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 مقدمه

 كلـي  اهـداف  از اي مجموعـه  تـدوين  با ايران اسالمي جمهوري پرورش و آموزش نظام
 ايـن  بـر  كلـي  مـروري  بـا . اسـت  ابعـادش  ةهم در انسان رشد و تربيت پي در آموزشي
 نظـام  در كـه  اسـت  ابعـادي  تـرين  مهـم  از يكي اجتماعي بعد كه برد پي وانت مي اهداف

 اجتمـاعي  اهـداف  گاهي اخير هاي سال طي( است گرفته قرار توجه مورد ايران آموزشي
 اهـداف  تعداد كمي ةمقايس از اهميت اين). است شده تلفيق يكديگر با تربيتي سياسي و

 بعـد  هشـت  در ايـران  آموزشـي  نظام ليك اهداف. آيد مي دست به بعد هر در نظر مورد
 و سياسـي  زيسـتي،  اجتمـاعي،  هنـري،  – فرهنگي آموزشي، – علمي اخالقي، اعتقادي،
 صد در). 1377 آموزش، عالي شوراي مصوبات( اند شده تدوين هدف 56 در و اقتصادي
 ،%)4/21( اجتمـاعي  اهداف: از است عبارت ترتيب به بعد هر در هدف 56 اين فراواني

 اخالقـي  ،%)3/14 كـدام  هـر ( هنـري  – فرهنگـي  و آموزشـي  – علمي ،%)16( دياقتصا
 ةمقايسـ  اين بر تكيه با%). 4/5 كدام هر( زيستي و اعتقادي و%) 7/10( سياسي ،%)5/12(

بـه  يـا  اهميت از ايران در تربيت اجتماعي بعد يكلّ حالت در كه كرد ادعا توان مي يكم 
 .است برخوردار بعادا ديگر به نسبت بيشتري وسعت عبارتي
 را كشـور  رسـمي  تربيت و تعليم حركت جهت و غايت كلي، اهداف ديگر، سوي از
 متربيـان  در هـا نآ تحقـق  پـي  در ايـران  آموزشي نظام كه است آن بيانگر و دهد مي نشان
 اسـاس  بـر  اهـداف  ايـن  اسـت  الزم ايـران،  تربيتي نظام بودن اسالمي به توجه با. است
 ، يعنـي جامعـه  بـر  حـاكم  اجتماعي ةفلسف با تا گردند تدوين انيوحي و ديني هايآموزه

 اخالقـي  مباني و ها ميزان و سنن و آداب آرزوها، و ها ئالايد عقايد، افكار، مشترك ةجنب
 مـورد  اخيـراً  امـر،  ايـن . باشـند  هماهنگ نيز )73، ص1372 شريعتمداري،(جامعه  مردم
رهنامـة نظـام   «چنانكـه   .اسـت  گرفتـه  قـرار  نيز تربيتي نظام اندركاراندست خاص توجه

دارد كه با وجـود زمينـة دينـي و    اذعان » تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران
گرفته، در چهارچوب يك فلسـفة  فرهنگي مساعد در جامعه، تدابير و اقدامات تربيتي صورت

ت. بنـابراين، ايجـاد   تربيتي مدوِّن و بومي كه با جامعة اسالمي ايران هماهنگ باشد، نبوده اسـ 
تحول بنيادين در نظام آموزشي و بازسازي آن بر اسـاس مبـاني دينـي و شـرايط اجتمـاعي،      

 در راسـتا  ايـن  در). 8-7الف، ص1388زاده و ديگران، آيد (صادقامري ضروري به نظر مي
 بـراي  تربيـت،  ةفلسـف  بـه  مربـوط  قسمت در پرورش، و آموزش ملي سند تدوين طرح
 بـر  هـم  كـه  كـرد  مراجعه اسالمي بزرگ ةفالسف آراء به بايد تربيت، ساسيا مباني تبيين
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ــتدالل ــان و اس ــه بره ــد تكي ــم و دارن ــه ه ــاد از برگرفت ــاليم مف ــالمي تع ــتند اس  هس
 ).20ب، ص1388 ديگران، و زاده صادق(

 سـوي  از صادرشـده  هاي گزارش و اسناد از برگرفته كه ،گفته پيش مطالب به توجه با
 نظـام  تربيتـي  اهـداف  تحليـل  منظـور  بـه  مقالـه،  ايـن  در است؛ كشور آموزشي اتمقام

 آراء بـه  اسـالمي  هـاي گيـري  جهـت  بـا  آن همـاهنگي  ميـزان  بررسـي  و كشور آموزشي
 زيـرا  ؛گـردد مـي  مراجعـه  طباطبايي عالمه قرآن، مفسر ترينسرشناس و نظرترين صاحب
 شـده  اتخـاذ  قـرآن  از مسـتقيم  طـور  به و جانبه همه و عميق سطحي در وي هاي انديشه
 آن ذكـر  قابل ةنكت. باشد ايران بر حاكم اجتماعي ةفلسف بيانگر تواند مي خوبي به و است

 از كـم  دسـت ( اهـداف  ديگـر  به نسبت آموزشي نظام اجتماعي اهداف اهميت به نظر كه
 هـدف . شـود  مـي  انجـام  اجتمـاعي  اهـداف  بـا  رابطـه  در تنهـا  بررسي اين) يكم لحاظ

 :است ها پرسش اين به پاسخگويي بررسي اين از اننويسندگ

ــداف. 1 ــت اهـ ــاعي تربيـ ــران اجتمـ ــا ايـ ــه تـ ــدازه چـ ــه و انـ  آراي در چگونـ
 شود؟مي ديده طباطبايي عالمه

 را ديگـري  اهـداف  چـه  ايران اسالمي جمهوري اجتماعي تربيت اهداف بر . افزون2
 آورد؟ دست هب طباطبايي عالمه ديدگاه براساس توانمي

 ايران در اجتماعي تربيت اهداف فهرست

 در اجتمـاعي  تربيـت  كلـي  اهـداف  آمـوزش،  عالي شوراي مصوبات ةمجموع اساس بر
 :است شرح ينه اب ايران اسالمي جمهوري

 ؛  پرورش روحية پاسداري از قداست و روابط خانواده بر پاية حقوق و اخالق اسالمي .1

  ؛ آن از پاسداري و سالميا قسط به بخشيدن تحقق ةروحي پرورش .2

 پرورش روحية برادري و تعاون اسالمي و همبستگي ملي و فرهنگي و تقويت آن؛   .3

 ؛همگاني اي وظيفه عنوان به منكر از نهي و معروف به امر ةروحي پرورش .4

  ؛آن رعايت به التزام و قانون به احترام ةروحي پرورش .5

   ؛اجتماعي و فردي روابط در نظم ةروحي پرورش .6

 ؛ هاي ديني، فرهنگي و اجتماعيپذيري و مشاركت در فعاليترش روحية مسئوليتپرو .7

  ؛تبري و تولي ةروحي تقويت .8

 ؛ اجتماعي روابط در ايثار و فداكاري گذشت، ةروحي تقويت .9
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   ؛ها انديشه برخورد در ديگران  آراء تحمل و صدر ةسع پرورش .10

  ؛آنان معنوي و اديم حقوق مراعات و افراد شخصيت به احترام ةروحي پرورش .11

ــرورش .12 ــ پ ــت ةروحي ــر در مقاوم ــات براب ــوء تبليغ ــوبات( س  شــوراي مص
 ).1377 ،آموزش عالي

 خـانوادگي  روابـط : نمـود  خالصـه  شـرح  بدين را باال اهداف توانمي اساس اين بر
 منكـر،  از نهـي  و معـروف  هب امر ملي، همبستگي و تعاون و برادري قسط، و عدل سالم،
 ةسـع  گذشـت،  و ايثار ، تبري و  تولي مشاركت، و  پذيري مسئوليت نظم، نون،قا به احترام
. تبليغـات  برابـر  در مقاومـت  حقـوق،  رعايت و شخصيت به احترام ،ءآرا تحمل و صدر

 .شود مي بررسي باال عناوين ذيل ايران اجتماعي تربيت اهداف ادامه در

 عالمه اهديدگ اساس  بر تربيت اجتماعي اهداف تحليل و بررسي

 كـه  اسـت  ايـن  بر تالش ايران اجتماعي تربيت اهداف بررسي در گام نخستين عنوان به
 توجـه  مـورد  نهـا آ از يك هر به عالمه پرداخت ةنحو اهداف، اين محتواي تحليل ضمن

 انطباق و هماهنگي نوعي به توانمي آيا كه شود داده پاسخ ها پرسش اين به و گيرد قرار
 اسـت؟  بـوده  ديگـري  ةدريچـ  از اهداف اين به عالمه نگاه يا و ؟يافت دست دو آن بين
 نيـز  محتـوا  در يـا  ؟گردنـد بـازمي  بيـان  ةنحـو  بـه  تنهـا  و هستند ساختاري هاتفاوت آيا

 دارد؟ وجود هايي تفاوت

 ةپاي بر  خانواده روابط و قداست از پاسداري ةروحي پرورش: سالم خانوادگي روابط
 و اسـت  ايران آموزشي نظام اجتماعي اهداف از هدف نخستين اسالمي اخالق و حقوق

 ةرابطـ  تـرين مهـم  و تـرين  ييابتـدا  اشخـانواده  بـا  فـرد  روابط كه دهدمي نشان امر اين
 وزارت اخيـر  مصـوبات  در ،رو همـين  از. شـود  پرداخته آن به بايد كه است او اجتماعي
 تـرين مبنـايي  از يكـي  عنـوان  بـه  خـانواده  بـا  سازنده ةرابط برقراري پرورش و آموزش

 بنياد گيريشكل در انكارناپذيري نقش كه است گرفته قرار توجه مورد ارتباط هاي لفهؤم
 آن، بـراي  آمـادگي  و خـانوادگي  زندگي تداوم و گيريشكل اساس، اين بر. دارد هويت

ـ دبي(  اسـت  اجتماعي تربيت هايمؤلفه تريناساسي و تريناصلي از يكي  شـوراي  ةرخان
 هـدف  ها گزارش اين نكهآ توجه قابل ةنكت). 137، صب1389 پرورش، و آموزش عالي

ــراري از ــط برق ــا ســازنده رواب ــع را خــانواده ب ــ و آزادي ةتوس  انســان وجــودي ةمرتب
 اهميـت  كـه  دهـد مـي  نشان امر اين. دانندمي) 106ب، ص1388 ديگران، و زاده صادق(
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 برطـرف  بـا  زيـرا  ؛است جامعه آزادي و فرد رشد در آن چشمگير نقش علت به خانواده
 توانــدمــي او خــانواده، در فــرد عــاطفي و جســماني نيازهــاي از مهمــي بخــش شــدن

ــا ــورداري ب ــالمت از برخ ــمي س ــي و جس ــل روان ــه كام ــاي ب ــايف ايف ــردي وظ  و ف
 .بپردازد خود اجتماعي

 خاصـي  حساسـيت  و اهميت از خانواده نيز طباطبايي عالمه اجتماعي هايانديشه در
 دانـد مي مقدس و فطري امري و بشري اجتماع نخستين را خانواده وي. است برخوردار

 آدمي سعادت مخل كه فساد و فحشا از ايمني و نسل توليد جنسي، نياز رفع هدف با كه
 كـديگر ي كنار در مرد و زن تسكين و آرامش و فرزند به محبت و شود مي نهاده بنا است

 بـه  نيـز  عالمـه  پس ،)494-145، ص4ج ،1386 طباطبايي،( است آن در اساسي اصولي
 نشـانگر  كـه  شـمارد برمـي  آن بـراي  را اصـولي  و اهداف و دارد اعتقاد خانواده قداست
 هـاي راه از يكـي  خـانواده  حفـظ  و تشـكيل  زيرا ؛است قداست اين از پاسداري اهميت

 از فرزنـدان  برخـورداري  كـه نآ ضـمن . تاسـ  بشـري  سعادت به رسيدن و جامعه حفظ
 ارضـاي  در اساسـي  عـاملي  يكديگر كنار در همسران يافتن تسكين و خانواده در محبت

 كه است اياندازه به عالمه ديدگاه در امر اين اهميت. است جامعه افراد عاطفي نيازهاي
 :انـد دمـي  خـانواده  در عـاطفي  روابـط  وجود به منوط را جامعه» بقاي و حدوث« ايشان

 امـرى  باشـد،  داشـته  ديـن  و زنـدگى  آن بدون تواند نمى انسان هرگز كه انسانى جامعة«
 و دارد نسـل  محبـت  بـه  بسـتگى  خود بقاى و حدوث در كه قراردادى و اعتبارى است

 شود مى بدل و رد ارحام بين در كه است اى عالقه و رابطه آن سرچشمة نيز نسل محبت
 و پـدر  بـه  طـرف  يك از خانواده قوام و است خانواده رابطه اين مركز كه است معلوم و

 ).516، ص7 ج ،همان( »فرزندان به ديگر طرفى از و است مادر
 و آزادي يتوسـعه  در خـانواده  نقش تبيين در عالمه سخن از توانمي ترتيب، اين به

 تشـكيل  عالمـه  اعتقـاد  بـه . گرفـت  بهره شد اشاره بدان باال در كه انسان وجودي ةمرتب
ـ . بردمي بين از را سعادت مخل عوامل كه است مقدس فطري امر يك ادهخانو  شـك،  يب

 در مـانعي  توانـد مـي  و اسـت  انسان وجودي ةمرتب ةتوسع مسير تنها فطريات، از پيروي
 توسـعه  را وي آزادي طريـق  اين از و باشد است او جز آنچه به انسان سرسپردگي برابر
 عـاطفي  ارضـاي  ديگـر،  سوي از. گرددمي تأمين راه همين از نيز سعادت بنابراين،. دهد

ــراد ــه اف ــه ك ــان ب ــه بي ــانون عالم ــانواده در آن ك ــت خ ــير ،اس ــري مس ــراي ديگ  ب
 .است وجودي ةمرتب ةتوسع
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 :از اســت عبــارت ايــران آموزشــي نظـام  اجتمــاعي هــدف دومــين: قســط و عـدل 
 . آن از يپاسدار و اسالمي قسط به بخشيدن تحقق  ةروحي پرورش
 ةهمـ  كـه  دانسـت  تربيـت  شـناختي انسان مبناي اين راستاي در توانمي را هدفاين 

 تقسـيم  هـا نآ ميـان  عادالنه طور به تكاليف و حقوق و برابرند آفرينش حسب بر هاانسان
 عـدالت  ايـن،  بـر  ، افـزون نـدارد  برتري ديگري بر فردي هيچ اساس، اين بر. است شده

 و وسـع  بـا  متناسـب  افراد حقوق رعايت آن معيار كه است اجتماعي ارزش تريناساسي
 ).41ب، ص1388 ديگران، و زادهصادق( است آنان هايويژگي
 از منظـور  و اسـت  شـده  عنوان» قسط به ايفاء« عبارت با عالمه ديدگاه در هدف اين

 كه است اين بر عالمه اعتقاد ضمن، در. است اجحاف گونه هر بدون عدالت به عمل آن
 دارد عهـده  بـر  خـويش  طاقـت  وسـع  ةانـداز  به كس هر كه است تكليفي قسط به ايفاء

 را مـذكور  هـدف  تحقق براي تالش ضرورت امر اين). 518، ص7ج ،1386 طباطبايي،(
 ايـن  افـراد  ظرفيـت  با را آن ساختن متناسب لزوم و توجيه نوجواني و كودكي سنين در

 .كند مي بيان سني هايگروه
 قسـط  بـه  بخشـيدن  تحقـق  ةروحي پرورش ضرورت از فراتر عالمه آنكه ديگر ةنكت
 قسـط  بـه  قـوامين . دارد اشـاره  نيـز » قسـط  به قوامين« تربيت به) قسط به ايفاء( اسالمي
 خـرج  هب را مراقبت كمال يعني. هستند قسط به قائم معنا ترينكامل در كه هستند افرادي

 ايـن . نگردنـد  منحـرف ) لعد( وسط راه از عواطف يا نفس هواي تأثير تحت تا دهندمي
 بنـابراين،  ،است آن ةجمل از ناحق شهادت و دروغ از پرهيز كه دارد آثاري قسط به قيام

 ).  175-177، ص5ج ،همان( شودمي جامعه دوام و حق پيروزي باعث
ـ  پـرورش  هدف به پرداخت در طباطبايي عالمه گفت توانمي ،ترتيب اين به  ةروحي
 افـرادي  پـرورش  ،اول سـطح  در .دارد توجـه  سـطح  دو به عدل و قسط به بخشيتحقق
 در قسـط  بـه  كامـل » قيام. «باشند عدالت به» عامل« خويش وسع حد در كه است مدنظر

 مراقبـت،  تربيـت،  تدبير، حفظ، كردن، درست معناى به و دارد قرار اين از فراتر سطحي
 ).504، ص2 ج ،همان(است  امر يك بر تسلط و قدرت

 عنـوان  بـا  ايران آموزشي نظام اجتماعي اهداف در كه است نهما اول، سطح در قيام
 اهـداف  در) دوم سـطح ( قسـط  بـه  كامـل  قيام اما. شد اشاره آن به عدالت تحقق ةروحي

 .است نگرفته قرار توجه مورد اسالمي جمهوري آموزشي نظام اجتماعي تربيت
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ـ  پـرورش : ملـي  همبستگي و تعاون برادري،  و اسـالمي  تعـاون  و بـرادري  ةروحي
. اسـت  ايـران  در اجتماعي تربيت هدف سومين آن، تقويت و فرهنگي و ملي همبستگي

 فرهنگي و ملي همبستگي و تعاون برادري، عنوان سه تحت عالمه ةانديش در هدف اين
 .گيردمي قرار بررسي و بحث مورد

 هـاي راه از يكـي  ،اسـت  معتقـد  جامعه در برادري ةروحي پرورش با رابطه درعالمه 
 رفـع  طريـق  از كـه  است اختالفاتشان رفع و مردم منافع حفظ سعادت به جامعه رسيدن

 در افـراد  ةهمـ  كه معنا اين به. آيدمي دست هب برادري و برابري ايجاد و ظاهري امتيازات
ــانيت ــويت و انس ــاع عض ــريك اجتم ــدا ش ــا و ن ــل تنه ــايز عام ــانآ تم ــوا ه ــت تق  اس

 ايجاد عالمه ديدگاه از كه گرفت نتيجه توانمي بيان اين با). 490-489ص ،18ج ،همان(
 راه در آن از كـه  اسـت  روش يـا  وسـيله  يـك  باشـد  هدف آنكه از بيش برادري ةروحي

 بـه  نهايـت  در و شـود مي گرفته بهره مردم اختالفات رفع و منافع حفظ هدف به رسيدن
 .گرددمي منجر جامعه سعادت غايي هدف
 تـوان مـي  آنكـه  نخست،. است بررسي قابل بعد دو از عالمه ديدگاه ،تعاون مورد در

 و برابـري  كـه  معنـا  ايـن  بـه  ؛دانسـت  بـرادري  و برابري همان راستاي در را تعاون اين
 و تعـاون  يكـديگر  بـا  خـود  هـاي خواسـته  تحقـق  بـراي  كـه  كندمي حكم افراد برادري

 از هـم،  بـه  شـبيه  ابعاضـى  مجتمع يك در شده جمع انسان افراد. «باشند داشته همكاري
 بر را خود خواست و اراده مجتمع اين از بعضى نبايد پس. متشابه حقيقتى حقيقتند، يك

 را خواسـت  و اراده مقدار آن ديگران از هم خودش آنكه مگر كنند، تحميل ديگر بعضى
ــه در تعــاون همــان ايــن و كنــد تحمــل » اســت حيــات مزايــاى آورى دســت ب

 ).394، ص3 ج ،1386 ،طباطبايي(
 تقـواى  و صـالح  همـان  عالمـه  منظـر  از اسـالمي  تعاون :گفت توانمي مدو بعد در

 عمـل  و ايمـان  بر عبارتى به يا تقوا و نيكي بر جامعه افراد اجتماع يعني. است اجتماعى
 و) اسـت  سعادتمندانه زندگي منافي كه زشتي عمل هر( گناه بر تعاون برابر در كه صالح

 ).266، ص5 ج ،همان( گيرد مى قرار)  نانآ امنيت سلب و مردم حقوق بر تعدى( عدوان
: اسـت  بـوده  توجه مورد بعد دو هر ايران آموزشي نظام اجتماعي اهداف در احتماالً

 بـه  توجه با دوم بعد و اندگرفته قرار هدف يك در برادري و تعاون آنكه به نظر اول بعد
 مـورد  هدف و مهعال ديدگاه رابطه اين در پس. است شده وارد تعاون بر كه اسالمي قيد
 .دارند قرابت هم با كامالً اسالمي جمهوري آموزشي نظام نظر



 1392 بهار و تابستان/  16/ ش 8تربيت اسالمي / س       86

 

 ديـدگاه  از ملـي  همبسـتگي  بررسـي  هـدف،  اين با رابطه در مورد سومين خرهباأل و
 عنـوان  بـه  را ملـي  انشـعابات  طباطبـايي  عالمـه  كه گفت بايد زمينه اين در. است عالمه

 زيـرا  ؛دانـد مـي  مرزهـا  ايـن  ةكننـد شـخص م را عقيـده  بلكه ،پذيردنمي جوامع مرزهاي
 اجتماعـت  از و خـود  خـاص  اجتمـاع  درون در يگـانگي  به را ملت يك ملي انشعابات

 شـود  مـي  پراكنـدگي  و تشـتت  دچـار  انسـانيت  نتيجـه  در و دهـد  مي سوق ديگر وطني
 بـه  فرهنگـي  و ملـي  همبسـتگي  بر وي حساب اين با). 124الف، ص1387 طباطبايي،(

 را مشـترك  عقايـد  داراي افـراد  بـين  همبسـتگي  و ندارد خاصي يدتأك هدف يك عنوان
 .دارد مدنظر بيشتر) كنند زندگي گوناگون جوامع در مرزها نظر از چند هر(

 كنـد؛  نقد مـي  را متمدن كشورهاي در مردم تفكر بودن اجتماعي ،رابطه اين در عالمه
 چيـز  آن از ضـرر  دفع و ملت نفع جز كه است شده باعث هانآ اجتماعي تفكر طرز زيرا

 روا را سـتمي  هر خود كشور مرزهاي از خارج در بنابراين، و نشمارند محترم را ديگري
 بـه  مـردم  باشـد،  حـاكم   توحيـد  بر مبتني اخالقي فضائل جامعه يك در اگر اما. بدارند
 حيـاء  كرامت، عدالت، انسانيت، به احترام حق، از پيروى  جمله از انساني ةفاضل ملكات

ــا و ــت ةعاش ــد رحم ــي پايبن ــوندم ــن و ش ــا اي ــظ راه تنه ــك حف ــه ي ــت جامع  اس
 بـا  عالمـه  كـه  گرفـت  نتيجـه  تـوان مي مطلب اين از). 212ص ،11 ج ،1386 ،طباطبايي(

 ليئاايـد  و آرمـاني  حـدودي  تـا  كه نگردمي همبستگي ةمسئل به جهاني و فراملي ديدي
 ديگـر  سـوي  از و دانـد مـي  عجوامـ  مـرز  را اعتقاد سو يك از وي كه معنا اين به. است

. كند مي معرفي جامعه حفظ عامل عنوان به را توحيد بر مبتني اخالقي فضائل به پايبندي
 توحيـدي  اخالقـي  فضـائل  بـه  بايد خويش بقاي از محافظت منظور به جوامع ةهم پس

 مـرز  را آن عالمـه  كه است مشترك ايعقيده به دستيابي متضمن خود اين و يابند دست
ـ  بيشـتر  كـه  همبسـتگي  نـوع  اين. داندمي امعهج حقيقي  و ملـي  تـا  دارد اعتقـادي  ةجنب

 ؛ زيـرا شـود مي مرز اين از خارج افراد مورد در عدالتيبي و احتراميبي از مانع ،فرهنگي
 در افـراد  كـه  اسـت  اخالقـي  ةفاضل ملكات جمله از رحمت ةاشاع و انسانيت به احترام
  .هستند پايبند بدان عقيدتي مرز داخل
 هـدف  يـك  قالب در ايران آموزشي نظام در كه ،باال هدف سه ارتباط ترتيب، اين به

 يكـديگر  بـا  كـه  پردازنـد مـي  همكـاري  بـه  وقتـي  افراد. گردد مي روشن است شده بيان
 بـه  را تقـوا  كـه  نمايندمي اجتماع تقوا و نيكي بر وقتي و كنند برادري و برابري احساس

 پايـان،  در ،ياسـالم  تعـاون  و برابـري  حس اين. باشند تهپذيرف برتري معيار يگانه عنوان
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. آوردمـي  وجود به جامعه يك افراد در همبستگي نوعي و كندمي نزديك هم به را هادل
 وحـي  هـاي آمـوزه  بـه  اقتـدا  با و رفت فراتر حد اين از عالمه ديدگاه طبق توانمي البته

 سرتاسـر  در آيين اين گسترش و رويجت با ) ونمايدمي معرفي جهاني ديني را اسالم كه(
 آورد وجـود  به بشري افراد ةهم بين در را تقوا مبناي بر برادري و برابري ةروحي جهان،

 .پرداخت جهاني همبستگي ايجاد به و
 از ايـران  اسـالمي  جمهوري در عمومي و رسمي تربيت ةفلسف كه است رو همين از

 بـه  »ملي تفاهم و وحدت حفظ« در كنار» المللي بين تفاهم فرهنگي، ميان تعامل و درك«
 ارتبـاط  درك و گقتـه  سخن سياسي - اجتماعي تربيت ساحت قلمروهاي از يكي عنوان

را به عنوان يكي از رويكردهاي اين نوع تربيت مورد توجه  او پيرامون هاي محيط با فرد
ـ  تعـالي  منشـأ  افـراد بـا يكـديگر،    ارتبـاط قرار داده است. در اين رويكرد،   هـاي  تظرفي

. بنابرين، محدود كردن يـا حـذف   است جامعههر  متراكم تجارب ةتوسع و آنها وجودي
 و فردي تعالي پيشگيري از و انساني حيات در نسبي سكوناي جز نتيجه نمودن ارتباط 

بـه  ). 137-139، صب1389 پرورش، و آموزش عالي شوراي ةدبيرخان(ندارد  اجتماعي
اسالمي نيز در اسناد آموزشي كه به تـازگي تـدوين    اين ترتيب، نظام آموزشي جمهوري

نموده است به همبستگي جهاني در كنار وحدت و انسجام ملي توجه داشته اسـت، امـا   
به هر حال،  .است نشده بيان صريح اجتماعي -تربيتي هدف يك شكل به هنوز اين امر،

مداوم و مستمر به دهد كه در حال حاضر، نظام آموزشي ايران به طور اين نكته نشان مي
 تر شدن و انطباق هر چه بيشتر با موازين وحي در حال حركت است.سوي اسالمي

 عنـوان  به منكر از نهي و معروف به امر ةروحي پرورش: منكر از نهي و معروف به امر
 يـك  عنوان به اسالمي جمهوري آموزشي نظام اجتماعي تربيت در كه  همگاني اي وظيفه 

 مـورد  اجتمـاعي  روش يـك  عنوان به صراحتاً عالمه ديدگاه در ،است شده مطرح هدف
 .است گرفته قرار بحث

 ايوظيفـه  عنـوان  بـه  كه است اسالم شاهكارهاي از يكي عالمه ديدگاه از روش اين
 و كوچـك  زن، و مـرد  ضـعيف،  و قوي ملت، و حاكم از اعم افراد ةهم يعهده بر ديني

 علـم  حفـظ  و قوانين تخلف از جلوگيري آن اعمال از هدف و است شده گذاشته بزرگ
). 557، ص3ج ،1386 ؛30-31، صالـف  تا، بي ،طباطبايي( است جامعه در صالح عمل و

 در منكـر  از نهـي  و معـروف  به امر كاربرد به كه آنجا عالمه گفت توانمي سويي از البته
 را معهجا يك افراد وي. است برده نام روش يك عنوان به آن از داشته نظر جامعه سطح
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 تكامـل  و رشـد  ةادامـ  از مراقبـت  در توانندمي كه است نموده فرض رشد از سطحي در
 نظر مد چنانكه باشد قرار اگر اما. دهند ياري را يكديگر و كنند همكاري هم با يكديگر،

 ايـن  از) بـزرگ  و كوچـك  زن، و مرد ضعيف، و قوي ملت، و حاكم( همه است، عالمه
 بـا  ضـمن  در و باشـند  رسـيده  رشد از سطح آن به پيشتر تاس الزم ،كنند استفاده روش
 نظـام  دوش بـر  اسـت  اي وظيفـه  ايـن  و شـوند  آشـنا  روش از اسـتفاده  قواعـد  و اصول

 اوايـل  در منكـر  از نهـي  و معـروف  بـه  امر روش از استفاده ةروحي ايجاد پس. آموزشي
ـ  اينجـا  در. گيـرد  مـي  قـرار  نظر مد هدف يك عنوان به افراد بلوغ و رشد  در روش كي

گذاشـته   جامعـه  افـراد  همـة  ةعهد بر آن كاربرد كه است گرفته قرار اهميت از اي درجه
 .گيرد مي قرار توجه مورد هدف يك عنوان به بودن، روش عين در بنابراين، ،شود مي

 ديگـر  يكـي  آن، رعايت به التزام و قانون به احترام ةروحي پرورش: قانون به احترام
 .  است ايران آموزشي منظا اجتماعي اهداف از

هاي اجتماعي خويش بحث قانون را بـه عنـوان يكـي از    عالمه طباطبايي نيز در انديشه
سازد. از ديد وي در هـر جامعـه برخـورد منـافع افـراد باعـث       مباحث پراهميت مطرح مي

هاي افراد به هم آميختـه  شود؛ زيرا محصول فعاليتايجاد فساد و اختالف در آن جامعه مي
نظمـي و  خواهند از آن استفاده نمايند. بنابراين، براي حفظ اجتمـاع از بـي  همه مي است و

متالشي شدن و منافع افراد از ضايع شدن، وجود قانون ضروري است. اما از سوي ديگـر،  
خواه بشر از هر محـدوديت و ممنـوعيتي   عالمه از اين نكته نيز غافل نيست كه طبع آزادي

كـه از ايـن راه بتوانـد    كنـد  ميپذيرد و رعايت ها بدان سبب ميگريزان است و قانون را تن
داند بدون قـانون هـرج و مـرج و    كم بخشي از آزادي خويش را حفظ كند؛ زيرا ميدست

آيد كه ممكن است كل آزادي وي را مختل نمايـد. پـس گـردن    آشوبي در جامعه پديد مي
ين، وي هر جا فرصـت يـا قـدرتي بيابـد بـه      نهادن انسان به قانون از سر اجبار است. بنابرا

هـاي اجرايـي در   كند. حتي ضـمانت راحتي قوانين را نقض و حقوق ديگران را پايمال مي
تـوجهي قـوانين بـه معنويـات و غرايـز      اين مورد كارساز نيستند. عالمه دليل اين امر را بي

اسد اسـت، مـي  پرستي) كه منشأ اصلي مفطلبي، خودخواهي و شهوتدروني (مانند آزادي
داند. از نظر او تنها هدف وضع چنين قوانيني ايجاد همـاهنگي و نظـم در اعمـال مـردم و     

ي سـاز حل اين مسـئله را درونـي  جلوگيري از اختالف و كشمكش ميان آنها است. وي راه
دانـد.  اعتقاد به وجود ناظري برتر (خدا)؛ در همه حال و برخورداري از پاداش اخروي مي

دارد و حتـي در غيبـت   ت، فرد با ميل و رغبت درونـي قـوانين را پـاس مـي    در اين صور
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دانـد هـر چـه از    كند؛ زيرا ميهاي بيروني (مانند پليس و مجازات) از آن تخلف نميكنترل
آزادي خويش چشم بپوشد خسارتي نديده اسـت و در آخـرت بـه پاداشـي برتـر دسـت       

پـذيرد  ية اصـالح احساسـات درونـي تحقـق مـي     . پس احترام به قانون تنها در سـا يابد مي
 )127تا، ب، ص؛ بي90، ص1385؛ 8-13تا، الف، ص(طباطبايي، بي

ـ  پـرورش  هدف به عالمه نگاه كه شود مشخص مي توضيح اين با  بـه  احتـرام  ةروحي
 اسـت؛  تـر  عميق ه،آمد ايران آموزشي نظام اجتماعي كلي اهداف در آنچه به نسبت قانون
 كـه  نكته اين گرفتن نظر در بدون است، نظر مد قانون به احترام تنها اهداف اين در زيرا
 بـه  عالمـه  امـا . باشـد  مجازات ترس از و سطحي ظاهري، امري است ممكن احترام اين

 گفـت  تـوان مـي  بنـابراين،  .دارد تأكيـد  بيرونـي  عوامل جاي به كنترل منبع سازيدروني
 است عالمه نظر مورد اجتماعي هدف  قانون به احترام سازيدروني و احساسات اصالح

 .  قانون به) بيروني يا دروني( التزام ايجاد صرف نه و
 چـه  هـر  سـازي اسـالمي  صدد در كه آموزشي نظام اخير گيريجهت گفت بايد البته

 توجـه  نيـز  اهـداف  درونـي  بةجن به زيادي اندازة تا است عمومي و رسمي تربيت بيشتر
 عنـوان  بـه  هنجارهـا  و هـا  ارزش از فهرسـتي  تحميـل  و تلقين رد با آنكه جمله از. دارد

 و انتخـاب  و مطلـوب  بـه  نسـبت  آگاهي و رغبت ايجاد ضرورت بر مدار، ارزش تربيت
) 85، صب1389 پـرورش،  و آمـوزش  عالي شوراي ةدبيرخان( اختياري و آگاهانه التزام
 تربيت مختلف يقلمروها مبنايي هايفلسفه از يكي عنوان به امر اين اگر. ورزدمي تأكيد

 بـه  آگاهانـه  التـزام  نيـز  قـانون  بـه  احتـرام  از منظـور  گفـت  توانمي شود، گرفته نظر در
 تربيـت  اهـداف  و عالمـه  ديـدگاه  بـين  تفـاوتي  نيـز  حيـث  ايـن  از بنـابراين،  ،است آن

 ايـن  تصـريح  بـه  تـأخير  انـدكي  بـا  ايـران  نظام كه اين جز ندارد؛ وجود ايران اجتماعي
 .است پرداخته امر

 اجتمـاعي  هـدف  اجتمـاعي  و فـردي  روابـط  در  نظـم  ة روحي پرورش: روابط در نظم
 .  يابد تحقق كشور آموزشي نظام طريق از بايد كه است ديگري

 بـر  كـه  دارد وجـود  مخصوصـي  نظام جامعه هر در است معتقد نيز طباطبايي عالمه
 و فردي اعمال بايد جامعه افراد ةهم و است آمده وجود هب هاانسان عقاليي بينش اساس

 شـد،  اشاره بدان پيشين هدف در كه نيز قانون بحث. دهند تطبيق آن با را خود اجتماعي
 گـردد،  مـنظم  زنـدگي  مختلـف  امـور  آن طريـق  از كـه  آيـد مـي  وجود هب علت همين به

 نآ سـزاوار  كـه  جـايي  در گـرفتن  قـرار  با فرد هر و شود حل اجتنابغيرقابل اختالفات
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است به سعادت و كمال وجودي خود دست يابد. از اين رو است كه عالمـه بـه اسـتناد بـه     
آيات قرآني معتقد است كه بر هم نزدن نظم جامعه (در سطح فردي و اجتماعي) بهتـرين راه  

 ).294، ص12؛ ج23، ص8؛ ج62، ص2، ج1386ها اسـت (طباطبـايي،   تأمين سعادت انسان
ـ  پـرورش  پس  از يكـي  نيـز  عالمـه  ديـدگاه  از اجتمـاعي  و فـردي  بـط روا در نظـم  ة روحي

 .است اجتماعي تربيت اهداف
 پذيري  مسئوليت ةروحي پرورش ديگر، اجتماعي هدف  :مشاركت و پذيري  مسئوليت

 .  است اجتماعي و فرهنگي ، ديني هاي فعاليت در مشاركت و
 و آزاد جـودي مو عنـوان  بـه  انسـان  بـه  ،ايـران  اسـالمي  جمهـوري  تربيت ةفلسف در

 خـود  اجتمـاعي  و فـردي  تكـاليف  درست انجام به نسبت كه است شده اشاره انتخابگر
 بـدين ). 39ب، ص1388 ديگـران،  و زادهصـادق ( باشـد  پاسـخگو  بايـد  و است مسئول
 عادالنـه  سـازي زمينـه  ضـرورت  بـر  عمومي، و رسمي تربيت اجتماعي مباني در منظور،

 از شهروندان، از سوي اجتماعي و فردي ياتح در فعال مشاركت شايستگي كسب براي
 شـوراي  نـة دبيرخا( اسـت  شده تأكيد متربيان هاي ظرفيت مستمر تعالي و شناخت طريق
 مشـاركت،  و پـذيري مسـئوليت  پـس ). 52-53، صب1389 پـرورش،  و آمـوزش  عالي

 فراهم ةوظيف آموزشي نظام خود كه است ضروري هايشايستگي از برخورداري مستلزم
 .دارد عهده بر را آن آوردن
در سـطح  . اسـت  مطرح شده در دو سطح كلي و موردي عالمه ديدگاه از هدف اين

 قبول به را مردم تنها نه خدا كه كند مي معرفي اجتماعي روشي و صبغه را دين وي كلي،
 بحـث  ايـن  از عالمه. گذارد مي خودشان ةعهد به هم را آن ةاقام بلكه كند مي دعوت آن

 خواهـد  مـردم  دست به هم اختيارش يابد تشكيل مردم از كه مجتمعي كه گيرد مي نتيجه
). 193، ص4 ج ،1386 طباطبـايي، ( هستند مسئول آن برابر در مساوي طور به همه و بود

 دينـي،  هـاي فعاليـت  ةهمـ  در مشـاركت  متضـمن  ،جامعـه  قبال در مردم دانستن مسئول
ين امر توجه دارد و به مـواردي از  و عالمه نيز بد است ، اقتصادي و...اجتماعي ،فرهنگي

 اين دست اشاره كرده است.
هاي دينـي، عالمـه اعتقـاد دارد، عبـادات در اسـالم،      در زمينة مشاركت در فعاليت

ي فـردي، داراي بعـدي اجتمـاعي نيـز هسـتند و مشـاركت افـراد در        افزون بر جنبـه 
فات و ايجاد انس و الفت بين جمعي باعث رفع اختالديني و عبادات دستههاي  فعاليت

). بنـابراين، آنهـا در قبـال    95-97تا، الف، صشود (طباطبايي، بيمردم يك جامعه مي
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هـاي دينـي بـه عنـوان يـك      اين امر مسئول هستند و بايد نسبت به شركت در فعاليت
 مسئوليت اجتماعي حساس باشند.

ـ    در بعد مسئوليت و مشاركت اقتصادي، مـي  وط بـه ضـرورت   تـوان بـر مباحـث مرب
همكاري در رفع نيازهاي جامعه اشاره كرد. در اين رابطـه عالمـه معتقـد اسـت، كثـرت      

سـازد. بـه ايـن    ناپـذير مـي  نيازهاي انسان تقسيم وظايف بين افراد يك جامعه را اجتناب
گيـرد. در ايـن   ترتيب، هر فرد مسئوليت رفع بخشي از نيازهاي جامعه را بـر عهـده مـي   

م تالش خود را براي ايفاي صحيح و كامل اين مسئوليت به كار گيـرد  زمينه وي بايد تما
 ).149-148، ص18، ج 1386و آن را به بهترين نحو ممكن انجام دهد (طباطبايي، 

توان به مسئلة انفاق اشاره كرد كـه شـامل مسـئوليت افـراد     چنين در اين زمينه ميهم
الً تعلـيم و تربيـت) اسـت و    جامعه در قبال رفع مشكالت مادي و نيازهـاي نـوعي (مـث   

هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در جامعه است. در انفـاق،  هدف از آن رفع نابرابري
). بـه ديگـر   596 -587، ص2در نظر داشتن رضايت الهي امري اساسي است (همـان، ج 

هاي خود، تنها بـر  اي پرورش يابند كه در ايفاي مسئوليت گونه سخن، افراد جامعه بايد به
 گردد.ني منجر مياس جلب رضايت خدا عمل نمايند و اين خود به ايجاد التزام درواس

 تأكيـد  مـورد  مسـتقيماً  كـه  اسـت  هدفي تبري و تولي ةروحي تقويت : تبري و تولي
 مـورد  جهـت  آن از) او دوسـتان  و خـدا  داشـتن  دوست( تولى. است گرفته قرار عالمه
ـ  و يـاور  تنها اسالم باور در كه است توجه  وجـدان  بنـابراين، . اسـت  خـدا  حقيقـي  يول

 بـه  و بدارند دوست را وي اولياي و خدا تنها كه بدارد آن بر را آنان بايد نامؤمن وايمان
 و خـدا  دشـمنان  از جستن بيزارى( تبرى اهميت. برگزينند خود سرپرست و ولي عنوان

 آنـان  كـه  ودشمي باعث خدا دشمنان و كفار با دوستي كه است اين در نيز) او با دشمنى
 را نامؤمن نتيجه در و كنند نفوذ ايشان دل در تدريج به نامؤمن داخلي امور در مداخله با
 پس،). 27-542، ص9ج ؛314، ص5ج ،1386 طباطبايي،( دارند باز دشمنان عليه قيام از

 دينـي  ةجنب كامالً و است برخوردار حياتي اهميت از جامعه افراد در روحيه اين پرورش
 .شود مي محسوب اسالم دين فروع جمله از تبري و تولي كه اي گونه هب ؛دارد

 در ديگـري  هـدف  اجتماعي روابط در ايثار و فداكاري گذشت، ةروحي تقويت: ايثار
 خودمحـوري  از متربـي  خـروج  ةزمينـ  سـاختن  فراهم اصل از كه است اجتماعي تربيت

 ).139، صب1389، پرورش و آموزش عالي شوراي ةدبيرخان( خيزدمي بر
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 بـه  جامعه افراد فداكاري وي كه است اي اندازه به عالمه ديدگاه از هدف اين اهميت
 واجـب  مسـلمان  فـرد  هـر  بـر ) اهللاسبيل( خدا راه عنوان به را مسلمانشان برادران خاطر

 و ديگران آزادي به احترام و حفظ منظور به خويش آزادي از بخشي از گذشتن. داند مي
 آن بـه  اجتمـاعي  روابـط  در عالمه كه است هايي فداكاري از ونهنم دو خدا راه در جهاد
). 541، ص14 ج ؛550، ص10 ج ؛672-673، ص4ج ،1386 طباطبـايي، ( كنـد مـي  اشاره

 زيـرا   اسـت؛  خودمحـوري  از فرد خروج براي ايزمينه نحوي به ،مورد ذكر شده دو هر
 ديگـري  افراد براي كه است معنا بدين بگذرد، ديگران خاطر به خود آزادي از فرد وقتي

. اسـت  نينديشـيده  خـود  هـاي خواسته به تنها و بوده قائل اهميت و ارزش نيز خود جز
 كمـك  خودمحـوري  از فـرد  خروج به ترعميق و تروسيع سطحي در خدا، راه در جهاد

 آبروي و ناموس و خدا دين حفظ براي و گذردمي خود مال و جان از فرد زيرا ؛كندمي
 و خـدا  به را خويش زندگي محوريت يعني. خيزدبرمي جهاد به كيشانشهم و هموطنان

 .دهدمي گسترش مردم

پرورش سعة صدر و تحمل آراي ديگران در برخورد انديشـه : آرا تحمل و صدر ةسع
ها هدف ديگري است كه نظام تربيـت رسـمي و عمـومي از آن بـه منظـور نزديـك كـردن        

گيـري،  كند تا بـه شـكل  و متنوع در كشور استفاده ميهاي متعدد فرهنگفرزندان اقوام وخرده
شـوراي عـالي    دبيرخانـة ( هاي مشترك در جامعـه بپـردازد  تثبيت و ارتقاي فرهنگ و ارزش

افزون بر اين، رهنامة نظام تربيت رسمي و عمـومي   ).70ب، ص 1389آموزش و پرورش، 
ام اجتماعي به عنوان يكـي از  در جمهوري اسالمي ايران، در سخن از وحدت ملي و انسج

آميز و توأم بـا تفـاهم پيـروان اديـان، مـذاهب و      همزيستي مسالمت«اصول عام تربيتي، بر 
 امـر  اين. كندمي تأكيد) 23الف، ص1388زاده و ديگران، (صادق» اقوام در كشور و جهان

 ارقـر  نظـر  مـد  جامعـه  افـراد  روابط بهبود جهت در ،بيان شده هدف كه است آن نشانگر
 جز ديدگاهي شنيدن تحمل و بگيرند فاصله يكديگر از هنگامي كه تا افراد زيرا. گيرد مي

 خـود  تجارب و اطالعات چهارچوب از فراتر نيستند قادر ،باشند نداشته را خود ديدگاه
 عـدم  ضـمن  بنابراين،. بپردازند ديگران يآرا ةطرفان بي تحليل و تجزيه به يا و بينديشند

 .باشند داشته اييكپارچه و آميزمسالمت روابط توانندنمي يكديگر، بلمتقا درك
 صـدر  ةسـع  از او منظـور  ،گفت بايد هدف اين به عالمه پرداختن روش با رابطه در

ـ  را سـخني  هـر  فرد يعني ؛است آن به نسبت بصيرت داشتن با حق سخن هر پذيرش ه ب
 از مفهـوم  ايـن ). 387، ص17 ج ،1386 طباطبـايي، ( بپـذيرد  بود حق اگر و بشنود خوبي
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 تحمـل  قدرت داراي ديگران آراي برابر در فرد كه است معنا اين ةبرگيرند در صدر ةسع
 كـافي  تحمل ،نباشد او در ايروحيه چنين وقتي تا زيرا ؛بشنود را مخالف نظرات و باشد
 ميـان  از را حـق  تواندنمي پس ،ندارد را جامعه در موجود هايانديشه انبوه شنيدن براي
 كمكـي  او بـه  تنهـا نـه  ديگـران  آراي شـنيدن  باشد نداشته هم بصيرت اگر اما. بيابد آنها
 حق مسير از دهد و قرار انحرافي هايانديشه تأثير تحت را او است ممكن بلكه ،كند نمي

 در كـه  اسـت  چيزي از فراتر عالمه ةانديش در آرا تحمل و صدر ةسع پس. نمايد خارج
 و صـبر  بـه  اهـداف  ايـن  زيـرا  ؛خـورد  مي چشم به ايران آموزشي نظام اجتماعي اهداف
 و تجزيـه  بـر  ايمقدمه تواندمي امر اين چند هر. دارد تأكيد مخالف آراي برابر در تحمل
 در قضـاوت  ضرورت مورد در عالمه تصريح اما باشد مخالف يآرا قبول يا رد و تحليل
 تحمـل  و صـدر  ةسع ارزش ييعن. است ترروشن باطل از حق تشخيص و آرا اين مورد

 امر اين و دهد ياري آن پذيرش و حق تشخيص در را فرد كه است رو آن از واقع در آرا
 نحـوي  بـه  عالمه منظر از هدف اين ،لذا. سازد مي ضروري فرد در نيز را بصيرت وجود
 بـه  آنها ةآگاهان تحليل قدرت و مخالفي آرا تحمل ةروحي پرورش: شودمي بيان تر كامل
 برخـورد  در ديگـران  آراء تحمل و صدر ةسع پرورش هدف البته. حقيقت كشف رمنظو

 بـا  كـه  صـورتي  در است، مطرح اسالمي جمهوري آموزشي نظام در كه چنان ها انديشه
 قـرار  هـم  كنـار  در سوء تبليغات برابر در مقاومت ةروحي پرورش يعني آن، ديگر هدف

 دادن قــرار هــم كنـار  در بــا براين،بنــا. بـود  خواهنــد معنــا همـين  ةدربرگيرنــد بگيرنـد، 
 هـدف  بـه  ايـران  آموزشـي  نظـام  و همـ عال نگـرش  ةنحـو  گفـت  توانمي هدف، دو اين

 .است يكسان بحث مورد
 و افـراد  شخصـيت  به احترام ةروحي پرورش : حقوق  مراعات و شخصيت به احترام

 ايـران  در اجتمـاعي  ربيتت كه ستا اهدافي جمله از آنان معنوي و مادي حقوق مراعات
 .است آن تحقق دنبال به

 كرامـت  اساس بر عمومي و رسمي تربيت جريان ايران آموزشي نظام در كلي طور به
 عنـوان  بـه  كـه  است معيارهايي از يكي امر اين و گيردمي شكل انساني متقابل حقوق و

 ايـن  در. اسـت  توجـه  مـورد  عمومي و رسمي تربيت كارگزاران و مربيان عمل راهنماي
 كسـي  بـراي  حقـي  وقتـي  يعنـي . اسـت  متقابل ايرابطه ،حقوقي ةرابط گفت بايد زمينه،
ـ ( بالعكس و دارند مسئوليتي حق اين برابر در ديگران شود، مي لحاظ  شـوراي  ةدبيرخان
 ايجـاد  بـا  آموزشـي  نظـام  ترتيـب،  ايـن  به). 116ص ،ب1389 پرورش، و آموزش عالي
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 بـه  آنـان  سـاختن  ملـزم  و آمـوزان دانـش  و معلمان براي متقابل هايمسئوليت و حقوق
 و شخصـيت  بـه  نسـبت  نيـز  تـر بزرگ ةجامع در تا سازدمي مادهآ را كودكان آن، رعايت
 .  بنگرند بدان رعايت و احترام ةديد به و باشند حساس ديگران حقوق

 اسـالم  وي اعتقـاد  بـه  كه آيد مي بدست آنجا از عالمه ةانديش در باال هدف به توجه
 را افـراد  مـالي  و عرضـي  جـاني،  حقـوق  و كرده لغو را ظاهري اختصاصات و يازاتامت
 اعتنـا  مـورد  را همـه  هـاى  خواسته و عقايد و افكار و شمارد مي محترم يكسان صورت هب

 و كـار  بـر و  ساخته االختيار تام خود محترم حقوق كاربرد در را همه يعنى. دهد مي قرار
 وقتـي ). 49، ص6 ج ،1386 طباطبـايي، ( دانـد  مـي  مسـلط  آن از حاصل منافع و دستمزد

ـ  است، قائل افراد معنوي و مادي حقوق و شخصيت براي احترامي چنين اسالم  شـك  يب
 ديـدگاه  از رو ايـن  از. گيـرد  قرار تجاوز مورد كسي جانب از حقوق اين دهد نمي اجازه
 در دفهـ  يك عنوان به بايد ديگران شخصيت و حقوق به احترام ةروحي پرورش عالمه

 .گيرد قرار توجه مورد اسالمي ي جامعه هر

 مـورد  اجتماعي تربيت ساحت در كه هدفي آخرين: سوء تبليغات برابر در مقاومت
 از امـر  اين. است سوء تبليغات برابر در مقاومت ةروحي پرورش است، گرفته قرار توجه
 از و يـرد گمـي  انجـام  عمـومي  آگاهي و دانش گسترش و ترويج و جهل با مبارزه طريق
 و آمـوزش  عـالي  شـوراي  ةدبيرخان( باشدمي اسالمي ةجامع حاكم اصلي وظايف جمله

ــرورش، ــابراين،). 72-71، صب1389 پ ــق بن ــدف تحق ــورد ه ــث م ــت از بح  اهمي
. گيـرد  قـرار  توجـه  مورد مبنايي هدفي عنوان به تواندمي و است برخوردار اي العاده فوق

 سازيزمينه چند هر نيست؛ كافي آموزشي نظام به اكتفا دف،ه اين تحقق براي ضمن در
 ةعرصـ  در و كلي طور به كه است الزم حال هر به اما است ضروري امري مدرسه در آن

 همة ةدربرگيرند و شود انجام مستمر طور به و گوناگون نهادهاي طريق از جامعه، وسيع
 بـا  امـروزه  كـه  ويـژه  بـه . شـد با )مـدارس  در نوجوانـان  و كودكان فقط نه( جامعه افراد

 هـاي شـبكه  بـه  مـردم  عمـوم  دسـتيابي  سهولت و جمعي ارتباط جديد وسايل گسترش
 و هسـتند  عميـق  و شديد تبليغاتي بمباران معرض در روز هر آنها اي،ماهواره و اينترنتي

 و هرا ايـن  از روز هـر  كه اطالعاتي و اخبار عقالني تحليل و تجزيه به بتوانند آنكه براي
 بـه  مجهـز  خـود  بايـد  نباشـند،  منفعل شنوندگاني و بپردازند ،كنندمي كسب ها راه ديگر
 امـروز  جهـان  در هـدف  ايـن  اهميـت  ترتيـب،  ايـن  به. باشند ايگسترده بينش و دانش
 .است زماني هر از بيش
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 بـرده  نـام » الحديث لهو« انعنو با سوء تبليغات از قرآن از تبعيت به طباطبايي عالمه
 اسـت  سـخنى  الحـديث   لهو و دارد باز مهمش از را انسان كه است چيزى هر لهو. است

 فكـر  ةپرداختـ  و ساخته سخن، اين. سازد مشغول خود به كرده منصرف حق از را او كه
 اسـت  قرآني حقايق با معارض اول ةدرج در و گردد مي دست به دست كه هاست انسان

 سـپس  و سسـت  مـردم  انظـار  در را صـحيح  و حـق  معارف ديگر بنيان مدو ةدرج در و
 مردم سازيآگاه عامل سوء تبليغات اين برابر در را حقايق معرفي عالمه. نمايد مى منهدم

 ةروحي پرورش وي ديدگاه از بنابراين،). 313-314، ص16ج ،1386 طباطبايي،( داند مي
ـ  طريـق  از جامعـه  در دموجو انحرافي و سوء تبليغات برابر در مقاومت  بـه  حقـايق  ةارائ

 .گيرد قرار توجه مورد اجتماعي هدف يك عنوان به بايد مردم

 عالمه منظر ازنظام آموزشي ايران  اجتماعي تربيتماندة مغفول اهداف

 اجتمـاعي  ديـدگاه  مبنـاي  بـر  ،شـد  معلوم ايران آموزشي نظام اهداف بررسي در چنانكه
 تـدوين  اجتمـاعي  تربيـت  بـراي  را تري وسيع و تر جامع اهداف توانمي طباطبايي عالمه

 مـورد  ايـران  آموزشـي  نظـام  در كـه  اجتمـاعي  اهداف بررسي به ادامه در بنابراين،. كرد
 . شود مي پرداخته است بوده غفلت

 عالمـه  اعتقـاد  بـه : اجتمـاعي  و فردي زندگي در عقالنيت كاربرد ةروحي پرورش
 انديشـه  و ادراك سـالمت  بـر  اش جتمـاعي ا و فـردي  شـئون  ةهم در بشر حيات اساس
 آنة وسـيل  بـه  كه است نيرويي و ها آفريده ساير از او تمايز عامل عقل ؛ زيرااست استوار

 كـه  اسـت  دليل همين به. داد تشخيص يكديگر از را بد و خوب و باطل و حق توان مي
 بطـالن  بـه  كـه  اسـت  اعمـالي  نهـايي  تحليـل  در فـردي  و اجتمـاعي  مفاسد همة اساس

 از). 113، ص1387 ؛283، ص2 ج ،1386 طباطبـايي، ( شـوند  مـي  منجـر  عقـل  حكومت
 نفسـاني  هواهـاي  نـه  كنـد،  حكومـت  عقـل  بايـد  جامعه در چه و انسان در چه ،رو اين

ـ  ابتـدا  از بايـد  جامعـه  سـالمت  حفـظ  منظوره ب پس). 12ص ،1385 طباطبايي،(  ةروحي
 كـه  اسـت  هدفي اين و يابد پرورش افراد در جامعه و فردي زندگي در عقالنيت كاربرد

 .است گرفته قرار توجه مورد عالمه منظر از اجتماعي تربيت در
 عـين  در هـا  انسـان  ةهمـ  عالمه نظر از :اجتماع برابر در تعهد عين در فرديت حفظ

 از جزئـي  انسـان  هـر  كـه  ترتيب اين به. هستند يكي نوع نظر از دارند كه عددي كثرت
 هـا  انسـان  ايـن  پيوسـتن  همه ب از. دارد را خود خواص و ثارآ تنهايي به كه است جامعه
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 تـك  تـك  بـر  عـالوه  يعنـي  ؛شود مي حاصل آنها ضعف و قوت با مطابق ديگري، وجود
 ديگـر  خواصـي  و آثـار  ،آنهـا  خواص و آثار كنار در كه آيد مي وجوده ب اجتماعي افراد،
 چون هم مسائل، از برخي به قرآن رو اين از. است همه خواص و آثار از تر قوي كه دارد

 قائـل  جوامع براي هم و افراد براي هم اطاعت و عمل شعور، و فهم كتاب، عمر، وجود،
 از كـه  گرفت نتيجه توان مي مطالب اين از). 150-152، ص4ج ،1386 طباطبايي،( است

 يـك  هـر  هسـتند،  يكي دو هر و متحد هم با آنكه عين در جامعه و انسان عالمه ديدگاه
 و فرد ديگر،سخن  به. است هويت داراي ديگري از جداي كه دارند نيز قلمست وجودي
 فــداي يـك  هـيچ  و دارنـد  اهميـت  دو هــر يكديگرنـد،  در خـورده  گـره  اگرچـه  جامعـه 
 كـه  است آن عالمه ديدگاه از اجتماعي تربيت اهداف از يكي ،بنابراين. شود نمي ديگري

 بـه  نسـبت  و بخـورد  پيونـد  جامعـه  بـا  يشخـو  فرديـت  و اسـتقالل  حفظ عين در فرد
 .باشد حساس آن مسائل

توان به مفهوم مشاركت در برابـر مشـايعت اشـاره كـرد.     در توجيه بيشتر اين امر، مي
اراده، تنها تحت فشار جمـع و بـه    مشايعت به اين معنا است كه فرد همچون عنصري بي

هـايش بـر    ماند كـه ويژگـي   ي تهي ميتبعيت از آن عمل كند. در اين حالت، وي به ظرف
گيرد. بنابراين، حتي وقتـي در جمعيتـي قـرار     حسب جمعيتي كه در آن است، شكل مي

گيرد كه مورد قبول او نيست، مجبور است با آن هماهنگ شود. در برابر، وقتـي فـرد    مي
كنـد كـه بـه وي     داراي احساس كرامت و منزلت باشد، نوعي هويت دروني كسـب مـي  

دهد به جاي مشـايعت بـه مشـاركت بپـردازد. در ايـن زمـان، شـخص داراي         اجازه مي
گردد و خود را تحت هـر شـرايطي، مجبـور بـه همنـوايي بـا        ممتاز و متمايز مي فرديتي

 ).  407-409، ص1379(باقري، بيند  نمي گروه
جامعـه، ايـن    با توجه به ديدگاه عالمه در مورد اهميت فرد و هويت مسـتقل وي از 

هـاي   امر در تربيت اجتماعي كامالً طبيعي است؛ زيرا وقتي فرد قادر اسـت هـم ويژگـي   
هايي  ) و هم ويژگي570، ص1، ج 1386طبيعي خود را در جامعه حفظ كند (طباطبايي، 

هاي كلي جامعه متفاوت است، هيچ چيزي وجود نـدارد كـه او    داشته باشد كه با ويژگي
 و چرا با جمع مجبور سازد.  چون  را به همراهي بي

هاي متفاوت از جامعه در فرد، (كه در بـاال  الزم به ذكر است كه امكان وجود ويژگي
زمان پيـامبر   ةبرداشتي است از مطلبي كه عالمه طباطبايي در مورد جامعبدان اشاره شد) 

 كه بوده اين اند داشته مسلمين ساير با اول صدر مسلمانان كه امتيازي تنها«نگاشته است: 
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 معلـوم  و بـود ) ص( اللَّه رسول دست به امرشان زمام كه بود فاضل مجتمعي آنان مجتمع
 را اجتمـاع  آن ايمان نور باشد، شريفي شخص چنين آن سرپرست كه اجتماعي كه است

 حيـث  از آنـان  مجتمـع  حال اين البته. كند مي حكومت آن در دين سيطرة و گيرد مي فرا
 بعضـي  و صـالح  بعضـي  عمـل،  نظـر  از آن افراد تك تك كه ردندا منافات و بود مجتمع

 اخالقـي  رذايـل  بـه  مبـتال  بعضي و اخالقي فضايل داراي بعضي اخالق، نظر از و طالح
ــند ــع آن در و باش ــر مجتم ــي ه ــگ از رنگ ــاي رن ــالق ه ــات و اخ ــت ملك ــود ياف  »ش

 ).699، ص4، ج 1386 ،(طباطبايي
كـه در كنـار وظـايف اجتمـاعي عمـومي،      بر اين اساس، هدف باال به اين معنا است 

هاي فردي هر كس به طور مستقل مورد توجه قرار بگيرد و به جـاي   ها و ويژگي قابليت
ها، تالش شـود  كـه هـر كـس در      فشار آوردن بر افراد براي يكدست كردن اين ويژگي

 ظرف وجودي خويش رشد كند و به كمال شايستة خود دست يابد. 
وجه است كه نظـام آموزشـي ايـران نيـز در تـدوين فلسـفة       البته اين نكته قابل ت

تربيت به تأثيرگذاري و تأثيرپذيري انسان از جامعه (هـر دو) اشـاره كـرده اسـت و     
ورزد. در افزون بر آن بر وجود دو هويت فردي و اجتماعي براي انسـان تأكيـد مـي   

بـه داد و   شود و وجه جمعياين ديدگاه، وجه فردي مانع استحالل فرد در گروه مي
ستد بين افراد و ايجاد احساس اشـتراك هويـت (بـدون سـلب ارادة فـردي) منجـر       

 كـه  است آن نشانگر اشاره اين ).35-34ب، ص1388زاده و ديگران، (صادقگردد  مي
 حـال،  هـر  بـه  امـا . است جامعه از مستقل وجودي به قائل فرد براي ايران تربيتي ةفلسف

 ايـن  عـالوه،  بـه . اسـت  تـر كامـل  نتيجـه  در و تـر تفصـيلي  ينه،زم اين در عالمه ديدگاه
 مـورد  پـرورش  و آمـوزش  ملـي  سـند  تـدوين  طـرح  گزارش در آنكه با فلسفي، مبناي

 نظــام اجتمــاعي اهــداف در هــدف يــك عنــوان بــه هنــوز اســت، گرفتــه قــرار توجــه
 .است نشده تصريح آموزشي

 دو ميـان  كـه  اي تيره روابط و دشمني به بين ذات: بين ذات حاصال ةروحي پرورش
 از دسـته  دو بـين  روابـط  گـاه  هـر  عالمـه  اعتقـاد  بـه . شـود  مي گفته ،آيد مى پديد طرف

 اقدام روابط اين اصالح به كه است واجب نانامسلم ديگر بر گراييد تيرگي به مسلمانان
 پـس ). 470ص ،18 ج ؛6ص، 9 ج ،1386 طباطبايي،( سازند برقرار آنها بين را صلح كرده

 رفـع  قبـال  در بلكـه  انـد  شـده  سـفارش  يكـديگر  بـا  معاشرت حسن به تنها نه مسلمانان
 پـرورش  بنـابراين، . ندا مسئول افراد ديگر بين نيكو ةرابط ايجاد و ها دشمني و ها كدورت

 .است عالمه ديدگاه  از اجتماعي تربيت اهداف جمله از بين ذات اصالح يةروح
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 ه گيرينتيج

 ييطباطبا عالمه هايديدگاه با و تحليل ايران اجتماعي تربيت اهداف مقاله اين در
 از اجتماعي تربيت اهداف اگرچه كه است اين بيانگر دست آمده به نتايج. شد مقايسه
 هاي گزارش و اسناد ،رددا بيشتري جامعيت ايران آموزشي نظام به نسبت عالمه هديدگا

 اهداف از بسياري عالوه، به. است فاصله نيا يجيتدر كاهش از يحاك اخير، آموزشي
 نتايج اساس، اين بر. است تبيين قابل عالمه ديدگاه به تمسك با ايران اجتماعي تربيت
 :است شرح بدين مقاله
از ميان دوازده هدف تربيت اجتماعي نظام آموزشي ايران، هفت هدف تقريباً مانند  ·

 و تولي نظم، سالم، خانوادگي روابط بارتند از:ديدگاه عالمه است. اين اهداف ع
 و حقوق مراعات و احترام ،ملي و همبستگي فراملي تعاون ايثار، تبري،

 ابعاد عالمه منظر از )قانون به احترام و اسالمي قسطدو هدف (. پذيري مسئوليت
 تعميق و بهبود حال در نيز ايران اجتماعي تربيت گيريجهت البته؛ دارد تري گسترده

 با سوء، تبليغات برابر در مقاومت هدف كنار در صدر ةسع هدف. است بيشتر
 و منكر از نهي و معروف به امردو هدف ( باالخره و دارد مطابقت عالمه ديدگاه
 به عالمه يآرا در و هدف عنوان به ايران اجتماعي تربيت در )برابري ةروحي ايجاد
ة قابل ذكر آنكه تعاون، برابري و همبستگي در نظام نكت .گردديم مطرح روش عنوان

شود اما چون در اينجا اين هدف به سه آموزشي ايران به عنوان يك هدف مطرح مي
قسمت تقسيم شده است، اهداف تربيت اجتماعي نظام آموزشي ايران به چهارده 

 تفردي اجتماعي، و فردي عقالنيت چون ياهدافيابند. در ضمن، هدف افزايش مي
 .اندنشده حيتصر رانيا ياجتماع تيترب در بين ذات اصالح و تعهد عين در

 خانواده تشكيل بودن فطري علت به عالمه ديدگاه از خانوادگي روابط هدف اهميت ·
 ايران آموزشي نظام و است سعادت به نيل و جامعه بقاي ازها،ين رفع در آن نقش و
 در كه اي نكته دارد؛ توجه انسان ديوجو ةمرتب و آزادي ةتوسع در خانواده نقش به

 .گرددمي توجيه ،داردمي بيان خانواده اهميت در عالمه آنچه پرتو

 قسط به كامل قيام و قسط به ايفاء سطح دو در عالمه ديدگاه در قسط و عدل ·
 در قسط مفهوم از فراتر گامي دوم سطح. است توجه مورد) عمل بر كامل تسلط(

 . است انريا اجتماعي تربيت اهداف



 99             ... و ايران پرورش و  آموزش اجتماعي تربيت اهداف تحليلي بررسي

 

 و همكاري به را افراد برتري، معيار يگانه عنوان به تقوا قبول و برابري احساس ·
 و يمل همبستگي به ها،لد كردن كينزد با نهايت در كه دارديم وا يكين بر اجتماع

اخيراً  ، افزون بر همبستگي ملي،ايران آموزشي نظام. گردديم منجر يجهان حتي
 . دارد نيجها همبستگيتوجه بيشتري بر 

 رشد از درجاتي ازمندين آن از استفاده كه است روشي منكر از نهي و معروف به امر ·
 . شوديم نگريسته هدف يك عنوان به رشد، اين به رسيدن از قبل تا و است

 نظر آن سازيدروني و احساسات اصالح به قانون به احترام هدف تحقق در عالمه ·
 و آگاهانه التزام بر اخيراً نيز آموزشي نظام. بيروني اي دروني التزام ايجاد فقط نه دارد،

 . ورزدمي تأكيد اختياري

 نظام كه است هاييشايستگي از برخورداري مستلزم مشاركت، و پذيريمسئوليت ·
اين امر در ابعاد مختلف ديني، فرهنگي، اجتماعي، . آورد وجود به ديبا آموزشي

 گيرد.اقتصادي و... مورد توجه قرار مي

 از خروج جهت در است گامي كند،مي مطرح ايثار مصاديق عنوان به عالمه نچهآ ·
  .دارد نظر ه آنب ايران اجتماعي تربيت كه خودمحوري

 تربيـت  نظـام  راهبـردي  تحـول  سند ةمقدم در ،گفت ديبا آخر سخن عنوان بهدر پايان  و ·
 تأكيـدات ...: «است آمده 1389 ماه مرداد مصوب ايران، اسالمي جمهوري عمومي رسمي
 و آمـوزش  در بنيـادي  تحـول  ضـرورت  بـر  مبنـي  اسالمي انقالب ةفرزان رهبر ةحكيمان
 ايرانـي -اسالمي الگويي وتدوين ايراني–اسالمي تربيت و تعليم ةفلسف بر تكيه با پرورش

 از رفـت  برون راه چراغ محض، تقليدي و كهنه ، وارداتي الگوهاي از پرهيز و تحول براي
 آموزشـي  نظـام ، اكنـون  دهداين امر نشان مي». باشد مي كشور آموزشي امنظ هاي چالش

 تحـول  اسـالمي،  انقـالب  معظـم  رهبـر  ةتوصـي  به است درصدد ايران اسالمي جمهوري
 و اصـول  اهـداف،  اسـتخراج  بـا  و كنـد  گيـري  پـي  را پرورش و آموزش نظام در بنيادي
 اسـت  ضروري. بنابراين، نمايد محقق را اسالمي تربيت و تعليم اسالمي، منابع از ها روش

 از يكـي  طباطبـايي  عالمـه  كـه  ديـن،  ةحوز پردازان نظريه و نامتفكر هاي ديدگاه و آرا به
 تربيـت  و تعليم آنان، افكار و آرا از استفاده با و كند مبذول ويژه توجه است، آن سرآمدان

  .نمايد گذشته از پربارتر را اسالمي جمهوري



 1392 بهار و تابستان/  16/ ش 8تربيت اسالمي / س       100

 

 منابع

 عـالي  شـوراي  مصـوبات  مجموعـه  ،)1377( پـرورش  و آموزش ليعا شوراي ةدبيرخان
 تهران: وزارت آموزش و پرورش. ،آموزش

 تربيـت  نظام راهبردي تحول سند ،)الف1389( پرورش و آموزش عالي شوراي ةدبيرخان
تهــران:  ،انــداز چشــم افــق در ايــران اســالمي جمهــوري عمــومي و رســمي
 و پرورش. آموزش وزارت

 و آمـوزش  ملـي  سند تدوين طرح ،)ب1389( پرورش و آموزش عالي شوراي ةدبيرخان
 تربيـت  ةفلسـف : دوم بخـش ( نظري مطالعات هاي يافته تلفيق نهايي گزارش پرورش،

 وزارت آموزش و پرورش.  ، تهران:)ايران اسالمي جمهوري در وعمومي رسمي
 .كبيرامير: تهران ،تربيت و تعليم و جامعه ،)1372( علي شريعتمداري،

 و رسمي تربيت نظام ملي سند تدوين طرح ،)الف1388( همكاران و عليرضا زاده،صادق
 در عمـومي  و رسـمي  تربيـت  نظـام  ةرهنامـ ( نظـري  نتـايج  تلفيـق  گزارش عمومي،

 وزارت آموزش و پرورش.  ، تهران:6ستويرا ،)ايران اسالمي جمهوري
 نتايج تلفيق گزارش پرورش، و آموزش ملي سند تدوين طرح ،)ب1388( ________

 پرورش. و آموزش وزارت  تهران: ،11ستويرا ،)تربيت ةفلسف( نظري
 انتشـارات  دفتـر : قـم . تشـيع  ديدگاه از اسالم در آنقر ،)1385( حسين محمد طباطبايي،

 .قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع اسالمي

 موسـوي  محمـدباقر  سـيد  ةترجمـ  ج، 20 ،الميـزان  تفسير ةترجم ،)1386( ________
 .قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع اسالمي انتشارات دفتر: قم ،همداني

 ،ديگـر  يرسـاله  چند ةضميم به اسالم، در اجتماعي روابط ،)، الف1387( ________
 ةمؤسسـ  قـم:  ،به كوشش سيد هادي خسروشاهي ،محمدجواد حجتي كرماني ةترجم

 بوستان كتاب.
 .اسالمي دارالتبليغ: قم ،اسالم در شيعه ،)ب1387( ________

 .آرا جهان: قم ،اجتماع و اسالم ،)الف تا،بي( ________
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