازند. از آنمفهوم پويا و متکامل را محقق میارتباط و تعامل با همديگر، اين 

هاي مطلوب( براي هر يك از آن ها، زمینهبايد، عالوه بر تعیین اهداف و انتظاراتی مشخص )وضعیت ،دارند 

تواند میها فراهم كرد. بنابراين تربیت هاي مناسب تحقق آن ها را نیز با عنايت به خصوصیات همین جنبه

 :متناسب با اين شئون به انواع ذيل تقسیم گردد

 شأن تحقق مسیر در متربیانی وجمعي فرد سازيآماده به ناظر ؛اخالقی وي عباد ،ياعتقاد تربیت 

 طیبه؛ حیات اخالقی و عبادي اعتقادي،

 بدنی و زيستی شأن تحقق مسیر در متربیانی وجمعي فرد سازيآماده به ناظر ؛بدنی و زيستی تربیت 

 طیبه؛ حیات

 و اجتماعی شأن تحقق مسیر در متربیانی وجمعي فرد سازيآماده به ناظر ؛سیاسی و اجتماعی تربیت 

  طیبه؛ حیات سیاسی

 و اقتصادي شأن تحقق مسیر در متربیانی وجمعي فرد سازيآماده به ناظر ؛ايحرفه و اقتصادي تربیت  

  طیبه؛ حیات ايحرفه

 و علمی شأن تحقق مسیر در متربیانی وجمعي فرد سازيآماده به ناظر ؛فناوري و علمی تربیت 

  طیبه؛ حیات فناورانه

 شأن تحقق ریمس در متربیانی وجمعي فردي ساز آماده به ناظر ؛ هنري و شناختی زيبايی تربیت 

  به؛یط اتیحي  هنر و شناختیزيبايی

يك  طوربه تکوين و تعالی هويت متربیان بههاي ياد شده، معطوف كه تربیت در همۀ ساحتشايان ذكر اين

در جهت تشکیل   و -با توجه به همۀ عناصر اساسی هويت )معرفت، باور، میل، اراده، عمل و تکرار آن(-پارچه

جامعه صال  وپیشرفت مداوم آن است كه با در، موقعیت خود وديگران و عمل صال  فردي وجمعی براي 

 يابد. تحقق می -یاسالم اب وا لتزام آگاهانه و اختیاري نظام معیارآن ـ بر اساس انتخ ۀبهبود پیوست

الزم جهت در، و اصالح مداوم  یوجمعي فرد هاياي از شايستگیها، مجموعهلذا متربیان بايد در همۀ ساحت 

بر پارچه، مشتمل طور تركیبی و  يكرا كسب نمايند كه به یاسالم موقعیت خود وديگران بر اساس نظام معیار

 همۀ عناصر اساسی هويت و در راستاي همه مؤلفه هاي جامعۀ صال  باشند.
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هاي گوناگون، ضمن تمايز نسبی، بايد با هم مرتبط باشند و با همچنین، تدابیر و اقدامات تربیتی در ساحت 

)به لحاظ نقش محوري انتخاب اين نظام و تعهد عملی نسبت به آن در تحقق حیات  یاسالممحوريت نظام معیار 

 اي منسجم و هماهنگ نمايان شوند. طیبه( در قالب مجموعه

 

 شمول ۀبا توجه به میزان و نحو-ب

توان و بايد جريان تربیت را با توجه به میزان شمول آن نسبت به افراد جامعه، به دو نوع رسد میبه نظرمی

 :تقسیم كردتربیت تخصصی و تربیت عمومیاساسی 

بخشی از فرايند تربیت است كه در جهت تکوين و تعالیِ مداومِ هويت متربیان با تأكید بر  :تربیت عمومی

از  ايشود تا متربیان مرتبههاي فردي و مشتر، ايشان، انجام میويژگی ۀوجوه مشتر، هويت، ضمن مالحظ

آمادگی را) براي تحقق حیات طیبه در ابعاد فردي واجتماعی( به دست آورند كه تحصیل آن مرتبه، براي 

 عموم افراد جامعه الزم يا شايسته باشد. 

وجوه اختصاصی هويِت  ۀپیوستبخشی از فرايند تربیت است كه در راستاي تکوين و تعالی  :تخصصی تربیت

اي از آمادگی را )براي گردد تا متربیان مرتبهمتربیان بر بنیاد تکوين وجوه مشتر، هويت ايشان انجام  می

  تشکیل جامعۀ صال  وپیشرفت مداوم آنتحقق مراتب حیات طیبه در ابعاد مختلف( به دست آورند كه در جهت 

از افراد جامعه الزم يا شايسته  براساس نظام معیار اسالمی،  وصول به آن مرتبه از آمادگی، تنها براي بخشی

 .باشد

 

آيد. اما به دلیل نیازجامعه به ضرورتی عقالنی به شمارمیتخصصیتقسیم فرايند تربیت به دو نوع عمومی والبته 

نبايد تربیت كه هر يك ازآن ها در جامعه دارند،  هر دو نوع تربیت عمومی وتخصصی و نظر به نقش مهمی

زين يکديگر تلقی نمائیم ويا تربیت عمومی را صرفاً مقدمه وطريقی گعمومی و تربیت تخصصی را رقیب وجاي

)به گونه اي كه تربیت عمومی به خودي خود موضوعیت وارزشی براي ورود به تربیت تخصصی به حساب آوريم

به ويژه -در تربیت عمومی ، هرچند محسوب گرددتخصصی و مقدمه اي براي تربیت نداشته باشدو تنها زمینه 

الزم است اين دو می توان و بايد تمهیدات ورود به تربیت تخصصی را فراهم نمود(؛ بلکه  -در مرحلۀ اخیر آن

بهبود  ها اهمیت خاص وكاركرد مستقلی درنوع تربیت را دوبخش مکمل از يك جريان بدانیم كه هر يك از آن

هاي كیفیت زندگی فردي و اجتماعی دارند، ولی با اين وجود بايد هماهنگ و در راستاي هم باشند تا هم اليه

مشتر، واختصاصی هويت متربیان به صورتی متوازن رشد وتعالی يابند و هم جامعۀ صال  با افرادي هويت 

 .  معیار اسالمی شکل گیرديافته و مؤلفه ها ،روابط و ساختار هايی اجتماعی  براساس نظام 
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خود مورد توجه و پشتیبانی  ۀلذا الزم است هم تربیت عمومی و هم تربیت تخصصی متناسب با نقش و جايگاه ويژ

 ي برقرار گردد. معنادار ۀها رابطقرار گیرند و در عین حال بین آن

 

 حضور متربیان ۀبا توجه به نحو-ج

 حضور متربیان در آن، به دو نوع زير قابل تقسیم است: ۀفرايند تربیت با توجه به نحو

 تربیت الزامی: بخشی از فرايند تربیت است كه متربیان بايد بر حسب ضوابط قانونی در آن حضور يابند. 

 تربیت اختیاري: بخشی از فرايند تربیت است كه شركت متربیان در آن داوطلبانه است. 

  

دهی سامانجهت و مکمل يکديگر طور هماالمکان بهت الزامی و اختیاري را حتیالبته نه تنها بايد دو نوع تربی 

هاي تربیتی را چنان جذاب نمود كه توان با تمهیدات مناسب در تربیت الزامی، فضا و فعالیتكرد، بلکه می

پیروي از الزام بیرونی )قانونی( و براي فرار از مجازات تخلف، بلکه به منظور نیل به  ۀنه با انگیز متربیان

مصال  و فوائد شخصی )مترتب بر تربیت الزامی( با شوق و نشاط و بدون احساس تکلیف در اين نوع تربیت 

ويژه همراه با رشد ههاي تربیتی اختیاري و داوطلبانه )ببرخی فعالیت ۀكه با تعبیحضور يابند. عالوه بر اين

مند مؤسسات تربیتی، در هم تنیدن تربیت نظام ۀنوجوانی و جوانی( در برنام ۀو رسیدن ايشان به مرحل متربیان

در  متربیاندهی نوعی از تربیت الزامی كه پذير است )يعنی سامانالزامی و تربیت اختیاري نیز امري امکان

اختیاري يا انتخابی ـ برحسب  طورآزادانه و به هار برخی برنامهدعین الزام نسبت به حضور در آن بتوانند 

 عالقه و استعداد خويش يا بر اساس ترجی  والدين ـ شركت جويند(.

 

 دهی و اعتبار قانونیبا توجه به نوع سازمان-د
انعطافهايی مانند مرجع تعیین اهداف، دهی)ناظر به مؤلفهتوان فرايند تربیت را بر اساس نوع سازمانمی

 بندي و مکان( و اعتبار قانونی، به دو نوع رسمی و غیررسمی تقسیم كرد؛گیري، زمانپذيري، تمركز تصمیم

 رسند:تعاريف ذيل براي تربیت رسمی و غیررسمی مناسب به نظر میبه نظر می رسد 

اطبان مشخص و دهی شده )داراي مخبخشی از فرايند تربیت است كه به شکل قانونی، سازمان :تربیت رسمی 

در جهت آماده -ضمن حفظ انعطاف پذيري )برحسب خصوصیات متربیان( -معین( ۀاهداف، ساختار و برنام

سازي متربیان براي تحقق مراتب حیات طیبه در ابعاد مختلف، متناسب با نیازهاي متنوع جامعه، طراحی و اجرا 

يگران و اصالح مداوم آن بر اساس نظام هاي الزم )جهت در، موقعیت خود ودشده و پس از كسب شايستگی

ناظر به  موفقیت متربیان در كسب اين گونه شايستگی ها(  ۀمعیاراسالمی( به اعطاي مدر، معتبر )گواهی نام

 . انجامدمی
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هاي الزم جهت در، موقعیت خود شکلی از فرايند تربیت است كه در آن انواع شايستگی: تربیت غیررسمی

سازي متربیان براي تحقق مراتب مداوم آن بر اساس نظام معیاراسالمی، در جهت آمادهوديگران و اصالح 

دهی مشخص و از طريق تجارب روزمره و اختیاري متربیان حیات طیبه در ابعاد گوناگون، بدون سازمان

ها و ت گروهكتاب و روزنامه، تماشاي فیلم و تلويزيون، مشاركت در فعالی ۀ)مانندحضور در جمع خانواده، مطالع

  .شودها، شركت در مساجد و محافل مذهبی( كسب میانجمن

بديهی است با توجه به وحدت تربیت رسمی و تربیت  غیررسمی در غايت و هدف كلی و نیز لزوم هماهنگی     

هاي الزم جهت در، موقعیت خود وديگران  واصالح مداوم آن بر ها در اهداف تفصیلی ـ كسب شايستگیآن

سو تلقی شوند كه ضمن تعامل سازنده نظام معیاراسالمی ـ بايد اين دو نوع تربیت دو بخش مکمل و هماساس 

 كنند. با هم، يکديگر را در تحقق غايت و اهداف مشتر، ياري 

 

 سهیم و مؤثر در تربیت )اجتماعی(عوامل-2

 

 ،   متربیان و مربیان تعاملی دو طیف افزون بر حضور فعال و،تربیت به مفهوم عملی اجتماعی  در تحقق وكامیابی 

افراد جامعه  ۀهويت هم ۀسازي مناسب جهت تکوين و تعالی پیوست، به منظور زمینه اين فرايند گستردهموفقیت 

ناگزير از مشاركت و پشتیبانی عوامل اجتماعی متعددي است؛ همان  ،وشکل گیري وپیشرفت مداوم جامعۀ صال 

طور كه از مداخلۀ برخی نهاد هاو عوامل اجتماعی و عملکرد مثبت يا منفی آن ها متأثر می شود. به سخن 

طور مستقیم و ارادي و عمدي در جريان تربیت اجتماعی به يها و نهادهاديگر، در اين میان، برخی از سازمان

 گذارند. كنند و برخی ديگر به صورت غیرمستقیم بر موفقیت فرايند تربیت تأثیر مثبت يا منفی میخله میمدا

توان بر اساس میزان مداخله و تأثیرگذاري در فرايند تربیت، اين عوامل اجتماعی را به دو در مجموع، می

 :ل مؤثر در تربیتعوامو  عوامل سهیم در تربیت ي كلی تقسیم كرد كه عبارت اند از:دسته

 و تکوين سوي به افراد هدايت براي مناسب سازيزمینه يعنی) تربیتی هايفعالیت انجام  -سهیم عوامل

 شده گرفته نظر در صريحاً ی اجتماع عوامل دسته اين كاركردهاي فهرست در( خويش هويت پیوستۀ تعالی

 از برخی عوامل، اين بین در.  .شوندمی محسوب اجتماع در تربیت ندياصلی فرا عوامل ها آن لذا،. است

 و دانشگاه مدرسه،: مانند مؤسساتی) اندداده قرار خود سازمانی رسالت و اصلی كاركرد را تربیت ها،آن

 سطوح در تربیتی فعالیت انجام ها،آن فعالیت تداوم و تأسیس از اجتماع اصلی غرض كه علمیه حوزۀ

 عوامل از ديگر بعضی اما ؛(شود مترتب هاآن برعمل نیز ديگري فرعی پیامدهاي كهآن ولو است؛ متفاوت

 نهادهاي ديگر و مسجد رسانه، خانواده، نظیر) متعددند هايكاركرد با اجتماعی نهادهايی تربیت،
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 نديفرا در نیز را مؤثري نقش بايد، بلکه و توانندمی خود، هايظرفیت و امکانات به توجه با كه( فرهنگی

 گیرند. برعهده تربیت

كاركردهاي اين دسته از عوامل اجتماعی به شمار     ۀمستقیم در امر تربیت، از زمر ۀمداخل    -مؤثر عوامل     

آيد؛ اما به سبب ايفاي نقش اساسی در فراهم نمودن ديگر مقدمات تحقق حیات طیبه در ابعاد گوناگون نمی

يا به دلیل تأثیرپذيري عمل مربیان و متربیان و فرآيند تربیت از اين عوامل اجتماعی )به براي آحاد اجتماع، 

عوامل اجتماعی مؤثر برفرايند  .در چگونگی تحقق فرايند تربیت و موفقیت آن اثرگذارندنشانۀ محیط بیرونی(، 

را در بر میی فعال در جامعهي رسمی يا غیررسمهاها و گروهها، بنگاهتربیت، طیف وسیعی از نهادها، سازمان

 ها عبارت اند از:گیرند كه اهم آن

قضائیه و همۀ  ۀمقننه، قوه ۀمجريه(، قو ۀ)حکومت و نظام سیاسی(، شامل: رهبري، دولت )قو نهاد سیاستـ 

 ها )شامل قواي نظامی و انتظامی(؛ها و نهادهاي تابع آنسازمان

علوم دينی، روحانیون و مبلغان مذهبی، مساجد و ديگر مؤسسات  حوزه هايو  مذهبی  )مراجع نهاد دين -

 وتشکل هاي  دينی و مذهبی(

ها و ها و مؤسسات علمی ـ پژوهشی، فرهنگستان)دانشگاه نهادتولیدعلم ،پژوهش و فناوري شامل  نهاد فرهنگـ 

هاي مکتوب شامل رسانه، رسانهنهاد  )مراكز هنري، موزه ها و فرهنگسراها( ونهاد هنرهاي علم و فناوري(، پار،

هاي نوين هاي مجازي )فناوريديداري ـ شنیداري )راديو و تلويزيون( و رسانه ۀ)كتب و نشريات(، رسان

 اطالعات و ارتباطات(؛ 

 شامل پدر و مادر و ديگر اعضاي خانواده، بستگان؛،  نهاد خانوادهـ 

 ساالن؛شامل دوستان، همسايگان و هم، محلی ۀنهادجامع-

سـامـان يافتـه انـد و اداره  -ولو با نوعی حمايت از سوي دولت -) كه به شکل  غیر دولتینهادهاي مدنیـ 

هاي صنفی،علمی، مذهبی، هاو تشکلمی شوند(، شامل شوراها، احزاب، انجمن ها، اتحاديه هاو ديگر سازمان

 سیاسی و فرهنگی؛

 ، تجارت وخدمات؛ شامل بخش هاي كشاورزي، صنعت، نهاداقتصادـ  

ها، سازمان بهزيستی و نهادهاي حامی ها ودهداريشامل شهرداري، نهاد تأمین خدمات عمومی و رفاه اجتماعیـ 

 المنفعه؛افراد محروم، مؤسسات بیمه و نهادهاي خیريه و عام

شامل بخش هاي بهداشت و درمان، ورزش و تفريحات سالم، حفظ محیط زيست و  ،نهاد سالمت و تندرستیـ 

 ايمنی. 
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اي سامان داد كه فعالیتشان  با را نیز به گونه موثر در تربیت توان وبايد طراحی عوامل اجتماعیالبته می    

گردد و به اين طريق عوامل طور غیر مستقیم از آثار تربیتی برخوردار سو شود و حتی بهعوامل سهیم هم تالش

همۀ عوامل اجتماعی مؤثر بر تربیت آن است كه  ۀمهم دربار ۀسهیم در فرايند تربیت را ياري كنند.  اما نکت

داليل موجه و عقالنی نسبت به نقش  ۀگذاران و كارگزاران اين مؤسسات و نهادهاي اجتماعی، هم با ارائسیاست

تحقق حیات طیبه،  ۀترين زمینمهم ۀاجتماع و كلیدي بودن آن به منزل ۀفرايند تربیت در عرص ۀو جايگاه ويژ

هاي خاص خود، مستلزم قانع شوند و هم به اين باور برسند كه هر گونه موفقیت نهادهاي اجتماعی در كاكرد

دادن با يکديگر و  ۀتوفیق فرايند تربیت اند.  در اين صورت، عوامل مؤثر بر تربیت، با مشاركت و تعامل سازند

جانبه از عوامل سهیم در تربیت خواهند آمد هاي خود، به پشتیبانی و حمايت همهسمت و سوي تربیتی به فعالیت

طور غیر مستقیم باعث هاي موجود در مسیر توفیقِ فرايند تربیت، بهو با تالش جهت رفع موانع و محدوديت

ت تحقق حیات طیبه خواهند شد. به اين ترتیب، موفقیت خود و ساير نهادهاي اجتماعی براي تمهید  ديگرمقدما

ها و   برنامهگذاريطور طبیعی )بدون نیاز به صدور بخشنامه و نظارت قانونی( در سیاستمصال  تربیتی به

ترين مال،، مورد نظر قرار خواهند گرفت و كمك به فرايند تربیت، يکی از مهم ۀهاي اجتماعی، به منزلريزي

 .هاي فعالیت همۀ عوامل اجتماعی مؤثر بر تربیت محسوب خواهد شدبراي تعیین اولويتها ترين معیارمهم

 

 اركان فرايند تربیت-3

اين فرايند چنان مهم و برجسته  ۀدر روند تحقق شايست عوامل اجتماعی سهیم وموثرنقش و جايگاه برخی از 

و مسئولیت اصلی تحقق فرايند تربیت را  شمار آوردها را جزء اركان)=عوامل اصلی( تربیت بهاست كه بايد آن

مقصود از ركن تربیت، هر عامل اجتماعی سهیم و مؤثر در فرايند ، لذا ها مطالبه كردبه شکل شايسته، از آن

 .پذير باشداين فرايند، تنها با پشتیبانی و مشاركت فعال آن عامل  امکان ۀتربیت است كه تحقق شايست

عوامل مختلف اجتماعی بايد در تمهید مقدمات الزم براي تحقق حیات طیبه ـ بر  با توجه به نقش و جايگاهی كه

اسالمی ـ بر عهده داشته باشند و نیز با عنايت به گستردگی و اهمیت فرايند تربیت  ۀجامع اساس تصوير مطلوب

توانیم ست، میكه مستلزم مشاركت و پشتیبانی قابل توجهی از سوي عوامل مختلف سهیم و مؤثر بر اين فرايند ا

 :اسالمی معاصر تلقی كنیم ۀطور كلی از اين میان، چهار عامل اساسی و بسیار مهم را اركان تربیت در جامعبه

 

 خانواده-1 

 حکومت -2

 رسانه  -3

 هاي غیردولتینهادها و سازمان-4
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 اصول تربیت-4

معیار و راهنماي  ۀبه مثاب غايت تربیتاند، كه جهت بیان چگونگی تحقق اصول تربیت قواعدي تجويزي و كلی     

گیرند تا هر يك وظايف تربیتی خود را به نحو مطلوب عمل عوامل سهیم و تأثیرگذار در جريان تربیت قرار می

هاي كند تا تمامی مؤلفهتوجه و التزام به اصول تربیت، به همۀ كارگزاران تربیتی كمك می .انجام دهند

 .دهی نمايندشايسته، جهت تحقق غايت تربیت، سامانفرايندتربیت را به نحو 

، فرآيند تربیت اهداف كلی و جزئی مجموعه اي از قواعد نظري هستند كهدر واقع اصول تربیت، مجموعه

 .كنندتعییـن می تربیتی را هاي روش ، برنامه ها  و  رويکردها و راهبردها،ها ها و اولويتسیاست

 :، عبارتند ازاصول عام تربیت كه از مبانی اساسی تربیت، استنباط شده اند مهم ترين

 ـ. انطباق با نظام معیاراسالمی1

آيین حیات طیبه و نظام معیار حاكم بر همۀ شئون آن در متن زندگی  ۀجا كه بايد به دين، به مثاباز آن     

اند، بايد در تحقق حیات طیبه ۀترين زمینمهم هاي آن، كهتوجه داشت، ساماندهی جريان تربیت و همۀ مؤلفه

هاي اسالمی )مفاهیم وگزاره هايی آموزههاي آن بر صورت پذيرد كه مبانی و ارزش ينظام معیارچهارچوب 

يعنی قرآن، سنت پیامبر اكرم)ص( و معصومین)ع( و عقل  -كه به طور روشمند از منابع معرفتی معتبر اسالم

هاي يا با آموزه( استوار و استخراج و استنباط شده اندبرحسب فرايند اجتهاد ها ا در چهارچوب آنيو -

 . باشند اسالمی سازگار

ها و نتايج انواع دانش بشري استفاده دهی فرايند تربیت بايد از يافتهكه در شناخت و جهتبنابراين، با آن    

 ۀربوبیت تشريعی خداوند متعال ـ به عنوان رب يگانشود، لیکن با توجه به لزوم هدايت انسان بر اساس پذيرش 

نظام معیـار اسالمـی )مبانـی هـاي اسـاسـی آن را جهان و انسان ـ جهت اساسی جريـان تربیت و مؤلفه

ترين وجه تمايز نمايد، كه اين ويژگـی مهـممشخـص میها( هاي مبتنی بر دين اسالم يا سازگار با آنو ارزش

 شود.اسالمی از تربیت سکوالر رايج محسوب میتربیت در ديدگاه 

 

 ـ اولويت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی2

و ضرورت انتخاب و التزام آگاهانه و  اسالمیباتوجه به لزوم انطباق همۀ شئون زندگی آدمی با نظام معیار      

هاي تربیت، محوريت ساير ساحتتربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی، نسبت به آن توسط افراد جامعه،  ۀآزادان

هاي تربیت، بايد در جهت شکلضمن توجه به ديگر ساحتدر فرايند تربیت،  .دارد و از اولويت برخوردار است

( گام اسالمیايشان نسبت به نظام معیار ۀگیري و تقويت ايمان متربیان )انتخاب والتزام آگاهانه وآزادان

( در همۀ اسالمییت وعمل شايسته )اعمال صال  منطبق با نظام معیارها را براي در، موقعبرداشت و سپس آن
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بنابراين . آماده ساخت اسالمیابعاد زندگی جهت تکوين وتعالی پیوستـۀ هويت خويش براساس نظام معیار 

تنیده با شود و هم بخشی درهمهاي تربیت تلقی مینیاز ساير ساحتتربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی هم پیش

 آيد.شمار میا بههآن

 

  ـ ارتباط با خداوند و تکیه بر تدابیر ربوبی او3 

از آنجا كه در نگرش اسالمی خداوند متعال به مثابۀ يگانۀ مربی حقیقی آدمی محسوب می شود كه  تنها به      

اذن وعنايت او تدابیر و اقدامات تربیتی ديگران  در جهت تحول و هدايت آدمی معنا پیدا می كنند) انك  ال 

مراحل و انواع تربیت بايدهمین نگرش تهدي من احببت و لکن اهلل يهدي من يشاء(، لذا مربیان در همۀ 

توحیدي را برانديشه و عمل خود حاكم سازند و از آغاز تا انجام فرايند تربیت، خود را در اين حركت پیچیده، 

فعال مايشاء و عامل مستقل نپندارند و لذا الزم است همواره در عین استفاده از انواع روش ها و ابزارهاي 

صول فکر و تجربه  متراكم بشري) البته در چارچوب نظام معیار دينی(،  با ارتباط عقالئی و بهره مندي از مح

 معنوي با رب العالمین و استمداد و استعانت از الطاف ربوبی ،بر ربوبیت مطلقۀ الهی  توكل نمايند.   

 

 تدريج و تعالی مرتبتی-4

هاي وجوديتناسب با توانايی وظرفیتتعالی و تکامل در وجود آدمی داراي مراتبی است كه هر فرد م       

اي از پیش مشخص شده ويك سان جايگاه ورتبهجانبه ومتعادل، داراي ورشد همهيابدخويش به آن دست می

ها برحسب تواند به تدريج به آنپذيرد كه هر فرد میبراي همگان نیست، بلکه طی مراتب متعددي صورت می

هر فرد با تحقق حیات طیبه نیز امري ذومراتب است، به طوري كه همچنان كه  وسع و سعی خويش دست يابد.

تواند به ترتیب مراتب كند و میاش سطوحی از اين نوع حیات را محقق میتوجه به تالش و امکانات وجودي

رو، تربیت را بايد فرايندي ذومراتب وتدريجی در طول حیات بشري تلقی كرد كه باالتر را نیز درنوردد. از اين

پذيرد. به اين ترتیب كه اين فرايند، روندي تکاملی از تحقق مرتبۀ سطوح پايین به مراتب عالی صورت می از

ازحیات طیبه براي برخی افراد جامعه  يالزم و شايسته از حیات طیبه براي همگان،به سوي تحقق مراتب باالتر 

دارد و براي نمونه  از اصالح ظاهر به تحول باطن، از الزام بیرونی به التزام شخصی متربیان، از ارزيابی 

هاي سط  پايین به هاي اُخروي، از انگیزههاي دنیايی به انگیزهيابی توسط خود شخص، از انگیزهبیرونی به ارز

 هاي جمعی ارتقا می يابد.هاي فردي به انگیزهیزهنیات متعالی و از انگ
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 ـ عقل ورزي5

ها، تصمیمها، ارزيابیريزيها، برنامهگذاريسو بايد، در سیاستبراساس اين اصل، در فرايند تربیت از يك     

ارهاي هاي معتبر و ساز و كها و اقدامات تربیتی، به دستاوردهاي معتبر دانش بشري و نتايج پژوهشگیري

استفاده از خرد جمعی مانند مشورت )به شرط سازگاري با مبانی دين اسالم( توجه نمود و از سوي ديگر در 

يك عمل فکورانه، مربیان و متربیان بايد، تا حد امکان، نسبت به خردورزي و نقادي  ۀجريان تربیت، به مثاب

 مداوم عمل خود و ديگران اهتمام ورزند.

 

 اعتدالـ. 6

گیرد، فرايند تربیت نیز بايد طور متعادل در بر میهمان طوري كه حیات طیبه همۀ شئون وجودي انسان را به    

با توجه به لزوم رعايت اعتدال و توازن در همۀ امور و  و ثانیاً  اوالً تمام ابعاد زندگی متربیان را پوشش دهد

فرما باشد و از تعیین اهداف تربیتی توازن و اعتدال حکم هايها و برنامهشئون حیات طیبه، بايد بر تمام فعالیت

توجهی به حدود و معیارها سونگري و افراط و تفريط و بیريزي و اقدام و اصالح، از يكها تا برنامهو سیاست

 پرهیز شود. بديهی است مال، تشخیص حد وسط و تعادل در اين میان، همان نظام معیار دينی است.

 

 )براساس شايستگی ايشان(مرجعیت مربیانسنديت و  ـ7

در فرايند تربیت ،مربیان كه به لحاظ كسب شايستگی هاي فردي وجمعی و وصول به مرتبۀ شايسته اي از       

حیات طیبه مسئولیت كمك به هدايت متربیان را برعهده گرفته اند، نقش اصلی را در طراحی و انجام تدابیر و 

وگام نخست و محوري در اين فرايند را  تعالی پیوستۀ هويت متربیان برعهده دارنداقدامات زمینه ساز تکوين و

با فراهم آوردن شايستۀ مقتضیات رشد متربیان ورفع و دفع موانع آن )البته متناسب با خصوصیات وموقعیت 

شايستگی متربیان(بر می دارند. سنديت ومرجعیت نظري وعملی مربیان در فرايند تربیت ناشی از مسئولیت و 

حرفه اي ايشان است و بايد با تأسی از سیرۀ تربیتی انسان كامل )پیامبر)ص( و امام معصوم)ع((  -اخالقی 

شکل بگیرد. البته در اين فرايند با عنايت به خصوصیت اراده واختیار آدمی، مربی نسبت به متربی فعال ما يشاء 

رتـی معنـا می شود كه با حضور فعال متربیان و لزوم نیست، لذا در فرايند تربیت اين مرجعیت مربیـان به صو

 حركت ايشان به سوي تحقق اختیاري اهداف تربیت منافات نداشته باشد.
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 ـ حفظ وارتقاي آزادي متربیان8

آزادي اراده و عمل، كه وجه امتیاز انسان بر ديگر موجودات و واقعیتی غیر قابل انکار است، نه تنها بايد در      

وجودي انسان منظور گردد و توسعه  ۀچون معیاري براي ارتقاي مرتبربیت پاس داشته شود، كه بايد همامر ت

كردن و فعالیت( بايد بههاي مختلف آن )شامل آزادي عقیده، بیان، گوشيابد. آزادي اراده و عمل در جنبه

سلبی آزادي،  ۀاساس عالوه بر جنبطور معقول و در چهارچوب نظام معیار اسالمی مورد نظر قرار گیرد. براين 

ايجابی آن، يعنی فراهم  ۀجانبه، جنبسازي براي رشد همهها در جهت زمینهيعنی رفع موانع و محدوديت

متربیان نیز  ۀهاي مناسب براي شکوفايی اختیار و افزايش قدرت انتخاب و عمل آزادانآوردن امکانات و فرصت

اساس و با توجه به شرايط و تحوالت امروزي، الزم است در فرايند تربیت  بايد مورد نظر قرار گیرد.    بر اين

هاي هاي تربیتی بايد مملو از فرصتدر متربیان پرورش يابد. بنابراين برنامهو انتخاب احسن ختیارتوانايی ا

شند تا ضمن باانتخاب  و تمرين  تصمیم گیري ، بندي ، اولويتو ، گزينش، ترجی   ختیارياهاي  انجام فعالیت

د فرديت و نآيهاي اجتماعی، به كسب هويت جمعی مناسب نايل میبا مشاركت در فعالیت انكه متربیآن

كه به دامن آندونحفظ شود و ارتقا يابد. )بهر فرداستقالل آنان از بین نرود وترتیبی اتخاذ شود كه تشخص 

 خودمحوري فروغلتد(

ه بسا در مراحل نخست رشد با توجه به آمادگی نداشتن متربیان چ بديهی است كه  هرچند در عین حال،    

 طور موقت، محدود گردد.تا آزادي ايشان به است براي انتخاب آگاهانه و آزادانه، الزم 

 

  ـ  حفظ و ارتقاي كرامت9

ارتقاي آنفراهم گردد.  ۀافراد مرتبط با اين جريان حفظ و زمینهمۀ  بايد در فرايند تربیت، كرامت ذاتی    

نه تنها كرامت ذاتی همۀ افراد مرتبط با تربیت هاي تربیتی چنان سامان يابند كه بنابراين الزم است همۀ فعالیت

كس ـ ولو افراد خطاكار ـ با گونه اي كه نسبت به هیچ)اعم از مربیان، متربیان و اولیاي ايشان( حفظ شود )به

، برخوردي تحقیرآمیز صورت نگیرد( بلکه  اسالمیمی مندرج در نظام معیارهاي انسانی و اسالرعايت ارزش

پاسداشت كرامت خود و ديگران را فراهم  ۀالزم است همۀ افراد با احساس ارزشمندي و عزت نفس، زمین

ارتقاي وبه منظور  آورند. هم چنین بايد ترتیبی اتخاذ شود كه افراد بکوشند عالوه بر حفظ كرامت خدادادي

( و انجام مداوم عمل صال  اسالمینظام معیار ۀآگاهانه و آزادان والتزام  )انتخاب وتقوا با ايمانآن ،  مداوم 

 برآيند. اكتسابی  كرامت  دستیابی به  مراتب صدد در (اسالمی)منطبق با نظام معیار 
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 ـ عدالت تربیتی10

جانبه و پايدار اجتماعی بر عهده دارد؛ اما ت عدالت همهترين نقش را در پیشرفرعايت عدالت تربیتی مهم     

و ناديده گرفتن خصوصیات متفاوت  متربیانيك سان با همۀ  ۀعدالت تربیتی هرگز به معناي برابري و مواجه

ومربیان وتوجه  متربیانهاي مشتر، ومتفاوت آنان نیست بلکه براي برقراري عدالت تربیتی، عنايت به ويژگی

هاي برابري براي رو در فرايند تربیت،از سويی بايد فرصتبه كوشش آنان ونتايج آن ضروري است. از اين

هاي فردي )بین فردي و ـ فراهم آورد و از سوي ديگر بايد تفاوتهاي مشتر،همگان ـ با توجه به ويژگی

مورد مالحظه قرار داد. در  متربیانراي همۀ تربیت كیفی ب ۀدرون فردي(، فرهنگی و اجتماعی را در ارائ

تحوالت در مراحل مختلف رشد از نظر دور نماند؛ زيرا شباهت متربیانهاي چنین بايد ويژگیفرايند تربیت، هم

تربیتی مشخص و نسبتاً يك سانی را )به لحاظ  ۀهاي آن، برناممراحل رشد در افراد گوناگون و نیازها و ويژگی

كند. براين اساس نقش هريك از ها( بـراي آن مرحلـه اقتضـا میيکرد، محتوا و روشاهداف، اصول، رو

عوامل سهیم و تأثیرگذار در فرايند تربیت نیز در هر مرحله بايد مشخص شود. بنابراين توجه به الگوهاي رشد 

امکانی جهت  هاي مشتر، و متفاوت متربیان،و تدريجی بودن تغییرات، همراه با توجه به ويژگی متربیان

هاي مشتر، يا درمورد برقراري عدالت تربیتی است. با اين همه، عدالت تربیتی ممکن است در مورد خصیصه

 هاي تربیتی همراه باشد. الگوهاي مشابه تغییرات با تساوي و تشابه فرصت

 

 انسجام و يکپارچگی ـ11

ساحت و انواع ابعاد، اجزا، از يك هر به توجه ضمن بايد ،(پارچهيك و واحد منزلۀامري به) تربیت نديفرا در    

 و سونگرييك از پارچه، يك و جامع نگاه با آن، در گوناگون نهادهاي و عوامل مشاركت قبول و تربیت هاي

 گرايیوحدت بر بايد تربیتی هايبرنامه. كرد پرهیز نديفرا اين عناصر تفکیك و هامؤلفه برخی به توجه حصر

 داشته تکیه شناختی جامعه گرايیوحدت بر بايد تربیتی هايبرنامه نیچن هم.  شوند استوار شناختیمعرفت

 اهتمام اجتماعی، سازوكارهاي و ساختارها با( اجتماعی هايديدگاه و مبانی) زيرسازها تلفیق بر يعنی باشند؛

 و فرد تکوين در جامعه تأثیر به توجه جامعه، در فرد مالحظۀ ، يگانه و مشتر، بنیاد به تکثر و تفاوت از عبور به

 و انسجام بر تأكید اين البته. باشند استوار مشتر، هايخصلت بستر در فردي هايويژگی مالحظۀ حال عین در

 هر امکان طرد و تربیت نديفرا هايمؤلفه و اجزا میان در تنوع و تفاوت هرگونه انکار معنی به نبايد پارچگی يك

 .باشد تربیتی هايبرنامه و هاروش در نوآوري و ابداع نوع
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 پذيري )ضمن حفظ اصول(ـ پويايی و انعطاف12

اي فعال تغییر در جامعه و فرد مواجهه ۀدر فرايند تربیت بايد، ضمن توجه به امور ثابت و مسلم ، با پديد    

خصوصیات فردي، ظرفیت صورت پذيرد. به اين معنا كه با پذيرش اصل وجود تغییر در شرايط اجتماعی و 

ها و ها، برنامهچنین، تمامی سیاستهدايت تغییرات در نظام تربیتی در جهت تحقق غايت تربیت پديد آيد. هم

ها و عوامل تربیتی؛ در فرايند تربیت، ضمن حفظ اصول، بايد متناسب با اقتضائات وموقعیت هاي خاص روش

 دار باشند. پذيري الزم برخورمربیان و متربیان از انعطاف

 

  ـ تعامل همه جانبه13

هويت متربیان وشکل گیري وپیشرفت جامعۀ صال  بايد حاصل عمل تعاملی و مداوم  ۀتکوين و تعالی پیوست      

اي از افراد به نام مربی باشد، كه نقش فعال و تأثیرگذار هر دو دسته در تحقق اين عمل و به متربیان با مجموعه

گیرد و الجرم اساسی و غیرقابل انکار است. اما اين فرايند تعاملی در خأل صورت    نمینتیجه رسیدن آن امري 

ها و تجارب شخصی(، اجتماعی )اقتصادي، سیاسی، اي از عوامل روانی )استعدادها، عالئق، انگیزهمجموعه

و توفیقات خاصی ها فرهنگی و تاريخی(، طبیعی )وراثتی، زيستی، جغرافیايی( و ماوراي طبیعی )نظیر هدايت

شود( در كم و كیف كه بر اثر ايمان و اخالص، عبادت و دعا، توسل و توكل، صدقه و عمل صال  نصیب برخی می

كه تحقق اين تأثیر بنا بر مشیت چنانالهی ـ مؤثر هستند،  ۀنتیجه بخشی اين عمل ـ البته بر اساس مشیت بالغ

 ايشان با اين عوامل بیرونی است.  ۀمواجه ۀو نحو یانمتربالهی از ديگر سو متوقف بر اراده و انتخاب 

جانبه و هاي ممکن براي رشد همهاين تعامل هدفمند، از سوي مربیان مستلزم فراهم آوردن انواع زمینه    

هاي هاي فراهم شده و كسب شايستگیمندي مناسب از زمینهمتعادل متربیان است و از سوي متربیان شامل بهره

البته اصالح ، و بهبود مداوم موقعیت خود بر اساس انتخاب و التزام به نظام معیار اسالمی است. الزم جهت در

اي انجام شود كه متربیان امکان انتخاب و واكنش مناسب و گونهموقعیت و شرايط محیطی توسط مربیان بايد به

الزام بیرونی به التزام درونی و از سازي بیرونی پیدا كنند و حركت از عمل ارادي را در مواجهه با اين زمینه

 ۀوسیلاصالح شرايط توسط مربی به مقاومت در برابر شرايط منفی و حتی تالش براي تغییر شرايط نامساعد به

 متربی باشد. 

 

 

  مشاركت و هماهنگیـ 14

ترين مجراي تحقق اساسی ۀهمۀ اركان و عوامل اجتماعی سهیم و تأثیرگذار در فرايند تربیت، بايد به منزل     

حیات طیبه، افزون بر مشاركت در پشتیبانی فعال از اين فرايند، پس از تقسیم وظايف، با يکديگر تعامل و 

سیـاست ۀهمکاري فعال داشته باشنـد. همچنیـن بـايـد میـان عـوامل تأثیـرگـذار در تـربیت در زمیـن
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برقـرار باشد. بنابـراين خـانـواده، اجـزا و سويی كامل ريزي و اجرا، هماهنگی و همگـذاري، برنامه

ي غیردولتی پشتیبان و تأثیرگذار در هاهـاي مختـلف دولت اسالمـی، رسانـه و نهـادهـا و سـازمـانبخش

 فرايند تربیت، بايد ارتباط معنادار و هدفمندي را با هم در جهت تحقق غايت تربیت برقرار كنند.

 

 گويی و نظارتـ پاسخ15

فرايند تربیت بر اساس نظام معیار و اقتضائات آن تکلیف الهی تلقی شود،  ۀكه تحقق شايستايد عالوه بر آنب    

نظیر آن در بهبود و پیشرفت پايدار جامعه نیز، مسئولیتی اجتماعی و همگانی به به لحاظ نقش و جايگاه بی

ار و مرتبط با امر تربیت، نسبت به عملکرد رو الزم است از سويی همۀ عوامل سهیم و تأثیرگذشمار آيد. از اين

 ۀگو باشند و مسئولیت آثار تربیتی اقدامات خويش را بپذيرند و از ديگر سو بايد عملکرد مجموعخود پاسخ

عوامل سهیم، تأثیرگذار و مرتبط با امر تربیت مورد نظارت و پايش مداوم قرار گیرد. به اين منظور بايد 

ا هر يك از عوامل سهیم و مؤثر در امر تربیت مشخص شود و فرايند تربیت و همۀ مسئولیت و تکالیف مرتبط ب

 طور مستمر بهبود يابند. يابی مستمر واقع شوند تا بهها و عناصر آن مورد ارزشمؤلفه

 

 

 ـ. تقدم مصال  تربیتی16

نقش تربیت در موفقیت همۀ هاي تحقق حیات طیبه و جريان تربیت در میان زمینه ۀبا عنايت به جايگاه ويژ     

هاي ريزيها وبرنامهگیرينهادها وعوامل اجتماعی،بايد مصال  تربیتی شناسايی ومال، اصلی در تمام تصمیم

ويژه اركان تربیت در مقام تزاحم بیـن جنبهاجتماعی قرار گیرد و همۀ عوامل تأثیرگذار در فرايند تربیت، به

بندي و تقدم باعث گونه اولويتتمام جدي به امر تربیت داشته باشند. اينهاي مختلف مربوط به فعالیت خود، اه

شود تا انسان و تکوين و تعالی مداوم هويت او به منزلۀ محور تحقق حیات طیبه، جايگاهی خاص در روند می

تربیت مضايقه  اي براي بهبود كیفیت فرايندگونه هزينهاسالمی بیابد و از هیچ ۀجانبه و پايدار جامعپیشرفت  همه

 نشود. 

 

 

 توجه به فرهنگ و تمدن اسالمی و ايرانی ـ17

فرايند تربیت به منزلۀ عملی اجتماعی، الجرم در بستر فرهنگ جامعه و به پشتیبانی آن صورت می گیرد و       

از اين رو انتقال فرهنگ وارتقاي آن از كاركردهاي اصلی جريان تربیت به شمار می آيد. لذا بهره مندي  

انواع تربیت ونیز زمینه سازي براي مناسب از ذخاير ارزشمند فرهنگ وتمدن اسالمی و ايرانی در همۀ مراحل و 
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 تعامل فعال فرهنگ بومی با ديگر فرهنگ ها، از مهم ترين سازوكار ها براي تکوين وتعالی هويت ملی  متربیان

 خواهد بود. 

 

 ـ آينده نگري 18

یري تربیت در عین توجه به گذشته  فرد وجامعه و شرايط فعلی آن ها اساساً رو به سوي آينده دارد و تدب    

جمعی براي ساختن و پرداختن آيندۀ جامعۀ انسانی است؛ از اين رو مربیان در همۀ سطوح سیاست گذاري، 

برنامه ريزي و عمل  نه تنـها الزم است بـا انجـام مطـالعـات آينـده پـژوهـی و، بـه پیـش بینـی 

ابند بلکه ضرورت دارد با اتخاذ نسبـتاً دقیـق و واقع بینانه اي از آيندۀ جامعه و چالش هاي پیش رو دست ي

رويکردي فعال و آينده نگرانه )تبیین آيندۀ مطلوب( نسبت به تحوالت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آينده، 

با چالش هاي پیش رو و استفاده از نقاط  متربیانراهبرد هاي تربیتی مناسبی را در جهت مواجهۀ نظام تربیتی و 

 نکات ضعف به فرصت ها و نقاط قوت، طراحی و اجرا نمايند.  قوت و فرصت ها و تبديل تهديدها و
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 در جمهوري اسالمی ايران مفاهیم وتعاريف  فلسفه تربیت رسمی وعمومیاهم  –بخش دوم 

 

 مبانی-قسمت نخست

 

  مبانی عام -الف

و لذا از ذكر مجدد مبانی عام تربیت رسمی و عمومی همان مبانی اساسی تربیت در جمهوري اسالمی هستند 

 آنها  اجتناب می كنیم  وبه بیان مبانی خاص و اختصاصی اين نوع تربیت در جامعه اسالمی ايران می پردازيم:

 خاص)اختصاصی( یمبان -ب

اين دسته از مبانی بر اساس مرور مطالعات نظري  در باره مفروضات  مربوط به تربیت رسمی وعمومی بدست 

 آمده اند:

 یاسیس یمبان-1   

 است  یبهط یاتهدف حکومت دينی، زمینه سازي براي تحقق ح1-1-1

 

اصل مردم ساالري دينی در حکومت اسالمی، هم از  یتعموم مردم به لحاظ حاكم يستۀ. تربیت شا1ـ  1ـ  2

مردم،  ۀنوع حکومت برانتخاب و حضورآگاهان ينا یۀحکومت است و هم با توجه به تک یلجمله اهداف تشک

 .يدآ یمطلوب به شمار م یاسیحفظ وتداوم  نظام س یراهکار اصل

           

 

 يوجود يها یتبراي بسط هماهنگ ومتعادل ظرف  يجامعه، وسیله ا یشرفت.  درحکومت اسالمی پ3-1-1

 است. یبهط یاتتجارب متراكم جامعه در جهت تحقق ح یافراد و تعال

 

 یاستبه صورت هماهنگ و در چهارچوب س يدنهادهاي فرهنگی كشور با ۀ.در حکومت اسالمی مجموع1ـ  1ـ  4

 بخش فرهنگ عمل كنند. یكل يها یاستكالن كشور و س يها

 

 يبخش ها و نهادها ۀاساسی هم ياز جمله اولويت ها ی. در حکومت اسالمی، جهت گیري تربیت5-1-1

 است. يو اقتصاد یاسیوس یاجتماع
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گیري مختار و برگزيده  دولت ، جهت«تمدن سازي»مظاهر مدرنیته، رويکرد  مواجهه با ۀ.  در زمین6-1-1

 وجامعه اسالمی است. 

 

 مبانی حقوقی-2

اشاره  يرانا یاسالم ۀدر جامع یتترب یحقوق یمبان ينبه مهم تر یمباحث حقوق ۀبخش، متناسب با صبغ ينا در

 يران،ا یاسالم يجمهور یدر قانون اساس یو اجتماع يفرد یفدر قالب حقوق و تکال یمبان ينا یمكن یم

)منطبق با ضوابط فقه وحقوق  يرانا یاسالم يشده در جمهور يرفتهپذ یالملل ینموضوعه ومعاهدات ب ینقوان

 قرار گرفته اند: ید( مورد تأكیاسالم

 

 یتحقِ برترب1-2

 یفحق با تکل ينا یفايدارد كه است یو اجتماع يفرد ۀاست كه دو جنب یاز جمله موضوعات یتبر ترب حقِ

 مختلف جامعه همراه است. ينهادها

مسئولیت اولیه و اصلی تربیت  یاند. لذا به طور كل یففرد و  خانواده صاحب حق و تکل یت،ترب يفرد ۀجنب در

 یتحق بر ترب یاجتماع ۀجنب يفايا  یكودكان با والدين است و دولت نقش مکمل و ناظر را به عهده دارد. ول

 ۀتربیت رسمی مسئولیت اصلی بر عهد دركه  يردصورت پذ یمسه ينهادها ۀو هم یتاركان ترب یتسئولبا م يدبا

 حاكمیت است و والدين نقش مکمل و ناظر را دارند.

 برخوردارند: يرفرزندان خود از حقوق ز یتترب يند)خانواده(  در فرا ينحال والد یندر ع    

 جامعه(؛  یتربیت ۀارچوب فلسفحق انتخاب نوع تربیت فرزندان خود )در چه 

  حق مشاركت در مديريت نظام تربیت رسمی و عموم در حد توانايی و صالحیت؛ 

 حق مشاركت در جريان تربیت فرزندان خود؛ 

 .حق نظارت بر نظام تربیت 

حقِ بر تربیت نسبت به آحاد افراد  ۀ)حاكمیت( براي تحقق شايست یدولت اسالم یت،اجتماعی ترب ۀجنب در

 ريزي است. سیاستگذاري و برنامه یتدار  مسئول جامعه عهده

 اما  عموم شهروندان جمهوري اسالمی ايران از منظر تربیتی داراي حقوق زيرند:   

 حق دسترسی برابر به فرصتهاي تربیتی؛ 

 ی، اقتصادي و فرهنگیحق برخورداري از تربیت منطبق با نیازها و شرايط فردي، خانوادگ 

 طور رايگان و الزامی  حق برخورداري ازحد نصابی شايسته از تربیت )عمومی( به 
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 حق برخورداري از تربیت اخالقی و دينی 

 كرامت انسانی ۀحق برخورداري از تربیت تأمین كنند 

 آزادي انسانی ۀو ارتقا دهند ۀحق برخورداري از تربیت تأمین كنند 

 ت آگاهی بخشحق برخورداري از تربی 

 حق برخورداري از تربیت تفکر برانگیز و خالق 

 بخش از انواع سلطه ساز استقالل ملی و رهايی حق برخورداري از تربیت زمینه 

 ساز وحدت ملی و انسجام اجتماعی حق برخورداري از تربیت زمینه 

 حق برخورداري از تربیت مصون از تعرضات جسمانی و روانی 

  اقلیتهاي دينی و مذهبی رسمی از تربیت دينی و مذهبی متناسب؛حق برخورداري آحاد 

 رشد، در مسائل تربیتی مربوط به خود؛ ۀهاي هر دور با توانايی یانحق مشاركت فعال مترب 

 فنی و مهارتی متناسب با نیازهاي جامعه یتحق برخورداري از ترب 

 حق برخورداري از محیط تربیتی سالم و ايمن و بهداشتی 

 یتترب ينده عالئق و استعدادهاي فرهنگی و هنري در فراحق توجه ب 

 مکمل و جانبی متناسب با عاليق و استعدادها؛ یتیحق انتخاب فعالیتهاي ترب 

 حق انتخاب نوع تربیت )متناسب با سط  رشد و توانايی متربی(؛ 

 یحق تشکیل مؤسسات مردم نهاد و نهادهاي مدنی براي مشاركت و نظارت برنظام تربیت. 

 

 )دولت وخانواده(  یتیترب يها یتو مسئول یفتکال2-2

عموم شهروندان  يمنا سب  برا یوۀرا به ش یتیحقوق ترب ۀاز هم يبرخوردار يطموظف است شرا یدولت اسالم

 فراهم آورد. تعهدات دولت نسبت به حقِ بر تربیت به سه شکل است:

  تعهد به رعايت؛ 

  تعهد به حمايت؛ 

 تحقق كامل. يبرا يساز ینهتعهد به زم 
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وظايف دولت در خصوص حقوق تربیتی افراد نبايد با نقض حقوق ديگر همراه باشد. به سخن ديگر،  •

نباشد. يعنی نبايد « حق بر امنیت»دولت بايد تربیتی ارائه دهد كه موجب ضايع شدن حقوق ديگر، از جمله 

 تحقق حقوق مختلف با همديگر تعارضی داشته باشد  ۀنحو

بايد اين وظیفه را بر عهده  ینکنند، دولت اسالم يفاتربیتی خود را ا ۀوظیف ينه والدك یدر صورت •

 بگیرد 

آن قابل  ۀارائ ۀاعمال حاكمیتی  است، اما نحو ۀريزي در خصوص تربیت در زمر سیاستگذاري و برنامه •

سط اين بخش حاكم بر تربیت تو يها یاستواگذاري به بخش غیردولتی است؛ مشروط بر آنکه اصول و   س

 رعايت شود. 

دولت نیست؛ بلکه والدين نیز در اين امر  ۀمسئولیت حفاظت از شئون تربیتی كودكان صرفاً به عهد •

مسئولهستند. والدين به صورت حقیقی و حقوقی میتوانند بر عملکرد نهادهاي تربیتی و عوامل سهیم و تأثیرگذار 

بر آن ها نیز نظارت كنند.  در عین حال، دولت میتواند و بايد به هنگام وقوع آسیبهاي مهم تربیتی با دادن 

حیتدار، موضوع را پیگیري كند و موجبات تعقیب اشخاص حقیقی و حقوقی بزهکار را گزارش به مقامات صال

 .فراهم آورد

 

 

 مبانی روانشناختی-3

هر دوره سروكار داشته  یاتمربوط به مراحل رشد وخصوص یاست با مباحث علم يرخاص ناگزدر انواع   تربیت

در  یمناسب و عقالن يسازو كارها يزتجو موجب یانمترب یروان شناخت   يها یتشناخت واقع يراباشد ؛ ز

 یاتح نگیاز چگو يروشن تر يراست، تصو یتجرب یكه دانش ی،خواهد شد. دانش روان شناس یتترب يانجر

 يبه دستاوردها یمتوان ینم یتترب یچگونگ  ییندر تب يندهد بنابرا ی( ارائه میرا )در بُعد روان شناخت یآدم

اشاره  یدر اينجا به برخی از مهمترين مبانی روان شناخت      یمتوجه باش یب یتیترب یدانش معاصر روان شناس

 سازگارند: یتمقبول  ترب یاساس یرسد با مبان ی، كه به نظر م یمكن یم

 

آدمی تحت تأثیر تعامل پیچیده و تأثیر متقابل عوامل درونی )طبیعت و فطرت(، عوامل بیرونی )محیط( -1-3

 است. يشخو یاتو تجرب

 

 آدمی اساساً طبیعت فعال دارد. -2-3
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تفاوتهاي بین فردي و درون فرديِ قابل مالحظه  یات،خصوص یاريداشتن اشترا، در بس ینانسانها در ع-3-3

 با يکديگر دارند. یزن يا

 

آدمی نه صرفاً ناشی از محیط بوده  و نه صرفاً امري زيستی و تابع الگويی جهان شمول)كامالً « رشد»-4-3

 دارد.  يیمنعطف و قابل شناسا یتیمه( است، بلکه ماهمنطبق بر ه

 

 يادگیري يکی از ظرفیتهاي وجودي آدمی و منشأ اصلی بسیاري از تحوالت در ابعاد وجودي اوست. -5-3  

 

فرد با عوامل زيستی، اجتماعی،  ۀ(، تركیبی پیچیده، پويا و حاصل تعامل اراديتشخصیت)= هو-6-3

 .فرهنگی، شناختی و روانی است

 

 دهد و محصول تعامل با عوامل متعدد است یابعاد رخ م ۀدر هم یرشد آدم-7-3

 

 

 یزۀاست؛ لذا، توجه مناسب به انگ یشناخت و اراده از مبادي مهم عمل آدم يۀبرپا یدرون یلوم یزشانگ-8-3

 دارد. ياعمال، جايگاه خاصی در حیات و

 

 شناختی مبانی جامعه-4

جامعه يا  یتتربیت رسمی بیش از هرچیز تابع مقتضیات محیط اجتماعی و شرايط تاريخی است و وضع      

ساز و  يزجامعه موجب تجو هايیتدوران، میتواند حدود و ثغور و ويژگیهاي آن را رقم بزند. شناخت واقع

          دانش يدستاوردها بهتواند  ینم یتترب  يانجر ينخواهد شد. بنابرا یتترب یمناسب و عقالن يكارها

رسد  یكه به نظر   م  یتشناختی  ترب توجه باشد. در اينجا به برخی از مهمترين مبانی  جامعه یب یجامعه شناس

 سازگارند اشاره میکنیم:  یزن یتمقبول  ترب یاساس یبا مبان

 

 مستقل از حیات فردي آحاد خود دارد. یاتیجامعه ح-1-4

 

 عه( و آحاد آن تعامل فعال دارد.انسان با محیط)جام-2-4

 

 نسبت فرد و جامعه نسبت وحدت و كثرت است.-3-4
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 یزندگ يها یتعمل افراد در موقع ۀدر نحـو یاجتمـاع يندهـاينهـادهـا، ساختـارهـا و فرا-4-4

 می باشند.  یرگذارتأث

 

 اسالمی عامل تحر، اجتماعی است. ۀزمینه سازي براي كسب شايستگی ها توسط شهروندان جامعـ-5-4

 

نهادهـاي اجتمـاعـی داراي غـايت مشتـر، اند و كـاركرد  همديگر را در راستاي غايت تکمیل -6-4

 می كنند.

 

 .يدآ یجامعه به شمار   م یاديبن ينهاد خانواده   يکی از نهادها-7-4

 

 یاجتماع يواحدها يافتن یوند)پیماعانسجام اجت يندفرا ینب يدو تحول جامعه با یريدر روند شکل گ-8-4

 يرشبه منظور پذ یاجتماع يواحدها يافتگیو تشخص  یم)تقس يافتگی يزوحدت( و فرايند تما يجادا يدر راستا

 جمع نمود. -براساس اصل وحدت در كثرت وكثرت در وحدت -كثرت وتنوع(

     

 تربیت رسمی وعمومی چیستی  -بخش دوم      

 

 و رسـمی تربیـت» عنوان تحت را تربیت نديفرا از بخشیتوان می تربیت، انواع  از برخی تركیب و تلفیق با      

اي ويژه قلمرو سنی در مخاطبانش كه است تربیت جريان از بخشی آن، از مقصود كه كرد گذارينام« عمومی

 تربیت نوع از شمول نحوۀ و میزان لحاظ به و دارند قرار جوانی( آغازكودكی دوم ونوجوانی و رشدي دورۀ)

 گیردمی قرار  رسمی تربیت نوع در قانونی اعتبار و دهیسازمان نحوۀ منظر از و است الزامی تربیت و عمومی

 ان،یمتربۀ جانب همه رشد ولزوم تربیت فرايند پارچگی يك و نگري جانبههمه خصوصیت با مطابق حال عین در و

 . دربردارد متوازن طور به را تربیت هايساحت تمامی

مفهوم عمومی ناظر به گروهی خاص از متربیان است كه در دورۀ رشدي  وعمومی ، در فرايند تربیت رسمی   

در  »اما اين فرايند به سبب تداوم والزامی بودن ،  قرار دارند. -كودكی دوم ونوجوانی وجوانی-ويژه اي

دو پوشش همگانی پیدا می كند. شايان نسبت به همۀ افراد جامعه به تدريج عمومیت می ياب«  طی زمان

يادآوري است كه دامنۀ دورۀ رشدي مورد نظر)حدود سنی متربیان  در نظام  تربیت رسمی وعمومی(بر حسب 

 شرايط و مقتضیات اجتماعی متغیر است.
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 ويژگـی هاي مطلوب تـربیت رسمی وعمومی-الف

براي جامعۀ اسالمی ايران، بر اساس تعريف  در پردازش مفهوم و الگويی متمايز از تربیت رسمی و عمومی 

الگوهاي رايج تربیت رسمی و عمومی و هم  توسطهاي به دست آمده تربیت بايد از يك سو، هم موفقیت

را در نظر گرفت و از سوي ديگر، بايد شرايط و مقتضیات جامعۀ كنونی ايران و  به آنها  انتقادات وارد شده

 عمومی و رسمی تربیت از يمتمايز نسبتاً الگوي نمود تالش و ر قرار داد هاي پیش روي آن را مدّ نظچالش

 داشته بردر را آني ها تیموفق و مثبت  هاي جنبه حال نیع در و نگردد انتقادات اين مشمول كه داد ارائه

جامعه  در  تربیت رسمی و عمومی  رايی باز ارائۀ تعريف پیشبراي تدوين و تبیین الگوي موردنظر   لذا  .باشد

 .اسالمی ايران ، به تشـري  ويژگـی هاي الگوي مطلوب تـربیت رسمی وعمومی می پردازيم

        به نظر زيرا  .  می كنیمدر اين بحث به سه دسته ويژگی عام، خاص و اختصاصی اين نوع از تربیت اشاره 

توان خصوصیات اساسی می رسداز تركیب ويژگی ها ي عام ، خاص و اختصاصی تربیت رسمی وعمومی می 

 الگوي مطلوب و مد نظر را پردازش نمود.

 

 ويژگی هاي عام تربیت رسمی وعمومی

منظور از ويژگی هاي عام، آن دسته از خصوصیات هستند كه كم و بیش به صورت يکسان در الگوهاي رايج 

ی ايران نیز توافق تربیت رسمی وعمومی در كشورهاي جهان ديده می شوند و با فلسفۀ تربیتی جامعه اسالم

 .دارند.  از اين رو اين خصوصیات در الگوي مطلوب نیز مورد عنايت قرارگرفته است

 اهم اين خصوصیات عبارتند از:

  سازمان يافتگی 

  قانون مندي 

  شمول نسبت به همه آحاد جامعه 

  مالحظه تفاوتهاي فرهنگی، قومی، دينی/مذهبی، جنسیتی و فردي متربیان 

 ربیان حضور الزامی مت 

 مدرسه مداري 

   ارائه مدر، معتبر 

 پیش نیاز حضور در حیات بالنده فردي و اجتماعی 

 پیش نیاز ورود به انواع تربیت تخصصی  
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 ويژگی هاي خاص تربیت رسمی وعمومی

می        منظور از ويژگی هاي خاص آن دسته ويژگی هايی است كه در الگوهاي رقیب به صورت موردي يافت 

اين ويژگی ها متناسب با فلسفه تربیت در جمهوري تأكید برآن ها در الگوي مطلوب بیشتر است.شوند اما 

 اسالمی ايران عبارتند از:

 عدالت محوري 

  هاي غیر دولتی  و سازمان نهادها ، ، رسانهخانواده با مشاركت دولت اسالمینقش آفرينی موثر 

 تحول آفرينی و هدايت تغییرات 

 ارزش مداري عقالنی 

 تاكید بر وحدت ملی و انسجام اجتماعی ضمن پذيرش كثرت و تنوع  

 تعامل و بهره گیري از تجارب ديگران  

 

 

 ويژگی هاي اختصاصی تربیت رسمی وعمومی

مراد از ويژگی اختصاصی الگوي تربیت رسمی وعمومی آن خصوصیاتی است كه  می توانند تمايز اساسی بین 

 با الگوهاي رقیب ايجاد نمايد. می در جامعه اسالمی مااز تربیت رسمی وعمو الگوي مورد نظر

 اين ويژگی ها عبارتند از: 

 )انطباق با نظام معیار اسالمی)دين محوري 

 توجه به فرهنگ  و تمدن اسالمی 

 مراعات خصوصیات جامعه معاصر ايران 

می توان چنین تعريفی را از تربیت  وبرحسب تعريف برگزيده تربیت  اكنون با توجه به اين سه دسته خصوصیات

 .ارائه نمود اسالمی ايران رسمی وعمومی براي جامعه

  تعريف تربیت رسمی و عمومی:-ب

 بخشی از جريان تربیت كه:»

دهی شده، قانونی، عادالنه، همگانی  و الزامی در مدرسه با محوريت دولت اسالمی به شکل سازمان -1

 ؛پذيردصورت  می -خانواده ،رسانه وسازمانها ونهادهاي غیر دولتی -ومشاركت فعال ديگر اركان تربیت

هويت   وجوه اختصاصیهمراه با توجه به   -هويت متربیان   وجوه مشتر، )انسانی، اسالمی ، ايرانی(بر -2

 .؛تاكید دارد  -( هويت جنسیتی) به ويژه  ايشان

              تحقق حیات طیبه در ابعاد گوناگون فردي ،اي از آمادگی براي در پی آن است  تا  متربیان ، مرتبه-3

 .«تحصیل آن مرتبه، براي عموم افراد جامعه الزم يا شايسته باشدخا نوادگی و اجتماعی را به دست آورند كه 
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 بیان چرايی تربیت رسمی وعمومی–بخش سوم 

 هدف كلی  تربیت رسمی و عمومی:

همراه با توجه به وجوه اختصاصی -تکوين و تعالی هويت مشتر، )انسانی، اسالمی، ايرانی( متربیان »      

در راستاي شکل گیري جامعه صال  واعتالي    -هويت )به خصوص هويت جنسیتی(  ايشان بصورتی يکپارچه

  «رد. الزم صورت می گی مداوم آن براساس نظام معیار اسالمی كه از طريق كسب شايستگی هاي 

 

 هدف كلی تربیت عمومی )اعم از رسمی و غیررسمی(:

تکوين و تعالی هويت مشتر، )انسانی، اسالمی، ايرانی( متربیان، همراه با توجه به وجوه اختصاصی هويـت »

فردي و غیر مشتر،ِ )به خصوص هويت جنسیتی(  ايشان به صورتی يك پارچه در راستاي شکل گیري جامعـۀ 

آن براساس نظام معیار اسالمی كه از طريق كسب شايستگی هـاي الزم )پايـه وويـژه(  صال  واعتالي مداوم

 «.صورت می گیرد

 تربیت رسمی وعمومی اهداف مشتر،

ها را هاي پايه است كه عموم افراد جامعه بايد آناهداف مشتر، تربیت رسمی و عمومی آن دسته از شايستگی 

ها و مهارت اي از صفات، و توانمنديي عموم افراد جامعه، مجموعههاي پايه براكسب كنند. منظور از شايستگی

هاي هويت )عقالنی، عاطفی، ارادي و عملی( ومعطوف به همۀ مؤلفه هاي جنبه ۀهاي فردي وجمعی ناظر به هم

 ۀآحاد اجتماع جهت در، و بهبود مستمر موقعیت خود وديگران براي تحقق مرتب ۀجامعه صال  است كه هم

 ها را داشته باشند.حیات طیبه بايد آن قابل قبول

   قابل قبول و حد نصاب هـر يـك از آن هـا توسـط  ۀالبته شايستگی هاي پايه مطلوب و تعريف مرتب               

در سط  ملی ،دربازه هاي زمانی دراز مدت) ده يا  رسمی وعمومی باالترين مرجع سیاست گذار جريان تربیت

 بیست ساله(، با توجه به مال، هاي ذيل، تعیین خواهد شد:

  ت رسمی وعمومی؛یتربی كل هدف و تيغا با آن سازگاري  تبعِ به و تیترب اهداف و تيغا با تناسب -

 تحقق؛ قابلیت -

 نگر؛آينده مطالعات اساس بر توسعه اندازچشم و كشور هاينیاز و شرايط با تناسب -

پژوهش براساس نتايج متربیانی تیجنسی/جنس مشتر، خصوصیات رشدو مراحل و هاويژگی با تناسب -

 علمی؛ هاي

 معیار نظام اساس بر تربیت گانۀشش هايساحت به مربوط رويکردهاي و اصول با اهداف ، تناسب -

 یاسالم
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 تربیت رسمی وعمومی اهداف ويژه

اي نیـز دارد كـه همـان ها، اهداف ويـژهو عمومی برمبناي اهداف مشتر، و تحلیل آننظام تربیت رسمی 

ناظر به خصوصیات فردي، جنسی/جنسیتی، خانوادگی، قومی،  دينی/مذهبی و بـومی و  ۀهاي ويژشايستگی

 آحاداجتماع می انجامد.  ۀويژاختصاصی و اند كه به شکل گیري هويت محلی متربیان

البته عنايت به شايستگی هاي ويژه در كنار شايستگی هـاي پايه، به معنـی در حـاشیـه قرارگرفتن آن ها      

نقـش مهمـی در شـکل ، درنظام تربیت رسمی و عمومی نیست، بلکه برعکس، كسب اين دسته از شايستگی ها

ازوكارهاي مناسب تحقق آن ها گیري جامعۀ صال  و تحقق حیات طیبه دارد ولذا تربیت رسمی و عمومی بايد س

 را تدبیر نمايد.

                  ها در چهـارچوب شايسـتگی هـاي پايـۀ مشـتر، )بـر اسـاس اصـلبه هر حال اين دسته از شايستگی     

گرايی، ضمن پذيرش كثرت(، توسط نهادهاي ذي صالح در سطوح مختلف نظام تربیت رسمی و عمومی وحدت

 شوند: يف  میبر حسب معیارهاي زير تعر

 رشد متربیان؛ ۀمرحل -

خصوصیات فردي و مشتر، جنسی/جنسیتی، فرهنگی/ خانوادگی، قـومی و دينـی/ مـذهبی  -

 متربیان؛

 محلی؛  ۀعالئق متربیان ونیازهاي جامع -

 موقعیت زمانی و مکانی متربیان و شرايط اجتماعی حاكم بر زندگی ايشان؛ -

 تخصصی.آمادگی الزم براي ورود به انواع تربیت  -

 

 چگونگی تربیت رسمی وعمومی–بخش سوم 

  اصول كلی تربیت رسمی وعمومی-1

ها با يکديگر و با آن ۀها و اجزاي متعدد نظام تربیت رسمی و عمومی و تعامل سازندكاركرد هماهنگ بخش      

)قواعـد و    ساير عوامل سهیم و تأثیرگذار در جهت تحقق اهداف و رسالت آن، مستلزم اتکا بر اصـولی معـین

هايی مشخص و سازگار براي راهنمايی عموم سیاست گذاران  وكارگزاران اين نهاد( اسـت.      اصـول مال،

تربیت رسمی و عمومی، قواعد و ضوابطی )و در واقع معیار و راهنماي چگونگی تحقـق اهـداف، رسـالت و 

  عمل ها ، طراحی برنامه ها و هدايت تعیین سیاست  مبناي كه هستند( عمومی و رسمی تربیتنظام  يكاركردها
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و  گیرند و از اصول كلی حاكم بـر جريـان تربیـتقرار می كارگزاران تربیتی در نظام تربیت رسمی وعمومی

گیـري و عمـل تربیتـی اند؛ لذا در تمامی سطوح تصمیمتربیت رسمی و عمومی استنباط شده ۀمبانیِ برشمرد

 يرا در راستاي تحقق اهداف، رسالت و كاركردهـا گسترده  نهاداين  ي اجزا همه  مولفه ها و كاربرد دارند و

 كنند.آن هماهنگ می

بر اين اساس می توان گفت اصول تربیت رسمی و عمومی از يك منظر شامل دو دسته اصول اسـت: نخسـت      

اصول ناظر به روابط درونی بخش ها و اجزاي نهاد تربیت رسمی و عمومی و دوم اصولی كه ناظر بـه روابـط 

ادامه، به تشري  ايـن دو دسـته از   در. است برفرايند تربیت عوامل سهیم و تأثیرگذار ديگر  بیرونی  اين نهاد با

 اصول می پردازيم.

 

  الف( اصول ناظر به روابط درونی تربیت رسمی و عمومی

  .انطباق با نظام معیار اسالمی

 ـریـتأث انسـانی اجتماعـ وي فــردي كارها سازو و شئـونۀ همـ بر «بـهیط ـاتیح نيیآ»ۀ مثاب به نيد   

 بهیط اتیح تحقق ساز نهیزم كه استی اجتماعي سازوكارها ازی کی يعموم وی رسم تیترب نديفرا. گذاردی م

 منطبـق و هماهنـگ متناسب، نيدی اساسي ها وارزشی مبان  با دارد ضرورتی اول قيطر به رو نيا از. است

 :از اند عبارتی عموم وی رسم تیترب در اصل نيا قيمصاد. باشد

o ؛یاسالم معیار نظام با عمومی و رسمی تربیت هايروش و هابرنامه و هاسیاست سازگاري 

o سـازيزمینـه براي عمومی و رسمی تربیت هايبرنامه در عبادي و اعتقادي تربیت اولويت و محوريت 

 ؛یمعیاراسالم نظام آگاهانۀ وي اریاخت التزام و انتخاب

o ی. عموم وی رسم تیتربی درسي ها برنامه تمام  دری اخالق تیترب تياولو 

 

 تربیتیعدالت 

  نیچنهم. است جامعهي بقا عاملی نوع به وی اسالم نظام دری اجتماع  وی اخالق ارزش نيتری اساس عدالت    

 عدالت، اساس، نيا بر. است بوده جامعه در قسط و عدالت بسطي برا  تالش ایانبي محوري هاتيمأمور ازی يک

ي كارها سازوی تمام و باشد داشتهی تجلی اجتماع اتیح شئون و ها جنبهی تمام در ديبا كه است ریفراگی ارزش

ی مصداق فيتعر. است  عامۀ قاعد نيا شامل نیز  یعموم وی رسم تیترب.  كنند حركت آني راستا دری اجتماع

 :است ريز شرح بهی عموم وی رسم تیترب در اصل نيا
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o هـايويژگـی از نظـر صرف جامعه، آحاد فرزندان براي رسمی تربیت در حضور فرصت ايجاد 

  اقتصادي؛ و دينی قومی، فرهنگی،

o و منـابع توزيـع در برابـري) رسمی و عمومی تربیت به دسترسی برابر هايفرصت كردن فراهم 

  جامعه؛ آحاد تمامی براي( امکانات

o ؛ قبول قابل كیفیت با رسمی و عمومی تربیت ارائۀ 

o اجتماعی؛ و خانوادگی و فردي سط  در متربیان هايتفاوت به رسمی و عمومی تربیت توجه 

o ان؛یمترب مختلف استعدادهاي با متناسب تربیتی، هايفرصت به بخشی تنوع  

o فردي؛ هاي تفاوت به توجه با اجتماع، آحاد مختلف هايگروه تربیتی ويژۀ هاينیاز به توجه 

o تربیت هايساحت همۀ به متعادل و هماهنگ توجه . 

o لتیفضـي ریگ شکلي برا استي ا نهیزم كه) مدرسه طیمح در منصفانه و عادالنه روابطي برقرار 

 ؛(آنان در گريدی اخالقي هاي توانمند و ليفضاي ریگ شکل و انیمترب در عدالت

o  توجه به شباهت هاي حداكثري و تفاوت هاي حداقلی جنسی و جنسیتی در برقراري فرصت هـاي

 تربیتی

o رانيمد و معلمان نیب مدارس وی سازماني ها طیمح در عادالنه روابطي برقرار. 

 

 .تأكید بر فرهنگ اسالمی ايرانی و زبان وادب فارسی

ۀ همـ در ديـبا اسـت، انیمترب تيهوی جمعي ها هيال از كه ،«یمل تيهو» به پرداختن ضرورتِ به توجه با

 در آني ارتقـا وی رانيای اسالم تمدن و فرهنگ ارزشمند ريذخا ازي مند بهرهی عموم وی رسم تیترب مراحل

ی فارس ادب و زبان ،یاساس قانون مفاد به تيعنا با خصوص نيا در. ردیگ قرار نظر مدّ ها فرهنگ ريسا با تعامل

 . بود خواهد انیمتربی مل تيهوي ریگ شکل ساز نهیزم وی مل وحدت بخشی تجل

 :از اند عبارت اصل نيا قيمصاد ازی برخ  

o یعموم وی رسم تیترب سطوح همه دری فارس ادب و زبان ريذخا از استفاده بر دیتأك 

o برنامـه در  ها آن برجسته نقش به دادن توجه وی رانيای اسالم  تمدن و فرهنگي نمادهای معرف 

 ی درسي ها
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  .انسجام اجتماعی

هايی كه در يك مهم ترين مؤلفۀ قوام بخش هر جامعه ، انسجام است. بدون وجود اين فرايند، آحاد و گروه     

تجمع انسانی گرد هم آمده اند، تداوم و استمرار نخواهد داشت. لذا پیش فرض تحقق حیات طیبـه و جامعـه 

وت در كاركرد هاي ويژه و اهـداف و صال  ايجاد انسجام است. نهادها و بخش هاي مختلف جامعه با وجود تفا

اغراض در راستاي انسجام اجتماعی حركت می نمايند. از اين رو انسجام اجتماعی اصـل حـاكم بـر كلیـه 

 :   از عبارتند اصل نيا قياهم مصاد فرايندهاي تربیت است.

o وی رانـيا-یاسـالم فرهنـگ و تـاريخ وی فارس ادب و زبان مانند ملی وحدت عناصر بر تأكید 

 ملی؛ مشتر، هويت گیريشکلي  راستا در بخش تيهو گريدي نمادها

o جهان و كشور در اقوام و مذاهب اديان، پیروان تفاهم با توأم و آمیزمسالمت زيستیهم بر تأكید . 

o عمومی؛ و رسمی تربیت نظام عناصر كالن گیريتصمیم و گذاريسیاست در وحدت 

 تنوع و كثرت

 خـود جهاتِ عیجم در ديبا تیواقع نيا رو، نيا از. است سودمند وی عیطبي امر بشري ابنا در تنوع و تفاوت    

 ، بخشـی انسـجام نديفرا به موازات درهر جامعه سوي ديگر از     .ردیگ قرار توجه مورد زین تیترب نديفرا در

 آحاد زيمتماي ها تيهوي ریگ شکل به ناظر و استی عیطب زین نديفرا نيا. دهدی م رخ زینی يافتگ زيتما نديفرا

 بـه هـاانسان اتیح در تنوع و زيتما و تفاوت رو نيا از. هاست فرهنگ خرده و جامعه مختلف اقشار ها،گروه و

ی رسم تیترب.    ردیبگ نظر در ضرورت يك صورت به را آن ديبا زین جامعه و دارد تیواقع تشابه بین آنهاۀ انداز

 خـودي كارها و ساز بر  را تیواقع نيا ديبا شود،ی می تلق جامعهی فرهنگ و مهم انيجر يك كه ز،ینی عموم و

 :  از اند عبارت اصل نيا قيمصاد .سازد حاكم

o اجرا؛ و ريزيبرنامه مقام در( اصول چهارچوب در) تکثر و تنوع قبول  

o ها؛فرهنگ خرده بالندگی و حفظ بر تأكید  

o ی( تیجنسـی/جنسي فرد تيهو مخصوصاً) ويژۀ هايهويت گیريشکل براي سازيزمینه به توجه

 مشتر،؛ هويت كنار در متربیان

o عمومی؛ و رسمی تربیت نظام مشکالت و مسائل با مواجهه در روشی گرايیكثرت و تنوع 



66 

 

o بـای عموم وی رسم تیترب اهداف چهارچوب دری تیتربي ها فرصت و ها تیموقع بهی بخش تنوع 

 از استفاده با ديجدي ها فرصت جاديا و جامعه در موجودۀ بالقوي ها تیموقع ازي ریگ بهره هدف

 .موجود امکانات

 

 خرد ورزي

ی تعـال و سـازندهي هاتیظرفي ریرگ كا به وي ریگ بهره درگروی زندگ تيغا به دنیرسي برا تکاپو و تالش    

 خواهـد قادر عقل كمك بهی آدم. استي خردورز و تعقلي خدادادي هاتیظرف جمله از. استی آدم بخش

ی عملـ ت،یـترب عمـل اساسـاً لـذا. بشناسد را ها آن با مرتبطی عمل لوازم و تیترب قيحقا و ها تیواقع بود

چالش با همواره خود، بخشی تعالي تکاپو ریمس دری عموم وی رسم تیترب. استی آگاه مستلزم و خردورزانه

 آن بـا خردمندانـهۀ مواجه مستلزم شك بی ها چالش نيا از رفت بروني راهکارها و است مواجه اریبسي ها

 : از اند عبارتی  عموم وی رسم تیترب در اصل نيا قيمصاد. هاست

o روند در علمی هاينظريه و مرتبط هايحوزه در هاپژوهش نتايج از منديبهره و محوريپژوهش  

 عمومی؛ و رسمی تربیت تيهدا و اصالح گیري،تصمیم گذاري،سیاست

o در مشاركت) عمومی و رسمی تربیت نظام اعتالي درعرصۀ المللیبین تجارب از مناسب منديبهره 

 و رسـمی تربیـت كیفیـت بهبـود و توسعه جهت در المللیبین تحقیقاتی و مطالعاتی هاي طرح

 ؛(عمومی

o فرصتی فیك وی كمّ توسعهي محورها ازی کۀ يمثاب به ارتباطات و اطالعاتي فناور ازي ریگ بهره 

  ؛یاسالم اریمع نظام به توجه بای تیتربي ها

o ؛عمومی و رسمی تربیت( كارگزاران)انیمرب عقالنی و فکري هايتوانمندي ارتقاي و توسعه 

o عمومی؛ و رسمی تربیت نظام مختلف سطوح در جمعی خرد و شورا به توجه  

o ان؛یمترب عقالنی و فکري هايتوانمندي ارتقاي 

o ي. ا رشته انیم صورت به تیترب با مرتبطی معرفتي ها حوزه ازي ریگ بهره 
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 حفظ وارتقاي آزادي 

 و نيتکـو الزم شـرطی اولـ قيطر به وی آدم گوناگوني هاتیظرف تحقق و شناخت شروط ازی کي يآزاد     

 نيـد آن تبـعِ به و جامعه آحادی( تعال)تخلق وي ورز نيد شرط واقع در ،يآزاد. استی آدم تيهوی تعال

 و سـتینی ذات وي فطري امري آزاد نعمت ازي ریگ بهرهی چگونگ حال، نیهم در   است جامعه تخلق وي ورز

 و ترجمـه دیـق و بند هر ازيی رها بهی سادگ به ،یذات لیم نيا میهست شاهد كه چنان .استی گرفتن ادي يامر

 ادی يـزنـدگي هـاتیموقع در و كند تجربه را آن ازي ریگ بهرهی چگونگ د،يبا انسان لذا. شودی م     ليتبد

    .آورد فراهم را ها نهیزم نيا ت،یتربۀ ژيو به مرتبطي نهادها و جامعه كه است آنی مقدمات نیچنۀ جینت. ردیبگ

از اين رو، يادگیري شیوۀ بهره مندي از آزادي خدادادي از طريق عمل اختیاري و آگاهانه رخ  می دهد. لذا 

ه شايستگـی بهره گیري از آزادي اقتدار گـرايی، صـرف در موقعیت هـاي تربیتـی، مانع می شود از اين ك

هايی باشد كه متربیان هاي تربیتی بايد سرشار از فرصتو حتی از معرفت و شناخت مؤثر حاصل گردد. موقعیت

به تمرين و تجربۀ انتخاب و گزينش دست بزنند تا انواع شايستگی ها از جمله آزادگی، به مثابۀ فضیلت اخالقی، 

 درآنان توسعه و تعالی يابد. 

تربیت رسمی و عمومی، اين سازو كار اثرگذار در زندگی عصر حاضر، بايد حفظ و ارتقاي آزادي را اصل      

راهنما در عمل مربی در نظر بگیرد. تحقق اصل آزادي در موقعیت هاي تربیت رسمی و عمومی امري تشکیکی 

فکري و خردورزانه را در بر می است. به اين معنا كه از جنبش و فعالیت جسمانی تا فعالیت هاي پژوهشی و 

 گیرد..

از سوي ديگر، از آنجا كه بر مبناي فلسفۀ اسالمی در شناخت، شناسنده)عالم( نقشی مؤثر دارد. لذا می      

توان گفت كه عمل و فعالیت يادگیرنده در موقعیت هاي تربیتی ضروري و با اهمیت است. به سخن ديگر، 

، عملی اختیاري وآگاهانه است و قصد وجهد متـربیان ، شـرط الزمی يادگیري عمل متربی است و اين عمل

بـراي آن است. براساس اين مبانی، كسب معـرفت و شـايستگی هـاي پـايه براي تعالی وجودي متربی 

 مستلزم مواجهۀ فعال متربی با جهان هستی و به سخن عام تر، با موقعیت هاي زندگی است.  

 :از اند بارتع اصل نيا قيبرخی از مصاد 

o شايستگی كسب جهت در هاآن رشد شرايط با متناسب متربیان، فردي تجربۀ و عمل زاديآ بر تکیه

 مدرسه؛ تیموقع چوب چهار در ها

o ؛(استي آزاد اصل تحققۀ الزم رايزي )ریيادگ امر دری مترب تیمسئول بر دیتأك 

o متربیان؛ معنوي آزادي تحققي براي ساز نهیزم 

o ان؛یمتربي برا  یترج و انتخاب نش،يگزۀ تجرب نمودن فراهم  
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o ي. ریادگی ييادده نديفرا تيريمد انيجر در فعالي ها روش ازي ریگ بهره 

 انیمرب محورِی ستگيشا تِيسند.

اصل آزادي نبايد مانع وجود حدمعقولی از سنديت ومرجعیت مربیان باشد. به سخـن ديگر، سنديت مربی       

هیچ منافاتی با آزادي متربی ندارد. زيـرا مـربی می تـوانـد با در، درست از شرايط رشدي متـربی 

ين مرجعیت بايـد براي او شـرايط انجـام عمل اختیـاري و آگـاهانه را فراهـم آورد. روشـن است كه ا

 اساساً از تعالـی و اشتداد وجودي مربیـان برخاسته باشد، نه صرفـاً از اقتـدار رسمـی و قانونی ايشان     

اين سنديت و اقتدار مربی در تربیت رسمی و عمومی واجد چند ويژگی مهم است: نخست اين كه انعطاف      

ی و انواع تربیت است. همچنین اين گونه سنديت و دارد، يعنی تابع شرايط رشدي متربی ، ساحت تربیت

 مرجعیت مربیان با عنايت به اصل حفظ و ارتقاي آزادي متربیان، محر، مشاركت و تعامل با متربیان است . 

 مصاديق اين اصل عبارت اند از:اهم  

o نـديفرا  در ژهيو به  ،يا حرفه وی اخالقی ستگيشا احراز ازی ناشی مربی تیشخص اقتدار به توجه 

 معلم؛ تیترب و نشيگز

o در تربیتـی هـايبرنامه ارائۀ در انیمربي برا خالقانه و آزادانه عملي ها فرصت نمودن فراهم 

 .مصوب هايسیاست و اصول چهارچوب

 انیمرب تیمقبول و تیمحبوب

. اسـت انیـمربی عموم وی رسم تیترب دری اساس عوامل از تیمقبول و تیمحبوب ازي برخوردار ديتردی ب     

. اسـت اصـل نيـا وجود به مشروط ان،یمترب توسط« یمرب» عنوان تحت ان،یمربی( رسم نهی) قیحق رشيپذ

 . است وابسته اصل نيا به انیمربي برا مدرسه طیمح در زینيی الگو نقش داشتن

 كه احسان و عدالتۀ رابط رايز .است عدالت و احسانۀ رابطي برقرار به منوط انیمرب تیمقبول و تیمحبوب      

 تيوسـند اقتـدار كه شد خواهد احتمال نيا تحقق از مانع است مدرسه در افراد نیب روابط بر حاكم اصول از

 مدرسه در منشانه استبدادي جَوّ تیحاكم به و انیمترب هیعل خشونت وي ریگسخت به مدرسه كارگزاران ای يمرب

ی اسـالمۀ مدرس درون روابط بر حاكم كه احسان و عدالتۀ رابط به توجه با ،یمرب تيسند واقع در. نجامدیب

ی عمـوم وی رسم تیترب طیمح دري ا مهرورزانه وی اخالق ،یعاطف جوّ گر،يد سخن به. گرددی م ليتعد است،

 در ديبا زینی مرب كه معناست آن به نيا.     .     است انیمرب تیمقبول و تیمحبوب ازی ناش كه ديآی م وجود به

 است، انیمترب تيهوۀ يابند رشد تحوالت ساز نهیزم كه ،يو نقش تا باشد دارا رای تیمحبوب نیچن ت،يسند كنار

 .نداردی ارزش وی ارج چیه كوركورانهی تأسی تیترب نظام نيا در. يابد تحققی درست به
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 :از است عبارت اصل نيا برخی مصاديق 

o یانساني روین تیترب و نشيگز هنگام در انیمربی اخالقي های ستگيشا بر دیتأك 

o تاكید برايجاد رابطه عاطفی بین مربیان  ومتربیان 

 
 

   .تعامل همه جانبه

فراهم آوردن زمینۀ مناسب براي تکوين و تعالیِ هويت متربیان در فرايند تربیت رسمی و عمومی نیازمند      

فکرانۀ تعامل و همکاري  بین عناصر اصلی و محوري آن است. تعامل در معناي عام ناظر به عمل متقابل و هم

بین مربی و متربی است. مربیان و تمامی عناصر تربیت رسمی و عمومی است و در معناي خاص ناظر به رابطۀ 

متربیـان بايـد در تعامـلِ مستمر باشنـد. اين تعامـل از سـوي مربیـان شامل زمینه سازي )در دو بُعد 

 سلبـی و ايجابی( و از سـوي متـربیان بهـره گیـري و عمـل بـراي تحقق ظرفیت هاي وجودي است. 

ر موقعیت تربیتی بر می گردد. مربی و متربی به فراهم كردن تعامل در واقع، به تشريك مساعیِ متقابل د    

شرايط مناسب و مساعدي در موقعیت هاي تربیتی اقدام می كنند كه تعالی و رشد متربی و حتی مربی را به 

دنبال دارد. درحقیقت تعامل مربی و متربی در موقعیت هاي تربیتی، تعاملی استعاليی يعنی تعالی بخش است. 

چنین تعاملی اصول پیش گفتۀ آزادي و سنديت و همچنین حاكمیت اصل عدل و احسان بر روابط شروط تحقق 

 درون مدرسه اي است.

اين تعالی، نخست در موقعیت نمود می يابد و سپس در متربی و مربی. البته، تراز تعامل بین مربی و متربی      

بلکه تراز تعامل،  موضوعی تشکیکی و تابع هاي تربیت رسمی و عمومی، يکسان و برابر نیست، در موقعیت

شرايط رشدي متربیان است، با اين توضی  كه در فرايند تعامل بین مربیان و متربیان، سنديت و مرجعیت نسبی 

 )ناشی از شايستگی هاي كسب شدۀ مربی( از آن مربیان است.

 

 مصاديق اين اصل عبارت اند از: برخی       

o ها؛آن رشد سط  با متناسب مدرسه، تربیتی هايريزيبرنامه و هاگیريتصمیم در متربیاني همکار 

o سـط  در هـاگیريتصمیم محتوا، تولید اصالحی، و تربیتی هايبرنامه و هاطرح تولید در انیمربي همکار 

 اي؛حرفه و علمی هايانجمن و هاتشکل طريق از كشور، و مناطق مدارس

o مدرسهی تیتربي ها فرصت نديفرا دري ریادگي -یيادده روند تيهدا در انیمرب و انیمترب تعامل. 
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 نگريجانبههمه

 سو گريد از و استي وجود مختلف شئوني دارا و دهیچیپي موجود كه است انسان تیترب موضوع سو يك از     

 و است دهیچیپي نديفرا خود ردیگی م شکل انیمترب متداخل و مختلفي هاتیظرف تحققي برا كه تیترب نديفرا

 و فهـم انسان،ي وجودي ها تیظرف شناخت اساس نيا بر. دارند نفوذ و حضور آن دری گوناگون علل و عوامل

 نحو بهی عموم وی رسم تیترب در و عام نحو به تیترب نديفرا در نفوذي ذ و گر مداخلهي ها علت و عوامل در،

 و موضوع به انهيگرا كاهش نگاه رو نيا از. است نگر جانبه همه و جامع و بازی نگاه مستلزم آن تيهدا و خاص

 . ستین مقبول تیترب نديفرا

 :از اند عبارت اصل نيا قيمصاد         

o تربیتی؛ هايفعالیت و هابرنامه طراحی در متربیان وجودي شئون تمامی به توجه 

o ؛. . . .(و ايرانی اسالمی، انسانی،) هويت هاياليه و ابعادۀ هم به توجه 

o عمومی؛ و رسمی تربیت نظام در تحوالت هدايت در مندنظام نگرش 

o تیترب مختلفي ها ساحت به توجه 

 

  .يکپارچگی

فرايند تربیت در عین دارا بودن عناصر، اجزا و فرايندها امري واحد و يك پارچه است. لذا بايد از كاهش      

 برخی اجزا، دوري كردگرايی يا توجه افراطی به برخی فرايندها و مؤلفه ها و ناديده گرفتن 

 مصاديق اين اصل در تربیت رسمی و عمومی عبارت اند از: 

o متربیان؛ هويت وحدت به توجه 

o متربیان؛ پیشرفت و رشد مراحل وحدت به توجه 

o و رسـمی تربیـت سـطوح و مراحـل طول دری تیترب هايفعالیت و هابرنامه پارچگیيك به توجه 

 عمومی؛

o  بین عناصر ومولفه هاي فرآيند تربیتپرهیز از نگاه ونگرش تفکیکی 

o عمومی و رسمی تربیت هايمؤلفه و اركان هماهنگی. 
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  .حق محوري و مسئولیت پذيري

عالوه بر اين كه فرايند تربیت رسمی و عمومی در كلیت خود )به مثابۀ فرايند سازنده و تعـالی بخـش( در       

كلیت خود بر اساس حق و حقوق متقابل انسانی و كرامت او شکل می گیرد، سازو كارهاي درونـی و روابـط 

اين رو رعايت حقوق ديگران يکـی از بیرونی آن نیز با نظام حقوقی جامعه ارتباط وثیق و مستحکمی دارد. از 

مال، ها و معیارهاي راهنماي عمل مربیان و كارگزاران تربیت رسمی و عمومی است. همان گونه كه در مبانی 

حقوقی بحث شد رابطۀ حقوقی رابطه اي متقابل است. به اين صورت كه اگر براي متربی حقـی وجـود دارد 

راي مربی حقی است براي متربی نیز مسئولیتی در قبال آن حق  در براي مربی تکلیف و مسئولیتی است و اگر ب

 نظر گرفته می شود. 

 مصاديق اين اصل عبارت اند از:

o ف؛یتکال به نسبت ها آني ريپذ تیمسئول نیع در  متربیان تکريم و حقوق رعايت  

o محوله؛ فيوظا به نسبت شانيايی گو پاسخ لزوم با همراه انیمرب تکريم و حقوق رعايت 

o خـودی تـیترب فيوظـا انجام خصوص در شانيا دانستن گو پاسخ نیع در ایاول تکريم و حقوق رعايت 

 فرزندان؛ به نسبت

o ایاول و انیمترب ان،یمرب نیب متقابل احترام و تیمسئولۀ رابطي برقرار. 

o و ژهيـو نهاد توسطی حقوق منظر ازی عموم وی رسم تیتربي ها انيجر و ندهايفرای دبانيد و مراقبت 

 .مستقل

 

 .پويايی و آينده نگري

 كيی يايپو از نشان مدت، بلند و مدت كوتاه اهداف بودن دارا لیدل بهی عموم وی رسم تیترب منظر يك از      

 و نهادها. ابندی يم بروز و ظهور يافته، تحول طيشرا و اتیمقتض با متناسبی اجتماعي سازوكارها. دارد جامعه

 نماد كه ،یعموم وی رسم تیترب. ندينمای م خودي بازساز به اقدام تحوالت با تناسب در زینی اجتماع مؤسسات

 كهی تحوالت و راتییتغ با مواجهه در ديبا است،ی اجتماعۀ شد نهينهادي سازوكارها ازی يک و جامعه هريی ايپو

 مشـخصي هـا چهارچوب نظرداشتن در ضمنی يعن. باشد فعال اند، افزون روز و عيسر اریبس حاضر عصر در

 .كند جاديا رییتغ خود عناصر و اجزا در تحوالت، اتیمقتض با متناسب

 شيافـزا را كشورها بین فرهنگی تعامالت و اطالعات تبادل و ارتباطات تسهیل و توسعه امروز، جهان شرايط     

 نهادهاي و كشورها با ارتباط و آن تهديدات شناخت و المللبین عرصۀ در موجود هايفرصت از استفاده و داده
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 ما كشور براي فرهنگی تبعاتی و آثار ترديدبی شدن جهانی پديدۀ چنین،هم. است كرده ضروري را المللیبین

 اسـتفاده آمده وجود به هايفرصت از و شد مواجه فعاالنه پديده اين با است الزم كه داشت خواهد همراه به

 .  داد كاهش را آن تهديدات و برد

 :از اند عبارتی عموم وی رسم تیترب در اصل نيا آثار 

o نیازهـاي با متناسب اصول چهارچوب در هاروش و هابرنامه ها،سیاست اهداف، در پذيريانعطاف 

 كیفیت؛ پیوستۀ افزايش براي جامعه تحوالت و متربیان جديد

o مناسب تصمیم اتخاذ و متربیان جهانیِ ملی، محلی، جامعۀ آيندۀ و جديد شرايط و نیازها به توجه 

 آن؛ قبال در

o فلسفۀ اصول با انطباق طريق از عمومی، و رسمی تربیت در جهانی جديد رويکردهاي سازيبومی 

 عمومی؛ و رسمی تربیت فلسفۀ و تربیت

o بشري؛ معرفت مختلف هايحوزه در آينده روندهاي به توجه و نگريآينده 

o عمومی؛ و رسمی تربیت نتايج و فرآيند كیفیت مستمر  بهبود 

o ی.عموم وی رسم تیترب نديفرا مستمرازی ياب ارزش و نظارت 

 

  و پیوستگیاستمرار.

 سـخن به.. استی کیتشکی مراتبي دارا و واحدی انيجر رشد نيا هرچند است، يابنده رشدي موجود انسان    

 ،یمراتبـي امر تیترب نديفرا تیواقع نيا تبعِ به. استی کیتشک وحدتي دارا كه استی انيجر رشد تر، قیدق

 : است ريز قيمصاد شاملی عموم وی رسم تیترب در اصل نيا تيرعا. است وستهیپ حال نیع در و جانبه چند

o عمومی؛ و رسمی تربیت مراحل و سطوح در تربیت اهداف مختلف مراتب به توجه  

o عمومی؛ و رسمی تربیت مراحل و سطوح بین محتوايی انسجام و پیوستگی 

o زندگی؛ طول در يادگیري استمرار براي الزم هايزمینه كردن فراهم به توجه 

o متربیان براي) فرايند فهم(  هاآن شدن معنادار و يادگیري تجارب پیوستگی به توجه. 
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  ب(  اصول ناظر به روابط بیرونی تربیت رسمی و عمومی 

عـرض يـا طـول  ها ، نهادها و  مؤسساتی است كـه درهیئت كلی و عرض عريض جامعه مشتمل بر جريان      

همديگر و در راستاي غرض و غايت اجتماع حركتی مستمر دارند. به همین رو اين اجـزا و عناصـر جامعـه، 

ها و روابطی را با همديگر بر قرار می نمايند و در شکل مطلوب آن، اين نهادها كاركرد همـديگر را در نسبت

از اشکال اين روابط، مطالباتی است كه اجزا و راستاي غايت جامعه تنظیم، تکمیل و هماهنگ می نمايند. يکی 

عناصر اجتماع از همديگر دارند. اصول ناظر به روابط بیرونی تربیت رسمی و عمومی ناظر به ايـن روابـط و 

 مطالبات است.

 

 گويی.پاسخ

يکی از اَشکال روابط بیرونی تربیت رسمی و عمومی پاسخ گويی است كه در جهت اصالح، بهبود و هماهنگی      

فرايندهاي آن با هیئت كلی جامعه صورت می گیرد. نقش آفرينی تربیت رسمی و عمومی در راسـتاي زمینـه 

الزم است مـورد پـايش  ،ت طیبهسازي نظام مند و قانون مند به منظور كسب آمادگی متربیان براي تحقق حیا

مستمـر قـرار گیرد. از اين رو، نهاد تـربیت رسمـی و عمـومـی بايد نسبت به عملکرد خـود در راسـتاي 

اهداف جامعه مسئول باشد. كارگزاران تربیت رسمی و عمومی در تمامی سطوح و اجزا بايـد ايـن مـوارد را 

 راهنماي عمل خود قرار دهند:

o وظايف و كاركردها رسالت، انجام به نسبت آن عناصر و عمومی و رسمی تربیت نظاميی گو پاسخ 

  خود؛

o توسـعه و بهبـود جهـت در مختلـف مراحل در عمومی و رسمی تربیت نظام عملکرد يابیارزش 

 نظام؛ عملکرد

o نظام از پشتیبانی جهت در عمومی و رسمی تربیت نظام اركان متقابل نظارت. 

 مشاركت

كنند. آن هـا هاي اجتمـاعی در خـأل عمـل  نمینظامبحث شد،  كه در مبانی جامعه شناختی همان گونه        

هاي اجتماعی روابط و كنش متقابل دارند. عملکـرد اند و با ساير نهادها و نظامجزئی از كل جامعه و فرهنگ

نیز وابسته است. بر اين هاي اجتماعی درست يك نظام، به برقراري روابط صحی  و اصولی با ديگر نهاد و نظام

اساس، نظام تربیت رسمی و عمومی براي تحقق رسالت خود به روابط صحی  با ديگر نهادهاي مؤثر و سهیم در 

جريان تربیت نیاز دارد. لذا براي تحقق رسالت و اهداف نظام تربیت رسمی و عمـومی، همگـان بـه نـوعی 

هاي براي تحقق رسالت و اهداف خود بايد از ظرفیت مسئولیت دارند. سخن ديگر، نظام تربیت رسمی و عمومی
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جامعه حداكثر استفاده را ببرد. بر اين اساس، اين اصل ناظر بر روابط نظام تربیت رسمی و عمومی با عوامل و 

به سبب عمومیت داشتن، « يك نهاد اجتماعی»هاي بیرونی نظام است.      تربیت رسمی و عمومی به مثابۀ محیط

درآن  بخش ها وگروه هاي گوناگون از جامعـه را در  ، ذي ربط و ذي نفع عدد عوامل ذي مدخلپیچیدگی و ت

گیر می كند و تحت تأثیر خود قرار می دهد. لذا براي پیشبرد اهداف خـود در جامعـه نیازمنـد همکـاري و 

بـر روابـط مشاركت تمامی نهادها و عوامل سهیم و مؤثر است. بی شك، مشاركت جويی يك اصل مهم و حاكم 

 بیرونیِ تربیت رسمی و عمومی با ديگر بخش هاي جامعه است. مصاديق اين اصل عبارت اند از : 

o در( عـالی آمـوزش) تخصصـی و رسمی تربیت نظام با عمومی و رسمی تربیت نظام هماهنگی 

 دانشجو؛ گزينش هايسیاست و متوسطه دورۀ اهداف تدوين

o امـر در كشـور پژوهشـی نهادهاي و( عالی آموزش) تخصصی و رسمی تربیت نظام با همکاري 

 متخصص؛ نیروي تربیت و نظارت يابی،ارزش پژوهش،

o (  مساجد و رسانه رینظ)عمومی فرهنگ متولی نهادهاي با عمومی و رسمی تربیت نظام هماهنگی

 اجتماعی؛ اصالح فرايند در

o راسـتاي در عمومی و رسمی تربیت زمینۀ در ايمنطقه نهادهاي و المللیبین هاينهاد با همکاري 

 تربیتی؛ تجربیات انتقال و كسب

o دوره در ويـژهبه اهداف، تدوين در صنعت و بازار نظام با عمومی و رسمی تربیت نظام هماهنگی 

 متوسطه؛

o تحقـق در عمومی و رسمی تربیت نظام با تربیت در مؤثری فرهنگ نهادهاي پشتیبانی و هماهنگی 

 رسمی؛ و عمومی تربیت عام اهداف

o تحقق اجراي در عمومی، و رسمی تربیت نظام از قضا نهاد قضايی و حقوقی هماهنگی و پشتیبانی 

 عمومی؛ و رسمی تربیت بر حق كامل

o عمومی؛ و رسمی تربیت نديفرا از مقننه قوۀ تقنینی پشتیبانی 

o نهـادمـردم هـايتشکل و غیردولتی هايسازمان و نهادها و رسانه اصحاب ها،خانواده مشاركت 

ارزش و نظـارت و اجرا هماهنگی، و پشتیبانی ريزي،برنامه گذاري،سیاست در( مدنی يجامعه)

  عمومی؛ و رسمی تربیت نظام اهداف و رسالت تحقق جهت در يابی
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o ۀ دامنـ گستــرش و تيتقـوي راستـا در رسـانـهی تیتربي ها تیظرف ازي مند بهره و شناخت

 ی. عموم وی رسم تیتربي اثرگذار

 .تقدم مصال  تربیتی

، در واقع جريانی فراگیر، جهت دهنـده و اسـاس ديگـر نهادهـاي اجتماعـی محسـوب مـی«تربیت»      

انسـان و  ۀهاي جامعه براي تداوم و فراهم كردن شرايط حیات طیبـشود. پس از حیث اجتماعی، تمامی نهاد

حیات  ۀاند. تربیت، محور اساسی توسعتربیت وابسته آفرينی در تداوم، ارتقا و تعالی حیات جامعه به نهادنقش

هاي اجتماعی، مورد نظر قـرار ريزيها و برنامهگیريآدمی است. در نتیجه بايد مصال  تربیتی در تمام تصمیم

هاي اجتماعی به شمار مـی ها و تعیین اولويتگذاريترين معیار در سیاستگیرد و كمك به جريان تربیت، مهم

اي دارد. لـذا نهادهـاي محـوري ن اساس و به نحو اولی، تربیت رسمی و عمومی نیز اهمیت ويژهرود. بر اي

آن، الزم است در تصمیم گیري هاي خود مالحظات تربیتی را جداً مد نظـر  ۀجامعه، در هدايت و تحقق شايست

 داشته باشند. مصاديق اين اصل عبارت اند از:

o و سـهیم هاينهاد بین تعامل در تربیت كلی و غايی اهداف تايراس در تربیتی مصال  دادن قرار اولويت 

 عمومی؛ و رسمی تربیت بر تأثیرگذار

o ي گذار استیس دری وعمومی رسم تیترب نظام از مناسبی بانیپشت و جامعهی تیتربي ها تياولو به توجه

 ی.اجتماع كالني هاي زير برنامه و ها

 

 

 براي تحقق تربیت رسمی و عمومی مطلوب الزممدرسۀ صال ؛ بستر-2

جامعۀ اسالمی، مدرسه محیط اجتماعی سازمان يافته اي)مشتمل برمجموعه اي از افراد و  در بنا برفلسفۀ تربیت

هاي الزم)فردي،خانوادگی، اجتمـاعی( روابط و ساختارهاي منظم( است براي كسب مجموعه اي از شايستگی

ابعـاد فـردي ،خـانوادگی و  ۀي  ازآمادگی جهت تحقق حیات طیبه در هما   كه متربیان براي وصول به مرتبه

 .اجتماعی بايد آن ها را به دست آورند

ی يعنـ. اسـت صال ۀ مدرس ازمندین صال ۀ جامع تحقق و جمعی بعد در بهیط اتیح ازي برخورداری طوركل به

لذا با عنايت به غايـت . است وابسته زین صال ۀ مدرس وجود به صال ۀ جامعۀ توسع و بقا صال ،ۀ خانواد دركنار

ابعـاد  ۀجريان تربیت در ديدگاه اسالمی ـ يعنی آماده شدن متربیان براي تحقق مراتب حیات طیبـه در همـ

الزم است فضاهاي هاي  -فردي، خانوادگی واجتماعی و نیز با توجه به اصل عقالنی تناسب بین وسیله و هدف

اي ، كه در واقع زمینۀ اجتماعی سامان يافته اي بـراي تحقـق مدرسه تربیتی و به خصوص، مدرسه و زندگی
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هاي جمعی حیات طیبه برخوردار باشد تا به مثابۀ كانون تجلی بخش حیات طیبـه، حیات طیبه است،  از ويژگی

 متربیان فراهم آورد. ۀاين نوع زندگانی را براي هم ۀامکان تجرب

 

 ويژگی هاي مدرسه صال 

  و اَشکال واقعی حیات طیبهساده سازي تجارب  •

توجه به امنیت خاطر متربیـان  و اولیـاي  رشد متربیان واالمکان از عناصر و عوامل مخل حتی پااليش •

 آنان 

 ابعاد ۀبا شرايط رشدي متربیان در هم متناسب سازي •

 (هاي مختلف حیات انسانیتوجه متوازن به جنبه ( تعادل •

  ردي و اجتماعی متربیانو توجه به شرايط ويژه ف انعطاف پذيري •

  حاكمیت عدالت و احسان •

  در دو بعد درونی وبیرونی همکاري و تعاون •

 خانواده و بین مدرسه قیوث برقراري نسبت  •

 

 

 

 

 اهم مفاهیم رهنامه نظام تربیت رسمی وعمومی در جمهوري اسالمی ايران –بخش سوم 

 

 تعريف نظام تربیت رسمی وعمومی در جمهوري اسالمی ايران-1

نهاد اجتماعی وفرهنگی سازمان يافته اي كه،  به عنوان مهم ترين عامل انتقال،بسط واعتالء فرهنگ عمومی » 

مسئولیت آماده سازي متربیان جهت تحقق مرتبه اي از آمادگی براي تحقق حیات در جامعه اسالمی ايران ، 

. دستیابی طیبه در همه ابعاد را برعهده دارد كه تحصیل آن مرتبه براي عموم افراد جامعه الزم يا شايسته باشد 

مشتر، انسانی، )با تاكید بر وجوه -به اين مرتبه  از  آمادگی در جهت تکوين وتعالی پیوسته هويت متربیان

ونیز در راستاي  -اسالمی وايرانی( ضمن مالحظه ويژگی هاي فردي و غیر مشتر،)خصوصا هويت جنسیتی(

تربیت يافتگان اين شکل گیري واعتالي مداوم جامعه صال  براساس نظام معیار اسالمی   مستلزم آن است كه 

گران براساس نظام معیار اسالمی را نظام شايستگی هاي الزم جهت در، واصالح مداوم موقعیت خود ودي

 .« كسب نمايند
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اين نهاد با تکیه بر دولت اسالمی) حاكمیت(  و با مشاركت فعال  خانواده  ، رسانه و نهادها و سازمان هاي غیر 

در همه سطوح سیاست گذاري ؛ « جريان تربیت رسمی و  عمومی» دولتی،  متولی و مسئول  تحقق شايسته ي

  "شیابی و اصالح می باشد.برنامه ريزي؛ پشتیبانی؛  هماهنگی و ساماندهی ؛ اجرا و نظارت ،ارز

 

 : نظام تربیت رسمی وعمومی در جمهوري اسالمی ايران رسالت-2

فراهم آوردن زمینه نظام مند و عادالنه كسب شايستگی هاي الزم ) با تاكید بر شايستگی هاي پايه(، براي          

بولی از حیات طیبه در همه سال( جامعه، به منظور كسب آمادگی جهت تحقق مرتبه قابل ق 18-6عموم افراد)

  ابعاد.

 

  :نظام تربیت رسمی وعمومی در جمهوري اسالمی ايران كاركردهاي اختصاصی-3

با تاكید  -زمینه سازي براي شناخت ظرفیتهاي وجودي متربیان و كمك به تکوين  وتعالی پیوسته آن  -

 بر  اساس انتخاب والتزام آگاهانه وآزادانه نظام معیار -بر ابعاد مشتر، انسانی، اسالمی وايرانی 

یازهاي حال و بستر سازي براي كسب شايستگی هاي اساسی و پايه در متربیان براي  پاسخ گويی به ن -

  آينده خود و جامعه

فراهم آوردن زمینه هاي الزم  براي ورود  متربیان به انواع تربیت تخصصی)آموزش عالی و تربیت  -

 حرفه اي( 

اشاعه و ترويج عادالنه  انواع دانش پايه وكاربردي و فنآوري هاي  مورد نیازجامعه  و زمینه سازي  -

 براي اعتالي آنها 

  
 :، نظام تربیت رسمی وعمومی در جمهوري اسالمی ايرانكاركردهاي مشتر-4

  ارتقاء سط  فرهنگ عمومی)  باورها و  ارزش هاي مشتر،  انسانی، اسالمی ، ملی( افراد جامعه؛  -

 حفظ ، ارزيابی و  تعالی میراث فرهنگی )اسالمی و ايرانی(؛  -

 گسترش عدالت اجتماعی و تحر، اجتماعی طبقات محروم بر اساس كسب شايستگی ها؛  -

  گسترش  اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی )و ديگر مصاديق سرمايه اجتماعی( ؛ -

  ايجاد انسجام اجتماعی و تحکیم وحدت ملی؛ -

اسی مورد بسط مشاركت سازنده  و  نقش آفرينی  عموم آحاد مردم   در تحوالت اجتماعی  و سی -

  سیاسی مبتنی بر مردم ساالري دينی)جمهوري اسالمی(؛-انتظار در نظام اجتماعی
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  هاي متکی بردينٍ حق(؛تنظیم روابط اجتماعی بر مبناي نظام معیار )مبانی و ارزش -

  گسترش روحیه استقالل طلبی ،آزادي خواهی و ظلم ستیزي -

 شکل گیري امت واحده اسالمی  ارتباط برادرانه با مردم ديگر جوامع اسالمی در جهت -

 بسط روابط انسانی ومسالمت آمیزمبتنی برعدالت با مردم ديگر كشور هاي جهان . -

 

 دين محوري  :رهیافت اصلی حاكم بر نظام تربیت رسمی و عمومی عبارت  است  از 

                                                          

 

 

  رسمی و عمومی عبارت است از: رويکرد اساسی نظام تربیت

  موقعیت شناسی و موقعیت آفرينی براساس نظام معیار اسالمی                                               

 


