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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل

  1397 تابستان، چهاردهم، شماره چهارمسال 

  مدل مفهومی مبانی سیاسی فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ایران
  

  4، محمد جواد یوسفی3، بهرام اسماعیلی2، محمد وحیدي1عبدالرسول قادري
  27/11/97پذیرش:                                  7/10/97دریافت: 

  
  چکیده

مبانی تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ایران مبتنی بر مبانی اساسی فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی 
هایی است که از نصوص  اساسی فلسفی تربیت، گزاره(هستی شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی) است. مبانی 

هاي تربیت سیاسی  دینی اخذ شده است. مبانی سیاسی تربیت موضوعی است که برخالف اهداف و اصول و روش
کمتر مورد توجه اندیشورزان قرار گرفته است. در این پژوهش طی یک پارادایم کیفی و به شیوه اسنادي و با 

برخالف  دهد که ها نشان می ه فهم مبانی سیاسی تربیت پرداخته شده است. یافتهتفسیري ب-رویکرد توصیفی
سیاست و تربیت ساز اسالمی،  در رویکرد تمدن کارانه، دمکراتیک و پست مدرن رویکردهاي انتقادي، محافظه

در راستاى  ، وندطرفه دارند و مکمّل یکدیگراى دو مى و تربیت اسالمى، رابطهسیاست اسالنوعی همسویی دارند. 
. نگارندگان گیرند باشد، قرار مى هدفى واحد که همانا اعتالى انسان، سعادت جامعه بشرى، توحید و وحدت مى

  اند. پس از تحلیل این موضوع، به مدلی مفهومی از مبانی سیاسی تربیت در جمهوري اسالمی ایران رسیده

  .سیاست، تربیت : مبانی سیاسی، کلید واژه
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  . کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، پرسنل دانشگاه فرهنگیان، ایران.3
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  مقدمه
 در انسان که است دنیاي امروز، دنیایی است. پیچیده و بسیار دشوار معاصر، امري در دنیاي انسان تربیت

 شیء«به  برساند، او را پیشرفت به را انسان بود که بنا تکنولوژي و آمده گرفتار بسیاري هاي بند دام

بود  همساز و همنوا قدیم، آدمی با آن دنیاي در که  راز و رمز پر هستی .است رسانده »هبوط» «شدگی
 شناخت و روزگار ما تودرتوي هاي از دام انسان شدن رها .است شده تبدیل راز و رمز بی به دنیاي

 االرض فی جعلناك خلیفۀاهللا (اناعنوان  به هستی در خود جایگاه دریافت و خویش درونی عظمت

 هاي تربیت مایه درون از ) راجعونالیه  انا و هللا انامنتهاي خود ( و مبدا سمت به شدن رهسپار و )هخلیف

 شبکه و قدرت دیگر، شناخت سوي از .است شده پیچیده و دشوار بسیار یافتن بدان ره که است دینی

 پیچیده بسیارهاي  نظام با آگاهانه است ومواجهه برگرفته در انسان را شؤون تمامی وسیع آن که بسیار

 رو، این از .آنهاست به ناظر مبانی سیاسی تربیت و ورزي سیاست که است مهمی بسیار امور قدرت، از

 شده صعب، قلمداد امور بسیار از» داري حکومت و انسان تربیت«آلمانی  شهیر فیلسوف »کانت« تعبیر در

 و باشیم قائل ابعادي انسان براي مبانی سیاسی تربیت، اگر بحث مختلف زوایاي شدن روشن براي است.
 .است »بودن الطبع مدنی«همچون  فطریاتی داراي کنیم، انسان تحلیل را فطرت، او مبناي بر اساس
شود.  می مربوط بعد این به مبانی سیاسی تربیت  و است انسان وجودي ازابعاد مدنیت و بودن اجتماعی

 ... و پرستش دوستی، حس خواهی، زیبایی نیکی مانند فردي ابعاد داراي انسان همچنان که دیگر تعبیر به

 ازجملۀ آنها که اي دارد گسترده انسان، شؤون اجتماعی بعد هست. نیز اجتماعی ابعادي است، داراي
میان، مبانی سیاسی  این کرد. در اشاره  ...و  خانوادگی، سیاسی، حقوقی، اقتصادي ابعاد به توان می

 موانع رفع ها، زمینه ایجاد را اگر تربیت .است انسان اجتماعی تربیت هاي ساحتترین  مهم تربیت، یکی از

و  تعادل ایجاد متربی، و فطري استعدادهاي شکوفایی پرورش و در مؤثرهاي  شیوه و عوامل از استفاده و
 با مستمر و تدریجی در طی روند راه، متربی این از بدانیم، تا او استعدادهاي گوناگون میان هماهنگی

آن  موضوع به را سیاست شود و رهنمونمطلق (خدا)  کمال سوي به درونی شکل فعال به و اراده آزاد
 شکوفاسازي و پرورش یعنی »مبناي سیاسی تربیت«که  گفت نماییم، باید تعریف »قدرت«یعنی 

 فهم ضمن راه، متربی این از اوست، تا عمومی ویژگی و انسان سیاسی بعد به مربوط که استعدادهایی

نماید.  فعال، عمل و قدرت، آگاهانه وسیع شبکه درون در سیاسیهاي  نظام پیچیدگی و قدرت روابط
 براي ناگزیر امروزي انسان که کنند می سهمگینی ایجاد بسیار موانع و ها، عوامل قدرت، زمینه شؤون

 در دقیق بسیار ریزي برنامه و تدبیر خویش، نیازمند ساختن فطریات شکوفا و خود جانبۀ همه تربیت
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 عنوان به هاي قدرت زمینه از استفاده با انسان ترتیب بدین .بود اجتماعی خواهد و فرديهاي  جنبه

 مقوله امروز دنیاي آورد. در می فراهم را خود پرورشهاي  آسیب، زمینه به عنوان موانع رفع با و فرصت

حیات هاي  جنبه تمام در آن تنیده درهم و گسترده بسیار شبکه و قدرت از جدا توان را نمی تربیت
  .داد قرار بررسی و مطالعه آدمی، مورد

 
  بیان مسأله

آور بودن حضور متربیان در آن با  تربیت رسمی و عمومی به دلیل قانونمندي، رسمیت، عمومیت و الزام
نظام سیاسی حاکم بر جامعه، نسبتی خاص و بسیار با اهمیت دارد. از این رو،  ضرورتاً تدوین فلسفه تربیت 

تفاوت باشد. بنابراین در تبیین الگوي تربیت  سی آن جامعه بیتواند نسبت به مقتضیات سیا هر جامعه نمی
مبانی «هاي سیاسی این نظام توجه شود.  رسمی و عمومی براي نظام جمهوري اسالمی ایران باید به ویژگی

هاي مفروضی است که از یک سو جایگاه تربیت را در نظام سیاسی کشور  آن دسته از گزاره» سیاسی
دهند و از سوي دیگر چگونگی دخالت و تأثیر نظام سیاسی را در حوزه  نشان میجمهوري اسالمی ایران 

کنند (مبانی نظري تحول). این که این مبانی کدامند و چه نسبتی با هم دارند، از جمله  تربیت بیان می
هایی است که طی این مقاله با هدف تحلیل و فهم مبانی سیاسی فلسفه تربیت رسمی  ها و پرسش ضرورت

  تفسیري به آن خواهیم پرداخت.  - مومی با روش توصیفی و ع
  

   تحقیق روش
گیرد. در  با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی، پژوهش فعلی در پارادایم تحقیقات کیفی جاي می

پژوهش کیفی، پژوهشگر قصد شناخت واقعیتی را دارد تا به توضیح، توصیف و تفسیر آن بپردازد؛ در 
گیرد و نتایج را هاي موجود کمک ب تواند از نظریه می» اجراي نظریه«نتیجه محقق در استفاده از این روش  

  ). 1385تحلیل و تبیین کند (منادي، 
در این خصوص محقق با طرحی غیرپیدایشی وبه شیوه اسنادي به گردآوري داده خواهد پرداخت و 

ها به استخراج مبانی سیاسی تربیت در  تفسیري با استفاده از روش مقایسه مستمر داده- با رویکرد توصیفی
  اهد کرد.جمهوري اسالمی ایران اقدام خو
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  پیشینه پژوهش
 از سیاسی هاي تربیت مؤلفه و مبانی) در پژوهشی تحت عنوان 1391سلحشوري، احمد و همکاران (

گیرند که در نگاه امام خمینی (ره) موضوع سیاست، تربیت است و  خمینی (ره) نتیجه می امام دیدگاه
محوري، تزکیه محوري، اخالق محوري و فطرت هاي تربیت سیاسی را توحید  ترین مؤلفه ایشان عمده
  داند. محوري می

نقش حکومت در تربیت، بررسی  در پژوهشی تحت عنوان )1390فوزي، یحیی و کریمی بیرانوند (
اي دیدگاه افالطون و امام خمینی (ره) به بررسی این موضوع پرداخته و ضمن واکاوي ریشه  مقایسه

اند: از لحاظ روشی، مدل افالطونی،  را در سه عرصه برشمردهاختالف این دو متفکر، این اختالف 
تربیت خطی و مدل امام خمینی(ره) تکاملی است؛ از لحاظ محتوایی، افالطون به احکام عقلی بسنده 

کند؛ در صحنۀ عمل نیز افالطون حاکم دانا  کند، اما امام (ره) به حس، عقل، قلب و وحی استناد می می
داند، در حالی که امام (ره) عوامل فردي، مدنی و حکومتی را در ذیل ارادة  میرا متصدي اصلی تربیت 

 .داند الهی مؤثر می

هاي تربیت سیاسی  اي به بررسی تحلیلی مبانی، اصول و روش ) در مقاله1387رهنما، اکبر و همکاران (
مبانی و  اصول تربیت سیاسی در اند که  اند  و نهایتاً نتیجه گرفته البالغه پرداخته از منظر امام (ع) در نهج

  البالغه احصاء شده است. نهج
بررسی تطبیقی رویکردها  به مبانی اجتماعی و سیاسی تعلیم و تربیت)، در مقاله 1391قلتاش و عباس(

هاي  هاي این پژوهش این است که دیدگاه ترین یافته از مهماند که  پرداخته هاي تربیت شهروندي و دیدگاه
باشند.  گرا می بازسازي اجتماعی و شهروند فرهنگی حامی رویکرد تربیت شهروندي پیشرفتانتقادي، 

کار و  هایی براي هر دو رویکرد تربیت شهروندي محافظه دیدگاه شهروندي دموکراتیک متضمن داللت
 .گیري محافظه کارانه در تربیت شهروندي دارد گرا است و دیدگاه انتقال فرهنگی نیز جهت پیشرفت

رسد تربیت سیاسی بیشر مورد  رسیم که به نظر می بندي تحقیقات پیشین به این نتیجه می ر جمعد 
عالقه و توجه محققین قرار گرفته و به موضوع مبانی سیاسی تربیت کمتر پرداخته شده است. طی این 

  بپردازیم.  پژوهش بر آنیم تا به مدل مفهومی مبانی سیاسی تربیت از منظر فلسفه تربیت جمهوري اسالمی
 مورد حتى کمتر و نشده آن از مانعى و جامع تعریف هنوز که است مفاهیمى جمله از مبانی سیاسی

 نگرفته صورت هم از آنمورد وثوقی  تعریف است، لذا گرفته قرار معاصر وران اندیشه توجه و عنایت
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 سپس قرار داده و مطالعه مورد را تربیت سیاست و و مفاهیم ابتدا علمى تعیین مراد به رسیدن است. براى

   کنیم. می بیان مفهوم مبانی سیاسی تربیت از را خود مراد
دیب و تربیت، حکم راندن، اداره أتدبیر، ت«... به معناى و است  »ساس«و  »سَوّسَ«سیاست از ریشه 

مده و در آ» دارى و حراست، پاس داشتن و نگاه داشتن و سرپرستى امورهکردن، داورى، تنبیه، جزا، نگ
  ). فرهنگ فارسى عمید( هم ذکر شده است» ریاست«لسان العرب سَوّسَ به معناى 

ن امور جامعه سامان آاز دیرباز واژه سیاست با فنّ اداره جامعه مترادف بوده است؛ یعنى مهارتى که با 
جامعه به  شد. برخى معتقد هستند که علم سیاست، مهارتِ سامان دادن به نامیده مى» سیاست«یافت  مى

که هنر سخنورى قابل   نآبه دیگر سخن، به دلیل  .واسطه فن و هنر سخنورى است و نه عمل و کردار
فراگیرى است، بر هنر عملى و کردار برترى دارد. بنابراین در تعاریف ابتدایى سیاست، سامان دادنِ امور 

ن فرد آشد که به کمک  الق مىعلم سیاست در ابتدا به مهارتى اط: جامعه به واسطه هنر سخنورى است
توانست امور جامعه سیاسى را با استفاده از سخنورى و کردار به خوبى اداره کند. هنر سخنورى از هنر  مى

ن بخش از آموزش داد. به همین مناسبت، آن را به سادگى آتوان  گیرد که مى کردار به این دلیل پیشى مى
هنر سخنورى میان مردم بود. علم سیاست به مفهوم  ،رفتموزش قرار گآمهارت سیاسى که ابتدا موضوع 
ن بود... گروهى آدر ابتدا به مثابه فن خطابه یا بخشى از  و قابل تعلیم است دقیق کلمه یعنى هنرى که اساساً 

موزشى است. به زعمِ آدانند که فراتر از تعلیم و مسائل  دیگر سیاست را هنر و تدبیر و حکمت عملى مى
 ).1367، (شریعتمداري سازد دمى را قادر مىآست هنرى است که این عده، سیا

 اشاره کرد: زیر موارد به توان مى سیاست تعریف از عمل آمده بههاى  بررسى در اما

   ).1367ارون،  (ریمون قدرت کسب براى کوشش منزله به سیاست -1

 ).1351کالیمر،  دولت  (رودى مطالعه مفهوم به سیاست -2

 ).1365ابوالحمد،  گیرى (عبدالحمید تصمیم و مدیریت معناى به سیاست -3

 خمینى(ره)). اخروى (امام و دنیوى مصالح جهت در جامعه هدایت -4

 جامعه، و هدایت در و اول، تدبیر است: نکته دو آید می دست به تعاریف این از مجموع در آنچه

  باشد. سیاسى قدرت با مرتبط دوم، هرآنچه نکته
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   مفهوم تربیتنا و مع
باشد. تربیت به معناى  مى» تربیت... پروردن، پروراندن، پرورش دادن، ادب و اخالق به کسى یاد دادن...«

اى که این توان به فعلیت برسد و  به گونه ،ء است جهت دادن و شکل دادنِ توان بالقوه یک شى
  ).311ص : عمیدفرهنگ فارسى (استعدادهاى او را در جهت رشد و تعالى شکوفا سازد 

 کرد: اشاره زیر موارد به توان مى،  آمده  دست به تربیت تعریف زمینه در که هایى بررسى از

 ).1376و کمال (شکوهى،  رشد براى مساعد شرایط ساختن فراهم منظور به مقتضى تدابیر اتخاذ -1

 منظور به) مربّی( انسان یک هدفدار و عمدي تأثیرات یا اعمال مجموعۀ از است عبارت تربیت -2
 اساس بر دیگر هاي انسان یا انسان رفتارهاي و ها، اعتقادات، احساسات، عواطف شناخت بر اثرگذاري

 ).1372سنجیده (همکاري حوزه و دانشگاه،  اي برنامه

 غیرجسمى است (گاستون و جسمى رشد و پرورش معناى به و شده اخذ »رَبَو«کلمه  از تربیت -3

 ).1370مباالره، 

 و درآوردن فعلیت به است؛ موجود شىء یک در بالقوه که درونى استعدادهاى دادن پرورش -4
 ).1380پروردن (مطهري، 

 کرد: اول، فرایندى براى توان  اقتباس را می تربیت در مهم نکته دو تعاریف این مجموع، از در

  استعدادها. دوم، شکوفایى رشد؛ و پرورش
ساز تکوین و تعالی پیوستۀ هویت متربیان به صورتی یکپارچه  تربیت عبارت است فرایند تعاملی زمینه« 

و مبتنی بر نظام معیار اسالمی به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن تحقق آگاهانه و اختیاري مراتب 
  )1390حیات طیبه در همه ابعاد. (مبانی نظري تحول،

تعالی پیوسته هویت متربی به منزله موضوع فرایند تربیت در جنبه فردي و اجتماعی تأکید بر تکوین و 
شناساند. عالوه برآن تأکید بر درك و  محور می است که تربیت اسالمی را به عنوان تربیت هویت

جانبه نگري، اعتدال و توازن و توجه به شکوفایی فطرت همسو با رشد  آگاهی،آزادي و اختیار  همه
ها و تنظیم متعادل امیال و عواطف و تأکید بر جنبه اجتماعی تربیت از جمله مواردي است که  استعداد

ساز تحوالت اختیاري و  هاي زمینه تواند تربیت را عملی جامع و مادام العمر و مشتمل بر تمام فرایند می
د انسان به منزله آگاهانه آدمی تلقی کند که به صورت امري واحد با تمام ابعاد فردي و اجتماعی وجو

  یک کل سروکار دارد.
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  ها دیدگاه
 به ازدانشمندان بوده، بسیارى توجه مورد دیرزمان سیاسى، از نهاد عناصر و نظام با تربیتى ارتباط نهاد 

پرداخته و مبانی  مهم به این خود جمهورى کتاب در باستان، افالطون یونان اند. در پرداخته مقوله این
  بیان کرده است.سیاسی تربیت را 

 بهترین بودکه خواهد این از عبارت هستیم دولتگذاران  پایه که ما صورت، وظیفه آن در پس«

 باید اینان هاست. معرفتترین  بزرگ دادیم نشان که چنان که سازیم مجبور معرفتى کسب به را مغزها

 اما گردند. کامیاب خیر درك اندیشه به که این تا دهند ادامه عقالنى عالم سوى به را خود صعود

 حاال مثل که دهیم اجازه نباید بینا گردند، دیگر کافى اندازه به و کنند صعود کافى حد به که هنگامى

   .کنند رفتار
موضوع  یک و است عمومى کارکرد تربیت، یک و تعلیم که بود اعتقاد این بر نیز ارسطو
 کند: مى جوانان اظهار سیاسى تربیت براى ارسطوبگیرند.  تصمیم آن براى تاها  خانواده براى خصوصى

قوانین دارد،  قوام و دوام در را سهم بیشترین کرده ام، آنچه بیان که چیزهایى تمام میان در«
 هستند. ازآن غافل جهانیان که است چیزى این و است دولت نوع با پرورش و سازگارى آموزش

 ارزش صورتى شوند در مشروع دانسته و معتبر هم جامعه افراد تمام توسط اگر حتى  نیز قوانین بهترین

 و آموزش و شوند آموخته جوان به نسل پرورش و آموزش وسیله به که داشت خواهند اعتبار و
  ) 1370(اسمیت، ».باشد داشته تطابق مزبور قوانین با نیز پرورش
نوین  با شرایط مطابق سیاسى تربیت تر گسترده رشد نوعى شاهد روشنگرى عصر متفکران میان در
 امور در را داده، شهروندان اهمیت خانواده و افراد حقوق به دموکراتیک رویکرد با که هستیم غرب

ترین  تربیت، مهم عنصر به قرون اخیر در غربى متفکران توجه است. کرده داخل و اجتماعى سیاسى
الك،  هابز، جان چون اندیشمندانى بوده است. یافته توسعه کشورهاى در ماندگار تحوالت عنصر

 مهم این به پراگماتیسم) دیویى (فیلسوف جان تا و  روسو، ولتر، کانت ژاك میل، ژان استوارت

  .اند پرداخته
 ):1385باقري، اند  ( دانسته تمیز قابل کالن نظریه چهار در را سیاسى تربیت برخى

 کارى محافظه نظریه -1

 انتقادى نظریه -2

 دموکراتیک نظریه -3

  مدرن پست دیدگاه -4
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 کارى محافظه نظریه
 :است نظریه سه خود، حاوى درون در کارى محافظه نظریه

  بلوم، هرش، پارسونز، دورکهایم)  فرهنگى (نظریات انتقال . دیدگاه1

   دیگران)  و کارکردگرایى (کنت دیدگاه . 2
  و ...)    اپل، جنتیس مایل نظرات در اقتصاد و آموزش رابطه انطباق (بررسى نظریه . 3

 طور به مکتب هستند. این شاخص پردازان نظریه از استلرى و لوتر، پارسونز، سیلبرمن، هریس مارتین

 است: زیر امور به ناظر مبانی سیاسی تربیت را  کارى محافظه مکتب خالصه

 موجود سیاسى وضع حفظ . 1

 فرهنگى انتقال طریق از نو نسل بر سیاسى و اجتماعى کنترل اعمال . 2

 پذیرى جامعه بر عمده تکیه . 3

 سیاسى اطالعات رشد براى تالش . 4

  سیاسى موجود. فرهنگ و ایدئولوژى به وفادار و مرید، هوادار افرادى تربیت براى تالش . 5
  
 انتقادى نظریه
 درون در مکتب انتقادى است. گرفته نقد آن، شکل در و کارى محافظه مکتب برخالف انتقادى مکتب

 یک هر که است مقاومت ارزیابى نظریه و اجتماعى بازتولید، مقاومت، بازسازى نظریه چهار خود، حاوى

 - سیاسى مبارزه یک تربیتى سیماى مکتب، ترسیم د. در ایندار را خود منتقدان و طرفدارانها  آن از
 سیاسى و اجتماعىهاى  نابرابرى رفع براى تالش موجود،هاى  نابرابرى به نسبت افراد سازى آگاه اجتماعى،

 براى تربیت، تالش اصلى آرمان عنوان اجتماعى به عدالت بر تحت سلطه، تکیههاى  گروه از تبعیض رفع و

 و معلمان اجتماعى - سیاسى نقش به جامعه، توجه کردن دگرگون براى خالق و منتقدهاى  انسان تربیت
از نهاد تربیت در  جامعه، استفاده در بنیادى و ساختارى ایجاد تغییرات داران طالیه عنوان به فراگیران

براي این  مدارس استفاده از و تربیت درگرایی  تحول و تحلیلى، پرسشگري، انتقادى پرورش و تربیت
  .گیرد مورد توجه قرار می موضوع
 
  دموکراتیک نظریه
 کارى نظریه محافظه برخالفاست،  غرب جهان در غالب نظریهترین  مهم امروزه که دموکراتیک نظریه

 قرار خود توجه در مرکز را موجود وضع نقد دیگرى و موجود وضع حفظ یکى انتقادى که و
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 توان مى مکتب این کلیدى مفاهیم گزیند. از برمى خود مرکزى مفهوم عنوان به را دموکراسى دهند، مى

   کرد: اشاره موارد این به
 عمومى روش یک به سیاسى دموکراسى تبدیل براى اى وسیله عنوان پرورش به و آموزش بر تکیه -

 شهروندان تربیت آن، مالزم نهادهاى و دموکراسى رشد و پایدارى، تحول تالش براى زندگانى،

  نقاد.  مستقل و
 تالش تحمیلى، هاى  روش از استفاده بدون دموکراتیک فضاى با پذیرى، متناسب فرهنگ بر تکیه -

  گرایى. قانون و سیاسى مسائل در مشارکتجو و تاثیرگذار افرادى تربیت براى
   انتقادى.  هاى سیاسى گفتگو و مذاکره در شرکت براى فراگیران توانایى رشد بر تأکید -
 گرایى، حقوق پرستى، قانون میهن درونى، انضباط آموزان، دانش عقالنى و فعال مشارکت به توجه -

  .پارلمانى دموکراسى و فرد، فردى، حرمت
  
 مدرن پست دیدگاه

 نظریه دیدگاه با این است. فلسفى مباحث ازمتأثر  پرورش و آموزش حوزه در مدرن پست دیدگاه

 ییها دیدگاه، داللت این است. دموکراتیکهاى  مایه داراى و کند مى همدردى احساس انتقادى
 و است نشده گیر همه عملحوزه  در هنوز دارد، اما ...و زیباشناسى، متافیزیکىهاى  حوزه در اختصاصى

فرهنگى، برابرى  تکثرگرایى :دارد تکیه این امور بر دیدگاه این دارد. وجود پیرامون آن فراوانى ابهامات
  .خاص فرهنگ استیالى از و اجتناب
  

  بحث و بررسی
 نگرند مى تربیت و انسان، جامعه متفاوتى بههاى  گونه به فلسفىهاى  نگرش و شد، مکاتب بیان که چنان

 و بینى جهان با نیز کریم پردازند. قرآن تربیت مى و تعلیمهاى  هدف بیان و تعریف به آن با متناسب و
  داشته است. مقوله، توجه این به خود ویژه نگرش

 هدایت خود را غایى نموده، هدف ترسیم را بلندى و مهم جایگاه و انسان، ارزش براى کریم قرآن

 و ها، حقایق ابعاد، ویژگى بیان به قرآن از مهمى است. بخش کرده معرفى بشر سعادت بیان راه و انسان
 آن، اصولى پرداخته و براى وجودى انسان زوایاىترین  عمیق بررسى به و انسان گوناگونهاى  ارزش

 از جامع و صحیح اسالم، فهم مکتب و بینى فهم جهان در مهم نکته رو، این از .است نموده تنظیم پایدار

 و ابعاد از بعد هر نقش و کند مى حکایت انسان وجود مختلف از ابعاد قرآنى شناسى است. انسان انسان
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 هیچ و کند مى حفظ مختلف ابعاد میان هماهنگى و و ساختار او سعادت در انسان را وجودى اجزاى

 دراین و شود نمى مطرح سر و ته بى موجودى قرآن، انسان دیدگاه کند. از نمى دیگرى را فداى یک

 دوجهتى و دوبعدى موجودى انسان کریم قرآن دیدگاه از.کند مى پیدا معنا انسان که است صورت

 ) و22 /، معراج7علق، 11 /اسراء، 72/است (احزاب ملکوتى روح و طبیعت مادى بین واسطه که است

 انتخاب و آزادى او خصیصهترین  مهم و )7(شمس/است  دارا جهت دو هر در را الزم ابزار و امکانات

 سیر و )3(یوسف انسان منفى و مثبتهاى  بیان ارزش با کریم قرآن .)3است (دهر / خویش سرنوشت

 به انسان جذب و آدمى مختلف شناخت ابعاد ارائه در صدد) 14(مومنون / ملکوت تا ماده از او ظهور

 در و است پذیر تربیت کریم، انسان موجودى قرآن منظر از ).22(ذاریات / است سعادت و خیر سوى

 تا برخى و )24شوند (مومنون/ مى مالئک مسجود فرشتگان و فوق خویش اختیار با میان، گروهى این

  )179(اعراف /کنند.  مى سقوط حیوان از تر پست مقامى
که انسان،  داشته مقرر چنین متعال خداوند و است نهفته انسان نهاد در پذیرى سیاست و جامعه
 انسانى فرد هر«نویسد:  مىاهللا)  طباطبایى (رحمه عالمهکند.  آفرینى نقش نیز جامعه در و باشد اجتماعى

 همه رو، اسالم این از است؛ قرار داده اجتماعى زندگى در را او تکامل اسالم است و پذیر جامعه فطرتاً 

  ».است دمیده آن در ممکن حد آخرین را تا اجتماع روح و ریخته اجتماع قالب در را خود احکام
 این و هدف داند مى ...و استعدادها، امکانات اختالف را جامعه دهنده تشکیل عامل کریم قرآن

 خَلَقْنَاکُم انا النَّاسُ  یَاایُّهَا«فرماید:  می بیان مشترك اهداف با گروهى و جمعى زندگى ایجاد را اختالفات

جامعه  رهبران انبیا و وظایف همچنین از ).13حجرات/» (لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ  شُعُوبا وَجَعَلْنَاکُمْ  وَانثَى ذَکَر مِن
 وَاحِدَةً  امَّۀً  النَّاسُ  کَان«نموده است:  معرفى جامعههاى  گروه و افراد میان منازعات و اختالفات را رفع

 اخْتَلَفَ  وَمَا فِیهِ اخْتَلَفُوا فِیَما بَیْنَ النَّاسِ  لِیَحْکُمَ  بِالْحَقِّ  الْکِتَابَ مَعَهُمُ  وَانزَلَ  وَمُنْذِرِینَ  مُبَشِّرِینَ  النَّبِیِّینَ  ا فَبَعَثَ 

 عدالت رابرقرارى دینى تشکیل حکومت و دین واجراى رسل ارسال هدف همچنین ).217(بقره/  »فِیهِ

 »بِالْقِسْطِ النَّاسُ  لِیَقُومَ  وَالْمِیزَان الْکِتَابَ  مَعَهُمُ  وَانزَلْنَا بِالْبَیِّنَاتِ  رُسُلَنَا لَقَدْارْسَلْنَا«است:  نموده معرفى قسط و
 و مردم حقوق رعایت و الهى احکام اجراى به راها  آن جانشینان و انبیا دلیل تمام همین به ).25(حدید/ 

اجراى  و عدالت که است این داشت توجه باید که اى نکته اما .است داده برقرارى عدالت، فرمان
 توجه نیز دیگرهاى  جنبه به قرآن و است قرآن در حکومت و رسالت اهداف و وظایف از احکام، یکى

  از: عبارت است کریم قرآن در سیاست و حکومت اهدافترین  است. مهم نموده
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 )15 شورى/، 90 ، نحل/59،58، 105نساء/، /25 عدالت (حدید و قسط اجراى  -1

 )164 عمران/ جامعه (ال افراد تربیت و نفس تزکیه براى سازى زمینه -2

  )   164عمران/ حکمت (آل تعلیم -3

 )  33دینى (توبه/ و الهى معارف ابالغ -4

  ) 36 نحل/، 41 متعال (حج/ خداوند عبودیّت و عبادت به اهتمام -5

  ) 157 اعراف/، 251 بقره/، 36طاغوت (نحل/ از اجتناب -6

 )   60نظامى (انفال/ اقتدار کسب و امنیت حفظ -7

  )  59، نساء/7 حدید/، 33جامعه (نور/ اقتصادى رشد به توجه -8
 مختلف به شؤون ناظر قرآن، اهدافى دیدگاه از سیاست اهداف که شود مى این، مشخص به توجه با

  بکوشد. جامعه و مختلف انسانهاى  جنبه اعتالى براى باید حکومت بنابراین است. جامعه و انسان
 کند:  تقسیم مى کلى محور هفت در را اسالم اجتماعى مبانی اساسی تعلیمات) 1380شریعتمدارى ( دکتر

 زندگى شؤون کلیه در عقالنى روش استعمال و عقل اهمیت -1

 دانش و علم اهمیت -2

 عدالت اهمیت -3

 مشاوره و جمعى دسته اقدامات اهمیت -4

 اجتماعى رفاه اهمیت -5

 استبداد و ظلم با مخالفت و دموکراسى حکومت اهمیت -6

 تقوا و فضیلت اساس بر افراد به احترام -7

  .است اسالمى جامعه و شهروندان حکومت جامعه، وظیفه در کلى اهداف این نظر، تحقق این اساس بر
  

  ) همسویى تربیت و سیاست در اسالمها ( یافته
هاى حاکم در جامعه بوده است و خود داراى سیستم و نظام  اسالم از هنگام ظهورش متعرض نظام دین

زندگى فردى و اجتماعى قوانین  ونؤخاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى است که براى تمام ابعاد و ش
اسالم به  رسد آنچه که اساس اعتراض به نظر می پذیرد. ن را براى سعادت جامعه نمىآدارد و جز  یخاص
دهد نحوه عملکرد آنها در باب هدایت جامعه بوده است. این نکته از آن  هاي حاکم را تشکیل می نظام

جهت اهمیت دارد که مفهوم تربیت و هدایت، دو مفهومی هستند که بیشترین مساوقت را با هم دارند؛ به 
در دیدگاه  شود. اي تربیت انجام میتعبیر دیگر هردو با هم مالزمند؛ یعنی تربیت براي هدایت و هدایت بر
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بلکه تربیت غیرصحیح، موجب و موجد  ،اهللا سیاست به خودى خود نکوهیده نیست امام خمینى رحمه
  ).389 :5، ج (صحیفه نور فساد در سیاست است

و با عنایت به این که سیاست و تربیت در یکدیگر تأثیرگذار هستند، باید دید  فوقبا توجه به مطالب 
ثیر سیاست در تربیت چیست؟ به دیگر سخن این سؤال مطرح است که نقش حکومت در تربیت که تأ

اگر به اهداف   باشد؟ فردى و جمعى چگونه است؟ همچنین تأثیر تربیت در سیاست و حکومت چه مى
هایى که جهت تربیت انسان در نظر گرفته  گردد بسیارى از هدف تربیتى اسالم توجه شود، مالحظه مى

د. به عبارت دیگر تربیت اسالمى نست، در عملکرد سیاسى و حکومتى تأثیر مثبت و بسزایى داراشده 
شود که فرد و جامعه اصالح گردند و عمل سیاسى و رفتار حکومتى مطابق با شؤون انسانى  موجب مى

قوا و ت ،ترین اهداف تربیتى اسالم عبارتند از: پرستش خداوند یکتا تنظیم و اجرا شود. بعضى از مهم
خواهى، تکامل انسان، استقالل فرد، تغییر رفتار انسان، احترام  پرورش روح عدالت ،تعلیم حکمت ،زادىآ

به انسان، برادرى و همکارى و تعاون، دوستى با ملل دیگر، پرورش نیروى تفکر، پرورش روحِ اجتماعى، 
ها، به نحوى به  تمام هدف د اگرچهشو پرورش شخصیت اخالقى و... با توجه به اهداف فوق مالحظه مى

سیاست و اداره جامعه و عملکرد حکومتگران ارتباط دارد، اما بعضى از اهداف فوق مثل پرورش روح 
از مباحث مهم علم سیاست و  پرورش روح اجتماعى، دقیقاً و خواهى، تعاون و دوستى با ملل دیگر عدالت

تربیتى اسالم با اصول سیاست اسالم مطابقت و  . بنابراین در بسیارى از موارد اهدافهستنداصول سیاسى 
  .هماهنگى دارد

هاي مفروضی که از یک سو  یعنی آن دسته از گزاره» مبانی سیاسی«در مجموع با توجه به این که 
دهند و از سوي دیگر چگونگی  جایگاه تربیت رادر نظام سیاسی کشور جمهوري اسالمی ایران نشان می

کنند، این که این مبانی کدامند و چه نسبتی با هم  را در حوزه تربیت بیان میدخالت و تأثیر نظام سیاسی 
  دارند، موضوعی است که به آن خواهیم پرداخت. 

  در سند تحول فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی، مبانی سیاسی تربیت به شرح ذیل تدوین شده است:
  سازي براي تحقق حیات طیبه است. هدف حکومت دینی زمینه -1
ساالري دینی هدف و راهکار اصلی حفظ و  تربیت شایسته عموم مردم به لحاظ حاکمیت اصل مردم -2

  آید. تداوم نظام سیاسی مطلوب به شمار می
هاي وجودي  اي براي بسط هماهنگ و متعادل ظرفیت در حکومت اسالمی، پیشرفت جامعه وسیله  -3

  ت طیبه است.افراد و تعالی تجارب متراکم جامعه در جهت تحقق حیا
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در حکومت اسالمی، مجموعه نهادهاي فرهنگی کشور باید به صورت هماهنگ در چارچوب  -4
  هاي کلی بخش فرهنگ (مصوب مقام رهبري) عمل کنند. هاي کالن کشور و سیاست سیاست

ها و نهادهاي اجتماعی و  هاي اساسی بخش گیري تربیتی از جمله اولویت در حکومت اسالمی، جهت -5
  و اقتصادي است. سیاسی

مبانی گیري مختار و برگزیده است ( سازي در زمینه مواجهه با مظاهر مدرنیته، جهت رویکرد تمدن -6
  ).1390نظري تحول بنیادین،

  
  مدل مفهومی

توان مبانی فوق را در قالب نقشه مفهومی زیر ارائه داد تا نسبت هر یک از این مبانی با یکدیگر و نسبت  می
  تبیین شود. سیاست با تربیت

کنیم قالب  نسبت مبانی سیاسی تربیت با هم آمده است. چنانچه مالحظه می 1در نقشه مفهومی طرح
دهند (دایره مرکزي) که به شکل منسجم و از کالن به  مبانی را نهادهاي حکومتی و سیاسی تشکیل می

که به عنوان یک ابزار درجهت  اي تنظیم شده اند. به تعبیر دیگر ساختار سیاسی به گونه خرد سازمان یافته
هاي  تحقق حیات طیبه (هدف برپایی حکومت دینی) کارساز باشد. از طرفی وظیفه هر یک از ساختار

حکومتی، محتواي تربیتی دارد. طبق این مدل، هدف حکومت دینی، تحقق زندگی شایسته مطابق با معیار 
معیار اسالمی و وظیفه نهادها و نظام اسالمی و هدف حکومت اسالمی، تربیت شایسته مردم مطابق با نظام 

دهد که  به خوبی این مهم را نشان می 2سازي است. توجه به طرح گیري تربیتی با رویکرد تمدن جهت
  باشد. هدف از تشکیل حکومت دینی، تربیت و هدایت شایسته مردم می
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  )1طرح (

  

عمل در چارچوب •
سیاست هاي کالن 

کشور

توسعه •       •
متعادل ظرفیت 

وجودي افراد

زمینه سازي تحقق •
حیات طیبه 

)زندگی شایسته(

تربیت شایسته •
مردم

هدف حکومت  -2
اسالمی

هدف حکومت  -1
دینی

وظیفه  -4
نهادهاي حکومت 

اسالمی

وظیفه نظام  -3
اسالمی

جهت گیري •
تربیتی

رویکرد تمدن •
سازي

رویکرد  -6
برگزیده در 
مواجهه با 
مدرنیته

اولویت  -5
اساسی نهادهاي 
حکومت اسالمی
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  )2طرح (
  

  گیري نتیجه
در چنین رویکردي سیاست و تربیت نوعی همسویی دارند که این مهم در دین اسالم با عنوان رویکرد 

کارانه،  سازي برخالف رویکردهاي انتقادي، محافظه شود. در رویکرد تمدن سازي نام برده می تمدن
گرفته و آن را دمکراتیک و پست مدرن که دین را به عنوان بعدي از وجوه اجتماعی جامعه انسانی نادیده 

دهند، دین و تعالیم الهی را به عنوان یک حقیقت تلقی نموده و در عین حال  به جنبه فردي تنزل می
شمارد. در این رویکرد دین صرفاً در قلمرو و محدودة زندگی  جایگاه عقل را نیز محترم و اساسی می

اي مختلف سیاسی و اجتماعی ه شود و در عرصه فردي قرار ندارد بلکه برنامه جامع زندگی تلقی می
شود،  بلکه با توجه به تلقی  حضور اساسی دارد. به  عبارت دیگر صرفاً به بعد متافیزیکی دین توجه نمی

یافته)، به بعد عقالنی دین در صحنه زندگی اجتماعی وسیاسی توجه تام  خاص از وحی (عقل نزول
ش متراکم بشري و توسعه آنها در چارچوب مبانی شود. از این رو، در این عرصه استفاده از عقل و دان می

ها و سازوکارهاي مناسب   هاي دینی جایگاه ارزشمندي دارد. از این منظر تأسیس حکومت و نهاد و ارزش

زمینه سازي براي تحقق حیات 
)زندگی شایسته(طیبه 

تربیت شایسته مردم

وجودي مردمتوسعه متعادل ظرفیت 

عمل در چارچوب  
سیاست هاي کالن کشور

جهت گیري 
تربیتی

تمدن سازي
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توان گفت  تنها در قالب فرایند نوسازي جامعه ودر راستاي هدایت و تربیت قراردارد. در اینجاست که می
(سیاست) جنبه و محتواي تربیتی دارد و ابزاري است براي تربیت. در این  از منظر تعالیم اسالمی حکومت

یابد. به عبارت دیگر چنانچه حکومت جنبه  صورت است که موضوع احقاق حق از حکومت نیز معنا می
تربیتی (به معنایی که در ابتداي مقاله به آن اشاره شد) نداشته باشد و سیاست از جهت تربیتی رنگ و بوي 

بر خالف حق «شود  ببازد، با عنایت به این که حق تربیت یکی از حقوق فردي تلقی می  خود را
تواند نسبت به مطالبه حق خود اقدام نماید. در اینجاست که  ،  در این صورت است که فرد می»حکومت

فی مشاهده هاي اجتماعی مثالً نهاد اقتصاد، چنانچه فساد و انحرا گونه که در سایر نهاد توان گفت همان می
شود وظیفه حکومت اصالح آن است، هر نوع انحراف تربیتی به نوعی انحراف حکومتی و سیاسی تلقی 
شده و بایستی با حساسیت بیشتر به آن توجه شود. این موضوع در حال حاضر از آن جهت اهمیت پیدا 

نگران روند تربیتی  کند که چنانچه جامعه از وضعیت تربیتی احاد خود رضایت نسبی نداشته باشد و می
ها ي حکومت از سازوکارهاي دیگر استفاده  رود که براي استحکام ساختار فرزندان خود باشد، بیم آن می

رود و به یک کار  شود که به مرور زمان  محتواي تربیتی حکومت استحاله شده و تربیت به حاشیه می
  گردد. خدماتی مانند سایر امور خدمات اجتماعی تبدیل می

مفاهیمى همچون دین و سیاست، تربیت، اقتصاد، فرهنگ و جهاد،  توان گفت: بندي می جمعدر 
خاستگاه الهى دارند و از یک به هم پیوستگى و وحدت ذاتى برخوردارند. بنابراین براى این که جامعه 

م شوند؛ سعادتمند و رستگار شود باید یا حاکمان سیاسى به تربیت الهى مؤدب گردند، یا مردان الهى حاک
اى تنگاتنگ و دوطرفه به  از سوى دیگر، رابطه یعنى بین سیاست و حکومت از یک سو، و تربیت و تزکیه

طور که گفته شد اهداف تربیتى اسالم مطابق با سیاست اسالمى است؛ از یک طرف  همان. یدآوجود 
طرف دیگر هدف تربیت اى سالم براى تربیت افراد صالح است و از رسالتِ سیاست اسالمى، ایجاد جامعه

گیرى  باشد. بنابراین به عنوان نتیجه هاى صالح براى ایجاد یک جامعه سالم مى اسالمى، پرورش انسان
باشند،  اى دوطرفه دارند و مکمّل یکدیگر مى نهایى باید گفت که سیاست اسالمى و تربیت اسالمى، رابطه
باشد، قرار  جامعه بشرى، توحید و وحدت مىو در راستاى هدفى واحد که همانا اعتالى انسان، سعادت 

. البته رابطۀ تربیت و سیاست، مربیان و حاکمان از موضوعات فراخناك دیگري است که گیرند مى
  مندان پیشنهاد گردد. تواند به عنوان موضوعات پژوهشی  براي تفکر و تأمل بیشتر به عالقه می
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Abstract 

The basics of formal and general education in the Islamic Republic of Iran are based 
on the fundamental principles of the philosophy of education in the Islamic Republic 
(ontology, epistemology, and value). The basic philosophical basis of education is the 
provision of religious texts. Political education is the subject Contrary to the goals and 
methods of political education, the thinkers are less concerned. In this research, in a 
qualitative paradigm and in a documentary manner, with a descriptive-interpretive 
approach, the understanding of the political principles of education has been discusse 
The findings show that contrary to the critical, conservative, democratic and 
postmodern approaches in the Islamic civilization approach, politics and education 
have a kind of alignment. Islamic politics and Islamic education have a two-way 
relationship and complement each other, and in line with a single goal which is 
human excellence, the happiness of human society, unity and unity. The author after 
analyzing this issue , Has become a conceptual model of the political principles of 
education in the Islamic Republic of Iran. 
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