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 ، با تاکید بر های تربیتی سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیتساحتتحلیل 
 ظهور ساز زمینه های تربیتمولفه

 1عقدا کریمی هادی
 2اشکذری دهقانی مهدی محمد

 چکیده
ظهور در ساز زمینه های تربیت    با هدف تحلیل و بررسی جایگاه توجه به مولفه ،پژوهش حاضر 

 از  استفاده با ؛های تربیتی مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت کشور     ساحت
و  توصیفی و از نوع تحلیل محتوا ،انجام شده است. روش پژوهش ساخته محقق یوارس فهرست

کم بر آن بنیادی  کدهند تحقیق نشان می. نتایج استرویکرد حا م بودن که با وجود حا
های   مولفه تر بهتوجه بیش ؛های تربیتی سند مذکور   ساز ظهور در ساحت های تربیت زمینه    مولفه
تربیت زیستی و بدنی و زیباشناختی و هنری ضروری به نظر  هایدر ساحتساز زمینه تربیت
احث مب رسد. همچنین با توجه به اهمیت مباحث مربوط به خودشناسی در فرایند تربیت و  می

های مربوط به ارتباط فرد با خود و   به مولفهآن است که انتظار  ،مربوط به حفظ محیط زیست
 ی شود.  تر   سند مذکور توجه بیشبه  ،در قسمت فلسفه تربیت رسمی عمومی ،فرد با خلقتارتباط 

کلیدی  ظهور،ساز زمینه های تربیتی، تربیت  مبانی نظری سند تحول بنیادین، ساحت: واژگان 
 .مهدویت

 

__________________________________   

 hadikarimi58@gmail.com      (مسئول نویسنده) فرهنگیان دانشگاه تربیت علوم گروه . استادیار  1
 mehdiashk@iran.ir   فرهنگیان             دانشگاه اسالمی تربیت و  معارف گروه . استادیار  2
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 مقدمه
کثر جوامت و نظامکه   با توجه به این مخاطب  گروه وسیعی از مردم ،های سیاسی  در ا

 تربیت و نظام تعلیم ؛های آموزشی و تربیتی نظام تربیت رسمی و عمومی آن جوامت هستند  برنامه
 سازی، در   فرهنگ  و پذیری جامعه عامل ترین  مهم عنوان به تواند  رسمی و عمومی کشورها می

. از (128ص :1387 مرزوقی،)نقش موثری داشته باشد  ،نو نسل فکری هدایت ها و  ارزش لانتقا
هایی است که ترین نهاد  ، یکی از مهمنظام آموزش و پرورش بسیاری از جامعه شناسان،دیدگاه 

بر اساس وضت  در تمام ابعاد اعتقادی، اخالقی و جسمانی،را های ایده آل   توانایی تربیت انسان
ع پور،)داراست مطلوب مورد نظر برنامه ریزان فرهنگی کشور  وجود چنین  .(27ص :  1398 شار

های آموزشی کشورها سبب شد متخصصان کشورهای مختلم با استفاده از   در نظام کارکردهایی
جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی تربیتی مناسب از ظرفیت نظام تربیت رسمی عمومی در 

ترین   یکی از مهمدهی به فرهنگ عمومی و سبک زندگی افراد جامعه استفاده کنند. البته شکل 
تدوین و تصویب مبانی فلسفی متناسب با مبانی  ،عوامل تعیین کننده برای تحقق این مهم

کم بر آن جوامت میحکمر که با توجه به نقد مقام معظم و این، امری است باشد.   انی و سیاسی حا
موزش و پرورش کشور و لزوم توجه به آبر نظام  یاری از متخصصان تربیت اسالمیبس رهبری و

زمینه  ؛(8ص :1390شورای عالی انقالب فرهنگی، تحول و طراحی مجدد در مبانی فلسفی آن )
مبانی نظری سند تحول بنیادین »سندی با عنوان  ،در نهایتو  ،ای را فراهم آورد  گسترده تالش

سه تهیه و تصویب شد. سند مذکور « سمی عمومی جمهوری اسالمی ایراننظام تعلیم وتربیت ر
قسمت تربیت رسمی در جمهوری اسالمی ایران، تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران 

در قسمت مربوط به  .شودرا شامل میو رهنامه تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران 
های فلسفه تربیت در جمهوری   در بخش چرایی تربیتسند مذکور که تحت عنوان  هدف گذاری

توجه قرار گرفته، مورد  اسالمی ایران و فلسفه تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران
تربیتی شش گانه، الگویی مناسب برای تدوین هدف  هایسعی شده است با نگاه به ساحت

اس و با توجه به نقش تربیت در شکل برای نظام آموزشی کشور در نظر گرفته شود. بر همین اس
موزشی کشور در انتقال مباحث اخالقی و آدهی به فرهنگ عامه و همچنین جایگاه نظام 

م اعتقادی به نسل نوجوان و جوان کشور که معموال در سن بلوغ و تکلیم شرعی مخاطبان نظا
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به معارف دین آشنا با مباحث مربوط  ،بایست در این دوران  آموزش و پرورش کشور هستند و می
ترین   به عنوان یکی از مهم زمان امام شناخت و تیمهدوموضوع  با مالحظه جایگاهشوند و 

تقادی، اجتماعی، اقتصادی جایگاه و کارکردهای اع معارف اسالمی کهمباحث مربوط به مباحث 
بر اساس نگاه تمدن گرایانه به اسالم و حکومت  شکل گیری حیات طیبهبسیاری در  و سیاسی
مهدویت و تربیت  های  میزان توجه به مولفه ی و تحلیلبررسبه  ؛ در پژوهش حاضر دینی دارد
 در  مطرح اهداف با ما  یمستق که یتیترب یها  ساحت به مربوط یها  قسمتساز ظهور در   زمینه
 پردازیم.   می ؛دارند ارتباط تحول سند

 یمبانی نظر

 انتظار  .1
دقت  و تامل با نگاه معنای رفته و به ر است که در باب افتعال به کا نظر  ریشه از  «انتظار » واژه
نیز به معنای نگاه با تامل و دقت در  «نالقرآ کلمات فی التحقیق» کتاب در این واژه . باشد  می

است  امری ،آن عالی مفهوم به (. انتظار 184ص ،12ج: 1385 مصطفوی،)1چیزی آمده است
 همواره ،های اسالمی  آموزه در  .است انسانی حیات الزمه و شدهسرشته  انسان نهاد با که فطری
چه  فرج: پرسید ؟ع؟صادق امام از  ابوبصیر  ،مثال عنوان به .است بوده مطرح انتظار  مفهوم
 کس آن! کنند؟  کسانی هستی که دنیا را طلب می از  هم تو» :فرمود حضرت آن بود؟ خواهدزمانی 
 ،1 ج: 1407 کلینی،) 2«استشده  فرج انتظارش، جهت به او براى بشناسد، را امام قیام که
ج را بزرگ ؟ع؟و امام سجاد (371ص : 1403 مجلسی،) 3داند  ها میترین گشایشنیز انتظار فر
 (. 122ص ،52ج
است و به  همراه «ظهور » و «فرج» ،«قیام» پسوند همواره با ،انتظار واژه  ،شیعی فرهنگ در  

 حجتآخرین  ظهور  برای بودن راه به چشم و؟جع؟ عصر  ولی والیت و امامت بر  استوار  ایمان
__________________________________   

 «.معاینته و  الشی تامل هو  و  النظران کذالک و  بالعین الشی تامل النظر »  1.
، عرف َمن الّدنیا؟ یرید مّمن انت و  ابابصیر  یا. »  2  «.النتظاره عنه فرج فقد هذااالمر
 «.الفرج اعظم من الفرج انتظار . » 3
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 از  یکیانتظار  .گیتی داللت دارد سراسر  در  صالحان حکومت برپایی برای آمادگی و هیاالمعصوم 
 ظهور  به اعتقاد که است برخوردار  اهمیتی چنان از  و رود  می شمار  مهم و اساسی به بسیار  مسائل
 تصدیق و تکذیب ردیم در  تصدیقش و تکذیب و قیامت وقوع ردیم در  ؟جع؟مهدی حضرت
کرم رسول  (. 63ص: 1384 هاشمی،) باشد  می ؟لص؟ا

 . انتظار منفعل2
سطحی و بدون توجه به قراین  است که با برداشتمربوط  کسانی دیدگاه به «منفعل انتظار »

 و انتظار  عصر  در  حرکتی و امیق گونه هر  نفی)مبتنی بر روایات  برخی مفاد به صدور، نسبت
 صاحب که ابوبصیر  به ؟ع؟صادق اند؛ مانند پاسخ امام  توجه داشته (آن بودن نافرجام یا و بطالن
 را فرد آن اطاعت و دانسته طاغوت ،شود افراشته بر  قائم حضرت قیام از  قبلرا که  پرچمی هر 

 سوء از  جلوگیریبر  که فرمایش امام، غافل از این. داند  می خدا اطاعت از  شدن خارجهمان 
 خود قیاممبتنی است تا اینان  «مهدی» نام از  عباسیان، گروه نیز  و شیعی عناصر  برخی استفاده
این . نیابند دست خود سیاسی اغراض به و نکنند قلمداد موعود مهدی قیام را امیه بنی علیه
 طبیعی، و انسانی عوامل برای و دانند  می هیاال مشیت و اراده معلول تنها را ظهور  پدیده ،گروه
 تهیه و سازی زمینه به را شیعیان نیز  غیبت عصر  در  ،دلیل همین به. نیستند قائل چندانی نقش

 .دانند  نمی مکلم ظهور  مقدمات
 تا و آید  می حساب بهحرکت روشنی  اصالح، هر  زیرا است؛ محکوم اصالحی هر  نگرش، این در 
 ،برعکس بلکه ؛شود  نمی ظاهر  غیب دست دارد، وجود روشنیمؤلفه  اجتماع صفحه در  که زمانی
 کلی اصالح همقدم که این حکم به رواست؛ پلیدی هر  و کشی حق تبعیض، ظلم، فساد، گناه، هر 

 مشروع را نامشروع وسیله ها  هدف المبادی؛ تبرر  اتالغای» زیرا ؛کند  می نزدیک را بوده و فرج
 .است انتظار  شکل بهترین و ظهور  تیتسر به کمک بهترین فساد، اشاعه و ترویج پس، .«کند  می

 بلکه در  ،دارد آشکار  تضاد اسالم، سیاسی احکام قطعی محکمات البته چنین نگرشی نه تنها با
 زیرا است؛ شده کشیده بطالن خط انتظار، از  نادرستی برداشت چنین بر  ،؟ع؟بیت اهل های  آموزه
آن را با عباراتی مانند روایات،  ، بلکهشده استعنوان  «عمل» سنخ از  تنها در روایات انتظار نه 

 أعظم من الفرج إنتظار » :عمل ترین  بزرگ ؛«الفرج انتظار  یأمت أعمال أفضل» :عمل بهترین
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 امام .اندمورد توجه قرار داده ؛«الفرج انتظار  یأمت جهاد أفضل» :جهاد ترین  محبوب و «الفرج
گر  و شیعه بزرگ مصلحان از  یکیعنوان به خمینی  جامت، بندی طبقه یک در  ؛انتظار  اندیشه احیا
 شیوع حدی تا اسالمی انقالب پیروزی از  قبل دوران در  که را منفی نگرش نوع این طرفداران
گرا، دسته چند به بود، یافته گروه در نقد این د. و نکن  می تقسیم گریز، تکلیم و طلب عافیت انزوا
 یند: گومی

ُلوا: فرمایدمی که اسالمی! خردان بی ای ات ِ َ ِرِك  >َوق  ْ ة    ن َ ی  اْلُمش 
ُكْم ت ُ  َكَما َكاق ََّ ُلوت َ ات ِ َ < ق  ة  

 َكاق ََّ
: فرمایدمی که اسالمی شوید؟ دیگران طعمه تا بنشینید گویدمی (؛ آیا36)توبه:

ُلوُهْم  ت ُ ُ ت ْ َح  >َواق ْ ُموُهْم  ث  ت ُ ق ْ ق ِ َ وُهْم  ت  ِرح ُ ح ْ
ُ ت ْ َح  ِمن ْ  َوا َ وُكْم< ث  َرح ُ ح ْ

 گویدمی (؛ آیا191)بقره: ا َ
ُلوا: فرمایدمی که اسالمی شوند؟ چیره شما بر  دیگران تا بگذارید دست روی دست ات ِ َ  >َوق 

ِه  ِل ی  َسب ِ  یف ِ  ِ  الَلَّ ذ 
َّ
ُكْم<ت ُ  ن َ ی  اَل ُلوت َ ات ِ َ  اسالمی د؟یکن دیگران تسلیم را خود گوید(؛ می190)بقره: ق 

َیَْاْلَخ»:فرمایدمی که ََر  ه  ل   ََِفََك  ََِفَیَْالس خ ََوخ تخ ْ َََتخ ِ
ََِظل  ََِفَیَْالس خ ََوخ ََیَ ِقَیَ َلخ اسخ ََالن خ ََِإل خ َیَْالس خ ََف  َوخ

َ َیَ الس   الََِوف  قخ َیمخ ِةََد  ن خ ََاْْلخ ارََِوخ ِةَ»ََوَ«الن خ ن خ ََِلْلجخ اب  َیَ َبخ ال  ََقخ ه  ََلخ اب  اِهِدََبخ جخ َیاْْل  : 1407)کلینی،  «نخ
 آیا کشور؛ استقالل برای و اجانب با جنگ برای دیگر  احادیث و آیات صدها و (؛2، ص5ج

 (.231تا: صدارد؟! )امام خمینی، بیمی باز  جنگ و کوشش از  را مردم

 ظهور ساز زمینه انتظار  .3
 انوری،) است امری دادن انجام مقدمات آوردن وجود به معنای به لغت، در  «سازی  زمینه»
 و چینی مقدمه معنای به توان  میرا  ظهور  سازی زمینه اساس، این بر (. 3877ص ،5ج :1381
بستری  و زمینه ،جامعه مهدوی شدن محقق(. 23ص :1390 آیتی،)دانست  ظهور  برای آمادگی
 جامعه آن توحیدی و دینی های  ارزش و فرهنگ مقتضیات و شرایط با متناسب باید که طلبد  می
میان پژوهشگران  غالب در این نوع نگرش به انتظار که خوشبختانه نگرش در  .گردد آماده

 تیتسر در  ایکننده تعیین و مؤثر  نقش جمعی، خواست و تالش اراده، تنها نه ؛باشد  معاصر می
 بی و نامعقول امری ساز، زمینه اقدامات و سازکارها به توجه بدون انتظار  اساسا بلکه ،دارند ظهور 

 جزو موجود، وضعیت تغییر  برای تالش و گذشته اوضاع دقیق ارزیابی که نگرش این در  .معناست
 حدی تا نیز  منتظر  شخص اجتماعی و فردی تکالیم شود،  می محسوب انتظار  تفکر  الزامات
 .گردد  می روشن
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بر انتظار و تقوای منتظران متناسب است که ایشان  ؟ع؟فرمایش امام صادقبا  این نوع انتظار 
کید دار  ،هی عمل کرده استمبنای تقوای االد و حتی اجر و پاداش کسی که در دوران انتظار بر نتا

(. 200ص :1376نعمانی، ) 1مام زمان؟جع؟ را درک کرده استکه اکنند عنوان میهمانند کسی 
 فراهم برای تالش و تعهد شناخت، و است آفرین نیرو و بخش تحرک آور، تعهد این نوع انتظار 

کی، و ورع کسب برای جسمی و روحی فکری، های  آمادگی ایجاد راه از  ظهور  مقدماتکردن   پا
 جوهر  جامعه در  پلیدی و ظلم مظاهر  زدودن و اخالقی های  فضیلت گسترشبه منظور  تالش
 الزم،امکانات و بسترهای  نبود رغمبه  را آن خداوند که نیست چیزی ظهور  هدیه .است آن اصلی
گاهی و شعور با  مردم که استآن  ،مهم این شرط بلکه کند، تحمیل بشری جامعه بر   و میل با و آ

 ریزی، برنامه و مجاهدت با و کنند درک را حجت حضرت ظهور  ضرورت و اهمیت خود، انتخاب
 وعده وکند  مند  بهره نعمتی چنین از  را آنان خداوند تاکنند  تالشرویکرد  این تحققبه انگیزه 

 .گردد محقق موعود، منجی ظهور  بر  هیاال
 و دارد هیاال ای  سرچشمه که است اجتماعی تغییرات جمله از  ،منجی ظهور  شیعه، دیدگاه از 

 خارجی و عینی های  زمینه به ها  انقالب همه همانند اجرا،جنبه  از  ؟جع؟موعود مهدی انقالب
 سازی زمینه رکن ترین مهم ،بنابراین. باشد موجود آن برای مناسب فضایی باید و دارد بستگی
 و فرهنگی عوامل به توجه خداوند، حجت حضور  برای آمادگی سمت به جامعه تغییر  و ظهور 
 پرتو در  که است انسانی کماالت پرورش و ها  انسان شخصیت ارتقای و توسعه رشد، به اهتمام
 مسئول، و کارآمد منتظران تربیت و نیروسازی. است پذیر  امکان تربیت راه از  برتر، آل ایده گزینش
 حکومت ظهور  برای جامعه آمادگی. رود  می شمار  به ظهور  سازی زمینه در  عامل ترین  محوری
 و حضور  مهدوی نهضت در  توانند  می کسانی. ها نیازمند استآن تربیت و نیرو جلببه  مهدوی،
 و فکری رشد و بلوغ اثر  بر  ،متناسب تربیتیمندی از ضمن بهره که باشند داشته صحیح مشارکتی
 . باشند داشته سازی جامعه در  شرکت توان روحی،

__________________________________   

 بعده القائم قام و  مات فإن منتظر  وهو  األخالق محاسن و  بالورع لیعمل و  فلینتظر  القائم أصحاب من یكون أن سر  من. » 1
 «.فجدوا أدرکه من أجر  مثل األجر  من له کان
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 ظهور ساز زمینه تربیت. 4
 که شده یاد هاییگروه از   هاآن  در  که است احادیثی مضمون از  برگرفته ،«ساز زمرینه» اصرطالح

 ؟جع؟زمران  امام  قیام برای را الزمهای زمینه و  بسترها ؟جع؟ مهدی حرضرت ظرهور  از   پیش
  است  عربی در  «اعرداد» و «تروطیه» و «تمهید» کلمۀ فارسی معادل اصطالح، این. آورندمری فرراهم
«  یُرَوّطئون»  کلمات .است  بسترسازی و کردن  آماده ،م کردنفراه چینی،مقدمه معنای به که
ّنَ » و( 1368ص ،2ج :1395 قرزوینی،)  هرمین به ،احادیث در  ؛(320ص: 1376 ،نعمانی) » َلُیِعّدَ

 و مقدمات ایرجاد وکردن  فراهم  یعنی ظهور، ساز   تربیت زمینه معنا، ایرن بره تروجه با .مرعناست
 غیبت، پردۀ از  امرام  شردن خارج و ظهور  تحقق  برای  شرایط  که ایگونهبه ؛ ظهور   علل و اسباب
 بخشد تحقق را  اش  جهانی  حرکومت وکند  آغراز  را خود حرکت بتواند امرام تا باشد هموار  و مهیا
 (.20ص: 1388 پورسیدآقایی،)

 و محوری نقشی ؛است آدمی فطرت مقتضای که پروردگار  با ارتباط  ُبعد ،تربیتی  نرظام ایرن در 
 بره او پذیرش و انسان یگانۀ رب عرنوان بره خدا شناخت روابط، نوع  این   اساس. دارد مرکزی
 ،1ج :1399 باقری،) است غیر  ربوبیت از پرهیز  و او ربوبیت به دادن تن عمال  و  خویش  رب  عرنوان
 در  او  نقش پذیرش نیز  و او صفات و خدا به ایمان و معرفت که بر همین اساس است(.  61ص
 فرد وی، خاشعانه و خاضعانه پرستش و هاانرسان و خرود جمله از  ؛هستی نظام  اداره و  امر  و خلق
 . کندمی هدایت کمالش به را

 گرایش بر مبنای ،توجه قرار گیردساز مورد   تواند در تربیت زمینهیکی دیگر از ابعادی که می
 بارا  انسان ارتباط که زمینهاست   کاستی و نقص از  بیزاری و انزجار  و مطلق کمال سوی به فطری
قردرت حب ذات در  بره توجه با(. 108 ص : 1391 منطقی، مساعد و)کند فراهم می خویشتن

تواند در عادت انسان میمسیر درست کمال و س در کسب بینش و انتخاب انسان و توانایی او
 سلوک و سیر  به ،آفات و  موانتکردن  برطرف و سعادت عواملکردن  فرراهم سالم برا پرتو تربیت
 انسانی خود سوی به طبیعی خود  از  و  برساند آن مراحل ترین  عالی به را خود تا دهد ادامه خویش

 و اهللةخرلیف و دهرد جرهت تغییر _  است حق  ذات  از   مرظهری کره_  اعرال خوِد  مرحله به سپس و
 .(72ص : 1395 دیگران، و اعرافی) گردد هیاال صفات و اسماء مظهر 
 وجود فرد هر  در  توانمندی و گرایش صرورت بره کره آدمی  فطری  های  جنبه از  دیگری دسته
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 « بالطبت  مدنی»است که انسان  روایرن از  و اسرت دیگران با ارتباط  توانمندی و  گرایش دارند،
 مرراحل همۀ در  گرایش اینکردن   عملیاتی و  توانمندی این رساندن فعلیت به. است شده  نامیده
 ظهور  و تربیتی تحوالت در   تواندمی ،یکدیگر  با آدمیان معاشرت چرگونگی در  و زنردگی

 کشم و  خود  بهتر  درکبر  حتی و ؛ برالنده و  مرطلوب  صرورت به ،افراد  بالقوه  هایتوانمندی
  خرود از  بینانهواقرت و درسرت تصورى به یابیدست و خود هاىناتوانی و هاتوانمندی ها،ویژگی

 (. 201ص : 1397 شریفی،)موثر باشد 

 زندگی در  آدمی که داد توضیح توانمی چرنین ساز،  نظام تربیت زمینه ُبعد چهارمین توضیح در 
 و دریا بریابان، و جرنگل دشت، و کوه آسمان، و زمین. است ارتباط در  خرود اطرراف دنریای با

 خرالق عظمت و قدرت از   نمودی ،طبیعت درشت و ریز  مظاهر  و هاجلوه تمام و حیوانات خشکی،
 رابطۀ ،بنابراین. دارنرد ژرف اثرری زنردگی به نرسبت انرسان دیدگاه بر  و هستند هستی آفرریننده و

گاهی و درک اساس برر  مروجود، هر  با انسان گر  و است موجود  آن  به نسبت او آ  به نسبت ا
 رابطه جعفری عالمه. شرد نخواهد مایل آن به گاههید باشد، نرداشته فرهمی و درک موجودی
 حد ترین  عالی تا جهان این شناخت:  است  کررده بریان اصل سه در   را  هستی جهان برا انرسان
 از  یرکی کره جرهان این به نسبت ملکوتی احرساس و جرهان تکوینی قوانین گرفتن جّدى ممکن،
 (. 354 - 350ص : 1376 جعفری،) است آن  گررفتن  جرّدى مهم نتایج

معارف  و کارکرد نظام تربیتی در کادر سازی و تربیت افراد متعهد و معتقد به گاهیجا با توجه به
ح در ابعاد  ترین یکی از مهم رسد  یم نظر  هب ؛ساز ظهور   انتظار زمینهاسالمی و مباحث مطر

ارتباط با های ارتباطی با خداوند،   ربیت افرادی که بتوانند در مولفههای کمک کننده به ت  ابزار 
ظهور توجه داشته ساز زمینه ابعاد تربیت بهخلقت همواره ارتباط با خلق و ارتباط با خودشان، 

 کشور  تیترب و میتعل نظام یها  تیظرفاستفاده از کنند؛  باشند و سبک زندگی خود را بر آن استوار 
. البته با توجه به هستند نوجوان و جوان جامعه پسران و دختران، ،مخاطبان اصلی آن که است

 ادامه در  ؛خصوص سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش کشور   هجایگاه اسناد باال دستی و ب
های   و مشخص کردن ظرفیت سند مذکور در های تربیت   ضمن تبیین مباحث مربوط به ساحت

با استفاده از روش تحلیل محتوا به تحلیل رویکرد سند مذکور به مباحث در ادامه  آن،موجود در 
 پردازیم.  ساز ظهور میمربوط به تربیت زمینه
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 تحول بنیادینهای تربیتی سند   . ساحت5
 شورای تصویب به 1390 سال در  که کشور  پرورش و آموزش نظام بنیادین تحول سند تدوین 
 نظام برای   ریزی برنامه و گذاری  سیاست زمینه در  مهم اسناد از  یکی ؛رسید اسالمی انقالب عالی
حیات طیبه را وضت  که پس از آن ،هایی از سند مذکور   بخشی در  کشور است. پرورش و آموزش
دستیابی به  ؛کند  الهی تعریم میر اساس نظام معیار ا ب زندگی بشر در همه ابعاد و مراتب، بمطلو

در تمام ابعاد را به عنوان هدف اصلی فرایند تربیت در جمهوری اسالمی  مراتبی از حیات طیبه
 یعموم یرسم تیترب و میتعل نظام در  نیادیبن تحول ینظر یمبان)کند   مطرح میایران، 
 با عنوانهایی   قسمتدر سعی شده است  . در ادامه(139ص  :1390 ران،یا یاسالم یجمهور

و چرایی تربیت رسمی عمومی  ؛(157 -154ص ،همان)چرایی تربیت در جمهوری اسالمی ایران 
به اهداف تربیت در جمهوری اسالمی ایران و  (؛312-297ص همان،)در جمهوری اسالمی ایران 

ر این ود. مولفان سند تحول داهداف تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران پرداخته ش
های   در قالب ساحت های متعدد حیات طیبه  شئون و جنبه توجه بههایی را با   بخش ،ها  قسمت
و  یستیز  تیترب ساحت ،یاسیس و یاجتماع تیترب ساحت ،یاخالق و یعباد ،یعتقادتربیت ا
 تیترب ساحت و یا  حرفهو  یاقتصاد تیترب ساحت ،یهنر ی وشناخت بایز  تیترب ساحت ،یبدن
و بر اهمیت و کارکرد آن در هدف گذاری، برنامه ریزی و داده  قرار  توجه مورد یفناور و یعلم

کید امری که سبب شد پژوهش حاضر تحلیل  ؛(همان)اند کرده ارزشیابی فرایندهای تربیتی تا
های مذکور در   که ساحت محتوای این بخش از سند را مورد توجه قرار دهد. البته با توجه به این

آن که به تربیت در معنای عام )یکی فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران  ست:ا دو قسمت
و دیگری فلسفه تربیت  (جامعه توجه دارد عموم افرادهای زندگی   جنبهپردازد و به تمام   می

کید تر به فرایند تربیت در نظام آموزش و پرورش   رسمی عمومی در جمهوری اسالمی که بیش تأ
و ها ؛ و با مالحظه مؤلفهها هستند  علمان و دانش آموزان و والدین آنآن مکه مخاطبان دارد 

های   اضر سعی شد تحلیل محتوای ساحتدر پژوهش ح ،مربوط به این دو نوع تربیت اقتضائات
 صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد. ه تربیتی مطرح در دو قسمت مورد نظر ب
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 سوابق پژوهش. 6 
 با موضوع تربیت و مهدویت با استفاده از روش تحلیل محتوا دیهای متعدپژوهشهر چند 

کثر مطالعات ،تحقیقات انجام شده؛ براساس انجام شده است صورت گرفته، به تحلیل  در ا
های مختلم تحصیلی پرداخته شده است که در   با موضوعات و پایه های درسی  محتوای کتاب

 :شود  ها اشاره میادامه به تعدادی از آن
 های  مؤلفه به توجه میزان بررسی» عنوان  برا  کره ،( 1392) نجفی و هرندی جعفری پژوهش
 و محورها بررسی به ؛پذیرفته انجام «ایران  متوسطه  دوره درسی برنامه محتوای در  مهدویت
 مطالعات ،فارسی  ادبیات زندگی، و دین هایکتاب در  مهدویت با  مرتبط  مفهومی های  مؤلفه

  است. پرداخته  متوسطه دوره اسالمی انقالب تاریخ و اجتماعی
 درسی های  کتاب محتوای تحلیل» عنوان با که دیگر  ای  مطالعه در  ،(1391) هرندی  جعفری
 آمده نایل یافته این به؛  داده  انرجام «مرهدویت  مرباحث  به توجه میزان لحاظ بره  ابرتدایی  ر دوره
(  مورد 252 با) آسمانی هایهدیه هایکتاب به نسبت( مورد 263 با) فارسی  های  کتاب  کهاست 
 و مرحورها و مهدویت  با  مرتبط مفاهیم به را  تری  بیش توجه( مرورد 92 برا) اجرتماعی  تعلیمات و

 . اندداشته  آن مفهومی هایمرؤلفه
 به اعتماد تأثیرگذاری هایعرصه: تربیت و مهدویت» عنوان با پژوهشی در  ،(1390) صمیمی
 داند،  نمی  اعتقادی  ای  مقوله صررفا   را  مرهدویت ،«حردیث و  قرآن دیدگاه از  فرد اصالح  در   مهدویت
های قالب در  را خود ویژه نتایج و آثار  کره انگارد  می اخالقی و تربیتی آموزشی،  مفهومی  را آن بلکه

 دهد: ذیل نشان می
  ترحرک ،آینده  به امید ،روانی  آرامش و تسکین) عاطفی ؛(نادانی و جهل از   رهایی)  فکری ابعاد 
 بر  امام نظارت پارسایی،) اخالقی ؛(خواهیآرمان و مشکالت برابر   در  مقاومت و صربر  پویرایی، و

 نهی و معروف به امر  ستیزی،ظلم  روحیه ،داریدین) عملی و( فرد مداوم آمرادگی و انرسان اعمال
 .( منکر   از 

 آمروزشی هایبررنامه در  مهدویت  سیمای»  عنوان با پژوهشی در  ،(1387) مرزوقی هاییافته
 و گذاریهدف حروزه در  ایشرده ریزیبررنامه و مندنظام توجه که است آنگویای  ،«مدارس
 .ندارد وجود ابتدایی دوره درسی مرنابت در  مرهدویت، تفکر  ترویج برای محتوا تدوین
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 پژوهشروش 
 تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی مورد استفاده، و روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

نوعی تحلیل محتوا است که ضمن  ،تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی باشد.  می
بر کشم معانی اصلی و یا مضامین  ،مورد نظر در متنمضامین شناسایی و کمی کردن کلمات یا 

کید دارد  تعیین شاخص در این (. مقوله بندی و 72ص :1396)کریمی عقدا و قادری مقدم، آن تا
ای انجام گرفته است. همچنین واحد ثبت در پژوهش   پژوهش، با استفاده از روش جعبه

 مضمون و روش شمارش نیز فراوانی بوده است.

 گیری  ابزار اندازه
سالمی در های ا  به آنچه در آموزهبا توجه  ،ساخته محقق تحلیل محتوای وارسی ابتدا فهرست

باقر صدر در طابق الگوی شهید آیت اهلل سیدمحمد م ؛ظهور آمده است خصوص شرایط و بستر 
ارتباط فرد با  ح یزدی در مباحث اخالقی بر اساسکتاب الفتاوی الواضحه و آیت اهلل مصبا
مطابق جدول شماره  (؛1: ص1386)اعرافی و همکاران،  خداوند، با خودش، با خلق و با خلقت

ح در   تحلیل محتوا با توجه به ساحت آماده شده است. چهارچوب مفهومی یک های تربیتی مطر
( 2در قالب شش بعد و چهار مولفه )جدول شماره  ،سند تحول بنیادی نظام تعلیم و تربیت کشور 

 طراحی گردید. 
 انهفهرست وارسی محقق ساخته با توجه به الگوی تعاملی چهار گ. 1جدول

 عملکردی عاطفی شناختی سطح / ابعاد

ارتباط با خدا 
 )االهی(

معرفت عمیق به یکتایی، 
خالقیت، ربوبیت، الوهیت و 

 عدالت خداوند

رضا و تسلیم، پذیرش 
احکام االهی، خشوع، 
 ایمان وثابت قدم بودن

تقوا، اخالص، دعا، 
عبادت، پرداخت خمس، 
پرداخت زکات، اطاعت و 

 شکر نعمت

خود  ارتباط با
 )فردی(

خودشناسی و شناخت میزان 
 وابستگی خود به خداوند

احساس حضور در محضر 
امام، خود ارزشمندی، 
 سعادت خواهی و آرامش

محاسبه نفس، 
داری، رعایت خویشتن

 نظم و خودسازی
دعا، عدالت، مهرورزی به همدلی، صبر بر هجران،  شناخت بصیرت، امام، شناختارتباط با خلق 
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 عملکردی عاطفی شناختی سطح / ابعاد
 امام، به نسبت منتظر  وظایم )اجتماعی(

 ی،واقع منتظران شناخت
 و ظهور  هایزمینه شناخت
 امام حکومت هایویژگی

دوستی با دوستان و 
دشمنی با دشمنان امام، 
والیت پذیری، امید به 
آینده، صله رحم و وحدت 
و همبستگی، اشتیاق 
نسبت به دیدار امام و 
 حمایت و احترام به امام

امام، امام، اطاعت از 
مهرورزی، امربه معروف و 
نهی از منکر، مجاهدت تا 
سر حد شهادت، انتظار 
فرج، موضت گیری نسبت 

ها، بخشش مال، به بدعت
از خود گذشتگی و معرفی 

 امام به دیگران

ارتباط با خلقت 
 )زیست محیطی(

شناخت هستی، شناخت 
هدفمندی هستی، مخلوق 
بودن برای هستی و نعمت 

 انسان بودن طبیعت برای

مسئولیت پذیری نسبت 
به مخلوقات خداوند و 
عدم دلبستگی و عدم 
 وابستگی به دنیا

بهره مندی مناسب از 
طبیعت و کمک به آبادانی 

 شهرها و روستاها

 به ؛است شده استفاده متخصصاندیدگاه   از  پژوهش، روایی وجود از  اطمینان حصول برای
دادی از مراه احادیث و روایات مورد نظر در اختیار تعبه ه محتوا تحلیل اولیه فرم که ترتیب این

ایشان و اصالحات  هایدیدگاهن و حدیث قرار گرفت و بعد از بررسی صاحب نظران حوزه علوم قرآ
اختیار گروهی دیگر از متخصصان تربیت اسالمی قرار  فهرست وارسی تحلیل محتوا در  ،مورد نظر 

 چارچوب قالب در  محتوا تحلیلای از نمایه ،هاآندیدگاه  اعرمال از   پس  گرفت که در نهایت 
 . شد  مطابق جدول شماره یک پژوهش تهیه مفهومی
آزمون مجدد استفاده شد. بدین صورت که  -از روش آزمون  ،تعیین پایایی ابزار تحقیق  برای

 و میتعل نیادیبن تحول سند ینظر یمبان در های تربیتی   های مربوط به ساحتابتدا قسمت
با دقت مطالعه و مضامین مورد نظر مشخص و  ،رانیا یاسالم یجمهور یعموم یرسم تیترب
طالعه و کدگذاری قرار بار دوم همان قسمت مورد مرش شد و سپس بعد از گذشت دو هفته، شما

 های شمارش شده حاصل شد.  بین فراوانی% 90ضریب همبستگی  گرفت که در نهایت،

 های پژوهش   یافته
های تربیتی فلسفه تربیت در مبانی   پژوهش: در محتوای مربوط به ساحت نتایج سوال اول
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به چه میزان به ابعاد و  ،نظری سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران
 توجه شده است؟ ساز ظهور امام زمان؟جع؟تربیت زمینههای   لفهمو

های تربیتی بخش فلسفه تربیت   حتبه سا ای مربوطه سوال پژوهش تحلیل محتودر پاسخ ب
 ارائه شده است.  3پرداخته شد که نتایج آن در جدول شماره  در جمهوری اسالمی ایران

 رانیا یاسالم یجمهور در  تیترب فلسفه به مربوط یمحتوا لیتحل یمفهوم چهارچوب .2شماره جدول

تعداد  های تربیتیساحت
 جمالت

 ساز ظهور زمینههای تربیت مولفه
 مجموع

 

ارتباط 
 با خدا

ارتباط 
 با خود

ارتباط 
 با خلق

ارتباط با 
 درصد فراوانی خلقت

تربیت اعتقادی، عبادی و 
 92 50 2 11 14 23 54 اخالقی

 84 53 3 22 10 18 63 تربیت اجتماعی و سیاسی

 84 21 3 4 8 6 25 تربیت زیستی و بدنی

 77 17 3 4 5 5 22 تربیت زیبا شناختی و هنری

 86 30 2 10 8 10 35 ایتربیت اقتصادی و حرفه

 86 26 3 8 6 9 30 تربیت علمی و فناوری

 85 196 16 59 51 71 229 مجموع

تمامی اهداف تربیتی  ،در جامعه دینیانتظار بود در ابتدا الزم است به این مهم اشاره شود که 
 های تربیتی اجتماعی و  ساحتد و لذا تمام اهداف مطرح در نهی تدوین شوبا جهت گیری اال

هنری و ساحت تربیت علمی و  ای، زیستی و بدنی، زیبا شناسی و  حرفهاقتصادی و  سیاسی،
اما متاسفانه در مبانی نظری  باشند؛فناوری بر مبنای اهداف ساحت اعتقادی، عبادی و اخالقی 

ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی در کنار  ،ور سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت کش
های تربیتی را تحت تاثیر قرار   گذاری سایر ساحتو هدف های تربیتی قرار گرفته  یر ساحتسا
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 داده است.
های تربیتی مطرح در فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران   ساحتآنچه در تحلیل محتوای 

ح در دهد که اساسا م  ینشان م (.2شماره جدول)به دست آمد  یزان توجه به مباحث مطر
معنا داری از مباحث مطرح در بخش فلسفه به طرز  ،های تربیتی در این بخش از سند  ساحت

باشد؛ به طوری که در بخش فلسفه   تر میعمومی در جمهوری اسالمی ایران کمتربیت رسمی 
های تربیت با مولفهعدد از آن  196جمله داشتیم که  229 ،تربیت در جمهوری اسالمی ایران

 707فراوانی با  ،اما در بخش مربوط به فلسفه تربیت رسمی عمومی ؛بودمرتبط ساز ظهور   زمینه
ظهور قرار داشت. ساز زمینه های تربیت  مولفهاز آن در چارچوب مورد  590جمله مواجه بودیم که

 سن هر  بارا  جامعه افراد عمومن که در حالی که مخاطبان فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایرا
در مقایسه با مخاطبان فلسفه تربیت رسمی عمومی  ؛گیرد  در بر می یاعتقاد و یفرهنگ التیتما و

تر تر و از لحاظ فرهنگی متنوعش و پرورش کشور مربوط است؛ بسیار گستردهکه به نظام آموز
 باشد.   می

در جمهوری اسالمی های مربوط به فلسفه تربیت   ساحتدر خصوص وضعیت میزان توجه 
ن دهنده جهت درصدی هستیم که نشا 85شاهد ارتباط ساز، زمینه های تربیت  ایران به مولفه

در جدول طور که همانباشد.   ساز در سند مذکور میهای تربیت زمینهگیری مبتنی بر مولفه
ساز ظهور مربوط به   های تربیت زمینه ترین میزان توجه به مولفهبیش ،مشخص است 2هشمار

ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی است که به علت ماهیت موضوعات مطرح در ساحت 
 های تربیت  توجه به مولفهترین میزان   این میزان از فراوانی مورد انتظار بود. کم، مورد نظر 
پوشانی اهداف   که البته از هم باشد  هنری می ظهور مربوط به ساحت زیبا شناختی وساز زمینه

های تربیتی قرار دادن آن در کنار ساحت ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی و تفکیک و
ساز   های تربیت زمینهدرصد پایین میزان توجه به مولفه تواند به عنوان یکی از دالیل  دیگر می

های ارتباط ن توجه به مولفهمیزا ظهور در ساحت زیبا شناختی و هنری نام برد. در خصوص
دست   همیان فراوانی بنزدیک بودن شاهد  ؛گانه فرد با خداوند، با خودش، با خلق و خلقتچهار

و تنها در مولفه ارتباط  آمده در مولفه ارتباطی فرد با خداوند، فرد با خودش و فرد با خلق هستیم
تیم که با توجه به مسائل مربوط به تری هس  داری شاهد فراوانی کمبه طرز معنا ،فرد با خلقت



حت
ل سا
حلی
ت

م و
تعلی
ظام 
ن ن
یادی
ل بن
حو
ند ت
ی س
ربیت
ی ت
ها

... 
 

 

19 

 تر   تر به مباحث مربوط به حفظ محیط زیست، توجه بیش  و لزوم توجه بیش در کشور  تغییر اقلیم
 رسد.  ی به نظر میاین مولفه ضرور

ی فلسفه تربیت رسمی تیترب یها  ساحت به مربوط یمحتوا در : پژوهشدوم  سوال جینتا. 2
 و ابعاد به زانیم چه به ،کشور  تیترب و میتعل نظام نیادیبن تحول دسن ینظر یمبان عمومی
 است؟ شده توجه ؟جع؟زمان امام ظهور  ساز   نهیزم تیترب یها  مولفه
های تربیتی فلسفه تربیت رسمی عمومی   مربوط به تحلیل محتوای بخش ساحت های  یافته 

 .ارائه شده است 3در قالب جدول شماره  ،مبانی نظری سند تحول بنیادین
 یجمهور در  یعموم یرسم تیترب فلسفه به مربوط یمحتوا لیتحل یمفهوم چهارچوب .3شماره جدول

 رانیا یاسالم

 های تربیتیساحت

 
تعداد 

 جمالت

 های تربیت زمینه سازظهور مولفه
 مجموع

 

ارتباط 
 با خدا

ارتباط 
 با خود

ارتباط 
 با خلق

ارتباط با 
 درصد فراوانی خلقت

تربیت اعتقادی، عبادی و 
 90 209 11 36 47 115 232 اخالقی

 87 112 7 44 26 35 128 تربیت اجتماعی و سیاسی

 60 44 3 4 16 21 73 تربیت زیستی و بدنی

 72 51 8 12 16 15 71 تربیت زیبا شناختی و هنری

 86 91 5 37 28 21 105 ایتربیت اقتصادی و حرفه

 85 83 6 28 26 23 98 تربیت علمی و فناوری

 81 590 40 161 159 230 707 مجموع
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فلسفه تربیت رسمی عمومی  های تربیتی مطرح در قسمت  های تحلیل محتوای ساحتیافته 
مربوط به  حثامب به مربوط جمله 707 یفراوان شاهد دهند که در این بخشنشان می
جمله موجود در بخش فلسفه تربیت در  229در مقایسه با  که میهست یتیترب یها  ساحت

 مباحث به سند از  قسمت نیا تر   جامت و تر   شیب توجه دهنده نشان؛ جمهوری اسالمی ایران
ابقت مباحث مطرح شده در مط یفراواناز لحاظ درصد  .باشد  یم یتیترب یها  ساحت مربوط به

هستیم که  %85فراوانی  شاهدساز ظهور نیز   های تربیت زمینهبا مولفه های تربیتی  بخش ساحت
کم بودن رویکرد اال در این بخش از سند  ،ساز ظهور   هی و مبتنی بر تربیت زمینهنشان دهنده حا

تربیت  های  مولفهترین میزان توجه به   کم ،های تربیتی مطرح در سند  در میان ساحتباشد.   می
و ساحت تربیت زیباشناختی و % 60به ساحت تربیت زیستی و بدنی با فراوانی ، ساز ظهور   زمینه
های مخاطبان این بخش از سند که   ویژگیباشد، با توجه به   % مربوط می72با فراوانی هنری 

ی بدنی و درس تربیت ها  ن هستند و با توجه به گرایش فراوانی که به فعالیتنوجوانان و جوانا
این انتظار آن است که  ؛شرکت در مسابقات فرهنگی هنریوافر آنان به قه عال بدنی دارند و

تر به توجه بیشجهت ت موجود در و از ظرفی باالدستی مورد توجه قرار گیرد ظرفیت در اسناد
تر استفاده شود. در مورد میزان  های مذکور بیشظهور در ساحتساز زمینه های تربیت  مولفه

همانند آنچه در تحلیل محتوای بخش فلسفه تربیت  ،ساز ظهور   زمینهت های تربی توجه به مولفه
ترین فراوانی به ساحت اعتقادی، عبادی و اخالقی و مولفه   بیشگفته شد؛ در جمهوری اسالمی 
ح در این ساحت تربیتی  مربوط میارتباط فرد با خداوند   ،باشد که با توجه به ماهیت مباحث مطر

ار بود. یکی دیگر از نتایج تحلیل محتوای قسمت مورد نظر از سند چنین فراوانی مورد انتظ
کو  گاهیجاتوجه به این مهم است که با توجه به  ،تحول که جای تامل دارد  های  آموزه دیتا

 هتسیشا ،یارتباط یها  مولفه ر یسابر  مهم نیا ر یتاث و یخودساز و یخودشناس مولفه به یاسالم
ارتباط فرد با خودش توجه  به ،کشور  تیترب و میتعل نظام یبرا دستیباال اسناد نیتدو در  است
توجه  ،بایست در تحلیل محتوا مورد توجه قرار گیرد  اخرین موضوعی که می .شودتری   بیش
های موجود در نظام آموزش و   تر به مولفه ارتباطی فرد با خلقت است که با توجه به ظرفیت  بیش

های فوق و فعالیت های مختلم تحصیلی  پایههای درسی در   کتابمانند وجود  ،پرورش کشور 
که دانش آموزان پسر و دختر کرد فراهم بتوان اوضاعی محقق شود تا تواند برنامه، این مهم می
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مند شوند و   حث مربوط به محیط زیست خود عالقهکشور در سنین کودکی و نوجوانی به مبا
  سالم سازی آن باشند.برای گر فعالی   کنش

 گیری  نتیجه
ساز ظهور مشخص شد که در   ز منتظران منفعل و منتظران زمینهبا در نظر گرفتن دو گروه ا

آوردن سیر و کمال معنوی در منتظر به دست سازی و نتظران منفعل، تربیت، به خودخصوص م
امام زمان؟جع؟ توجه  ظهور ساز زمینه های دیگر تربیت  مولفهاست و اساسا به معطوف 
ر کنونی نگرش غالب داوضاع ساز ظهور که خوشبختانه در   ود؛ اما با نگاه به تربیت زمینهش  نمی

مناسب برای ظهور امام بستر تدارک جامعه اسالمی ما است، انتظار آن است که به منظور 
مانند ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی،  ،های تربیت  ساحتتوجه به تمام  ؟جع؟زمان

تماعی و سیاسی، ساحت تربیت زیباشناختی و هنری، ساحت تربیت زیستی و ساحت تربیت اج
های مولفهبر مبنای  ؛ای  حرفهبدنی، ساحت تربیت علمی و فناوری و ساحت تربیت اقتصادی و 

ارتباط با با خلق و ارتباط با خودش، ارتباط ساز ظهور در قالب ارتباط فرد با خداوند،   تربیت زمینه
 قرار گیرد. خلقت مورد توجه

به موضوع تربیت و مهدویت  ،تر تحقیقاتی که با استفاده از روش تحلیل محتوا  در بیش
های مختلم   های درسی پایهمحتوای کتابسعی شده است میزان انطباق اند، پرداخته
، با رویکرد تحقیق حاضر ؛ درحالی که های تربیت مهدوی را مشخص کنند  با مولفه تحصیلی
با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی میزان انطباق مباحث مطرح در قسمت  تر،بنیادی
رسمی عمومی سند تحول بنیادین نظام تعلیم و  و بخش فلسفه تربیتهای تربیتی د  ساحت

بر ساز ظهور که   های تربیت زمینه، با مولفهتربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران
باشد، ترین تأثیر میدارای بیشامعه و نظام آموزشی کشور گذاری فرایند تربیت در ج هدف

کم بر تدوین ساحتنتایج پژوهش نشان دپرداخته است.  هر دو های تربیتی در   اد که رویکرد حا
 اما با توجه به این ؛استمبتنی ساز ظهور   زمینههی و تربیت گیری اال  بخش مورد نظر، بر جهت

تلم فرهنگی و های مخ  زمینهربیت، عموم افراد جامعه با که فرایند تربیت در قسمت فلسفه ت
های تربیتی در این   شود؛ انتظار آن است که مباحث مربوط به ساحتاعتقادی را شامل می
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تربیت رسمی قسمت فلسفه  د. هر چند در نتری مورد توجه قرار گیر  صورت جامتهبخش از سند ب
بایست به این   می ؛ساز ظهور وجود دارد  تربیت زمینه هایگیری مبتنی بر مولفهعمومی نیز جهت
های موجود در نظام آموزش و پرورش و گرایش مخاطبان   با توجه به ظرفیتمهم توجه شود که 

مسابقات فرهنگی هنری؛ الزم است به و  ها  حضور در برنامهبه درس تربیت بدنی و  آن
جهت تری صورت گیرد و در   ی توجه بیشهای زیستی و بدنی و ساحت زیباشناختی و هنر  ساحت
اقدامات  ،ظهور ساز زمینه های تربیت  به دو ساحت مذکور با مولفه مباحث مربوط انطباق

 ضوعاتی که در خصوص تغییر اقلیم وبه مسائل و مو موثرتری انجام شود. همچنین با توجه
شایسته است در خصوص مولفه ارتباط با  ،حفظ محیط زیست در کشور با آن مواجهه هستیم

خلقت در دو بخش فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران و فلسفه تربیت رسمی عمومی توجه 
 تری صورت گیرد.  بیش
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 منابع
یم.  قران کر

 موعود، مشرق نامه  فصل قم، ،«وچرایی؟ چیستی سازی؛ زمینه»(. 1۳۹۰پاییز ) اهلل نصرت آیتی، .1
 .1۹ شماره روشن، آینده مؤسسه

بیت اهداف(. 1۳۹5) مهدی ،ابوجعفری نقی و علی ،فقیهی محمد؛، بهشتی علیرضا؛ اعرافی، .2  تر
  سمت. تهران، ،اسالم دیدگاه از 

رش آموزش عالی شــورای هرخانیدب بانییپشت با نظری مطالعات جینتا قیتلف کارگروه اعضای .۳ پرو  و
بیت و  تعلیم نظام در  ین بنیاد تحول نظری مبانی(. 1۳۹۰)  اسالمی جمهوری عمومی رسمی تر

 .نا  تهران، بی ایران،
 .نا، بیجا  ، بیکشف االسرار تا(.   امام خمینی، روح اهلل )بی .4
 سخن. انتشارات تهران، ،سخن بزرگ فرهنگ(. 1۳۸1) حسن انوری، .5
بیت به دوباره نگاهی (.1۳۹۹خسرو ) باقری، .6  مدرسه. انتشارات تهران، ،اسالمی  تر
زی حسنعلی و  نـصرآبادی، بـختیار  .7  هزاره در  آموزشی جدید راهبردهای(. 1۳۸2) رضاعلی ،نورو

 . قلم  سماء قم، ،سوم
 اسالمی.  فرهنگ  نشر   دفتر  تهران، ،البالغه نهج تفسیر  و  ترجمه(. 1۳76) محمدتقی جعفری، .۸
ره  درسـی هایکتاب محتوای تحلیل»(. 1۳۹1زمستان رضا ) هرندی، جعفری .۹  لحاظ به  ابتدایی  دو

یت مباحث به توجه میزان  .24ش موعود، مشرق نامهفصل ،«مهدو
 هایمـؤلفه بـه توجه میزان بررسی»(. 1۳۹2زمستان)  حـسن جعفری هرندی، رضا و نجفی، .1۰

یت ره درسـی بـرنامه مـحتوای در  مهدو  .2۸ش موعود،  مشرق  نامهفصل ،«ایران متوسطه دو
ر   بررسی»(. 1۳۸۸زمستان ) رضا  و همایی، احسانزاده، تقی اکرم؛ زاده،حـسین .11 یت به باو  در  مهدو

 .12ش موعود، مشرق نامهفصل ،«تهرانی سـاله 2۹ تـا پانزده جوانان میان
، محمود .12 رش(. 1۳۹6) شارع پور  ، تهران، انتشارات سمت.جامعه شناسی آموزش و پرو
یفی .1۳ ق زندگی؛ آیین(. 1۳۹7) احمدحسین ،شر بردی اخال  معارف. نشر  قـم، ،کـار
 ،قم پهلوان،منصور : مترجم ،النعمة تمام و  الدین  کمال(. 1۳۸۰) علی بن محمد صدوق، .14

 .دارالحدیث
 . بـعثت انتشارات قم، ،األمالی(. ق1414) حسن  بن  محمد طوسی، .15
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ینی .16 ید بن محمد ،(ماجهابـن) قـزو  ت،وبیر عبدالباقی، فؤاد محمد: قمحق ،السنن ق(.1۳۹5) یز
 . النشر  و   للطباعة لفکر رادا

یمی عقدا، هادی .17 تحلیل محتوای کتاب درسی )نظری (. 1۳۹6قادری مقدم، محمدابراهیم ) و  کر
.عملی( –  ، یزد، انتشارات اشراق کویر

 االسالمیه. دارالکتب تهران، ،الکافی(. ق14۰7) یعقوب بن محمد کلینی، .1۸
 .اسالمیه انتشارات تهران، ،بحاراالنوار (. ق14۰۳) باقر  محمد مجلسی، .1۹
یت سیمای»(. 1۳۸7پاییز و زمستان) اهلل رحمت مرزوقی، .2۰ : مدارس آموزشی های برنامه در  مهدو

یکردی  .7شماره اسالمی، تربیت پژوهشی - علمی نامه دوفصل ،«انتظار  تربیتی فلسفه به رو
 نامهفـصل ،«اسالم مـنظر  از  فـردی درون ارتباطات»(. 1۳۹1بهار ) محسن منطقی، و  علی مساعد، .21

یتی هایپژوهش و  اسالم  .قم ،4ش ، مدیر
 مصطفوی. نشرآثارعالمه تهران، ،القرآن کلمات فی التحقیق(. ق1۳۸5) حسن مصطفوی، .22
، مترجم: علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات مکتبه الغیبه(. 1۳76نعمانی، محمدبن ابراهیم ) .2۳

 الصدوق.
 قم، ،جهان ملل و  مذاهب دیدگاه از  مهدی ظهور (. 1۳۸4) اسداهلل سید شهیدی، هاشمی .24

 .جمکران مقدس مسجد انتشارات


