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فصل اول - مبانی معرفتی نظام تربیتی

نظام معرفتی باز طراحی نظام تربیتی )هفت سال اول( 
)ساختار معرفتی غیر توحیدی پیش دبستانی و نقیصه های آن با شاخص حاکمیت 

جهانی حق( 

مقدمه
با تاکید بر آموزش صرف، شرایطی را فراهم کرده  فرآیند آموزشی متداول در جهان 
برای  آموزش  ادامه ی  ظرفیت  و  عمومی  سواد  دارای  فارغ التحصیالن  آن،  که  است 
اخذ مدارج علمی شوند. این فرآیند، یکی از شاخصه های توسعه یافتگی شده است. 
کشورهای  جذب  برتر،  استعداد  با  دانش آموزان  آن،  اجرای  نتیجه ی  در  که  به گونه ای 
تا  می شوند  انحصاری  تکنولوژی  تولید  برای   O.E.C.D بین المللی  سازمان های  تابع 
از  پس  که  بود  اینشتین  آن  نمونه ی  کنند.  تامین  را  اعضاء  نظامی   - اقتصادی  برتری 
جنگ جهانی دوم از اتریش به آمریکا  مهاجرت داده شد و با قبول پیشنهاد او مبنی 
بر ساخت دو بمب اتمی، برای بمباران دو شهر ژاپن، وی به عنوان برترین فیزیکدان 
جهان معرفی شد و آمریکا )پایگاه سرمایه های صهیونیسم( نیز با دستیابی به تکنولوژی 
آزادسازی انرژی از هسته ی اتم، ژاپن را مغلوب کرد و سرکرده ی جهان شد. بنابراین 
نتیجه ی اجرای این فرآیند، آماده کردن استعدادهای خدادادی برتر، برای بهره برداری 
صهیونیسم و به دنبال آن، مقابله با عدالت خواهی از جمله انقالب جهانی اسالم است. 
همچنین، از تبعات دیگر اجرای این فرآیند ممانعت از رشد استعدادهای خدادادی غیر 
قابل استفاده ی ساختار استیال است. بنابراین برای تقابل با جریان استیال و زمینه سازی 
حاکمیت جهانی حق، نیاز به تربیت شدگانی داریم که بتوانند نقشی فعال را در انقالب 

جهانی حضرت بقیه اهلل عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ایفا کنند.
لذا در ذیل با تبیین پارادایم های غیر توحیدی و ساختار معرفت شناسی، انسان شناسی 
رایج  الگوی  بررسی چند  به  توحیدی،  پارادایم  با  مقایسه  در  آنها،  بر  تربیتی حاکم  و 
این  بر  حاکم  شناسی  معرفت  مبانی  می پردازیم،  دبستان  از  پیش  دوره ی  در  تربیتی 
نظامات آموزشی را مورد نقد و بررسی قرار داده، نقیصه های آن را در مقایسه با شاخص 

حاکمیت جهانی حق تبیین می کنیم:
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رویکرد غیر توحیدی، در خصوص تربیت هفت سال اول دختران

به تربیت دینی در کنار سایر موضوعات تربیتی توجه می شود و در  امروزه در جهان، 
سیستم های تربیتی واژه ی »Religious education« به همین معنا به کار می رود؛ یعنی 
نظر  در  آن  برای  می کند،  متفاوت  حوزه ها  دیگر  از  را  آن  که  مشخص  محدوده ی  یک 
می گیرند. به خصوص در کشورهای سکوالر، تربیت دینی خیلی محدودتر مطرح می شود، 
نظر  در  مسلم  بخش  عنوان یک  به  مدارس  در  دینی  تربیت  است  ممکن  که  به طوری 

گرفته نشود و یا خیلی محدود و انتخابی باشد.
اجتماعی  تربیت های عاطفی،  تربیت دینی در عرض سایر  بینش غیر توحیدی،  لذا در 
و ... قرار می گیرد، یک حالت انتخابی و غیر غایت گرایانه دارد و فرع بر آموزش است. 
همچنین از سال 2015 با ورود سند 2030 در عرصه ی آموزش بسیاری از کشورها و توجه 
این سند بر مفاهیمی چون برابری جنسیتی، آموزش مفاهیم جنسی به کودکان، تربیت 
شهروند جهانی و یکسان سازی افراد، مطابق با اهداف مّد نظر مکاتب غیر توحیدی مورد 
توجه قرار گرفته است که نشان از تربیت دختران، بدون هویت جنسیتی و تسلیم در 
برابر اهداف جامعه ی جهانی الگو با از بین بردن ساختارهای دینی و فطری در کودکان و 

به ویژه دختران دارد ]1[.
با هم  از نظر جنس و هم جنسیت  الهی، زن و مرد هم  اینکه در خلقت  به  با توجه  اما 
کالبدشناختی در  و  تفاوت های زیست شناختی  بر  ناظر  یعنی جنس،  متفاوت هستند؛ 
بر تفاوت های روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی،  ناظر  زنان و مردان است و جنسیت، 
و  تربیت  در  لذا  است،  بودن  مرد  و  بودن  و زن  باورها  معرف  نیز  و  مردان  و  زنان  میان 
از نظر اسالم، وظیفه ی والدین  نمود.  اتخاذ  را  آموزش هم نمی توان شیوه های یکسانی 
نسبت به تربیت کودکان دختر، سخت تر از پسران است؛ چون انحراف دختران از قانون 
به خطر  را  و شریف  پاک  نسلی  بقای  و  خانواده  دینداری، شکل گیری  تحقق  و  فطرت 
می اندازد. از این رو تعلیم و تربیت دختران باید دقیق تر انجام گیرد تا نهال وجودشان 

از راه فطرت منحرف نشود.

1
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آنچه در مبانی توحیدی برای تربیت دختران در هفت سال اول مهم است، خدامحوری 
حاکم بر تربیت است. سپس تقویت قدرت روحی و اعتماد به نفس در دختران است که 
با توجه به ویژگی های فطری و خلقتی او که همان قوی بودن بعد عواطف و احساسات 
است، مانع از تزلزل های عاطفی وی در دوران های بعدی زندگی شود. همچنین شکل دهی 
هویت فردی و جنسیتی کودک با محوریت جایگاه زن و ایجاد حس مثبت به جنسیت 

دختر بودن، از دیگر عوامل مهم تربیت دختران است]2[.
در آموزه های دینی به محبت به بچه ها و همدلی با آنها بسیار سفارش شده است و این 
از  پسرها  به  نسبت  دختران  زیرا  است؛  پسران  از  پررنگ تر  دختران  مورد  در  مسئله 
را  آنها  و حتی جسم  آنها سالمت روح  به  و محبت  برخوردارند  باالتری  حساسیت های 
درپی خواهد داشت و متعاقبًا بر سالمت جامعه اثرگذار خواهد بود. رشد محبوبیت کودک 
برای رسیدن به مراتب باالی آن نیز از دیگر موارد قابل توجه در تربیت دختران است و 
این امر حاصل نخواهد شد مگر اینکه کودک به حد باالی محبوبیت خود در بین خانواده، 
همساالن و مربیانش برسد. همچنین رسیدن به زمینه ی مناسب پرورش سطوح باالی 
قدرت روحی در دختران در تربیت هفت سال اول، امری بسیار کلیدی است. لذا با توجه 
به پررنگ بودن الگوپذیری کودک در این دوران، قدرت روحی مادر نقش اصلی را  در این 
دوران ایفاء می کند و در سنین پیش دبستانی و ارتباط با محیط های اجتماعی، مربیان و 

محتوای درسی عوامل بعدی تاثیرگذار بر این فرآیند هستند.

ایمان  ریشه کنی  حکومت،  پایگی  ثروت  حق،  منبع  زور  مبانی  با  صهیونیستی  اندیشه 
مذهبی، سکوالریسم، طالی در اختیار یهود، نیروی محرک جهان، مجاز بدون استفاده 
از مکر، تزویر و خیانت برای نیل به هدف، انجام هر تحولی با دخالت و نفوذ وافر یهود، 
مدعی شد که تربیت جدید، باید جایگزین سنت شود. به همین دلیل، اقدامات ادبی آنان 
به رواج وحشی گری اعراب و همبستگی جهانی، رنج و برتری یهود می پردازد. در این 

راستا زبان منزوی عبری، زبان آینده معرفی شد. 

حزب ویژه ی صهیونیسم 1-1
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شد.  نگارش  1129هـ.ش  سال  در  موعود  ارض  در  اسکان  توجیه  برای  »تلمود«  کتاب 
باالخره  و  شد  تبیین  فروید  زیگموند  توسط  صهیونیستی«  »تربیت  معاصر  دوران  در 
»دائرة المعارف صهیونیسم و اسرائیل« درسال 1259 ه.ش. به چاپ رسید که در صدور 
اعالمیه ی بالفور برای تأسیس اسرائیل سهم داشت. اما با این حال مهاجران به فلسطین 

فرهنگ های متنوعی را به همراه آوردند.
از  خارج  یهودیان  برای  آموزشی  اهداف  به   صهیونیستی   تربیتی   مؤسسات  اهداف   -
اسرائیل  )دیاسپورا1( و اهداف آموزشی داخل اسرائیل تقسیم می شود که قانون  آموزش 
اسرائیل در ماده ی هشت اهداف   آموزش  و پرورش می گوید: »آموزش در کشور اسرائیل 
باید  بر اساس  افشاندن  بذر ارزش های فرهنگی اسرائیل، عشق به میهن و وفاداری به 
صهیونیستی  اولیه  اهداف  در  پیشگامان  اصول  به   دستیابی   جهت  یهود  ملت   و  دولت 

باشد.«
- تعریف »تربیت« در صهیونیسم »افشاندن بذر ارزش های فرهنگی اسرائیل برای همه 
این تعریف که دارای  افرادی وفادار و وابسته« است.  به  مهاجران و تبدیل کردن آنان 
مبدأ دولت ساختگی، جوهره ی »نماد« و جهت »ملت سازی« است، در مقابل »فطرت« 
با پاردایم و مکتب سازی، رشته های دانشگاهی را در جهت  قرار گرفته در نظر دارد تا 

تربیت نسل آینده و ملت سازی تحت تأثیر قراردهد. ]3[

مبانی معرفت شناسی در پارادایم های فلسفی )غیر توحیدی(

تعریف پارادایم فلسفی

2-1

1-2-1

مجموعه ای از گزاره های ارزشی و بینشی در عرصه های معرفت شناسی، انسان شناسی، 
پارادایم  ایجاد  با  آن،  در  که  است  موثر  علم  تولید  بر  که  روش شناسی، هستی شناسی 

جدید، پارادایم قبل منسوخ می شود. 
اولین بار کوهن2 در قرن نوزده، موضوع پارادایم ها را تحت عنوان انقالب علمی مطرح 

کرد.
1-Diaspora
2-Thomas Samuel Kuhn
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این پارادایم از دوره ی رنسانس ظهور و بروز گسترده پیدا کرد و از بعد هستی شناسی 
در این پارادایم، موجودیت جهان، عینی و باالتر از آگاهی انسان)امری ذهنی(، قرار دارد. 
بدین لحاظ، کسب معرفت معتبر و پایا در علوم اجتماعی به طریقی شبیه علوم طبیعی 

است که در فیزیک دنبال می شود.
اثبات گرایي در علوم اجتماعی، متعلق به تفکر فلسفي ابتداي قرن 19 است که توسط 
اگوست کنت2 پایه گذاري شد و اندیشمندان دیگري مانند امیل دورکیم3 آن را بسط و 

گسترش دادند.
)کسب  تجربی  اصول  اساس  بر  اجتماعی  دنیای  از  شناخت  شناسی،  معرفت  بعد  از 
اطالعاتی که از طریق حواس پنج گانه به دست آید( امکان پذیر است. تمام ادعاها باید 
قابل آزمون باشند و نشان داده شود که غلط نیستند. وظیفه ی علم، نمایش روابط عّلی 
است که از طریق کّمی سازی الگوها و نظم های موجود در رفتار انسان امکان پذیر باشد.

اثبات گرایان درخصوص ماهّیت علم بر تمایز بین علم و فهم متعارف )شعوري عامیانه از 
جمله شعور مذهبي( تأکید دارند. از منظر آنان، معرفت علمي از روش هاي علمي استفاده 

مي کند. روش هاي علوم طبیعي در علوم انساني اصالت دارد.
فهم متعارف شبیه علم، ولي غیرنظام مند است.

اثبات گرایي، داراي شاخه هاي متفاوتي است از جمله: تجربه گرایي منطقي4، طبیعت 
گرایي5  و رفتارگرایی6.

شعور  اصلي  اجزاي  عنوان  به  فردي،  تجربیات  و  مذهب  ها،  افسانه  پارادایم،  این  در 
و  تعصب  از  سرشار  و  نظم  فاقد  علمي،  غیر  معرفتي  که  مي شوند  محسوب  عامیانه7 

پیشداوري است]3[.

منطقي  و  جو  لذت  جو،  سود  ذاتی  طور  به  ها  انسان  که  داشتند  باور  پوزیتیویسم  در 
هستند. 

پارادایم پوزیتیویسم 1 1-2-2

1-Positivisme
2-August Conte
3-Emile Durkeim

4-logical empiricism 
5-naturalism
6-behaviorism
7-common sense

 تعریف انسان در پاردایم پوزیتیویسم
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نفی تسلیم در برابر خداوند و دفاع از آزادی، عنصر اساسی همه ی نهضت های اجتماعی 
در  متفاوت،  مبانی  با وجود  مدرن،  فکری  های  گرایش  و  است  بوده  مدرنیته  دوران  در 

تبشیر آزادی و توصیه به دفع تعبد متفق اند )جدول1(]5[. 
اثبات گرایی سعي می کرد که از انسان الگویی مکانیکي ارائه دهد و انسان را یک شیء 
اجتماعي  و  فردی  رفتار  تحلیل  در  بنابرین  درنظر می گرفت.  بیولوژیک  توده ی  یا یک 
انسان ها، اختیار و اراده ی آزاد موهوم است؛ به این معنی که انسان بر اساس جبر محیط 

رفتار می کند.
سیطره ی قوانین علمی و سیطره ی قوانین طبیعی محیطی که از رابطه ی علت و معلول 
تبعیت می کند، به طور کامل عینی، تجربی و قابل اندازه گیری است که بر اندیشه و رفتار 
و  نگرش ها  تمام  زمینه ای،  متغیرهای  عنوان  به  قوانین،  این  است.  افکنده  سایه  انسان 

گرایش های انسان را تعیین می کنند]3[.
قیاسی  ای-  فرضیه  روش  و  با حس  آگاهی  بودن جهان،  مبانی»عینی  به  پوزیتیویسم، 
)انتخاب جامعه ی آماری، پیمایش و تعمیم دادن( اعتبارآزمون، حاکمیت نداشتن ارزش 
بر علم، کّمی سازی رفتاری، تبعیت روابط انسانی از قوانین طبیعی، و تجربه عینی« باور 
داشت و این گونه تلقی می کرد که هرگونه ساخت و ساز انساني )فرهنگ( تحت شرایط 

محیطي تعیین و تکوین مي یابد. 

 نگاه حاکم بر پارادایم پوزیتیویسم در مورد تربیت

پوزیتیویسم در خصوص تربیت باور دارد که »تربیت، ناشی از خالقیت، نماد رشد، معرف 
جهان بینی، ابزار تجلی تغییر از گذشته تا حال در محدوده زمان و مکان« است.

بر اساس مبانی ذکر شده در باال، دوره ی هفت ساله ی اول، انسان که یک موجود بیولوژیک 
مکانیکی است، قابل تربیت نیست؛ زیرا به یک وجود مکانیکی تبدل پیدا می کند و تغییر 

جوهری در آن ممکن نیست]3[.
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1-Hermeneutics
2-Max Weber

تاریخ پارادایم فلسفی هرمنوتیک به سنت ایده آلیست آلمانی بر می گردد که واقعیت 
جهان به جای داده های حاصل از ادراک حسی، درذهن یا ایده قرار دارد. این سنت که در 

نقطه مقابل اندیشه ی پوزیتیویسم قرار داشت، توسط ماکس وبر2 ابداع شد.
از بعد معرفت شناسی، معرفت از جهان بر اساس توانایی در تجربه، به نحوی است که 
دیگران نیز تجربه کرده اند. واقعیت در این حالت از طریق تجربه و تفسیر آن از جهان به 

وسیله ی دیگران خلق می شود.
هرمنوتیست ها، فهم متعارف براي دسترسي به درک انسان ها از جهان را مورد توجه 
به دست می آید. فهم  از زندگي و تعامالت روزمره ی مردم  قرار دادند که فهم متعارف 
متعارف، یک منبع مهم اطالعات براي جهت گیري رفتاری انسان ها و پیش فرض هاي آنان 

درباره ی جهان است]3[.

پارادایم هرمنوتیک1 1-2-3

3-Humanism
4-Existentialism

 انسان شناسی هرمنوتیکی
این پارادایم با رویکردي انسان مدار، اهمیت زیادي به آزادي انسان، تجربه ي بامعنا و 
باور  از اختیار به جاي جبر پوزیتیویستی،  پارادایم ضمن دفاع  این  او مي دهد.  آگاهي 
داشت که آگاهي انسان در مقایسه با دیگر عوامل، تأثیر بیشتري بر کنش اجتماعي او 

دارد. 
پارادایم هرمنوتیک با اصالت انسان و ساخت و سازهاي او بر خالقیت انسان تأکید داشت 
)توجه زیاد به انسان و ذهن گرایی و بی اعتباری عالم معنا و نفی قوانین حاکم بر عالم 
هستی(. نیز از طریق عقالنیت سعی می کرد قوانین حاکم بر زندگي اجتماعي را به صورت 

روشمند کشف نموده و تثبیت نماید.
می داد،  محیط  به  اجتماعی  رفتار  برای  را  اصالت  که  پوزیتیویسم  پارادایم  خالف  بر 
اومانیسم3و  مکاتب  دلیل  همین  به  داشت  تاکید  انسان  اصالت  به  پارادایم  این 

اگزیستانسیالیسم4 متکي بر این پارادایم بود]3[. 
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و  متحد  مختار،  ثابت،  هویت  )با  انسان  نفی  از  پس  هرمنوتیک،  پیشوای  هایدگر1، 
خودآشکار(، در مقوله ی »تربیت« می گوید: رساندن تربیت شونده به »فهم«، به گونه اي 
در آن  که  متن زیست جهاني  در  و  براي هستي  امکان هاي وجودیش  به  که وي  است 

زندگي مي کند، برسد. 
او از ساختارهای  از دیدگاه هایدگر بر مبنای پدیدارشناسی هرمنوتیک  الگوی تربیت 
وجودی دازاین، به آفریننده و پس از مرگ نمی پردازد و فقط بازه ی زمانی تولد تا مرگ 

را مد نظر دارد.
همچنین در دیدگاه هایدگر، تربیت در پی ایـجاد  دگرگونی  در  بینش یادگیرنده از طریق 
فهم هـستی، پرورش مهارت های تـفّکر شهودی و خاّلق و نیز نفی تفّکر مکانیکی  اسـت  
اّطالعات   دیدگاه،  این  اساس  بر  می باشد.  فّعال  فرایندی  یادگیری  و  تربیت  این رو  از  و 
فرد  درون  از  فهم  زیرا  نمود.  تـحمیل  نـمی توان  را  فـهم  اما  کرد؛  تحمیل   می توان   را  
حاصل  می شود. در دیدگاه گادامر »فهم« نیز مفهومی بنیادی در تربیت و امری وجودی 
و جنبه ی اساسی از »بودن« خوِد آدمی است که با کمک آن تجربه ی تأویلی را از سر 
می گذراند و جایگزین مناسبی برای نظریه های مبتنی بر »مهار« متربی است که برخی 
صاحب نظران تربیتی معاصر آن را ستون فقرات تربیت در نظر می گیرند. هدف اساسی 
تربیت در دیدگاه هرمنوتیک نیز قادر ساختن افراد به فهم دیگران، فهم متون و فهم 

خویشتن دانسته شده است]3[.
بر این اساس به نظر می رسد اندیشه ی هرمنوتیکی در خصوص تربیت هفت سال اول بر 
تزریق اطالعات زیاد متمرکز باشد؛ به گونه ای که کودک از این طریق فهم باالیی را برای 
تنظیم رفتار اجتماعی پیدا کند. محتمل است آنان از این طریق موضوع اجتماعی شدن 

یا تبعیت و نظم پذیری کودکان را دنبال کنند.

1-Martin Heidegger

 نگاه حاکم بر پارادایم هرمنوتیک در مورد تربیت
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فصل اول - مبانی معرفتی نظام تربیتی

1-Dialectic
2-Karl Heinrich Marx

تاریخ این پارادایم به اندیشه های کارل مارکس2 و زیگموند فروید3 برمی گردد که در بعد 
معرفت شناسی باور داشت، شواهد تجربی به تنهایی برای معرفت علمی روابط غیرتجربی 

کافی نیستند؛ زیرا روابط یاد شده بنیان جهان اجتماعی قابل مشاهده را ساخته اند.
جمله  از  عامیانه  شعور  یا همان  مردم  متعارف  فهم  باورداشتند،  انتقادگرایان  همچنین 
بنابرین پژوهشگران آنان تالش  پایه گذاری شده است.  بر آگاهي کاذب  شعور مذهبي، 
کردند تا ضمن تحریف مفاهیم، مفاهیم را داوری کنند. اما برای شناخت ساخت زیرین 
مفاهیم، باور داشتند که مشاهده ی صرف، کفایت نمی کند و می بایست برای شناخت پیدا 
این ساختار  که  کرد  را مشاهده  پنهان  و انتقادي، ساختارهاي  مناسب  تئوری  با  کردن، 
پنهان، الزاما دارای بحران و تضادهای عمیق است. در نتیجه ی این روش تحقیق، تعامالت 

عینی تحلیل خواهد شد.
انتقادگرایان داده ها را دارای خصیصه ی عینی و ذهنی می دانستند و بر این باور بودند 

که واقعیت و تئوری برخالف نظر پوزیتیویست ها بی طرف نیست.
پارادایم فلسفی انتقادی به عنوان مبنای مکاتبی مانند ماتریالیسم4 ، دیالکتیک، تحلیل 

طبقاتي، ساخت گرایي5 و تحلیل فمینیستي6 سعي در ترکیب قوانین عام دارد ]3[.

پارادایم فلسفی انتقادی1 1-2-4

3-Sigmund Schlomo Freud
4-Materialism
5-Constructivism

 6-Feminisme

تعریف انسان در پاردایم فلسفی انتقادی
پارادایم فلسفی انتقادی همانند پارادایم پوزیتیویسم به جبرگرایی و همانند هرمنوتیک 
به انسان گرایی باور داشت و همه ی امور را نسبی می دانست. این پارادایم در تالش برای 
هاي  انسان  اگرچه  داشت.  سلطه  تحت  انسان  خالقیت  توسط  هدفمند  تغییرات  جلب 
سلطه گر نیز از خالقیت برای تغییر به سود خود استفاده مي نمایند، اما سلطه گران تحت 
قوانیني اقدام به تغییر مي کردند که سود طبقاتي از قبل تعریف شده منجر به ناتوانی 

انسان های تحت سلطه شود]4[.
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انتقادی به نظریه ی فلسفی  از نظر تاریخی، منشأ اندیشه های متفکران تربیت فلسفی 
- انتقادی مکتب فرانکفورت باز می گردد که آن ها خود نیز از بعضی اصول و آموزه های 

مارکسیسم سنتی به طور غیرمستقیم متأثر هستند.

         نگاه حاکم بر پارادایم فلسفی انتقادی در مورد تربیت
انتزاعی  مکتب  اما  است؛  نشده  اشاره  تربیت  موضوع  به  انتقادی  پارادایم فلسفی  در 
مارکسیسم کالسیک که از آن پارادایم نشات گرفته است، تربیت را جزئی از فرهنگ 
دانست که »روبنایی« محسوب می شود. بنابرین فرهنگ» تربیت« از زیر   بنا که عوامل 
درباره  نظریه ای  نیز  فرانکفورت  مکتب  ورزان  اندیشه  شود.  می  متأثر  است،  اقتصادی 
نظام  بررسی  به  مستقیم  طور  به  فرانکفورتی ها  بعدی  نسل  اما  نداده اند؛  ارائه  تربیت 
آموزش  کردند.  عرضه  را  رادیکال  یا  انتقادی  آموزشی  الگوی  و  کردند  اقدام  آموزشی 
انتقادی، تمرکز عمیق بر سیاست ها و رویه ها و جنبه های آموزشی موسسات آنها دارد؛ 
به گونه ای که این موسسات باید تغییرات اجتماعی رادیکال داشته باشند و بر آموزش از 
طریق گفتگوی انتقادی و تحلیل دیالکتیکی تجارب روزمره برای دگرگون رهایی انسان 

تأکید دارد. 
»رهایی«،  »روشنگری«،  مانند  واژه هایی  انتقادی  پارادایم  تربیتی  تاکیدات  محورهای 
»انسان گرایی«،  »توانمندسازی«،  متفکرانه«،  عمل  یا  »پراکسیس  »آزادی«،  »صلح«، 
... است. بنابراین تربیت  انتقادی« و  »دیالکتیک«، »فرهنگ سکوت«، »آگاهی فلسفی 
وسیله ای با گرایش کامال سیاسی است و مهم ترین موضوع در ادبیات تربیتی - انتقادی 

این ایده است که تمام نظام های تربیتی سراسر جهان، سیاسی هستند.
بر این اساس، تربیت رادیکال به معنای کشف زیرساخت های بحرانی و یا دیالکتیکی 
مفاهیم  درک  در  کودک  توان  ضعف  به  توجه  با  که  است  کودک  محیطی  های  پدیده 
غیرعلمی، می توان این گونه استنتاج کرد که مکاتب منشعب از پارادایم انتقادی، فاقد 

تئوری یا اندیشه برای تربیت کودکان هفت سال اول هستند.
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جدول 1: مقایسه ی سه پارادایم فلسفی در تعریف واقعیت، انسان و تربیت

نفی تسلیم در برابر خداوند و دفاع از آزادی، عنصر اساسی همه ی نهضت های اجتماعی 
در  متفاوت،  مبانی  با وجود  و گرایش های فکری مدرن،  بوده است  در دوران مدرنیته 

تبشیر آزادی و توصیه به دفع تعبد متفق اند )جدول 1(]5[.

با توجه به مبانی تربیتی غیرتوحیدی که برگرفته از پارادایم های حاکم بر آن است و 
انسان را توده ای بیولوژیک و یا ذهن مادی و یا انسان مبارز و غیر معنوی درنظر می گیرد 
که قابل تبدل است، لذا بینش غیرتوحیدی، تربیت انسان را در بعد مادی و رفتاری و

فلسفی انتقادی هرمنوتیک پوزیتیویسم پارادایم

واقعیت خصیصه اي 

تاریخی،دوسطحی و خارج از 

انسان دارد که سطح زیرین 

آن مهم است و باید با تکیه 

بر سنت هاي تاریخی کشف 

شود.

واقعیت در درون آگاهی انسان نهفته 

است. به لحاظ ذهنی و درونی تجربه 

می شود. 

واقعیت امري ذهنی است و ساخته 

ذهن کنشگران است.

واقعیت از طریق حواس قابل درك است. 

عینی و نظم یافته است. 

مستقل و خارج از انسان است و بر انسان 

تحمیل می شود.

 ماهیت

واقعیت

انسان ها قدرت هاي بالقوه 

اي براي تغییر دارند که باید 

با دادن آگاهی به آنها سطوح 

آگاهی کاذب آنها را شکست 

تا به وضعیت انقالبی در 

بیایند.انسان مبارز است.

)نسبی گرایی(

انسان موجودي آگاه، خالق، آزاد و 

داراي تجارب با معنا است. انسان 

وابسته و تحت جربیت محیط نیست، 

بلکه خود محیط خود را می سازد.

انسان ذهن است.

)اصالت ذهن گرایی و انسان محوری(

انسان ها ذاتاً سودجو، لذت جو و 

منطقی هستند. رفتار انسان تحت تأثیر 

نیروهاي اجتامعی خارج از اشخاص تعیین 

میشود.                             انسان توده ی بیولوژیک

 ماهیت

انسان

»پرورش فرهنگی ضد نظام 

سلطه و نقادانه در افراد، 

توانایی ارائه پیشنهاد و 

توانایی دفاع از حقوق و 

عقاید در راستای تغییرات 

اجتامعی رادیکال«

»تربیت« در هرمنوتیک »پرورش 

خالقانه برای رشد همه جانبه تربيت 

شونده برای نیل به »فهم« است.

»تربیت، ناشی از خالقیت، مناد رشد، معرف 

جهان بینی، ابزار تجلی تغییر از گذشته تا 

حال در محدوده ی زمان و مکان« است.

تربیت: » پرورش خصائص رفتارِی 

مشاهده پذیر براِی سود و رفاه« با ویژگی 

آموختنی، جامعه پذیری، انتقال نسلی است.

 ماهیت

تربیت

 A توده بیولوژیک، قابل تبدیل از نقطه ی(

)B به نقطه

ارزیابی و جمع بندی پارادایم های غیر توحیدی در خصوص تربیت هفت سال اول 1-2-5
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1-Liberalism
2-Socialism
3-Sigmund Freud

ذهنی در نظر می گیرد تا با انتقال مفاهیم و انسان محوری، تربیت نسل مورد نیاز برای 
اهداف نظام سلطه را محقق کند و با دفن بیشتر گنجینه ی عقل جوهری در انسان، ذهن 
و عقل ابزاری او را برای نیازهای مشخص مادی علم، دانش و فناوری متناسب با اهداف 

سلطه، پرورش دهد.

مکاتب تربیتی  3-1

اندیشه ای مکتوب و دارای مبانی، منطق و خروجی مشخص پیرامون پدیده ها  مکتب، 
است و از آنجا که تحت تأثیر پارادایم فلسفه ی غالب، مکتوب شده است، با نسخ پارادایم 

نیز منسوخ می شود. 
آن  مبانی  از  ای  طرح خالصه  به  تربیت،  در  غربی  مکاتب  ناکارآمدی  تبیین  جهت 

می پردازیم.

در  ریشه  مکاتب  این   :) سوسیالیسم2  لیبرالیسم1 و  غرب)  سنتی  تربیتی  مکاتب  الف( 
تمدن یونانی و پس از آن دین یهود، مسیحیت و کتاب مقدس تحریف شده دارد.

ب( مکاتب تربیتی جدید غرب )مکاتب غیردینی(: بعد از رنسانس مطرح شده و عمومًا 
بر اساس اومانیسم و سکوالریسم پایه ریزی شده اند و خود نیز دارای اختالفات بسیاری 
در مبانی، اهداف، اصول و روش ها هستند. این مکاتب، در زمینه ی تربیت انسان هیچ 

شأن و موقعیتی برای دین قائل نیستند.
لذت  مداری،  انسان  رفتارگرایی،  تحلیلی)فروید3(،  روان  شامل:  غربی  جدید  مکاتب 
گرایی و سودمداری، قدرت گرایی و انسان گناه آلود، لیبرالیسم، نئولیبرالیسم، طبیعت 

گرایی، ایده آلیسم، رئالیسم و فلسفه ی تحلیلی و... است.

اقسام مکاتب ویژه ی تربیتی غرب
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1-John Dewey
2-Michel Foucault

لیبرالیسم با رشد سرمایه داری پدیدار شد؛ در تقابل با جبرگرایی سیاسی و دارای مبانی 
نظری انسان شناسی لیبرالیسم بر پایه »اومانیسم، خودپیدایشی جهان، مالکیت فردی، 
دموکراسی انتخاب پایه، خودتنظیمی واحد سیاسی، قانون اساسی، سرمایه  داری کنترل 
شده حداقلی توسط دولت، رفاه، اصالت آزادی و لذت، انسان زمینی، برابری، رضایت، 

عقل برای رفع نیاز، سودپرستی، روش تحقیق نقادانه« بود.
هر زمانی از تربیت لیبرال معنای خاصی اراده شده است. در فلسفه ی ارسطو »تربیت 
آزادگان و آزادزادگان« مراد بود. در قرون وسطی تربیت، در »تهذیب نیروهای روانی« 
منجر  دانش آموز  آزادی  به  که  »تربیتی   ، دیوئی1  جان  فلسفه ی  در  می نمود.  ایفا  نقش 
گردد، لیبرال« نامیده می شود و در میان عامه به »تربیت عمومی« اطالق می شود. مبانی 
)Personal auonomy(، 3-تساوی  لیبرال: 1- عقالنیت، 2- خودگردانی  ارزشی تربیت 
حیثیت و حرمت )Equality of respect( هستند. بنابراین با روش استنتاج، »تربیت« در 

لیبرالیسم »پرورش عقالنی برابر، بدون دخالت دولت برای نیل به آزادی« بود.]3[
نیازهای تربیتی و تمایالت کودک در تربیت لیبرال مورد تاکید بسیار است که به نوعی 
همان هنجارها و ارزش های بلوک انضباطی مدرسه برای شکل دهی به هویت کودکان 
تربیتی  نیازهای  و  عالیق  طبقه بندی  که  می شوند  چیزی  کودکان  نتیجه،  در  و  است 
علوم  مفروض  که  روند  می  پیش  همان عینیتی  به سوی  و  آن هستند  مدارس خواهان 
می گوید:  فوکو  ندارد.  وجود  خودمختاری  اصوال   ، فوکو2  اندیشه ی  اساس  بر  و  است 
تعبیراتی چون اشخاص خود بنیاد، خودباور و خودکنترل اصوال ماسک هایی هستند که 
برای تداوم قدرت در شکل های جدید به کار گرفته می شوند. این مفاهیم اشاره ای به 
آزادی ندارند؛ چون اساسا این حقیقت را کتمان می کنند که تکوین و تشکیل این گونه 

اشخاص)خودفرمان( یک عمل سیاسی بزرگ است.

مکتب لیبرالیسم 1-3-1
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فوکو در کتاب »انضباط و تنبیه« یادآور می شود که خرد حکومت یا خرد دولت، مردم 
را چنان تحت تاثیر قرار می دهد که آنقدر از آزادی خود سرشار از خرسندی هستند که 

هنر مقاومت در برابر قدرت مدرن را از دست داده اند]5[.
لیبرالیسم، مکتب اصالت آزادي انسان است. در زمینه ی اقتصادي نیز با ابزار غیرمشروع 
چنین  با  لذا  عدالت.  نه  است،  سرمایه  و  سود  اصالتش  و  بوده  خود  منافع  دنبال  به 
خصیصه ای، لیبرال اقتصادي فضاي باز اقتصادي را مي طلبد که آن نیز فضاي باز فرهنگي 
را خواهان است. لیبرالیسم اقتصادي زمینه ساز لیبرالیسم فرهنگي است که پایه ی اول 

آن تساهل و تسامح است؛ در حالی که تلقی اسالم از آزادی بی بند و باری نیست]6[.

مکتب نئولیبرالیسم1  2-3-1

مکتب نئوکالسیک2 با مطالعه ی رفتارهای انسان به عنوان موجودی خودمحور، عقالنی، 
انتخابگر و بیشینه ساز منفعت، پیوندی ریشه ای دارد. هدف فعالیت عقالنی، تأمین عالیق 
خودمحور انسان است و حتی برخی معتقدند هرگونه رفتار انسان که در پی این هدف 
نباشد، غیرعقالنی است. انسان همواره در تالش عقالنی است تا بین لذت و درد و بین 
نیازهای حال و آتی تعادل ایجاد کند. این مکتب انسان را به عنوان موجودی اقتصادی 
تعریف کرده است و بین مطالعه ی انسان و علم اقتصاد پیوند برقرار کرده است. در مقابل 
نظریه ی انسان اقتصادی، هایک، نظریه ی انسان قانونی را مطرح کرد که به پیوند عمیق 
فرایند آزادی و انتخاب انسان با قانون و سنت، به عنوان نظم خودانگیخته اشاره دارد 
و نقطه ی مقابل موضوع نفع جو و انسان اقتصادی قرار می گیرد. با اینکه اندیشه های 
بازاری سازی تربیت  به  اما هر دو  تفاوت هایی دارند،  قانونی  انسان  و  اقتصادی  انسان 
از  تربیت هستند که  بازاری سازی  برای  نظری  مبانی  به دنبال ساختن  و  دارند  اعتقاد 
رقابتی  کارآفرینان  تربیت  و  هزینه-سود  محوری،  نتیجه  نگری،  کّمی  آن  های  ویژگی 
حاصل از نظام تربیت هستند که از طریق حاکمیت ایجابی، سعی در تربیت کارآفرینان 

در دایره ی خواست دولت است. 
1-Neoliberalism
2-Neoclassic
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 انسان مداران سنتی و مدرن، دارای مبانی و اصول مشترکی هستند. برخی از این مبانی 
و اصول مورد قبول، بنای تفکر انسان مداری بر انکار وجود خداونِد آفریدگار جهان است. 
اگر خداوندی هم به وجود آید، در قلمرو تفکر و نگرش انسانی وجود می یابد. پیدایش 
جهان هستی نیز بر مبنای قانون تحول طبیعی و تنازع بقاء صورت پذیرفته است که این 

سیر تحول، همچنان ادامه می یابد. 
»اتحاد تمام مقاصد و اهداف آرمانی، )Aunity of all ideal ends(« تعبیری است که جان 

دیویی در مقام نظریه پرداز انسان مداری برای تعریف خود از خداوند به کار برده است. 

مکتب  دارد.  فراوانی  تأکید  عمومی  آموزش  و  کار  زمینه ی  بر  سوسیالیستی  تربیت 
سوسیالیست پیرامون »تربیت« مدعی شد که برای رسیدن به انسان کامل »من« را باید 
از بین برد و »من« باید تبدیل به »ما« شود؛ یعنی کمال انسان در این است که هر چه 
بیشتر جنبه ی فردی خود را رها کند و جمعی شود. یعنی انسان کامل، انسان بی طبقه 

است؛ یعنی انسانی که همیشه با انسان های دیگر در وضعی مساوی زندگی کند.
و  کارآ  و  مفید  متربیان  »پرورش  سوسیالیسم  در  »تربیت«  استنتاج،  روش  با  بنابراین 
مطلوب با واقع بینی و مسئولیت و تعهد در قبال وجدان جمعی با ایدئولوژی ضد فردی« 

که توسط طبقه حاکم ساخته شده است، بود.]3[

همچنین با روش های استاندارد سازی و پایش در نظام های تربیت، منجر به تربیت شدن 
افرادی می شود مدیر بر خویشتن که خود را تسلیم پایش مداوم می کنند.

 لیبرالیسم، مدعی خودمختاری و پرورش انسان آزاد است و از سوی دیگر، تلقی انسان 
اقتصادی و ذهنیت حکومتی نوین)نئولیبرالیسم( حاوی نوعی کنترل از راه دور و پرورش 

انسانهای مطیع است.]7[

مکتب سوسیالیسم 

مکتب تربیتی انسان مداری

3-3-1

4-3-1
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و  ذاتی، تقدس، حیات  برجستگی  مانند خود  ممتازی  ویژگی های  تعبیر، دیویی  این  با 
بلکه آفریده  این خدایی که مبدأ وجود نیست، آفریننده نیست،  برای  را  بلندمرتبگی 
شده است و یکتا نیست، بلکه متکثر و پرشمار است، بلکه پایان آن است، در نظر گرفته 

است.
بنابراین با روش استنتاج، »تربیت« در مکتب انسان مداری »تحول مستمر انسان برای 

نیل به خودشکوفائی و تأمین سعادت« است.]3[
نظریه های دیویی در مورد تجربه دینی در کمال ایجاز در کتاب» ایمان همگانی« )که در 
سال 1934 منتشر شد( اظهار شده است. به نظر دیویی، مذهبی بودن نیازمند پذیرش 
عقاید فوق طبیعی یا دین نظامدار نیست. او می پنداشت که اکثر ادیان دارای تأثیر منفی 
است؛ چون به تفکیک و طبقه بندی مردم گرایش دارد که خود عمل نامعقول در جامعه ی 
دموکراتیک است. او فوق طبیعی گرایی و الحاد انعطاف ناپذیر، هر دو را رد کرده به جای 
آن، توجه درباره وجود انسان درقلمرو طبیعت را ترویج می کرد. به زعم او اندیشه های 

دینی در نیازهای طبیعی انسان ریشه دارد]8[. 

به طور  ماشین گرایی  و  ماده گرایی  بیستم،  عینیت گرایی دوشادوش  آستانه ی سده  در 
همین  اساس  بر  آن  حیات  تداوم  و  جهان  پیدایش  که  آنجا  تا  کرد.  رشد  فزاینده ای 
رویکرد ماتریالیستی و مکانیستی با تأکید بر »عظمت ماشینی« انسان، تفسیر و تبیین 
شد. رفتارگرایی، مکتبی رئالیستی است که واقعیت ها را تنها از دریچه جوهر و حرکت 
مادی می بیند و تفسیر می کند. بنابراین تمام جهان هستی تحت تأثیر قوانین و قواعد 
مکانیستی اداره و با زبان و ادبیات ماشینی تجزیه و تحلیل می شود که شخصیت انسان 

نیز به پیروی از رفتار او مکانیستی می شود. 
پشتوانه  مادی  زندگی  و  هستی  جهان  درباره ی  اظهاراتش  و  نوشته ها  توماس هابز1 
شناخت  و  رفتار  مطالعه ی  اندیشه ی  در  جان بی.واتسون2،  گرفت.  قرار  رفتارگرایی 
 )Observable activities( واقعیت ها، تنها از طریق بررسی فعالیت های قابل مشاهده

مکتب تربیتی رفتارگرایی 5-3-1

1-Thomas Hobbes 2-John B. Watson
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و آزمودنی، روان شناسی رفتارگرا را پایه گذاری کرد. بنابراین با روش استنتاج، »تربیت« 
در مکتب رفتارگرایی »ساختن شخصیت انسان با تأکید بر عظمت ماشینی او در رفتار« 

است.]3[

 اپیکور3 مدعی شد انسان هر چیز و هرکاری را بر اساس لذت و لذت  گرایی بر می گزیند؛ 
لذتی که آغاز و فرجام زندگی سعادتمندانه به شمار می رود. 

روان تحلیلگری نگرش و رویکردی علمی - روان شناختی در باب انسان است. جهان بینی 
از مسئله  و  است  انسان  واکاوی سرشت و شخصیت  و  بازشناسی  در  تحلیلگری  روان 

بنیادین انسان شناسی فراتر نرفته است.
و  اساسی  رکن  سه  به  انسان،  شخصیت  پویایی  و  ساختار  تشریح  و  تبیین  در  فروید 
پایدار به اسامی »نهاد«، »من« و »فراَمن« اشاره کرده است که هر یک، شاکله، کارآیی 

و ویژگی هایی خاص خود دارد. 
در تصویر و تصور فروید، فرد باید پنج مرحله از رشد روانی - جنسی را پشت سر گذارد 

تا سرانجام شخصیتش به کمال و پویایی برسد. 
با ارائه  ی نظریه ی انگیزش خود، غرایز را »تنها منبع انرژی رفتار بشر« دانسته  فروید، 
است. چنانچه در هر یک از مراحل پنج گانه مشکالتی پدید آید، به گونه ای که رشد را 
در آن مرحله متوقف سازد، ویژگی های ناظر به آن مرحله در وجود فرد تثبیت می شود.
بنابراین با روش استنتاج، »تربیت« در مکتب روان تحلیل گری »انگیزش غرائز انسانی 

برای پویایی شخصیت رفتاری او« است.]3[

مکتب تربیتی روان تحلیلی )فروید( 

مکتب تربیتی لذت گرایی1 و سودگرایی2

6-3-1

7-3-1

1-Epicureanism
2-Utilitarianism
3-Epicur
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جرمی بنتام1 احیاگر سنت و تفکر لذت گرایی اپیکوری، اندیشه ی منفعت گرایانه ی خود 
را با اندیشه ی لذت گرایانه ی اپیکور درآمیخت و از آن معجونی ساخت که بر اساس آن، 
ارزش ذاتی اشخاص و رفتارهایشان به مقدار کوششی است که آنان در زمینه ی تأمین 
منفعت و لذت عمومی به کار می بندند. در این نگاه، کاری خوب و لذت بخش است که 

منفعتی نصیب اجتماع کند.
از میان مکاتب و اندیشه های جریان ساز قرن 19میالدی، مکتب سودگرایی در قیاس با 
دیگر مکاتب، قدرت نفوذ و تأثیر بیشتری بر جوامع غربی داشته است. این نفوذ و تأثیر 
به ویژه در فاصله سال های 1950 تا 1970م بیشتر مشهود است. شخص گرایی، روح حاکم 
بر سودگرایی لذت گرایانه است که نه تنها در فضای اندیشه، بلکه در صحنه ی رفتار و 

عمل نیز چهره می نماید.
بنابراین با روش استنتاج، »تربیت« در مکتب لذت گرایی و سودگرایی »پرورش انسان در 

زمینه ی تأمین منفعت و لذت برای زندگی سعادتمندانه« است.]3[

به تئوریزه کردن قدرت گرایی  از دیگر هم اندیشان خود  فردریک نیچه ی2 آلمانی بیش 
جهان بینی  که  بایرونی«  اشرافی  »آشوب طلبی  جهان بینی  از  وی  پرداخت. 
رومانتیک هاست، بسیار تأثیر پذیرفته است. اظهار عالقه ی نیچه به بی رحمی، جنگ و 
غرور اشرافی، از جمله ی این پیش زمینه هاست. از نظر وی، قوی ترین و برترین خواست 
و اراده برای زندگی کردن نه در یک نزاع تأسف بار برای وجود و بقا، بلکه در یک اراده ی 
قوی برای جنگیدن، برای به چنگ آوردن قدرت، و برای برتری یافتن بر قدرت و کسب 

قدرت برتر تجلی می یابد«. 
به نظر وی، اکثریت باید فقط وسیله ای باشند برای عّز و علّو اقّلیت و نباید آنها را به 

عنوان کسانی که دعوی مستقلی بر سعادت یا رفاه دارند در نظر گرفت. 

مکتب تربیتی قدرت گرا 8-3-1

1-Jeremy Bentham
2-Friedrich Wilhelm Nietzsche
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بنابراین با روش استنتاج، »تربیت« در مکتب سودگرایی » قوی کردن اراده جنگیدن 
برای کسب قدرت برتر« است. ]3[

مکتب طبیعت گرایی، بنیاد واقعیت را بر طبیعت بنا نهاده و فلسفه ی تربیتی آن، الهام و 
رجوع به طبیعت و بهره گیری از حواس است. این مکتب توسط ژان ژاک روسو1 ظهور کرد 
و هربرت اسپنسر و هاینریش پستالزي نیز از سرمداران این مکتب بوده اند. روسو معتقد 
بود در یادگیری، کودک باید از محیط طبیعی بهره ببرد و معلم حق ندارد ارزشهای خود 

را حتی بر متعلم تحمیل نماید]9[.

پس از نافرمانی آدم و حوا، سرشت انسان پاک و معصوم نماند و گناه و آلودگی ناشی 
از آن به ذات و طبیعت فرزندان آنها سرایت کرد و به طور طبیعی از بند بند وجودشان 
شّر و بدی سر می زند. اما همین گناه، مرگ و فنا را نیز در پی داشت و همین مرگ و فنا 
به کل جهان سرایت کرد. لذا میل و خواهش طبیعی دل انسان این است که نافرمانی 
با عنوان »قانون  الهی  انسان ها در پیشگاه  به گناه آلوده سازد.  را  خداوند کند و خود 
 »)transagressors(سرزنش شده، از جنبه قانونی، »متجاوزان »)Law-breakers(شکنان

معرفی می گردند.
گناه  که  انداخت  را جا  این مطلب  انسان عماًل  آلوده ی  ایده ی طبیعت  ترویج  با  کلیسا 
کردن، طبیعی انسان است و انسان ها به طور ناخواسته به گناه میل پیدا می کنند و برای 
جبران خسارت ناشی از این خواست قهری، راه بخشش گناهان را از طریق اعتراف و 

پرداخت وجوهی به کلیسا باز گذاشت.
بنابراین با روش استنتاج، »تربیت« در مکتب انسان گناه آلود »پرورش انسان گناه آلود 

با عقیده ی اعتراف به گناهان« است.]3[

مکتب تربیتی انسان گناه آلود )اندیشه یهودی مسیحی(

مکتب تربیتی طبیعت گرایی

9-3-1

10-3-1

1-Jean-Jacques Rousseau
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مکتب عملگرایی، در قرن بیستم توسط چارلز پرس، ویلیام جیمز، جورج هربرت  مید 
مطرح و توسط جان دیویي در نظریات پیشرفتگرایی به اوج خود رسید. افکار فلسفی 

دیوئی نیز، متأثر از اندیشه های فلسفی هگل و نظریه ی تکاملی چارلز داروین است.
بر طبق این مکتب، فلسفه باید در خدمت حل مسائل فعلی انسان ها، مبتنی بر تجربه و 
تحول به خاطر پیشرفت باشد. این مکتب، اصالت را در عمل می داند و راجع به تمهیدات 
و  است  نداده  قرار  توجه  مورد  هم  را  دینی  تربیت  و  نیاورده  میان  به  سخنی  تربیتی 
خصوصا توجه به منابع غیرمادی نظیر وحی و الهام را به دلیل غیرتجربی بودن آن، رد 
می کند. فلسفه ی تربیتی این مکتب، به رهاسازی کودک و توجه به عالیق و نیازهای وی 
تاکید دارد و عالیق و توجه به آن را اصل می داند]10[. در منابع پراگماتیسم مراحل رشد 
و تربیت را به سه دوره تقسیم می کند که در دوره ی 4  تا 7  سالگي مهمترین مساله را 

مّد نظر قراردادن تمایل کودک، به رغبت هاي اجتماعي عنوان می کند]11[.

نوعملگرایی، درواقع رنسانسی در حوزه ی فلسفه ی آمریکایی شمرده می شود و به روز 
شده ی پراگماتیسم قدیم است. ریچارد مک رورتی از پیشگامان این مکتب، در برخی 
جایگزین  را  زبان  تجربه،  به جای  و  فرهنگ  علم،  به جای  و  کرده  را جدا  اصول، خود 
انکار  عقالنیت،  نفی  ازجمله:  فلسفی خاصی  مبانی  از طرفی  رورتی  اندیشه ی  می کند. 
حقیقت و توجه به زبان دارد و از طرف دیگر از اصول تربیتی ای همچون دموکراسی، 
عدالت، تساهل و گفت وگو، همبستگی انسانی، توجه به دیگران، خودآفرینی و... سخن 
اعمال  و  است  قدرت  اساس  بر  اجتماعی  رابطه ی  که  است  عقیده  این  بر  او  می گوید. 
خصوصی خود فرد، جایگاهی برای استقالل و خودآفرینی است. در اصول تربیتی این 
مکتب به تربیت انسان نگاهی ارگانیک شده و واکنش انسان را در موقعیت ها، مشابه 

حیوانات فرض می کند.]12[

مکتب تربیتی پراگماتیسم یا عملگرایی

مکتب نئوپراگماتیسم یا نوعملگرایی1 

11-3-1

12-3-1

1-Pragmatisme
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معنی  به   ،)idea( ایده  کلمه ی  از  شده  اتخاذ  ایده آلیسم  واژه ی  ترجمه ی  پندارگرایی، 
اصالت  آرمان گرایی،  به  متفاوت  تعبیرات  با  که  است  پنداری  یا  تصوری  ذهنی،  مجرد، 

تصور، ذهن گرایی و سرانجام پندارگرایی ترجمه شده است.
که  است  معتقد  نظریه  این  می داند.  ماده  بر  مقدم  را  روح  و  ذهن  یا  عقل  ایده آلیسم، 
واقعیت بیش از آنکه به نیروهای مادی بستگی داشته باشد، در پندارها، فکر، ذهن و 

خود فرد است.
نقطه یا هسته ی مرکزی این فلسفه، آگاهی شخصی از خویشتن است و آن را مهم ترین 
حقیقت در تجربه ی فرد می داند که پیوسته رو به کمال است. پس ایده آلیسم، عقل را 
یک جوهر ساخته و پرداخته و ثابت نمی داند، بلکه معتقد است که ذهن در واقع یک 
جریان یا فرآیند است. طرفداران این نظریه، واقعیت را »فکری« می دانند که در ذهن 

ماست؛ نه در دنیای فیزیکی خارجی. 
پایه ریزی شده است، اساس  این مکتب که توسط سقراط و افالطون در یونان باستان 
واقعیت را روحی و تمثیلی قلمداد مي کند و بعدها توسط گوتلیب فیخته2، فریدریش 
شلینگ3 و فریدریش هگل4 بسط و گسترش داده شد. فلسفه ی تربیتی این مکتب آن 

است که ذهن افراد را از جهان حس و گمان به سوی حقیقت ایده ها برساند.]13[

مکتب تربیتی ایدئالیسم 1

مکتب تربیتی فلسفه تحلیلی 5

13-3-1

14-3-1

می داند  علمی  و  معمولی  گفتار های  طبقه بندی  را  خود  وظیفه  که  است  جدید  مکتبی 
و به امر زبان در تدریس و یادگیری به دیده ی فلسفی انتقادی می نگرد. صاحب نظران 
این مکتب جی.ای.مور و برتراند راسل هستند. این مکتب از اوایل قرن بیستم میالدی 
در  غالب  مکتب  عنوان  به  نیوزیلند  و  استرالیا  کانادا،  انگلیس،  آمریکا،  کشورهای  در 
متداول  استفاده  استدالل،  در  دقت  و  وضوح  بر  تأکید  و  گرفته شد  کار  به  دانشگاه ها 
از  طبیعی  علوم  و  ریاضیات  به  توجه  همچنین  و  مفهومی  تجزیه ی  صوری،  منطق  از 

ویژگی های آن هستند.
1-Idealismus 2-Johann Gottlieb Fichte

3-Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling 
4-Friedrich Hegel
5-Analytic philosophy
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به  زیاد  توجه  متافیزیکی،  ادعای  به  نسبت  شکاکیت  مکتب،  این  ویژگی  مهمترین 
روش های علوم تجربی و جستجوی مبانی مطمئن تر برای حقایق هنری، اخالقی و دینی 

است]14[.

این مکاتب، محصور  تمامی  توان دریافت که غایت  مبانی مکاتب غربی، می  با مطالعه 
تربیت  هدف  لیبرالیسم،  مکتب  در  مثال  طور  به  است.  گرایی  مادی  و  مادی  امور  در 
رسیدن به عقالنیت، خودگردانی و تساوی حیثیت و حرمت است و فوکو به عنوان یکی 
از اندیشمندان این مکتب، خودگردانی را امری موهوم می دانست و به نوعی با تسخیر 
عقالنیت ابزاری انسان، او را مسحور آزادی مدرن تحت سیطره ی نظام سلطه می دانست.
همچنین در مکتب نئولیبرالسیم، نظریه ی انسان قانونی طرح شد و تربیت انسان را بر 
مبنای عقالنیت برخواسته از عالیق خودمحور وی و نیزکنترل از راه دور، تحت سیطره ی 
اهداف حاکمیت طرح می کرد. لذا به خوبی جدایی این مکاتب از خدامحوری و استواری 

بر مبنای انسان محوری را مّد نظر قرار داده است.
مکتب سوسیالیسم با طرح ایدئولوژی جمعی و نفی کامل فردیت، به دنبال تربیت انسان 
بیشتر  هرچه  رهایی  در  را  انسان  کمال  مکتب  این  است.  اجتماعی  اهداف  برای  کارآ 
از فردیت خود می داند. در حالیکه مبانی مکاتب توحیدی، پرورش فردی در راستای 

اهداف الهی را یکی از ارکان مهم تربیت بر می شمرد.
در مکتب انسان گرایی که یکی از نظریه پردازان آن جان دیوئی است، انسان را تا حد 
مقام الوهیت باال برده و او را بی نیاز از آموزه های دینی نظام مند، معرفی می کرد و در 
تربیت انواع گرایش های دینی را مبتنی بر نیاز انسان جایز برمی شمرد و توجه به ادیان 
فروید  تحلیلی  روان  و  رفتارگرایی  معرفی می کرد. مکاتب  اصول غیردموکراتیک  از  را 
و سایر مکاتب نظیر سودگرایی و... نیز همگی بر مادیگری و توجه به بعد مادی انسان 
متمرکز شده و تربیت انسان را به عنوان یک موجود مکانیکی، بر مبنای رشد رفتار و یا 

غرایز وی فرض کرده است و او را از دریافت و ارتباط با عالم معنا بی نیاز می دانستند.

ارزیابی و جمع بندی مکاتب غیر توحیدی در خصوص تربیت هفت سال اول 15-3-1
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همچنین در مکاتب طرح شده پس از قرن بیستم، نظیر مکتب تربیتی فلسفه تحلیلی، 
شکاکیت  و  طبیعی  علوم  و  ریاضیات  گرایی،  نماد  صوری،  منطق  و  استدالل  به  توجه 
باال نسبت به علوم متافیزیک و ماوراءالطبیعه طرح گردیده است و تحقق منطق زبانی 

مشترک که ریشه در ادبیات غیر توحیدی دارد، مورد پیگیری قرار گرفت.
لذا با غور در تمامی مکاتب غیرتوحیدی می توان به وضوح دریافت که هدف غایی تمامی 
اهداف  را در سیطره ی  انسان  تربیت  و  این مکاتب، در عالم ماده فرض گردیده است 
تحقق  و  صهیونیسم  نظر  مّد  جهانی  جامعه ی  به  رسیدن  و  غیرتوحیدی  های  پارادایم 

زورمداری تعریف و ترسیم کرده است.

از آنجایی که پایه ی شکل گیری شخصیت و توسعه ظرفیت در دوران کودکی رخ خواهد 
داد، لذا توجه طراحان نظام های آموزشی و سیاستمداران به طور ویژه بر دوران پیش 
از دبستان معطوف گردیده است. لذا از سال 1900 آموزش و پرورش در دوران پیش از 
دبستان، در ساختار آموزشی بسیاری از کشورها خصوصا نظام های آموزشی برتر دنیا از 

جایگاه ویژه ای برخوردار گردید]15[.

مدل های آموزشی رایج در دوره ی پیش از دبستان و نقیصه ی حاکم بر آنها 
در مقایسه با شاخص های حاکمیت جهانی حق

4-1

مونته سوری1 1-4-1

شاهد  تاکنون   ،1907 سال  در  ایتالیا،  در  سوری  مونته  مدرسه ی  اولین  شکل گیری  با 
توسعه ی الگوی مونته سوری درکشورهای مختلف هستیم و در ایران نیز مراکز مهد و 
پیش دبستانی زیادی بر اساس این الگوی آموزشی در حال فعالیت هستند. پژوهش ها 
نشان می دهد: مبانی الگوی مونته سوری بر مبنای نظریات داروین بنا نهاده شده است 
که انسان را نوعی توده ی بیولوژیک و تکامل یافته فرض می کند. وی معتقد است کودک 
در مسیر برنامه ی آموزشی خود باید از مراحل تغییر و تکامل جامعه ی بشری به شکلی 
ساده و ممکن عبور کند.]16[ یعنی انسان، موجودی مادی است و اصالت ماده انگاری 

انسان جزء اصلی الگوی مونته سوری است.
1-Montessori
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همچنین نظریات داروین خود ساخته و پرداخته ی صهیونیسم بین الملل برای استیال بر 
جهان است. به طوری که پروتکل نهم از مجموعه پروتکل های اندیشوران صهیون برای 
استیال بر جهان این چنین بیان می شود: تا زمانی که افراد جوامع مختلف مطابق الگو 
و انگاره های تربیتی ما دوباره تربیت نشوند، نمی توانیم برنامه های مان را در این گونه 
جوامع، مطابق با روشی کلی و یکسان پیاده کنیم. اما اگر برنامه ها را با آموزش آغاز 
کنیم، می توانیم در کمتر از یک دهه، منش و خلق و خوی سرسخت ترین افراد را تغییر 
داده و آنها را مانند افرادی که از پیش مطیع ساخته ایم، تحت سلطه ی خویش درآوریم 
و در جای دیگری از این متن عنوان می گردد: تصّور نکنید آنچه که در باال گفته شد 
تنها یک حرف است. دقت کنید که ما چگونه موفق شدیم داروینیسم، مارکسیسم و 
نیچه ایسم را بال و پر دهیم. یهودیان باید به سادگی به اهمیت نقش ویرانگر نظریات 

فوق بر ذهن و اندیشه ی غیریهود پی ببرند.]17[
مبانی  با  آن  تضاد  سوری  مونته  الگوی  و  اندیشه  در  موجود  نقیصه ی  اولین  بنابرین 
معرفت شناسی توحیدی و خلقت انسان از جانب پروردگار عالم است و هدف خاص آن 
باشد.  الملل می  بین  برای خدمتگزاری تحت سلطه ی صهیونیسم  تربیت کودکان  نیز، 
همچنین از آنجایی که مونته سوری ارائه ی  دین و آموزش های دینی به کودک را نوعی 
)بر  اندیشه ای غیرتوحیدی  ابتدا  از همان  آورد،  به شمار می  آزادی کودک  در  دخالت 
مبنای لیبرالیسم(را برای تربیت کودک اصل می داند.]18[ چنانچه کاتس)2011( نیز در 
تعالیم  به  احترام  بیان می کند: آموزش مونته سوری علیرغم عزت و  پژوهشی چنین 
جهانی  ارزش های  بر  آن  جای  به  و  نمی کند  تأیید  را  خاصی  دینی  اعتقادات  روحانی، 

تمرکز می کند.]19[
والدورف1  -2-4-1 2-4-1

دیگری  آموزشی  الگوی  ظهور  شاهد  والدورف،  مدارس  گیری  شکل  با   1919 سال  در 
هستیم که مهد شکل گیری آن در کشور آلمان است و بنیان گذار آن رادولف اشتاینر2، 
مبنای الگوی خود را بر اساس اصالت طبیعت و طبیعت گرایی بنا نهاد و الگوی آموزشی 

وی تا کنون در کشورهای مختلف از جمله ایران توسعه ی بسیاری پیدا کرده است.
1-Walldorf 2-Rudolf Steiner
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بیان می کند که کودک می بایست در مراحل  الگوی آموزشی خود  اشتاینر در مبانی 
رشد و پرورش خود، با هستی هماهنگ شود. وی همچنین تخیل و هنر را در آموزش ها 
مبانی  از  برگرفته  اندیشه  این  شناسی،  معرفت  مبانی  در  نوعی  داند.]20[ به  می  اصل 

معرفتی اثبات گرایان است.

IBL 3-4-1

یکی از الگوهای آموزشی که در آموزش پیش از دبستان نیز مورد استفاده قرار می گیرد، 
و  می رود  پیش  مساله  روش حل  با  که  جو1«  است  و  پرس  بر  مبتنی  »یادگیری  الگوی 
به اشکال سنتی آموزش، در آمریکا توسط  به عنوان واکنش  این روش در سال 1960 
استانداردهای آموزش علوم ملی آمریکا )NSES(، طرح گردید و سپس چارپاک2 برنده ی 
جایزه ی نوبل فیزیک در سال 1992 و مبدع روشی تحولی در سیستم آموزشی، آن را 
نظریه پردازی کرد. فلسفه ی یادگیری مبتنی بر پرس و جو و پیشینه ی آن را می توان، 
پیاژه، دیویی، ویگوتسکی جستجو  کارهای  مانند  گرا،  یادگیری سازنده  نظریه های  در 
از طریق  را یک فلسفه ی سازنده گرا دانست. پرس و جو می تواند  کرد و می توان آن 
یادگیری تجربی انجام شود؛ زیرا پرسش از مقادیر مشابه مفاهیم را شامل می شود که 
شامل محتوا، مطالب در جستجوی پرسش و همچنین بررسی و همکاری برای ایجاد معنا 

و کشف واقعیت است]21[.

1-Inquiry based learning
2-Georges Charpak

STEM 4-4-1

با اهمیت یافتن دستیابی به فناوری، الگوهای آموزشی دیگری نیز از اواخر قرن نوزدهم 
شکل گرفت و به سرعت در حال توسعه می باشد. یکی از این الگوها STEM است. علم، 

تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات.
به  که  است  اصطالحی   STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematic(

رشته های علمی علم، فن آوری، مهندسی و ریاضی اشاره دارد.
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انتخاب  و  آموزشی  های  سیاست  به  پرداختن  هنگام  در  معمول  طور  به  اصطالح  این 
استفاده  فناوری  و  علم  توسعه ی  در  رقابت  بهبود  برای  مدارس،  در  درسی  برنامه های 
نیز  و   ،NSF سازمان  رئیس  کلول،  ریترا  چون  افرادی  توسط  مفهوم،  این  می شود. 
پیترفالترا تکمیل شد و پروژه ی آموزش معلمان، توسط دانشمندان دانشگاه ماساچوست 
امهرست در سال 1998 تأمین مالی شد]22[. اکنون این الگوی آموزشی در دوره ی پیش 

دبستانی در برخی از کشورها مورد تاکید و استفاده است. 
فرآیندهای اصلی این الگو در پیش دبستانی شامل: تحقیق، اکتشاف، مشاهده، ارتباطات 
و بازی است.]23[ همچنین در برخی پژوهش ها به تاسی الگوی STEM به مبانی الگوی 
روش  با  مشترک  اهداف  دارای  را  الگو  این  و  است  گردیده  اشاره  هم  سوری  مونته 
مونته سوری برای کشف واقعیات علمی از طریق حس و تجربه می دانند و استفاده از این 
روشها را به دلیل یادگیری مبتنی بر حواس، برای پیش دبستانی ضروری می دانند]24[. 
لذا از آنجایی که کودک در هفت سال اول عینی است و تفکر انتزاعی ندارد، روش ها و 
محتوای آموزشی این الگو، بیشتر بر مبنای تجربه و یادگیری بنا نهاده شده است و با 
توجه به دخالت تفکر در تولید علم، از مبانی معرفت شناسی پارادایم هرمنوتیک هم 
بهره می گیرد. اما هیچ گونه اتصالی با مبانی دینی در بعد معرفت شناسی ارائه نمی کند. 
در حالی که در مبانی معرفت شناسی یکی از انواع علم، علم حضوری است که از منشاء 
اهلل صادر می گردد، چنانچه در روایات آمده است: علم نوری است که خدا در قلب هرکس 
که بخواهد قرار می دهد]25[ و یا در قرآن برای ساخت کشتی توسط نوح، خداوند آن را 

به وسیله و از جانب خود معرفی می کند: » َواْصَنِع الُْفْلَک بَِأْعُیِنَنا« ]26[. 
 IBL و STEMبنابرین در اندیشه ها و الگوهای آموزشی غیرتوحیدی، از جمله الگوهای
که به طور خاص بر حوزه ی تولید علم و فناوری متمرکز شده اند، منشاء پیدایش علم 
را به حوزه ی ادراکات حسی، تجربه و تحقیق و کشف بشری برای رسیدن به واقعیت 
و  خلقت  منبع  به  اتصال  و  وحی  اثر  و  کنند  می  تلقی  مادی  نگاه  ی  حوزه  در  عینی، 

پروردگار متعال را نادیده می گیرند. 
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لذا الگوها و نظام های غیر توحیدی از اساس دارای اشکال است )جدول 2(، زیرا فلسفه ی 
غرب در سطح کالن با اصالت دادن به ماده آغاز می شود؛ عالم معنا و وحی را غیرواقعی 
می داند و اهداف الهی و مبانی معرفت شناسی دینی در آنها هیچ جایگاهی ندارد و با 
اصالت انسان و اومانیسم، خدامحوری را در نگاه معرفت شناسی نادیده می گیرد]27[ و 
تمامی تالش طراحان آن برای به فعلیت رسیدن استعدادهای انسانی برای خدمتگزاری 
حاکمیت  با  بنیادین  تضاد  در  این خود  که  است  نظام سلطه  نظر  مورد  های  عرصه  در 

جهانی حق می باشد.

جدول 2: مقایسه ی الگوهای رایج آموزشی در پیش دبستانی از منظر پارادایم، مکتب و مبانی تربیتی

پارادایم
 تحت تاثیر

مکتب
مبانی تربیتی اهداف اصلی

 مبانی و

فلسفه الگو
بنیانگذار نام الگو

غیر توحیدی-

پوزیتیویسم 

هرمنوتیک

لیربالیسم/

طبیعت 

گرایی/رئالیسم

اصالت انسان و 

انتخاب آزادانه 

دین)اومانیسم(

هرن و تخیل

مهارت های 

اجتامعی

خالقیت

طبیعت 

گرایی
رادولف اشتایرن والدورف

غیر توحیدی-

پوزیتیویسم 

هرمنوتیک

لیربالیسم/

رئالیسم

اصالت انسان و 

انتخاب آزادانه 

دین)اومانیسم(

 تخیل

خالقیت

مهارتهای زندگی 

 تجربه گرایی؛

 محسوسات و

عینیات

ماریا مونته سوری
 مونته

سوری

غیر توحیدی-

پوزیتیویسم و 

هرمنوتیک

/قدرت 

گرایی/لذت 

گرایی،سود 

گرایی/

نئولیربالیسم

------ ارتقاء علم
 جستجوگری

و خالقیت

1960 استانداردهای 

آموزش علوم ملی 

 ،NSES آمریکا

نظریه پردازی: 

چارپاک؛ مبتنی 

برنظرات پیاژه، 

دیویی، ویگوتسکی 

و فرییر

IBL

غیر توحیدی-

 پوزیتیویسم و

هرمنوتیک

هرمنوتیک/

قدرت گرایی/

لذت گرایی،

سود گرایی/

نئولیربالیم

------ ارتقاء فناوری

 ابداع و

 نوآوری در

فناوری

ریتا کلول، پیرتفالرتا STEM
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ارزیابی و جمع بندی مدل های غیرتوحیدی در خصوص تربیت هفت سال اول 5-4-1

و  داروین بسط  نظریات  مبنای  بر  این مدل  که  داد  نشان  مونته سوری  مبانی  مطالعات 
الملل،  بین  صهیونسیم  های  پروتکل  در  مندرج  اسناد  طبق  بر  که  است  یافته  توسعه 
توسعه ی نظریات تربیتی نظیر داروین و نیچه و... جهت تحقق تربیت جهانی نظام سلطه 
می باشد. به همین دلیل است که مونته سوری در نظریات خود، توجه به دین در محتوای 

آموزشی را نوعی دخالت در آزادی انسان بر می شمرد.
همچنین در مدل والدورف ، تاکید خاص بر طبیعت گرایی و عرفان تئوسوفی مدرن است 
که در نماد انجمن تئوسوفی، ستاره داوود نیز به چشم می خورد و این مهم، نشان از نفوذ 

اندیشه ی صهیونسم در این مدل آموزشی دارد.
با توجه قراردادن رشد مهارت های  IBL نیز  STEM و  مدل های متاخر آموزشی نظیر 
ذهنی با تمرکز بر تربیت انسان خالق و تولیدگر دانش، رسیدن به اهداف مادی بر مبنای 
نیازهای نظام سلطه را مورد پیگیری قرارداده اند. لذا با بررسی مدل ها و الگوهای رایج 
تربیتی در پارادایم و مکاتب غیر توحیدی می توان دریافت که همه ی این الگوها با نظر به 
مبانی پارادایم و مکاتب منتج از آن، به دنبال تربیت انسانی غیرتوحیدی، دارای قدرت 
و توان عقالنیت ابزاری، خالقیت گرا، طبیعت گرا، ذهن گرا، معنویت گریز، مادی گرا و 
اقصادی،  تعریف شده در حوزه های سیاسی، علمی،  نیازهای  با  متناسب  انسان محور 
اجتماعی و نظامی ذیل ساختار حاکمیت سلطه ی جهانی و استیالی صهیونیسم بر جهان 

هستند.
ارزیابی و جمع بندی بینش غیر توحیدی در خصوص تربیت هفت سال اول 5-1

این  منظر  از  که  دریافت  توان  می  تربیت،  ی  مقوله  در  توحیدی  غیر  بینش  بررسی  با 
جریان، » تربیت انسان، امری الهی و متاثر از جریان معنوی نیست و می بایست در مسیر 
تحقق اهداف حاکمیت جهانی سلطه صورت پذیرد« لذا با طراحی و توسعه ی مدل های 
آموزشی متکثر که همگی ذیل پارادایم های پوزیتیویسم، هرمنوتیک و انتقادی شکل 
گرفته اند، به دنبال تحقق این امر و تربیت نسل تربیت پذیر» برده« در برابر اهداف از 

پیش طراحی شده هستند.
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حکمت و اندیشه ی توحیدی 2

در هستي شناسي توحیدي، دنیا متن حقیقت نیست، بلکه نمود آن است. انسان در دنیا 
نظیر جنین در رحم است که براي ورود به جهان دیگر آماده مي شود؛ با این تفاوت که 
فاصله ی دوره قبل و بعد از تولد در یک امتداد زماني است، ولي فاصله ی دنیا و آخرت، 
فاصله ی ظاهر و باطن زماني است. به همین دلیل هر فعل و رفتاري که انسان در دنیا 
انجام مي دهد، پیش از آن که آثار خود را در زندگي دنیا و در امتداد زمان آشکار کند، 

در عالم باطن اثر می گذارد. 
در پارادایم های غیرتوحیدی، تجربه گرایی، محسوسات و واقعیت و کشف آن بر اساس 
توحیدی،  پارادایم  در  اما  دانند؛  ماوراءالطبیعه جدا می  از  را  علم  و  دارد  اصالت  تجربه 
نظر  در  مستلزم  و  است  ازحقیقت  دار  تبیین جهت  و  توصیف  یک  علم،  تحقیق  روش 
گرفتن وجود خالق است که این مهم به عنوان وجه تمایز اساسی این پارادایم با تمامی 

پارادایم ها است. 
در جهان بینی توحیدی همه چیز ساخته و پرداخته و وابسته به یک قدرت عظیم است 
به نام اهلل، یعنی این جهان، موجودیت مستقلی ندارد؛ بلکه وابسته به یک قدرت باالتر 

است. 

الّلهی است،  انسان مقّدر فرموده است، مقام خالفت  برای  بارزترین مقامی که خداوند 
ِّي جاِعٌل ِفي اْلَْرِض َخلیَفًة قالُوا  چنان که در قرآن می فرماید: »َو إِْذ قاَل َربَُّک لِْلَمالئَِکِة إِن
ِّي  ُس لََک قاَل إِن ماَء َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَک َو نَُقدِّ أَ تَْجَعُل فیها َمْن یُْفِسُد فیها َو یَْسِفُک الدِّ
أَْعَلُم ما ال تَْعَلُموَن« و آن گاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی 
خواهم گماشت، گفتند: آیا در آن مخلوقی قرار می دهی که تباهی کند و خون ها بریزد، 
حال آن که ما تو را به پاکی می ستاییم و تقدیس می کنیم؟ گفت: من چیزی را می دانم که 
شما نمی دانید«]28[ امام خمینی رحمه اهلل علیه در باب حقیقت مسئله ی خالفت الّلهی 

چنین فرموده اند: 
»حقیقت خالفت و والیت، ظهور الوهیت است؛ و آن اصل وجود و کمال آن است.« 

انسان شناسی بینش توحیدی
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هر موجودی که حّظی از وجود دارد، از حقیقت الوهیت و ظهور آن،  که حقیقت خالفت 
و والیت است حّظی دارد، و لطیفه ی الهی در سرتاسر کائنات، از عوالم غیب تا منتهای 
عالم شهادت بر ناصیه ی همه ثبت است. )لکن( انسان وجود کاملی است که جامع همه ی 
او  در  آنهاست،  در  آنچه  و  و شهود  غیب  عوالم  و  بوده  و حسی  مثالی  و  عقلی  مراتب 

منطوی است.
به بیانی دیگر، مقام خالفت تمام نمی گردد مگر این که خلیفه نمایشگر مستخلف )عنه( 
باشد و تمامی شئون وجودی، آثار و احکام و تدابیری را که به خاطر تأمین آن ها خلیفه 
این  باشد. خدای سبحان که مستخلف  برای خود معین کرده است، داشته  و جانشین 
در  و  علیاست،  به صفات  متصف  و  اسمای حسنا  به  در وجودش مسمای  است،  خلیفه 

ذاتش از هر نقص و در فعلش از هر شر و فسادی منّزه است. ]29[
بنابراین خلیفه ی خدا در زمین، باید متخلق به اخالق خدا باشد و آنچه خدا اراده می کند، 

او اراده کند و آنچه خدا حکم می کند، او همان را حکم کند.]30[
همچنین مالصدرا رحمه اهلل علیه نیز مقام خالفه الّلهی را برای عموم انسان ها می داند 
به حسب  ناقص،  یا  باشد  کامل  این که  از  اعم  بشر  افراد  از  »هر یک  و چنین می گوید: 
برخورداری از حّظ و سهم انسانیت، نصیبی از خالفت الهی دارند]31[، چنان که خدای 

َِّذی َجَعَلُکْم َخالئَِف الَْرِض«]32[. متعال می فرماید: »ُهَو ال
او  وجود  در  و  است  آفریده  مختار  و  خودآگاه  موجودی  را  انسان  خداوند  بنابراین، 
شایستگی های منحصر به فردی مانند: خداشناسی و خداگرایی فطری و باالتر از آن، 
دریافت علم به اسماء و صفات الهی، سیر صعودی در اسماء و صفات الهی و نیل به مقام 
خلیفة الّلهی قرار داده است. همچنین آسمانها و زمین و نعمتهای آن همه اش مقدمه ی 

خلقت انسان بوده بایستی در راستای تعالی و وصول به قرب خدای سبحان قرار گیرد.
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انسان 
خلیفه اهلل است.

انسان
 دارای فطرتی 
الهی و خداجو 

است.

انسان 
موجودی آگاه، مختار، 
کمال جوی و تربیت 

 پذیر است.

انسان
 دارای شاکله ای شامل: 

روح، فطرت، قوه ی 
عاقله، نفس مجرده و 

نفس مادی است.

انبیا از طرف خدای 
تبارک و تعالی 

برای تربیت بشر و 
انسان سازی آمده اند.

انسان
 با جهد و تالش و 

ریاضت می توانند به 
تعالی و کمال برسند.

از نظر اسالم انسان 
به عنوان عصاره 

هستی باید به نحو 
احسن تربیت یابد.

انسان
 بدون دستگیری 

وحی نمی تواند به 
کمال واقعی برسد. 

ویژگی های انسان
از بعد مکتب اسالم
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واژه شناسی قرآنی تربیت 1-2

با توجه به اینکه قرآن کاملترین کتاب تربیتي الهي است، لذا با مراجعه به قرآن می توان 
به کار  از ریشه ی »ربو« در قرآن  از ریشه ی»رب« و»ربب«، بیشتر  دریافت که تربیت 
بُّ فی الصل التربیة..،« بنابرین  رفته است. راغب اصفهانی چنین بیان کرده است : » الرَّ
از ظاهر بیان و کالم راغب می توان دریافت که »تربیت« از واژه ی ربو مشتق شده است، 
نه از »ربب«. بنابراین، از نظر ایشان، »ربو« ریشه ی اصلي و اولی واژه ی تربیت است]33[. 
نیز آورده است که  الکریم  القرآن  التحقیق في کلمات  همچنین آیت اهلل مصطفوی در 
وقتي ماده ی »ربو« در مورد تربیت انسان به کار رود، مراد رشد و نمو و تربیت بدني، 
جسماني و مادي است، برخالف »تربیت« از ریشه ی اصلي »ربب« که به معناي سوق 
به سمت کمال معنوي است]34[. پس به سهولت می توان دریافت که اهمیت مراتب و 

کماالت معنوی انسان و دستیابی به حیات طیبه، مهمترین هدف تربیتی انسان است.
تربیت انسان پیچیده و داراي ابعاد، آثار و لوازم فراواني می باشد و به نظر مي رسد معاني 
متعددي مانند اصالح، تدبیر، خوب رسیدگي نمودن، تأدیب، چیزي را ایجاد نمودن و به 
تدریج تکامل بخشیدن و حفظ و مراعات، مالکیت، صاحب، والیت، سرپرستي، تغذیه، 
رشد و نمو ، که براي ریشه ی »ربب«و »ربو« نقل گردیده است، از آثار و لوازم تربیت و 

سوق به سوی کمال هستند.

کلمات به کار رفته در قرآن برای تربیت
در قرآن، عباراتی برای تزکیه، رشد، هدایت و اصالح انسان وجود دارد که همه ی اینها 
به نوعی به تربیت انسان اشاره دارد. با توجه به آیات قرآن و اندیشه در آن، می توان 
عقلی  تربیت  و  اخالقی  تربیت  روحی،  تربیت  تربیت جسمی،  به  هم  قرآن  که  دریافت 

انسان توجه دارد. لذا بخشی از آیات قرآن را در این بخش مورد توجه قرار می دهیم.
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یِهْم   لََقْد َمَنّ اهلَلُّ َعَلی الُْمْؤِمِنیَن إِْذ بََعَث ِفیِهْم َرُسواًل ِمْن أَنُْفِسِهْم یَْتُلو َعَلْیِهْم آیَاتِِه َویَُزِکّ
َویَُعِلُّمُهُم الِْکَتاَب َوالِْحْکَمة َوإِْن َکانُوا ِمْن َقْبُل لَِفي َضاَلٍل ُمِبیٍن

خدا بر اهل ایمان مّنت گذاشت که رسولی از خودشان در میان آنان برانگیخت که بر آنها 
آیات او را تالوت می کند و آنان را پاک می گرداند و به آنها علم کتاب )احکام شریعت( و 

حقایق حکمت می آموزد، و همانا پیش از آن در گمراهی آشکار بودند.]35[
ُِّمُکُم الِکتاَب َوالِحکَمَة   َکما أَرَسلنا فیُکم َرسواًل ِمنُکم یَتلوا َعَلیُکم آیاتِنا َویَُزّکیُکم َویَُعل

َویَُعلُِّمُکم ما لَم تَکونوا تَعَلموَن 
همان گونه )که با تغییر قبله، نعمت خود را بر شما کامل کردیم،( رسولی از خودتان در 
میان شما فرستادیم؛ تا آیات ما را بر شما بخواند؛ و شما را پاک کند؛ و به شما، کتاب و 

حکمت بیاموزد؛ و آنچه را نمی دانستید، به شما یاد دهد. ]36[
الِکتاَب  ُِّمُهُم  َویَُعل َویَُزّکیِهم  اُلمِّّییَن َرسواًل ِمنُهم یَتلوا َعَلیِهم آیاتِِه  بََعَث ِفي  الَّذي  ُهَو   

َوالِحکَمَة َوإِن کانوا ِمن َقبُل لَفي َضالٍل ُمبیٍن 
برانگیخت که  از خودشان  او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی  و 
حکمت  و  )قرآن(  کتاب  آنان  به  و  می کند  تزکیه  را  آنها  و  می خواند  آنها  بر  را  آیاتش 

می آموزد هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند!]37[
با بررسی آیات فوق مشهود است که قرآن در مسیر تربیت انسان، تزکیه را بر تعلیم 
مقدم می داند و تزکیه به معنای زدودن روح از ناپاکی هاست. در واقع تزکیه همان رشد 

اخالقی دادن است.

تزکیه

رشد
رشد یعني راهیابي و رسیدن به حقیقت، در مقابل غّي که به معناي گمراهي است. این 

لفظ بارها در قرآن به کار رفته و به معناي نوع خاصي از هدایت است.
ا بِِه َولَْن نُْشِرَک بَِربَِّنا أََحًدا«]38[ ْشِد َفآَمَنّ  »یَْهِدي إِلَی الُرّ

و در غالب  از سوی خداوند  تربیت در قرآن  تفاسیر می توان دریافت که  به  با مراجعه 
هدایت گری است. همچنین هدایت قرآن ) برای پذیرندگان( دائمی است.
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معنوی  انسان، رشد  واقعی  از رشد  مراد  آیه  این  در  ْشِد«، همچنین  الُرّ إِلَی  »یَْهِدي   
است. ]39[

َفَقْد  بِاهلِل  یُؤِمْن  َو  بِالطّاُغوِت  یَْکُفر  َفَمْن  الَْغي  ِمَن  ْشُد  الرُّ تََبیََّن  َقْد  الّدیِن  ِفي  اِْکراه  ال   «
اِْسَتْمَسَک بِالُْعْرَوِة الُْوثْقي الَنِْفصاَم لَها َو اهللُّ َسمیٌع َعلیٌم«. ]40[

هدایت

اصالح

خداوند متعال »رب«

ِبیَل إَِمّا َشاِکًرا َوإَِمّا َکُفوًرا]41[  إِنَّا َهَدیَْناُه الَسّ
امام  یا ناسپاس.  او نمایاندیم، خواه شاکر )و پذیرا( باشد  به  به راستی ما راه )حق( را 
صادق - علیه السالم- در تعبیر این آیه می فرمایند: »عرفناه اما آخذ و اما تارک« ما راه 

را به او معرفی کردیم، یا آن را می گیرد و یا رها می کند.]42[
لذا این آیه نشان می دهد که هدایتگری قرآن برای تربیت انسان و پیمودن طریق الی 

اهلل است و انسان نیز برای پذیرش این هدایت مختار است.]43[

اصالح یعني حرکت از وضع موجود به وضعیت بهتر و مطلوب.
ُه..«]44[  »َو ال تَْقَربُوا ماَل الَْیتیِم إاِلَّ بِالَّتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّي یَْبُلَغ أَُشدَّ

اصالح به بخشي از تربیت اشاره دارد، یعني بعد معنوي که حرکت به وضعیت برتر و بهتر 
است و آیاتی که به تربیت اخالقی اشاره دارد به نوعی جزء این دسته از نگاه تربیت در 

قرآن است.]45[

تربیت در درجه ی اول حق خداوند به عنوان خالق انسان است، زیرا او بر همگان آگاه 
و مهربان است و از این رو قرآن کریم تربیت را به خداوند نسبت می دهد: » اْقَرأْ َو َربَُّک 

اْلَْکَرُم ؛ الَِّذي َعَلَّم بِالَْقَلِم «

منشاء تربیت در قرآن 1-1-2
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قلم  وسیله  به  که  همان  است.  ]کریمان[  ترین  کریم  پروردگارت  که  حالی  در  بخوان 
آموخت، ]46[.

از آنجایی که خداوند از گذشته و آینده ی همه ی انسان ها خبر دارد، سرنوشت انسان ها 
به دست او و تحت اراده ی اوست و او مبداء و مقصد است. لذا تربیت انسانی را که خود 
خلق کرده است بر عهده می گیرد. »َقاَل َربَُّنا الَِّذي أَْعَطی ُکَلّ َشْيٍء َخْلَقُه ثَُمّ َهَدی«]47[. 

پس در وهله ی اول، ربوبیت حق کسی است که آفریدگار است.

پیامبران و جانشینان
در مسیر تربیت انسان، خداوند جانشینانی را نیز تعیین کرده است که بتوانند عهده دار 

آسان سازی امر هدایت شوند. چنانچه در آیه 158 سوره ی اعراف آمده است:
َماَواِت َواْلَْرِض اَل إِلََه إاَِلّ   »ُقْل یَا أَیَُّها الَنّاُس إِنِّي َرُسوُل اهلَلِّ إِلَْیُکْم َجِمیًعا الَِّذي لَُه ُمْلُک الَسّ
ِيّ الَِّذي یُْؤِمُن بِاهلَلِّ َوَکِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه لََعَلُّکْم  ِبِيّ اْلُِمّ ُهَو یُْحِیي َویُِمیُت َفآِمُنوا بِاهلَلِّ َوَرُسولِِه الَنّ

تَْهَتُدوَن« 
)ای رسول ما به خلق( بگو که من بر همه ی شما جنس بشر رسول خدایم، آن خدایی که 
فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست، هیچ خدایی جز او نیست که زنده می کند و 
می میراند، پس باید ایمان به خدا آرید و هم به رسول او پیغمبر اّمی )که از هیچ کس جز 
خدا تعلیم نگرفته( آن پیغمبری که بس به خدا و سخنان او ایمان دارد، و پیرو او شوید، 

باشد که هدایت یابید.
در آیات فوق دو نکته وجود دارد: اول اینکه هستی بخش مطلق خداوند متعال است و او 
منشاء رسالت است و دوم اینکه پیامبر صلی اهلل علیه و آله حق تربیت را از خداوند که 

مالک آسمانها و زمین است؛ کسب نموده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای نیز در بیانات خود راه رسیدن به تربیت از منظر قرآن کریم را 
استفاده از هدایتگری خدا ، انبیاء و اولیاء الهی می دانند و می فرمایند: حدیثی از پیغمبر 
یِهْم َویَُعِلُّمُهُم الِْکَتاَب َوالِْحْکَمَة« را بیان کرده و در چند  اکرم - غیر از آیات قرآن که: » یَُزِکّ

جای قرآن تکرار شده - روایت شده است که تعلیم را به پیامبر نسبت می دهد.
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َراً.«؛  َتًا َو ال ُمَتَعِنّتًا َولِکن بََعَثنی ُمَعِلّمًا ُمَیِسّ آن حدیث این است که: » إَِنّ اهللَ لَم یَبَعثنی ُمَعِنّ
خدا من را معلم مبعوث کرده است؛ معلِم میّسر، یعنی آسان ساز. زندگی را برای متعلمین 
خودم با آموزشهای خودم آسان می سازم و کار را بر آنها آسان می کنم. این آسان سازی، 
غیر از آسان گیری است؛ یعنی سهل انگاری نیست. من معّنت و متعّنت نیستم. نه خودم 
را دچار پیچ و خمهای دشوار زندگی می کنم، نه مردم را؛ بلکه با تعلیم خود، مردم را به 
راه راست، راه صحیح، راه آسفالته، صراط مستقیم هدایت می کنم. آسان سازی یعنی این. 
انسان گاهی به یک هدفی می خواهد دست پیدا کند، راه را بلد نیست. سنگ و خاک 
و خاشاک و بلندی های نفسگیر، دائم برو باال، دائم بیا پائین، آخرش هم یا می رسد، یا 
نمی رسد؛ این تعّنت است. یک وقت نه، یک آدم آشنا و واردی همراهش می رود و آن 
انسان وارد می گوید: آقا! از اینجا برو، هم راه هموار است، هم نزدیک است، هم حتمًا شما 

را به هدفت می رساند. »معّلمًا میّسرا« یعنی این. شأن معلم این است.]48[

خانواده
یکی  نیز  را  آن  و  نموده  اشاره  تربیت  در  خانواده  نقش  به  همچنین  کریم؛  قرآن 
تربیت  در  خانواده  نقش  به  تحریم  6 سوره ی  آیه  در  داند،  می  والدین  ازمسئولیتهای 

اشاره گردیده است:
َعَلْیَها َماَلئَِکٌة  َوالِْحَجاَرُة  الَنّاُس  نَاًرا َوُقوُدَها  أَنُْفَسُکْم َوأَْهِلیُکْم  الَِّذیَن آَمُنوا ُقوا  أَیَُّها   »یَا 

ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل یَْعُصوَن اهلَلَّ َما أََمَرُهْم َویَْفَعُلوَن َما یُْؤَمُروَن«
ای کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده ی خویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و 
سنگهاست نگه دارید؛ آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سختگیرند و 
هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی کنند و آنچه را فرمان داده شده اند )به طور کامل( اجرا 

می نمایند!
اَلِة َواْصَطِبْر َعَلْیَها« و اهل بیت خود  و یا در آیه 132 سوره طه می فرماید:»َوأُْمْر أَْهَلَک بِالَصّ

را به نماز و طاعت خدا امر کن و خود نیز بر نماز و ذکر حق صبور باش.
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بنابراین با مالحظه ی آیاتی از این دست در قرآن کریم، می توان دریافت که تربیت در 
وهله ی اول از آن خداوند است که به خواست پروردگار عالم، انبیاء و اولیاء، والدین و 
مربیان در حد توانایی و میزان اتصال به مقام ربوبیت؛ نقش هموارسازی و آسان سازی 

آن را بر متربّی ایفا می کنند.]49[
بر  تربیت و تقدم تزکیه  اهمیت  به  بیانات خود  نیز در  ای  امام خامنه  حضرت آیت اهلل 
خانواده(  و  )مربی  کننده  تربیت  مهم  های  مسئولیت  از  را  آن  و  اند  کرده  اشاره  تعلیم 

می دانند و چنین می فرمایند:
» به قدر تعلیم، یا شاید بیش از تعلیم، به تربیت بیندیشید. بجز در یک جا در قرآن، که 
یِهْم« - تزکیه -  یِهْم« است،)سوره بقره، آیه 129( همه جا »یَُزِکّ »یَُعِلُّمُهُم« جلوتر از »یَُزِکّ
یِهْم َویَُعِلُّمُهُم الِْکَتاَب َوالِْحْکَمَة«. این شاید، نشان دهنده ی این  بر تعلیم مقدم است؛ »یَُزِکّ
است که تزکیه جایگاه برتری دارد. مخاطبان خودتان را تزکیه کنید، تربیت کنید. این 
تربیت هم همین طور که عرض کردیم، »َمن نََصَب نَفَسُه للّناِس إماما فلَیبدأ بَتعلیِم نَفِسِه 

َقبَل تَعلیِم َغیِرِه«، سخت است. این کار سخت را هم باید انجام داد.
یا  او  احساسات  که  این  به  نکنید  اکتفاء  بگذارید.  اثر  در الیه های عمیق ذهن مخاطب 
اثر  ذهن  عمیق  الیه های  آن  در  کنید  سعی  نه،  بشوید؛  راضی  و  شد  جلب  او  عواطف 

بگذارید تا با حوادث گوناگون از دست نرود«.]50[ 
بَِتْعِلیِم نَْفِسِه َقْبَل تَْعِلیِم   »َو َقاَل ) علیه السالم (: َمْن نََصَب نَْفَسُه لِلنَّاِس إَِمامًا َفْلَیْبَدأْ 
ُِّم نَْفِسِه َو ُمَؤدِّبَُها أََحقُّ بِاْلِْجاَلِل ِمْن  َغْیِرِه َو لَْیُکْن تَْأِدیُبُه بِِسیَرتِِه َقْبَل تَْأِدیِبِه بِِلَسانِِه َو ُمَعل

ِِّم النَّاِس َو ُمَؤدِّبِِهْم«.  ُمَعل
و آن حضرت فرمود: آن که خود را در مرتبه پیشوایی قرار می دهد باید پیش از مؤّدب 
نمودن مردم به مؤّدب نمودن خود اقدام کند، و پیش از آنکه دیگران را به گفتار ادب 
نماید، باید به کردارش مؤّدب به آداب کند، و آن که خود را بیاموزد و ادب نماید به تعظیم 

سزاوارتر است از کسی که فقط دیگران را بیاموزد و تأدیب کند.]51[

تعریف تربیت در روایات از ریشه »ربَو« به کار رفته است.

تربیت در احادیث 2-2
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ماده »ربو« در مورد  الکریم، آمده است که وقتی  القرآن  التحقیق فی کلمات  در کتاب 
تربیت انسان به کار رود، با توجه به نظرات و تفاسیر به نظر می رسد بیشتر مراد رشد و 
نمو و تربیت بدنی، جسمانی و مادی است، برخالف »تربیت« از ریشه اصلی »ربب« که به 
معنای سوق به سمت کمال معنوی است]52[. برخی از روایات که مرتبط با تربیت است، 

در ذیل عنوان گردیده است:
حدیِث مشهور توحید مفّضل از امام صادق)ع( که از »تربیت« به عنوان وجه تمایز انسان 
از حیوان یاد می کند: اُنُْظِر اآلَن اِلی َذواِت االَربَِع َکیَف تَراها تَتَبُع اُمَّهاتِها ُمسَتِقلًَّة بَِانُفِسها... 
ّراِج َو الَقَبِج تَدُرُج و تَلُقُط حیَن ینقاُب  جاِج َو الدُّ یِر َکِمثِل الدَّ و َکذلَِک تَری َکثیرا ِمَن الطَّ
ِر  َعنَها الَبیُض َفَاّما ما کاَن ِمنها َضعیف اال نُهوَض فیِه، َکِمثِل ِفراِخ الَحماِم َو الیماِم َو الُحمَّ
توعیِه  بَعَدما  اَفواِهها  فی  عاَم  الطَّ تَُمجُّ  َفصاَرت  َعَلیها  َعطٍف  َفضُل  ااُلمَّهاِت  ِفی  ُجِعَل  َفَقد 
که  کن  نظر  بچه هاي چهارپایان  »به  بَِانُفِسها...؛  تَسَتِقلَّ  َحّتی  تَغذوها  تَزاُل  َفال  َحواِصُلها 
مادران  پرورش  و  به حمل  نیاز  بدون  و  به طور مستقل  انسان  بچه هاي  برخالف  چگونه 
به دنبال آنان حرکت مي کنند و این استقالل از آن جهت به آنها داده شده که از آنچه 
مادراِن بچه هاي انسان دارند، از قبیل مدارا و آگاهي به پرورش و توانایي بر آن محروم 

هستند...«. 
 امام کاظم)ع(: 

تربیت  آرزوها  به  شیعه  که  سالست  »دویست  َسَنٍة؛  ِمائََتْي  ُمْنُذ  بِاْلََمانِيِّ  تَُربَّی  یَعُة  اَلشِّ
مي شود«.]53[ 

 امام علی)ع(: 
العقل غریزة تَُربّیها التجارب ؛ »عقل غریزه ای است که با علم و تجربه افزایش می یابد«.

 ]54[
 امام سجاد)ع(:

 َو أَِعنِّي َعَلی  تَْربَِیِتِهمْ  َو تَْأِدیِبِهْم، َو بِرِِّهْم؛ »بار خدایا مرا در تربیت و تأدیب و نیکی به 
فرزندانم یاری و مدد فرما«.]55[ 

 امام سجاد)ع(: 
ْهَت بِاْسِمي َکِبیراً« خدایا، مرا در نعمت ها  »إِلَِهي َربَّْیَتِني ِفي نَِعِمَک َو إِْحَسانَِک َصِغیراً، َو نََوّ
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تربیت کودک 2-2-1

 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله:
»اَلَْولَُد َسیٌِّد َسْبَع ِسنیَن َوَعْبٌد َسْبَع ِسنیَن َوَوزیٌر َسْبَع ِسنیَن...«. 

]و  بنده  سال  هفت  است؛  َسرَور  سال  هفت  فرزند  آله:  و  علیه  اهلل  صلي  خدا  پیامبر 
فرمانبردار[ است؛ و هفت سال یاور است.]57[

 امام علی علیه اسالم:
ُب َسـْبًعا َو یُْسَتْخَدُم َسـْبًعا...« .  َؤدَّ ـُ ِبیُّ َسـْبًعا َو ی  »یَُربَّی الصَّ

 امام امیرمؤمنان علی علیه السالم: 
کودک هفت سال تربیت می شود؛ هفت سال ادب میآموزد؛ و هفت سال به کار گرفته 

می شود.]58[
 امام صادق علیه السالم:

َسْبَع  َوالَْحراَم  الَْحالَل  َویََتَعلَُّم  ِسنیَن  َسْبَع  الِْکتاَب  لَُّم  ـَ َویََتع ِسنیَن  َسْبَع  یَْلَعُب  اَلُْغالُم   «
ِسنیَن«. 

 امام صادق علیه السالم: 
پسر بچه هفت سال بازی می کند؛ هفت سال نوشتن را فرا می گیرد؛ و هفت سال حالل 

و حرام را می آموزد.]59[
 امام امیرمؤمنان علی علیه السالم:

لوَة...« .   »َعلُِّموا ِصْبیانَُکُم الصَّ
 امام امیرمؤمنان علی علیه السالم:

 نماز را به کودکانتان بیاموزید.]60[
 امام صادق علیه السالم: 

» قاَل ُموَسی بُْن ِعْمراَن: یاَربِّ أَیُّ اْلَْعماِل أَْفَضُل ِعْنَدَک؟ َفقاَل: ُحبُّ اْلَْطفاِل َفِإنَّ ِفْطَرتَُهْم 
َعلی تَْوحیدی. َفِإْن أَِمّتُهْم أُْدِخْلُهْم بَِرْحَمتی َجنَّتی«. 

و احسان هایت در هنگام کوچکی و خردسالی، بزرگ و تربیت کردی و در هنگام بزرگی 
نیز اسم مرا به عظمت یاد نمودی«.]56[
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 امام صادق علیه السالم:
حضرت موسی بن عمران علیهماالسالم عرض کرد: پروردگارا! کدام یک از کارها نزد تو 
برتر است؟ خدا به او فرمود: دوست داشتن کودکان، زیرا سرشت آنان بر یگانگی من 

استوار است و من هرگاه آنان را می میرانم، به ِمهر خویش، در بهشت خود می برم.]61[
  پیامبر خدا صلي اهلل علیه و آله: 

ْبیاَن َواْرَحُموُهْم... «.  وا الصِّ »أَِحبُّ
 پیامبر خدا صلي اهلل علیه و آله: 

کودکان را دوست بدارید و به آنان مهربانی کنید.]62[
 پیامبرخدا صلي اهلل علیه و آله: 

»َمْن کاَن ِعْنَدُه َصِبیٌّ َفْلَیَتصاَب لَُه«. 
 پیامبرخدا صلي اهلل علیه و آله:

هر کس نزدش کودکی باشد، باید با او کودکانه رفتار کند.]63[
 امام رضا علیه السالم:

َوَجلَّ لَْیَس  َُّکُم الَّذیَن تَْرُزُقونَُهْم إِنَّ اهللَّ َعزَّ َُّهْم یََرْوَن أَن ْم َفِإن ـُ وا لَه ـُ یاَن َفف ـْ ب ْدتُُم الصِّ ـَ »إِذا َوع
یاِن«. ـْ ب یَْغِضُب لَِشْی ٍء َکـَغَضِبِه لِلنِّسآِء َوالصِّ

 امام رضا علیه السالم:
آنان می پندارند  زیرا  برایشان عملی کنید؛  را  به کودکان وعده ای می دهید، آن  هرگاه 
شما همان کسانی هستید که روزی شان می دهید. و بی گمان خداوند بزرگ و بِشکوه به 
اندازه ای که برای )رعایت نکردِن حقوق( زنان و کودکان خشمناک می شود، برای چیز 

دیگری خشمناک نمی شود.]64[
 پیامبرخدا صلي اهلل علیه و آله:

یاِن لَِتُکوَن ُسنًَّة ِمْن بَْعدی«.  ـْ ب ْسلیُم َعَلی الصِّ َـّ »َخْمٌس آلأََدُعُهنَّ َحتَّی الَْمماِت: ... َوالت
 پیامبرخدا صلي اهلل علیه و آله: 

پنج چیز را تا هنگام مرگ رها نمی کنم که پس از من جزء آیین شوند: ]یکی از آنها[ 
سالم کردن به کودکان است.]65[
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 رسوُل اهلّل ِ صلی اهلل علیه و آله: 
ماتُوا  وإن   ، فَتُنونا  عاُشوا  فإن   ، أعداؤنا  وُکَبراؤُهم   ، اَُمراؤنا  ُصَغراؤُهم  أکباُدنا،  أوالُدنا   «

أحَزنُونا«. 
پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله: فرزندان ما جگر گوشه های ما هستند، خردساالنشان 
ما  آزمایش  مایه  باشند  زنده  اگر  ما،  دشمنان  بزرگترهایشان  و  هستند  ما  فرمانروایان 

هستند و اگر بمیرند، باعث غم و اندوه ما می شوند.]66[

تربیت دختران 2-2-2

در منابع روایی به محبت کردن خاص به دختران اشاره گردیده است. در روایتی از پیامبر 
اکرم صلی اهلل علیه و آله آمده است: »هر کس که به بازار می رود و ارمغانی را خریده آن 

را به خانه می برد، باید در تقسیم کردن آن، از »دختران« شروع کند« ]67[.
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمود: به درستی که رأفت و مهربانی خدای عّز وجّل 

نسبت به دختران بیشتر از پسران می باشد ]68[.
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در وصف دختران فرمود: آنها گل خوشبو هستند ]69[.

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمود: شخصی که یک فرزند دختر داشته باشد و آن 
دختر را به نیکی تربیت نموده و به نیکی آموزش دهد و از نعمتهایی که خداوند به او 
کرامت فرموده بر آن دختر ارزانی دارد، این کار موجب دوری او از آتش شده و به منزله ی 

سپری از عذاب جهّنم است ]70[.
بنابراین از نظر اسالم وظیفه والدین نسبت به کودکان دختر، از پسران سخت تر است؛ 
از قانون فطرت و آیین صحیح، خانواده و بقای نسل پاک در آینده را در  انحراف  زیرا 
گیرد  انجام  دقیق تر  باید  دختران  تربیت  و  تعلیم  رو  این  از  می دهد.  قرار  معرض خطر 
تا نهال وجودشان از راه فطرت منحرف نشود. از آنجایی که کودک در هفت سال اول 
بسیار الگوپذیر است، لذا شرایط تربیتی محیطی بسیار برای تربیت دختران حائز اهمیت 

می باشد]2[.
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حکمت اسالمی 3-2

در معرفت شناسی توحیدی، اندیشه های متعددی از سوی اندیشمندان مسلمان، فالسفه 
و علماء دین، مطرح گردیده است که جهت تبیین مبانی معرفت شناسی پروژه، در ذیل 

اشاره ی مختصری به آنها شده است.

اشاعه ی این نوع اندیشه فلسفی، قبل از اسالم و با تاسیس مدرسه ی ارسطویی آغاز شد 
و توسط ابونصر فارابی و ابن سینا رسمیت یافت. مشائیان به شایستگی استدالل عقلی 
منابع  به  وابستگی  از  را  آن  و  باورداشتند  به حقیقت هستی  نیل  برای  عقل،  کفایت  و 

دیگرمانند وحی، ایمان و اشراق درونی بی نیاز می دانستند.

اشراقیون عالوه بر استداللهای عقلی، بر دریافت های باطنی و ذوقی حاصل از سلوک 
معنوی تکیه داشتند. شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی، معروف به شیخ اشراق یا 
شیخ مقتول، احیا کننده ی این مکتب است. شیخ اشراق بیش از حس و عقل بر شهود 
تاکید داشت. او حس را به ظاهری و باطنی و علم را به حصولی و حضوری تقسیم کرد و 
علم به نفس، علم به احساسات نفس، علم به علت هستی بخش و حتی علم معلول را از 

مصادیق علم حضوری برشمرد.

صدرالمتألّهین فلسفه ی خود را »حکمت متعالیه« نامید. این مکتب، از نظر روش)استدالل، 
کشف و شهود توأمان( شبیه مکتب اشراق ولی از نظر اصول و استنتاجات متفاوت است. 
مالصدرا با برقراري تعامل میان عقل، عرفان و وحي، در افقي باالتر ازکالم و جدل، به حّل 

مسائل گوناگون فلسفي پرداخت.

حکمت مّشاء

حکمت اشراق

حکمت متعالیه

1-3-2

2-3-2

3-3-2
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به فاعل و غایت  به پذیرش نظام توحیدی درعالم )توجه  این مبادی می توان  از جمله 
پدیده ها و عدم انحصار تبیین شیء به نظام داخلی(، پذیرش اصل علیت غایی، سلسله 
مراتبی)تشکیکی( دیدن واقعیت و معرفت، پذیرش اصل فطرت و درک صحیح از جایگاه 
با موجودات  با خدا و  الّلهی انسان و ربط و نسبت انسان  انسان در هستی)مقام خلیفه 

دیگر(، دو جنسی بودن انسان در عین وحدت در روح و... اشاره کرد.

به  توجه  با  آن  تکامل  و  متعالیه  و  اشراق  مشاء،  حکمت  سه  مقایسه ی 
اندیشه ی نوصدرایی 4-3-2

روش فلسفه ی مشاء روش عقلی محض است، شیخ اشراق در نظام فلسفی خود شهود 
را نیز به روش شناسی فلسفه ی خود اضافه می کند و مالصدرا با توجه به بستر اجتماعی 
و فکری زمانی خود با تکمیل روش استاد خود میرداماد، در روش فلسفی خود ترکیبی 
از قرآن، برهان و عرفان ارائه می دهد. دغدغه ی صدرا دغدغه  ی الهیاتی است و او حتی 

حرکت و زمان را نیز در الهیات مطرح کرده و حرکت جوهری را اثبات می کند.
حکمت صدرایی با جریان تجدد ستیزی نیز مخالف است که با کلیت جهان غرب و یا 
انتقادی دارد و غربگرا،  اما حکمت صدرایی غرب گزینی فلسفی  عصر مدرن مخالفند، 

غرب ستیز و غرب گریز نیست.
فلسفه ی نوصدرایی بالندگی و تکامل فلسفه صدرایی است و نه انحراف از آن. آقا علی 
حکیم، آغازگر پیدایش حکمت نوصدرایی است و در اندیشه ی خود فلسفه  ی صدرایی 
با فلسفه ی غرب درگیر کرده و کوشیده است تا به پرسش های فلسفه های معاصر  را 
پاسخ دهد. اما موسس حقیقی فلسفه ی نوصدرایی عالمه طباطبایی است که فلسفه ی 
صدرا را با مکاتب ماتریالیستی، مارکسیستی و دیگر مکاتب نوظهور غربی درگیر کرد. 

]71[
ویژگی بارز حکمت نوصدرایی آن است که در مقابل چندین جریان فکری قرار گرفته 
نام سوبجکتیویسم  به  اصلی  بر  مبتنی  همگی  که  غربی هستند  مکاتب  نخست  است. 
می باشند و با توجه به مبانی اومانیستی خود، انسان را تنها فاعل شناسا تلقی می کنند و 

بقیه مفاهیم دیگر اعم از دین و خدا و ... را متعلق این فاعل شناسا می دانند.
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بنابراین در مبادی معرفت شناسی، مکتب صدرایی که برگرفته از اندیشه ی صدرالمتالهین 
با عنوان»حکمت متعالیه« است و عقل، عرفان و وحی را به عنوان معرفت حقیقی درنظر 
می گیرد و علم حضوری را حقیقت می داند، مرجع معرفت شناسی است؛ و نیز اندیشه ی 
نوصدرایی که وجهی تکامل یافته از حکمت صدرایی است و با اندیشه ی حاکمیت جهانی 
حق، فلسفه ی غرب را کنار می زند و دربردارنده ی اندیشه های امام خمینی )ره( و امام 
مبادی  عنوان  به  پژوهش  مورد  تربیتی  نظام  در  هست،  نیز  العالی(  ظّله  )مّد  خامنه ای 

معرفتی قابل قبول مورد مراجعه است.

تعریف »تربیت« در اندیشه ی توحیدی »پرورش اندیشیدن و رفتار انسان براساس نفس 
لوامه، فطرت و هدایت انبیای الهی در ساحت های جسم، مهارت وکمال یابی برای ایفای 
نقش اعتالی اسالم« است که شامل »اوامر، نواهی«، آئین صالح شامل »اندیشه و عمل 
و  درک  »قوه  معنی  به  عقل  فعل«،  در  اختیار  و  کردن  معنی»اراده  به  انتخاب  صالح«، 
قابلیت  موجد  که  »آئینی  ساز  توان  بشر«،  معنی»سرشت مشترک  به  فطرت  ممیزی«، 
تکمیل حاکمیت متعالی بر جهان است و تعیین کننده ی رابطه ی با خود، خدا، خلقت و 
جامعه است و دارای جوهرة »هدایت، انتخاب«، مبدأ »خداوند«، مقصد »آخرت« و قلمرو 

»انسان و جامعه« است. 
بنابراین تعریف متعالی تربیت را می توان چنین بیان داشت »پرورش اندیشیدن و رفتار 
انسان براساس فطرت و هدایت بیرونی در ساحت های جسمی، مهارت، و کمال یاب برای 
ایفای نقش در استقرار حاکمیت جهانی حق«. بنابراین برای گفتمان انقالب اسالمی و در 

غایت حاکمیت جهانی حق، مطلوب ارزیابی می شود.3[
بینش توحیدی یقین به وحدانیت خداوند قادر مطلق دارد که تمامی هستی مخلوق و در 
اراده ی اوست و از جهت لطف، انبیاء)حضرات موسی، عیسی و محمد)ص(( و امامان)ع( 
مجاهدانه ی  )زندگی  بندگی  روش  تا  کرد  منصوب  و  مبعوث  مخلوقات  هدایت  برای  را 

کمال آفرین( را بیاموزند]3[.

نگاه حاکم بر اندیشه ی توحیدی در مورد تربیت 5-3-2
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حکمای اسالمی 4-2

تعریف تربیت از دیدگاه امامین انقالب
حکیم سیدروح اهلل خمینی باور دارند در بُعد انسان شناسی انسان »عصارة هستی، موجود 
جامع نه یک موجود یک بعدی یا دو بعدی، ماهیت انسان دارای جنبه های باطنی و معنوی، 
موجودی بی نهایت بین دو بعد خاکی و مادی، و....« است که باید پرورش یابد. این تربیت 
این  است که یا همین فطرت را شکوفا می کند و یا جلوی شکوفایی فطرت را   می گیرد. 
تربیت است که یک کشور را ممکن است به کمال مطلوب اسالم برساند و همین   تربیت ها 
با تعلیم های بدون تربیت ممکن است که اینها را در آن وقتی که مقدرات یک کشوری 

دست آنهاست و همه چیز کشور به دست آنهاست، کشور را به تباهی بکشند.
»تربیت الهی« یک هدف اساسی تربیتی در دیدگاه حکیم سیدروح اهلل خمینی است: »هر 

کدام بچه دارید، تربیت کنید، تربیت الهی کنید، تربیت شیطانی نکنید«
بنابراین از طریق نقل و استنتاج، تعریف »تربیت« از دیدگاه حکیم سیدروح اهلل خمینی 
»پرورش الهی انسان در بعد مادی و معنوی برای شکوفایی فطرت و کمال مطلوب« است.

حکیم سیدعلی خامنه ای باور دارند »تربیت« به معنای رشد و نمو و حرکت هر شیء به 
سمت هدف و غایتی است که آن شیء کمال خود را باز می یابد و برای مثال تربیت یک 
نهال یا یک بوته ی گل، به این معنا است که ما این نهال یا این بوته ی    گل را رشد و نمو 
بدهیم تا برگ و بار پیدا کند و ضمن اینکه خود این نهال یا بوته، از لحاظ ظاهری و جسمی 

و زیبایی باید شکل کامل خود را پیدا کند، میوه اش هم باید میوه سالم و شیرینی باشد.
پاکیزگی  بر  بینش،  این  اساس  بر  و  است  اسالمی  بینش  بر  مبتنی  اسالم  تربیتی  نظام 
سرشت و فطرت انسان تأکید دارد که هر بنی آدمی بر اساس سرشت انسانی، یک چیز 
خوب و مطهر و پاکیزه ای متولد می شود. وجود استعدادهای بی نهایت و متنوع در آدم نیز 
از مبانی نظام تربیتی اسالم و پایه و اساس اولیه ی آن است که انسان یک حالت فراگیری 

و استعداد بی نهایت برای رشد و نمو داشته باشد.
»شکوفایی  خامنه ای  سیدعلی  حکیم  دیدگاه  از  »تربیت«  استنتاج،  طریق  از  بنابراین 

استعدادهای فطری انسان برای رسیدن به کمال همه جانبه« است. ]3[
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تقابل حکمت اسالمی و پارادایم های  فلسفی  غیر  توحیدی 5-2

تلقی  انکارناپذیر  اصلی  عنوان  به  اومانیسم  یا  محوری  انسان  غربی،  پارادایم های  در 
می گردد و جوهر اومانیسم دریافت تازه و مهمی از شأن انسان به عنوان موجودی معقول 

و جدا از مقدرات الهیاتی است.]72[
و  است،  شده  توصیف  انسانی،  خدای  انسان  اومانیستی،  فکری  نحله های  از  برخی  در 

خداوند چیزی جز انسان در نظر خود انسان نیست.]73[
را  خداناشناسانه  کیش  نوعی  پی ریزی  مثبت،  سیاسی  نظام  کتاب  در  اوگوست کنت1 

پیشنهاد می کند که به اصول اومانیستی استوار باشد. 
در نگاه اومانیستی چنان که بیان گردید، ساختار وجودی و جایگاه انسان در حّد کالبد 
نیز در چهارچوب طبیعت و زندگی ماّدی و دنیوی  نیازهای وی  و  طبیعی تعریف شده 
لحاظ شده است و این در واقع ُمثله کردن حقیقت انسان و تحریف جایگاه شایسته او 

در نظام آفرینش است.
به عبارتی آنچه در غرب به نام »انسان محوری« ترویج و بر آن افتخار می شود، در واقع 
محوریت انسانّیت انسان نیست؛ بلکه محوریت حیوانّیت انسان است! بنابرین در عصر 
حاضر، سقوط ارزش های اخالقی، گسترش قتل و جنگ های ویرانگر، تجاوز به حقوق 
جامعه ی  مدرن  انسان  دامنگیر  که  گرفتاری  و  مصیبت  هزاران  جوامع،  و  افراد  اولیه ی 

امروز شده است، همگی ناشی از چنین نگرش غیر واقعی به انسان و اجتماع است.
)سهل گیری  تساهل  محوری 2-  انسان   -1 است:  حاکم  اصل  سه  غربی  اندیشه ی  در 
غیر  و  توحیدی  اندیشه ی  تقابل  ابزاری،  عقل گرایی   -3 مذهبی(  قیودات  به  نسبت 

توحیدی در شکل 1 به نمایش درآمده است.
از دیدگاه اسالم، انسان محور کائنات و مخلوقات قرار گرفته است. اسالم انسان را مرّکب 
از آن  از آن روح می داند، حقیقت روح  از دو بعد جسمی و روحی دانسته و اصالت را 
خداست، و آدمی به لحاظ برخورداری از روح الهی شایستگی کسب مقام خلیفة الّلهی را 
پیدا می کند. بنابراین در مجموعه  ی وجود انسان که خود عالم اکبر است، روح او اصالت 

داشته و محور اصلی وجود انسان خلیفه بودن برای خداست.
1-Auguste Conte
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بنابراین با چنین نگاهی، خدا محوری که تنها پایه ی کمال و مایه ی جمال انسانی است 
اصالت دارد . سّر مطلب آن است که کمال آدمی در گرو کرامت و خالفت الهی اوست و 
خلعت کرامت الهی در پرتو کسب فضایل اخالقی و دریافت اسماء و صفات الهی است و 
نتیجه ی نهایی این  است که آنچه در سراسر عالم عمومًا و بر عالم انسان خصوصًا والیت، 
حکومت و محوریت دارد، اراده ی خداست و تنها مسیر دستیابی انسان به تاج کرامت، 
َِّذیَن جاَهُدوا  عبودیت دائم و تالش مستمر است؛ چنان که خدای سبحان می فرماید: »ال
ِفینا لََنْهدیَنَُّهْم ُسُبَلنا َوإِنَّ اهللَّ لََمَع الُْمْحِسنیَن«؛ »کسانی که در راه ما جهاد کردند قطعًا 

آنان را به راه های خویش هدایت کنیم، و به راستی خدا با نیکوکاران است«.]74[

اندیشه ی غیر توحیدی

انسان محوری

تساهل

عقل گرایی ابزاری

اصالت ماده

اندیشه ی توحیدی

خدا محوری

آسان سازی

عقل گرایی جوهری

اصالت معنا و روح

شکل1: مقایسه ی شماتیک اندیشه ی توحیدی و غیر توحیدی در اصول حاکم بر هر یک
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تحلیل مقایسه ای مبانی غیر توحیدی و توحیدی تربیت هفت سال اول دختران

معرفت شناسی: مبادی معرفتی قابل قبول

6-2

7-2

در مبانی غیرتوحیدی ماده انگاری انسان اصالت دارد و اومانیسم را در مقوله ی تربیت 
با توجه  با جدیت دنبال می کند. در تربیت هفت سال اول و خصوصا تربیت دختران، 
به نگاه ابزاری به انسان، اصل تساوی و برابری به شدت طرح می گردد و از آنجایی که 
باید محقق  لذا تربیت  ابزاری در خدمت نظام سلطه در نظر گرفته شده است،  انسان، 
کننده ی این امر مهم باشد. بنابراین در تربیت، دختران و پسران برابر فرض گردیده اند 

که مسئولیت های برابر در اجتماع آینده را می بایست عهده دار شوند.
در مبانی توحیدی، انسان متشکل از شاکله ی پنج بعدی است )نفس مادی، نفس مجرده، 
قوه عاقله، روح و فطرت( که رشد تمامی ابعاد انسان در تربیت تحت سیطره ی اراده ی 

نافذ الهی قرار دارد. لذا از اصول حاکم بر تربیت در بینش توحیدی، خدامحوری است.
همچنین در بینش توحیدی، تربیت دختران بسیار حائز اهمیت است زیرا به فرموده ی 
امام خمینی )ره( »زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن پرورش ِده زنان و مردان ارجمند 
است. از دامن زن مرد به معراج می  رود. دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان 
است. «. بنابراین چون زن از بعد جسمانی و از بعد جنسیتی و حتی از بعد روحانی با مرد 
متفاوت است، لذا در نظام تربیت در هفت سال اول نیز باید این تفاوت ها لحاظ گردد 

.]75[

او  الهی خلق شده است و مقام  بر فطرت  انسان موجودی است که  نظام توحیدی،  در 
و عالم  ماده  عالم  از دو  نیز  عالم  الّلهی است. در جهان بینی اسالمی  مقام خلیفه  همان 
ملکوت تشکیل شده است. هدف خلقت انسان رسیدن به قرب الی اهلل است و همه چیز 
از جمله علم، ابزاری است برای نیل به این هدف. لذا مرجع همه ی امور برای رسیدن به 

مقصد برای یک انسان موحد، دین است.]76[
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راغب اصفهانی در مفردات، درباره معنای فطرت چنین می گوید: »و خداوند خلق را فطر 
نموده است و این فطر یعنی ایجاد کردن شی ء به شکلی بدیع و تازه بر کیفیتی که فعلی 

از افعال از آن صادر گردد.«]77[
یُولَُد علی  َمولوٍد  »ُکُلّ  نبوی  ماده »فطر«، در حدیث  توضیح  نهایه، در  در  نیز،  اثیر  ابن 

الِفطَرِة«]78[، می گوید:
»فطر به معنای ابتداء و اختراع است و فطرة حالت آن ابتداء و اختراع را بیان می کند؛ 
مانند جلسة و رکبة یعنی نوعی خاص از نشستن و سوار شدن و معنای حدیث این است 
که هر فردی بر نوعی خاص از صفات جبّلی و طبیعی متولد می شود، به طوری که آماده ی 
بر آن صفات  پیوسته  واگذارند،  با همان صفات  را  او  اگر  و  الهی می گردد  پذیرش دین 
استمرار دارد و از آنها مفارقت نمی کند و همانا علت عدول انسان ها از آن، آفتی از آفات 

بشری یا تقلیدی است که از غیر در آنها اثر می گذارد...«]79[
در آیه ی 30 سوره روم، در قرآن برای اولین بار واژه ی »فطرت« را به کار می برد و ابتنای 
دین بر فطرت و سرشت انسانها را یادآور می شود و خلق و آفرینش را دگرگون ناشدنی 
یِن َحِنیًفاۚ  ِفْطَرَت اهلَلِّ الَِّتي َفَطَر الَنّاَس َعَلْیَهاۚ  اَل تَْبِدیَل  معرفی می نماید: »َفَأِقْم َوْجَهَک لِلِدّ

ِكنَّ أَْکَثَر الَنّاِس اَل یَْعَلُموَن«. ُم َولَٰ یُن الَْقِیّ لَِخْلِق اهلَلِّ ۚ ذلَِک الِدّ
بنابراین فطرت یکی از عوامل موثر در رشد و تربیت انسان است و انسان را از صفاتی 
و  رشد  در  می تواند  شدن  بالفعل  و  پرورش  صورت  در  که  است  کرده  برخوردار  بالقوه 

هدایت انسان به سوی کمال موثر باشد.
برخی آیات فطره در قرآن:

ٍة  َمَرّ َل  أََوّ َفَطَرُکْم  الَِّذي  یُِعیُدنَا ُقِل  َمْن  َفَسَیُقولُوَن  ُصُدوِرُکْم  ِفي  یَْکُبُر  ا  ِمَمّ َخْلًقا  »أَْو   
اسراء،  سوره  َقِریًبا«  یَُکوَن  أَْن  َعَسی  ُهوَ ُقْل  َمَتی  َویَُقولُوَن  ُرُءوَسُهْم  إِلَْیَک  َفَسُیْنِغُضوَن 

آیه51.
َناِت َوالَِّذي َفَطَرنَا َفاْقِض َما أَنَْت َقاٍض إِنََّما تَْقِضي   »َقالُوا لَْن نُْؤثَِرَک َعَلی َما َجاَءنَا ِمَن الَْبِیّ

نَْیا« سوره طه، آیه 72. َهِذِه الَْحَیاَة الُدّ
هود،  تَْعِقُلوَن« سوره  أََفاَل  َفَطَرنِي  الَِّذي  َعَلی  إاَِلّ  أَْجِرَي  أَْجًرا إِْن  َعَلْیِه  أَْسَألُُکْم  اَل  َقْوِم  »یَا 

آیه51.
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 »َوَما لَِي اَل أَْعُبُد الَِّذي َفَطَرنِي َوإِلَْیِه تُْرَجُعوَن« سوره یس، آیه22.
 »إاَِلّ الَِّذي َفَطَرنِي َفِإنَُّه َسَیْهِدیِن« سوره زخرف، آیه 27.

لذا با بررسی آیات این نتیجه متبادر می شود که فطرت به عنوان یکی از اجزای شاکله ی 
اعطاء  انسان  به  پروردگار  از سوی  که  بالقوه ای است  ها و صفات  دارای ویژگی  انسان، 
گردیده و با پرورش و فعلیت یافتن، انسان را به مسیر رشد و هدایت رهنمون می سازد.

هستی شناسی: وجود مبداء، مقصد و سیر در حال تکوین بالذات هستی 3

هستی شناسی خلقت انسان از بدو تولد
هستي و جهان آفرینش، مظهر صنع الهي و عظمـت خالقیت خداوند است. در اینجا، ما 

از دو وجود صحبت مي کنیم: یکي خالق و دیگري مخلوق.
خدا، انسان و جهان. دلیل اینکه هستي و مخلوقات خود به دو قسمت انسان و جهان 
تقسیم شده است، این است که به نّص آیات قرآني و روایات اهل بیت)ع(، وجود انسان 
با دیگر موجودات جهان متفاوت بوده نسبت به آنها برتریهاي بسیاري دارد. این برتري، 
حتي از عـالم خاکیان فراتر رفته و افالکیان را نیز دربرمي گیرد؛ به گونه اي که شایستگي 
نام »اشرفیت مخلوقات« و »خلیفة الّلهي« به خود گرفته و بار امانت الهي و اسماء الحسني 
را به دوش مي کشد که فرشتگان نیز قادر به درک آن نیستند. این سه بعد وجودي و 

روابط حاکم بر آنها در هر مکتب فکري بـه گونه اي تعریف مي گردد.
در اندیشه های غیرتوحیدی و ماده گرایی، خداوند را حذف کرده، انسان را نیز توده ای 
بیولوژیک فرض می کنند. عالم ماده دارای اصالت بوده و اعتباری برای عالم ملکوت قائل 
نیستند. بنابراین ارتباط انسان با عالم ملکوت را نفی کرده، در طراحی نظام تربیتی کامال 

این موضوع را نادیده می گیرند.
در حالی که در اندیشه ی توحیدی، خداوند خالق انسان و جهان هستی است و انسان را 
بر فطرت الهی خلق کرده است »ِفْطَرَت اهلَلِّ الَِّتي َفَطَر الَنّاَس َعَلْیَها« و به او مقام خلیفه 
خلقت  بدو  از  کودک  لذا  َخِلیَفًة«،  اْلَْرِض  ِفي  َجاِعٌل  »إِنِّي  است؛  نموده  اعطاء  را  الّلهی 

خمیرمایه و جوهره ای الهی دارد.
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رابطه ی انسان با خدا از بدو خلقت

رابطه ی انسان با جهان )عالم ماده و عالم ملکوت( از بدو خلقت

در اندیشه ی توحیدی، همه ی موجودات از جمله انسان، از بدو خلقت در ارتباط با خالق 
هستی اند. سرآغاز همه ی نعمات و افاضات از خداوند متعال است که به صورت رحمت 

الهی به همه ی موجودات افاضه می شود.
نهایت  در  و  الّلهی  خلیفه  در مسیر  وی  برای حرکت  انسان،  به  عالم  پروردگار  افاضات 
رسیدن به قرب الی اهلل است. لذا کودک از بدو تولد، از طریق ارتباط با خالق در مسیر 
تکامل خود قرار می گیرد و این ارتباط، در تمامی مراحل رشد کودک تاثیر جدی دارد و 

برای رسیدن به هدف غائی امری ضروری است.
درحالی که در مکاتب غیرتوحیدی، هیچ اعتباری برای رابطه ی انسان با خدا جهت رشد، 
تکامل و خالقیت قائل نیستند و نگاه غایت نگر به انسان را نادیده می گیرند زیرا غایت 

نهایی انسان را در عالم مادیات تعریف می کنند.

جهان آفرینش داراي عوالم و مراتب مختلف مي باشد که پایین ترین مرتبه ی آن، عالم 
مادي است. پس از عالم ماده، عوالم مثال و عقل وجود دارند که عالم عقل نزدیکترین 

مرتبه به ذات حق مي باشد.
از  تواند  می  انسان  چنانچه  است.  سویه  دو  ارتباط  یک  جهان هستی  با  انسان  ارتباط 
طریق این ارتباط دو سویه به علم نافع دست یابد. هستی و عالم خلقت کمک دهنده ی 
سیر حرکت انسان است و باعث می شود که مسیر قرب الی اهلل را با سرعت بیشتری 

بپیماید.]80[
بنابراین کودک از بدو خلقت، رابطه ای سه گانه با خدا، جهان هستی و خود دارد و در 

مسیر تکاملی اش از آنها بهره می برد.
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انسان شناسی: شاکله ی انسان شامل نفس مادی، نفس مجرده، فطرت، قوه عاقله و روح  4

انسان شناسی از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. برخالف نگاه غرب، انسان شناسی 
در مشرق زمین از دیرباز، زمینه های دینی داشته است.

در دیدگاه اسالم و به تأسی از آیات قرآن، کودک انسان ترکیبی از جسم و روح است و 
این دیدگاه با برخی دیدگاه های مادی همچون دیدگاه ماتریالیستی درخصوص آفرینش 

انسان که برای انسان تنها یک بعد مادی متصور است تفاوت دارد.
از نگاه قرآنی انسان عالوه بر روح، از نفس مجرده نیز برخوردار است؛ چنانچه در قرآن 
بِالَنّْفِس  وِء« و یا»َو ال أُْقِسُم  اَرٌة بِالُسّ الَنّْفَس َلََمّ به این موضوع اشاره گردیده است: »إَِنّ 

اَمِة«. الَلَّوّ
همچنین انسان دارای فطرت الهی است»ِفْطَرَت اهلِل الَّتي َفَطَر الَنّاَس َعَلْیها« که به عنوان 
خمیرمایه و جوهره ی وجودی انسان به او عطا گردیده است و همین خمیرمایه است که 
او را به صفات خداوندی نظیر زیبایی طلبی، کمال طلبی، مهربانی و... متصل می گرداند.

]81[
اما انسان از بدو خلقت جسمی دارد که از جنس ماده است و وجود مادی او همان جسم 

اوست.
از دیدگاه امام خمینی )ره(: » انسان اسم اعظم الهی است و سایه ی بلند او و خلیفه ی 
خدا در همه عوالم و خدای تعالی با فیض اقدس و ظّل ارفعش تجلی کرد، پس در مالبس 
نفس  و  واسعه  و رحمت  مقدس  فیض  به  کرد. سپس  مطلق ظهور  از غیب  ثابته  اعیان 
رحمانی، از غیب مضاف و کنز مخفی در مظاهر ارواح جبروتی و ملکوتی یعنی عالم عقول 
مجرد و نفوس کلی تجلی فرمود. سپس در دو آینه عالم مثال و خیال مطلق یعنی عالم 
مثل معّلقه تجلی کرد. سپس در عالم شهادت مطلق یعنی عالم ملک و طبیعت تجلی 
آنهاست می باشد، سایه ی حضرت  آنچه در  و  انسانی که جامع همه عوالم  فرمود. پس 
ابعاد  معرفی  در  امام  انسان،  بودن  حق  حضرت  سایه ی  به  توجه  با  است«  الهی  جامع 
نه یک  »    انسان یک موجود جامع است  او در فراز دیگری چنین می فرمایند:  وجودی 

موجود یک بُعدی یا دو بُعدی. 
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موجودات دیگر بعضی شان یک بُعدی اند، بعضی دو بُعدی اند، بعضی چند بُعدی اند، لکن 
همه ابعاد وجود در سایر موجودات نیست. فقط انسان است در بین همه ی موجودات که 
یک موجود چندین بُعدی است که برای هر بُعدش احتیاجات دارد. برای رشد هر بُعد، او 

احتیاج دارد، احتیاجات دارد.«]82[
و  نفس مجرده  مادی، روح، فطرت،  نفس  یا  انسان شامل جسم  ابعاد وجودی  بنابراین 

قوه ی عاقله است.

روش تحقیق: روش قیاسی

مبانی معرفتی 7 سال اول تربیت کودک

5

6

روش قیاسی الهام گرفته از نظم موجود در مباحث خداشناسي مي باشد. در روش قیاسي، 
حرکت از کل به سوي جزء است. یعني قوانین و اصولي که دیگران آنها را کشف کرده اند 
و نیز اصول اولي و بدیهي که براي انسان معلوم است، مبناي حرکت فکري قرار مي گیرد 

و پدیده هاي جزئي و مجهول با آن قوانین مورد تعبیر و تفسیر منطقي قرار مي گیرند.
در روش تحقیق، اثبات گرایان از روش استقرائی- فرضیه ای استفاده می کنند و در این 
روش، قائل به محسوسات و تجربیات برای کشف واقعیت های عینی هستند. این روش 

در تضاد با پارادایم توحیدی می باشد.
از آنجایی که هستی انسان از خلقت او آغاز می گردد و منشاء همه چیز از خالق است، 
لذا در تدوین روش نظام تربیتی هم با نگاه از کل و مرجع یا خالق، سیر پژوهش طراحی 

می گردد. 

عالم  و  خداوند  حذف  با  غیرتوحیدی  ی  اندیشه  شد،  گفته  کنون  تا  آنچه  به  توجه  با 
ملکوت و ماوراء، انسان را اصل پنداشته و در تربیت کودک در هفت سال اول، قائل به 
آزادی کودک در تربیت) به معنای جدایی از دین و قیودات مذهبی(، تساهل، رشد عقل 
ابزاری، تجربه گرایی بر مبنای واقعیات و طبیعت گرایی است و مبانی تربیتی خود را بر 

مبنای این اصول بنا نهاده است.
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درحالی که در اندیشه ی توحیدی، اراده ی نافذ الهی بر تربیت انسان سیطره دارد و در 
به  انسان معرفی کرده است که  را عامل هدایت  اقدس خود  قرآن کریم خداوند، ذات 
عنوان نمونه می توان به سوره ی طه آیه ی 50 اشاره کرد: »َخْلَقُه ثَُمّ َهدی « و خداوند با 
خلقت انسان بر مبنای فطرت الهی-» ِفْطَرَت اهلِل الَّتي َفَطَر الَنّاَس َعَلْیها«- مسیر تربیت 
را مشخص کرده است و مقام انسان را در حد خلیفه الّلهی باال برده است و ابزار الزم برای 
رسیدن به قرب الهی و این مقام را از بدو خلقت در وجود او خلق کرده است. همچنین 
در مبانی تربیتی کودک در هفت سال اول، عالوه بر فطرت پایگی، سیادت کودک به نقل 
از روایات و سیره ائمه ی اطهار علیهم اسالم، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. همچنین 
کودک مختار و آزاد است، )سوره ی انسان، آیه ی 3: » إَِمّا شاِکراً َو إَِمّا َکُفوراً«( برای اینکه 
نظیر کمال طلبی،  و فطری اش،  انسانی  مبنای فطرت خویش، ظرفیت های  بر  با رشد 
محبوبیت، استقالل طلبی و... شکوفا گردد و زمینه ی تربیت برای هفت سال دوم و دوره 
ی عبودیت و اطاعت پذیری و رشد عقل، فراهم گردد. همچنین انسان از بدو تولد دارای 
روح است و این روح در همه ی انسان ها مشترک است، روحی که دارای حیات است و 
موجودی مستقل است که از سوی خداوند به انسان اعطاء گردیده است: » نََفْخُت ِفیِه 

ِمْن ُروِحي«، سوره ی صاد، آیه ی 72. 
مبانی حاکم بر تربیت در هفت سال اول در اندیشه ی توحیدی و اندیشه ی غیرتوحیدی 

در شکل 2 به نمایش درآمده است.



63

فصل اول - مبانی معرفتی نظام تربیتی

اندیشه ی غیر توحیدی اندیشه ی توحیدی

انسان محوری خدامحوری

آزادی کودک )جدایی از 
قیودات دینی(

فطرت پایگی

مختار بودن کودک
درک غیر حسی )خارج از 
حواس پنجگانه( و حسی

تجربه کردن بر مبنای 
واقعیات مختاربودن

عقل گرایی ابزاری عقل گرایی جوهری

تساهل سیادت کودک

استعداد یابی موروثی و بر پایه 
عوامل مادی )نیاز سلطه(

استعداد یابی ذاتی و اکتسابی بر پایه 
افاضات الهی)کمال انسان(

انسان محصور در
عالم ماده

انسان دارای شاکله ی 
پنج بعدی

شکل2: مقایسه ی مبانی حاکم بر تربیت در هفت سال اول در اندیشه ی توحیدی و اندیشه ی غیر توحیدی

اندیشه های  نیز  و  اسالم  نگاه  از  تربیت  تعریف   3 و   2 جدول  در  ادامه  در  همچنین 
های  پارادیم  به جزء  کل  از  نگاه  با  نیز  و  است  گرفته  قرار  مقایسه  مورد  توحیدی  غیر 
غیرتوحیدی که محل ارجاع مکاتب و نظریات غیرتوحیدی بوده و منجر به ایجاد الگوها 
و تکنیک های رایج تربیت گردیده اند، در مقایسه با اندیشه و حکمت توحیدی در شکل 

3 و شکل 4 به نمایش درآمده است.
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ویژگی های انسان در قرآن 1-6

از نظر قرآن انسان موجودی است:
 برگزیده از طرف خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین» خلیفه اهلل« سوره ی بقره، 

آیه ی 30.
 دارای جسم و روح؛ »َخَلَقُه ِمْن تُراٍب« سوره ی آل عمران، آیه ی   59 و »نفخت فیه من 

روحی« سوره ی ص، آیه 72.
 دارای فطرتی خدا آشنا »ِفْطَرَت اهلِل الَّتي َفَطَر الَنّاَس َعَلْیها« سوره ی روم، آیه ی 30.

 آزاد، مستقل و مختار »إَِمّا شاِکراً َو إَِمّا َکُفوراً« سوره ی انسان، آیه 3.
موات َو ااْلَْرض َو الِْجبال َفَابَین اَن یْحِمْلَنها َو   امانتدار خدا » اِنّا َعَرْضَنا ااْلَمانََة َعَلی الَسّ

اَْشَفْقن ِمْنها َو َحَمَلَها ااِلنْسان«سوره ی احزاب، آیه 72.
 مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان» ُهَو الَِّذي َخَلَق لَُکْم َما ِفي اْلَْرِض َجِمیًعا« سوره 

بقره، آیه29.
 ملهم به خیر و شر» َفَا لَْهَمها ُفجوَرها َو تَْقواها« سوره شمس، آیه 8.

ْمَنا بَِني آَدَم« سوره ی اسراء، آیه 70  دارای کرامت ذاتی به واسطه ی عقل» َولََقْد َکَرّ
َو  ُرّ َجُزوعًا  الَشّ ُه  َمَسّ اْلِنْساَن ُخِلَق َهُلوعاً إِذا   انسان از حرص آفریده شده است »إَِنّ 
ُه الَْخْیُر َمُنوعًا إاَِلّ الُْمَصِلّیَن الَِّذیَن ُهْم َعلی  َصالتِِهْم دائُِموَن« سوره ی معارج، آیات  إِذا َمَسّ

19 الی 22.
 انسان دارای استعداد ذاتی است »َواَل نَُکِلُّف نَْفًسا إاَِلّ ُوْسَعَها َولََدیَْنا ِکَتاٌب یَْنِطُق بِالَْحِقّ 
َکَسَبْت  َما  ُوْسَعَها لََها  إاَِلّ  نَْفًسا  اهلَلُّ  یَُکِلُّف  »اَل  ؛  آیه 62  مومنون،  یُْظَلُموَن« سوره  اَل  َوُهْم 

َوَعَلْیَها َما اْکَتَسَبْت« سوره بقره، آیه 286.
َل  ْوا َما َفَضّ  برتری بعضی از انسان ها از بعضی دیگر به واسطه ی افاضات الهی»َواَل تََتَمَنّ

اهلَلُّ بِِه بَْعَضُکْم َعَلی بَْعٍض« سوره نساء، آیه 32.
َواِحَدةً َواَل  ًة  أَُمّ الَنّاَس  لََجَعَل  َربَُّک  َشاَء  »َولَْو  اکتسابی  استعداد  زمینه ی  دارای  انسان   

یََزالُوَن ُمْخَتِلِفیَن« سوره هود، آیه 118.
ْمنا بَِني آَدَم و َ...« سوره ی اسراء، آیه 70.  کرامت ذاتی انسان »َو لََقْد َکَرّ
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آفرینش  آیات،  برخی  در  اما خداوند  است.  و حریص  بی صبر  انسان  معنای  به  »هلوع« 
تَْقِویٍم« و خود را بهترین خالق برشمرده  أَْحَسِن  اْلِنْساَن ِفي  انسان را بهترین: »َخَلْقَنا 
است: »أَْحَسُن الْخالِِقیَن« اّما در این آیات، تصریح شده که انسان، حریص و بخیل آفریده 
برخوردار  دوگانه  آفرینشی  از  انسان  آیا  که  آید  می  پیش  سوال  این  حال  است.  شده 
است؟ در آفرینش انسان، امور متضاّد قرار داده شده و این رمز تکامل است. نفس، انسان 
وِء« ولی عقل، انسان را از آن باز می دارد:  اَرٌة بِالُسّ را به بدی سوق می دهد: »إَِنّ الَنّْفَس َلََمّ
»نََهی الَنّْفَس َعِن الَْهوی « و رشد انسان در انتخاب میان این تقابل هاست که به تربیت و 

تزکیه انسان می انجامد.
از نظر قرآن انسان همه ی کماالت را بالقوه دارد که باید به فعلیت برسند. شرط اصلی 
ایمان، تقوا و عمل صالح و  از  بالقوه دارد »ایمان« است.  انسان به کماالتی که  رسیدن 

کوشش در راه خدا برمی خیزد. 
استعداد انسان نیز بخشی استعداد ذاتی و فطری است که خداوند به انسان ها عطا کرده 

و بخشی استعداد اکتسابی است که وابسته به عوامل محیطی است.
لذا در فرآیند تربیت در هفت سال اول، توجه به ویژگی های فطری انسان بسیار حائز 
اهمیت است و می بایست کماالت بالقوه در کودک، سطح و ظرفیت مورد نیاز در پایان 
هفت سال اول برای بالفعل شدن را پیدا کند. همچنین با توجه به تعریف استعداد در 
برای  به معنای» آمادگی  به معنای » مهیا و آماده شدن« و در لغت فارسی  لغت عربی 
انجام کار، ظرفیت، گنجایش، توانایی، ذوق و قریحه«، استعداد را می توان یک توانایی 
بالقوه دانست که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده است و با رشد و افاضات الهی، 
منجر به ظهور مراتب دیگری از استعداد می شود که هدف غایی آن رسیدن انسان به 

کمال است]83[.
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جدول 3 : تعریف تربیت از نگاه اندیشه ی توحیدی

)در( 

قلمرو

مقصد )توجه 

به قیامت و 

معنویت: کامل 

و سعادت در 

آخرت(

جهت )نتایج 

دنیوی مثال: 

رفاه( برای

مؤلفه ها و 

ویژگی ها

مبدأ )خداوند 

یا صفات 

خداوند(

جوهره تعریف رشته

انسان دارد

 الهی شدن

 برای تقرب

به الله

 رشد اختیاری،

 شکوفایی

فطرت

ندارد پرورش

 تربیت، فرایند رشد و

 حرکت اختیاری انسان در

 جهت شکوفا ساخنت

  فطرت انسانی و از

 قوه به فعل رسانیدن 

 یا رسیدن استعدادهای

 نهفته و متعال برشی، در

 جهت الهی شدن او برای

تقرب به الله

اسالم

انسان دارد ربوبی شدن

 کامل معنوی

 و روحی و

جسمی

دارد هدایت

 هدایت انسان به سوی

 کامل معنوی، روحی و

دینی و جسمی

قرآن

انسان دارد ربوبی شدن

 کامل معنوی

 و روحی و

جسمی

دارد پرورش

 هدایت و پرورش انسان

 به سوی کامل معنوی،

روحی و دینی و جسمی

سنت

 جمع بندی تعریف »تربیت« در بینش توحیدی: شکوفا ساخنت  فطرت انسان در فرایند رشد و حرکت اختیاری، برای از قوه به فعل

رسانیدن  یا رسیدن استعدادهای نهفته و متعال برشی، در جهت تقرب به الله و کسب سعادت دنیوی و اخروی

 تعریف متعالی: شکوفا ساخنت  فطرت الهی انسان در فرایند رشد و حرکت اختیاری، برای از قوه به فعل رسانیدن  استعدادهای نهفته

برشی، در جهت تقرب به الله و کسب سعادت دنیوی و اخروی
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جدول 4 : تعریف تربیت از نگاه اندیشه های غیر توحیدی

)در( 

قلمرو

مقصد )توجه 

به قیامت و 

معنویت: کامل 

و سعادت در 

آخرت(

جهت )نتایج 

دنیوی مثال: 

رفاه( برای

مؤلفه ها و 

ویژگی ها

مبدأ 

)خداوند 

یا صفات 

خداوند(

جوهره تعریف رشته

 استیالی

جهانی
ندارد

پرورش افراد 

وابسته

ارزش های 

فرهنگی 

ارسائیل

ندارد پرورش

افشاندن بذر ارزش های 

فرهنگی ارسائیل برای 

همه مهاجران و تبدیل 

کردن آنان به افرادی 

وفادار و وابسته

صهیونیسم

انسان ندارد سود و رفاه

خصیصه 

رفتاری 

مشاهده پذیر

ندارد تغییر

پرورش خصائص رفتارِی 

مشاهده پذیر براِی سود 

و رفاه

پوزیتیویسم

انسان ندارد »نیل به »فهم خالقانه ندارد پرورش 

پرورش خالقانه برای رشد 

همه جانبه تربيت شونده 

برای نیل به »فهم«

هرمنوتیک

انسان ندارد
تغییرات 

اجتامعی

پرورش 

فرهنگی
ندارد پرورش

پرورش فرهنگی ضد 

نظام سلطه در راستای 

تغییرات اجتامعی 

 فلسفی

انتقادی

جمع بندی تعریف »تربیت« در رویکرد غیرتوحیدی: »پرورش رفتار مشاهده پذیر برای دستیابی به فهم و رفاه، خردمندانه، کارا و 

مطلوب« استنباط شد.
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حکمت )توحیدی(

مکتب

تکنیک

پارادایم )غیر توحیدی(

مشاء

اشراق

صدارا

نوصدرایی

هرمنوتیکپوزیتیویسم
انتقادی)هرمنوتیک/ذهن گرایی(

مکتب اسالم

لذت گرایی/
سودگرایی/

قدرت گر ایی

مونته سوری

انسان
 مداری

STEM

روان تحلیلی 
فروید/انسان 

گناه آلود

والدورف

رفتارگرایی/
طبیعت گرایی/
تجربه گرایی 

منطقی

فلسفه 
تحلیلی

IBL

خدا
محوری

امین

مکتب لیبرالیسم/نئولیبرالیسممکتب ایدئالیسممکتب رئالیسم

شکل3: تحلیل ساختاری اندیشه ی غیر توحیدی و اندیشه ی توحیدی
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شکل4: نمای شماتیک اثرگذاری پارادایم، مکتب و نظریات بر شکل گیری الگوها و تکنیک های آموزشی

تکنیک های آموزشی نظیر مونته سوری، رجیو املیا، والدورف، IBL ، STEM و ...

پارادایم
مکتب

نظریه

الجمهوریة السالمیة  للتعلیم 2030  الوطنیة  الوثیقة  1- سلگی؛ مریم؛ کریمی؛ سوده؛ 
 2030 آموزش  ملی  سند  1-سلگی؛مریم؛کریمی؛سوده؛  المرأة،  تعّلم  وحقوق  الیرانیة 
جمهوری اسالمی ایران و حق آموزش زنان؛ فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده؛ 

1398؛ دوره ی 14،شماره 48؛ صفحه:7-37.
2-باقری؛خسرو؛ تاملی بر تربیت دینی دختران؛ مطالعات راهبردی زنان؛ 1379؛ شماره 

8؛ صفحه 82-91.
3- ناظمی؛میثم؛حاجیوند؛فریبرز؛ تربیت؛ دانشنامه راهبردی دانا, 1398.

4- ایمان،محمدتقی؛ ارزیابی پارادایمی انسان به عنوان عنصر اصلی در طراحی پارادایم 
الهی؛ فصلنامه ی حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی؛ 1387؛ 14)54(: صفحه 

.25-46
5- علم الهدی، جمیله؛ غایت شناسی تربیت علوی؛ تربیت اسالمی؛ 1379؛شماره 4؛ 

صفحه 134-162. 

منابع
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رضواني،  سعیدي  سیدجواد؛  قندیلي،  مقصود؛  خندقي،  امین  حمیده؛  مهر،  پاک   -6
محمود؛ ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقالب اسالمی و ویژگیهاي آن در برنامه های 
درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران؛ مسائل کاربردی تعلیم و تربیت 

اسالمی؛ 1396؛ 2)3(؛ صفحه 7-40.
تعلیم  محمدی؛حمداله؛باقری؛خسرو؛تلخابی؛محمود؛میرزامحمدی؛محمدحسن,   -7
تربیتی  مکتب  از  اقتصادی  انسان  مفهوم  تحول  بر  رقابتی:تاملی  کارآفرین  و  تربیت  و 
تربیت؛1397؛ 8)2(:  و  تعلیم  مبانی  پژوهشنامه  نولیبرالیسم؛  تا  کالسیک  لیبرالیسم 
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علت برنامه ریزی راهبردی

سؤال اول- موضوع پروژه چیست؟

مقدمه
برنامه ریزی راهبردی تربیت دختران )تا سن 18 سالگی( در تراز انقالب جهانی اسالم، 
برای ایجاد شرایط توان افزایی و جهت دهی استعدادهای )خدادادی و اکتسابی( آنان 
است تا در تحقق انقالب جهانی اسالم نقش اساسی و اولین را ایفا کنند و به هنگام ظهور 

نیز )در صورت همزمانی با عمر پر برکتشان(،یاری رسان حضرت حجت)عج( شوند.
رهنامه،  نظریه،  شناختی،  مبانی  از  منظومه ای  بر  مشتمل  نظر  مورد  برنامه ریزی 
اثر اجرای  برآورد،آرمان، اهداف، سیاست، تخصیص، راهبرد، و طراحی ها است که در 
آن، متربیان به معنای واقعی، موحدان مهذب مجاهده ای شوند که نام آنان در فهرست 

مصادیق »و نصرتی معده لکم« قرار گیرند.
یا  و  گذشته  اهداف  در  نقیصه ای  درک  رها،  فرهنگی  مجتمع  متربیان  نوتربیتی  علت 
ارتقای تراز تربیتی متناسب با آرمان ها و یا تغییرات محیطی است که به مثابه تولدی 

دیگر برای مجتمع است. 
زیر  سؤال  شش  به  دختران  اول  ساله ی  هفت  راهبردی  برنامه ریزی  علت  تبیین  برای 

پاسخ داده شده است.

است.  راهبردی  برنامه ریزی  »موضوع«  علت،  تبیین  در  اهمیت  حِائز  نکته ی  اولین 
موسسه ی راه امین از مجری این طرح پژوهشی خواسته است تا پیرو تحوالت وسیع و 
عمیق پسا سلیمانی )اعلی اهلل مقامه( و تبدیل جبهه ی مقاومت اسالمی به جبهه ی جهاد 
اسالمی که منجر به غلبه ی مکتب سلیمانی بر سرزمین های اسالمی شد، فرآیند و نظام 
تربیتی موسسه، براساس یک الگوی برنامه ریزی راهبردی باز تولید شود تا متربیان در 
انقالب  بدو ورود به فعالیت اجتماعی و مدیریت نهاد خانواده دارای خصیصه های تراز 
جهانی اسالم شوند. بنابراین موضوع رساله ی پژوهشی پیش رو تدوین نظام تربیتی 7 

سال اول دختران است.
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منظور  است.  بیان شده  مقّوم  و  رکن  تعریف  ابتدا،  در  این سؤال  به  دهی  پاسخ  جهت 
نیز حذف خواهد شد؛ مانند  از رکن چیزی است که در صورت حذف، موضوع فعالیت 
خیمه ای که در صورت حذف عمود یا رکن آن، دیگر خیمه نیست. همچنین منظور از 
مقّوم، کمک کننده های یک پدیده برای وجود داشتن براساس موضوعیت آن است. مانند 
طناب های خیمه که به ایستادگی خیمه کمک می کند؛ اما اگر نباشد باز هم خیمه وجود 
دارد در حالی که استحکام الزم را ندارد. بر این اساس، در صورت حذف متربی از نظام 
تربیتی، دیگر موسسه و بالتبع آن نظام تربیتی، مورد مداقه قرار نخواهد گرفت. بنابراین 
رکن پژوهش پیش رو »کودک« است. اما مقّوم ها، همان عوامل موثر بر پایداری کودک 

خواهند بود که طی مصاحبه ای که با افراد متخصص انجام شد، به شرح زیر است:

سؤال دوم - ارکان و مقوم های تربیت دختران چیست؟

خانواده 1

خانواده اولین محیط اجتماعی تربیتی کودک است که دارای اثراتی به شرح زیراست:

محیط امن که کودک در آن احساس آرامش ناشی از نبود خطر و زندگی سهل، از جهت 
این  در  دارد.  مادر  و  پدر  باالخص  خانواده  مهربان  اعضای  پناه  در  اولیه  نیازهای  رفع 
با یکدیگر و بود اختالف، عامل  خصوص استحکام خانواده از حیث تنظیم روابط اعضا 

افزایش اتکای متربی به کانون خانواده است.

ادامه ی  که  گونه ای  به  به آن می شود؛  وابسته  با عالقه تدریجی  انس که کودک  محیط 
تا شکل گیری هویت مستقل  این وضعیت  با خانواده است.  حیاتش در گرو هم پیوندی 

اجتماعی ادامه پیدا می کند.

1-1

2-1
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کودک  مجرده ی  نفس  در  تکرار  با  که  عاطفی  ذائقه ی  تدریجی  گیری  شکل  محیط 
تثبیت و ملکه می شود.

محیط غنی: ایجاد بستر محیطی برای ایجاد درک حداکثری )بستری برای بازی های 
متعدد برای اهداف متعدد و غیر ارزش گذار(

پدر و مادر به عنوان الگوی رفتاری از عوامل موثر بر متربی است.

همساالن در خانواده باالخص در اقوام مادری، دارای مجالست و تاثیر مستمر بر متربی 
است.

رفتار  قبال  در  آوری  تاب  میزان  و  تحمل  آستانه ی  سطح  حیث  از  خانواده  فرهنگ 
متربی حائز اهمیت است.

وراثت از عوامل شکل دهنده ی شخصیت متربی و عامل تجانس خانوادگی است که در 
ساخت عالیق یا پیوندهای عاطفی متربی موثر است.

تغذیه از جهت حلیت، سالمت و پاک بودن، از عوامل موثر بر سالمت جسم و روان 
متربی است که دارای اثر وضعی نیز هست. توضیح اینکه ذائقه ی خوراکی متربی در 

اثر تکرار طعم شکل می گیرد و کودک به آن عادت می کند. 

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

9-1
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مربی 

مدرسه

2

3

نظریه پردازان تربیتی، میزان نقش مربی در تربیت را توام با شدت و ضعف بیان کرده اند. 
داده  معلم  به  را  نقش  باالترین  باستان،  یونان  نظران  بالتبع صاحب  و  افالطون  دیدگاه 
با  که  الگویی است  معلم،  که  داشتند  باور  آنان  است.  دانسته  معلم  را  تربیت  اساس  و 
رفتارش صفاتی را به کودک القا می کند. کودک با تصویر برداری از رفتار معلم، رفتار 

خود را تنظیم کرده چارچوب پیدا می کند تا اینکه این رفتار در کودک نهادینه شود.
در دیدگاه اسالمی نیز »استاد« نقش موثری بر متربی دارد که در دو هیئت تعلیمی و 
تربیتی، خود را نشان می دهد. در اینجا، تعلیم به معنای انتقال دانش و تربیت به معنای 

ساختن ملکات نفسانی است.

رویکرد سود  با  که  است  لیبرالیسم  امروزی محصول مکتب  متداول  به شکل  مدرسه 
آوری به آموزش می نگرد. در این رویکرد، اساس آموزش کالبد یا فضای فیزیکی برای 
تولید انبوه است؛ خواه انسان در حال آموزش و خواه کاالی مصرفی باشد ولی در هر 

حال فضا و ویژگی های معماری و هنری آن تاثیر وافی بر متربی دارد.

تاثیر محیط فیزیکی  1-3

بستری که کودک در آن رشد می کند و پرورش می یابد؛ زمینه ساز شکل گیری رفتارهای 
او و یکی از عوامل موثر بر تربیت او خواهد بود.

معماری 1-1-3

ساختار معماری متناسب با عناصر تربیتی، تاثیر به سزایی در ایجاد بستر مناسب برای 
رشد کودکان دارد. آنچه بدیهی است معماری غیر توحیدی نه تنها تاثیر بسزایی در 
ایجاد بستر مناسب برای هدایتگری توحیدی کودک ندارد، بلکه آسیب زا و باعث بروز 
مشکالتی در این فرآیند خواهد شد. استفاده از عناصر طبیعی مانند سنگ و خاک در 

معماری ساختمان می تواند زمینه ساز این بستر باشد.
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محیط پیرامون  2-1-3

و  اقتصادی  جّو  همچنین  و  پیرامونی  فرهنگی  محیط  طبیعی،  محیط  اجتماعی،  محیط 
سیاسی و نظامی حاکم، تاثیرات مهمی بر جّو حاکم تربیتی خواهد گذاشت. 

و  پناهگاه  به عنوان  الهی می باشد؛ خداوند  نافذ  اراد ه ی  به  پروژه  این  اعتقاد محققین 
حامی در نظر گرفته می شود و مانند چتری بر سایر عوامل سایه افکنده است.

کادر مدرسه 4

فضای  ایجاد  با  نظر،  مّد  آموزشی  نظام  برنامه ریزان  و  عنوان مجریان  به  مدرسه  کادر   
الگویی به طور غیرمستقیم بر متربیان تاثیرات متنوع و عمیقی می گذارند.

نیات کادر آموزشی، وضعیت ملکوتی خلق می کند که خالصانه و توحیدی بودن آن بر 
محیط معنوی حاکم بر مدرسه و مربیان و نوآموزان اثرگذار است. 

نگرش کادر هر چه توحیدی باشد و در این راستا عمیق شود، بر عملکرد توحیدی این 
عوامل تاثیر خواهد گذاشت.

رفتار و عملکرد کادر از طریق حلقه ی اتصالی که با مربیان دارند، تاثیرات محسوسی بر 
رفتار مربیان، کودکان و حتی خانواده ها می گذارند.

1-4

2-4

3-4

سؤال سوم - سیر تکوین پیش دبستان چیست؟
قدمت نهاد پیش دبستان در جهان غرب )سیر تکوین(

هنگام  به  اروپا  در  صنعتی  کشورهای  از  برخی  در  دبستان  پیش  و  کودک  مهد  نهاد 
پیشرفت صنعتی آنها پا به عرصه وجود گذاشته است و در اثر لزوم پناه دادن و حمایت 
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کردن از کودکانی پدیدار گشته است که متعلق به طبقه ی کارگر بوده اند و مادرانشان به 
کار اشتغال داشته اند؛ زیرا حتی زمانی که در آغاز پیدایش خود به عنوان نهاد آموزشی 
تأیید شد، بیش از هر چیز محلی برای حمایت و مراقبت از کودکان در معرض خطر بود. 
اما باال رفتن سطح زندگی، توسعه ی تدریجی کار زنان و موفقیتهای آموزشی انکار ناپذیر 
نهادهای مربوط به آموزش پیش از دبستان، جذب کودکان کلیه ی طبقات اجتماعی را 
به دنبال آورد و در این کشورها مراکز آموزش پیش از دبستان از دست دادن جنبه ی 
تربیتی  اماکن  زمره ی  در  را  خود  تا  کرد  شروع  را  کودکان  به  نسبت  خویش  حمایتی 
خالص در آورد و به اجتماعی ساختن کودکان از لحاظ آموزش آینده ی آنان کمک کند. 

)سعادتمند و سرلک، 1393(
و  شسی(  هجری  از  قبل   968  -  1048( افالطون  جمله  از  باستان  یونان  دانشمندان 
پیش  آموزش  جدی  و  قاطع  طرفداران  شمسی( از  هجری  از  قبل   943  -1005( ارسطو 
از دبستان و کودکان خردسال بودند. آن ها اعتقاد داشتند تعلیم و تربیت برای بافت 
اخالقی مستحکم در جامعه بسیار مهم است. وقتی کودکان مهارتهای مهم در جامعه را 
بیاموزند، آینده ی آنها شکل گرفته است. افالطون معتقد بود که کودکان خردسال در 
محیط طبیعی از طریق مشاهده و بازی، تحت نظر مادران خود آموزش می بینند. در این 
عصر، آموزش رسمی در سن شش سالگی آغاز می شد و عمدتا به کودکان پسر اختصاص 

داشت و هدف اصلی، تربیت رهبری سیاسی یا روحانی بود )دیور و فالکنر، 1392(
ارسطو درباره ی آموزش پیش  و  افالطون  با آموزه های  از آشنایی  باستان، پس  رومیان 
بودند که  معتقد  آنها  مانند  و  دادند  قرار  الگو  را  تربیت  و  تعلیم  و دبستان،  از دبستان 
تعلیم و تربیت وسیله ای برای استقرار جامعه ی مستحکم از نظر اخالقی است. کودکان 
خردسال رومی مانند کودکان یونانی در خانه آموزش می دیدند. رومیان، مدارس همگانی 
داشتند که آموزش رسمی در این مدارس، حدود 7 سالگی شروع می شد. آن ها برخالف 
یونانیان، زمینه ی تحصیل را برای پسران و دختران فراهم نمودند )دیور و فالکنر، 1392(
هنرمندان قرن دهم، طبق نظریات آریس)1341(، قادر به تجسم کودک به عنوان یک فرد 
در مقیاس کوچک تر نبودند و به عبارت بهتر او را مینیاتور افراد بزرگسال می دانستند.
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آریس چنین نتیجه گیری می کند که اصوال در قرون وسطی کودک جایگاه پایداری نداشته 
است. وی از مطالعه ی نقاشی های قدیم، مجسمه ها، نقاشی های منقوش روی سنگ های 
قدیم، نوشته های قدیم و زندگی نامه ها به این نتیجه رسید که دنیای قرون وسطی فاقد 

آگاهی از موجودیت منحصر به فرد کودک و حالت یگانه ی دوران کودکی بوده است.
او مشاهده کرد که به استثنای بعضی تصاویر و مجسمه های مربوط به طفولیت عیسی 
و در تصاویر محدود  به تصویر کشیده اند  را  ندرت کودکان  به  مسیح )ع( اشکال هنری 
تمایزشان  وجه  تنها  و  اند  دربرداشته  را  بزرگساالن  های  لباس  آنان  کودکان  به  مربوط 
گونه  هیچ  آریس  اینکه  دیگر  نکته ی  است.  بوده  اجتماعی شان  طبقه  ی  ها،  تر  بزرگ  با 
زیرا  نبوده،  استفاده  مورد  امروزی  کودکان  مخصوص  های  نوشته  یا  ویژه  بازی  فعالیت، 
این کلمه به حالت وابستگی نسبت به بزرگترها اطالق می شد. به هر دلیل، دوران کودکی 
از  البته غفلت  است.  نبوده  دوران  این  اهمیت  و  مورد عالقه  دبستان  از  پیش  آموزش  و 
کودکان فقط به علت بی عالقگی نبوده، بلکه علت اساسی این بوده است که جامعه ی قرون 
وسطایی از طبیعت ویژه کودکان که در حقیقت متمایز کننده ی کودک از بزرگسال است، 

آگاهی و اطالع صحیحی نداشته است )مفیدی، 1393(
اروپا در قرون وسطی )آغاز قرن ششم تا پایان قرن پانزدهم( شاهد نا آرامی های زیادی 
بود و خانواده های زیادی برای زنده ماندن تالش می کردند. در طول این دوره کودکی به 
معنای واقعی وجود نداشت، زیرا به محض اینکه کودک می توانست بدون مراقبت دائم 
و  می شدند،  خانواده محسوب  دارای  کودکان  می شد.  کار  دنیای  وارد  کند،  فعالیت  مادر 
وقتی آنقدر بزرگ شده بودند که بتوانند همکاری کنند، معموال در 7 یا 8 سالگی، به خاطر 

آن که می توانستند برای خانواده و اجتماع درآمد زا باشند، ارزشمند قلمداد می شدند.
در این دوره، نیازهای تحولی کودکان درک نمی شد و حتی مورد توجه نیز قرار نمی گرفت. 

با افزایش مبادالت تجاری در دهه ی 1500، اروپا از رشد اقتصادی خوبی برخوردار شد. 
با پدیدار شدن دوران رنسانس در پایان قرون وسطی، عالقه به ادبیات، هنر و فرهنگ نیز 

احیا شد. 
برخوردار  آزادی  این  از  جوامع  سیاسی،  و  اقتصادی  درگیری های  و  کشمکش  کاهش  با 

شدند که دیدگاه متفاوتی نسبت به کودکان در پیش گیرند. 
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پیش  آموزش  برای  )925-862(، حرکتی جدید  لوتر  مارتین  نام  به  اروپا کشیشی  در 
برای  باید  کودکان  همه ی  داشت  اعتقاد  وی  کرد.  آغاز  کودکان  همه ی  دبستان برای  از 
کسب سالمت روانی و جسمی، خواندن کتاب مقدس را یاد بگیرند. پیشتازان آموزش که 
رهبران مذهبی نیز بودند، در پیدایش و ظهور دوران کودکی تاثیر گذار بودند. بسیاری 
از آنان در مورد آموزش های خود تأکید می کردند حیات فقط شامل زندگی مادی انسان 

نیست، بلکه آن چه مهم است، زندگی جاودان است )دیور و فالکنر، 1392(.
بسیاری، رسمیت یافتن آموزش پیش از دبستان و تعلیم دوران خردسالی را به پستالوزی 
)1206-1125( نسبت می دهند. پستالوزی برخالف الک و روسو، معلم کودکان خردسال 
بود، و به طور خاصی درباره ی زندگانی کودکانی که در فقر زندگی می کردند، احساس 
نگرانی می کرد. او به تعلیم کودکان برای اینکه به افرادی مستقل تبدیل گردند، بسیار 
اهمیت می داد؛ اما به دنبال تغییر طبقه ی اجتماعی آن ها نبود. در حقیقت، او در محیط 
طبیعی مزرعه ی خود به تدریس بسیاری از کودکان فقیر پرداخت و این کار را تازمانی 

که به فرد ورشکسته تبدیل شد، ادامه داد )دیور و فالکنر، 1392(.
از دبستان، در جهت  نیز مسیر تفکر و نگرش در آموزش پیش  تاکنون  از سال 1339 
های  مهارت  رشد  است.  گرفته  قرار  کودک  ذهنی  خصوصیات  و  افکار  دوباره ی  کشف 
کالمی و پرورش رشد ذهنی کودکان خردسال از طریق فراهم کردن برنامه های کیفی 
برای همه ی آنان، به ویژه کودکان محروم از نظر فرهنگی و اقتصادی مورد تایید قرار 

گرفته است )مفیدی، 1393(.
قرن نوزدهم به  عنوان سرآغاز آموزش پیش از دبستان مطرح شده است و قبل از این 
تاریخ این اندیشه که کودکی یک دوران منحصربه فرد است، به طورکلی مورد پذیرش واقع 
نشده بود )طالب زاده نوبریان، 1385(. در تاریخ آموزش پیش از دبستان، کودکستان ها 
اگرچه آغاز رشد کودکستان ها در  به مهدکودک ها ریشه های عمیق تری دارند.  نسبت 
اروپا ثمره ی تفکر فروبل، کمینیوس، روسو، پستالوژی و هربارت است، ولی در حقیقت 
این فردریک فروبل آلمانی بود که اولین کودکستان را در سال 1216 در بلومبرگ آلمان 

بنا نهاد و از همان زمان، نام کودکستان )باغ کودکان( معمول گشت )مفیدی، 1393(.
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چندی بعد از فروبل، کارل شورتز که دوره ی کودک را در آلمان گذرانده بود، از فرزندان 
بستگانش دعوت کرد تا به خانه ی او بیایند و همراه با کودکان او آموزش ببینند. بدین 
در  شد.  تأسیس  واترتون  شهر  در   1234 سال  در  آمریکایی  کودکستان  اولین  ترتیب 
دهه های 1229 و 1239 کودکستان های دیگر در خانه ی زنان آلمانی- آمریکایی و یا در 
مؤسسات فرهنگی آلمانی، آمریکایی در نقاط مختلف آمریکا شروع به کارکردند. سپس 
در سال 1239 کودکستانی برای کودکان آمریکایی - انگلیسی زبان توسط »الیزابت پی 
بار دیگر دستخوش تغییراتی  اوایل قرن بیستم،  بادی« تأسیس شد. کودکستان ها در 
گردیدند که حاصل تأثیر عقاید مربیانی چون ماریا مونته سوری بود. وی با دنبال کردن 
کارهای دو دانشمند فرانسوی، به نام های جان ایتارد و ادوارد سگن، توانست تجربیاتی 
خود  نوشته های  و  کار  تأثیر  تحت  جهان  سراسر  در  را  بسیاری  افراد  که  نماید  کسب 
قرار دهد. بدین ترتیب کودکستان های آمریکایی و نیز سایر کشورها عقاید و نظرات 

نوآورانه ی وی را پذیرا گردیدند.
کودکستان های  عمیق تر  گسترش  زمان  می توان  را  بعد  به   1319 سال های  به هرحال 
ضمیمه ی مدارس دولتی در بسیاری از کشورها دانست. در این قرن، مربیانی چون جان 
دیویی در ابداع، روش های سنجیده تری یافتند. تأکید روان شناسان بر اهمیت نخستین 
سال های کودکی و نیز محروم بودن بسیاری از خانواده ها از فضا و وسایل مناسب برای 

فعالیت و بازی های کودکان خردسال، سبب شد که کودکستان رونق و افزایش یابند.

قدمت پیش دبستان در ایران
آموزش پیش دبستاني در ایران که با اصطالحات مختلفي از جمله مهد کودک، آمادگي، 
کودکستان، آموزش قبل از دبستان و در نهایت پیش دبستان به کار رفته است، به 80 
سال پیش باز مي گردد. منظور از پیش دبستان، دوره ی چند ساله ی قبل از دبستان است 
که نوآموزان توانایي یادگیري همراه با فعالیت هاي بدني و بازي پیدا مي کنند. در برخي 
کشورها و در مقطعي از زمان به لحاظ شرایط و قوانین، این دوره از یک تا 3 سال متغیر 
بوده است و هم اکنون در ایران سنین 4 تا 6 ساله جزء پیش دبستاني محسوب مي گردد 

)فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، جلد اول(.
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باغچه ی اطفال در شهرستان  به احداث  باغچه بان )جبار( در سال 1303  اینکه  از  قبل 
بعد در سال 1307 کودکستان دیگري در شهرستان  نماید و چند سال  تبریز مبادرت 
احداث  به  دیني  هاي  اقلیت  و  مذهبي  کشیش هاي   1298 سال  در  نماید،  دایر  شیراز 
اثنا  کودکستان ها و مراکز آموزش پیش دبستاني در تهران مبادرت مي نمودند. در آن 
این مراکز ثبت  ادارات در  از کودکان خانواده هاي مرفه و کارمندان عالي رتبه ی  تنها 
آموزش پیش دبستاني  مراکز  از عملکرد  این خانواده ها  استقبال  آمد.  به عمل مي  نام 
)کودکستان ها( سبب گردید که طي مدت زمان کوتاهي در تهران و چندین شهر بزرگ 
دیگر کشور، کودکستان هایي توسط بخش خصوصي دایر گردد. از جمله مهمترین برنامه 
هاي این مراکز مي توان به بازي هاي مرسوم، آموزش مقدماتي خواندن و نوشتن، نقاشي 
و بازي با عروسک و اشکال هندسي اشاره کرد. در سال 1303 شوراي عالي فرهنگ، به 
تصویب انحصاري آیین نامه ی احداث مراکز آموزش پیش دبستاني در شهرستان تهران و 
درسال 1304به تصویب این آیین نامه براي سایر شهرهاي کشور مبادرت نمود. نخستین 
امتیاز تاسیس کودکستان توسط وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در سال 1310 
صادر گردید. از این روي، سال1310 آغاز فصل جدیدي در تاریخ آموزش پیش دبستاني 
ایران محسوب مي شود. نخستین آیین نامه ی ویژه ی کودکستانها و مراکز آموزش پیش 
دبستاني درسال 1312 به تصویب شوراي عالي فرهنگ رسید. در سال1334 ، اداره ی 
فرهنگ  وزارت  نظارت  تحت  کودکستان ها  امور  بر  نظارت  و  رسیدگي  جهت  مستقلي 

تاسیس گردید. 
به  مربوطه  وظایف  و  شده  منحل  کشور  کودکستان هاي  امور  اداره ی  سال1340،  در 
جهت  در  تالش هایي  به  دولت  اثنا  آن  در  گردید.  محول  ابتدایي  تعلیمات  کل  اداره ی 
شهرهاي  در  کودکستان ها  احداث  با  و  نموده  مبادرت  دولتي  کودکستان هاي  احداث 
سراسرکشور،کودکان خانواده هاي طبقه ی متوسط را تحت پوشش خود قرار داد. تا سال 
1322 در سراسر کشور، تنها تعداد 7 کودکستان وجود داشت و این در حالي است که 

طي سال1331 به 74 و طي سال 1351 به 431 مرکز بالغ گردید)طالب زاده، 1385(.
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قدمت پیش دبستان در مجتمع فرهنگی و آموزشی مجتهده بانو امین)رها(
قبل  آموزش های  زمینه  در  در سطح جهانی،  که  این مسئله  به  توجه  با  هیئت موسس 
دبستان  ورودی های  در  نقایصی  همچنین  و  می شد  انجام   بسیاری  کار های  دبستان 
این برآمد که محیطی تربیتی تشکیل دهد که ورودی  موسسه وجود داشت، در صدد 

اول دبستان سامان یافته تر باشد.
در سال 1380 اولین دوره ی پیش دبستانی در موسسه راه اندازی شد و کودکان 5 سال 
تمام در این دوره ثبت نام کردند. از سال 1393، پیش دبستان بانو امین وارد تغییر نظام 

پیش دبستانی از روند سنتی به نظام کنونی شد. 
 در سال1393، با ایجاد یک کالس درسی با رویکردی جدید با عنوان »بازی و تجربه«، 
که با هدف تامین گرایش ها، طراحی شده بود و در خالل رویکرد سنتی، با دو مربی و 30 

دانش آموز اجرای طرح اولیه ی آن شروع شد. 
درسال 1394، رویکرد جدید پیش دبستان راه اندازی شد وکالس »سفر به دور دنیا« با 
اهداف استکبارستیزی، جهان اندیشی، حاکمیت دین و شکل گیری عالقه به کشورهای 
محور مقاومت در ذهن بچه ها و کالس قصه - نمایش با اهداف گرایشی با 37 دانش آموز 

و 4 مربی راه اندازی شد. 
درسال1395، مجتمع بانو امین وارد پیاده سازی اهداف سند ملی برنامه ی درسی شد. 
طرح درس های دست ورزی با هدف تامین گرایش ها و مسائل مرتبط با تقویت عضالت 
دست و ... انجام و تغییرات محیطی )کالس کشتی، طبیعت و ...( از همان سال  انجام شد. 
اردوی مادر و کودک با هدف ارتباط بیشتر کودک با والد شروع به شکل گیری کرد.  در 
این سال، دوره های دانش افزایی مادران با 23 جلسه در سال انجام شد. ارزیابی و رصدها 

به صورت ابتدایی در این سال شروع شد.
سال 1397 تغییرات محیطی اساسی انجام شد. در این سال، پیش دبستان 1 راه اندازی 
شد و پیش دبستان بانو امین وارد جذب کودکان 4 سال تمام شد. پیش دبستان 1، با 
9 دانش آموز و 4 مربی ساعتی و مسئول اجرایی و آموزش شکل گرفت. کارنما با هدف 
ارائه ی وضعیت کودک به خانواده طراحی شد. طرح درس »بازی پویا« و »حل مسئله« 

نیز در این سال به طرح درس ها اضافه شد.
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اهداف  بنیادین،  تحول  سند  اهداف  پیشبرد  هدف  با  نمایش   - 1398،  قصه  سال  در 
گرایشی، اهداف شناختی و درک مطلب به صورت کامل تری ارائه شد. اسباب بازی های 
خالقانه در دسترس کودکان قرار گرفت. اشعار بومی نظام پیش دبستان با کودکان کار 
شد. کاردستی ها در این سال به صورت تخصصی در سه مبحث تولیدی و چسب و قیچی 
و دوخت با هدف کارآفرینی انجام شد. محتوای قصه - نمایش ارتقا پیدا کرد؛ روزبازی ها 
هدفمند شد؛ در بحث سفر به دور دنیا مباحث خیبر، مباهله، بحرین، توسعه ی سوریه، 
لبنان، عراق به یمن و بحرین و نیجریه و....در راستای تمدن تمدن اسالمی اضافه شد 
و در نیمه ی دوم سال 1398 به دلیل شرایط کرونا، آموزش مجازی به صورت کلیپ انجام 
شد. در این سال پیش دبستان 1، با 13 دانش آموز و دو مربی پاره وقت و پیش دبستان 
2، با 48 دانش آموز، 4 مربی اصلی و 4 کمک مربی و 4مربی ساعتی و 1مسئول فرهنگی 

و مسئول آموزش و مسئول دفترداری شکل گرفت.
در سال 1399، کالس های آنالین در فضای درس افزار انجام شد. دانش افزایی تخصصی 
مادران به صورت منظم در فضای درس افزار به دلیل اهمیت نقش مادر در دوران آموزش 
مجازی شکل گرفت . دروس آفالین در عنوان های بابابزرگ مهربان و قوی با هدف نجات 
من  نیز  و  طاغوت،  ساختار  تغییر  همچنین  و  ظلم  با  مبارزه  الگوی  ارائه ی  و  مظلومان 
توانمند، من هنرمند شکل گرفت. همچنین بازی پویا و حل مسئله در قالب روز بازی 
در کالس های آنالین ارائه شد. در این سال، پیش دبستان با 60 دانش آموز، 8 کالس، 
4 مربی اصلی، 2 کمک فرهنگی واحد آموزش، 4 کارورز واحد مشاوره ادامه به کار داد.

پیش دبستان بانو امین در مقایسه با پیش دبستان های دیگر از وضعیت خوبی برخوردار 
است؛ اما با توجه به دریافت متصدیان از لزوم تربیت کودک از سنین پایین تر، همچنین 
انقالب  به تراز  انقالب اسالمی  از تراز  امین  ارتقای خروجی های موسسه ی راه  به دلیل 
جهانی اسالم، ضرورت ارتقاء وضعیت وجود دارد. الزم به توضیح است، ادامه روند فعلی 

فاقد هرگونه مشکل به جهت اضمحالل پیش دبستانی است.

آموزشی  و  فرهنگی  مجتمع  دبستان  پیش  موقعیت   - چهارم  سؤال 
مجتهده بانو امین )رها( برای ادامه ی حیات چیست؟
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انتظار است که برنامه ریزی راهبردی به نتایج زیر بیانجامد: 
 تمام جنبه ها و مولفه های مرتبط با کودک متوازن ارتقا داده شود. یکی از جنبه های 
تاثیرگذار تربیت که اراده ی الهی، خلوص مربی، مادر، پدر و ساختار مال پدر است، از 

لحاظ محیطی ارتقا پیدا کند )محیط ذکر(.
 برنامه ی درسی به صورت متوازن متناسب با شاکله ی انسان )فطرت، روح، جسم، قوه 

عاقله و نفس مجرده( تعمیق شود.
 الگوی جامع برای توسعه به بخش های دیگر )کشور، جبهه مقاومت و ...( تسری پیدا 

کند.

بر اساس منابع روایی، هفت سال اول حیات هر انسان، از حیث شکل گیری شخصیت 
دوره ی بزرگ سالی حائز اهمیت است؛ به طوری که اثر این دوران بر شخصیت، به مثابه 
حکاکی بر سنگ است. در هفت سال اول که عواطف بر عقل ورزی غلبه دارد، کنش های 
جاذبه و یا دافعه دار محیط بیرونی و گرایش های درونی ناشی از وراثت، عواطف و تدابیر 
الهی در تربیت کودک موثر است. به گونه ای که آرزوهای حیاتش شکل می گیرد و سپس 
در تعامالت عاطفی تثبیت می شود. این فرآیند در دختران از سرعت و شدت بیشتری 
نسبت به پسران برخوردار است. بنابراین با تمرکز تربیتی در این مقطع باالخص از 6 
به وجود می آید که  آینده  تاثیر گذاری در شخصیت سازی نسل  امکان  تا 9 سالگی، 
نه  و  گستری  ظرفیت  برای  اول  سال  هفت  تربیتی  نظام   ، مدرسه  و  خانواده  تعامل  با 
تقابل  فزاینده ی  روند  جهانی،  تحوالت  دیگر  طرفی  از  شود.  طراحی  کودک  نگهداری 
فیزیکی جبهه ی انقالب اسالمی و حزب صهیونیسم ایجاب می کند تا کودکان در تراز 
انقالب جهانی اسالم تربیت شوند تا در آن رویارویی سرنوشت ساز، با ظرفیت الزم و 

قابلیت عقل ورزی جهانی به یاری حضرت قائم )عج( بشتابند.
ساختار نظام آموزشی بسیار حائز اهمیت بوده است و می تواند در جهت پیشبرد این 
اهداف، گامهای موثری بردارد. اما در ساختار آموزشی موجود نقیصه هایی وجود دارد که 

مانع دستیابی به این مهم می شود.

سؤال پنجم - عامل تغییر در وضعیت موجود پیش دبستان چیست؟
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نقیصه ی اول ساختارهای موجود آموزشی در جهان با تاکید بر آموزش صرف، شرایطی 
را فراهم کرده است که فارغ التحصیالن آن فقط دارای سواد عمومی و ظرفیت ادامه ی 
آموزش در مقاطع باالتر برای اخذ مدارج علمی شوند. این فرآیند به یکی از شاخصه های 

تو سعه یافتگی تبدیل گردیده است . 
در نتیجه اجرای فرآیند جاری، استعداد یابی در هر کشور انجام و برترین های علمی، 
جذب کشورهای تابع سازمان های بین المللی D.C.E.O برای تولید تکنولوژی انحصاری 
می شوند تا برتری اقتصادی - نظامی اعضاء تامین شود. نمونه ی آن اینشتین بود که 
پس از جنگ دوم از اتریش به آمریکا مهاجرت داده شد و با قبول پیشنهاد او مبنی بر 
ساخت دو بمب اتمی، برای بمباران دو شهر ژاپن، وی به عنوان برترین فیزیکدان جهان 
معرفی شد و آمریکا )پایگاه سرمایه های صهیونیست( نیز با دستیابی به تکنولوژی آزاد 
سازی انرژی اتمی، ژاپن را مغلوب کرد و دارای توان برتر زور مداری جهان شد. نتیجه ی 
به  هدیه  برای  مسلمانان  برتر  خدادادی  استعدادهای  کردن  آماده  فرآیند،  این  اجرای 
عمومی  رشد  از  جلوگیری  همچنین  اسالم،  جهانی  انقالب  با  مقابله  برای  صهیونیست 
استعداد های خدادادی غیر قابل استفاده برای ساختار استیالی جهانی است که این امر 
نقیصه ی اول ساختار آموزشی محسوب می شود. نقیصه دوم، فرآیند آموزشی است که 
بر تربیت نوآموزان مبتنی بر ویژگیهای فطری )مسیر خلقت کودک و رسیدن به حس 
امارت( و الهی تاکیدی ندارد. در نتیجه جوانان پس از فارغ التحصیلی از مدرسه برای 
ادامه ی حیات دو راه در پیش دارند: اول، شروع کسب مهارت برای ورود به بازار کار توام 
با سرخوردگی ناشی از وارد نشدن به دانشگاه؛ در حالی که بهترین دوران فراگیری خود 
را در حفظ مفاهیم غیر مرتبط با حیات به بطالت گذرانده اند. دوم، ورود به دانشگاه برای 
ادامه ی تحصیل درسطح محفوظاتی عمیق تر از دوران 13 سال مدرسه. نقیصه ی سوم، 
بی جهتی آموزش برای تربیت فارغ التحصیالن است؛ بدون اینکه آنان دارای مشخصاتی 
منطبق با اهداف ملی، اسالم، انقالب اسالمی ایران و یا انقالب جهانی اسالم )به عنوان 

غایت انقالب اسالمی ایران و تشییع( باشند. 
بودجه   % معادل 30  را، که  پرورش  و  آموزش  برای  منابع صرف شده  توان  بنابراین می 

جاری کشور است، از هدر روی های اساسی قلمداد کرد.
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اما فضای عمومی کشور چنین  نقیصه مبّری است،  این  از  امین  بانو  هر چند مدرسه ی 
بوده  تربیتی مدرسه موثر  برتالش  بر خانواده متربی حاکم کرده است که  را  رویکردی 
است. نقیصه ی چهارم، تاکید ساختار فعلی آموزشی کشور در هفت سال اول)مقطع پیش 
دبستانی( بر نگهداری و سرگرمی در کودک است تا مادران شاغل فرصت تامین معاش 
و یا فعالیت اجتماعی را پیدا کنند. این در حالی است که این مقطع سنی از حساسیت 
بیشتری نسبت به سنین باالتر برخوردار است. زیرا شخصیت کودک و بالتبع آرزوهایش 
در این دوران شکل می گیرد. نقیصه ی پنجم این است که تربیت کودک، پس از تولد آغاز 
می شود و هنگامی که کودک، در چهار سالگی با نظام تربیتی مدرسه مرتبط می شود، 
بخشی از آرزوها و در نتیجه گرایش های وی شکل گرفته است. بنابراین فعالیت تربیتی 
مدرسه در مواردی در تعارض با تربیت خانوادگی قرار می گیرد و کودک را دچار آسیب 

روانی می سازد.
با توجه به هدف گذاری مقام معظم رهبری برای رسیدن به گام دوم انقالب در محور های 
معنویت، اخالق، اقتصاد، پژوهش، عدالت و استقالل و آزادی و اهمیت تربیت کودکان 
این که کودکان سرمایه هایی هستند که در سال های آتی تصمیم گیرندگان  به جهت 

می باشند، مطالبه ی موسسه و همچنین تمایل افراد این پروژه آغاز گشت.

فرآیند آموزشی ایران به جای تمرکز بر تربیت نوآموزان، مبتنی بر ویژگیهای فطری)مسیر 
خلقت کودک و رسیدن به حس امارت( و الهی بر فراگیری داده هایی تمرکز دارد که علم 
نافع محسوب نمی شود. به گونه ای که فارغ التحصیلی مقطع متوسطه و یا کارشناسی، 
بازار کار  برای ادامه ی زندگی دو راه در پیش رو دارد: اول،کسب مهارت برای ورود به 
توام با سرخوردگی ناشی از وارد نشدن به دانشگاه. دوم، ورود به دانشگاه برای ادامه ی 
تحصیل و سپس کسب دانش حرفه ای برای ورود به بازار کار. این درحالی است که فاقد 

هویت اجتماعی از لحاظ اعتقادی، سبک رفتاری و یا آئین زندگی است.

سؤال ششم - بیانیه ی علت نظام سازی پیش دبستان بر مبنای 
حاکمیت حق چیست؟
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در واقع، هویت یابی ذکور حداقل در 22 سالگی به بعد و در نسوان تا ازدواج به طول 
می انجامد که نتیجه ی این وضعیت، بحران هویت جوانان و خودنمایی برای دیده شدن 
و اهمیت پیدا کردن است. بدحجابی را نیز در دختران و پسران می توان از معلول های 

بحران هویت دانست.
نداشتن  انطباق  ایران،  در  ملی  بدآموزی  از  ناشی  هویتی  بی  بحران  نقیصه ی  بر  مزید 
فرآیند آموزشی با جوهره ی اسالم ناب یعنی حاکمیت جهانی حق و بالتبع انقالب جهانی 
اسالم و انقالب اسالمی ایران است. همچنان که تبعیت از اسناد ملی مانند سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش و حتی اهداف ملی ندارد. بنابراین می توان منابع صرف شده 
برای آموزش و پرورش ایران را که معادل 30% بودجه ی جاری کشور است، از هدر روی 

های اساسی قلمداد کرد. 
تالش موسسه در 26 سال تجربه ی کاری، بر تربیت و هویت مداری اسالمی نوآموزان 
بوده  انقالب  امامین  ایران در چارچوب منویات  انقالب اسالمی  همراستا با سیاست های 
است و پس از ابالغ سند تحول بنیادین نیز اهتمام خود را بر اجرای سند یاد شده به 
به  الملل  بین  افزایش هجوم صهیونیسم  اما  است؛  متمرکز کرده  باالدست  عنوان سند 
انقالب اسالمی، جبهه ی مقاومت اسالمی را پدید آورد تا اینکه مکتب سلیمانی، جبهه ی 

مقاومت را به جبهه ی جهاد اسالمی تبدیل کرد. 
برآورد  و  می شود  تر  خشن  و  تر  صریح  طرفین  رویارویی  روز،  به  روز  که  گونه ای  به 
نزاع  با تمامی موحدان که همان  بین تمامی غیر موحدان  نبرد سرنوشت ساز  می شود 
حضرت)عج( با سفیانی )که به نظر صهیونیسم می رسد( در شرف وقوع است. حضور 
فعال در این مصاف )که امام راحل، آن را غایت انقالب اسالمی ایران یاد کردند( ایجاب 
می کند تا مجاهدان انقالب اسالمی ایران به مجاهدان انقالب جهانی اسالم تبدیل شوند؛ 
بنابراین ضرورت دارد تا نظام تربیتی موسسه نیز از سطح انقالب اسالمی ایران به تراز 

انقالب جهانی اسالم ارتقاء پیدا کند. 
اما این تحول می بایست از اولین دوره تربیتی کودک یعنی هفت سال اول آغاز شود.
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الزم به توضیح است که تربیت کودک، پس از تولد آغاز می شود، به گونه ای که ظرفیت 
آرزوها و عالیقش شکل می گیرد که خانواده و مدرسه در  قالب  شخصیتی کودک در 
تعامل با یکدیگر می توانند به شکل دهی آن کمک کنند تا کودک با استعانت الهی و خود 
توان افزایی به ظرفیتی برسد که قابلیت های سنگین تر را در سطح جهانی تحمل کند و 

از اولین های جهان به شمار آید.
با توجه به مفاهیم مندرج در سطور باال، علت های اصلی نظام سازی پیش دبستان که بر 

مبنای حاکمیت حق پرداخته خواهد شد، به شرح زیر است:
1- ارتقاء تراز تربیتی موسسه از تراز انقالب اسالمی به انقالب جهانی حاکمیت حق

2- طبق یافته ها این مسئله مستفاد می شود که تربیت قبل از دبستان )7 ساله اول ( 
موثر است و منجر به رشد کودک در راستای کمال و رسالت اصلی این دوران که ظرفیت 

سازی است، می شود.
در مجموع با توجه به ضرورت تربیت افراد نقش آفرین در انقالب جهانی حق، رویکرد 
نظام تربیتی موجود در پیش دبستانی از رویکرد تربیتی مبتنی بر تربیت دینی با نگاه به 
تربیت انسان موحد، به رویکرد تربیتی ظرفیت ساز و استعداد پرور برای حاکمیت جهانی 
حق، با نگاه به جهان اندیشی و تربیت انسان مجاهد برای انقالب جهانی حق، ارتقاء می 
یابد. لذا در طراحی مبانی و نظام ها تربیتی و الگو، همه ی ابعاد شاکله ی انسان را در نظر 

گرفته و متناسب با آن نظام تربیتی را ارائه می نماید.

از  پرورش پیش  و  آموزش  برنامه درسی  ناهید)1394(.  1- سعادتمند، زهره و سرلک، 
دبستان. تهران: اندیشه گویا.

2- طالب زاده نوبریان، محسن)1385(. اصول و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش از 
دبستان. تهران: جهاد دانشگاهی. 

3- مفیدی، فرخنده)1393(. دوره پیش از دبستان و رویکرد کودک محور. رشد آموزش 
پیش دبستانی. 25)3(: 12-10.

منابع
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ارزش های اساسی حاکم بر باز طراحی نظام تربیتی شامل: 1

عالم  و  خداوند  حذف  با  غیرتوحیدی  ی  اندیشه  شد،  گفته  کنون  تا  آنچه  به  توجه  با 
ملکوت و ماوراء، انسان را اصل پنداشته و در تربیت کودک در هفت سال اول، قائل به 
آزادی کودک در تربیت )به معنای جدایی از دین و قیودات مذهبی(، تساهل، رشد عقل 
ابزاری، تجربه گرایی بر مبنای واقعیات و طبیعت گرایی است و مبانی تربیتی خود را بر 

مبنای این اصول بنا نهاده است.

دنیای غرب و نظام سلطه با نگاهی پیش دستانه به آینده، با طراحی سناریوهای مطلوب 
آینده به دنبال سیطره ی گسترده ی علمی و فناورانه، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بر 
سایر کشورها است که زیر بنای این امر مهم در بستر آموزش و پرورش تحقق می یابد. از 
طرفی برای تحقق حاکمیت جهانی حق، می بایست نظام تربیتی، کارآمدی الزم را برای 

تربیت نسل آینده داشته باشد.
مهارت  ایجاد  را  تربیت  های  نظام  طراحی  در  مهم  های  مولفه  از  یکی  پژوهش ها  در 

سازگاری با تغییر در دانش آموزان عنوان می کنند.

آماده سازی دانش آموزان برای تغییرات آینده یکی از الزامات نظام تربیت است. اما آنچه 
در روند توسعه ی آینده بدان تاکید شده است، هماهنگی و توانایی همسویی با تغییرات 
آینده،  کاری  الگوهای  جدید،  مشاغل  به  راجع  می بایست  دانش آموزان  و  است  آینده 
اشکال جدید روابط خانوادگی و اجتماعی و ...آماده پذیرش باشند. در بررسی پروتکل 
 ... انحصار خود خواهیم گرفت  در  را  آمده است: »آموزش  باره  این  در  16 صهیونیسم 
روش آموزشی که بر اندیشه ها لگام می زند و ذهن ها را کور می کند، امروزه در روش 
معروف به دروس عینی )object lessons( متبلور است. هدف از این روش تنبل کردن 

اذهان گوییم )غیر یهود( و سوق دادن آن به سمت کودنی و سستی است.

و  غیرتوحیدی  دبستانی  پیش  ساختار  اساسی  های  ارزش  و  مبانی 
نقیصه های آن با شاخص حاکمیت جهانی حق

1-1

ایجاد مهارت سازگاری با تغییر
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در این روش ذهن منتظر می ماند که نمونه هایی از اشیاء ملموس و محسوس به او داده 
شود تا از طریق مشاهده به جای اندیشیدن ماهیت آن را بشناسد«]1[.

و  گرایی  تجربه  بر  که  والدورف  و  سوری  مونته  نظیر  آموزشی  الگوهای  گیری  شکل 
محسوسات تاکید می کند و الگوهای فناوری محور نظیر STEM و IBL از سالهای 1900 تا 
کنون و رواج گسترده ی آن در بسیاری از کشورها از جمله ایران موید مطلب فوق است. 
و  اساسی مکاتب  ارزش های  تربیتی، ذیل  و تکنیک های  الگوها  این  اساسی  ارزش های 
پارادایم های حاکم بر آن، با حذف معنویت و عالم معنا، تربیت انسان را بر اساس ماده 
انگاری و تربیت ذهنی متربیان یا پرورش ذهن در نظر می گیرد و در سال های اخیر با 
تکنیک ها  در جهانی سازی  از سال 2015، سعی  آن  اجرایی شدن  تنظیم سند 2030 و 
های جامعه جهانی  ارزش  به  را رسیدن  تربیت  اصلی  داشته، هدف  تربیتی  الگوهای  و 

می داند که ذیل اهداف نظام سلطه و صهیونسم بین الملل طراحی و توسعه یافته است.

1- آموزش مبتنی بر حواس و تعامل کودک، مربی و محیط) اصالت حس و تجربه(
2- توجه به تفکر انتقادی و حل مساله با استفاده از تفکر مادی

3- توجه به مبانی داروینیسم و نظریات تکاملی وی در تبیین شاکله ی انسان به عنوان 
توده ی بیولوژیک]2[

1- طبیعتگرایی و استفاده از طبیعت در نظام تربیتی
2- توجه به هنر به عنوان نقش دهنده ی اساسی تعلیم و تربیت جهت تقویت احساس 

معنوی]3[
3- اصالت ماده و پرورش ذهن با استفاده از روش های علوم شناختی]4[

4- اصالت مکتب عرفان و خردمداری انسانگرایانه در تربیت و قائل شدن به آنتروپزوفی1 
]6 ,5[

ارزش های اساسی الگوی مونته سوری

ارزش های اساسی الگوی والدورف

1-Anthroposophy
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آنتروپوزفی، به هر انسان به عنوان یک شخصی که با قدرتی برتر به جریان معنوی متصل 
می شود، فارغ از نژاد، ملیت و دیدگاه های مذهبی او می نگرد.

در این اندیشه ی عرفانی که بر مبنای اومانیسم بنا شده است، اعتقاد بر این است که 
انسان به رغم داشتن بدنی مادی حامل روح متعالی است و درونش مملو از بلند مرتبگی 
و اصالت بوده و هدایتگر درونی دارد. لذا بنیانگذار این عرفان رادولف اشتاینر معتقد بود 
که آنتروپزوفی هیچ »آموزه ای« ندارد که شرکت کنندگان باید برای ایمان بپذیرند. او از 

پیروانش خواست تا ظرفیت های خود را برای تحقیق معنوی توسعه دهند.]6[

برتر  جایگاه  کسب  برای  مساله  حل  و  انتقادی  تفکر  شناختی،  مهارتهای  تقویت   -1
فناوری و علم]7[

2- اصالت پرورش ذهن برای دستیابی به فناوری و دانش]8[.
3- درک، تصمیم گیری و / یا اقدام در مقابل مشکالت پیچیده و ایجاد راه حل های 

خالقانه، با استفاده از فناوری های الزم به روش های مشترک تجربی، حسی و ذهنی]9[

اصالت پرورش ذهن و خالقیت ذهنی برای دستیابی به فناوری و دانش]10, 11[

گزاره های ارزشی مندرج در بیانیه ی ارزشها، بایدها و نبایدهایی اساسی است که الزم 
براساس  ارزشها  این  باشد.  آنها  با  تربیتی هماهنگ  نظام  و مؤلفه های  اجزا  تمام  است 
آموزه های قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم )ص( و حضرات اهل بیت)علیهم السالم(، و 
ای  امام خامنه  و  امام خمینی)ره(  انقالب اسالمی، حضرت  امامین  تربیتی  رهنمودهای 
بنیادین آموزش و  نظیر سند تحول  باالدستی  اسناد  به  با توجه  نیز  و  العالی(،  )مدظله 
پرورش و بیانیه ی گام دوم انقالب اسالمی، جهت نیل به تمدن اسالمی و زمینه سازی 

انقالب جهانی امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف تهیه و تدوین شده است.

آنتروپزوفی

STEM ارزش های اساسی الگوی

IBL ارزش های اساسی الگوی

بیانیه ی ارزش ها
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ارزش های اساسی عام نظام تربیتی  2-1

1- اصالت اراده ی نافذ الهی در تربیت انسان 
»و لَوال َفضُل اهللِّ َعَلیُکم وَرحَمُتُه ما َزکی ِمنُکم ِمن اََحد اَبًَدا و لِکَنّ اهللَّ یَُزّکی َمن یَشاُء و 

اهللُّ َسمیٌع َعلیم« سوره ی نور، آیه ی 21.
2- توجه به بسترسازی تحقق اراده ی الهی و اعطای فیوضات به انسان در نظام تربیتی

ُهْم ُسُبَلَنا« سوره ی عنکبوت، آیه 69. » َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنْهِدیََنّ
3- تدوین نظام تربیتی بر مبنای توجه متناسب به تمامی ابعاد شاکله ی انسان )نفس 
و  نفس  هوای  با  مبارزه  عبودیت،  برای  عاقله(  قوه  و  فطرت  روح،  نفس مجرده،  مادی، 
تالشگری برای رسیدن انسان به حیات طیبه، با توجه به سیطره ی اراده ی نافذ الهی به 

عنوان منشاء تربیت انسان و اثرگذارترین عامل و نیز توجه به تمامی ابعاد تربیتی.
أَْجَرُهْم  ُهْم  َولََنْجِزیََنّ َبةً   َطِیّ ُه َحَیاًة  َفَلُنْحِیَیَنّ ُمْؤِمٌن  ُهَو  َو  أُنَْثی  أَْو  َذَکٍر  ِمْن  »َمْن َعِمَل َصالًِحا 

بَِأْحَسِن َما َکانُوا یَْعَمُلوَن« سوره ی نحل، آیه ی 97. 
» َوَما َخَلْقُت الِْجَنّ َواْلِنَْس إاَِلّ لَِیْعُبُدوِن« سوره ی ذاریات، آیه56.

4- به کارگیری اصول و آموزه های قرآن کریم برای تربیت انسان )توجه به فطرت الهی 
در انسان و تقدم تزکیه بر تعلیم و...(

»ِفْطَرَت اهلَلِّ الَِّتي َفَطَرالَناَس َجمیعَا« سوره روم، آیه 30.
الِْکَتاَب  َویَُعِلُّمُهُم  یِهْم  َویَُزِکّ آیَاتِِه  َعَلْیِهْم  یَْتُلو  ِمْنُهْم  َرُسواًل  ِیّیَن  اْلُِمّ ِفي  بََعَث  الَِّذي  »ُهَو 

َوالِْحْکَمَة َوإِْن َکانُوا ِمْن َقْبُل لَِفي َضاَلٍل ُمِبیٍن« سوره ی جمعه، آیه ی2. 
پیامبر  تربیتی  و  هدایتی  اسوه ای،  معنوی،  نقش  به  توجه  با  تربیتی  نظام  تدوین   -5
به  ائمه معصومین )علیهم اسالم(  و  اکرم)ص( و حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( 
ویژه امام زمان)عج( و والیتمداری در تمام ساحت ها برای تحقق انقالب جهانی حاکمیت 

حق )جامعه مهدوی(؛ در سطح جبهه ی مقاومت و جامعه جهانی

بایدها
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 نقش الگویی پیامبر:
»لََقْد َکاَن لَُکْم ِفي َرُسوِل اهلَلِّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن َکاَن یَْرُجو اهلَلَّ َوالَْیْوَم اآْلِخَر َوَذَکَر اهلَلَّ َکِثیًرا« 

سوره ی احزاب، آیه ی 21.
 حاکمیت جهانی حق:

الُِحوَن« سوره ی انبیاء،  ْکِر أََنّ اْلَْرَض یَِرثَُها ِعَباِدَي الَصّ بُوِر ِمْن بَْعِد الِذّ »َولََقْد َکَتْبَنا ِفي الَزّ
آیه ی 105.

 نقش هدایتگری پیامبر:
ِمَن  َکاَن  َما  َحِنیًفا َو  إِبَْراِهیَم  ِمَلَّة  ِقَیًما  ِدیًنا  ُمْسَتِقیٍم  ِصَراٍط  إِلَی  َربِّي  َهَدانِي  إِنَِّني  »ُقْل 

الُْمْشِرِکیَن« سوره ی انعام، آیه ی 161.
ا ُکْنُتْم تُْخُفوَن ِمَن الِْکَتاِب َویَْعُفو َعْن  »یَا أَْهَل الِْکَتاِب َقْد َجاَءُکْم َرُسولَُنا یَُبِیُّن لَُکْم َکِثیًرا ِمَمّ

َکِثیرٍ َقْد َجاَءُکْم ِمَن اهلَلِّ نُوٌر َوِکَتاٌب ُمِبیٌن« سوره ی مائده، آیه ی 15.
 نقش واسطه  ای و معنوی پیامبر:

بِِإْذنِِه  الُنّوِر  إِلَی  ُلَماِت  الُظّ ِمَن  َویُْخِرُجُهْم  اَلِم  الَسّ ُسُبَل  ِرْضَوانَُه  اتََّبَع  َمِن  اهلَلُّ  بِِه  یَْهِدي   «
َویَْهِدیِهْم إِلَی ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم« سوره ی مائده، آیه ی 16.

 ایمان به والیت امیرالمومنین و فرزندان او:
ْبِر« سوره ی عصر، آیه 3. الَِحاِت َوتََواَصْوا بِالَْحِقّ َوتََواَصْوا بِالَصّ » إاَِلّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصّ
َِّذیَن  ال إاِلَّ  متعال:  کالم خداوند  درباره  السالم(  )علیه  امام صادق  از  عبدالّرحمن بن کثیر 
ْبِر نقل کرده است که فرمود: خداوند  الَِحاِت َوتََواَصْوا بِالَْحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
سبحان، برگزیدگان خود را از آفریدگانش استثنا کرد، در آنجا که فرمود: انسان ها همه 
در زیانند... مگر کسانی که به والیت امیرمؤمنان حضرت امام علی )علیه السالم( ایمان 
الَِحاِت یعنی واجبات را به جا آوردند. َوتََواَصْوا بِالَْحقِّ یعنی به والیت  آورده اند. َوَعِمُلوا الصَّ
ْبِر یعنی فرزندان خود و کسانی را که پس از خود به جا گذاشتند، به والیت  َوتََواَصْوا بِالصَّ

و شکیبایی در این راه سفارش کردند.]12[
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برای  تربیتی  نظام  در  مجاهدانه  انتظار  و  مهدویت  بنیادین  آموزه های  کارگیری  به   -6
سرعت بخشیدن در تحقق مرحله ی تمدن نوین اسالمی به عنوان اصلی ترین مرحله از 

مراحل پنجگانه ی انقالب اسالمی برای زمینه سازی ظهور حضرت حجت )عجل(
اشاره به ظهور امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف در قرآن:
» َوَرأَیَْت الَنّاَس یَْدُخُلوَن ِفي ِدیِن اهلَلِّ أَْفَواًجا« سوره ی نصر، آیه 2.

7- تقویت فرهنگ استکبارستیزی، مقاومت، جهاد و شهادت به عنوان احیا کننده و 
عامل نیروبخشی انقالب جهانی اسالم؛ در سطح جبهه مقاومت و جامعه جهانی

 آیات جهاد و استکبارستیزی در قرآن:
»و لن ترضی عنک الیهود و ال الّنصاری حّتی تّتبع مّلتهم« سوره ی بقره، آیه 120.

َفقاتِلوا  الّطاغوِت  َسبیِل  في  یُقاتِلوَن  َکَفروا  ِ َوالَّذیَن  اهللَّ َسبیِل  في  یُقاتِلوَن  آَمنوا  »الَّذیَن 
یطاِن کاَن َضعیًفا« سوره ی نساء، آیه ی 76. یطانِ إِنَّ َکیَد الشَّ أَولِیاَء الشَّ

ِ ِمن أَولِیاَء ثُمَّ ال تُنَصروَن«  ُکُم الّناُر َو ما لَُکم ِمن دوِن اهللَّ » َوال تَرَکنوا إِلَی الَّذیَن َظَلموا َفَتَمسَّ
سوره ی هود، آیه ی113.

ًدا یَبَتغوَن  ًعا ُسجَّ ِ َوالَّذیَن َمَعُه أَِشّداُء َعَلی الُکّفاِر ُرَحماُء بَیَنُهم تَراُهم ُرکَّ ٌد َرسوُل اهللَّ »ُمَحمَّ
جودِ ذلَِک َمَثُلُهم ِفي التَّوراةِ َوَمَثُلُهم  ِ َوِرضوانًا سیماُهم في ُوجوِهِهم ِمن أَثَِر السُّ َفضاًل ِمَن اهللَّ
ّراَع لَِیغیَظ  ِفي اِلنجیِل َکَزرٍع أَخَرَج َشطَأُه َفآَزَرُه َفاسَتغَلَظ َفاسَتوی َعلی سوِقِه یُعِجُب الزُّ
ُ الَّذیَن آَمنوا َو َعِمُلوا الّصالِحاِت ِمنُهم َمغِفَرًة َو أَجًرا َعظیًما« سوره ی  بِِهُم الُکّفارَ َوَعَد اهللَّ

فتح، آیه ی29.
 ارزش شهادت در قرآن:

» َواَل تَْحَسَبَنّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اهلَلِّ أَْمَواتًا بَْل أَْحَیاٌء ِعْنَد َربِِّهْم یُْرَزُقوَن« سوره ی آل 
عمران، آیه 169.

 امام علی )علیه السالم(:
 جهاد برترین اعمال بعد از مسلمان شدن است و آن برپادارنده ی دین و پاداش آن بزرگ 
همه ی  آن  در  است.  به دشمن  آن حمله کردن  و  است  بلندمرتبگی  و  عّزت  با  همراه  و 
نیکی ها است و فرد را بعد از شهادت نزد پروردگار بشارت به بهشت و به روزی و شرافت، 

َِّذیَن ُقِتُلوا ِفی َسِبیِل اهلِل ... ]13[. است. خدای عّزوجّل می فرماید: و ال تَْحَسَبنَّ ال
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 امام باقر )علیه السالم(:
 مردی نزد رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( آمد و گفت: »من بسیار مایل به جهاد در راه 
خدا هستم«. رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: »پس در راه خدا جهاد کن که اگر 
کشته شوی، زنده هستی و در نزد خدا روزی می خوری و اگر بمیری، اجر تو بر عهده ی 
خداست و اگر زنده بازگردی از گناهان خود پاک شده ای«. این سخن همان تفسیر این 

َِّذیَن ُقِتُلواْ ِفی َسِبیِل اهلِل أَْمَواتًا]14[. آیه است: َوالَ تَْحَسَبنَّ ال
8- تعمیق عالقه به حضرت امام خمینی )ره( به عنوان بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 
و امام خامنه ای)مدظله العالی(، تعمیق عالقه و پیوند با انقالب اسالمی، قانون اساسی و 

والیت فقیه و نائب امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف.
َل اهلَلُّ بِِه بَْعَضُکْم َعَلی بَْعٍض« سوره ی نساء، آیه ی32. ْوا َما َفَضّ » َواَل تََتَمَنّ

 ِ ُة اهللَّ ِتي َعَلْیُکْم َو أَنَا ُحجَّ َُّهْم ُحجَّ »َو أَمَّا الَْحَواِدُث  الَْواِقَعُة َفاْرِجُعوا ِفیَها إِلَی ُرَواِة َحِدیِثَنا َفِإن
َعَلْیِهْم«]15[

مراد از رجوع در حوادت به راویان حدیث، رجوع به امام و رهبر جامعه است]16[
به  توجه  نیز  و  فطرت  شکوفایی  سازی  ظرفیت  توجه  با  تربیتی  نظام  تدوین   -9
استعدادهای ذاتی و رشد استعدادهای اکتسابی با زمینه سازی تحقق اراده ی نافذ الهی 
در انسان و فیوضات حق تعالی، جهت تربیت مجاهدان نقش آفرین در انقالب جهانی حق 
و نیز دستیابی به برترین های جهان برای نقش آفرینی موثر در حکومت جهانی حضرت 

مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف.
» َواَل نَُکِلُّف نَْفًسا إاَِلّ ُوْسَعَها َو لََدیَْنا ِکَتاٌب یَْنِطُق بِالَْحِقّ َو ُهْم اَل یُْظَلُموَن« سوره ی مومنون، 

آیه ی 23.
» اَل یَُکِلُّف اهلَلُّ نَْفًسا إاَِلّ ُوْسَعَها لََها َما َکَسَبْت َوعَ لَْیَها َما اْکَتَسَبْت« سوره ی بقره، آیه ی 286.

ًة َواِحَدةً َواَل یََزالُوَن ُمْخَتِلِفیَن« سوره ی هود، آیه ی 118. »َولَْو َشاَء َربَُّک لََجَعَل الَنّاَس أَُمّ
ُکْم َو آَخِریَن  ٍة َو ِمْن ِربَاِط الَْخْیِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدَوّ اهلَلِّ َو َعُدَوّ وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقَوّ » َوأَِعُدّ
ِمْن ُدونِِهْم اَل تَْعَلُمونَُهُم اهلَلُّ یَْعَلُمُهمْ َو َما تُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبیِل اهلَلِّ یَُوَفّ إِلَْیُکْم َوأَنُْتْم اَل 

تُْظَلُموَن« سوره ی انفال، آیه ی 60.
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10- پیگیری فرآیند تربیت در تمام ساحتها شامل تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی، 
تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت زیستی و بدنی، تربیت زیباشناختی و هنری، تربیت 

اقتصادی و حرفه ای، تربیت علمی و فناورانه منطبق بر نظام معیار اسالمی. 

11- تدوین نظام تربیتی بر اساس اختیار انسان، پرورش قوه ی عاقله و حکیم پروری
 اختیار انسان در قرآن:

» اَمّا شاِکراً َو إَِمّا َکُفوراً « سوره ی انسان، آیه ی3.
 اهمیت توجه به پرورش عقل در قرآن:

»اِّن فی َخلِق الّسمواِت واالرِض.... آَلیات لقوم یَعقلوَن« سوره ی بقره، آیه ی 164.
»و ِفی االرِض ِقَطٌع متجاوراٌت... اِنَّ فی ذلَک آلیاٌت لقوم یَعقلوَن« سوره ی رعد، آیه ی4.

لکم الّلیَل و الّنهاَر... اِنَّ فی ذلَک آلیات لقوِم یعقلوَن« سوره ی نحل، آیه ی12. »و َسخرَّ
»و ِمن ثمراِت النَّخیِل و االعناِب... اِنَّ فی ذلَک الیًة لِقوم یعقلوَن« سوره ی نحل، آیه ی67 

.
»و لََقد ترکنا منها آیًة بَیِّنًة لِقوم یَعقلوَن« سوره ی عنکبوت، آیه ی 35.

ُِّمُهُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمَة« سوره ی بقره، آیه ی 129. » یَْتُلوا َعَلْیِهْم آیاتَِک َو یَُعل
»و من آیاتِه یُریکم البرَق َخوفًا و َطمعًا... اِّن فی ذلَک الیات لقوم یَعقلوَن« سوره ی روم، 

آیه ی 24.
به نظر عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان با توجه به آیات 24 الی 29 سوره ی روم، شرط 
از هواها پیروی نکنیم تا درک و فهم ما به گونه ای باشد که  حصول عقل آن است که 

فطرت ما اقتضا می کند.]17[
نیازهای گروه سنی و  بر  تأکید  با  نیاز،  قابلیت های مورد  و  زمینه سازی ظرفیت   -12
تربیت مبتنی بر فطرت اسالمی، ایرانی و انقالب جهانی اسالم، در راستای تکوین و تعالی 
پیوسته هویت دانش آموزان برای شکل گیری امت اسالمی )در ابعاد فردی، خانوادگی و 

اجتماعی )جامعه ایران، جبهه مقاومت و جامعه بین المللی((.
یِهْم  »لََقْد َمَنّ اهلَلُّ َعَلی الُْمْؤِمِنیَن إِْذ بََعَث ِفیِهْم َرُسواًل ِمْن أَنُْفِسِهْم یَْتُلو َعَلْیِهْم آیَاتِِه َویَُزِکّ
َویَُعِلُّمُهُم الِْکَتاَب َوالِْحْکَمَة َوإِْن َکانُوا ِمْن َقْبُل لَِفي َضاَلٍل ُمِبیٍن« سوره ی آل عمران، آیه ی 164.
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خداوند بر امت اسالمی منت نهاده و آنان را به کمک پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله وسّلم( 
تزکیه نموده است تا از ناپاکی ها، رهایی بخشیده و امتی سالم و مسلم ایجاد گردد، به 
بیانی دیگر، که بعثت و هدف های آن )تعلیم و تزکیه( از ضروریات بنیادی برای تشکیل 

امت اسالمی است.
13- توجه به نقش معلم )مربی( به عنوان هدایت کننده و اسوه ای امین، باتقوا، مجاهد، 
انقالبی و بصیر در فرآیند تربیت و یکی از مؤثرترین عناصر در تحقق مأموریتهای نظام 

تربیتی.
»َقد کانَت لَُکم أُسَوٌة َحَسَنٌة في إِبراهیَم َوالَّذیَن َمَعُه إِذ قالوا لَِقوِمِهم إِنّا بَُرآُء ِمنُکم َو ِمّما 
 ِ ِ َکَفرنا بُِکم و َبَدا بَیَننا َو بَیَنُکُم الَعداَوُة َو الَبغضاُء أَبًَدا َحّتی تُؤِمنوا بِاهللَّ تَعُبدوَن ِمن دوِن اهللَّ
َّنا َعَلیَک  ِ ِمن َشيءٍ َرب َوحَدُه إاِّل َقوَل إِبراهیَم ِلَبیِه َلَسَتغِفَرنَّ لََک َو ما أَمِلُک لََک ِمَن اهللَّ

لنا َو إِلَیَک أَنَبنا َو إِلَیَک الَمصیُر« سوره ی ممتحنه، آیه ی 4. تََوکَّ
 َ َذَکَر اهللَّ َو  الَیوَم اآلِخَر  َو   َ لَِمن کاَن یَرُجو اهللَّ ِ أُسَوٌة َحَسَنٌة  لَُکم في َرسوِل اهللَّ لََقد کاَن   «

َکثیًرا« سوره ی احزاب، آیه ی 21.
 امام صادق همچنین اثر تعلیم معلم بدون عمل صالح را به بارانی تشبیه می کند که 

روی صخره می ریزد و بر روی آن می لغزد و تأثیری ندارد.
14- کرامت ذاتی و اکتسابی انسان و کسب فضایل اخالقی) ایمان، تقوا، تولی و تبری، 
عمل صالح، خودباوری، روحیه مجاهدت، ظلم ستیزی و استکبارستیزی، علم، حکمت، 
اشرف  جایگاه  به  رسیدن  جهت  فداکاری(،  و  ایثار  صداقت،  عدالت،  شجاعت،  عفت، 

مخلوقات و امانتدار الهی.
ْمَنا بَِني آَدَم« سوره ی اسراء، آیه ی70. »َولََقْد َکَرّ

موات َو ااْلَْرض َو الِْجبال َفَابَین اَن یْحِمْلَنها َو اَْشَفْقن ِمْنها َو  » اِنّا َعَرْضَنا ااْلَمانََة َعَلی الَسّ
َحَمَلَها ااِلنْسان«سوره ی احزاب، آیه ی 72.

»َوإِْذ َقاَل َربَُّک لِْلَماَلئَِکِة إِنِّي َجاِعٌل ِفي اْلَْرِض َخِلیَفةً  َقالُوا أَتَْجَعُل ِفیَها َمْن یُْفِسُد ِفیَها َو 
تَْعَلُموَن« سوره ی  اَل  َما  أَْعَلُم  إِنِّي  لََک َقاَل  ُس  نَُقِدّ َو  بَِحْمِدَک  نَُسِبُّح  نَْحُن  َو  َماَء  الِدّ یَْسِفُک 

بقره، آیه ی30.
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15- سالمت جسمانی، نشاط و سرزندگی
ُهْم إَِنّ اهلَلَّ َقْد بََعَث لَُکْم َطالُوَت َمِلًکا َقالُوا أَنَّی یَُکوُن لَُه الُْمْلُک َعَلْیَنا َو نَْحُن  » َوَقاَل لَُهْم نَِبُیّ
أََحُقّ بِالُْمْلِک ِمْنُه َو لَْم یُْؤَت َسَعًة ِمَن الَْماِل َقاَل إَِنّ اهلَلَّ اْصَطَفاُه َعَلْیُکْم َو َزاَدُه بَْسَطًة ِفي 

الِْعْلِم َوالِْجْسِم َو اهلَلُّ یُْؤتِي ُمْلَکُه َمْن یََشاُء َو اهلَلُّ َواِسٌع َعِلیٌم« سوره ی بقره، آیه ی 247.
توانمند در  به جایگاه جنسیتی خود و  اراده، قدرت روحی و حس مثبت  تقویت   -16
جهانی  انقالب  تراز  در  اجتماعی  و  خانوادگی  فردی،  تکالیف  با  متناسب  آفرینی  نقش 

حضرت حجت عجل اهلل تعالی فرجه الشریف.
» َواَل تَِهُنوا َواَل تَْحَزنُوا َو أَنُْتُم اْلَْعَلْوَن إِْن ُکْنُتْم ُمْؤِمِنیَن« سوره ی آل عمران، آیه ی 139.

»َوالَِّتي أَْحَصَنْت َفْرَجَها «. سوره ی انبیاء، آیه ی 91.
»إِنَّا أَْعَطْیَناَک الَْکْوثََر« سوره ی کوثر، آیه  ی1.

در  آفرینی  نقش  برای  آموزان  دانش  هویت  انسانی  های  جنبه  تعالی  و  تکوین   -17
تحقق انقالب جهانی حاکمیت حق، عدالت گستری و مهرورزی با همه انسانهای آزاده و 

غیرطاغوتی در سراسر جهان.
» إَِنّ اهلَلَّ یُِحُبّ الُْمْقِسِطیَن« سوره ی حجرات، آیه ی9.

ْهُلَکةِ َو أَْحِسُنوا إَِنّ اهلَلَّ یُِحُبّ الُْمْحِسِنیَن«  »َو أَنِْفُقوا ِفي َسِبیِل اهلَلِّ َو اَل تُْلُقوا بَِأیِْدیُکْم إِلَی الَتّ
سوره ی بقره، آیه ی 195.

با  عقالنیت)متناسب  و  نفس  هوای  با  مبارزه  مراتب  ارتقا  پرورش،  سازی  زمینه   -18
مراحل و دوره های رشد( با استمداد از عوامل شکوفایی فطرت الهی انسان و تجربه و 

درک صحیح استعدادهای فطری.
»َفَالَْهَمها ُفجوَرها َو تَْقواها« سوره ی شمس، آیه ی8.

» ِفْطَرَت اهلَلِّ الَِّتي َفَطَرالَناَس َجمیعَا« سوره ی روم، آیه ی   30.
19- ارتقاء جایگاه و نقش تربیتی خانواده و مشارکت اثربخش آن با نظام تربیتی.

َماَلئَِکٌة  َعَلْیَها  الِْحَجاَرُة  َو  الَنّاُس  َوُقوُدَها  نَاًرا  أَْهِلیُکْم  َو  أَنُْفَسُکْم  ُقوا  آَمُنوا  الَِّذیَن  أَیَُّها  »یَا 
ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل یَْعُصوَن اهلَلَّ َما أََمَرُهْم َو یَْفَعُلوَن َما یُْؤَمُروَن« سوره ی تحریم، آیه ی6.

اَلِة َو اْصَطِبْر َعَلْیَها« سوره ی طه، آیه ی132. » َو أُْمْر أَْهَلَک بِالَصّ
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20- توجه به نقش محیط تربیتی از جمله ارتباط موثر با اماکن مذهبی، نهادهای مردمی، 
اجتماعی و رسانه.

21- توجه به غذای حالل، سالم و متناسب با طبع در تربیت
ِّ إِْن ُکْنُتْم إِیَّاُه تَْعُبُدوَن« سوره ی  َباِت َما َرَزْقَناُکْم َو اْشُکُروا هلِلَ » یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُکُلوا ِمْن َطِیّ

بقره، آیه ی  172.
َعُدٌوّ  لَُکْم  ْیَطانِ إِنَُّه  الَشّ ُخُطَواِت  ِبُعوا  تََتّ اَل  َو  ًبا  َطِیّ َحاَلاًل  اْلَْرِض  ِفي  ا  ِمَمّ ُکُلوا  الَنّاُس  أَیَُّها  »یَا 

ُمِبیٌن« سوره ی بقره، آیه ی 168.
پیامبر صلی اهلل علیه و اله فرمودند: عبادت هفتاد جزء دارد، که برترینش، در پی کسب 

روزی حالل بودن است]18[.
برای  محیطی  متناسب  و  غنی  بستر  نیز  و  نیاز  مورد  تجهیزات  و  ابزارها  به  توجه   -22
بهره گیری موثر در نظام تربیتی، از جمله ابزارهای فناوری و تربیت نسل برتر تراز انقالب 
جهانی حق و سرآمد در زمینه ی فناوری با توجه به اهمیت آن در تقابل با جریان های 

غیرتوحیدی.
ُکم َو آَخریَن  ِ َو َعُدوَّ ٍة َو ِمن ِرباِط الَخیِل تُرِهبوَن بِِه َعُدوَّ اهللَّ » َو أَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
ِ یَُوفَّ إِلَیُکم َو أَنُتم ال  ُ یَعَلُمُهم َو ما تُنِفقوا ِمن َشيٍء في َسبیِل اهللَّ ِمن دونِِهم ال تَعَلمونَُهُم اهللَّ

تُظَلموَن« سوره ی انفال، آیه ی 60.
 امام خامنه ای مّد ظّله العالی:

»من در صحبتهای اخیر چند بار تکرار کرده ام که کشور بایستی قوی بشود؛ قوی شدن کشور 
جزو هدفهای ما است. این هم از خطوِط اصلِی نسخه ی بعثت است؛ این هم از بعثت گرفته شده؛ 
ة«؛ هر چه  این هم از قرآن گرفته شده. قرآن می فرماید که »َو اَِعّدوا لَُهم َمااسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
می توانید قّوت را زیاد کنید. حاال این قّوت در وهله ی اّول، در نگاه اّول، ممکن است قّوت نظامی به 
نظر برسد، لکن ظاهراً خیلی وسیع تر از دامنه ی قّوت نظامی است. ابعاد قّوت ابعاد وسیعی است؛ 
ابعاد اقتصادی دارد، قّوت اقتصادی، قّوت علمی، قّوت فرهنگی، قّوت سیاسی -که زمینه ساِز قّوت 
سیاسی، استقالِل سیاسی است و قّوت تبلیغی. با گذشت زمان، عرصه های دیگری برای تقویت 
کشور و مّلت به وجود می آید. فرض کنید امروز حفِظ جمعّیِت جواِن کشور یکی از ابزارهای قّوت 

است؛ اینکه بنده زیاد روی موالید تکیه می کنم، به خاطر این است.
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کشور ما امروز کشور جوانی است؛ اگر چنانچه موالید در این کشور به قدر الزم و به 
قدر کافی تولید نشوند که االن به قدر کافی نیست- چند صباح دیگر، چند سال دیگر 
نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد. آن وقت کشوری که در آن جوان کم است، 
پیشرفتش ]هم[ کم است. یکی از ابزارهای قدرت حفظ اکثریّت جوان در جامعه است. 
یا امروز قّوت در فضای مجازی حیاتی است؛ امروز فضای مجازی حاکم بر زندگی انسانها 
از طریق فضای مجازی پیش  را  است در همه ی دنیا؛ و یک عّده ای همه ی کارهایشان 
یا مثاًل قّوت در زمینه ی بهداشت و درمان  این ]زمینه[ حیاتی است.  میبرند؛ قّوت در 
حیاتی است؛ که بحمداهلل در این زمینه محّققینمان و پزشکانمان و کسانی که در این راه 

خبره هستند کار زیادی انجام داده اند«]19[.
به منافع و مصالح فردی و اجتماعی و جامعه جهانی در چارچوب  23- توجه توأمان 

منافع و مصالح ملی، مصالح جبهه ی مقاومت و مصالح احاد جامعه ی بشری.
ُقواْ« سوره ی آل عمران، آیه  ی103. ِ َجِمیًعا َوالَ تََفرَّ » َواْعَتِصُمواْ بَِحْبِل اهللَّ

بین  صهیونسم  و  جهانی  استکبار  با  مقابله  جهت  مقاومت  جبهه  وحدت  اصالت   -24
الملل و انسجام اجتماعی با محوریت هویت مشترک اسالمی انقالبی.

ُقواْ« سوره ی آل عمران، آیه ی 103. ِ َجِمیًعا َو الَ تََفرَّ » َواْعَتِصُمواْ بَِحْبِل اهللَّ
ُکْم« سوره ی انفال، آیه ی 60. ِ َو َعُدوَّ » تُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللَّ

و  در محدوده ی حاکمیت جهانی حق(  و  فرامرزی  معنای  به  وطن دوستی)وطن   -25
افتخار به ارزش های اصیل و ماندگار اسالمی ایرانی و اهتمام به برپایی جامعه ی مهدوی.

26- تقویت گرایش به زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبان مشترک.
27- توجه به تربیت مجاهدانه و نیز توجه به تقویت روحیه ی کارآفرینی با استمداد از 
اراده ی نافذ الهی، کسب شایستگی های عام حرفه ای و مهارتی و هنری زمینه ساز کار 

مولد برای کسب رتبه ی نخست علم و فناوری در جهان.
عنکبوت،  الُْمْحِسِنیَن« سوره ی  لََمَع  اهلَلَّ  إَِنّ  َو  ُسُبَلَنا  ُهْم  لََنْهِدیََنّ ِفیَنا  َجاَهُدوا  َوالَِّذیَن   «

آیه ی 69.
ُمْغَرُقوَن« سوره ی  َظَلُموا إِنَُّهْم  الَِّذیَن  تَُخاِطْبِني ِفي  اَل  َو  ََوْحِیَنا  بَِأْعُیِنَنا و  الُْفْلَک  َواْصَنِع   «

هود، آیه ی 37.
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1- عدم تبعیت و تاثیرپذیری از دشمن در مبانی تربیتی
» یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اَل تََتِّخُذوا الَْیُهوَد َو الَنَّصاَری أَْولَِیاءَ بَْعُضُهْم أَْولَِیاُء بَْعٍض َو َمْن یََتَولَُّهْم 

الِِمیَن« سوره ی مائده، آیه  ی51. ِمْنُکْم َفِإنَُّه ِمْنُهمْ إَِنّ اهلَلَّ اَل یَْهِدي الَْقْوَم الَظّ
ُهَو  اهللِّ  ُهَدی  إِنَّ  ُقْل  ِملََّتُهْم  ِبَع  تَتَّ َحّتی  النَّصاری  الَ  َو  الْیُهوُد  َعْنَک  تَْرضی  لَْن  َو   «

الُْهدی« سوره ی بقره، آیه  ی120.
ا َکبیًرا ،  تَیِن َو لََتْعُلنَّ ُعُلوًّ » َو َقَضینا إِلی بَنی إِْسرائیَل ِفی الِْکتاِب لَُتْفِسُدنَّ ِفی اْلَْرِض َمرَّ
یاِر َو کاَن  َفِإذا جاَء َوْعُد أُوالُهما بََعْثنا َعَلیُکْم ِعباًدا لَنا أُولی بَْأٍس َشدیٍد َفجاُسوا ِخالَل الدِّ

َوْعًدا َمْفُعوالً« سوره ی اسراء، آیه ی 4 و5.
2- عدم بهره گیری از نظام ها و تکنیکها تربیتی غیرتوحیدی

» یَحرُِّفوَن الَْکِلَم َعْن َمواِضِعِه« سوره ی مائده، ایه ی 13.
» لََتِجَدنَّ أََشدَّ الّناِس َعداَوًة لِلَّذیَن آَمُنوا الْیُهوَد َو الَّذیَن أَْشَرُکوا« سوره ی مائده، آیه ی 82.

 امام خامنه ای مّد ظّله العالی:
» اینکه بنده درباره ی علوم انسانی در دانشگاه ها و خطر این دانشهای ذاتًا مسموم هشدار 
دادم - هم به دانشگاه ها، هم به مسئوالن - به خاطر همین است. این علوم انسانی ای که 
امروز را یج است، محتواهایی دارد که ماهیتًا معارض و مخالف با حرکت اسالمی و نظام 
اسالمی است؛ متکی بر جهان بینی دیگری است؛ حرف دیگری دارد، هدف دیگری دارد. 
وقتی اینها رایج شد، مدیران بر اساس آنها تربیت می شوند؛ همین مدیران می آیند در 
رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت، 

غیره و غیره قرار می گیرند«]20[.
انقالبی در جهت تقویت جبهه  از ارزش و دستورات قرآنی، اسالمی و  3- عدم قصور 

مقاومت اسالمی
1-3- ارزش های اساسی خاص نظام تربیتی )دوره ی هفت سال اول(

نبایدها
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بایدها
1- توجه به فطرت الهی کودک در تدوین نظام تربیتی

َذلَِک  اهلَلِّ  لَِخْلِق  تَْبِدیَل  َعَلْیَها اَل  الَنّاَس  َفَطَر  الَِّتي  اهلَلِّ  َحِنیًفا ِفْطَرَت  یِن  لِلِدّ َوْجَهَک  »َفَأِقْم 
ُم َولَِکَنّ أَْکَثَر الَنّاِس اَل یَْعَلُموَن« سوره ی روم، آیه ی 30. یُن الَْقِیّ الِدّ

2- توجه به شاکله ی انسان )نفس مادی، نفس مجرده، روح، فطرت و قوه ی عاقله( در 
بدو خلقت و نیازمندیهای تربیتی کودک در هفت سال اول تربیت بر اساس قوت هر یک 

از ابعاد شاکله ی انسان در این مرحله
3- تامین حس سیادت و کرامت کودک در نظام تربیتی 

ْمَنا بَِني آَدَم« سوره ی اسراء، آیه ی70 »َولََقْد َکَرّ
 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله:

» اَلَْولَُد َسیٌِّد َسْبَع ِسنیَن َو َعْبٌد َسْبَع ِسنیَن َو َوزیٌر َسْبَع ِسنیَن... «. 
]و  بنده  سال  هفت  است؛  َسرَور  سال  هفت  فرزند  آله:  و  علیه  اهلل  صلي  خدا  پیامبر 

فرمانبردار[ است؛ و هفت سال یاور است]21[.
 امام صادق علیه السالم: أَْکِرُموا أَْوالَدُکْم َو أَْحِسُنوا ءادابَُهْم یُْغَفْرلَُکْم. 

تا  کنید  نیکو  را  آدابشان  و  بدارید  گرامی  را  فرزندانتان  السالم:  علیه  صادق  امام   
آمرزیده شوید]22[.

4- درنظرگرفتن اختیار، سیادت و کرامت کودک در طراحی نظام تربیتی
»وُقِل الَحقُّ ِمن َربُِّکم َفَمن شاَء َفلُیؤِمن و َمن شاَء َفلَیکُفر« سوره ی کهف، آیه ی 29.

»َمِن اهَتدی َفِانَّما یَهَتدی لَِنفِسِه و َمن َضلَّ َفِانَّما یَِضلُّ َعَلیها و ال تَِزُر واِزَرٌة ِوزَر اُخری و ما 
بیَن َحّتی نَبَعَث َرسوال« سوره ی اسرا، آیه  ی15. ُکّنا ُمَعِذّ
5- غنی سازی محیطی کودک در طراحی نظام تربیتی

6- تامین محبوبیت کودک در نظام تربیتی، خصوصا تربیت دختران
سوره ی  َصِغیًرا«  َربََّیانِي  َکَما  اْرَحْمُهَما  َرِبّ  ُقْل  َو  ْحَمِة  الَرّ ِمَن  ِلّ  الُذّ َجَناَح  لَُهَما  »َواْخِفْض 

اسراء، آیه ی 24.
 پیامبر خدا صلي اهلل علیه و آله: 

ْبیاَن َو اْرَحُموُهْم... «.  وا الصِّ »أَِحبُّ



فصل سوم - ارزش های اساسی نظام تربیتی 

113

 پیامبر خدا صلي اهلل علیه و آله: کودکان را دوست بدارید و به آنان مهربانی کنید]23[.
 پیامبرخدا صلي اهلل علیه و آله: 

»َمْن کاَن ِعْنَدُه َصِبیٌّ َفْلَیَتصاَب لَُه«. 
 پیامبرخدا صلي اهلل علیه و آله: هر کس نزدش کودکی باشد، باید با او کودکانه رفتار 

کند]24[.
در  مردم  وظایف  بیان  در  در ضمن خطبه ای  )صلی اهلل علیه و آله و سّلم(  اعظم   رسول 
ماه رمضان می فرماید: به بزرگساالن خود احترام کنید و نسبت به کودکان خود ترّحم و 

عطوفت داشته باشید. »قاَل: َوَقُّروا ِکَباَرُکم َوارَحُموا ِصَغاَرُکم«]25[.
7- بازی به عنوان روش موثر در تدوین نظام تربیتی کودک

» أَْرِسْلُه َمَعَنا َغًدا یَْرتَْع َویَْلَعْب َوإِنَّا لَُه لََحاِفُظوَن« سوره ی یوسف، آیه  ی12.
امام صادق علیه السالم:

َسْبَع  َوالَْحراَم  الَْحالَل  یََتَعلَُّم  َو  ِسنیَن  َسْبَع  الِْکتاَب  لَُّم  ـَ َویََتع ِسنیَن  َسْبَع  یَْلَعُب  اَلُْغالُم   «
ِسنیَن«. 

فرا  را  نوشتن  بازی می کند؛ هفت سال  بچه هفت سال  السالم: پسر  امام صادق علیه 
می گیرد؛ و هفت سال حالل و حرام را می آموزد]26[.

نظام  طراحی  در  مربی  روحی  قدرت  و  مادر  روحی  قدرت  خصوصا  والدین،  نقش   -8
تربیتی

َماَلئَِکٌة  َعَلْیَها  الِْحَجاَرُة  َو  الَنّاُس  َوُقوُدَها  نَاًرا  أَْهِلیُکْم  َو  أَنُْفَسُکْم  ُقوا  آَمُنوا  الَِّذیَن  أَیَُّها  »یَا 
ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل یَْعُصوَن اهلَلَّ َما أََمَرُهْم َو یَْفَعُلوَن َما یُْؤَمُروَن« سوره ی تحریم، آیه6.

اَل  أَْکَثَرُهْم  َولِکَنّ  َحٌقّ  اهلَلِّ  َوْعَد  أََنّ  لَِتْعَلَم  َو  تَْحَزَن  اَل  َو  َعْیُنَها  تََقَرّ  َکْي  ِه  أُِمّ إِلَی  »َفَرَدْدنَاُه 
یَْعَلُموَن« سوره ی قصص، آیه ی 13.

 امام علی علیه السالم:
ُب َسـْبًعا َو یُْسَتْخَدُم َسـْبًعا...« .  َؤدَّ ـُ ِبیُّ َسـْبًعا َو ی  »یَُربَّی الصَّ

 امام امیرمؤمنان علی علیه السالم: کودک هفت سال تربیت می شود؛ هفت سال ادب 
می آموزد و هفت سال به کار گرفته می شود]27[.
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 پیامبرخدا صلي اهلل علیه و آله: َمْن کاَن ِعْنَدُه َصِبیٌّ َفْلَیَتصاَب لَُه. 
 پیامبرخدا صلي اهلل علیه و آله: هر کس نزدش کودکی باشد، باید با او کودکانه رفتار 

کند]28[.
الَْعالَِمیَن«  نَِساِء  َعَلی  اْصَطَفاِک  َو  َرِک  َوَطَهّ اْصَطَفاِک  اهلَلَّ  إَِنّ  َمْریَُم  یَا  الَْماَلئَِکُة  َقالَِت  »َوإِْذ 

سوره ی آل عمران، آیه ی 42.
9- توجه به شکوفایی فطرت و زمینه سازی استعداد فطری و استعداد اکتسابی کودک 
در چهارچوب اراده ی الهی در مسیر تقوا و تدوین نظام تربیتی بر این اساس برای تربیت 

نقش آفرینان انقالب جهانی امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف
»َواَل نَُکِلُّف نَْفًسا إاَِلّ ُوْسَعَها َو لََدیَْنا ِکَتاٌب یَْنِطُق بِالَْحِقّ َو ُهْم اَل یُْظَلُموَن« سوره ی مومنون، 
آیه ی 23؛ » اَل یَُکِلُّف اهلَلُّ نَْفًسا إاَِلّ ُوْسَعَها لََها َما َکَسَبْت َو َعَلْیَها َما اْکَتَسَبْت« سوره ی بقره، 

آیه ی 286.
ًة َواِحَدةً َو اَل یََزالُوَن ُمْخَتِلِفیَن« سوره ی هود، آیه  ی 118. »َو لَْو َشاَء َربَُّک لََجَعَل الَنّاَس أَُمّ

ُکْم َو آَخِریَن  ٍة َو ِمْن ِربَاِط الَْخْیِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدَوّ اهلَلِّ َو َعُدَوّ وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقَوّ » َو أَِعُدّ
ِمْن ُدونِِهْم اَل تَْعَلُمونَُهُم اهلَلُّ یَْعَلُمُهْم َو َما تُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبیِل اهلَلِّ یَُوَفّ إِلَْیُکْم َو أَنُْتْم اَل 

تُْظَلُموَن« سوره ی انفال،آیه  60.
الُِحوَن« سوره ی انبیاء،  ْکِر أََنّ اْلَْرَض یَِرثَُها ِعَباِدَي الَصّ بُوِر ِمْن بَْعِد الِذّ »َو لََقْد َکَتْبَنا ِفي الَزّ

آیه ی105. 
10- ایجاد انس و عالقه به خدا،قرآن، ائمه معصومین علیهم اسالم و امامین انقالب اسالمی 
ایران همچنین انس به فضائل اخالقی و تنفر از ظلم، ظالم و رذایل اخالقی در نظام تربیتی

ُسوَل َوأُولِي اْلَْمِر ِمْنُکْم« سوره ی نساء، آیه ی  »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهلَلَّ َوأَِطیُعوا الَرّ
.59

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله:َرِحَم اهلّل ُ َمْن أَعاَن َولََدُه َعلی بِرِِّه َو ُهـَو أَْن یَْعـُفـَو َعْن 
ْیَنُه و َبَْیَن اهلّل ِ.  ـَ ِه َو یَْدُعَو لَُه فیما ب ـِ َئت َسیِـّ

 پیامبرخدا صلي اهلل علیه و آله: ِمهر خداوندی از آِن کسی بادکه فرزند خود را در نیکو 
شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش درگذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا 

برقرار باشد]29[.
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َحُه  َو َمْن َفرَّ لَُه َحَسَنًة  َوَجلَّ  َعزَّ  ُ َولََدُه َکَتَب اهلّل  َقبََّل  پیامبرخدا صلي اهلل علیه و آله: َمْن 
ِمْن  یَضیُء  ُحلََّتْیِن  َفُیْکَسیاِن  بِاْلَبََویِْن  ُدِعَی  الُقْرءاَن  َعلََّمُه  َمْن  َو  الِْقیاَمِة  یَْوَم   ُ اهلّل  َحُه  َفرَّ

نُوِرِهما ُوُجوُه أَْهِل الَْجنَِّة. 
و  بزرگ  ببوسد، خداوند  را  خود  فرزند  هر کس  آله:  و  علیه  اهلل  پیامبرخدا صلي  از   
بِشکوه برای او کار نیکی می نویسد و هر کس فرزند خویش را شادمان کند، خداوند نیز 
در روز قیامت وی را شادمان می کند و هرکس به فرزندش قرآن بیاموزد، آن فرزند ]در 
روز قیامت[ همراه پدر و مادرش فرا خوانده می شود تا دو جامه بر تن آن دو بپوشند به 

گونه ای که چهره های بهشتیان از فروغشان بدرخشد]30[.
 امام صادق )علیه السالم( 

ُ ثُمَّ یْتَرک َحتَّی یْبُلَغ ثاََلَث  اٍت ُقْل اَل إِلََه إاِلَّ اهللَّ إَِذا بََلَغ الُْغاَلُم ثاََلَث ِسِنیَن َفُقْل لَُه َسْبَع َمرَّ
اٍت َو یْتَرک  ِ َسْبَع َمرَّ ٌد َرُسوُل اهللَّ ِسِنیَن َو َسْبَعَة أَْشُهٍر َو ِعْشِریَن یْومًا ثُمَّ یَقاُل لَُه ُقْل ُمَحمَّ
ٍد َو  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُ َعَلی ُمَحمَّ اٍت ُقْل َصلَّی اهللَّ لَُه أَْربَُع ِسِنیَن ثُمَّ یَقاُل لَُه َسْبَع َمرَّ َحتَّی یِتمَّ 
یْتَرک َحتَّی یِتمَّ لَُه َخْمُس ِسِنیَن ثُمَّ یَقاُل لَُه أَیُهَما یِمیُنک َو أَیُهَما ِشَمالُک َفِإَذا َعَرَف َذلِک 
ُحوَِّل َوْجُهُه إِلَی الِْقْبَلِة َو یَقاُل لَُه اْسُجْد ثُمَّ یْتَرک َحتَّی یِتمَّ لَُه ِستُّ ِسِنیَن َفِإَذا تَمَّ لَُه ِستُّ 
ُجوَد َحتَّی یِتمَّ لَُه َسْبُع ِسِنیَن َفِإَذا تَمَّ لَُه َسْبُع ِسِنیَن  کوَع َو السُّ َِّم الرُّ ِسِنیَن ِقیَل لَُه َصلِّ َو ُعل
ِقیَل لَُه اْغِسْل َوْجَهک َو کفَّیک َفِإَذا َغَسَلُهَما ِقیَل لَُه َصلِّ ثُمَّ یْتَرک َحتَّی یِتمَّ لَُه تِْسُع ِسِنیَن 
َو  الُْوُضوَء  َفِإَذا تََعلََّم  اَلِة َو ُضِرَب َعَلیَها  بِالصَّ أُِمَر  َو  الُْوُضوَء َو ُضِرَب َعَلیِه  َِّم  ُعل لَُه  ْت  َفِإَذا تَمَّ

 .ُ ُ لَِوالَِدیِه إِْن َشاَء اهللَّ اَلَة َغَفَر اهللَّ الصَّ
 از امام پنجم یا ششم علیهما السالم: چون کودک سه ساله شود هفت بار به او بگو 
ُ« بعد، واگذارش تا به سن سه سال و هفت ماه و بیست روز رسد،  بخوان »ال إِلَه إاِلَّ اهللَّ
ِ«، و دیگر تا چهار سالگی او را واگذار، و  ٌد َرُسوُل اهللَّ بار به او بگویند: بگو »ُمَحمَّ هفت 
چون چهار سالش تمام شد هفت بار بگوید: »صلی اهللَّ علی محمد و آل محمد« و ولش 
کنید تا پنج سالگی به او گفته شود دست راست و چپ کدامست؟ وقتی فهمید، رو به 
قبله واداشته شود و سجده کند و باز واگذارش کنید تا 6 سالگی چون شش ساله شد 
رکوع و سجود آموزد تا هفت ساله شود، در این سن دستور دهند تا دست و صورت را 

بشوید وضو بگیرد، 
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بعد به نمازش وادارند، و چون نه ساله گردد، وضوء یادش دهند و اگر ترک کرد تنبیه 
گردد و به صالة فرمانش دهند و بر ترک آن تنبیهش کنند و چون نماز و وضوء فرا گیرد، 

.]31[ والدینش آمرزیده شوند ان شاء اهللَّ
11- نقش معلم )مربي( به عنوان هدایت کننده و اسوه ای امین و بصیر در فرآیند تعلیم 

و تربیت و موثرترین عنصر در تحقق مأموریت هاي نظام تعلیم و تربیت پیش دبستانی
الَْیْوَم اآْلِخَر َو َذَکَر اهلَلَّ  َو  لَِمْن َکاَن یَْرُجو اهلَلَّ  لََقْد َکاَن لَُکْم ِفي َرُسوِل اهلَلِّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة   «

َکِثیًرا« سوره ی احزاب، آیه ی 21.
12- تکوین و تعالي جنبه هاي انساني هویت کودکان براي تقویت حق محوری، عدالت 

گستری و مهرورزی با همه اطرافیان) غیر از طواغیت(
»َمْن َعِمَل صالِحًا َفِلَنْفِسِه َو َمْن أَساَء َفَعَلْیها َو ما َربَُّک بَِظالٍَّم لِْلَعِبیِد« سوره ی فصلت، آیه ی 

46. در بیان شکل گیری هویت فردی و انسانی.
»إِْن أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم ِلَنُْفِسُکْم َو إِْن أََسْأتُْم َفَلها َفِإذا جاَء َوْعُد اآْلِخَرِة لَِیُسوُؤا ُوُجوَهُکْم 

ُروا ما َعَلْوا تَْتِبیراً« سوره ی اسراء، آیه 7. ٍة َو لُِیَتِبّ َل َمَرّ َو لَِیْدُخُلوا الَْمْسِجَد َکما َدَخُلوُه أََوّ
 ِّ » یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اَل تََتِّخُذوا الَْکاِفِریَن أَْولَِیاَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِنیَن أَتُِریُدوَن أَْن تَْجَعُلوا هلِلَ

َعَلْیُکْم ُسْلَطانًا ُمِبیًنا« سوره ی نساء آیه ی144 .
13- افتخار به ارزش های اصیل و ماندگار ایرانی، اسالمی و عالقه مند به برپایي تمدن 

نوین اسالمی
الُِحوَن« سوره ی انبیاء  ْکِر أََنّ اْلَْرَض یَِرثَُها ِعَباِدَي الَصّ بُوِر ِمْن بَْعِد الِذّ »َولََقْد َکَتْبَنا ِفي الَزّ

آیه ی 105.

1- محدودیت محیطی که سیادت و کرامت کودک را خدشه دار می کند.

2- آموزش مستقیم و پرفشار که با فطرت کودک همخوانی ندارد.

نبایدها
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نظریه ی حاکم بر نظام تربیتی 1

تربیت  دوباره  ما  تربیتی  های  انگاره  و  الگو  مطابق  مختلف  جوامع  افراد  که  زمانی  تا 
نشوند، نمی توانیم برنامه هایمان را در این گونه جوامع مطابق با روشی کلی و یکسان 
با آموزش آغاز کنیم، می توانیم در کمتر از یک دهه،  پیاده کنیم؛ اما اگر برنامه ها را 
منش و خلق و خوی سرسخت ترین افراد را تغییر داده و آنها را مانند افرادی که از پیش 

مطیع ساخته ایم تحت سلطه ی خویش درآوریم) پروتکل 9(.
تصّور نکنید آنچه که در باال گفته شد تنها یک حرف است. دقت کنید که ما چگونه 
موفق شدیم داروینیسم، مارکسیسم و نیچه ایسم را بال و پر دهیم. یهودیان باید به 
سادگی به اهمیت نقش ویرانگر نظریات فوق بر ذهن و اندیشه ی غیریهود پی ببرند]1[.
»انسان توده ی بیولوژیک است و انسان های غیر گوییم، حیواناتی هستند که خداوند 
برای یهود خلق کرده است؛ لذا اگر انسان ها طبق تعالیم و انگاره ها و نظریات تربیت 
یهود تربیت شوند، آنگاه سلطه پذیر خواهند شد و حکومت جهانی صهیونسم محقق 

خواهد شد«.

»اگر کودک خودانضباط، آزاد و بدون دخالت دین، خودتنظیم و با یادگیری شخصی بر 
مبنای کشف روابط طبیعی )بر مبنای دیدگاه ساختارگرایی (تربیت شود، آنگاه خالقیت 
نیازهای  با  فعالیت های علمی متناسب  یابد و ذهن کودک آمادگی  افزایش می  او  در 

آینده و توسعه یافتگی را پیدا خواهد کرد«]2, 3[.

مبانی و تئوری ساختار مفهومی پیش دبستانی غیر توحیدی و نقیصه های 
آن با شاخص حاکمیت جهانی حق

1-1

تئوری صهیونیسم

تئوری مونته سوری
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تئوری والدورف

IBL تئوری

STEM تئوری

»اگر کودک با واقعیت ها مواجه شود و آموزش از طریق مفاهیم حسی و دریافت های 
ذهنی و ارتباط با طبیعت متناسب با مراحل رشد کودک محقق شود و نیز تخیل و هنر 
در تربیت کودک دخیل شود)آنتروپزوفی، ذهن گرایی و حس گرایی توامان(، انسان با 
تعامل معنی دار و مستقیم با قوانین جهان و تولید دانش به تامین نیازهای خود دست 

می یابد...)خدا انگاری انسان(«]4[.

و  رود  باال می  در خالقیت  توانایی وی  آنگاه  تقویت شود،  در کودک  پرسشگری  »اگر 
زمینه ی تولید علم و فناوری برای تامین نیازهای آینده  فراهم می شود«]5[.

»اگر در روند آموزش علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات با هم ترکیب شود، آنگاه 
خواهد  کسب  را  کارآفرینی  و  فناوری  در  پیشگامی  و  فناوری  تولید  توانایی  متربی 

کرد«]6[.
عنوان  به  انسان  که  دریافت  توان  می  سهولت  به  غیرتوحیدی  های  تئوری  بررسی  با 
موجودی مادی تلقی شده که رشد و تربیت وی در راستای تامین اهداف مادی طبقه 

حاکم مورد توجه می باشد.

مبانی نظریه نظام تربیتی )دوره ی هفت سال اول دختران( توحیدی  2-1

نظریه ای است که قادر است مشاهداتی را که هنوز صورت نگرفته است به شکل قابل 
آزمون، پیش بینی و توصیف کند و قدرت آن به روشی بستگی دارد که نظریه پرداز برای 
طرح ریزی آن به کار می برد. نظریه ای که فاقد قدرت پیش بینی است، ارزش تبیینی ندارد.

انواع نظریه
نظریه ی تبیینی:
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تبیین پدیده با نسبت دادن به عوامل پیچیده و مبهم که از نظر بینش علمی، این نوع 
نظریات مردود شناخته می شود.

برای تبیین از یک پدیده ی مشخص به عنوان مدل استفاده می کند. برای مثال استفاده 
از تلفن و خطوط انتقال برای تبیین کارکرد مغز. لذا در این نوع از نظریات باید مدل به 
خوبی انتخاب شود که جنبه های مهم یک پدیده را بتواند عینا نشان دهد. مثال دیگر از 
مدل، قطار اسباب بازی است که برای تبیین قطار واقعی به عنوان مدل استفاده می شود.

مشاهدات را بر اساس ماهیت فعالیت ها با فرآیندهایی که آسان تر از مشاهده ی حادثه 
هستند، تبیین می کند و عمل تبیین به طور مکرر ادامه پیدا می کند تا به پایین ترین 

سطح برسد.

تبیین حوادث و پدیده های پیچیده بر اساس پدیده های ساده

1- بیان متغیرهای فهرست شده و روابط آنها 
2- استفاده از روش سلسله مراتبی

نظریه ی صوری

نظریه ی قیاسی

نظریه ی تقلیلی

نظریه ی تجریدی

متدولوژی در بیان نظریه
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روش اثبات نظریه
قابل  می بایست  نظریه  پوزیتیویسم،  نگاه  از  و  غیرتوحیدی  بینش  با  پردازی  نظریه  در 
توحیدی،  بینش  در  اما  باشد.  آزمون شده  نظریه ی  از یک  برگرفته  یا  و  باشد  آزمودن 
استفاده از روش قیاسی برای تدوین نظریه های مبتنی بر منابع اسالمی مورد استفاده 
قرار می گیرد و در این شیوه منابع دینی مورد استفاده به عنوان پشتوانه و مرجع نظریه 
برای  منطقی  استدالل  از  استفاده  به  موارد،  برخی  در  و  می گردد  تبیین  و  استخراج 

قضایایی که نظریه ی نهایی را تولید می کنند نیز توصیه می گردد.
آنچه می بایست در استدالل منطقی نظریات علوم انسانی مبتنی بر بینش توحیدی مورد 

توجه قرار گیرد، شامل سواالت زیر است:

1- آیا گزاره های اولیه، ماهیت تبیینی برای توضیح چرایی رفتارهای جمعی و فردی 
انسانها یا ماهیت ارزشی و هنجاری دارند؟

2- اگر این گونه نظام استداللی بر روی گزاره های ارزشی و هنجاری اسالمی پیاده شود، 
آیا حاصل آن بیشتر نظامی اخالقی نیست؟) نظریه در همه ی ابعاد شاکله ی انسان برای 

تربیت، جامعیت دارد؟(
3- آیا در همه ی زمینه های گوناگون مرتبط با علوم انسانی چنین گزاره های تبیینی 

به میزان کافی برای تولید نظریه وجود دارد؟
4- آیا در نظریه ی تبیینی، معرفت شناسی تفسیری می تواند کمک کند؟

5- آیا گزاره های اولیه ماهیت ذهنی دارند یا عینی؟
همان  محقق  برداشت  که  کرد  ثابت  اولیه  گزاره های  انتخاب  در  می توان  چگونه   -6

حقیقت آشکار دین است؟
7- آیا نظام معرفت شناختی و روش شناختی ترکیبی ) شامل تجربی، عقالیی و دینی( 

و با بهره گیری از معرفت تجربی موجود را می توان استفاده کرد؟
8- اگر آزمون نظریه ها ممکن نباشد یا مجاز نباشد، در عمل چگونه می توان تفاوت آرای 

نظریه پردازان این حوزه را توضیح داد؟
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به روش  و  اجماع  و  قرآن، سنت، عقل  به  مراجعه  با  مرجع،  نظریه ی  پروژه  این  در  لذا 
حکمی- اجتهادی استخراج گردیده است و مبانی نظریه ی نظام تربیتی پیش دبستانی 
انقالب  بر  تربیتی حاکم  انقالب جهانی حق،  بر  نظریه ی حاکم  از  بر اساس روش قیاس 

اسالمی و سپس نظریه ی تربیتی حاکم بر مدرسه ی بانو امین استخراج گردیده است.

آنها، پیش  به قواعد هستی و کشف  با رجوع  ابتدا  بینش توحیدی،  با  در تدوین نظریه 
بینی در نظریه صورت می گیرد و در این نوع از نظریات به دنبال حقیقت مداری هستیم.

لذا در نظریه ی تربیتی نظام پیش دبستانی، رجوع به مبانی برگرفته از قرآن و سنت و 
جمع بندی آن با شیوه ی عقلی )حکمی( و اجتهادی مورد پیگیری قرار می گیرد.

با توجه به آیه ی 30 سوره ی روم» ِفْطرَ َت اهلَلِّ الَِّتی َفَطرَ  الَنّاَس َعَلیَها«، همچنین آیه ی 2 
یِهْم َو یَُعِلُّمُهُم الِْکَتاَب َو الِْحْکَمَة «،  سوره ی جمعه »َرُسواًل ِمْنُهْم یَْتُلو َعَلْیِهْم آیَاتِِه َو یَُزِکّ
آیه ی 286 سوره ی بقره، آیه ی 165 سوره ی انعام، آیه ی 69 سوره ی عنکبوت و آیه ی 32 
سوره ی نساء چنین استنباط می شود که تربیت در هفت سال اول مطابق با فطرت الهی 
انسان نوعی پروراندن است و لذا استنباط پزوهشگران در نظریه ی تربیتی هفت سال 

اول دختران بدین صورت ارائه می گردد:
اگر شرایط مواجهه ی کودک با فطرت و رسیدن به درک و هدایت استعدادهای فطری 
کودک بر اساس رشد قوه عاقله فراهم شود و نیز شرایط کشف و هدایت استعدادهای 
ذاتی و افاضه ای خدادادی خاص هر متربی به سوی کمال در مسیر تقوا در هفت سال 
اول فراهم شود، آنگاه هر کودک به لطف الهی ظرفیت و اشتیاق حداکثری برای کسب 
پیدا  را  با خود  باالترین سطح متناسب  ایفای نقش در  قابلیت های ضروری در راستای 

خواهد کرد.

مبانی نظریه

نظریه نظام تربیتی )دوره هفت سال اول دختران(  3-1
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متغیرها
 متغیر مستقل1: شرایط کشف )عوامل موثر بر کشف(

 متغیر مستقل 2: هدایت استعداد ذاتی
 متغیر مستقل 3: زمینه ی درک استعدادهای فطری

 متغیر مستقل 4: هدایت استعدادهای فطری
 متغیر وابسته 1: رشد استعدادهای ذاتی خدادادی

 متغیر وابسته 2: رشد قوه ی عاقله
 متغیر وابسته 3: رشد استعدادهای فطری

 متغیر وابسته 4: رشد استعداد افاضه ای
 متغیر وابسته 5: رشد ظرفیت و اشتیاق

 متغیر مداخله گر یا میانجی: لطف الهی یا اراده ی نافذ الهی

تشریح نظریه ی نظام تربیتی )دوره ی هفت سال اول دختران( 4-1

در هفت سال اول کودک به فطرت خود که برخاسته از فطرت الهی است، بسیار نزدیک 
است و اگر کودک بتواند آنچه را که خداوند به صورت فطری به او اعطاء کرده است در 
مسیر پرورش خود درک کند و عواملی چون خانواده، مربیان و عوامل محیطی تکمیل 
کننده ی مسیر پرورش فطری کودک باشند و همه ی ابعاد شاکله ی کودک که در ابتدا 
و  فراخ  کودک  ظرفیت  صورت  این  در  یابد،  پرورش  الهی  مسیر  در  دارد  بالقوه  حالت 
گسترده می گردد و آمادگی پذیرش قابلیت های فراوان مورد نیاز در هفت سال دوم را 

پیدا خواهد کرد.
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برخاسته  و  ذاتی  استعدادهای  است  الزم  ظرفیت حداکثری  به  رسیدن  برای  همچنین 
علی  خانواده  نیز  و  گردد  تقویت  خود  مسیر  در  کودک،  موهبتی  و  وراثتی  عوامل  از 
پرورش  برای  الهی  اراده ی  افاضه ی  در  مادر«  عملکرد  و  خالصانه  های  الخصوص»نیت 
شاکله،  ابعاد  همه ی  در  کودک  رشد  و  طیبه  حیات  مسیر  تا  کند  آفرینی  نقش  کودک 

هموارتر گردد.

استعداد انواع مختلفی دارد که به استناد آیات قرآن می توان استعداد را شامل: استعداد 
ذاتی، استعداد اکتسابی، استعداد فطری و استعداد افاضه ای دانست]7[.

استعدادهای فطری، برخاسته از فطرت الهی انسان است مانند حب به کمال طلبی، حب 
به استقالل، حب به اختیار و... یعنی همه ی آن دوست داشتن ها و عالیقی که برای رشد 
و تعالی انسان در خمیرمایه ی وجودی وی قرار داده شده است. خاستگاه این استعدادها 
»فطرت« است و برای رشد آن، توانایی روحی و معنوی انسان و به فعلیت رسیدن »قوه ی 

عاقله« و »نفس مجرده« را الزم دارد.
می شود  را شامل  و...  وراثتی  های جسمانی،  استعداد  که  ذاتی خدادادی  استعدادهای 
مثل استعداد نقاشی، استعداد هنری و یا استعداد ورزشی و...، در ساختار ذهن و جسم 
و عموما جزء توانایی های ذهنی و جسمی انسان است؛ یعنی خاستگاه آن » نفس مادی« 

انسان است.

 نکات تکمیلی 

نکته 1

نکته 2

مفاهیم قرآنی ناظر به معنای استعداد

فطرت )روم /30( 1

وسع )بقره/ 286؛ طالق /7( 2

درجات )انعام / 165( 3

اختالف )مائده / 48؛ هود/ 118( 4

تفضل بعض علی بعض )نساء/32( 5

اطوار )طور( )نوح/14( 6
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استعدادهای اکتسابی که بر اثر تالشگری و مجاهدات انسان در همه ی زمینه های مرتبط 
با استعداد های غیرذاتی، قابل حصول است.

کوشش  یا  و  توفیقات  اثر  در  انسان  به  الهی  اراده ی  اساس  بر  ای،  افاضه  استعدادهای 
های معنوی و اخالص، از سوی خداوند متعال و بر طبق قواعد حیات )حاکم بر هستی( 
»والذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا« به انسان مجاهد اعطاء می شود که اثری جهش 

وار در پیشرفت انسان به سوی تعالی و یا اثرگذاری در جامعه را دارا می باشد]8[.

نکته  3

نکته  4

لََحاِفُظوَن«  لَُه  َوإِنَّا  یَْلَعْب  َو  یَْرتَْع  َغًدا  َمَعَنا  أَْرِسْلُه  یوسف»  آیه ی 12 سوره ی  به  توجه  با 
استفاده از شیوه ی بازی در هفت سال اول زندگی کودک، مورد توجه است و مهمترین 
پرورش  در  این شیوه  از  استفاده  لذا  است.  کردن  بازی  دوران  این  در  کودک  عالقه ی 
کودک یکی از روش های اصلی تربیت در این سنین، در نظام تربیتی هفت سال اول به 

شمار می رود.

مدل شماتیک راهبرد اصلی نظریه در ذیل عنوان گردیده است.

فطرت

مبارزه با 

هوای نفس و تالشگری
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فصل پنجم

بیانیه مأموریت، 

چشم انداز، اهداف 

و 

راهکارهای عملیاتی
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مدارس پیش دبستانی در نظام هدف، نهادی است که متولی فرآیند تعلیم و تربیت در 
همه ی ساحتهاي مّد نظر است و نیز عنصر اصلی زمینه ساز، جهت قوام بخشی فرهنگ 
عمومي و تعالي بخش جامعه ی اسالمي بر اساس نظام معیار اسالمی، با مشارکت خانواده 

است.
و شاکله ی کودک، مسیر  فطرت  بر  مبتنی  تربیت  بر  تأکید  با  دارد  مأموریت  نهاد،  این 
رشد  ساز  زمینه  و  نموده  تسهیل  را  کودک  در  تالشگری  و  نفس  هوای  با  مبارزه 
استعدادهای ذاتی، افاضه ای، اکتسابی و رسیدن به شایستگي هاي پایه باشد و زمینه ی 
دستیابي کودکان مسلمان در سنین 3-6 سال را به حداکثر ظرفیت وجودی، به صورت 

نظام مند، در ساختاري کارآمد و اثر بخش را فراهم سازد. 

نظام تعلیم و تربیت پیش دبستانی، با اتکاء به قدرت الیزال الهی، مبتني بر نظام معیار 
عدل  جهاني  جامعه  ساز  زمینه  و  آن  بخش  قوام  و  اسالمي  تمدن  و  فرهنگ  اسالمي، 
الهام  تربیتي ممتاز در سطح کشورهای اسالمی،  توانمندي هاي  از  و برخوردار  مهدوي 
بخش و داراي تعامل سازنده و مؤثر با نظامهاي تعلیم و تربیتي در سطح جهان، توانمند 
در زمینه سازي براي شکوفایي فطرت، استعدادها و شکل گیري هویت ایرانی- اسالمي 
و انقالبی کودکان؛ کارآمد، اثر بخش، یادگیرنده، عدالت محور و مشارکت جو، برخوردار 
از مربیان و مدیران مومن آراسته به فضائل اخالق اسالمی، عامل به عمل صالح، تعالی 

جو و تحول آفرین، آینده نگر ،عاقل، متعهد، امین، بصیر، حق شناس.

بر پایه ی این چشم انداز، مدرسه ی پیش دبستانی جلوه اي است از تحقق مراتب حیات 
طیبه، کانون عرضه ی خدمات و فرصتهاي تربیتي و تعلیمی، زمینه ساز درک و اصالح 
ویژگی های فطری و استعدادهای ذاتی و افاضه ای در کودکان، همچنین تکوین و تعالي 

بیانیه ی مأموریت

چشم انداز

مدرسه ی پیش دبستانی در چشم انداز
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در  اول،  سال  هفت  تربیتی  نظام  و  اسالمي  معیار  نظام  اساس  بر  آنان  هویت  پیوسته 
چارچوب فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی که داراي ویژگي هاي زیر است:

 تجلي بخش فرهنگ غني اسالمي- انقالبی در روابط و مناسبات با خالق و جانشینان 
ی  سوره  ِمْنکْم«؛  الَْمِر  أُولِی  َو  ُسوَل  الَرّ أَِطیُعوا  َو  اهللَ  أَِطیُعوا  آَمُنوا  الَِّذیَن  أَیَها  او»یا 
دریافت  برای  آمادگی  ویژه  »به  )دیگران(  خلق  و  خود  خلقت،  جهان   ،59 آیه ی  نساء 
قابلیت هایی چون: تکلیف گرایی، مسئولیت پذیری، کرامت نفس، امانتداری، خودباوری، 
کارآمدي، کارآفریني، پرهیز از اسراف و وابستگي به دنیا، همدلي، احترام، اعتماد، وقت 
شناس، نظم، جدیت ،ایثارگری، قانون گرایی، نقادی و نوآوري، استکبارستیزي، دفاع از 

محرومان و مستضعفان و ارزش هاي انقالب اسالمي«
 نقطه ی اتکاي دولت و مّلت در رشد، تعالي و پیشرفت کشور و جبهه ی مقاومت و نیز 

کانون تربیت محله
در  عملیاتي  حوزه هاي  در  ریزي  برنامه  و  تصمیم گیري  قدرت  از  برخوردار   

چهارچوب سیاستهاي محلي، منطقه اي، ملي و بین المللی
 نقش آفرین در درک گستره ی مبتنی برعالیق فطری در هفت سال اول و سپس در 
مراحل انتهایی دوره ی رشد؛ رسیدن به انتخاب اختیاري، آگاهانه، عقالنی و مسئوالنه 
فرآیند زندگي فردي، خانوادگی و اجتماعي کودکان بر اساس نظام معیار اسالمی و نظام 

تربیتی هفت سال اول
 کودک، داراي ظرفیت پذیرش تفاوتهاي فردي، کشف و هدایت استعدادهای متنوع 
فطری و پاسخگویی به نیازها، عالئق و رغبت کودکان در راستای مصالح و چارچوب نظام 

معیار اسالمی و نظام تربیتی هفت سال اول 
تعالي مستمر فرصتهاي  ،کمال جویی، خواستار  یادگیرندگی  داراي ظرفیت   کودک 
ظرفیتهاي  جوش  خود  بیننده ی  تدارک  و  ،یادگیری  هدایت  کننده ی  تسهیل  تربیتي، 

جدید در خدمت تعلیم و تربیت در پایان دوره ی هفت سال اول
 رسیدن به ظرفیت مورد نیاز کودک برای تحقق قابلیت های خود ارزیابی، مسئول و 

پاسخگو نسبت به نظارت و ارزیابي بیروني
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 تأمین کننده ی نیازهاي فردي و اجتماعي و محیط اخالقي، علمي، دارای محیط امن، 
سالم، با نشاط، مهرورز و برخوردار از هویت جمعي

 برخوردار از مربیان داراي فضایل اخالقی و شایستگي های حرفه اي با هویت یکپارچه 
توحیدی بر اساس نظام معیار اسالمي و نظام تربیتی هفت سال اول

 مبتني بر رویکرد مدیریتي نقدپذیر، مشارکت جو
 متکی بر ارکان تعلیم و تربیت و بهره مند از ظرفیت عوامل سهیم و موثر و مبتنی بر 

مشارکت ذي نفعان با تأکید بر مربیان، دانش آموزان و خانواده
 برخوردار از بهره ی فناوري آموزشي در سطح معیار؛ با توجه به طیف منابع و رسانه 

هاي یادگیري 
سطح  در  پیش دبستانی  تربیت  و  تعلیم  نظام  براي  سازي  تصمیم  ظرفیت  داراي   

بین المللی

استعدادهای خود  با  و  را تجربه کرده است  انساني که ویژگی های فطری خود  تربیت 
مواجه شده است و آمادگی الزم و ظرفیت و اشتیاق انگیخته شده برای ورود به عرصه 
دانش آموزی و تربیت را برای تبدیل شدن به انسانی موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آشنا 
و متعهد به مسئولیتها و وظایف در برابر خدا و جانشینان او، خود، دیگران و طبیعت، 
و  ایثارگر  و  و صلح جو، ظلم ستیز، جهادگر، شجاع  و عاقل، عدالت خواه  حقیقت جو 
وطن دوست، مهرورز، جمع گرا و جهاني اندیش، والیت مدار و منتظر و تالشگر در جهت 
امانتدار،  امیدوار، خودباور و دارای عزت نفس،  اراده و  با  تحقق حکومت عدل جهاني، 
انتخابگر و آزاد منش، متخلق به اخالق اسالمی، خالق و  دانا و توانا، پاکدامن و باحیا، 
کارآفرین و مقتصد و ماهر، سالم و بانشاط، قانون مدار و نظم پذیر و آماده ي ورود به 

زندگي شایسته ی فردي، خانوادگي و اجتماعي بر اساس نظام معیار اسالمی دارا است.

هدف هاي کالن
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راهبردهاي کالن
1- استقرار نظام تعلیم و تربیت پیش دبستانی بر اساس مباني نظري و فلسفه تعلیم و 

تربیت اسالمي و نیز تجربیات عملیاتی با نگاه بر انسان شناسی اسالمی و تولید دانش
با رویکرد تعالی بخشی در  به فرآیند تعلیم و تربیت  2- نهادینه کردن نگاه یکپارچه 

کلیه ی مؤلفه هاي نظام تعلیم و تربیت پیش دبستانی
3- ابتناء فرایند طراحي، تدوین و اجراي اسناد تحولي زیر نظامها )شامل برنامه درسي، 
تأمین و تخصیص منابع مالي،  انساني، راهبري و مدیریت،  تأمین منابع  تربیت معلم و 
تأمین فضا، تجهیزات و فناوري-پژوهش و ارزشیابي( و برنامه هاي کوتاه مدت و میان 

مدت بر مباني نظري و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمي 
4- توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتي دوره ی پیش دبستان در همه ی 

کشورهای اسالمی 
و  خانواده  مردم،  پذیری  مسئولیت  و  اثربخش  مشارکت  سازي  نهادینه  و  تقویت   -5
نهادهای اجتماعی و اقتصادی، مدیریت شهری و روستایي و بنیادهای عام المنفعه در 

نظام تعلیم و تربیت پیش دبستانی
6- گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابي، خالقیت و نوآوري، نظریه پردازي 

و مستند سازي تجربیات علمی- تربیتي بومي در نظام تعلیم و تربیت پیش دبستانی
7- بهره مندي هوشمندانه از فناوري هاي نوین در نظام تعلیم و تربیت پیش دبستانی 

مبتني بر نظام معیار اسالمي
8- تعامل اثر بخش و فعال نظام تعلیم و تربیت پیش دبستانی با نهاد خانواده و به ویژه 

با مادر
تربیتی، علمی و حرفه ای  اعتقادی،  توانمندیهای  و  9- توسعه ی مستمر شایستگی ها 

مربیان 
و سازنده  فعال  برای حضور  پرورشي  و  آموزشی  توانمندهای  و  توسعه ی ظرفیتها   -10

درصحنه های بین المللی 
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 دارای حس مثبت به خود
 بی نیاز از آزادی های بی حد و مرز

 عالقه مند به چهارچوب و نظم
 کنجکاو، دارای عزت نفس و اعتماد به نفس

 دارای قدرت تامل و خودداری
 بانشاط، شاداب و دارای سالمت جسمی و روحی

 خالق، توانمند
 دارای قدرت روحی حداقلی

 دارای روحیه تالشگری حداقلی

هدف های عملیاتی و راهکارها

پرورش تربیت یافتگانی که دارای ویژگی های ذیل هستند: 1

راهکار 

راهکار 

1-1

1-2

طراحي، تدوین و اجراي برنامه پیش دبستانی متناسب با فرهنگ اسالمی بومی و ساعات 
و روزهاي حضور در مدرسه با توانمندیها و ویژگیهای کودکان؛ بهره مندی از روشهای 
و توجه  تربیتی  و  نوین آموزشی  فناوری های  و  تعالی بخش و تجهیزات  و  فعال، خالق 
بیشتر به تفاوتهای فردی به ویژه هویت جنسیتی کودکان و تفاوتهای شهری و روستایی

تدوین برنامه های عملیاتی الزم در راستای ترویج، تقویت مستمر و تحکیم فضایل اخالقي 
و تربیتی) پرورش در تمامی ابعاد شاکله ی کودک( در محیطهاي تربیتي با استفاده از 
تمام ظرفیتهای آموزشی و تربیتی با تأکید بر اولویت کرامت و عزت نفس، حیاء و عفت، 
نشاط و رشد شخصیت کودک، سالمت جسمانی در همه ی پایه های پیش دبستانی و نیز 
تقویت قدرت روحی و رسیدن به زمینه های تامل و انتخابگری برای رشد عقل ورزی، 

مسئولیت پذیری و چهارچوب پذیری در انتهای دوره ی پیش دبستانی
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راهکار 

راهکار 

راهکار 

راهکار 

1-3

1-4

1-2

2-2

ایجاد فضا و ساز وکارهای مناسب در ابعاد محیطی و فضاهای آموزشی و تربیتی برای 
کودک،  جانبه ی  همه  استعدادهای  و  فطری  های  ویژگی  رشد  و  ادراک  بسترسازی 

متناسب با طرفیت سازی مورد نیاز در همه ی ابعاد شاکله ی کودک

ایجاد ساز و کار برای تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی و بین المللی با جبهه ی 
مقاومت و هویت افتخار آمیز ایرانی- اسالمی و انقالبی در کودکان و مربیان با تأکید بر 

روش های نوین تربیتی هویت بخش

تدوین برنامه هاي تربیتی مبتني بر رویکرد فرهنگي- تربیتي و تقویت و توسعه جنبه هاي 
اساس  بر  پذیری کودکان  تربیت  زمینه  آوردن  فراهم  منظور  به  آنها  اخالقي  و  تربیتي 

فرهنگ اسالمی

مستمر  بخش  تعالی  و  درست  انتخابگری  خودداری،  مهارت  سپس  و  خودیابی  تعمیق 
کودکان با استفاده از برنامه های نظام مند تربیتی و نیز تلفیق آن با فرصت هایی چون: 
ایام اهلل، برگزاري مراسم آگاهي بخش و نشاط انگیز در اعیاد و وفیات، حضور فعال و 
گرامی  پیامبر  با  انس  تقویت  و  مذهبي  اماکن  و  مجالس  محافل،  در  کودکان  مشارکت 

اسالم صلی اهلل علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السالم. 

تعمیق تربیت و آداب اسالمي، تقویت اعتقاد و التزام به ارزش های انقالب اسالمي  2
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راهکار 

راهکار 

راهکار 

راهکار 

راهکار 

3-2

4-2

5-2

6-2

7-2

تقویت شایستگی های اعتقادی، اخالقي و حرفه اي مدیران و معلمان و تحکیم نقش 
الگویي آنان و فراهم آوردن ساز و کارهای اجرایی برای مشارکت فعال و مؤثر ایشان 

در برنامه های تربیتی

تقویت ایمان، بصیرت دیني و باور به ارزش هاي انقالب اسالمي و توانمندسازي مربیان 
هاي  با توطئه  هوشمندانه  مواجهه ی  و  این ارزش ها  از  آگاهانه  حمایت  و  وفاداري  براي 

دشمنان با استفاده از ظرفیت برنامه های آموزشی و تربیتی

صورت  به  اسالمي  زندگي  سبک  و  آداب  تقویت  براي  الزم  کارهاي  و  ساز  ایجاد 
به  تربیت  و  تعلیم  تمام ساحتهاي  در  آنها(،  با  کودک  مواجهه  محیطی)  الگوسازی های 

عنوان رویکرد حاکم در فرایند طراحي، تدوین و اجراي برنامه هاي تربیتی

با مراحل رشد و  طبقه بندي و متناسب سازي مقوالت و موضوعات تربیتي و اخالقي 
ویژگي هاي کودکان و نیز اهداف و نیازهاي نظام تعلیم و تربیت رسمي عمومي و جامعه 

در محل اجرای نظام

در  تربیتی  فعالیت هاي  ارزیابي  براي  کیفي  تدوین  شاخص هاي  و  استانداردسازي 
پیش دبستانی
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راهکار 

راهکار 

راهکار 

راهکار 

راهکار 

1-3

2-3

3-3

4-3

1-4

آموزش و ارتقای مدیریت خانواده در استفاده ی مناسب از ابزار رسانه در محیط خانواده 
همسو با اهداف نظام تعلیم و تربیت پیش دبستانی

تدوین اصول راهنما و پودمان هاي آموزشي براي تبیین نقش مدرسه، رسانه ها و خانواده 
در تأمین پیش نیازهاي ورود کودک به مدرسه و ایجاد ساز و کارهاي الزم براي هماهنگي 

و همسویي آنها با هم و با اهداف نظام تربیتی

تقویت  براي  آموزشي  و  تربیتي  نهادهاي  و  خانواده  مشارکت  جامع  برنامه ی  تدوین 
فرهنگ تربیتي خانواده ها و تحقق شایستگي هاي پایه ی کودکان

دوره های  برگزاری  مدرسه،  تربیتی  فعالیتهای  در  خانواده ها  مشارکت  میزان  افزایش 
آموزشی اثربخش، ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده های آسیب پذیر و آسیب زا برای 

همسو سازی اهداف و روشهای تربیتی خانواده و مدرسه

با  االمکان  حتي  نیازمند،  و  محروم  مناطق  در  ویژه  به  دبستاني  پیش  دوره ی  تعمیم 
مشارکت بخش غیردولتي با تأکید بر نظام تربیتی هفت سال اول

تقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش سطح توانایی و مهارت های خانواده در ایفای 
نقش تربیتی متناسب یا اقتضائات جامعه اسالمی 3

تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت هاي تربیتی با کیفیت مناسب با توجه 
به تفاوت ها و ویژگي هاي دختران و پسران  4
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راهکار 

راهکار 

راهکار 

راهکار 

راهکار 

راهکار 

2-4

3-4

4-4

5-4

6-4

7-4

از  برخوردار  و  دبستانی  پیش  دوره  کامل  پوشش  براي  مقدمات  تمهید  و  ریزي  برنامه 
کیفیت مناسب در تمام کشورهای اسالمی

محروم،  مناطق  در  ساکن  کودکان  و  محروم  مناطق  مدارس  و  مربیان  سازي  توانمند 
نیازهاي  با  دوزبانه  مناطق  همچنین  و  نشین  کوچ  عشایر  شهرها،  حاشیه ی  روستاها، 

ویژه، با تاکید بر ایجاد فرصتهاي تربیتی متنوع و باکیفیت

اولویت بخشي به تأمین و تخصیص منابع، تربیت نیروي انساني کارآمد، تدوین برنامه 
براي رشد،توانمندسازي و مهارت آموزي، ادامه ی تحصیل و حمایت مادي و معنوي دانش 

آموزان مناطق محروم کشورهای اسالمی

در  پسران  و  دختران  و نقش هاي  نیازها  با  متناسب  تربیتی  برنامه ی  تدوین  و  طراحي 
آینده کشورهای اسالمی

طراحي و تدوین برنامه ی تعلیم و تربیت انعطاف پذیر، متناسب با ویژگي هاي شخصیتي 
و  خاص  استعدادهاي  شکوفایی  منظور  به  کودکان  گوناگون  استعدادهاي  محیطي  و 

افزایش کارآمدي و مفید بودن آنها

ساماندهي و به کارگیري بهینه و اثربخش منابع انساني و توزیع عادالنه ی آن در سراسر 
کشورهای اسالمی
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راهکار 

راهکار 

راهکار 

1-5

2-5

3-5

تعاون،  و  نیکوکاري  فرهنگ  بسط  براي  معنوي،  و  مادي  از  اعم  الزم  انگیزه ی  ایجاد 
مشارکت پذیري و مشارکت جویي در جامعه و در بین افراد متمکن با الهام از آموزه هاي 
با تاکید بر استفاده مناسب از رسانه ها و برگزاري اردوهاي جهادي برای تقویت  دیني 

دوره های پیش دبستانی

ایجاد ساز و کارهاي مناسب براي حفظ و ارتقاي مستمر سطح مشارکت واقفین و خیرین 
مدرسه ساز از قبیل نامگذاري مدارس به نام ایشان، مشارکت آنان در مدیریت مدارس 

خیرساز، مشارکت دولت در تأمین هزینه هاي این مدارس

تقویت و گسترش مدارس غیر دولتي با اصالح و بازنگري قوانین و مقررات موجود

جلب مشارکت ارکان سهیم و موثر و بخش عمومي و غیردولتي در تعلیم و تربیت پیش دبستانی 5

راهکار  1-6

تربیتی، استانداردهاي  اقتضائات برنامه ي  با  متناسب  تربیتي  ساخت فضاهاي  و  طراحي 
از  استفاده  بر  تأکید  با  آموزان  دانش  جنسیتی  تفاوت های  و  اقلیمي  شرایط  تربیتي، 

فناوري هاي نوین ساخت و تجهیزات آموزشي و رعایت الگوي معماري اسالمي

ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتي با ویژگیها و نیازهاي دانش آموزان و اقتضائات فرهنگ 
اسالمي - ایراني- انقالبی و شرایط اقلیمي، فرهنگي و جغرافیایي 6
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توسعه ي ظرفیت پژوهش و نوآوري، نظریه پردازي و مستند سازي تجربیات تربیتي بومي 7

راهکار 

راهکار 

راهکار 

راهکار 

1-7

2-7

3-7

4-7

بین  در  پژوهش  و  تفکر  فرهنگ  گسترش  براي  موجود  از ظرفیتهاي  بهینه  استفاده ی 
و  دبستانی  پیش  وتربیت  تعلیم  نظام  نیاز  مورد  پژوهشگر  تأمین  و  مربیان  مدیران، 

حمایت از پژوهشگران فعال و مجرب

تدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران توانمند پیش دبستانی و هدایت موضوعات و 
اهداف پژوهشي در راستاي تحقق اهداف تعلیم و تربیت مربوط

حمایتهاي مادي و معنوي از طرحهاي موفق و نوآوري هاي تربیتي بومي، مستندسازي و 
انتشار یافته هاي پژوهشي و ایجاد بانک اطالعاتي فعال و کارآمد

حمایتهاي مادي و معنوي از کرسي هاي نظریه پردازي در علوم تربیتي و روشهاي تعلیم 
و تربیت و فراهم آوردن زمینه کاربست یافته هاي جدید و نوآوري در مدارس و نظام 

تعلیم و تربیت پیش دبستانی
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ساختار نظام هدایتگر و بازی محور هفت سال اول، با مخاطب سه گروه سنی 3، 4 و 5 
سال، شامل دو بخش آموزش خانواده به عنوان رکن اصلی مواجهه با کودک و برنامه های 
راهبردی بازی محور با هدف تقویت حس زیبایی شناختی و کمال طلبی برای کودکان 

است.

از آن جایی که غرض ما از تربیت)هدایت(، رشد و شکوفایی فطرت انسان می باشد، لذا 
واضح است که می بایست تمامی ظرفیت ها و استعداد های او را شناخت تا براساس آن ها، 
را  انسان  از  نمود. بدیهی است شناخت حقیقی و موثق  برنامه ی هدایتی تنظیم  بتوان 
می بایست از خالق وی دریافت نمود نه مکاتب فکری مختلف که ساخته ی بشر می باشد. 

لذا ما اساس برنامه های تربیتی)هدایتی( خود را انسان شناسی اسالمی می دانیم.
بر اساس انسان شناسی اسالمی، وجود انسان دارای سه بعد و میدان می باشد: میدان 
آگاهی های انسان)که شامل:دانش، تفکر، حافظه، تخیل، تداعی و...می باشد( که مرکز 
آن در مغز انسان است. دوم، میدان گرایش ها و تنفرات و عالقه های آدمی)احساسات، 
عواطف،حب و بغض ها و...( که مرکز آن قلب و فؤاد می باشد. سومین بعد، میدان عمل 
می باشد)که همان رفتار اعضا و جوارح است(. در میان این سه بعد، حوزه ی گرایش های 
انسان نسبت به حوزه ی آگاهی و عمل از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع معنای 

تربیت، دستگیری از اندیشه و عمل به منظور تغییر گرایش ها در قلب یا فؤاد است.

برنامه ی عملیاتی نظام تربیتی

راهبردهای طراحی محتوا و برنامه ریزی عملیاتی

ساختار نظام تربیتی »هدایتگر و بازی محور مبتنی بر ویژگی های فطری کودک« 
در هفت سال اول:

در  اول(  )فصل  تربیتی  نظام  مبانی  و  اسالمی  انسان شناسی  دادن  قرار  مبنا   -1
شناخت استعدادها و ظرفیت های مربی و متربی:
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2- داشتن نگاه هدایتی به تربیت :

لذا از طرفی باید ظرفیت های قلب یا فؤاد برای تربیت)ادبار و اقبال قلب، نورانیت قلب 
توسط علم، رو برگرداندن قلب بر اثر فشارهای زیاد و...( را کامال مورد توجه قرار داد و 
از طرف دیگر از بعد عمل و آگاهی، جهت تغییر در گرایش های فرد بهره ی الزم را برد. 

در این راستا:
 توجه به جنسیت

 توجه به ابعاد مختلف وجودی و شاکله ی انسان
 توجه به تفاوت های فردی

 توجه به عوامل محیطی
 توجه به غذای حالل و طیب و اثرگذاری آن بر ابعاد شاکله ی انسان

 توجه به متربیان و اثرگذاری الگویی آنان بر کودک
 توجه به والدین و اثرگذاری الگویی آنان بر کودک

 توجه به محوریت گرایشات انسان در مقابل آگاهی ها و رفتار 
بسیار حائز اهمیت است.

هدایت یعنی بستر سازی و اختیار دادن به متربی در طی مسیر: در فرایند هدایت، تعامل 
مربی و متربی به گونه ایست که گوهر انسانیت )اراده( را دارای ارزش ویژه ای می داند. 
هادی، تنها زمینه ساز و بستر ساز است. برخالف تربیت که در آن اراده کمتر مورد توجه 

قرار می گیرد.
نهفته است. در حقیقت، واژه ی تربیت در لغت در مورد گیاهان  در تربیت، نوعی جبر 
مصداق دارد و یا در مورد کودک شیرخوار که هنوز اراده ای ندارد. اما هدایت، کمک به 
رشد یک انسان و سوق دادن وی به سوی هدف همراه با نوعی اختیار، ادراک، تعقل و 

توجه به اراده، استقالل و آگاهی فرد است. لذا مربی هدایت گر است نه تربیت کننده.
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در هدایت، مربی )هادی(، ضمن ارج نهادن به کرامت انسانی، حق انتخاب و آزادی در 
تصمیم گیری را به وی می دهد و از القا کردن و بهره گیری از جذابیت هایی که متربی را 
بی اراده و مسحور نماید، اجتناب می ورزد و بنابراین بیشتر از آنکه به نتیجه بها دهد به 

رشد مستمر و طی مسیر متربی اهمیت می دهد.
مهمترین تفاوت هدایت با تربیت این است که در مسیر هدایت متربی اصل می باشد و 
باید خودش را پیداکند. در قرآن کریم نیز خطاب به پیامبر)ص( آمده است: تو نمی توانی 
هرکس را که دوست داری هدایت کنی . خودشان باید بخواهند . این خود خیلی نقش 

دارد.
حفظ کرامت انسان به این است که فرصت انتخاب و ایجاد انگیزه ی درونی توسط خودش 
به او داده شود. فرصت دهیم تا از آموخته هایش و از عالقه های قلبی خودش بهره برداری 
کند و روی پای خودش بایستد و رشد کند و اساسا در این صورت است که می توان گفت 
انسان ارزشی را برای وجود خود کسب کرده است چون خوبی های جبری و غیر اکتسابی 
انسان تمایزی بین او و فرشتگان الهی به وجود نمی آورد و به کلی هدف خلقت انسان را 

نقض می کند. در این راستا:

 توجه به حفظ زمینه ی آزمون و خطا برای کودک در افزایش ادراک و قدرت تامل و 
کنترل درونی در وی 

 توجه به درونی سازی انگیزه ها
 توجه به کرامت انسان و سیادت کودک در هفت سال اول

 توجه به سعی و تالش متربی
 توجه به توصیف گرایی در مقابل توصیه گرایی

 توجه به تفاوت های فردی افراد 
 توجه به عبرت گیری و یادگیری مستمر بسیار حائز اهمیت می شود.

راهبرد هدایتگری در هفت سال ابتدایی زندگی، بسترسازی برای مواجهه ی حداکثری 
کودک با گرایش ها و ویژگی های فطری خویش و فراهم شدن زمینه ی رشد عقل ورزی در 

وی است که مبتنی بر مطالب ذکر شده خواهد بود.
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3- تدوین اهداف سالیانه:
با توجه به مبانی نظام تربیتی و محوریت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری 
اسالمی ایران، اهداف سالیانه در سه حوزه ی شناختی، مهارتی و گرایشی و شکل گیری 
شایستگی های پایه تنظیم می گردد و نیز اهداف مّد نظر برای رسیدن به حّداکثر ظرفیت 
کودک در پایان هفت سال اول، متناسب با نگاه توحیدی در برنامه ریزی ها لحاظ می گردد.

نظام هدایتگر 
بازی محور

عالقه محوری 
)میدان گرایش ها(

پیش دبستان 2 )5 ساله ها(

رشد مهارت های 
شناختی،رفتاری 

ورزش و تربیت 
بدنی)یک ساعت 

در هفته(

سفر به دور دنیا 
)دو ساعت در 

هفته(

بازی های شناختی 
)یک ساعت در 

هفته(

روزبازی هدفمند 
)چهار روز در 

هفته(

بازی های 
انتخابگری)یک 
ساعت در هفته(

بازی با شن و 
سفالگری)یک 
ساعت در هفته(

بازی های هویت 
ساز جنسیتی)یک 
ساعت در هفته(

آموزش خانواده هدایتگری کودک

مهارت های دست 
ورزی -در قالب 

روز بازی

قصه و نمایش -در 
قالب روز بازی

مهارتهای کاردستی و 
کاردستی های تولیدی-

کارآفرینی

نقاشی خالق-در قالب 
روز بازی

چهارچوب پذیری

در مجموع:
 22 ساعت آموزشی 

در هفته



فصل ششم - برنامه ی عملیاتی نظام تربیتی

153

در مجموع:
10 ساعت آموزشی 

در هفته

نظام هدایتگر 
بازی محور

عالقه محوری )میدان 
گرایشات(

پیش دبستان 1 )4 ساله ها(

رشد مهارت های 
شناختی،رفتاری 

بازی با شن و 
سفالگری)نیم 
ساعت در هفته(

ورزش و تربیت 
بدنی)یک ساعت 

در هفته(

روزبازی هدفمند 
)سه روز در هفته(

آموزش خانواده هدایتگری کودک

مهارت های 
دستورزی

قصه و نمایش

کاردستی-در قالب 
روز بازی

نقاشی خالق-در قالب 
روز بازی
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در مجموع:
3 ساعت آموزشی 

در هفته

نظام هدایتگر 
بازی محور

عالقه محوری )میدان 
گرایش ها(

مهردانه )3 ساله ها(

رشد مهارت های 
شناختی،رفتاری 

بازی با شن و 
سفالگری)نیم 
ساعت در هفته(

ورزش و تربیت 
بدنی)یک ساعت 

در هفته(

روزبازی هدفمند 
)دو روز در هفته(

آموزش خانواده هدایتگری کودک

مهارت های 
دستورزی

قصه و نمایش

بازی های ارتباط 
با طبیعت)آب و 

خاک( و...

ساختار آموزش خانواده
برنامه های منسجم آموزش خانواده در قالب جلسات آموزش مجازی هفتگی )یک ساعت 
در هفته( برای والدین برگزار می گردد و مفاهیم پایه ی ارتباط با کودک متناسب با مبانی 
انسان شناسی اسالمی در هفت سال اول، نظام تشویق و تنبیه و جایگاه پدر و مادر در 

خانواده از اهم موضوعات و سرفصل های آموزشی در این جلسات است.
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در  یک ساعت  هفتگی)  آموزش  جلسات  قالب  در  مربیان  آموزش  منسجم  برنامه های 
هفته( برای مربیان برگزار می گردد و مهارت های مربیگری و ارتباط با کودک متناسب 
با مبانی انسان شناسی اسالمی در هفت سال اول، شناخت ویژگی های کودک و رشد 
شخصیت کودک بر اساس مبانی انسان شناسی اسالمی و مهارت های فناوری از اهم 

موضوعات و سرفصل های آموزشی در این جلسات است.

ساختار آموزش مربیان

ساختار تشکیالتی نظام هدایتگر و بازی محور 

مدیریت مجتمع

واحد دفترداری و
واحد اجرایی آی تی

واحد آموزش )با رویکرد 
وحدت محور فرهنگی/

اموزش/مشاوره(

آموزش 
خانواده

مربیان 
کالس ها

مدیریت مقطع پیش دبستان
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رشح پورتال عنوان بازیکده

متامی زندگی کودک زیر هفت سال در بازی معنا می شود.

هدف بازیکده ی بازی و تجربه، هامن طور که از اسمش مشخص است، این است که کودک بتواند در قالب 

سیر بازی های هدفمند و طراحی شده، ضمن یادگیری غیر مستقیم مهارت های شناختی و رفتاری، عالیق و 

متایالت اصلی و متناسب با سن خود را تجربه کند و از طریق ارضای این متایالت، آماده ی ورود به هفت سال 

دوم زندگی شود. در این صورت است که کودک در آینده می تواند با یک شناخت نسبی از خود، تبدیل به یک 

انسان خودساخته شده و در تصمیم گیری ها آزادانه انتخاب کند.

متامی این اهداف، توسط تیم پژوهشی متخصص، در قالب تخصصی بازی های هدفمند، طراحی شده و اجرا 

می گردد.

بازی و تجربه

بازیکده ی سفر به دور دنیا با محوریت ایجاد عالقمندی به زبان قرآن به عنوان مقدمه ای بسیار رضوری برای 

ایجاد رویکرد دینی و بر مبنای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طراحی گردیده است.

ایرانی اسالمی و  با ملل مختلف، تقویت هویت  بازیکده، اشنایی  این  از جمله اهداف جزئی مورد نظر در 

انقالبی، شناخت پیامرب اسالم )ص) به عنوان اولین الگوی کامل مبارزه با ظلم و .... است. طرح درس های مورد 

نظر در قالب بازی و مطابق با اصول نظام آموزشی مرجع، طراحی شده و اجرا می گردد.

در این بازیکده، کودکان با سوار شدن بر کشتی چوبی موجود و در قالب های مختلفی مانند بازی، قصه، اردو، 

کاردستی و غیره و نیز به همراه مربی ویژه و کارآمد به رسزمین های مختلف سفر می کنند.

سفر به دور دنیا

هدف اصلی این بازیکده تقویت مهارت های دست ورزی و تقویت قوه ی تخیل و تفکر خالق کودکان و زمینه 

سازی تفکر تولیدی و کارآفرینی متناسب با نیاز های رده ی سنی کودک می باشد.

پیشربد اهداف در این بازیکده در دو بخش:

یک: طرح درس های ویژه ی آموزش غیر مستقیم بخش هایی از کتاب »با هم یاد بگیریم « مصوب وزارت 

آموزش و پرورش و نیز دو: طرح درس های تخصصی نوشته شده، مطابق با سیر گام به گام قیچی کردن، چسب 

زدن و دوخت و نیز با بهره گیری از متد های نوین، برنامه ریزی و اجرا می شود.

کاردستی )دوخت، 

چسب و قیچی و 

تولیدی/ کارآفرینی(

هدف اصلی این بازیکده ضمن ایجاد حس نشاط و برقراری احساس آرامش ناشی از ارتباط کودک با طبیعت، 

تقویت مهارت های ذهنی اوست. تقویت مهارت های ذهنی شامل تقویت هوش تجسمی- فضایی، منطق و 

ریاضی، تقویت و هامهنگی ماهیچه های دست و چشم، تقویت و پرورش قدرت تخیل و خالقیت، پرورش و 

تقویت دقت و مترکز و ... می باشد.

اجرا  و  طراحی  هدفمند،  های  بازی  تخصصی  قالب  در  متخصص،  پژوهشی  تیم  توسط  اهداف،  این  متامی 

خواهد گشت.

سفال و شن

هدف اصلی این بازیکده تقویت مهارت های دست ورزی کودکان و آماده سازی آنها برای آموزش بهرت حروف 

الفبا در مقطع دبستان، می باشد. 

تقویت مهارت های دست ورزی در این بازیکده در دو بخش: 

یک: طرح درس های ویژه ی آموزش غیر مستقیم بخش هایی از کتاب »با هم یاد بگیریم « مصوب وزارت 

آموزش و پرورش و نیز دو: طرح درس های تخصصی نوشته شده ، مطابق با سیر گام به گام در دست داشنت 

اختیار قلم با بهره گیری از متدهای نوین نقاشی خالق ، برنامه ریزی و اجرا می شود.

نقاشی خالق

شرح کلی بازیکده ها
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رشح پورتال عنوان بازیکده

هدف اصلی این بازیکده ، آموزش غیر مستقیم مهارت هایی است که کودک برای ورود به اجتامع به آنها نیازمند 

است . مهارت هایی از قبیل دوست یابی ، اعتامد به نفس ، خودشناسی )توانایی های متامیز افراد)... قصه ها 

توسط تیم متخصص پژوهشی برمبنای اهداف و مطابق با اصول نظام آموزشی و نیز با توجه به ویژگی های 

کودک پنج شش ساله نوشته می شود.

قصه  قالب  در  کودک  شنیداری  و  مهارت کالمی  تقویت  بازیکده  این  در  نظر  مورد  اهداف جزئی  از جمله 

گویی خالق است.

پوشیدن دامن های مخصوص قصه گویی توسط خاله قصه گو و کودکان ، فضای بهرتی را برای ورود به شهر 

قصه ها فراهم می کند.

قصه و منایش

عنوان این بازیکده برگرفته از کتاب» با هم یاد بگیریم«، مصوبه ی آموزش و پرورش می باشد ؛ محتوای موجود 

در این کتاب با هدف تقویت مهارت های شناختی و رفتاری مورد نیاز کودک برای ورود به دبستان، همچون 

مهارت طبقه بندی کردن ، دسته بندی کردن ، مشاهده کردن ، اجتامعی شدن و دست ورزی و .... نگاشته 

شده است. 

طرح درس های این محتوا، با جلسات متعدد تیم پژوهشی و بر اساس اصول نظام آموزشی پیش دبستان، در 

قالب بازی، نوشته شده است. 

ماهان و ماهور

تامین سالمت، شادابی و  به ساحت زیستی و بدنی و تقویت قوای جسامنی کودک،  با توجه  بازیکده  این 

نشاط در کودک و نیز بسرتسازی و تجربه ی فعالیت های گروهی هدفمند، مترکز، چابکی و آغاز ورزش های 

تخصصی برگزار می گردد.

تربیت بدنی

این بازیکده با هدف مواجهه ی کودک با انتخاب های ساده به سخت و شکل گیری قدرت تامل در کودک و 

زمینه سازی رشد عقل در کودک تشکیل گردیده است.

در طرح درس های این بازیکده، کودک با دیدن عارضه ی انتخاب های خود، به سمت تامل سوق داده می 

شود و با ادراک درونی و تامل، مسیر رشد عقل و کنرتل درونی در کودک فعال می گردد.

انتخابگری

در این بازیکده، کودک با مواد ساده و برخی خوراکی ها دست ورزی کرده با تقویت عضالت ریز نوک انگشتان 

دست، احساس مثبت و آرامش و رشد توامنندی ها را کسب می کند و در تجربه های کودکانه خود، مهارت 

آموزی می کند.

 در جریان طرح درس های این بازیکده، کودک استقالل طلبی خود را تجربه کرده با تالش و زحمت، به نتایج 

بهرتی می رسد و از تالشگری خود لذت می برد.

دست ورزی با

خوراکی ها و مواد 

در این بازیکده، کودک با ارزشمندی و منفعت چهارچوب از طریق درگیر شدن با تجربه، حل مساله و تفکر، 

آشنا می گردد، قانون و اطاعت پذیری را به نفع خود می داند و برای رسیدن به نتایج بهرت تالش می کند و در 

این مسیر استقامت به خرج می دهد.

 طرح درس های این بازیکده، کودک را آماده ی ورود به هفت سال دوم و فاصله گرفنت از آزادی بی قید و 

رشط می گرداند.

چهارچوب پذیری

شرح کلی بازیکده ها
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جدول 5- استاندارد کالس و روزهای حضور متناسب با سن کودک

تعداد کودکان در هر کالس تعداد روز و ساعت حضور سن کودک

6 نفر دو روز سه ساعته در هفته به همراه مادر سه ساله ها

8 نفر سه روز سه ساعته در هفته چهار ساله ها

15 نفر پنج روز پنج ساعته در هفته پنج ساله ها

قالب های اجرایی در برنامه های تربیتی پیش دبستانی

نحوه ی ترمیم و به روزرسانی سند نظام تربیت پیش دبستانی امین

1- روز بازی هدفمند 
2- اردوهای درون مدرسه ای و برون مدرسه ای

3- اردوهای مادر و کودک
4- اردوهای خانوادگی

فرایند ترمیم این سند در بازه های زمانی یک ساله توسط بنیاد تربیتی پیش دبستانی 
امین و بر اساس یافته های اجرایی و پژوهشی انجام می شود و در اختیار مدارس پیش 

دبستانی مجری در کشورهای اسالمی قرار می گیرد.
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