
 

 

  گانهشش هایساحت در اسالمی تربیت و تعلیم رویکرد
 پرورش و آموزش نظام بنیادین تحول سند

 2)ایران( مینو طباطباییدکتر ، 1)ایران( نژادمحمد نوروزی: گاننویسند 
 05/07/1396: پذیرش                           29/01/1396: دریافت

 چکیده
 با پرورش و آموزش در بنیادین تحول ضرورت بر مبنی انقالب فرزانه رهبر مطالبه پی در

 سند، تقلیدی و وارداتی الگوهای از پرهیز و یایران –اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه بر تکیه
بر این . گردید تدوین ،است تربیت و تعلیم نظام اساسی قانون راه نقشه که بنیادین تحول

 این در .است سنداین  در قرآنیو  دینی های رویکرد بررسی تحقیق این از هدفاساس، 
 به سند نگاهو  آن هایفهلؤم و قرآنی دینی، تربیت جنبه دو از بنیادین تحول سند پژوهش

 استفاده مورد روش .است گرفته قرار بررسی مورد ساحت و نظرمبانی از دینی تربیت مقوله
 با مرتبط هایو سایت و مدارک و منابع هاکتاب به مراجعه با که است ایکتابخانه تحقیق، در

 و بدره شهرستان رنو پیام دانشگاه -در نمونه مورد مطالعه اطالعات آوریجمع برای موضوع
 تحول سند داد نشان تحقیق نتیجه .است شده استفاده -شهرستان پرورش و آموزش مدیریت
 و قوت نقاط دارای دینی تربیت منظر از ،است تربیتی یسند که پرورش و آموزش بنیادین

، به متولیان برای اسالمی طیبه حیات بستر نمودن فراهمآن،  کمال نقطه که است یضعف
 همه به توجه و راهکارها ارائه با الزم است سند نیز ضعف نقاط. است قرآن کریم تأسی از

 سطح در سند کردن عملیاتی متربیان، وجودی گانهشش هایساحت اساس بر تربیت انواع

                                                           
ربیتی، دانشکده علوم تربیتی و پرورش، گروه علوم ت و آموزش فلسفه و تاریخ ارشد کارشناس. 1

 monorozi95@gmail.com تهران، ایران، نور، پیام دانشگاه روانشناسی،
پیام نور،  دانشگاه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه استادیار. 2
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 برای کافی بودجه اختصاص و توانمند قرآنی و تربیتی مربیان بکارگیری، مدارس خرد
 .شود برطرف تربیت و تعلیم حوزه در یقرآنو  دینی و تربیتی هایفعالیت

 

 گانهشش هایساحت بنیادین آموزش و پرورش، تحول تعلیم و تربیت دینی، سند: واژگان کلیدی

 مقدمه
موزش و پرورش آن آفلسفه و اصول نشان دهنده  ،موزشیآهشی هر نظام اهداف پژو

های نسانموزش و پرورش در یک کشور، پرورش اآچه اگر فلسفه چنان است؛نظام 
 مدیاگر فلسفه کارموزش و پرورش و اهداف آن نیز جلوهآاصول  ،مد باشداکار

 خواهد بود. 
قوانین و لوایح بر اساس اعتقادات اسالمی ملت و  ایران نیزدر نظام آموزشی 

ها و هاولویت و جهت کلی برنام -مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش -موجود
 است؛ به عنوان مثال،ی و معنوی در دانش آموزان های الهتقویت ارزش هافعالیت

 :آمده استچنین در اصل چهارم از اصول حاکم بر نظام آ موزش و پرورش 
ها و ، بلکه همه برنامهیمات دینی خاصدر آموزش و پرورش نه تنها تعل

هماهنگ اسالمی بر حسب ها باید به عنوان اجزای یک مجموعه آموزش
جهت دینی داشته باشد. برنامه ریزان و معلمان جنبه و  ،اقتضا و گنجایش

به بنا بر مقتضیات خاص هر موضوع  هاها و فعالیتباید در همه برنامه
اصول حاکم بر ) .قویت بینش دانش آموزان توجه کنندهای الهی و تجنبه

 (1368آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران، مصوب 
، نظام تعلیم و تربیت را ت به انساننگرش اسالم نسبالبته باید توجه داشت که 

 ؛است دادهتوجه نظام آموزشی  ن اهدافیدر تعیبه پرورش تامی ابعاد وجودی انسان 
د در ابعاد وانانسان معتقد و مسلمانی است که بتتربیت  ،چه هدف کلیچنان

، وجوه مختلف اهداف ابعاد در کنار بعد دینی و اخالقیاین  که رشد یابد مختلف
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اصطالحاتی نظیر ایران، لذا در نظام آموزشی  ؛دهدزشی را تشکیل مینظام آمو
ها برنامه ،هاناظر بر مجموعه فعالیت تربیت اخالقی و تربیت هنری سی،تربیت سیا

 .کنندهایی هستند که به تحقق هر یک از مجموعه اهداف مصوب کمک میو طرح
 های مرتبط با تحققو فعالیتها ها، برنامهتوان به مجموعه طرحمیبه عنوان مثال؛ 

های ها و فعالیت، برنامههاو به مجموعه طرح نام دارد تربیت هنری اهداف هنری،
  .اطالق نمود تربیت دینی و اخالقی، مرتبط با تحقق اهداف دینی و اخالقی

های وزش و پرورش و با توجه به رهنمودخانه سند ملی آمتشکیل دبیراز طرفی با 
د تدوین آن و با نظر به اهمیت خاص تربیت دینی و تربیت اخالقی و مربوط به فر آین

تا  شدندمسئوالن سند بر آن  ،اص این دو ساحت تربیتی با یکدیگرنیز ارتباط خ
 در نظر بگیرند. ساحت تربیت دینی و تربیت اخالقی را به عنوان یک بخش واحد و مستقل

 استت شتده کوشش پرورش و آموزش بنیادین تحول سند تهیه دربر این اساس، 
 اهتداف بته توجته و آنها بنیادین هایارزش از گیریبهره و باالدستی اسناد از الهام با

 افتق در تربیت و تعلیم اهداف و انداز چشم ایران، اسالمی جمهوری نظام راهبردی
 .شود تبیین شمسی 1404

 استالمی نظتام بلند هایآرمان بر مبتنی پرورش و آموزش نظام در بنیادین تحول
 توستعه ایرانی گرترسیم ،1404 روشن افق در که باشد اندازی چشم به معطوف باید
-استالمی هتویتی با منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه با یافته

 روابتط عرصته در ثرؤمت و سازنده تعاملی با همراه اسالم جهان بخشالهام انقالبی،
 (34: 1390 ،اهبردیر تحول سند) .باشد المللی بین

 تحقیق در نظر دارد سه موضوع زیر را موررد بررسی قرار دهد:بر این اساس، 
 ؟دهای آن کدامنها و مؤلفهتربیت دینی چیست و ویژگی .1
 نگاه سند تحول بنیادین به مقوله تربیت دینی چگونه است؟ .2
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 نقات قوت و ضعف سند تحول بنیادین در مقوله تربیت دینی کدامند؟ .3
گانه سند تحول بنیادین نظام های ششساحتتوان اثرگذاری میچگونه  .4

  ؟دادافزایش ، های دینی و قرآنیگیری از رویکردبهره را به منظورتعلیم و تربیت 

بیت مبانی نظری  دینی تر
ین است که خداوند برای اقرآنی  ضرورت ترببت دینی و یکی از ادله اهمیت و

گذر از  فراوان و یاهگیخت که با تحمل سختیهزار پیامیر بران 124 ،ق این امرتحق
انسان از رهگذر  وشود گون در صدد بودند این هدف الهی محقق های گوناآزمون

 تربیت دینی به مقام عبودیت نائل شود.
آن را یکی از  که امام علیتربیت دینی این مؤیدهای ضرورت ودیگر از 

 (270: 1390، فراهانی فرمهینی) شمارد.حقوق فرزندان بر پدر ومادر می
 ؛هدف اصلی تربیت دینی موحد شدن متربی است که مراتب و مراحلی دارد

خداوند را بشناسد و به  ، به این معنا کهابتدا باید متربی توحید نظری داشته باشد
سپس این توحید نظری در عمل عبادی او متجلی شده، او را  ؛وحدانیت او قائل شود
 (1393 ،پورعیسی) .برد که این به معنای توحید عملی استبپرستد و از او فرمان ب

عبارت است از ارائه و تبیین معارف نیز اهداف تربیت دینی در بعد آموزش دینی 
برد آن( دانش و نحوه کارهای دین به شیوه مستدل و معقول )و تعالیم بنیادین و ارزش

تعهد شخصی و درونی  سازی برای التزام وو در پرورش دینی عبارت است از زمینه
ادگی برای آمدانش آموزان نسبت به هنجارها و احکام دینی )در حد اسالم( و 

اعتالی جریان زندگی بر اساس ضوابط دینی و فراهم آوردن انگیزه برای متربیان 
 ( 198خطبه  نهج البالغه،ر. ک: ) ه مراتب باالتر دینداری و اخالق.جهت وصول ب

پذیری از سنت و سیره سب با دستورات الهی و فرد متنا ،در تربیت دینی الگو
پردازد. تربیت دینی و ش شکل گرفته و به سازندگی نفس میشخصیت معصومین
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متوسل شدن به دین و مذهب از ضروریات غیر قابل انکار است که این ضرورت در 
 شود.بیشتر احساس می ،ها استکه مملو از نابسامانی امروزجامعه 

ت و اهمیت مسئله، در ادامه به تبیین تربیت دینی به صورت با تبیین ضرور
 شود:تفکیکی و تجمیعی پرداخته می

به معنای زیادت، فزونی، رشد و برآمدن گرفته شده است « ربوه»تربیت از ریشه 
، نفس «ربوه»که چنان ؛کاربردهای گوناگون آن بر پایه معانی همین ریشه است و

 ب برآمدن سینه است. عمیق و بلند را گویند که موج
شدن که  به معنی سرزمین بلند و مرتفع است و ربا یعنی زیاد« رابیه»و « ربوه»

 غیر از سود شرعی است وه اصطالح شرع مخصوص به افزوده شدن سرمایه ب در
آید و دو قسمت گوشت بن ران در قسمت کشاله ران گویند که باال می« اربیتان»

ربیت الولد » یعنی بر او اشراف و احاطه یافت و« لیهاربی ع» حالت برآمدگی دارد و
 (1390یعنی فرزند را تربیت کردم و او رشد کرد. )فرمهینی فراهانی، « فربا

 :فرمایددر توصیف انصار به منزله پرورش دهندگان اسالم می حضرت علی
به خدا آنان اسالم را پروراندند، چونان مادری که فرزندش را بپروراند، با 

 ( 465، حکمت نهج البالغه) های برنده.های بخشنده و زباننگری و دستتوا
 رورش دهنده و رشد دادن آمده است.به معنی پ« هربو»در کالم حضرت مفهوم 

در اصل به معنی تربیت و پرورش است و عبارت است از ایجاد کردن « رب»
این د برسد. کمال خو حالتی پس از حالت دیگر در چیزی تا به حد نهایی و تام و

تعاریف از تربیت به مواردی چون سازگاری با محیط، انتقال فرهنگ رشد و تکامل 
 د. کنپرورش دادن اشاره می و آدمی، افزایش یافتن

سازی شرایط پیرامونی فرد برای ایجاد تربیت عبارت است از آمادهبه بیان دیگر، 
وظیفه تربیت ؛ لذا تغییرات مطلوب برای رسیدن به رشد و کمال مطلق در آدمی
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سازندگی و آفرینندگی، ساختن و سازمان دادن، تالش برای ایجاد  عبارت است از
 تعادل بین نیازها و تعدیل تمایالت و غرایز.

آماده سازی شرایط پیرامونی فرد برای ایجاد  تربیت عبارت است ازبنابراین، 
، یانئاجی باباحق در آدمی. )تغییرات مطلوب برای رسیدن به رشد و کمال مطل

1391: 22) 
 یفرایند تربیت با چنین تعریفی، واجد چند خصوصیت اساسی است؛ از جمله

ای هماهنگ از تدابیر مجموعه، ارزشی و هدفمند ،بعدی چند، مستمر تدریجی و
  (1390 ،)فرمهینی فراهانی. تناسب با خصوصیات مخاطبو  اقدامات

ظامی از عقاید و قوانین و ن ،دین به معنای خاص دین حقاز طرف دیگر، 
که از سوی خالق یگانه هستی برای هدایت است  متناسب با آن عقاید هاارزش

؛ با این تعریف، آدمیان به سوی کمال توسط پیامبران نازل و ابالغ شده است
 س رهنمودهای وحیبر اساش مستمر برای نیل به حیات طیبه تال -تدین -دینداری

گ است اهانه به عقاید دین حق و التزام به لوازم آن عقاید صورت که بر مبنای ایمان آ
 . (1387 ،زاده قمصریصادق) .پذیرد

ا و تقو ،ایمان -تدین دارای مراتبی است که عبارتند از: اسالم ظاهری، اسالم
تدین با اخالقی زندگی کردن رابطه داخلی . بیان این نکته نیز الزم است که یقین
در مواردی الزمه  و نیاز دینداری استدر مواردی پیش اخالقی بودن ؛ چرا کهدارد

 کمال دیندارینیز  و در مواردی دینداری ضامن اخالق استاست، چون دینداری 
 .ستاگوهر دین اخالق است؛ چون 

 دارد: اساسی عنصر سه و است تجویزی و های توصیفیگزاره شامل دین نکته دیگر اینکه
 باید متدین یعنی؛ است دین وریضر قواعد و اصول به علم شناخت که -

 .نماید دریافت عقلی برهان و استدالل طریق از را های دینیگزاره
 .است دینی مسلم اصول و باورها به انسان قلبی التزامایمان که  -
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 دارد، ایمان آن به و دانددینی می باورهای از فرد چهآن به این معنا که عمل -
  سازد. آشکار نیز عمل مرحله در

رسیم که به صورت تدریجی ایجاد رایند تبیین انجام شده، به تربیت دینی میاز ب
 ظاهر شدن، شکوفاو به صورت  مانند چکیدن قطرات شبنم در دل سنگشود؛ می

 استعدادهای درونی که است این مربی کاراست؛ لذا  هاتوانایی شدن بالفعل و شدن
  سازد. شکوفا را تربیت مورد مخاطب

 ،دارد دخالت شرایط و عوامل همه از کمتر چهآن جاری بیتتر و تعلیم در
 از هاروش تمام اوست، وجودی عشق نیروی گرفتن نادیده و متربی درون احواالت

بدون  است، شده مهیا متربی رفتار تغییر برای های مختلفطرح و هابرنامه طریق
 معانی دینی در تو تربی تعلیم بشود. اصطالح او نیازهای و امیال به توجهی کهآن

 :است تررایج زیر معنای دو در آن کاربرد اما ؛رود کار به تواندمی مختلفی
 یا دینی منابع از متخذ تربیت و تعلیم به معنای تعلیم و تربیت دینی -

 اتخاذ دینی منابع از کهاست  تربیت تعلیم  و به مربوط هایآموزه مجموعه
 از معتبر هایروش از استفادهبا  محققان چهآن معنا این در .است شده
 دینی و تربیت تعلیم کنند،می استنباط تربیت و تعلیمه دربار دینی متون

 شامل که تربیت و تعلیم نظام اساس، این بر شود.نامیده می (اسالمی)
 تربیت است، و تعلیم موانع و مراحل ها،روش اصول، اهداف، مبانی،
 متون و منابع از یا شود گرفته مسیحیت دین متون و منابع از است ممکن

 اسالم دینی و متون منابع از تواندمی کهچنان ؛شود اخذ یهودیت دین
 در .است اسالمی تربیت و تعلیم با مترادف فرض این در که گردد استنباط

 که بود خواهد دین از برگرفته دینی تربیت و تعلیم نظامی صورت، آن هر
 اجتماعی، همچون بعد سانان وجود مختلف ابعاد همه پرورش به
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 چگونگی و دارد نظر دینی و عقالنی اخالقی، عاطفی، اقتصادی، سیاسی،
 . کندمی معرفی خاص دین آن نظر از را ابعاد این پرورش

 اعمال مجموعه ؛ به این معنا کهانسان دینی بعد تربیت به معنای تربیت دینی -
 التزام و ایمان پرورش و دین یک های اعتقادیگزاره آموزش هدف با که عمدی
 ابعاد عرضهم انسان دینی بعد معنا این در گیرد.می صورت هاآموزه آن به عملی
 طور همان؛ لذا است انسان جنسی و اجتماعی عاطفی، عقلی، ابعاد مانند او دیگر

 تربیت گفت، سخن بعد این تربیت چگونگی و انسان عقلی بعد هدربار توانمی که
 .است علمی همطالع و قابل  بررسی عملی فرایندی عنوان به نیز او دینی بعد

 دارد قصد و بوده هدفمند که استی فرآیند ،تربیتبا توجه به این تبیین و اینکه 
 فرآیندی دینی تربیت؛ لذا کند تبدیل مطلوب وضع به موجود از وضع را فرد رفتار

 دینی کند.، دینی هایشاخصه با مطابق را رفتار خواهدمی کهاست  هدفدار
ها برای ایجاد ای از اقدامات و تالشتربیت دینی مجموعهبه بیان دیگر، 

که منطبق با موازین و دستورات اسالمی باشد. تربیت  عمل است دگرگونی در فکر و
از اهمیت  ،دینی به دلیل اینکه در رساندن به کمال و سعادت انسان نقش دارد

انسانی معنوی دارای  ،شودچه حاصل میآندار است. با تربیت دینی برخور فراوانی
به معنای اعم، یکی از و  (26 :1386 ،داوودی)قلبی به صبغه خدایی است 

 مقدمات و لوازم تربیت دینی به معنای خاص است. 
یا  ، عملیعاطفییا گرایشی  : دانشی،استتربیت دینی دارای ابعاد زیر 

 ( 1387 ،اده قمصریزصادق). ، پیامدی، اخالقی و تجربه شخصییمناسک
ترین بخش تربیت اسالمی ترین و برجستهاز آنجا که اعتقادات و عبادات مهم

در کند که است، تربیت اعتقادی و تربیت عبادی زیر چتر تربیت دینی معنا پیدا می
 اتعتقاداکه به اصول  و امامت عدلنبوت، معاد، توحید،  اصلپنج  تربیت اعتقادی
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به کارهایی اطالق . تربیت عبادی نیز تر استاعتقادات مهممعروف هستند، از سایر 
  .گر عبودیت و بندگی هستند، مانند نماز و روزهنفسه بیانشود که فیمی

بیتلفهؤ م   دینی های تر
 اختیاری و ارادی .1

 روندمی شمار به انسان فطری و ذاتی هایویژگی از یکدیگر، موازات به اختیار و اراده
 سنجش و ارزش میزان و پذیریمسئولیت و معیار تکلیف و انسانیت مالك و

 آیند.می حساب به انسانی رفتارهای
 صورت به انسان نهاد در هاییجاذبه و هاکشش گیرد کهمی شکل هنگامی اراده 

  .گردد فراهم آنها تحقق شرایط و هازمینه و شوند برانگیخته طبیعی
 غذا به میل که شودمی فعال هنگامی غذا خوردن برای انسان هارادبه عنون مثال؛ 

 این ارضای. آید فراهم میل این تحقق الزم برای هزمین و شرایطو  شده فعال انسان در
 یکی خویش هاراد بسته به انسان که شود میسر گوناگونی هایراه از است ممکن میل

 ،یابدمی معنا ن،آ پیرو و اراده با همراه اختیار صورت، بدین؛ گزیندبرمی را هاراه این از
از  .ندارد انسانی رفتار و اندیشه هعرص در جایگاهی اراده بدون اختیار که ای گونه به

 در نه بتواند وی که رسدمی خود هشایست کمال به انسان هنگامی اختیار طرفی،
گاهی با بلکه ناخواسته، شرایط  از خویشه اراد به تنها اکراه و یا الزام بدون و الزم آ

 .شود متعهد آن به و برگزیند را یکی رو پیشه گزین دینچن میان
 با متناسب و شودمی شناخته مسئول و انسانی، متعهد هر اساس این بر

 و درمجموع، اراده گردد.می مکلف وظایفی ادای بر دارد، که تعهدی و مسئولیت
 به ؛برشمرد دینی تربیت از پذیریتکلیف اساسی شرایط جمله از باید را اختیار

 یا اجبار که وظیفه یک انجام به است مکلف گاهآن گفته شده است انسان که ایگونه
 .گردد، تکلیف ساقط میچنین باشد اگر چوننباشد؛ کار در اضطراری
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 دینی هانگیز .2
 در که است روانشناختی عناصر ترینپیچیده حال عین در و ترینمهم از انگیزه

 در. کندمی ایفا حیاتی نقش هااکنشو و هاها، کنشگرایش احساسات، پیدایش
 گیردنمی انجام انگیزه و نیت بدون اختیاری کار هیچ که است این بر تأکید دینی تربیت

 کار آن انجام برای ایانگیزه یا داعی یک گرفت، انجام اختیار روی از که کار هر و
 و نکند كتر را خاص کار آن فاعل، تا شودمی سبب که دارد وجود آن نفس فاعل در
 د.انجام نده را آن از غیر دیگری کار آن، جای به یا

 بیندیشند بیشتر تربیت هدف به فراگیر و مربی که است این مهم دینی تربیت در 
 همت تمام هدف آن تأمین برای دو هر یافتند، و ارزشمند متعالی را هدف چهچنان و
 به بردن پی هدف، همچنین به مندیعالقه و توجه بندند. کار به را خود استعداد و

 و رفتار بروز به که است انگیزشی عوامل جمله از آن تحصیل ارزش و اهمیت
 دهدمی ارائه که اندازی چشم و دورنما به بسته دینی تربیت انجامد.می آن دهیجهت

 انگیزاندبرمی را شخص آورد،پدید می شخص نهاد در که خاصی گرایش با متناسب و
 دارد مبذول کافی توجه دینی هایآموزه به دینی تربیت انداز چشم تحقق مسیر در تا

 باشد. پایبند هاآموزه آن لوازم و به
 در فراگیر هانگیز د،باش ترراسخ و ترقوی برانگیزاننده عوامل هرچه بیان، این با 

کید مورد هایارزش به تعهد و دینی تربیت مفاد التزام به  ترعالی دین سفارش و تأ
 ترآسان را آن مظاهر و آثار تحقق و هموارتر را دینی تربیت عالوه بر این، بود. دخواه

 تا خود پیروان هایانگیزه تعالی پاالیش و در دین که است این مهم ساخت. خواهد
گاهی سطح بردن باال مستلزم امر این کند. عمل موفق اندازه چه فراگیران  معرفت و آ

 (55 :1386، داوودینی است. )دی  هایآموزه و معارف به نسبت
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 دینی توانایی .3
 اینکه به نظر رود.می شمار به دینی تربیت در مهم ارکان دیگر از فراگیر توانمندی

 جهات از فرد توانایی میزان با باید تعهد و این تکلیف است، تعهدآور دینی تربیت
ف  ی   اَل » تاس فرموده خداوند اگر باشد. داشته توازن و تناسب گوناگون ِّ

ه   َکل   الَلِّ
اَلِّ  َنْفًسا ْسَعَها إ   توانایی برحسب دینی تکالیف که است دلیل این ( به286 ،بقره («و 

 آن به نسبت خویش توانایی میزان به مکلف و انسان شودمی تعیین و تعریف شخص
 بود.  خواهد متعهد و ملتزم آنها اساس بر عمل و تکالیف

 دینداری و باوریدین عقالنی، و یروان توانایی عنصر بدونبه طور کلی 
 لذا گیرد؛نمی قرار دینی و نهی امر خطاب مورد ناتوان فرد و یابدنمی موضوعیت

 آن تربیت بدون که برشمرد دینی تربیت روانشناختی ارکان از باید را عقالنی توانایی
 بردمی رنج جسمانی مشکل از تنها فراگیر چهچنان عکس، به اما ندارد؛ حاصلی دینی
 قوت به دینی تربیت باشد، رو روبه روانی و عقالنی کمترین مشکل با اینکه بدون
 خواهد بود. آورتکلیف ،فراگیر توانایی با متناسب و است باقی خود

 دینی دانایی و معرفت .4
 و داشته ارزانی او به انسان آفریدگار که دارد خاصی استعداد انسانی، شخص هر

 و خود شناسایی و کشف به آن کمک به تا ه استفرمود مجهز آن به را وجودش
  جهان بپردازد. و انسان آفرینش مورد در تفکر و تأمل به همچنین خویش، خالق

 هآفرینند مقام تشخیص برای را الزم هزمین امر این اهمیت و ارزش به بردن پی
 فراهم متعال دارهستی و آفرین هستی حقیقت آن با فرد هویژ برقراری ارتباط و متعال

 خداوند ممنون و مدیون را یا ناخواسته خود خواسته فرد حالت، این در. سازدمی
جدی  مانعی اینکه به مشروط دهد،می تن او برابر در وخشوع خضوع به و شناسدمی

 .ندارد مشغول خود به را او و نکند غافل خداوند یاد از را او ذهن و فکر
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پایان  به منظور موفق، شروع برای ینید جمله تربیت از و کمال به رو حرکت هر
 ضروری نظر این از معرفت کسب جوید. مدد معرفت از است الزمآن  بخشنتیجه
  .دهدمی جهت آن به و گیردمی قرار استکمالی حرکت هر اساس که است

 فرمایند: می زیاد بن کمیل به خطاب علی حضرت
 )ابن شعبه حرانی،؛ «ة  معَرفَ  لیإ فیها محتاج أْنت االِّ  ة  حَرک مْن  ما کمیل   یا»

 یاری به آن در تو اینکه مگر نیست حرکتی هیچ !کمیل ای( 71: 1367
 .نیازمندی  معرفت از جستن

  فطری هایگرایش .5
 آن اساس بر را انسان ،خداوند که است انسانی سرشت همان تعبیری به فطرت
 هرچند نیست، تغییر قابل و گیردمی دربر را انسان هکه شاکل سرشتی است؛ آفریده
 بپوشاند. را روی آن و بنشیند آن بر هوس و هوا غبار و گرد است ممکن

 صورت فطرت هپای بر اسالمی روایات زبان و قرآنی بیان در انسان آفرینش 
 آن هدایت و کمک به که است نیرویی به مجهز فرد انسانی هر یعنی است؛ گرفته

 پرستش کند.  را وی و بشناسد ار او ببرد، پی خداوند وجود به تواندمی
 تربیت در فطرت کلیدی نقش و عاملیت به نسبت خصوص به اسالم تربیتی نظام در

 هاروش و اجرا محتوا، نظر از بتواند دینی تربیت است. اگر ابراز شده فراوانی حساسیت دینی
 داشته مراهه به تازگی و خود نوآوری با شود و منطبق نوجوانان و کودکان جدید نیازهای با

 به فرموده مقام معظم رهبری: است. برداشته دینداری به جوان نسل جذب برای ثریؤم گام باشد،
 ساعت به ساعت مردم، احتیاج مورد علوم و مسائل ترینزنده در دنیا در امروز

 نو به نو هایحرف شوند ومی عوض دائم هاآورند. روشمی پیش را نو هایروش
 پنجاه مردم با که و روشی شیوه همان به را خود حرف خواهیمیم چطور ما .آیندمی

 (231: 1385، فردبانکیبه نقل از ) ؟در میان گذاریم ،شودمی گفته قبل سال
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 دینی احساس .6
 چنین دارد. پی در را خود با متناسب دینی احساس شرایطی هر در دینی معرفت

 و هاگرایش بتواند تا یابدمی تجلی شخص وجود در ای خاصگونه به احساسی
 دهد،می دست شخص به معرفت ایمانی اثر در که حساسیا .دهد سامان را فرد رفتار

 بخشد.می جهت او حرکات و اعمال و رفتار به و کندمی تقویت را او متعالی هایگرایش
 شخص برای فطری و طبیعی طور به آن، از ناشی متعالی هایگرایش و احساس این

 و ایمانی بینش به خاص جهت و سبک یک انتخاب این وجود با شود،می حاصل
  دارد. بستگی شخص خود اعتقادی معرفت

 و دینی تربیت تأثیر تحت را جهت این کندمی کمک صاحبش دینی به معرفت
 از انتخاب و گرایش معرفت، احساس، برگزیند. آن مفاد و خاصیت با متناسب

 اثر تربیت دینی از خود هرچند ؛هستند دینی تربیت دهیسامان روانشناختی عناصر
 ،باشد تردقیق و نافذتر انسانی معرفت اندازه هر عناصر،این  میان از د.پذیرمی

 بود. خواهد ترجذاب و ترمطمئن نیز و انتخاب گرایش و احساس
و  انجامدمی برتر هایگرایش تحصیل به ترمطمئن احساس اساس، این بر 

 و هارباو از ایمجموعه ترشایسته گزینش به نسبت مؤکد قشو به نیز برتر هایگرایش
 بلکه پذیرد،می شکل عناصر ه اینپای بر تنها نه تربیت دینی کند.می کمک هاارزش

 و شخص به و سازدمی هموار را دینی تربیت اهداف به دستیابی مسیر خود سهم به
 . دهدمی جهت او زندگی و وجودی هایجنبه

 معرفتی، هایظرفیت به توجه با دینی مربیان و معلمان ستا الزم ،بنابراین
 دینی هایارزش و باورها پذیرش و در انتخاب فراگیران ارادی و گرایشی احساسی،

 خویش هروشنگران و هدایتگرانه هوظیف از عوامل این به توجه با و باشند قایل اهمیت
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 تا سازند روشن فراگیران فراروی را راه ارزشمند، هایراهنمایی با و نورزند غفلت
  کنند. اقدام برتر انتخاب جهت های گوناگونگزینه میان از خود آنان

 در را اجباری و تحمیل ترینکوچک متربی باشند، که چهارگانه عوامل این
 دینی تربیت نتیجه در و کرد نخواهد احساس دینی تربیت محتوای و فرهنگ سبک،
 از رشد و نادرست از درست راه که نگامیه .پذیرفت خواهد صورت او طبع موافق

 در الزام و اکراه برای مجالی شود، داده تشخیص خوبی به باطل از حق و گمراهی
 .ماندنمی باقی فرد دینی تربیت و گراییدین مسیر

بیت دینیآسیب موانع و  ها در تر
دول توان برخی از موانع موجود در تربیت دینی را در جتبندی کلی، میدر یک دسته

 زیر نمایش داد:
 مسؤلیتی و اقدام ننمودن بر آموزش و پرورش دینیاحساس بی 1
 کندی و سستی نمودن در آغاز آموزش کودک و نوجوان 2
 توجه به مقاطع سنیو سطح شناختی  متناسب نبودن روش و محتوای آموزشی دینی با 3
 های قرآنیها با آموزش قرآن و پیامآغاز ننمودن آموزش 4
 رفتاری ننمودن آموزش و پرورش دینی 5
 های دینیتفاوتی در مورد آموزهبی 6

 (1390 ،فرمهینی فراهانی)منبع: 

 دینی است: تربیت نکته این در ،دارد دینی غیر تربیت با دینی تربیت که تفاوتی
 تربیتمهیا کند، اما  بندگی برای ار انسان یعنی ؛باشد بندگی آن خروجی بنا دارد

 آماده کند. زندگی برای ار انسان خواهدمی یدین غیر
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 و امن زندگی نتوانسته زمینه این در الهی غیر مکاتب تربیتدر نقطه مقابل، 
 و آمریکا ،توسعه یافته معاصر آموزشی هاینظام از به عنوان مثال؛ کند. ایجاد آرامی
  .دکنبیداد می در آمریکا جنایت و سوئد در خودکشی، اما است سوئد

 تربیت فرآیند به شود،می گرفته در نظر وم دیگری که برای تربیت دینیمفه
بیان   این با دارد. نظر -مداردین و باوردین شخص و مداریدین باوری،دین -دینی

به مفهوم  نیتربیت دیانسان با  تربیت در دین نقش بررسی به مفهوم دینی تربیت
در  البته ؛شوندمی متمایز یگریکد از -مداریدین و باوریدین -تربیت محصول

  کرد. توجه برداشت دو هر به توانمی دینی تربیت روانشناختی مبانی بررسی
 و است راهکارهایی و راهبردها ها،کلیشه عناصر، دارای که جنبه این از دین

 ،تربیت دینی اثر در که جنبه این از نیز باوردین انسان و سازد دگرگون را انسان تواندمی
 گرانتحلیل توجه کانون در است الزم گردد،می متحول رفتارش و گفتار و یشهاند

 باید مدار،دین و باوردین انسان هم و تدین رو هم این از د؛گیر قرار دینی تربیت
 کند. پیدا مفهوم و معنا دینی تربیت تا شوند معرفی و شناسایی

 در مفهوم تربیت دینی که گردید روشن شد، گفته تربیت و دین درباره چهآن از
 در عنصر سه این است. تحقق قابل عمل و شناخت، ایمان محور سه با ارتباط
 تربیت باید عمل اساس همین بر مربی و دارد اساسی نقش سک هر دینی تربیت

  کند. اجرا را دینی
 و التزام قلبی بینش، اعطای طریق از که است فرایندی تربیت دینی بنابراین،

 سعادت به نیل منظور به فشار و جبر از دور به و فطرت با ماهنگه فرد به عملی
 . گیردمی انجام اخروی و دنیوی
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 نظام آموزش و پرورش و مبانی نظری آن سند تحول بنیادین
 در قرار دارد که ایران تربیت و تعلیم نظام اساسی قانون عنوان به بنیادین تحول سند

 هایآرمان و هاارزش تحقق است: آمده رشپرو و آموزش بنیادین تحول مقدمه سند
 علمی، فرهنگی، ابعاد تمام در جانبههمه تالش مستلزم اسالمی انقالب متعالی

  است. اقتصادی و اجتماعی
 جانبههمه پیشرفت های تعالیزیرساخت ترینمهم از تربیت و تعلیم عرصه احراز

 ترتیب به این است. ختلفم هایعرصه در انسانی سرمایه یارتقا برای جدی ابزار و
 حضور اسالمی، تمدن احیای مانند اسالمی انقالب متعالی هایآرمان تحقق

 و عدالت برقراری برای آمادگی کسب و هاملت میان پیشرو در و فعال سازنده،
یت  است. و اخالقی آزاده و متقی عالم هایانسان تربیت گرو در جهان در معنو

 اسالمی تمدن و جهانی عدل جامعه طیبه، حیات بخشتحقق که تربیتی و تعلیم
 آمادگی بشری جامعه که است متعالی انسانی سرمایه پرتو چنین در، باشد ایرانی
 و ظرفیت چنین حکومتی سایه در و یافته را کامل انسان جهانی حکومت تحقق

 رسید. خواهد کمال و شکوفایی به بشر استعدادهای
 مسیر، طی نحوه آن در است که راهی هنقش ترسیم نیازمند هدف این تحقق 
 صورت به مسیر این در الزامات و ملی سطح در کار تقسیم الزم، امکانات و منابع

 باشد.  شده مشخص و دقیق شفاف
 گیریالهام با است شده کوشش پرورش و آموزش بنیادین تحول ملی سند تهیه در

 راهبردی اهداف به توجه و نهاآ بنیادین هایارزش از گیریبهره و اسناد باالدستی از
  1404 افق در تربیت و تعلیم و اهداف انداز چشم ایران، اسالمی جمهوری نظام

  شود. تبیین شمسی
 اسالمی نظام بلند هایبر آرمان مبتنی پرورش و آموزش نظام در بنیادین تحول

 یافته وسعهت ایرانی گرترسیم 1404 روشن افق در که باشد اندازی چشم به معطوف باید
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 -اسالمی هویتی با منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه با
 روابط عرصه در مؤثر و سازنده با تعاملی همراه اسالم جهان بخشالهامو  انقالبی

 (12 :1392، زادهبحری) .است المللی بین
مبنی بر  مقام معظم رهبریدر پی مطالبه مکرر علت پیدایی این سند نیز 

فلسفه تعلیم وتربیت  ضرورت تحول بنیادین در آموزش و پرورش با تکیه بر
در عملیات اجرایی سند طراحی و  بود کهایرانی و پرهیز از الگوی وارداتی  -اسالمی

پروژه  700گیری از نتایج مطالعات سرانجام با بهره و قالب سه کمیته آغاز شد
بنظران حوزه و دانشگاه حصا نفر از پژوهشگران و 500 حدودوهشی که توسط ژپ

تصویب و زیر بسته سند ملی آموزش و پرورش در چهار بخش  ،انجام گرفته بود
  آماده شد:

 فه تربیت در جمهوری اسالمی ایرانفلس .1
 فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران .2
 رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران .3
دی نظام فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری سند تحول راهبر .4

 (1392 ،زادهبحری). اسالمی ایران
نظران باور بسیاری از صاحبآید و به عناوین به دست میاین طور که از همان

چرا که  ؛پرورش یک سند تربیتی است سند تحول بنیادین آموزش و ،تعلیم و تربیت
ارائه راهکارهایی تشکیل داده است  ا وشاکله و شالوده اصلی آن را طراحی راهبرده

  شود.راز جمهوری اسالمی ایران میتی درست منجر به تربیت دانش آموز که درصورت اجرا
های این سند، دانش آموزان ضمن تقویت و تثبیت پایههای از گذر اجرای بند

های فکری و معرفتی، ای از نیازمندیمجموعه -در دوران تحصیل -ایمان خود
 کنند.آموزند و در مدرسه تجربه میمی ،کاربردی را که در زندگی به آن نیاز دارند وعلمی 



52  / ( PURE LIFE, Vol. 7, No.21 (Shawwal 1441. Khordad 1399. June 2020) 

 

 

و  ای از تحقق مراتب حیات طیبه و کانون عرضه خدماتجلوهمدرسه  ،بر پایه این سند
 هایهای نظری و مهارتبنابراین باید زمینه و بستر آموزش ؛تربیت است های تعلیم وفرصت

با طی هر دوره تحصیلی از دانایی و  دانش آموزانبه نحوی که  ،زندگی را فراهم سازد
 (1392 ،زادهمند گردد. )بحریبهرهزندگی پاک های بیشتری برای توانایی

 در این ارتباط فرمودند:مقام معظم رهبری 
های اخیر اقدامات قابل تقدیری در آموزش و پرورش انجام شده سال در

لت اصلی اجرای اما رسا ؛ل بنیادین استترین آنها تهیه سند تحوکه مهم
 (1391)دیدار با فرهنگیان، اردیبهشت  تحول است. ،این سند

 

 دینی تربیت مقوله و بنیادین تحول سند
؛ است بوده موضوع ترینمهم تربیت و تعلیم موضوع ملل همه برای و تاریخ در طول

ترین مهماست،  هستی عالم موضوع ترینمهم که است انسان آن چون موضوع
 هنتیج ،بیفتد هستی در عالم بخواهد و هر اتفاقی کرده خلق خداوند که موضوعی

  .دهدمی رخ انسان در درون و انسان برای که است اتفاقاتی
 فرماید:می کریم قرآن در خداوند

َنِّ » هَ  إ  ر   ال الَلِّ ِّ
َغی 

َقوم   ما ی  ی   ب  روا َحتِّ ِّ
َغی 

م ما ی  ه  س 
نف 

َ
أ  (11، رعد). «ب 

 انسان موضوع رسیدن نتیجه به و تغییر هنتیج بیرونی اتفاق هرن اساس، بر ای
 خصوص به ؛است مهم ،مربوط باشد انسان به که ایهرمسئله ؛ پساست شده بیان

 انسان تربیت و تعلیم موضوع و گرددبرمی انسان حقیقت و انسانیت به که ایمسئله
 . آن است حقیقت و

 نیست چیزی انسان ساختن و هاستانسان ساختن تربیت، و تعلیم هدف اولین
 همه متعال است. خدای برداشتن موانع بلکه ؛کرد تحمیل او به بشود که

 موانع و هاغفلت موانع اما است؛ داده قرار هاانسان دل در را شدن الهی استعدادهای
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 را موانع این که است این و تربیت تعلیم هنر دارد. وجود تکامل این سر راه اجتماعی
 در کار هم تحمیلی و را بشناسد خودش و کند حرکت بتواند انسان تا نماید رفع

 و انداخت جا تحمیل با را لهی ا هایارزش و انسانی شود اخالقنمی ؛ چوننیست
 . کرد کسی نهادینه وجود در

 هاساحت و مبانی منظر دو از دینی تربیت مقوله به بنیادین تحول سند در
 گردد: می آن اشاره موارد به که است شده پرداخته
 تربیت بر حسب موضوع اساسی مبانی .1
 خداوند هدربار تبیینی -توصیفی هایگزاره از بخشی؛ شناختیهستی مبانی -

 دانش هحوز در یا اسالمی بینینمباحث جها در هستی است عناصر و دیگر
 گرفته قرار مفروض یا شده مطرح مبرهن و مدلل طور به اسالمی هفلسف

 ( 49: 1390، تربیت نظام تعلیم و مبانی نظری تحول بنیادین در) است.
 هدربار مدلل تبیینی -های توصیفیگزاره از دسته آن ی؛شناختمبانی انسان -

 اسالمی اصیل معارف یا اسالمی تعالیم از که است انسان وجود واقعیت
 به مربوط مباحث از یا بشر نوع افراد عموم توصیف خصوصیات مقام در

و  شده استخراج -یفلسف النفس علم -اسالمی هفلسف در انسان یفتعر
 در انسان کلی سیمای ترسیم و تبیین محوری نقش لحاظ به را هانآ باید
 از تبیینی و گونه توصیف هر اصلی بنای سنگ تربیت، فلسفی هنظری هر

 ( 57: هماندانست. ) اسالمی رویکرد با تربیت هفلسف
 هدربار و تبیینی توصیفی هایگزاره از بخشی ؛شناختیمبانی معرفت -

 مباحث در متعارف سنت بر بنا که است آن ثغور و حدود و آدمی شناخت
 هفلسف تبیین در شناسیمعرفت اهمیت عرصة به توجه با و معاصر فلسفی
 متمایز شناختیانسان عام مبانی از عرصه این به مربوط مبانی تربیت،
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 به پرداختن وجود با اسالمی هسففل رایج متون در هرچند؛ گشته است
مبانی نظری )وجود ندارد.  تمایزی چنین عرصه، این مباحث از بسیاری

 ( 77 :1390تربیت،  نظام تعلیم و تحول بنیادین در
 و درک هو نحو هاارزش ماهیته دربار مباحثی؛ شناختیمبانی ارزش -

 هایارزش دیقمصا بیان به مربوط هایگزاره از بخشی نیز و آنها اعتباربخشی
 هجامع در مقبول معیار نظام بر اساس آنها تحقق چگونگی و معتبر

 بارویکرد عملی حکمت و اخالق فلسفة هحوز از عموماً  که است اسالمی
 اصول عنوان به اسالم، اعتقادی و ارزشی نظام گربیان منابع از یا اسالمی

 ( 87: همان) اند.اخذ شده موضوعه
 دپردازمی دینه دربار مباحثی به صرفاً  مبانی از دسته این ؛شناختیمبانی دین -

 کالم مباحث هحوز در بعضاً  یا دین هفلسف مضاف فلسفی دانش هحیط در که
 هفلسف مبانی اساسی شمار در مباحث گونهاین د. بیانگیرمی قرار جدید
 مبانی بیان در متعارف هروی برخالف ،ایران اسالمی جمهوری در تربیت

 هدایت و تنظیم در دین که یافته است ضرورت جهت این از ،تتربی هفلسف
 هفلسف در لذا باید ؛دارد محوری نقش اسالمی، دیدگاه اساس بر تربیت
 و اثرگذاری هنحو و حق دین از خود مقبول تلقی اسالمی، هجامع تربیتی
 (106-107: همان. )شود مشخص وضوح به زندگی آدمی در آن وظایف حدود

 تربیت گانهشش هایساحتتربیت از منظر  .2
های مختلف است و با دیگر موجودات جهان انسان موجودی دارای ابعاد و ساحت

گذارد. از آنجا که تعلیم و پذیرد و بر آنها تأثیر میهایی دارد، از آنها تأثیر میارتباط
 ها،یت، تعدیل و هدایت بینشفرایندی جهت ایجاد، شکوفایی، تصحیح، تقو تربیت
های انسان در ابعاد مختلف روح و بدن برای رسیدن استعدادها و توانایی ،اهگرایش

 ها سر و کار دارد. با همه این ابعاد و ساحت ؛ در عین حالبه کمال مطلوب است
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 هاقابلیت، از انواعی شودگفته میبه این ترتیب، هنگامی از تعلیم و تربیت سخن 
لف روح و بدن انسان قرار دارند و که در ابعاد مخت شودبحث میهایی و ظرفیت

نیازمند آن است که با یاری دیگران، آنها را  سان برای وصول به کمال مطلوب خودان
 به فعلیت برساند یا تصحیح، تعدیل، تقویت و هدایت کند.
لیم و که هدف عام تع کردبرای معلوم شدن بیشتر ضرورت این بحث، باید توجه 

گ تربیت اسالمی ها و به فعلیت رساندن استعدادهای ها، مهارتاهیبه دست دادن آ
ها و همه قابلیت ،شناختیبر مبانی انسان انسان در جهت قرب الهی است و بنا

نظر از  صرف هااما انسان ؛های وجودی انسان در قرب به خداوند تأثیر دارندظرفیت
گر دارند، دارای هایی که در نیازهای آموزشی و استعدادها با یکدیو تفاوت هاویژگی

استعدادها و این مطالعه و بررسی دقیق  کهمتنوعی هستند مشترک و ابعاد و جوانب 
 .استآن ، مستلزم تفکیک ابعاد و جوانب های مشترکنیازمندی

برای فرآیند تعلیم و تربیت،  ست که در دانش تعلیم و تربیت نیزبه همین دلیل ا
های خاص تعلیم و به این وسیله، حوزهشود و های مختلفی در نظر گرفته میساحت

 شوند.تربیت از یکدیگر تفکیک می
محدود و دامنه خاصی  حوزه ،ساحتمقصود از بیان این نکته الزم است که 

های تعلیم و تربیت در آن حوزه و دامنه قرار ای از رفتارها و فعالیتاست که مجموعه
ی ثانیًا برا و رض یکدیگر باشنددر ع هاحوزهاین که اواًل گیرد، مشروط بر آنمی

 در نظر گرفته شده باشند. ،انسان از آن جهت که انسان است
های ها، معیار تقسیم حوزهعرض انساننیازهای مشترک و همهنگامی بنابراین، 

 شوندنامیده میهای تعلیم و تربیت ساحت هاحوزهاین گیرند، تعلیم و تربیت قرار می
 که عبارتند از:
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 اخالقی و عبادی ساحت تربیت اعتقادی، .أ
 و بنیادی ارچوبچ که است: تربیتی تصور قابل دینی تربیت گونه کلی دو طور به

 تربیت از خاصی ، بخشو دیگری  باشد دینی هایآموزه و دین اساس بر آن اصول
یت برای که  تمایز برای که پذیردمی صورت متربیان ورزیدین و داریدین روند تقو

نام نهاده  عبادی و اعتقادی ساحت تربیت اخیر نوع دینی، تربیت از شکل ود این
 تربیت ساحت مجموع در دین، و اخالق و خویشاوندی نزدیکی سبب به و شده

  .ه استشد گذاریمنا اخالقی و عبادی اعتقادی،
 و رشد به ناظر است، عمومی و رسمی تربیت جریان از بخشی، ساحتاین 

یت  و متربیان وجود در حیات طیبه اخالقی و دینی هجنب از ولیقب قابل همرتب تقو
گاهانه التزام و ایمان پرورش جهت کهاست  اقداماتی و تدابیر ههم شامل  و آ

 صفات و اعمال ها،ارزش باورها، از ایبه مجموعه نسبت متربیان اختیاری
ین راستای در و اخالقی و عبادی -اعتقادی قی اخال و دینی هویت تعالی و تکو

 ناظر اخالقی و عبادی اعتقادی، تربیت ساحت قلمرو لذا ؛پذیردمی صورت ایشان
 والیت پذیرش و نبوت معاد، خداوند متعال، به نسبت معرفت و خودشناسی به

 . است ایشان از پیروی و دینی رهبران
 عملی تقید ایمان، دینی، هایارزش و دیعقا سایر به ناظر ساحت این چنین هم

 زندگی در اخالقی و آداب اصول رعایت و دینی هایارزش و مناسک احکام، به
 اساس بر خودسازی برای پیوسته تالش و اجتماعی و فردی ابعاده هم در روزمره

 داری، حفظخویشتن و عواطف تعدیل طبیعی، زیمهار غرابه منظور  معیار نظام
ی از پیشگیری و اخالقی فضایل و صفات کسب نفس، عزت و کرامت  ن صفاتتکو

   (299: 1390تربیت،  نظام تعلیم و مبانی نظری تحول بنیادین در) است. اخالقی رذایل و
 مشارکت، محوری،عقالنیت  ،مداریفطرت نیز مبتنی بر رویکرد این ساحت

 چند بعدی بودن است.و  محوری، مسئلهفعال بودن پذیری،انعطاف
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی .ب
 هاییشایستگی کسب به عمومی ناظر و رسمی تربیت ریانج از بخشی این ساحت

گاه و فعال شهروندانی سازدمی قادر را متربیان که است  هایفعالیت در و باشند آ
 د.کنن مشارکت سیاسی واجتماعی

 تعامل دیگران، با مناسب ارتباط :است موارداین  شامل ساحت این قلمرو
 ،پذیریمسئولیت قانون، سیاسی، رعایت و مدنی نهادهای سایر و دولت نهاد با شایسته

 و وفاق اجتماعی، بردباری، هایارزش پاسداشت سیاسی، و اجتماعی مشارکت
 عدالت سیاسی، فهم و درک جویی،مسالمت اجتماعی، فهم و درک همدلی،

 تفاهم، و وحدت حفظ المللی، بین تفاهم فرهنگی،میان و تعامل درک اجتماعی،
جهانی. )مبانی نظری تحول بنیادین در نظام  و زبان محلیو  ملی زبان هایتوانایی

 (302-303: 1390تعلیم و تربیت، 
 خانواده صالح ومدارانه در برای عضویت فضیلتنیز رویکرد این ساحت 

 است. جامعه صالح
یستی ساحت تربیت .ج  بدنی و ز

 و حفظ به که ناظر است عمومی و رسمی تربیت جریان از بخشی ساحتاین 
 دیگران، و خود قبال در متربیان روانی و جسمی بهداشت رعایت و سالمت یارتقا

یت  محیط از حفاظت بیماری، و ضعف عوامل با روانی، مبارزه و جسمی قوای تقو
 .است طبیعت به احترام و زیست

این  است، جسمی سالمت و تأمین بدنی قوای پرورشکه  ساحت این قلمرو 
 تأمینبه منظور  اجتماعی و فردی سالمت نسی،ج دهد: تربیتمی پوشش را موارد

 از استفاده سالمت، و رفاه از برخورداری زندگی، در حفظ شادابی اساسی، نیازهای
 ،فردی و آراستگی پاکیزگی و روح و جسم از مراقبت فراغت، اوقات و سالم تفریحات
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گاهی بومزیست قلمروهای محیطی،زیست بهداشت  صحیح الگوهای از شهری، آ
 محیط سالمت و پاکیزگی حفظ در هاگرایش و هاعادت یادگیری و مصرف و لیدتو

. آن  برای شدن قائل احترام و طبیعت شناختبه منظور  منابع طبیعی و شهری
  (305: 1390)مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت، 

ه در این کاست تعامل مستمر روح و بدن با این توضیح نیز رویکرد این ساحت 
 اصل هستی است. ای بنیادین، عمیق و درگیری رابطه روح و بدن رابطهجهت

 (85؛ اسراء، 14، منونؤ)م
یبایی ساحت تربیت .د  هنری و شناختیز

 هقو رشد به ناظر که است عمومی و تربیت رسمی جریان از بخشی ساحتاین 
 توانمنظور به  متربیان شناختیزیبایی ذوق و احساسات عواطف، پرورش و خیال

نیز   و هنری آثار خلق توان و معنوی یا مادی زیبایی دارای افعال و درک موضوعات
نظام تعلیم  است. )مبانی نظری تحول بنیادین در هنری هایارزش و آثار از قدردانی

  (307: 1390تربیت،  و
محور به مثابه رویکرد اصلی و تربیت هنری موضوع ،رویکرد این ساحت

گیری کلی فت احساس و معنا به منزله رویکرد مکمل و به مثابه جهترویکرد دریا
 این ساحت است.

 ایحرفه ساحت تربیت اقتصادی و .م
به یکی از ابعاد  عمومی است که ناظر ساحت بخشی از جریان تربیت رسمی واین 

های توانایی ناظر به رشد واست  -معیشتی بعد اقتصادی و -مهم زندگی آدمی
 اموری نظیر درک و؛ ای استحرفه تالش اقتصادی و یر امر معاش وتدب متربیان در

ای، توان ، التزام به اخالق حرفهایمهارت حرفه فهم مسائل اقتصادی، درک و
توسعه  وری، تالش جهت حفظ وآفرینی، پرهیز از بطالت و بیکاری، رعایت بهرهکار

کار و احکام  ، مراعات قوانین کسب واهتمام به بسط عدالت اقتصادی ،ثروت
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. )مبانی نظری تحول ها در روابط اقتصادیمعامالت و التزام به اخالق و ارش
  (309،1390تربیت، نظام تعلیم و بنیادین در

 نگر و تلفیقی است.  گیری کلجهتنیز رویکرد این ساحت 
 فناوری و علمی ساحت تربیت .ي

 کسب هب ناظر که عمومی است و رسمی تربیت جریان از بخشی ساحتاین 
 و شناخت در را متربیان که است هاییومهارت هاتوانمندی و صفات ها،شایستگی

 تا کند یاری فناوری و علم هعرص در بشری متراکم تجارب نتایج هتوسع و گیریبهره
 به نسبت آینده، و تحوالت تغییرات به عنایت با شوند قادر متربیان آن اساس بر

 نگاه -طبیعت در مسئوالنه تصرف و استفاده و -هستی به ایآیه نگاه -هستی جهان
 کنند. کسب مدارش بینشی ارز -ابزاری

 طبیعت از همسئوالن گیریبهره و تصرف به منجر ابزاری و ایآیه نگاه ترکیب 
 حفظ و طبیعت به انسان نگاه در اساسی راهبرد یک به تواندمی که شد منجرخواهد

 افراد رشد توانمندی به ناظر تربیت از احتس این لذا د؛امنجابی آن از مراقبت و
 افزایی، دانش مهارت کسب عمومی، و پایه هایدانش درک و فهم راستای در جامعه

 بروز جهت آمادگی انتقادی، تفکر توان منطقی، و تفکر علمی هشیو کارگیریب
 بهبود فناورانه برای تفکر و بینش دانش، کسب به ناظر نیز و نوآوری و خالقیت

 است. زندگی تکیفی
چوب نظام معیار نگر وتلفیقی در چارگیری کلجهتنیز ساحت این رویکرد 

 توجه همزمان به تربیت نظری و عمل یا تلفیق نظر و به بیان دیگر، اسالمی است.
)مبانی نظری تحول  وری است.افن تر ناظر به تلفیق علم وعملی که در معنای وسیع

 (311: 1390تربیت،  نظام تعلیم و بنیادین در
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 تحول نقاط قوت سند .3
 ها و ایدئولوژی حاکم جامعهتهیه سند بر اساس آرمان -

 ،های تهیه و تدوین اهداف آموزشی و تربیتیترین ویژگییکی از مهم
لسفه همچنین در این الگو به ف ؛جامعه استبر بینی حاکم توجه به جهان

اهداف  ی تدوینناسی تربیت به عنوان صافشتعلیم و تربیت در کنار روان
بر این اساس سند تحول بنیادین  (144، 1385، شعبانی). یاد شده است

 بر گرفته از فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی است. 
 گانه و ابعاد تربیتیشش یهاتوجه به ساحت -
 ثیر عوامل اجتماعی در تربیت دینیأت -

نی اگر با ها در تربیت دیرسانه و های مرجعثیر عوامل اجتماعی نظیر گروهأت
 (28: 1390 ،سند تحول راهبردیتکیه بر اصول تربیت دینی باشد مفید است. )

 تحول سند نقاط ضعف .4
 نبود کلمه تقوا در سند -

ست و به عنوان یک هدف عملیاتی قابل هامانع از بسیاری از فریب تقوا
در این راه از بین خواهد را های بسیار زیادی فریب و است و راهگشاذکر 

لی که در این سند به عنوان هدف کالن اول ذکر شده  یه فضابرد. هم
مثاًل اینجا نوشته شده است که  ؛در اینها مشکالتی وجود دارد، است
مبتنی بر تقوا مد  آیا جهان اندیشی ،گرا باشید، جهان اندیش باشیدجمع

پرورش طوری تربیت  آموزش و دانش آموز باید در ؟خیرنظر است یا 
 (1392، پناهیان) .ملکه تقوا را کسب نماید و باشدشود که توانمند 

 عدم انطباق مفاهیم دینی در قرآن و سند تحول -
 هخواهد و خداوند متعال در فلسفاین سند با آنچه که دین واقعًا از ما می

دارد. در سند تحول، بیشتر  حیات انسان در این دنیا قرار داده است، فاصله
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معارف دینی یک  هنی اگر در مجموعیع ؛کندبحث عدم انطباق صدق می
ما را به سمتی  بینیم که معارف دینیباشیم، می نگر داشتهنگاه کالن و کل

  نیست. کنند که این سمت و سو در سند تحولبرند و بر مفاهیمی تأکید میمی
 سازبه عنوان یک کتاب تربیتی و انسانبه بیان دیگر، آن مفاهیمی که در قرآن 

کید  ، همان مفاهیم باید در سند تحول آموزش و شده استبر آنها تأ
 ) 1392 ،پناهیان). بیایند پرورش نیز مفاهیم کلیدی به حساب

 ؛ شامل:اخالقی آموزش تربیت دینی و ریزی ومشکالت برنامه -
o آداب بر سایر  تسلط صبغه احکام و گرایی،گرایی و نقلظاهر

 وجوه در تربیت دین
o ینی با غمبیش از اندازه تربیت د همراهی 
o م تعلیم و تربیت دینی از مخاطبانانتظارات نادرست نظا 
o ش رسمی متمرکز در نظام آموزش و پرور ذاتی نسبتاً  ناکارآمدی

 امر تربیت دینی
o  مسقیم بودن آموزش در تربیت دینی با توجه به ضرورت اتخاذ

 رویکردهای غیر مستقیم
o  ن عقلیدینی و لزوم توجه به گفتماتسلط وجه عاطفی در تربیت 
o به مفهوم سنتی آن در جهان امروز عدم امکان تربیت دینی 
o لی با دعوت کالمی در تربیت دینیهمراه نبودن دعوت عم 
o و تحوالت دنیای جدید و ضرورت  عدم توجه به زبان روز

 .جدید و محتوای کتاب تعلیمات دینیهای ها و روشبکارگیری قالب
 (1393، پورعیسی)

 یابیرویکرد دین دهی به جایرویکرد دین -
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 قرآنی مین نیروی انسانی متخصص و متعهد در زمینه امور تربیتی وأعدم ت -
  سایر کارکنان مدرسه در زمینه رفتار دینی ها وعدم آموزش دینی به خانواده -
 ریزی دینی برای دانش آموزان در سن قبل از دبستانعدم برنامه -
  مشکل برگزاری نماز جماعت در بیشتر مدارس -

بتلیل تکبه د عصر همزمان  اوقات شرعی نماز ظهر و ،شدن مدارس ینو
 ؛ همچنیننگردد شود نماز برگزاربا تعطیلی مدارس است که باعث می

 ، طرح درخواندن مدارس با کمبود فضای مناسب برای نمازبرخی 
 .آموزش عملی نماز روبرو هستندو  آنمحضر قر

 گیرینتیجه
 نظام اندرکاران دست سوی از فراوانی هایتالش گذشته دهه چند دررغم اینکه علی

 و آمتوزش هنتوز ه، امتاآمتد عمتل بته این نظام اصالح و بهبود برای تربیت و تعلیم
 استالمی جمهتوری رازتت در آن برونتداد و است مواجه جدی هایچالش با پرورش

مقام  کیداتتأ رو این از نیست؛ جامعه نیازهای و محیطی تحوالت پاسخگوی ایران
 فلستفه بتر تکیه با پرورش و آموزش در بنیادی تحول ضرورت بر مبنی عظم رهبریم

 پرهیتز و تحول برای ایرانی -اسالمی الگوی تدوین و ایرانی اسالمی تربیت و تعلیم
 . آن است هایچالش از نرفت رونیب راه چراغ تقلیدی، و وارداتی الگوهای از

 جهتت پترورش و آمتوزش استیاس قتانون و نقشته عنتوان به بنیادین تحول سند
 استالمی و قرآنتی دینتی، هایآموزه اساس بر تربیت و تعلیم عالی اهداف به رسیدن

 شده توجه تربیت هایجنبه سایر کنار در دینی تربیت به سند این در. است شده تهیه
و  دینتی تربیت درحوزهاین سند  .است سند این قوت نقاط از یکی عنوان به که است
 هتاآن به در متن پژوهش که نیز دارد ضعفی نقاط ،قوت نقاط بودن دارا رکنا در قرآنی
  .شد اشاره
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 و رشد برای وهمفکری ریزیبرنامه ،اسالمی نظام رسالت ترینمهمبه طور کلی 
 ایتن انجتام کته استت قرآنتی و استالمی تعالیم به عامل و منؤم هایانسان پرورش
 بستتری همچنین؛ دارد دنبال به را میاسال نظام استکمال و دوامو  بالندگی، رسالت

 انجتام ،فرمتوده معین آنها برای خداوند که را وظایفی جامعه آحاد که کندمی فراهم
 نظتام عنوان به پرورش و آموزش لذا ؛بردارند گام  رستگاری و فالح سوی به تا دهند

 تربیتت انهم که راست راه در بتواند را مرزوبوم این سازانآینده بایدجامعه  آموزشی
  کند رهنمون ،است کریم قرآن  از برگرفته نیآقر و دینی

 تواند راهگشا باشد:بر این اساس، پیشنهادهای زیر می
 بدنه از درصد چند کهاین ندش مشخص مستقل به منظور پژوهشیانجام  -

 چنتد و فهمیتده را سند میزان چه تا و پرورش و آموزش وزارت کارشناسی
 .هستند معتقد انبد میزان چه تا و درصد

 آمتتوزش و قرآنتتی و دینتتی هتتایفعالیتتت بتترای کتتافی بودجتته اختصتتاص -
 کریم قرآن آموزش برتر شیوه عنوان به قرآن رودرروی

 ویتژهه بت تربیتت انتواع همته بته توجه با علمی و مناسب راهکارهای رائها -
  .گانهشش هایساحت اساس بر قرآنی و دینی تربیت

بته  متخصتص قرآنتی و دینتیو  تربیتتی نمربیتا قرآن، حافظین کارگیریب -
 انآموز دانش قرآنی و دینی تربیت منظور

  سند در طیبه حیات و قرآنی  دینی هایلفهؤم مورد در تردقیق تحقیقات انجام -
 سند در اخالق حوزه در تحقیقات انجام -
 .مدرسه خرد سطح در سند کردن عملیاتی -
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