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مقدهم
آمــوزگاري دورة ابتدايــي از مشــاغل مهــم در ســاختار پــرورش نيــروي انســاني کشــور اســت و تأميــن 
نيــروي متخصــص در ايــن حــوزه، موضوعــي زيربنايــي در توســعة همــه جانبــه بــه حســاب مي آيــد. 
در ايــن راســتا، انتشــارات چهارخونــه بــا عنايــت بــه تغييــرات انجــام گرفتــه در منابــع و بــا اتــکاء بــر 
ســوابق حضــور در عرصــة چــاپ و نشــر در حــوزة آمــوزش و بــا همــکاري تيــم مؤلفيــن خــود اقــدام بــه 
گــردآوري و تدويــن ايــن کتــاب بــر اســاس آخريــن تغييــرات در جهــت تأميــن منابــع و متــون مــورد 

نيــاز متقاضيــان ايــن حرفــه نمــوده اســت.
کتــاب حاضــر متشــکل از کليــة دروس اختصاصــی و يــک درس عمومــی بــراي شــغل آمــوزگاري دورة 
ــع مــورد اســتناد در ايــن  ــي مي شــود. از آنجــا کــه مناب ــج مبحــث امتحان ابتدايــي اســت و شــامل پن
آزمــون گســترده هســتند و گــردآوري و مطالعــة آنهــا توســط داوطلــب، نيازمنــد صــرف هزينــه و زمــان 
ــا را  ــوده و آنه ــث نم ــازي مباح ــف و ساده س ــع، تألي ــه تجمي ــدام ب ــاب اق ــن کت ــد، اي ــادي مي باش زي
ــل  ــر فص ــت هاي ه ــت. تس ــوده اس ــه نم ــط ارائ ــت هاي مرتب ــراه تس ــه هم ــزا ب ــول مج ــب فص در قال
ــای آن  ــورت ابق ــته )در ص ــال هاي گذش ــغل در س ــن ش ــتخدامي همي ــاي اس ــة اول از آزمون ه در درج
ــان در  ــدگاه متقاضي ــترش دي ــراي گس ــة دوم، ب ــده اند و در وهل ــت ش ــی( برداش ــع فعل درس در مناب
ــتخدامي  ــون اس ــابه در آزم ــث مش ــه مبح ــاغلي ک ــاير مش ــه س ــت ها، ب ــي تس ــي طراح ــورد چگونگ م
ــد و همچنيــن آزمون هــاي کارشناســي ارشــد در همــان مباحــث رجــوع شــده و تســت هاي ايــن  دارن

ــده اند. ــه ش ــز ارائ ــا ني آزمون ه
ــه ايــن نکتــه توجــه داشــته باشــيد کــه درس روان شناســي تربيتــی، پايــة  در مطالعــة ايــن کتــاب ب
ــی  ــرفت تحصيل ــری پيش ــنجش و اندازه گي ــن س ــس و همچني ــون تدري ــا و فن ــِي دروس روش ه اصل
اســت و مطالعــه ايــن درس مقــدم بــر دو درس ديگــر اســت. بعــاوه مبحــث تعليــم و تربيــت اســامی 
ــب  ــاس مرت ــن اس ــر همي ــاب ب ــث کت ــن مباح ــد. بنابراي ــتی می باش ــناد باالدس ــای اس ــز زيربن ني
ــتوار  ــی اس ــث قبل ــر مبح ــدی ب ــث جدي ــر مبح ــد و ه ــهل تر باش ــة آن س ــد مطالع ــا رون ــده اند ت ش
ــگارش  ــاده ن ــدون و س ــي م ــه صورت ــب ب ــه مطال ــوده ک ــن ب ــر اي ــعي ب ــه س ــن مجموع ــد. در اي باش
ــراي شــرکت در آزمــون اســتخدامي را  ــب ب شــوند و موضوعــات در نهايــت ســادگي، نيازهــاي داوطل
مرتفــع نماينــد. بــه هميــن جهــت از شــما خواننــده گرامــي درخواســت داريــم، تــا برداشــت خــود را 
از ميــزان موفقيــت ايــن کتــاب در دســتيابي بــه ايــن اهــداف بــه اطــاع مــا رســانده و مــا را در ارتقــاء 

ــد. ــاري نمايي کيفــي آن ي
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آموزش نکته به نکته و مجموعه سواالت طبقه بندی شده آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی6

مقدمهمقدمه

هدایــت شایســته بخــش »تربیــت رســمی و عمومــی« از جریــان تربیــت در هــر جامعــه، نیازمنــد آن اســت كــه مجموعــه ای از گزاره هــای مدلــل 
و مــدون، تبییــن چیســتی، چرایــی و چگونگــی آن را بــر پایــه فلســفه تربیتــــی خــاص آن جامعــه، بــر عهــده گیــرد تــــا هدایــت، جهت دهــی و 

اصــاح مــداوم ایــن بخــش مهــم از جریــان تربیــت بــا توجــه و التــزام بــه چنیــن مجموعــه ای صــورت پذیــرد.

ضرورت تدوین »فلســفه تربیت رســمی و عمومی در جمهوری اســامی ایران« با توجه به چند نكته ذیل آشكارتر می شود:

۱- تربیــت رســــمی نظیــر ســــایر پدیده هــای اجتماعــی امــری تاریخمنــد اســــت كــه بایــد متناســب بــا مقتضیــات زمــان و مــكان، تكویــن و 
تحــول یابــد؛ لــذا، الگــوی نظــری واحــد و جهــان شــمولی از آن وجــود نــدارد. البتــه تصــور نادرســــت وجــود الگویــی یگانــه از تربیــت رســمی، 
ــی  ــد؛ در حال ــز گســترش یاب ــی دیگــر جوامــع جهــان نی ــی، در نظام هــای تربیت ــج دركشــورهای غرب ــا الگــوی نظــری رای ســبب شــده اســت ت
ــی فراهــم آورد و از دگــر ســــو موجــب  ــرای جوامــع غیرغرب ــد زمینــه توســعه و تحــول مناســبی را ب كــه چنیــن الگویــی از یــک ســو نمی توان
انقطــاع ایــن جوامــع از پیشــــینه فرهنگــی و تاریخــــی خــــود و انفعــال فرهنگــی آنهــا نســــبت بــه فرهنــگ مســــلط جهانــی خواهد شــــد. بر 
ایــن اســــاس می تــوان نتیجــه گرفــت كــه هــر كشــــوری بایــد بــر اســاس مبانــی فكــری، پیشــینه فرهنگــی و فلســــفه تربیتــی خــاص جامعــه 
خویــش، بــرای انــواع تربیــت رســــمی )اعــم از عمومــی و تخصصــی( تبییــن فلســفی ویــژه خــود و الگوهــای نظــری مناســب آن را ســاخته و 
پرداختــه كنــد؛ زیــرا تربیــت رســــمی، نــه تنهــا بیــش از هــر چیــز تابــع مقتضیــات محیــط اجتماعــی اســت و حــدود و ثغــور و ویژگی هــای آن 
تحــت تأثیــر شــــرایط جامعــه رقــــم می خــورد، كــه تثبیــت فرآیندهــای تحــــول مطلــوب و تــداوم ارزش هــا و هنجارهای مــــورد نظر هــر جامعه 

نیــز عمدتــًا مرهــون نظــام تربیــت رســمی آن اســت.  

۲- تربیــت رســــمی و عمومــی در میــان انــواع تربیــت، دارای ویژگی هــا و اقتضائــات خاصــی اســت كــه نمی تــوان بــدون توجــه بــه آنهــا تبییــن 
فلســــفی چیســــتی، چرایــــی و چگونگــی ایــن بخــش از جریــان تربیــت را در ضمــن مباحــث فلســــفۀ تربیتــی جامعــه و صرفــًا بــه مثابــه یكــی 
ــای عــام، تردیدهایــی در  ــر خــاف تربیــت در معن ــای عــام آن( پیگیــری كــرد. شــاهد ایــن مدعــا آنكــه ب ــان تربیــت )در معن از مصادیــق جری
مباحــث فلســــفه تربیــت معاصــر نســــبت بــه اصــل ضــرورت وجــودی تربیــت رســمی و عمومــی )بــا توجــه بــه انتقــادات متعــدد وارد بــر مصادیق 
رایــج آن( مطــرح شــده اســت كــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره خواهــد شــد. بنابرایــن، بایــد بــا توجــه بــه ویژگی هــا و اقتضائــات تربیــت رســــمی و 

عمومی)خصوصــًا اجتماعــی( بــه طــور خــاص نســــبت بــه تدویــن و تبییــن فلســــفه تربیــت رســمی و عمومــی همــت گماشــت. 

3- همــان طــوری كــه در پیشــگفتار ایــن مجموعــه اشــــاره شــــد، بــر اســاس شــواهد موجــود، تاكنــون نظــام تربیــت رســــمی و عمومــی بــه 
عنــوان بخشــــی از نظــام نویــن تربیــت رســــمی در كشــور مــا، بــر فلســــفه مــدون و اســتواری در چهارچــوب فلســــفه تربیتــی بومی و متناســب 
بــا نظــام فكــری و ارزشــــی اســــام مبتنــی نبــوده اســــت. بــه نظــر می رســد، ایــن امــر خــود از عوامــل مهــم بــروز ناهماهنگــی و انســــجام 
نیافتگــی و در نهایــت ناكارآمــدی نظــام فعلــی تربیــت رســمی و عمومــی ایــران بــوده و باعــث شــــده اســــت تــا عمــوم اقدامــات اصاحــی و 
تحــول جویانــه در ایــن نظــام بــه نتایــــج دل خــــواه نیانجامــد یــا كــــم ثمــر بمانــد ودر عین حــال، تبعیــــت از الگوهــای وارداتــی و اقتباســی نیز 
مشــكل زا و بحــران آفرین انــد. بنابرایــن تدویــن فلســفه تربیــت رســمی وعمومــی بــا الگــوی اســامی وایرانــی پیــش نیــاز اصلــی هــر گونــه تدبیــر 

و اقــدام تحــول جویانــه در نظــام تربیــت رســمی وعمومــی كشــور مــا بــه شــمار می آیــد.

۴- نظــام تربیتــی حاكــم بــر كشــــور مــا برخاســــته از ســــنت ها و تجــارب متراكــم نســــل های گذشــته بــود، قبــل از اینكــه مواجــه بــا الگــوی 
تربیــت رســــمی و عمومــِی بــه شــــیوۀ موجــود آن شــــود كــه چهارچــــوب و مؤلفه هــای اصلــی آن، با وجــــود برخی دخــل وتصرف هــای ناگزیر 
در آن، بــدون تردیــد ره آورد تمــدن مــدرن مغــرب زمیــن بــرای جامعــه مــا و ســایر جوامــع ســنتی بــوده اســت. امــا هنــــگام مواجهــه بــا ایــن پدیده 
مــدرن، الگــوی تربیتــی رایــــج در جوامــع مــدرن بــه مثابــه الگــوی بدیــل قدرتمنــدی بــرای ســنت، اقتبــاس و بــدون توجــه بــه الگــوی تربیــت 

ســنتی و نقــادی آن۱، در جامعــه گســترش داده شــد.
۱-جریان هــای متفاوتــی در مواجهــه بــا الگــوی مــدرن تربیــت رســمی و عمومــی، بــه ویــژه در دوره قاجــار، بــه وجــود آمــد. ایــن برخوردهــا و جریان هــــا در كتــاب »آمــوزش، 
دیــن و گفتمــان اصــاح فرهنگــی در دوره قاجــار« مــورد واكاوی قــرار گرفته اســــت. یحیــی دولــت آبــادی كــه خــود از متجددیــن و مؤسســــین مــدارس جدیــد بــود در كتــاب 

“خاطــرات یحیــی” و عیســی صدیــق اعلــم در كتــاب “یــادگار عمــر “ بــه برخــی از ایــن كشــمكش های بیــن ســنت گرایــان و متجددیــن اشــاره نمــوده اســت.
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7 تعلیم و تربیت اسالمی- مقدمه و مبانی اساسی

  ایــن نحــوه مواجهــۀ انفعالــی بــا الگــوی مــدرن در جریــان توســــعه تجــارب تربیتــی باعــث شــــد تــا لگــوی ســنتی بــدون نقــادی و بــه طــور 
ــا نقــادی پیوســته  مســتقل در عــرض الگــوی مــدرن حركــت نمایــد. در حالــی كــه مــا می بایســت ســنت تربیتــی اســامی وایرانــی خــود را، ب
وحفــظ نــكات مثبــت آن، ضمــن در نظــر گرفتــن تجــارب جهانــی و مــدرن، بــه روز و نوســازی می نمودیــم. بــه عبــارت دیگــر، بــا در نظــر گرفتــن 
اصــل و اســــاس گوهــر تجــــارب تاریخــی خــود، الیه هــای بیرونــی آن را بــــا جریــان متحــول زمانـــه و نیازهــای روز متحــول می نمودیــم۱ . 
متأســــفانه، در مراحــلِ  متعــدد تــاش بــرای توســــعه و تحــول در نظــام فعلــی تربیــت رســمی و عمومــی )پیــش از انقــاب اســامی(  نیــز، ایــن 
نحــوه مواجهــه بــا مظاهــر تربیتــی ســــنت اســــامی و ایرانــی مــورد توجه نبــوده اســــت.  اگرچــه منتقدانی منصــف در آن زمــان از منظر فلســفه 
ــه هــر حــال توســــعه مطلــوب در نظام هــای تربیتــی جامعــه معاصــر همچنــان نیازمنــد  ــد۲ . ب تربیــُت ایــن گسســت را مــورد انتقــاد قرارداده ان
چنیــن مواجهــه فعالــی بــا ســــنت و میــراث تربیتــی اســــت3  كــه تدویــن فلســــفه تربیــت رســــمی وعمومــی به شــكل اســامی و بومــی، راه را 

بــرای ایــن مواجهــه ناگزیــر همــوار می ســازد۴ .

۵- بــا عنایــت بــه ظهــور و تــداوم انقــاب اجتماعــی فراگیــر اســــامی و تأســیس نظــام سیاســی نوپایــی بــر اســاس مبانــی و ارزش های اســامی 
بــه نــام »جمهــوری اســامی « در كشــور ایــران كــه داعیــۀ ارائــۀ الگــوی بدیعــی بــرای حاكمیــت سیاســی برمبنــای جهان بینــی و نظــام ارزشــی 
اســام، جهــت حــل و فصــل اهــم مســائِل اجتماعــی ناشــی از تعــارض ســنت و مدرنیتــه دارد لــزوم تدویــن چنیــن فلســــفه ای بــرای هدایــت و 
بازســــازی نظــام تربیــت رســــمی و عمومــی در ایــن كشــور آشــكارتر بــه نظــر می رســد؛ چراكــه اگــر جامعــه ای بــا انقابی گســــترده درصــــدد 
برپایــی و تثبیــت نظــام اجتماعــــی تــــازه ای بــا تكیــه بــر حمایت هــــای عمومــی و فراگیــر مــردم برآمــــد، بی تردیــد ادامــه فعالیــت نهادهــای 
ِ اجتماعــی آن بــه ســــبک گذشــــته، آن را متزلــزل خواهــد كــرد. پیداســت كــه نظــام تربیــت رســــمی و عمومــی، بــه لحــاظ تأثیــر مســتقیم 
وغیرمســتقیم برنســل جــوان جامعــه، در تــداوم ارزش هــای انقــاب اســــامی و بازســازی و تثبیــت نظــام اجتماعــی نــو نقشــی بی بدیــل دارد و 
عقب ماندگــی تربیــت رســــمی و عمومــی از ارزش هــای انقــاب اســــامی، بــه گسســــت اجتماعــی بیــن نســل نوخاســته و ایــن ارزش هــا منجر 

خواهــد شــد۵ .

 بــــه ایــن ترتیــب در جامعــه ای هماننــد ایــران، كــــه انقــاب اجتماعــی فراگیــری در آن رخ داده و نظــام سیاســــی جدیــدی بر اســاس آموزه های 
ــه )اومانیســم و سكوالریســم( و  ــی مدرنیت ــه ایده هــای اصل ــر پای ــه ب ــت رســمی ك ــی از تربی ــه حضــور الگوی ــا شــده، ادام ــر پ اســامی در آن ب
بی توجــه بــه مبانــی اســام ســاخته و پرداختــه شــده اســت، اصــواًل نوعــی عقــب ماندگــی اســت كــه بــه گسســتی پیشــرونده دامــن می زنــد. 
از اینــرو تــداوم انقــاب اســامی و برپایــی جامعــه اســامی مطلــوب در گــرو متناسب ســازی نهادهــا، ســاختارها و ســازوكارهای اجتماعــی، بــه 
ویــژه نظــام تربیــت رســمی و عمومــی بــا ارزش هــای اساســی اســام و انقــاب اســامی اســت، كــه تنهــا بــا تدویــن فلســفه تربیــت رســــمی 
و عمومــی بــا رویكــرد اســامی )آن هــم بنــا بــر فهــم و تفســیر موجهــی از ایــن رویكــرد كــه درقانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و در 

دیــدگاه رهبــران انقــاب اســامی متجلــی اســت( ممكــن می شــود.

۱-ایــن رویكــرد در نگاهــی دیگــر “ ســــنت گرایی تحولــی” نــام دارد. ســــنت گرایی تحولــی بــه معنــی بــاز شناســــی گوهــر ارزش هــا )در اینجــا ســــنت( در شــــرایط متحول 
اســت. ســــنتگرایی تحولــی از منظــری نســبت مــا را بــا گذشــته نیــز تعریــف و تبییــن می كنــد.

۲-رضــا آراســــته )۱3۴8( در مقالــه ای تحــت عنــوان “ تجزیــه و تحلیــل تعلیــم و تربیــت ایــران” ایــن نقــد را بــر جریــان مدرنســــازی نظــام تربیــت رســمی ایــران وارد نمــوده 
. ست ا

3-مقــــام معظــــم رهبــری درایــن خصــوص بــا مضمونــی مشــــابه در دیــدار بــا اســــتادان دانشــــگاه های ســــمنان در تاریــخ 8۵/8/۱8 می فرماینــد:” حــرف اصلی مــا امروز 
ایــن اســــت كــه نــه بــا توقــف در گذشــــته و ســــركوب نــوآوری می تــوان بــه جایــی رســــید، نــه بــا رهاســازی و شالوده شــكنی و هــرج و مــرِج اقتصــادی و عقیدتــی و 

فرهنگــی می تــوان بــه جایــی رســید؛ هــر دو غلــط اســت.”
۴-ماجــد عرســــان كیانــی)۱389( در كتــاب “فلســــفه تربیــت اســامی” در تحلیــل تاریخــی خــود از فراینــد تربیــت در جهــان اســام پــس از تقســــیم بنــدی مؤسســــات 
تربیتــی فعــال در جوامــع اســــامی در چنــد قــرن گذشــــته، آنهــا را مــورد انتقــاد قــرار می دهــد. از نظــر وی مؤسســــات تربیتــی جهــان اســــام در مواجهــه بــا مدرنیتــه دو 
دســته شــدند: گروهــی بــه ســنت چســبیدند و گروهــی بــه تجــدد گرویدنــد. گــروه نخســت هیــچ فلســفه تربیتــی روشــن و متناســب بــا نیازهــای جوامــع اســامی ارائــه ندادنــد 
و تنهــا بــه تمجیــد و افتخــار بــه گذشــــته اكتفــا كردنــد و گــروه دوم یكســــره بــه تقلیــد از دیگــران گرائیدنــد و تجــارب گذشــــته را وانهادنــد و بــه نیازهــای بومــی و شــرایط 
تاریخــی و فرهنگـــی كشورهـــای اســامی بــی توجــه شــدند. حاصــل ایــن تقلیــد ایــن شــد كــه بــذر احســاس كاســتی و پســتی را در روح متربیــان كاشــتند و نخبــگان تربیــت 
شــده در ایــن مؤسســات پیونــد روحــی و عقلــی خــود را بــا جوامــع مــادری شــان گسســتند و بــه غــرب پیوســتند. ایــن فیلســوف مســلمان چــاره را در برگشــت بــه اســام 
ــا شــرایط  ــو از فلســفه تربیتــی اســامی متناســب ب ــا درک صحیــح از شــرایط جهــان امــروز- یعنــی قرائتــی ن ــر آموزه هــای اســامی ب و تدویــن فلســفه تربیتــی مبتنــی ب

ــد. ــه- می دان زمان
ــد: »  ــه چنیــن مضمونــی اشــاره داشــته ان ــر آمــوزش و پــرورش و معاونیــن ب ــا وزی ــدار ب ــه تاریــخ ۶۱/۱۱/۲۷ در دی ۵-مقــام معظــم رهبــری در زمــان ریاســت جمهــوری ب
حقیقــــت ایــن اســــت كــه اگــر مــا همــه جوانــب كار را درســــت كنیــم ااّل جـــانب آمـــوزش و پـــــرورش را، هیــچ اطمینانـــی بــه ادامه ایـــن انقـــاب پرخرج خــوش عاقبت 
نخواهــد بود...شــــما اگــر چنانچــه نتوانیــد آمــوزش و پــرورش را، آنچنــان كــه شایســــته آمــوزش و پــرورش انقابــی ایــن زمــان هســــت بــا ابتكارتــان، بــا دلســــوزیتان و 
اهتمامتــان، بــا دقتتــان در نزدیــک كــردن هــر چــه بیشــتر حركــت آمــــوزش و پــــرورش بــه مجــرا و نمــط دینــی حركــت دینــی اگــر نتوانیــد خــدای نكــــرده، بــا ایــن اهتمام 
ــه خواهــد خــورد و اگــر موفــق بشــوید آن آینده هــای فوق العــاده  ــد انقــاب از ایــن ناحیــه ضرب ــرورش را پیــش ببری ــر روال صحیــح حركــت بدهیــد و آمــوزش و پ كار را ب
و درخشــــان در انتظــار مــا خواهــد بــود.« همچنیــن ایشــــان در دیــدار بــا گروهــی از مربیــان پرورشــــی و معلمــان اســتان چهــار محــال و بختیــــاری در تاریــــخ ۶۱/۱0/۲۲ 

فرمودنــد كــه: »قــوام اصلــی انقــاب در تمــام مناطــق كشــــور، بــرای درازمــدت بــه همیــن آمــوزش و پــرورش هســت و الغیــر.«



آموزش نکته به نکته و مجموعه سواالت طبقه بندی شده آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی8

۶- تربیــت رســــمی و عمومــی )در شــــكل فعلــی آن(، نهــادی اســــت كــه بــا آغــاز دوران مدرنیتــه در جوامــع غربــی ظهــور یافتــه اســــت و لذا 
یكــی از مظاهــر تمــدن مــدرن بــه شــمار می آیــد. از ایــن رو برقــراری نســــبت دقیــق و عقانــی بیــن ایــن نهــاد و جوامــع اســــامی، مســتلزم 
برقــراری نســبتی عقانــی و مســــتدل بیــن ســــنت و مدرنیتــه اســــت. برقــراری ایــن نســبت، چالــش مهــم و بــزرگ جوامــع اســــامی از زمان 
آشــــنایی بــا مظاهــر تمــدن غــرب بــوده اســــت۱ و در خصــوص شــــكل مواجهــه بــا آن، رویكردهــای نظــری و عملــی متفاوتــی در جوامــع 

اســــامی شــــكل گرفتــه اســت.  ایــن رویكردهــا، بنــا بــر یــک دســــته بندی از اندیشــــه اجتماعــی معاصــر اســامی ، عبارت انــد از:

ــن درعرصــه زندگــی و نســبت ســنت  ــگاه دی ــه و جای ــه مدرنیت ــگاه ب رویكــرد تجددگــرا۲ ، رویكــرد شــریعت گرا و رویكــرد تمدن ســاز، كــه در ن
ــر را، در  ــلمانان در دوران معاص ــائل مس ــل مس ــاره ح ــی «، چ ــدار »تجددگرای ــمندان طرف ــد. اندیش ــی دارن ــل توجه ــای قاب ــه تفاوت ه و مدرنیت
ــام  ــا اســ ــوب را ب ــن چهارچ ــا ای ــد ت ــی می نماین ــاش بلیغ ــا ت ــی از آنه ــه برخ ــد )البت ــه می دانن ــوب مدرنیت ــول و چهارچ ــه اص ــن  دادن ب ت
منطبــق، یــا بــه تعبیــری، اســــام را بــا ایــن چهارچــوب ســــازگار ســازند(. پنــج محــور اساســــی ایــن دیــدگاه از ایــن قــرار اســت: نگــرش 
انســان مدارانه، علـــم گرایی و تأكیـــد بر خرد ابزاری، تـوســعـه گـــرایی، تـــاریخیت و نســــبیت فهـــم و آینده گرایی. امـــا انـــدیشمندان طـــرفدار 
رویكـــرد »شــریعتگرایی«، راه حــل مســائل اجتماعــی مســلمین را در اجــرای احــكام فقهــی بــدون نیــاز بــه پــردازش الگوهــای عینــی و تجربــی 
ــن،  ــم دی ــمندی در فه ــی و روش ــداری، اجتهادگرای ــی و تكلیف م ــی، آئین گرای ــور اصول گرای ــج مح ــول پن ــروه ح ــن گ ــه های ای ــد. اندیش می دانن
التقــاط ســــتیزی و گذشــــته گرایی می چرخــد. امــا رویكــرد »تمــدن ســــازی« در زمینــه مواجهــه بــا مظاهــر مدرنیتــه، جهــت دیگــری را برگزیده 
اســت. در ایــن رویكــرد، افــزون بــر وحــی و تعالیــم دینــی جایــگاه ویــژه ای بــرای عقــل در نظــر گرفتــه می شــود. دیــن صرفــًا در قلمــرو و محــدوده 
زندگــی فــردی قــرار نــدارد بلكــه برنامــه جامــع زندگــی تلقــی می شــود و در عرصه هــای مختلــف سیاســی و اجتماعــی حضــور اساســی دارد. دیــن 
در عرصه هــای مذكــور اصــول كلــی و در مــواردی اصــول و قوانیــن جزئــی دارد و در عرصه هایــی نیــز به مثابــه منطقـــۀالفراغ وارد نشــــده است.

از ایــــن رو در عرصــــه اخیــر، اســــتفاده از عقــل و دانــش متراكــم بشــــری و توســــعه آنهــا در چهارچــــوب مبانــــی و ارزش هــای دینــی، 
جایــگاه ارزشــــمندی دارد. بــر اســــاس ایــن رویكــرد، مســــلمانان می تواننــد و بایــد بــر مبنــای تفســــیر كتــاب و ســــنت و اجتهــاد روشــمند و 
ــد. از منظــر رویكــرد  ــه ســوی پی ریــزی تمــدن نویــن اســامی گام بردارن ــا مقتضیــات زمــان و مــكان ب ــا، در جامعــه اســامی، متناســب ب پوی
تمدن ســــازی، اجــرای همه جانبــه اســــام، تنهــا در قالــب فرآینــد نوســــازی جامعــه بــه ســــوی یــک الگــوی مطلــوب اســــامی و تأســــیس 
نهادهــا و ســازوكارهای متناســب بــا آنهــا میســر اســت. لــذا ایــن رویكــرد بــرای پی ریــزی تمــدن نویــن اســامی بــر ضــرورت تدویــــن الگوهــای 
اجتماعــی تأكیــــد دارد. لــذا بنــا بــر ایــن رویكــرد كان در مواجهــه بــا مدرنیتــه، كــه بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه شــــواهد وقرائــن بســــیار با 
راهبردهــای كان انقــاب اســامی وجمهــوری اســــامی ایــران مناســــبت دارد، الزم اســت فلســفه ای اســــامی و ایرانی مناســب بــا مقتضیات 

زمــان بــرای نظــام تربیــت رســمی وعمومــی كشــور مــا تدویــن شــود.

 ۷- قاعــــده »نفــــی ســــبیل3« ازقواعــد فقهــــی فراگیــر و گســــترده در تمامــی ابــواب فقــه اســــت كــه داللت هــای روشــنی بــرای تنظیــم 
سیاســت ها و مناســبات جوامــع اســامی بــا جوامــع دیگــر دارد.  صــرف نظــر از مباحــث و اختــاف فقهــا بــر ســــر ایــن قاعــده و مــوارد شــــمول 
آن بــه نظرمی آیــد جوامــع اســــامی بایــد بــه گونــه ای رفتــار نماینــد كــه در زمینــه موضوعــات فرهنگــی و اجتماعــی و ســــازوكارهای اجتماعــی 
و نهادهــای آن بــاب ســــلطه بیگانــگان و ســلطه پذیری از ایشــان بــاز نشــــود و درحوزه هــای فكــری و نظــری بــه كســــب قــدرت و اســتقال 
و بومی ســازی دانش هــا و تخصص هــا نظــر داشــــته باشــــند. ایــن جریانــی اســــت كــه در دوره بیــداری مســلمانان بــه شــدت مــورد تأییــد و 
تأكیــد رهبــران جوامــع اســــامی  بــوده اســــت. پویایــــی و تعالــی ایــن جوامــع در دوران معاصــر مرهــــون چنین نگرشــــی خواهد بــود. اگرچه 
بــاب تعامــــل و تعاطــی بــا اقــوام ملــل گوناگــون بــر مســــلمانان بازبــوده و هســت و هیــچ گاه مســلمانان بــه دور خودحصــار نكشــیده اند و بــا 
۱-»تفــوق تمــدن غــرب و نفــوذ و گاه اســــتیای آن در جوامــع اســــامی، برخوردهــای متفاوتــی را در ایــران به همراه داشــــته اســت. گروهی مانند ســــید حســــن تقی زاده 
متمایــل بــه یــک تغییــر بنیــادی در فلســــفه اجتماعــی ایــران و خواهــان یــک نظــام اجتماعــی ســــكوالر بوده انــد. گروهــی دیگــر بــا گرایش هــای محافظــه كارانــه ماننــد 
شــــیخ فضــل ااهلل نــوری نمادهــای تمــدن غربــی را بــرای دیــن و دیانــت و اســــام خطــر تلقــی می كردنــد. گــروه ســــوم )ماننــد آیــت ااهلل نائینــی در كتــاب تنبیــه االمــه 
و تنزیــه الملــه( قائــل بــه تلفیــق و جــذب عناصــری از تمــدن مغــرب زمیــن در اندیشــه اســامی بودنــد و چنیــن رویكــردی را بــرای مواجهــه بــا تمــدن غــرب برگزیــده انــد« 

)ســید حســین ســیف زاده، ۱38۲(
ــد: »در دوران  ــن فرموده ان ــخ 8۵/8/۱8 چنی ــمنان در تاری ــتان س ــگاه های اس ــتادان دانش ــا اس ــدار ب ــی دردی ــی افراط ــد تجددگرای ــتای نق ــری در راس ــم رهب ــام معظ ۲-مق
مشــــروطیت و بعــد از اســــتقرار آن، روشــــنفكرهای درجــه اول مــا عقیده شــان ایــن شــد كــه اگــر ایــران بخواهــد پیشــرفت كنــد، بایــد از فــرق ســر تــا پــا غربِی كامل بشــود! 
ایــن، یعنــی تقلیــد محــض. و همینطــور هــم عمــل كردنــد و ایــن رونــد تــا حكومــت پهلــوی ادامــه داشــــت. حكومــت پهلــوی آمــد ایــن را برنامه ریــزی كــرد تــا بــا ســــرعت 
ــود كــردن اصالت هــا رفــت...  ــه ســمت ناب ــاک ب ــا همــان مدیریــت خطرن ــرد... ایــن سرگذشــت تحــوالت مــا در دوران طاغــوت اســت كــه ب بیشــتری ایــن كار انجــام بگی
نســخه های پیشــــرفت و نســــخه های غربــی و بیگانــه، بعضــًا حتــی خائنانــه اســــت.... تقلیــد، رایــج شــدن و پیشــرفت تقلیــد، پیشــرفت نیســت..... نــه اینكــه ترجمــه را رد 
كنیم...نــه خیــر، ترجمــه هــم خیلــی خــوب اســت؛ یــاد گرفتــن از دیگــران خــوب اســت؛ امــا ترجمــه كنیــم تــا بتوانیــم خودمــان بــه وجــود آوریــم. حــرف دیگــران را بفهمیــم 
تــا حــرف نــو بــه ذهــن خــود مــا برســد؛ نــه اینكــه همیشــه پــای حــرف كهنــه دیگــران بمانیم...زبــان ملــی را مغشــوش كــردن، هویــت اســامی ملــی را ســلب كــردن و 

ــه جــای مدلســازی، پیشــرفت نیســت.« ــازی ب مدل ب
3-ســــبیل بــه معنــای راه و حجــت اســــت و از نظــر فقهــی مــراد از نفــی ســــبیل ایــن اســــت كــه خداونــد متعــال حكمــی جعــل ):وضــع(  نكــرده اســت كــه بــر اثــر آن 

برتــری كفــار را بــر مســلمانان ثابــت كنــد.
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تــاش زیــاد، بــا جــذب عناصــر ســــازنده ملــل دیگــر، فرهنــگ و تمــدن اســامی را پویا تــر كرده انــد. لیكــن ایــن گونــه تعامــل بــر اســــاس 
قاعــده نفــی ســــبیل، تنهــا در صورتــی كــه مســــتلزم نفــی ایجادســلطه بیگانــگان و موجــب غنــای جوامــع اســامی شــود مــورد پذیــرش اســت.  

تجــارب قــرون اخیــر نیــز نشــان داده اســت كــه یكــی از مجــاری مهــم بــرای نفــوذ اســتعمار گــران، نظــام تربیتــی جوامــع اســــت. زیــرا نظــام 
تربیتــی ناوابســته زمینه ســاز پویایــی و اصالــت تحــوالت اجتماعــی خواهــد بــود و برعكــس وابســتگی در نظــام تربیتــی بــه وابســتگی سیاســی، 

ــد. ــق می انجام ــی و فرهنگــی عمی اجتماع

بنابرایــن بــه اقتضــای قاعــده نفــی ســــبیل، بــه نظــر می رســد نهادهــای تربیتــی جوامــع اســامی، بــه ویــژه نهــاد تربیــت رســــمی و عمومــی 
در شــــكل فعلــی آن كــه تحــت تأثیــر تجــارب مغــرب زمیــن شــــكل گرفتــه اســت، بایــد متناســب بــا فرهنــگ اســامی و شــرایط و بســترهای 
اجتماعــی حاكــم بــر ایــن جـوامـــع بازتعریــف و الگوســــازی شــوند تــا دادوســــتد وتعامــل ناگزیــر ایــن نهــاد بــا دیگــر نظام هــای تربیتــی منجــر 
بــه تثبیــت وتــداوم تســلط فكــری و فرهنگــی بیگانــگان بــر نظــام تربیتــی جوامــع اســــامی نشــود. بــه نظــر می رســد، تحقــق ایــن مهم مســتلزم 
بازنگــری در فلســفه تربیتــی الگــوی وارداتــی تربیــت رســــمی وعمومــی و تدویــن فلســــفه تربیتــی خاصــی بــرای نظــام تربیــت رســمی وعمومی 

متناســب بــا مبانــی فكــری وارزشــها وفرهنــگ اســامی ایــن گونــه جوامــع اســت.

بــا توجــه بــه نــكات یــاد شــــده می تــوان گفــت اهتمــام بــه ایــن امــر بنیــادی )یعنــی تدویــن فلســفه ای خــاص بــرای نظــام تربیــت رســــمی 
وعمومــی بــا ویژگــی اســامی و ایرانــی( می بایســت در كشــور مــا بافاصلــه پــس از پیــروزی انقــاب اســــامی همزمــان بــا اصاحــات ضــروری 
كوتــاه مــدت در نظــام آموزشــــی بازمانــده از نظــام سیاســی پیشــین آغازمی شــد كــه متأســفانه ایــن امــر مهــم تاكنــون بــه دالیــل متعــدد بــه 

ــت۱ . ــر افتاده اس تأخی

 از ایــن رو متصدیــان مطالعــات نظــری ســــند ملــی آمــوزش و پــرورش، تدویــن» فلســــفه تربیــت رســمی و عمومــی در جمهــوری اســــامی 
ایــران« را وجهــه همــت خویــش قــرار داده و كوشــــیده اند تــا بــه تبییــن چیســتی، چرایــی و چگونگــی تربیــت رســمی و عمومــی در جمهــوری 
ــه هــم پیوســته، مدلــل و مــدون برمبنــای » فلســفه تربیــت در جمهــوری اســامی  اســامی ایــران در قالــب مجموعــه ای جامــع، ســــازوار، ب
ایــران« بپردازنــد. چنانكــه گفتــه شــــد تــا كنــون اقــدام قابــل توجهــی در ایــن خصــوص انجــام نیافتــه اســــت؛ لــذا تدویــن »فلســــفه تربیــت 
رســــمی و عمومــی در جمهــوری اســامی ایــران« را می تــوان اولیــن گام جــدی در ایــن مســــیر محســوب نمــود. امــا پیــش از ورود بــه بحــث 
اصلــی یعنــی تبییــن مبانــی، چیســتی، چرایــی و چگونگــی تربیــت رســــمی و عمومــی الزم اســت اشــاره كوتاهــی بــه روش شناســی تدوین فلســفه 

تربیــت رســمی و عمومــی شــود.

* در ایــن تحقیــق، مقصــود از »فلســــفه تربیــت رســــمی و عمومــی در جمهــوری اســــامی ایــران« عبــارت اســت از:  مجموعــه ای جامــع، 
ســازوار، بــه هــم پیوســته، مدلــل و مــدون، كــه برپایــه »فلســفه تربیــت درجمهــوری اســــامی ایــران« بــه تبییــن چیســتی، چرایــی و چگونگــی 

ــردازد. ــران می پ ــی درجمهــوری اســامی ای ــت رســمی و عموم تربی

مباحث فلســفه تربیت رســمی وعمومی در اینجا ذیل چهار عنوان زیر طرح می گردند: 

- مبانــی تربیت رســمی وعمومی)مفروضات سیاســی، حقوقــی، روان شــناختی و جامعه شناختی(؛ 

- چیستی تربیت رسمی و عمومی)تعریف و ویژگی ها(؛ 

- چرایی تربیت رسمی و عمومی )ضرورت، غایت و هدف كلی(؛ 

- چگونگــــی تربیــت رســــمی و عمومی)اصــول كلــی، توضیــح الگــوی نظــری ســاحت های تربیــت وبیــان اركان و عوامــل ســهیم و مؤثــر در 
تربیــت رســمی وعمومــی(.

11- مبانی اساسی تربیت رسمی وعمومی - مبانی اساسی تربیت رسمی وعمومی 

فلســــفه تربیــت رســــمی و عمومــی ماننــد هــر نظریــه كان وخــرد تربیتــی بــر مفروضــات و مبانــی خاصــی اســــتوار اســت. در بخــش مبانــی 
اساســی تربیــت رســمی وعمومــی، چهــار گــروه مبانــی سیاســــی، مبانــی حقوقــی، مبانــی روان شــــناختی و مبانــی جامعــه شــناختی، بــا توجــه به 

خصوصیــات تربیــت رســمی وعمومــی، مطــرح می شــوند. 

۱-خوشــبختانه ســخنان مقــام معظــم رهبــری در اردیبهشــت 8۵ و مــرداد 8۶ و تأكیــد ایشــان مبنــی بــر لــزوم مشــخص شــدن فلســفه آمــوزش و پــرورش بــا جهت گیــری 
اســامی تحــت عنــوان اولیــن گام تحــول اساســی در ایــن نظــام، زمینــه بســیار مناســبی را بــرای اهتمــام بــه ایــن ضــرورت تاریخــی فراهــم آورد.
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۱-۱. مبانی سیاسی
 تربیــت رســمی و عمومــی بــه دلیــل قانون منــدی، رســمیت، عمومیــت والــزام آور بــودن حضــور متربیــان در آن بــا نظــام سیاســی حاكــم برجامعــه 
نســبت وثیقــی بــر قــرار می كنــد. در اینجــا بــه برخــی از مهمتریــن مبانــی سیاســی تربیــت در جمهــوری اســامی ایــران، كــه از اســناد معتبــر 

برگرفتــه شــده انــد، اشــاره می كنیــم: 

۱-۱-۱. هدف حکومت دینی زمینه سازی برای تحقق حیات طیبه است

ــت  ــت اســامی دول ــن، دول ــه اســت. بنابرای ــات طیب ــرای تحقــق حی ــن، زمینه ســازی ب ــا هــدف دی هــدف از تشــــكیل حكومــت متناســــب ب
»زمینه ســاز تحقــق حیــات طیبــه« اســت، نــه دولــت رفــاه. بــه بیــان دقیــق تــر، تأمیــن رفــاه هــدف اصلــی دولــت اســــامی نیســــت، بلكــه 
هــدف اساســی آن زمینه ســازی بــرای تحقــق حیــات طیبــه اســــت و هــر چنــد بــــا عنایــت بــه نقــش حركــت آگاهانــه واختیــــاری افــراد جامعــه 
در تحقــق حیــات طیبــه، توجــه دولــت اســامی بیــش از هــر موضــوع بــر تربیــت افــراد جامعــه تمركــز مــی یابــد؛ در عیــن حــال، از آن جــا كــه 
تأمیــن رفــاه و امنیــت و ماننــد اینهــا بــر موفقیــت هدایــت و تربیــت آحــاد مــردم تأثیــر آشــــكار دارد، دولــت زمینــه ســــاِز تحقــق حیــات طیبــه 

نیــز موظــف اســــت بــه تأمیــن رفــاه وامنیــت مــردم، همچــون مقدمــه ای بــرای تحقــق حیــات طیبــه همــت گمــارد.  

۲-۱-۱. تربیـــت شایســـته عمــوم مــردم بـــه لحــاظ حاکمیــت اصــل مــردم ســـاالری دینــی در حکومــت اســامی، هــم از جمله 
اهــداف تشــکیل حکومــت اســت و هــم بــا توجــه بــه تکیــه ایــن نــوع حکومــت برانتخــاب و حضورآگاهانــه مــردم، راهــکار اصلــی 

حفــظ وتــداوم نظــام سیاســی مطلــوب بــه شــمار می آیــد. 

در واقــع خاســــتگاه اقتــدار دولــت اســامی وحفــظ آن، انســانهای هدایــت یافتــه ای هســــتند كــــه در راه برپایی عدالــت، پایــداری حكومت دینی 
و گســــترش هدایــت، خســــتگی ناپذیــر مجاهــدت می نماینــد. بــه ایــن ترتیــب زمینــه ســــازی بــرای هدایــت یــــا تربیــت آحــاد مــردم، هــم 

مقصــد و هــدف دولــت اســــامی اســت و هــم، مبــدأ و ضامــن بقــای آن.

زمینه ســازی هدایــت مــردم ،از یــک ســــو توســط دولــت اســامی پیگیــری می شــود و گســترش مــی یابــد و از ســوی دیگــر میــزان توجــه مــردم 
بــه حفــظ حكومــت دینــی و تــاش ایشــان بــرای گســتردن حــوزه نفــوذ آن بــا حضــور در عرصــه حیــات اجتماعــی سیاســــی توســط آحــاد جامعــه 
اســــامی از عائــم هدایــت مــردم تلقــی می شــود. لــذا نهادهــای تربیتــی در جامعــه اســامی نســبت بــه زمینــه ســازی بــرای حضورآگاهانــه و 
مشــاركت فعــال عمــوم مــردم در حیــــات اجتماعــی وسیاســــی و تــاش و مجاهــدت آحــاد متربیــان بــرای پیشــــرفت و اعتــای مــداوم جامعــه 

مســئولیت دارنــد. از مصادیــق ایــن ســاز و كار »شــورا« اســت. 

۳-۱-۱. درحکومــت اســـامی پیشــرفت جامعــه، وســـیله ای بــرای بســط هماهنــگ ومتعــادل ظرفیت هــای وجــودی افــراد وتعالی 
تجــارب متراکــم جامعــه در جهــت تحقــق حیــات طیبــه اســت. 

ــم  ــارب متراك ــترش تج ــه و گس ــراد جامع ــودی اف ــای وج ــط ظرفیت ه ــرای بس ــزی ب ــت گذاری و برنامه ری ــامی سیاس ــت اس ــالت دول رســ
ــت رفـــاه )كــه  ــت اســــامی برخــاف دول ــذا دول ــه توســعه در مفهــوم محــدود آن( و ل ــار اســامی اســت )ن ــر اســاس نظــام معی اجتماعــی ب
تشكیـــات ایـــدئولوژیک سـرمایـــه داری تلقـــی می شــود(، از قــدرت اقتصــادی، صرفــًا هــم چــون ابــزاری بــرای تحقــق مراتــب حیــات طیبــه در 

ــرد.   ــره می گی ــاد به ــه ابع هم

ــه صــورت هماهنــگ و در چهارچــوب سیاســت های  ۴-۱-۱. در حکومــت اســامی مجموعــه نهادهــای فرهنگــی کشــور بایــد ب
کان کشــور و سیاســت های کلــی بخــش فرهنــگ )مصــوب مقــام رهبــری (عمــل کننــد. 

نظــام تربیــت رســــمی و عمومــی، كــه یكــی از مهمتریــن دســتگاه های فرهنگــی كشــور اســت، بایــد مطابــق بــا اصــل پنجــم قانــون اساســــی، 
در راســتای اصــول و سیاســت های فرهنگــی حاكــم بــر مجموعــه نهادهــای فرهنگــی كشــور تحــت نظــارت مقــام والیــت فقیــه، ســامان یابد.

۵-۱-۱. در حکومـــت اســـامی، جهتگیـــری تربیتــی از جملــه اولویتهای اساســـی همــه بخشــها و نهادهای اجتماعی وسیاســی و 
اقتصــادی اســت. 

بــا توجــه بــه مبانــی پیــش گفتــه، كل نظــام اســــامی، تحــت نظــارت والیــت فقیــه، بایــد بكوشــــد تــا فراینــد تربیــت توســــط نهادهــای تربیت 
رســمی و غیررســمی بــر اســاس معیارهــای اســامی تحقــق یابــد. از ایــن رو جهت گیــری تربیتــی از مهمتریــن اولویت هــای كل نظــام محســوب 
می شــود و لــذا برنامــه هــای سیاســی و اقتصــــادی تابعــی از جهــت گیری هــای تربیتــی نظام انــــد و نمی تواننــد تعییــن كننــده حــدود و ثغــور و 
كمّیــت و كیفیــت تربیــت باشــــند. ایــن جهــت گیری هــای اساســــی كــه عمدتــًا ماهیــت تربیتــی و هدایتــی دارنــد، در اصــل ســوم قانون اساســی 
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