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 چکیده
 2195ترین اقدامی است که جامعه جهانی برای رسیدن به توسعه پایدار از ساال به ظاهر جامع 2131سند      

باشااد واااوی ماای ین هاادا اصاالی سااند مااذکورتاااکنون باار ون توافااه نمااوده اساات  ومااوزش کااه  هااارم

شمول و همگانی خود را نشان دهد  باا ایان کند به شکل قواعدی جهانهایی است که تلاش میدستورالعمل

وال اصل مذکور تجلای ناوعی ترکار اومانیساتی اسات کاه ریشاه در خواسات و اراده کشاورهای  ربای و 

از لحاا   2131اقعیت دلیلی اسات بار ایان امار کاه ساند یافته برای سایر کشورهای جهان دارد  این وتوسعه

نظری، به عنوان نوعی منبع تهدید نرم قلمداد شود که قصد دارد با ارزشها، فرهنگ و اصول فکری و اخلاقی 

های برخی از قادرتهای بازرو و  ی نراو  در ساازمان ملال متحاد جوامع متنوع بشری را با منافع و سیاست

اسالامی را در واوزه -سازی، الگاوی ایرانایواضر تلاش شده است تا با رهیافت بومیهمراه نماید  در مقاله 

توان برای ارائه  نین هایی را میوموزش و پرورش ارائه دهد  سوال اصلی پژوهش این است که  ه شاخصه

قیاه باه ماا توان شناخت؟ نتایج تحها را از طریه  ه منابعی میالگویی مد نظر قرار داد؟ و اصولاً این شاخصه

بایست از اسناد بالا دستی نظام ج  ا  ایران استخراج نماود  های مهم و کلیدی را میدهد که  شاخصهنشان می

در تنااق  هساتند در معرفای یا   2131فلسری خود باا ساند -های فکریها که اصولا در بنیاناین شاخصه

ها، اسناد و مجموعه قاوانین، توصیری دادهکنند  روش تحلیلی و اسلامی به ما کم  می-الگوی بومی ایرانی

 کند  ما را در مطرح کردن مباوث مختلف یاری می

 ، تهدید نرم، الگوی بومی، وموزش و پروش، فلسره تعلیم و تربیت اسلامی 2131سند   کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

یِ قدرتهای عمرهبا به سر رسیدن عصر استعمار و استقلال سیاسی بخش اعظمی از کشورهای مست     

ریزی های مهم در ووزه نظری برای کشورهای تازه استقلال یافته، ایجاد و پایهبزرو، یکی از  الش

های فکری و ارزشی مطابه با جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و اجتماع هر ی  ازونها بود  از همین رو، بنیان

لف، بر اساس ویژگیهای خاص سازی و ارائه الگوهای بومی در قلمرو موضوعات مختمسئله بومی

 های پاسخگو مطرح گردید  ای و ملی به عنوان یکی از رهیافتمحلی، منطقه

ج  ا  ایران از جمله کشورهای در وال توسعه است که از ابتدای انقلاب با ماهیتی تجدیدنظر      

ن های های کلان واکم بر کشورها و سازماطلب، نگرش انتقادی نسبت به ساختارها و سیاست

(  در واقع این موضوع به 11: 9319المللی داشته است )امام جمعه زاده و محمودی رجا، بین

گردد، یعنی زمانی که ی پنجاه شمسی برمیشکل گیری و ظهور انقلاب اسلامی ایران در دهه

ی قدرتهای خارجی، خودکرایی و به خصوص اویای مجدد ارزشهای قطع هر گونه سلطه

های رژیم سابه  عامدانه مورد  رلت بودند، به طور جدی مورد رفته در سیاست اسلامی که رفته

های خواست عموم ملت ایران قرار گرفتند  بیش از  هار دهه است که در راستای اویای ارزش

های زیادی به عمل اسلامی و ساخت هویت ایرانی بر اساس وموزه های اسلامی و انقلابی تلاش

ای نبوده د، اجرا و نائل شدن به  نین امر مهم و بنیادینی، هرگز کار سادهومده است  با این وجو

های خاصی  ه از داخل و  ه از خارج بر سر راه این مسیر خود را بروز است و همواره  الش

ها اجتناب ناپذیر به نظر می رسند و به اند  باید توجه داشت که بخش اعظمی از این  الشداده

جهان سیاسی و جغرافیایی امروز را نشان می دهند  در مرزهای بهم گره  نوعی ویژگی لاینر 

ی مستقیم عصر اند که نتیجهی جهان پیچیده ی معاصر، تغییرات رادیکالی ظهور کردهخورده

اطلاعات و شکل گیری روابط گسترده ی مجازی هستند   نین روابط مجازی فارغ از 
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های انسانی جدیدی ی، باعث بروز هویتهای تحمیل شده به مرزهای فیزیکمحدودیت

شوند که هر  ند ناپایدار و زودگذر ولی گاهاً فراتر از هویت و یا هویت های شناخته شده می

گیرند  متناسب با ساختار سیاسی سیاسی خاصی قرار می-در  هار وب مرزهای جغرافیایی

های   بنابراین ارکانکندجدید شکل گرفته، قدرت در اَشکال جدیدی خود را بازنمایی می

کنند های نظامی خود را تقویت نمیکشیدر وضعیت فعلی با ساز و برو جنگی و  قشون سلطه

بلکه به انحای بسیار نرم و نامحسوس در  ار وب هژمونی جهانی و  یرمستقیم خود را بر سایر 

گاه همانند و نقاط جهان بازتولید کند  در این بین،  همچون گذشته کشورهای مختلف از جای

تر از نظر صنعتی از قدرت بیشتری یکدستی برخوردار نیستند و به طور کلی، کشورهای پیشرفته

المللی متشکل از کشورها باعث های بینگیری نهادها و سازمانبرخوردار هستند  همچنین شکل

قالبی مناسبی شده است که کشورهای قدرتمندتر مطالبات و منافع خود را در  ایجاد زمینه

و وتی به صورت اهداا انسان دوستانه، بسیار بهتر از قبل دنبال کنند  به همین دلیل  جهانی

 شاهد بروز نوعی از تهدید به اصطلاح نرم در دنیای امروز هستیم    

های منحصر به نظام ج ا  ایران همانند سایر کشورهایی که برای وزادی، استقلال و ارزش     

هایی است د، به طور دائم در معرض دست و پنجه نرم کردن با  الشکننخود مبارزه می

ای از ونها در قالب جنگ نرم و تهدید نرم و بدون توسل به زور و اجبار که بخش عمده

شوند  درست از همین جاست که وموزش و تربیت نسلی کارومد، متعهد و وشکار می

وموزش به مثابه صلاوی است که  رسد های مختلف ضروری به نظر میهوشیار به موقعیت

باشد،  را که گاهاً تهدید نرم خود در شکل برای دفع  نین تهدیداتی اجتناب ناپذیر می

ای از ون را می توان در شود  نمونهی عمل وموزشی جامع و کامل بازنمایی میی  برنامه

ای موجود و مشاهده کرد که در عمل، دستوِرکاری است که بر اساس استانداره 2131سند 
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یا مورد خواست کشورهای پیشرفته ی  ربی تنظیم شده  و به شکل هدفی جهانی و مورد 

المللی است ای بیننامهالمللی مطرح است  در ظاهر، این سند توصیهتوافه همه اعضای بین

کند( که برنامه عملی سند مذکور را کند )و نه متعهد میکه کشورهای جهان را تشویه می

یت موضوعش وول مسئله ی توسعه پایدار است، بپذیرند، ون را از راه نظام که محور

 91های اجرایی به مروله عمل برسانند  سند از قانونگذاری خود تصویب کنند و در دستگاه

 هدا جانبی تشکیل شده است  961هدا اصلی و 

به نهادها و ، سند را پذیرفته و جهت اجرایی 9316ج ا  ایران در بدو امر در سال      

به سرعت به عنوان یکی از منابع مهم  2131ربط ابلاغ نمود  با این وجود دستگاهها  ی

تهدید نرم شناسایی شد، از ون جمله شخص مقام رهبری با ورود به مسئله و اظهار نظر 

صریح خود، خواستار توقف قطعی اجرای ون گردید  علاوه بر ایرادات وقوقی ماهوی و 

محتوای سند و هم بر نحوه ی تصویب و اجرای ون از طرا دولت وقت  شکلی که هم بر

 2131گشت  سند های فکری ون بر میسند به بنیان ترین مسئلهوارد بود، مهمترین و اساسی

به طور مستقیم از وبشخور نظامهای اومانیستی، لیبرال و سکولار جامعه ی  ربی تغذیه 

ها، خواستار اجرای ش بدون تخطی از این بنیانکرد  و به خصوص در زمینه اصل وموزمی

ای از طرا کشورهای متعدد در سیستم وموزشی ونها بود  دستورالعمل از پیش تعیین شده

با توجه به تاکیدی که در خود سند بر اهمیت اصل وموزش شده بود، سند مذکور به طور 

برنامه عمل تعریف کلی و در مقوله وموزش به طور خاص، مورد پرسش جدی واقع شده و 

شده برای ون مورد بازبینی قرار گرفته و از اساس مغایر با ارزش های انقلاب، نظام و دین 

 مبین اسلام تشخیص داده شد  
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مقاله واضر قصد دارد با نگاهی به کلیت سند مذکور، تاریخچه و اهداا کلیدی و      

وسعه در راستای اهداا  گونگی تحمیل نرم و بدون اجبار ون به کشورهای در وال ت

ی وموزش را در سند کشورهای توسعه یافته  ربی اصول اصلی و فرعی مربوط به مقوله

بررسی کند  برای نایل شدن به این هدا، درک نقاط مغایر و متناق  با ارزشها، اصول و 

 هایمجموعه قوانین ج ا  ایران از طریه مراجعه و تطبیه ون با اسناد بالادستی که شاخصه

رسد  بررسی و مطالعه اند ضروری به نظر میتربیتی و وموزشی را مورد توجه قرار داده

سازی باشد که قصد دارد از خلال ی شکل گیری رهیافت بومیتواند زمینهمذکور خود می

اسلامی در  -روشن نمودن زمینه های مغایرت و رویکرد اسناد بالادستی، الگوی بومی ایرانی

 ش را نشان دهد ووزه وموزش و پرو

 

 های پژوهشاهداف و پرسش

با توجه به توضیحات فوق، هدا مقاله واضر شناخت هر  ه بیشتر جایگاه فعلی      

گری ریزی ج ا  ایران است  این مهم در راستای روشنوموزش در ساختار سیاسی و برنامه

ای همچون سند های بروز یافته جهت درک رهیافت و عملکرد ج ا  ایران در مقابل  الش

در قالب ی  تهدید نرم ما را رهنمون خواهد ساخت  برای دستیابی به این هدا،  2131

ی   2131سوالاتی که در این مقاله به دنبال ون هستیم شامل این موارد هستند:  را سند 

تهدید نرم است؟ وموزش  گونه در این سند توضیح داده شده است و  گونه از مبانی 

ما به کدام یند و یا اسناد داخلی  2131گیرد؟ در مقابل سند  ربی وام میفکری و مکاتب 

 کند؟ می توانیم متوسل شویم؟ این اسناد  گونه به پروراندن ی  الگو بومی کم  می
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 پیشینه ی پژوهش

، باعث تولید انبوهی از 2131های به وجود ومده وواشی سند در سال های اخیر، وساسیت     

ی سند از زوایای ثاری شده است که هر ی  به طریقی سعی در بررسی و مطالعهها و ونوشته

بندی نمود: دسته ی اول توان دو دسته عمده از مطالعات را طبقهاند  در این زمینه میمختلف داشته

، تمرکز خود را بر مقولاتی 2131ونهایی هستند که در جهت اثبات نظری تهدید نرم بودن سند 

اند که از ون ه اهداا سند با  ساختارهای سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی قرار داده ون عدم تطاب

جمله می توان به پژوهش های زیر به عنوان  ند نمونه رجوع نمود  در مقاله یوسف پور و دیگران 

اند به این پرسش مهم بپردازند که یونسکو، نویسندگان سعی کرده 2131با عنوان تحلیلی بر سند 

کند و این هدا تا  ه اندازه با زندگی ایرانی اسلامی مطابقت دارد   ه هدفی را دنبال می 2131

های اند که اشکالات و مغایرتعلیرضا محب و عبدالرشا برزگر نیز در پژوهش خود تلاش کرده

ها را با اسناد بالادستی مورد مطالعه قرار دهند  در همین دسته گروهی از پژوهش 2131سند 

اند ابعاد دیگر سند از ون جمله بعد وقوقی ون و به خصوص ایرادات شکلی و ماهوی هخواست

موجود را در پذیرش و تصویب ون توسط دولت موشکافانه مورد تحلیل قرار داده و در این زمینه 

روشنگری نمایند  مانند یادداشت سید محمد مهدی  مامی تحت عنوان تحلیل وقوقی ماهیت و 

و جایگاه ون  2131که با رویکردی کاملا وقوقی به بررسی ماهیت وقوقی سند  2131اعتبار سند 

در اسناد و قوانین ج ا  ایران، موارد مغایرت ون با قانون اساسی و نیز اشکالات وقوقی موجود در 

 عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی در ارتباط با سند پرداخته است 

و با توجه به تخصص خود به  2131اصلی مورد نظر سند هدا  91دسته دوم اما با توجه به      

اند  به طور مثال در همایش نگرش علمی و موضوعات  مثل مسئله زنان، وموزش و  یره پرداخته

، سید سمیه و سید جواد خاتمی تاثیرات اجرای سند 9316کاربردی به عراا و وجاب در سال 
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مطرح کردند  در راستای تحقیه در همین در زمینه افزایش یا کاهش عراا و وجاب را  2131

دسته از مطالعات، در تحقیه واضر به بررسی مقوله ی وموزش به عنوان یکی از اهداا اصلی 

پردازیم  در این پژوهش قصد این است که بار دیگر ضمن بازنگری می 2131مطرح در سند 

را که به موجب ونها ، سند ، زمینه هایی 2131موضوع نامبرده و نحوه ی پرداختن به ون در سند 

گیرد بیان کرده و از با قوانین، اصول و ارزش های ج ا  ایران در تناق  و تضاد قرار می 2131

طریه همین رهیافت، الگوی بومی را معرفی نماییم که از خلال فهم مجموعه اسناد بالادستی ج  

بیان نکات مغایر با قوانین ج ا   ا  ایران قابل طرح است  در واقع نوووری مقاله ی واضر صرفًا در

ایران نیست، بلکه با اقدام به بررسی به خصوص اسناد بالادستی می خواهد الگویی را با رهیافت 

 ارائه دهد   2131بومی سازی مرهوم وموزش در سند 

 

 چارچوب نظری 

دارد ن میا عا« سازی علوم انسانیرهیافت بومی»ابراهیم برزگر در مقاله ی خود در باب      

ای در علوم های گوناگون در فلسره ی علم که قصد بررسی مقولهکه هر ی  از رهیافت

شناسی و شناسی، معرفتطبیعی و یا علوم انسانی را داشته باشند، از سه ارکان هستی

شناسی شروی عام است که  ه  یزی وجود دارد و شناسی برخوردار هستند   هستیروش

بایست شناسانه میمچنین در قلمروی هر علم خاص پرسش هستیکند  ه گونه عمل می

این طور طرح شود که  ه  یزی برای شناخت وجود دارد؟ پرسش از  گونگی شناخت 

شناسی وجود دارد را  گونه شود  یعنی  یزی که در هستیشناسی مربوط میبه معرفت

روشی است که از طریه  ابزارها و شناسی دربرگیرندهتوان شناخت؟ و در نهایت روشمی

(  بنابراین  نانچه قرار 39-33، 9331توان به شناخت مورد نظر دست یافت )برزگر ،ون می
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به ویژه در مبحث وموزش مورد مطالعه قرار گیرد،  2131سازیِ سند باشد مقوله ی بومی

بایست بر مبنای سه رکن  کر شده، موضوع بازسازی شود  اولین قدم به شناخت سند می

ای است برای ترکر ی شروع که  الش سند مذکور بوده و دستمایه یعنی همان نقطه 2131

، 2131سازی وموزش  پرسش افکنی پیراموِن وموزِش مطرح شده در سند در ارتباط با بومی

ای که بیانگر مغایرت با  فرهنگ بومی، مذهبی و های شناخته شدهما را به معضلات و  الش

 سازند ج ا  ایران است رهنمون می  ار وب نظام سیاسی

های ملی بایست این نکته را مورد تاکید قرار داد که ضرورت شناخت شاخصدر ادامه می     

وموزش در ایران و در نتیجه معرفی ی  طرح بومی بر اساس ونها امری است که صرفاً به سند 

دین فرامرزی وادث شده در شود، بلکه  نانچه در بالا  کر شد تحولات بنیامحدود نمی 2131

دهد در عمل، جهان کنونی است که  نین ضرورتی را ایجاد نموده و ون را در اولویت قرار می

تر در قالب تر و جهانیونچه تحت عنوان قدرت نرم امروزه مطرح است در ی  مقیاس عظیم

وع به تعبیر های فرهنگی کشورها قابل شناسایی است  این موضتغییرات شکل گرفته در بنیان

پذیرد که از طربه ارتباطات یافته شده کاستلز به شکل نوعی انتقال فرهنگ صورت می

شود با هایی از عقاید و رفتارها را شامل میشود  را که ووزه فرهنگ که  نظامتر میپیچیده

گردند های بنیادین میهای نوظهور د ار دگرگونیهای جدید و رسانهظهور تکنولوژی

شود که گیری هویت های جدیدی می(   نین دگرگونی نیز باعث شکل9331:39ز،)کاستل

هویتی »ا لب ناپایدار و در وال تغییر هستند  هویت فرد در فضاهای مجازی و سایبری امروز 

(  بنابراین بازنمایی ی  الگوی بومی از ی  996: 9339است )نوابخش و همکاران،« دیجیتالی

های متراوت جغرافیایی، تاریخی، مذهبی، قومی و زبانی تگاهطرا معطوا به شناخت خواس

ی جهانی و امکانات ون در تاثیرگذاری نامحسوس بر است و از طرا دیگر به شناخت جامعه
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های مختلف پیوند خورده است  در واقعه این هر های متراوت با فرهنگاشخاص در سرزمین

انند مسیر وموزش را در هر نظام سیاسی تودو عناصر به نوعی منابع قدرتی هستند که می

جغرافیای کاملًا تغییر داده و به نرع خود مصادره کنند  با داشتن  نین بینشی، در مجموع اهمیت 

تواند از طرفی خود به شکل قدرت نرم باشد و از سوی وموزش به مثابه شمشیر دولبه ای که می

به عنوان یکی از  2131است که گردد  به همین دلیل دیگر ضد قدرت مذکور، مطرح می

اهداا اصلی مطرح است و برنامه ی عملی جامعی با اهداا و نتایج ویژه برای ون بیان داشته 

توان سند شده است و اصولًا رسیدن به توسعه ی پایدار، بدون ون میسر نخواهد بود  هر  ند نمی

ا دانست، اما ونچه بیش از همه مذکور را به طور کلی رد کرد و ون را فاقد ارزشهای انسانی وال

مورد سوال است بنیان های فکری می باشد که سند مذکور بر پایه ی ون وموزش را مبنا قرار 

باشند که در ها و مکاتب کشورهای محدودی می ای از اندیشههایی که  کیدهدهد؛ بنیانمی

تصادی، فرهنگی و نیز نهایت قصد مصادره ی افکار و توجهات همگانی را در راستای منافع اق

 سیطره ی معنوی و  یر مستقیم خود بر جهان دارند 

برای اینکه بتوان در این نبرد پیروز شد باید زمین بازی جدیدی تعریف کرد بدین معنا      

که زیرساخت ارتباطاتی و اطلاعاتی کشور به معنای واقعی از سخت افزار تا نرم افزار 

منطه با اصول و قوانین اسلامی پردازش و نظریه پردازی مربوط به بومی سازی، تحلیل و 

 (  5: 9313شود )ویدری، جعرر و همکاران، 

 

 روش تحقیق: 

جهت پیشبرد مطالعه واضر، از روش توصیری و تحلیلی داده ها بهره خواهیم برد  به      

 و مسائل پیرامون ون، تلاش خواهیم کرد تا زوایای 2131همین جهت ضمن بررسی سند 
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شکل گرفته از سند را تحلیل کرده و به طور ویژه معضلاتی را که در بحث مربوط به 

وموزش وجود دارد از طریه  کر این موارد به طور واضح تری در مقاله بیان کنیم  پس از 

ون از طریه بررسی مسئله وموزش به خصوص در اسناد بالادستی و همچنین با تکیه بر 

اسلامی را با -سند مذکور و اسناد مربوطه داخلی، الگوی بومیتراوت های فلسری فی مابین 

 روشی تطبیقی استخراج نموده و ان را تحلیل نمایم  

 

 های پژوهش:یافته

مورد توافه دولتها زیادی قرار  2195سند توسعه پایداری است که در سپتامبر  2131     

المللی پایدار جامعه بینهدا جانبی برای رسیدن به توسعه  961هدا اصلی و  91گرفت؛ 

» خوانیم: سند  این طور می 25بند « دیدگاه ما »در بخش در ون تشریح شد   2131در سال 

سااطوح شااامل: اوان کودکاای، ه مااا متعهااد هسااتیم کااه ومااوزش کیراای را در هماا

نیام کش میلاچناان تاماا هم    ای ارائاه دهیام  ابتدایاای، ّ متوساطه، عالای و فنای و ورفاه

کاه کاودکان و جواناان در محیطای ساازنده رشاد کنناد تاا استعدادهایشاان شاکوفا شاود 

مناد شاوند و باه ایان ترتیاب، باه کشاورها کما  خاود بهره هو از تمامای وقاوق وقا

امان و  جااد مادارساز طریه ای "ساود جمعیتای"بهاره منادی از  هکنیام تاا در ساایمی

 نانچه « .هاای منساجم، تاوان رشاد اقتصادیشاان را ارتقااء بخشاندجواماع و خانواده

خوانیم این اهداا، بیان ورمان شهری است که در ون قصد کشورهای عضو را بر نوعی می

المللی قرار داده است که بر اساس ون کودکان و نوجوانان و همچنین همکاری متعهدانه بین

وه برخورداری از وموزش در محیط های امن را دارند و از این طریه کشورها  بزرگسالان

مند می شوند  از سرمایه ی تولیدی واصل از وموزش در توانمندی رشد اقتصادی خود بهره
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با این وجود، وقیقتی که در زیر این الرا  فریبنده قرار دارد واکی از قدرتی است که 

ون هم برای کشورهایی که تلاش دارند نظام فکری و  وورد، نین وموزشی به همراه می

ساختار اومانیستی خود را به شکل ی  الگوی جهانی صادر نمایند  از این روست که سند 

 مذکور از جمله ابزارهای تهدید نرم به شمار می وید  

 

 به مثابه تهدیدی نرم 0202سند 

مریکایی به قرن نوزدهم و زمانی که نگار وی جنگ نرم را فرید زکریا، روزنامهپیشینه     

راند  او انگلستان به عنوان استعمار بزرو قرن بر بخش مهمی از دنیا سیطره داشت، پیش می

گوید در این دوران، بریتانیا توانست از طریه فرهنگ و ادبیات خود )شکسپیر،شرلوک می

زشهای مهمی مثل ی ورهولمز،اوییس کارول و ولیس در سرزمین عجایب( و یا وتی اشاعه

 Zakariaراگبی نرو  خود را در قرن نوزدهم و اوایل بیستم تا این اندازه گسترش دهد )

2008, 179-180    ) 

در پاسخ به  9111با این وجود، اصطلاح جنگ نرم را به طور رسمی جوزا نای در      

کار گرفت   نظریاتی که بر این باور بودند که قدرت ومریکایی در وال انحطاط است، به

ای دیگر بازتعریف کنیم، قدرت ومریکایی نه نای تاکید داشت که اگر قدرت را به گونه

تنها به پایان نزدی  نشده است و نه تنها در وال انحطاط نیست، بلکه در شکل دیگری 

خود را بازسازی خواهد کرد  در نتیجه نای از این واقعیت به زعم خود دفاع نمود که 

المللی بازی خواهد نمود، ونهم قدرتی ی بینای در عرصهبعد، نقش فزاینده ومریکا از این

شود، بلکه از راه قابلیتی که نه با توسل به زور و نیروی نظامی و ادوات جنگی بازنمایی می

که در مسحور کردن و اقناع نمودن سایر کشورها به دست خواهد ومد، نهرته خواهد بود  
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ای واصل منابعی از جمله قدرت اقتصادی قدرت نرم شکل گرفتهنای تاکید دارد که  نین 

المللی از جمله در سازمان ملل متحد، در و نظامی، ژست و موقعیت کشور در عرصه بین

های مذهبی، اقتصادی، روابط با سایر کشورها، در جا به و فریبندگی فرهنگی، در ایده

و علمی وی نهرته است  همچنین فلسری و سیاسی و همچنین در سطح پیشرفت تکنولوژی 

بر اساس نظر وی، جایگاه ی  دولت در نهادهای بین المللی است که که به وی اجازه 

های مهم دخالت داشته باشد و نقش کلیدی بازی دهد تا در ایجاد تصمیمات و بحثمی

مللی ی بین الگیر به عرصهای  شمی خود را به گونهنماید و از این طریه خواست و اراده

بکشاند  بنابراین دو عنصر مهمی که نای بر ونها تاکید دارد یکی همکاری با سازمان های 

بین المللی و دیگری قدرت تکنولوژی و سطح پیشرفت کشورها در این زمینه است که هر 

 دهد دو از نظر وی نوعی قدرت نرم را شکل می

های گاهاً از طریه سازمان توان این فرضیه را مطرح نمود کهاز همین موضوع می     

توانند مطابه با نظر نای، خواسته خود را به صورت نرم به المللی است که کشورها میبین

شان به طور وشکارا، ونها را سایر کشورهای دیگر بقبولانند و بدون تحمیل هژمونی و سلطه

ترین سازمان دهمطیع خود نمایند  نگاهی گذار به سازمان ملل به عنوان بزرگترین و پیچی

المللی جهان، ما را با این واقعیت که ریشه در تاریخ شکل گیری سازمان مذکور دارد بین

کند؛ این نهاد بخش اعظمی از بودجه خود را از منابع مالی  ندین کشور مواجه می

قدرتمند به اصطلاح جهان اولی از جمله در راس ونها ایالات متحده تامین می نماید   نین 

دارد و امتیاز بیشتری ن منابع و اعتبار، وه خاصی را برای کشورهای مذکور محرو  میتامی

کند  با گیرها به طور ضمنی به ونها اعطا میگیریها و رایبرای اعمال نرو  در زمان تصمیم

توان به این پرسش اندیشید که  گونه خواسته ها،  دانستن این اصل کلی، می
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دی و معنوی کشورهای به اصطلاح مهم و با نرو  بیشتر در گذاریها و منافع ماسیاست

المللی را به طور خواسته و یا ناخواسته ها و توافقات بینسازمان ملل، اسناد، کنوانسیون

 دهند  تحت تاثیر و نرو  خود قرار می

ت و المللی و اقدامابدون اینکه قصدمان زیر سوال بردن و به  الش کشیدن تمامی اسناد بین     

که  2131کنیم که سند موسوم به سند المللی باشد، تلاش میسازوکارهای موثر انجام شده بین

ها و پرسش های فراوانی شده است را از نو در  ند سال اخیر در ج ا ایران محل بروز  الش

 2131گیرد که اسنادی مثل مورد مطالعه قرار دهیم  نقطه ی عزیمت ما از این واقعیت نشات می

های پیشنهادی شوند و به ظاهر به شکل بستهه خود در  یل اهداا توسعه پایدار پیشنهاد میک

باشند، بدون تعیین ضرب العجل خاصی برای کشورها  گونه واوی پیامها، سیاستها و اراده می

ی کشورهای  ی نرو  و قدرتمند هستند که به طور  یر مستقیم و یه شکل نرمی ساختارهای 

 دهند  تماعی و اقتصادی ونها را تحت نرو  خود قرار میفرهنگی و اج

 

 0202مسئله ی آموزش در سند 

تضمیان وماوزش باا کیریات، برابار و  »وموزش است که  2131 هارمین اصل سند      

را مورد تاکید قرار « العمار بارای هماه های یادگیاری مادام فراگیار و ترویاج فرصت

باشند که به تعبیر خود سند، ها و اهداا فرعی سند می، ورماندهد  مکمل اصل مذکورمی

، ماهیاات جهاناای دارنااد و از اهداا اصلی جدائی ناپذیر بوده و هر دو بهم وابسته هستند

  توان به شکل زیر دسته بندی کرد:  این اهداا فرعی را میکاربارد ونهاا نیاز جهانای اسات

 حات توضی 2131اهداا فرعی سند  ردیف

دختاران و پساران تاا ساال  هتضمیان اینکاه هما 9-9

هاای وماوزش ابتدایی و متوساطه را  ،دوره 2131

ایی و متوسطه رایگان تضمین وموزش ابتد

 برای کودکان و نوجوانان
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باه صاورت کیرای، منصراناه و بادون پرداخات 

طاور کامال و باا دساتیابی باه  هیچگوناه شاهریه به

 برساانند پایاان باه یادگیاری هنتایاج مؤثار درواوز

دختااران و پسااران بااه  هتضمیاان دسترساای هماا 2-9

دبسااتانی و مراقباات و رشااد کیراای  ومااوزش پیش

سااازی ونهااا  در اوان کودکاای، بااه منظااور وماده

 2131باارای ومااوزش ابتدایاای تااا سااال 

پیش از شروع تضمین دسترسی به وموزش 

 سن مدرسه

زناان و ماردان باه  هتضمیان دسترسای برابار هما 3-9

وماوزش عالای و دانشاگاهی و وماوزش فنای و 

 2131صرفااه و کیراای تااا سااال  به ای مقرونههورفاا

 تضمین وموزش عالی و دانشگاهی

ن اافزایاش  شامگیر تعاداد جواناان و بزرگساال 9-9

ی مرتباط، از جملاه مهارتهاای ّفنای و دارای مهارتهاا

بارای اشاتغال، یافتان شاغل  لازمای  ورفاه

 2131شارافتمندانه و نیاز کاروفرینای تا ساال 

 تقویت مهارت های فنی برای داشتن شغل 

هااای جنساایتی در ومااوزش و کنی نابرابریریشااه 5-5

 مقاطااع ّ  هتضمیاان دسترساای براباار بااه هماا

ای بارای اقشاار وماوزش و تربیات فنای و ورفاه

ن، افاراد بومای و لاپذیر، از جملاه معلاووسایب

 پذیر زندگای می کودکانی کاه در شارایط وسایب

 2131 پذیر هساتند، تاا ساال کنناد و یاا خاود وسایب

برابری جنسیتی در وموزش، دسترسی به 

 پذیروموزش اقشار وسیب

جواناان و تعاداد قابال  هکاه هماتضمیان این 6-9

ن، اعام از زن و الااز جواناان و بزرگسا ایلاوظهم

مارد، باه ساواد خوانادن، نوشاتن و وسااب 

 2131کاردن دسات یابناد، تاا ساال 

 سوادوموزی بزرگسالان

فراگیااران، بااه دانااش و  هکااه هماا تضمیاان این 1-9

پایاادار  هج توسااعباارای ترویاا لازممهارتهااای 

دسات یابناد؛ باه ویاژه از طریاه: وماوزش بارای 

 

ترویج وموزش در جهت توسعه پایدار، 

شیوه های زندگی پایدار، ارزش های وقوق 
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های  پایادار و وماوزش و ترویاج شایوه هتوساع

زندگای پایادار، وقاوق بشار، تسااوی جنسایتی، 

ترویاج فرهناگ صلاح و نباود خشاونت، شاهروندی 

جهانای و ّ اوتارام باه تناوع فرهنگای و مشاارکت 

 2131پایدار تاا ساال ه اه توساعفرهناگ در تحق

بشری، تساوی جنسیتی، فرهنگ صلح، 

خشونت زدایی، جهان وطنی و اوترام به 

 تنوع فرهنگی 

9-

 الف

روزرساانی امکاناات وموزشای مناساب  ایجااد و به

ن و زناان و ماردان و تأمیان لابارای کاودکان، معلاو

دور از  فضاهاای یادگیاری مؤثار، فراگیار، باه

 خشاونت و امان بارای هماه 

تاکید بر امکانات وموزشی به روز برای  

 گروههای وموزشی مختلف مد نظر سند

افزایاش  شامگیر تعاداد بورسهاای اعطاا شاده در  ب-9

اه ویاژه جهاان باه کشاورهای در واال توساعه،ِ  ب

یافتگای، تریان ساطح توساعهکشاورهای دارای پایین

های کو ا  در واال توساعه و ه جزیار و کشاورها

کشاورهای وفریقایای بارای ثبات ناام در مقاطاع 

  همختلاف وماوزش عالای، از جملاه: در واوز

و  عاتای، فناااوری اطا ومااوزش فناای و ورفااه

ناای مهندساای و علماای در های فهارتباطااات، رشاات

کشاورهای توساعه یافتاه و ساایر کشاورهای در واال 

 2121توساعه تاا ساال 

کم  کشورهای توسعه یافته به کشورهای 

 توسعه نیافته در جهت وموزش عالی

تأمیاان معلمااان واجااد  لاوظهافزایااش قاباال م ج-9

بین ِ همکاریهااای   شاارایط، از جملااه از طریااه:

المللای بارای تربیات معلام در کشاورهای در واال 

توساعه؛ باه ویاژه کشاورهای دارای پایینتریان 

های ه جزیارو یافتگی و کشاورهای ه ساطح توساع

 2131کو ا  در واال توساعه تاا ساال 

کم  کشورهای توسعه یافته به کشورهای 

الب توسعه نیافته برای تربیت معلم در ق

 همکاریهای بین المللی
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ای، وموزش عالی  وورفه رویج وموزشهای فنّیبر ت 2131کنیم سند  نانچه مشاهده می     

ن و همچنین ترویج فرصتهایی برای وموزش و تربیت لاو دانشگاهی و یادگیری بزرگسا

دان و تساوی جنسیتی، برابری میان زنان و مر هباتوجه ویژه به مسئل نلاجوانان و بزرگسا

 ههایی برای ترویج وموزش برای توسع تدوین سیاستها و برنامه ووذا موانع جنسیتی 

تصریح  پایدار و وموزش شهروندی و اد ام ونها در وموزشهای رسمی،  یررسمی و وزاد

مواد  صلاحنظام وموزشی، وموزش معلمان، ا لاحاجرای این کار از طریه اص دارد   در سند

اقدام جهانی وموزش برای  هشود  اجرای برنام شی امکانپذیر میدرسی و ومایتهای وموز

هایی از قبیل وقوق بشر، تساوی جنسیتی، بهداشت، وموزشهای  پایدار و موضوع هتوسع

نه و پویا نیز لا، تغییر اقلیم، معیشتهای پایدار و شهروندی مسئو(تنظیم خانواده) جامع جنسی

محتوای سند مذکور مغایرت کنیم ظه می نانچه ملاوشود   مشمول مورد یاد شده می

دینی و در نتیجه -مستقیمی با قوانین ج ا  ایران است و به ویژه در سازگاری با مبانی اسلامی

باشد  از ون جمله این تناقضات در مواردی های بنیادین انقلاب و نظام ج  ا  ایران نمیارزش

و تکالیف، وموزش جنسی به  ون برابری جنسیتی و یکسان شمردن زن و مرد در وقوق 

مذهبی،  رب محوری -مدار و وذا هر گونه عناصر الهیکودکان، محوریت ترکر انسان

در اهداا سند و بسط پنهان ارزش های لیبرال در اهداا اجتماعی و فرهنگی، ناممکن 

نمایی مسیرهای میان بر و کوتاه توسعه، زمینه سازی برای کنترل بیشتر کشورهای در وال 

ه، نادیده گرفتن تنوع فرهنگی، بزرو نمایی کم  های وداقلی، بی توجهی به نقش توسع

ناعدالانه بین المللی و کشورهای توسعه یافته در عدم توسعه کشورها )رجوع شود به 

 (  9311، 2131و ابعاد پنهان و محورهای سند  9311 مامی، 
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ای فلسری دارند که سند مذکور را مغایرت های قانونی و ارزشی گرته شده، ریشه در پایه ه    

نگرش مسلط بر جوامع  ربی، زاییده ی اندیشه های انسان مدارانه ای است که تشکیل داده اند  

های ایجاد شده ی ون، جهان فکری  رب را بنا به خصوص پس از تحولات رنسانس و مولره

به کل خالی از  نهادند  مکاتب فکری شکل گرفته در طول  ند قرن اخیر در  رب، خود را

هرگونه نشانه ی خداپرستانه و دین محوری نموده اند  ونها الگویی را ساخته و پیشنهاد می دهند 

که در ون انسان وزاد و مستقل از نیروهای معنوی و وسمانی بر طبیعت  یره است و برای نایل 

در تعارض ومدن در این پیشرفت به طور کلی بر خود متکی است   نین بینشی بدون تردید 

قطعی با جهان بینی اسلامی قرار دارد که بر اساس ون، همه  یز وول محور تووید و معاد می 

 رخد  در واقع، دنیاسازی و انسان مداری صرا، هرگز مدنظر انسان شناسی اسلامی قرار ندارد 

و مراهیمی  ون سلطه محوری، استعمارگرایی، نژادپرستی به کلی محو می گردد 

ای را به خود اختصاص داده ( در گرتمان توویدی، دانش جایگاه شایسته91-92: 9331)برزگر،

است تا ونجا که در یکی از ویات قرون کریم فلسره ی خلافت بشر هیچ گاه به برتری 

ها از جنس زن و مرد وفریده و در های قومی و ملی تقلیل نیافته است، برعکس انسانجویی

اند تا به یمن و برکت این تمایزها، در همکاری و وع وراسته شدههای متنها و قبیلهقالب  شعبه

، «معرفت»همراهی با یکدیگر، دانش و معرفت خویش را رشد و گسترش دهند  بدون تردید 

به معنای جدید کلمه را هم « دانش»مورد اشاره قرون کریم معرفت مطله است که در  یل خود 

 (33: 9331شامل می شود  )وقا وسینی، 

های فکری دینی در اسناد، رسد این است که این ارزشها و بنیاناما سوالی که به  هن می     

قوانین و نیز خط مشی سیاسی نظام ج  ا  ایران که خود را پرورش یافته ی نظام فکری اسلام 

 دانند  گونه تجلی یافته است؟ می
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 اسلامی آموزش -الگوی بومی

ی رسد سرومد طرح هر الگوی ملی در ارتباط با وموزش است نکته بسیار مهمی که به نظر م     

ی تربیت انسان متعهد، مومن و اخلاق مدار باشد که اصل نظام ج ا  ایران بر پایهاین موضوع می

وزادی را بر اخلاق که اساسا در مکاتب لیبرال امری نسبی است،  2131قرار گرفته است  سند 

ج ا  ایران از جمله ویژگی های «  9919سند  شم انداز » دهد، در والیکه اخلاق درارجحیت می

» نه تنها فردی بلکه اجتماعی جامعه ایران برشمرده شده است ونهم در قالب مواردی همچون : 

پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجودان کاری، انضباط، روویه فعال، مسئولیت

تعهد به انقلاب »د نکته دیگری که مورد توجه است در همین بن«  تعاون و سازگاری اجتماعی

باشد  در این سه محور می« اسلامی و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مرتخر به ایرانی بودن

اساسی تقویت توانایی و تعهدات شخصی، تعهد به انقلاب و نظام اهداا اصلی لحا  شده در 

به  نین هدفی برای داشتن جامعه ای با این باشند  پرواضح است که رسیدن اخلاقیات جامعه می

ویژگی که در ون هر ی  از افراد به  نین رویکردی تعهدات فردی و اجتماعی خود را دنبال 

کند تنها در گروه وموزش و تعلیم و تربیت نسلی امکان پذیر خواهد بود که وینده کشور در 

 دستان او قرار دارد  

با اصول انقلاب و ایران اسلامی از همان روزهای و ازین  فلسره وموزشی و تربیتی منطبه     

سرنگونی رژیم پهلوی همواره به طور نظری و اجرایی در دستور کار نهادها و سازمان های مرتبط 

با وموزش قرار داشته است، با این وجود در روند قانونگذاری شاهد ی  فرایند تکمیلی در این 

ا وموزش، رویکرد و سازوکارهای مربوط به ون یکی پس از زمینه هستیم  به عبارت دیگر، اهدا

اند  به دیگری در اسناد بالادستی ظهور یافته و در قالب سیاستگذاریهای کلان خود را نشان داده

عنوان مثال، در برنامه های توسعه اول، دوم و سوم توجه به وموزش بیشتر معطوا به مباوث 
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سانی و سطح کیری و کمی توسعه و زیرساختها و ایجاد سازمانی، تشکیلاتی و تربیت نیروی ان

(که همزمان با 9339-9333امکانات بیشتر وموزشی می باشد  در والی که برنامه  هارم توسعه )

جمهوری اسلامی ایران تدوین گردید، رویکردی ویژه،  9319تصویب و ابلاغ سند  شم انداز 

های های فضای وموزش و نیز بیان اولویتاستیتر نسبت به امر وموزش و کتر و همه جانبهدقیه

مربوطه وجود داشت   پس از ون، توجه و تمرکز مذکور در برنامه پنجم توسعه نیز ادامه یافت  با 

این وال در تمام برنامه های توسعه بر امر بازنگری، بازبینی و اصلاح قوانین و نظام وموزش بر 

اساس ارزشها و اصول کشور  با رویکرد فلسری دینی  اساس ی  برنامه عمل جامع، متعهدانه و بر

سند تحول بنیادین وموزش و »توان سرانجام در تصویب و الهی تاکید شد  نتیجه این تصریح را می

پیدا نمود که در ون فلسره تعلیم و تربیت  9311مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در « پرورش

است  سند مذکور در واقع به دنبال تاکید مقام معظم  در ج ا  ایران به ترصیل توضیح داده شده

رهبری بر ضرورت تحول در بنیان وموزش و اجتناب از الگوهای وارداتی وموزش در کشور 

طراوی و اجرایی شد  این سند به نوعی قانون اساسی وموزش ج ا  ایران )رویکرد( به شمار 

به دستگاههای وموزشی  یربط جهت  9319 در سال» سند برنامه درسی ملی»وید  به دنبال ون  می

های سند تحول بنیادین وموزش و اجرا ابلاغ گردید  سند مذکور به عنوان یکی از زیر نظام

 شود  پرورش، به منزله نقشه جامع یادگیری قلمداد می

های کلی موازی با اسناد نامبرده و سایر قوانین و اسناد کلی و جزئی که واوی خط مشی     

بایست به بیانات مقام معظم های کلان وموزش کشور و تربیت نسل جامعه هستیم، میتسیاس

رهبری را نیز اشاره کرد  بیانات رهبری به عنوان سکان دار اصلی جامعه و وافظ منافع انقلاب و 

اسلام در ارتباط با وموزش صرفًا معطوا به صحه گذاشتن بر وموزش و فلسره ی اخلاقی و الهی 

است، بلکه ایشان همواره خطراتی که به طور مستقیم و  یر مستقیم قادر به تهدید نسل  ون نبوده
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جوان جامعه هستند را مورد تاکید قرار داده اند  به طور مثال ایشان در باب فضای مجازی و رسانه 

ند، کنند  میلیاردها خرج می کندر این فضای مجازی و در رسانه ها فعالیت می»ها اظهار می دارند: 

برای اینکه بتوانند از جوان ایرانی، اخلاق را پایبندی، شریعت را، ویا را سلب کنند و بگیرند؛  را؟ 

 ون این ها مایه اقتدار کشور است، با جوان مومن متشرع باویای باایمان که در مقابل این وسایل 

ار است، دشمن اند شهوت انگیز نمی ا زد و می تواند خودش را نگه دارد و برای کشور مایه اقتد

 («21/2/9136)بیانات مقام رهبری، 

از مجموعه اسناد بالا می توان اصول بنیادین وموزش و پرورش را در ج ا  ایران که به      

نوعی الگوی بومی ایرانی وموزش است و بدون ش  از فرامین الهی و مکتب انسان ساز 

لی هستند که یا به طور کلی در سند گیرد به شرح زیر بر شمرد  اینها اصواسلام نشات می

مشی و بنیان  ایب هستند و یا نه تنها در انطباق با ونها قرار ندارند که دارای خط 2131

 باشند  فکری و عملی متراوتی نیز می

 اصل اول: دین محوری و اسلام مدار بودن تعلیم و تربیت

طور خاص منظور ما دین شود، در اینجا به وقتی از دین محوری وموزش صحبت می     

باشد،  را که هیچ ی  از ادیان تا این اندازه قادر به ارائه ی  برنامه جامع و کامل اسلام می

دین اسلام با دین مسیحیت »برای تمام ابعاد زندگی انسان نبوده است  به تعبیر استاد مولانا 

دین در اسلام شامل ی  فرق خیلی بزرو دارد؛ هم از جنبه تاریخی و هم از جنبه تجربی  

« تواند وجود داشته باشد همه امور زندگی است  بنابراین برای ما هیچ  یز  یردینی نمی

(   بدین جهت محتوای درسی می بایست بر ارزش های دینی و 31)گرتگو با ومید مولانا، 

سند  9قرونی و شکوفایی فطرت الهی و رشد عقل استوار باشند  همان طور که در ماده 

ل بنیادین ومده است تعلیم و تربیت در همه ابعاد اعتقادی، عبادی، اجتماعی و سیاسی، تحو
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زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و ورفه ای، علمی و فناوری بر نظام اسلامی 

اصول واکم بر نظام وموزش و پرورش ج ا  ایران، »باشد  علاوه بر این در سند استوار می

در وموزش و پروش نه تنها تعلیمات دینی خاص، بلکه همه »خوانیم : می«  9363مصوب 

برنامه ها و وموزش هابه عنوان اجزای ی  مجموعه هماهنگ اسلامی بر وسب اقتضا و 

 «گنجایش، جنبه و جهت دینی داشته باشد 

 اصل دوم: چند ساحتی بودن تعلیم و تربیت 

وظات صرا به عنوان دانش هدا نیست  در نظام وموزشی مبتنی بر اسلام انتقال محر     

دو بعد جسمی و رووی انسان مورد توجه تام قرار دارد  به همین دلیل مجموعه طرح ها، 

های وموزشی در نظام وموزش و پرورش مرتبط با اهداا متنوعی ها و فعالیتبرنامه

تربیت  همچون هدا هنری، تربیتی، اخلاقی، سیاسی وجود دارند  به عبارت دیگر تعلیم و

ای و نیز ساوت های اقتصادی و ورفههای همچون هنر و زیباشناختی، فعالیتدر ساوت

 (  311-311تربیت علمی و فناوری مورد توجه و تاکید است )سند تحول، 

 محوری-اصل سوم: الگو

نظام تربیتی و وموزشی جمهوری اسلامی، در فلسره تعلیم و تربیت، به انسان خدا محور،      

اندیشد که از سر شمه  نی الگوهایی همچون وموزه های قرون کریم، و مومنی می متعهد

سند تحول بنیادین وموزش  9نماید  )ماده پیامبر اکرم، وضرت فاطمه و ائمه معصومین تغذیه می

که هدا وموزش در ون برای توسعه پایدار بدون  2131و پرورش(  بنابراین بر خلاا سند 

های کلی جوامع انسانی در قالب دستورالعمل شود و صرفا به ارزشالگوی خاصی ارائه می

گذارد، در ج  ا  ایران الگوهایی وجود دارند که مطالعه در شیوه همگانی و مورد توافه صحه می
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زندگی، رفتار و اخلاقیات فردی و اجتماعی ونها همچنان برای تربیت نسلی کارومد و متعهد 

 اند در دامن دین مبین اسلام تربیت یافته فعلیت دارند  این الگوها همگی

 اصل چهارم: معلم مداری

تواند در مداری که به عنوان اصل سوم  کر شد، به طور عینی می-راهکار عملی الگو     

الگو تبلور یابد  در اینجا معلم صرفاً تعلیم دهنده و منتقل کننده محتویات -ی  نظام معلم

در بخش  هارم سند تحول بنیادین در قمست خام مواد درسی و وموزشی نیست  

ای امین و بصیر اند و اسوهمعلم در همان مسیری قرار دارد که انبیا بوده«  رویکردهای کلی»

وموزان تعریف شده است  به همین دلیل بر استقرار ی  نظام ملی تربیت معلم برای دانش

سند  3-9قش مرجعیت )قسمت در سند تحول بنیادین تاکید شده است  این مهم به معلم  ن

درسی ملی( اعطا نموده است؛ مرجعیتی که در هدایت تربیتی و  نی سازی محیط وموزشی 

 کند سازی دانش وموزان نقش پررنگی ایرا میو فعال

 اصل پنجم: خانواده محوری

خانواده از دو جهت در نظام وموزشی مورد توجه است : در وهله ی اول خوِد نهاد      

ه و اهمیت سازندگی ون در نقش وموزش و تربیت مطرح است؛ بدین منظور بر خانواد

پیوند این نهاد و ارتباط تنگاتنگ ون با مدرسه و نظام وموزش رسمی کشور صحه گذاشته 

ای از شروع به کار کردند، نمونه 9361شده است  انجمن های اولیا و مربیان که از سال 

زدن نزدی  این دو نهاد کلیدی در وموزشی  همکاری، مشارکت و تلاش برای پیوند

ای که در زمینه خانواده به ون توجه ویژه ای شده است به مقوله تربیت هستند  دومین مسئله

تشکیل خانواده و مدیریت خانواده مبتنی بر ارزش »دانش وموزان و وماده سازی ونها برای 

است  )سند « ی دانش وموزانایران-ها و معرا الهی و تعمیه وداب و سب  زندگی اسلامی
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( به نظر می رسد که یکی از اهداا مهم تربیت انسان در 9-6بند  9و یا بند 3-5ملی درسی

مکتب اسلامی، وماده نمودن او برای تشکیل ی  خانواده سالم است  اهمیت این امر در 

در واقع گرو اهمیت خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی در سلامت جامعه نهرته است  

در ی   شم انداز طولانی مدت برای نسلهای وینده تشکیل خانواده های سالم و امن 

تواند به صورت ی  منبع تولید و بازتولید ارزش های مهم جامعه وتی پیش از مدرسه می

عمل کند  این نقش تربیتی خانواده نه تنها در اسناد نامبرده بلکه در سایر اسناد راهبردی 

 جه بوده است  کشور مورد تو

 اصل ششم: محوریت تفاوتها

ای است که باید با تراوتها منطبه و سازگار ( وموزش مقوله3-1در سند درسی ملی )     

ها در دو ووزه لحا  شده است: یکی ووزه محیط زندگی)شهری، روستای، باشد  تراوت

ها و ادها، تواناییوموز )استعدعشایری، فرهنگی و جغرافیایی( و دوم جنسیتی و فردی دانش

علایه(  بدون تردید در مورد اول تنوع قومی در کشور ایران یکی از عوامل اصلی بروز 

های نخستین شروع به کار وموزش و شیوه های متراوت زندگی است  این واقعیت در دهه

پرورش در ایران در برنامه های درسی  ایب بود،  را که سیاست یکنواخت سازی 

های زندگی  یر شهری را بدوی و دور از مدرنیزاسیون اجتماعی، شیوه فرهنگی به سمت

های متراوت زندگی کرد  در عمل، کشورهای  ند قومیتی با شیوهپیشرفت تصور می

های تاریخی های زندگی، زبانی و ریشههمچون ایران، با در نظر گرفتن این تراوت

نه ایزار جداکننده، بلکه برعکس به  های متراوت را به عنوانتوانند از ی  طرا هویتمی

عنوان المان های مهم فرهنگ و تاریخ و وداب و رسوم  نی قلمداد کرده و از سوی دیگر 

 با برنامه ریزی وموزشی روویه اوترام و تسامح را بین اقوام مختلف افزایش دهند 
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 2131ند علاوه بر این، در قسمت دوم نیز که یکی از مهمترین اصول متناق  با س     

توان بدون در نظر گرفتن تراوتهای باشد در زمینه تراوت جنسیتی است   گونه میمی

جسمی، رووی و شخصیتی برای هر دو جنس زن و مرد ی  وموزش را لحا  نمود؟ مبانی 

الهی اسلامی بی ش  بر این تراوت نه از منظر ضعف و یا قدرت که از دیدگاه تراوت در 

وقوق می نگرد  به همین دلیل وموزش از همان دوره های اولیه  مسئولیت ها و تکالیف و

 زندگی با در نظر گرفتن جنسیت دانش وموز به او منتقل خواهد شد  

 اصل هفتم: اخلاق محوری

سازد که به کار فلسره تعلیم و تربیت اسلامی در نهایت دستور العمل اخلاقی را محقه می     

سند بنیادین  1می شود که خصوصیات والایی که در ماده  بستن ونها منجر به پرورش انسانی

هدا وموزش کسب فضایل اخلاقی همچون ایمان، »ومده است در او تقویت خواهد شد : 

تقوا، تولی و تبری، عمل صالح، خودباوری، روویه مجاهدت، ظلم ستیزی، علم، وکمت، 

 « عرت، شجاعت، عدالت، صداقت، ایثار و فداکاری است 

 : تعدد محیط آموزشیاصل هشتم

مدرسه و محیط امن و با امکانات ون مهمترین محیط و فضای تربیتی است با این وال      

مدرسه محیط یادگیری پابه و اصلی است؛ اما »شود  همه وموزش معطوا به ون نمی

صرا نظر از خانواده،  نانچه در سند ملی درسی ا عان « شود یادگیری به ون محدود نمی

توانند نوعی سایر محیط های فرهنگی اجتماعی اقتصادی و صنعتی جامعه می می شود

(  مسجد، مراکز مذهبی، ووزه های علمیه همگی از 9-6محیط وموزشی به وساب بیایند)

اماکنی هستند که در سند تحول بنیادین بر مشارکت نزدیکشان با مدرسه تاکید شده 

 ( 1-2است )
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 های آموزشی اصل نهم: استعداد یابی و مهارت

وموزش در جهان پیچیده امروز، ابزاری است برای وماده سازی فرد جهت یادگیری      

هایی که بتواند به مدد ونها در وینده زندگی مادی خود و اطرافیانش را تکنی  و مهارت

تامین کند و نیز از طریه مهارت کسب شده، برای جامعه فردی مرید باشد  به همین دلیل 

ه با این رویکرد، برنامه های درسی متنوع و متناسب با تراوتهایی که در بالا بر مهم است ک

گیرند  این مورد در سند درسی ونها تاکید شد از همان سنین کم مورد وموزش قرار می

ملی در قسمت جهت گیری کلی در سازماندهی محتوا و وموزش ووزه به ترصیل توضیح 

نر و فرهنگ، فنی و ورفه ای، سلامت و تربیت داده شده است و ووزه هایی همچون ه

بدنی، علوم انسانی و مطالعات علوم اجتماعی، ووزه ریاضیات و علوم تجربی، زبانهای 

خارجی، وداب و مهارتهای زندگی و بنیان خانواده مورد توجه قرار گرفته است  بدون 

ن کم  خواهد ش  این وموزش ها علاوه بر یاد دادن مهارتهای مختلف به دانش وموزا

کرد تا بتوانند با کشف علایه و استعداد خود به انتخاب رشته تحصیلی و یا ورا و شغل 

 مناسب در وینده بپردازند  

 اصل دهم: حق آموزش رایگان

وموزش و پرورش به عنوان عنصر مهم انسان ساز که شرایط ایجاد جامعه متعالی را ایجاد     

اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است  بند دوم می نماید در قانون اساسی جمهوری 

دولت موظف است همه امکانات خود را در مورد وموزش و »اصل سوم مقرر می دارد: 

« پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم وموزش عالی به کاربرد 

سایل وموزش و دولت موظف است و» همچنین اصل سی ام قانون اساسی ایران می گوید : 
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پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات 

  عالی را تا سرود خود کرایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد

توان اهداا و نتایج الگوی بومی در ی  نگاه اجمالی و بر اساس اصول  کر شده، می     

 زیر مقایسه نمود نمود   به شکل 2131را با اهداا و سند 

 ایرانی -اهداف و نتایج الگوی اسلامی 0202اهداف و نتایج سند  ردیف

 وموزش در جهت رسیدن به ایرانی اسلامی  و پیشرفته  2131وموزش برای رسیدن به توسعه پایدار سال  9

ش و به تاکید بر نظام خانواده و جایگاه ون در وموز تاکید بر وموزش زود هنگام کودکان 9

 خصوص نقش زنان در تربیت و پرورش کودکان

وموزش فنی و ورفه ای به عنوان ابزاری در  2

 راستای ارتقای شغلی و اجتماعی

ای است هر گونه وموزش، پیش از هر  یز وسیله

برای تربیت انسانی متعهد، باایمان و اخلاق مدار، هم 

 برای خود و هم برای اجتماع

ری جنسیتی، وقوق برابر وموزش برای بسط براب 3

های هر دو زن و مرد و یکسان سازی نقش

 جنس تا ود ممکن

وموزشِ برابری انسانی و متعال بودن  ات انسان در پیشگاه 

الهی با وجود تراوتهای جنسیتی و وماده سازی زن و مرد 

 برای پذیرش نقش های متراوت و در عین وال مکمل

ودن و اوترام به وموزش صلح جهانی، شهروند جهانی ب 9

 تنوع فرهنگی به عنوان الگوهای هدفمند تربیت

وموزش اخلاق اسلامی بر مبنای الگوهای تربیت یافته 

 در مکتب الهی اسلام

بسط الگوی جهانی و انسان مدار  ربی جهت  5

 وموزشی-سازی فرهنگییکدست

انقلابی با رویکرد ملی،  مذهبی و  -بسط الگوی دینی

 بومی جامعه ایرانی

وموزش و تقویت هر  ه بیشتر توانایی های  6

 فکری، جسمی و هنری فرد

وموزش و تقویت بعد معنوی و اخلاقی به طور 

 موازی با  ظرفیت ها و استعدادهای انسانی 

تسری امکان وموزشی به محیط های اجتماعی متنوع  تاکید بر مدارس امن به عنوان جایگاه علم و دانش 1

ه های علمیه و ارتباط مستقیم از جمله مساجد و ووز

 ونها با مدارس

 نانچه می بینیم الگوی استخراج شده تا ودود زیادی، اهداا و نتایجی را که نظام ج  ا        

نماید  با این وجود جا دارد که به کند منعکس میایران در راستای وموزش و پرورش دنبال می

ایی شدن این الگو، همگرایی دستگاهها و نهادهای این مسئله ی مهم نیز اشاره شود که برای اجر
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دولتی  ی ربط و نیز همکاری سازمان های مردم نهاد و  یردولتی ضروری است،  را که 

پرورش و تربیت نیروی انسانی متعهد و با ایمان، تنها نمی تواند معطوا به  ند سال وموزش 

اصلی خانواده برای سالهای و ازین مدرسه باشد  علاوه بر این، در مسیر وموزش فرد سه محیط 

کودکی، مدرسه و بعد از ون مراکز وموزش عالی قرار دارند  به همین دلیل الگوی ارائه شده 

می بایست نه تنها مدرسه، بلکه هر سه محیط را در ی  مقیاس بزرگتر در برنامه ی عملی خود 

ه هایی شبیه هستند که به قرار دهد  به عبارتی هر سه ی این محیط های وموزشی به  رخ دند

 نمایند  کم  یکدیگر ورکت و پیشرفت را میسر می

علاوه بر این، در جهان معاصر، به طور موازی با دنیای واقعی و فیزیکی شاهد گسترش      

روز افزون فضای مجازی هستیم، فضایی که تصمیم گیری و کنترل ون، تا ودود زیادی از 

با این سوال مهم مواجه هستیم که الگوی ارائه شده که  دسترس خارج شده است  بنابراین

تواند فضاهای مجازی را که بیشتر معطوا به تربیت در فضای واقعی است تا  ه ود می

خود در وموزش های  یرمستقیم بسیار نقش دارند متاثر سازد؟ به عبارت دیگر،  گونه و با 

زی و تا ودودی جهانی و  ه برنامه ی عملی، اهداا وموزشی در این فضاهای مجا

یکدست خود را بازسازی نمایند؟ ویا این امر خود می تواند زمینه ای باشد برای توجه بیشتر 

به  گونگی وموزش کودکان و بزرگسالان در فضاهای مجازی و در نتیجه ضرورت برنامه 

 ریزی صحیح برای این فضاهای مذکور؟ 

به تاکید بر ارزشها در اسناد و قوانین، مطالعات از سوی دیگر مهم است که در کنار توجه      

جامع کمی و کیری نیز لحا  شود تا میزان موفقیت و عدم موفقیت الگوی ارائه شده را به شکل 

واقع بینانه ای بررسی نماید   را که در عمل، برای داشتن الگویی جامع و قابل اجرا راه درازی 

امر نمی تواند بی نقص بوده و به طور کامل در  در پیش است  بی تردید هیچ الگویی در بدو
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های کمی و کیری مدام است که می رسیدن به اهداا خود موفه باشد و تنها از طریه پژوهش

 توان به نقاط قوت ون پی برده و نقاط ضعف ون را اصلاح و تعدیل کرد  

 

 نتیجه گیری

نقلاب همواره یکی از د د ه وموزش و پرورش و بومی سازی ون در طی سالهای بعد از ا     

های وموزش یونسکو، هر  ند واوی نکات و دستورالعمل 2131های مسئولین بوده است  سند 

مریدی در جهت همکاریهای بین المللی است، اما نه تنها از ورمانها و ارزشهای ملی و مذهبی 

بار ست که اینج ا ایران به دور است بلکه در عمل نوعی اعمال نرو  از جانب کشورهایی ا

 بدون توسل به زور قدرت و منافع خود را در ایران اسلامی دنبال می کنند  

مهمترین سندی را که می توان همچون قانون اساسی نظام وموزش و پرورش ایران از      

ون یاد کرد، سند تحول بنیادین وموزش و پرورش است که در ون ضمن بیان راهکارها و 

ی پیشبرد وموزش، توجه وافری به فلسره تعلیم و تربیت در کشور برنامه های عملی برا

انقلابی ایران شده است  در راس تمام اسناد بالادستی سند مذکور منبع اصلی -اسلامی

استخراج الگوی بومی و اسلامی وموزش است که در ون، اصول اساسی تعلیم و تربیت که 

رد بازنگری قرار داده است  در همگی از سر شمه الهی و اسلامی نشات می گیرند مو

مجموع این اصول در  شم انداز بلند مدت برنامه های کشور در صورت اجرایی شدن به 

طور جامع، قادر خواهد بود که با تربیت نسلهایی متعهد، دین مدار، اخلاق مدار و وشنا به 

 علم و دانش جهانی در راستای توسعه کشور قدمهای مهمی بردارد 
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