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Introduction 
Despite the importance of ‘the ultimate goal of education’, as one of the 

most important elements in education, little effort has been made to examine 

the relationship between this element and the incompetence of the education 

system in Iran. Accordingly, this study aimed to investigate the 

incompetence of the Iranian educational system with regard to ‘the ultimate 

goal of education’. In all documents written after the 1979 Islamic 

Revolution, it is highlighted that ‘the ultimate goal’ of the formal education 

system is to help students develop a religious identity. This study sought to 

investigate whether ‘the ultimate goal’ set for the Iranian education system 

was achieved in reality as reflected in the social sphere. 

 

Method 
The present study used documentary research to collect data, and the data 

were analyzed using a descriptive-interpretive approach. 

 

Results 
Based on the results of data analysis and considering the apparent 

discrepancy between the goal established in the high-level documents (i.e., 

overt end) and what has been achieved in reality in society (i.e., covert end), 

it seems that the Iranian formal education system has not been successful in 

achieving the stated goal and that its performance has been incompetent. 
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Discussion 
It can be said that the educational and cultural spheres are currently 

dominated by a kind of secular education, which is increasingly expanding 

day by day. Secular education seems to be the covert end challenging the 

overt end of the Iranian education system. On the other hand, it must be 

noted that a conservative interpretation of religion, characterized by 

indoctrination and constraint and adopted by the decision-making body of 

the education system, has formed the basis of religious planning and 

education in Iran since the 1979 Islamic Revolution. Since this particular 

interpretation of religion is based on a misconception of the nature of 

religion and an incomplete understanding of religious education, it does not 

have a clear understanding of the methods it prescribes and the context 

within which education takes place. This incompetence of the education 

system is rooted in inattention to the need for proper understanding of the 

nature of religion, for the necessity of questioning in religious education, and 

for the advisability of the innate nature. These factors have led to the 

requirements of religious education being neglected and inaccurately 

described. 
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 چکیده
 بودنِ نظام آموزشی،ناکارآمد یها شهیر یبررس منظور بهانجام شده  ی عالمانه یها تالش یدر واکاو

 ،عناصر ی یهبقنسبت به  ،تیاز عناصر مهم ترب یکی عنوان به ،عنصر هدف ناکارآمدی با انیارتباط مبررسی 
. براین اساس، هدف از این جستار، بررسی ناکارآمدی نظام آموزشی از منظر اهداف است کمرنگبسیار 

 یابی دادهشده است. روش پژوهش در اینجا بر اساس روش تحلیلی ـ استنتاجی، استفاده از  کالنِ تدوین
 نظامِ تِیغا دهد یمنشان  ها یافتهتوصیفی ـ تفسیری انجام شده است.  یکاو دادهاسنادی و در نهایت، 

 ی صبغهطور کامل،  پس از انقالب اسالمی، به ی شده نیاسناد تدو ی همهآموزش و پرورش در  یرسم
ای که میان  موفق باشد. فاصله ها یتغابه این  یابی دستدینی دارد اما نظام تعلیم و تربیت ایران نتوانسته در 

، قابل مشاهده است مُهر تأییدی بر ناکارآمد عینی اجتماع ی صحنهغایتِ آشکارِ نظامِ آموزشی و آنچه در 
 این ناکارآمد ی یشهرتوان گفت  عنوان نتیجه می بودن آن از منظر میزان دستیابی به اهدافِ کالن است. به

در عدم توجه دقیق به ضرورت وجود فهم مناسب از ماهیت دین، ضرورت پرسشگری  توان یمبودن را 
تضائات فطرت جستجو نمود که باعث عدم دقت به ملزومات ضرورت توجه به اق در تربیت دینی و

رفتنِ توجه به ضرورتِ تمرکز بر شکوفایی ایمان و  یهحاشای که پیامدی جز به  گونه تربیت دینی شده، به
  آداب دینی نداشته است. ی توسعهشدنِ تمرکز بر  پُررنگ
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 مقدمه
تردید با  زیسته باشد بی ی تجربهاگر فردی در ساختارِ نظام تعلیم و تربیت ایران، دارای 

کند که عملکرد  نظام تعلیم  که این گمان را تقویت می یا گونه بهشود  موارد مختلفی مواجه می

باالدستی  ترین سند نوعی مهم و تربیت، دارای اشکال است. این موضوع، حتی در آخرین و به

 با پرورش و آموزش»که برای نظام آموزشی کشور تدوین شده، مورد تأیید قرار گرفته است: 

 ایران و اسالمی جمهوری طراز در برونداد آن و روبروست جدی های چالش و مشکالت

 .1«باشد نمی جامعه نیازهای و محیطی تحوالت گوی پاسخ

ترین سَنجه یا شاخص،  ن است که مناسبسازد آ جا خود را نمایان می پرسشی که در این

ما این است که اگر یک بررسی میدانی  فرض یشپبرای سنجشِ عملکردِ مدرسه، کدام است؟ 

شده انجام شود و از اندیشمندانِ مختلفی استمداد شود  یابی به پاسخ پرسش گفته برای دست

خواهد بود. فارغ از وجه  3«کارآیی»یا  2«اثربخشی»احتمال فراوان، پاسخ، یکی از مفاهیمِ  به

اند  هایی که درخصوص اثربخشی انجام شده تمایزی که میان این دو مفهوم وجود دارد، پژوهش

گویای آن هستند که بهترین روش برای اثربخشی در دسترس نیست، زیرا این امر، بیشتر 

 ,Argote & Ingram)وابسته به نوع نگرش مدیریت یک سازمان، نسبت به اثربخشی است 

 ی حوزهترین موضوعات در درک  . همچنین از آنجا که مفهوم اثربخشی، از مهم(53 ,2000

توان  مفهوم اثربخشی را نمی. بنابراین (Mo`tamed et al., 2018, 84)رفتار سازمانی است 

انتخاب کرد زیرا تمرکز نظام تعلیم و تربیت یک مالک یا معیار برای سنجش عملکرد  عنوان به

یک نهاد است که  عنوان به نظام تعلیم و تربیت،پژوهش، بررسی وضعیت عملکرد  ما در این

نیز « کارآیی»همین دلیل، مفهوم  به تردید یک موضوع جدا از مباحث مدیریت سازمان است. بی

دنبال یک مالکِ مشخص برای  از سوی دیگر، گفته شد که ما به تواند مدِّنظر قرار گیرد. نمی

رسد انتخاب ما،  نظر می د نظام تعلیم و تربیت هستیم. بنابراین بهقضاوت درخصوص عملکر

 باشد. 4«کارآمدی»چه در نظر داریم، مفهوم  یابی به آن برای دست

با یکدیگر، یک ساختار منسجم  ها آنتعلیم و تربیت، عناصر مهمی دارد که ترکیب مناسب 

یک نظام است؛  مثابه به ها دانشری از تعلیم و تربیت همانند بسیا: »آورد یم وجود بهو کارآمد را 

                                                      
1-  The Fundamental Transformation Document of Iranian Education, 2011, 5.  
2-  Effectiveness 
3-  Efficiency 
4-  Incompetency  
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بدین معنا که اجزا و عناصری خاص و متناسب با خود دارد که باید شناسایی و بررسی دقیق 

یکی از عناصر مهم و بنیادی تعلیم و تربیت، هدفِ تربیت است.  .(Hosseini, 2003, 8)« شوند

ر در هر نظام تربیتی است عنص ینتر مهمهدف نهایی، به یک معنا،  یژهو بههدف تربیتی، 

 ی درباره کردن صحبتکه فرایند تربیت، برای تحقق آن است. از سوی دیگر  یا گونه به

، شده ینتدوکارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت، بدون رجوع به غایت و اهداف کالن 

 و مشکالت موجود را ترسیم کند.  ها چالشتصویر دقیقی از  تواند ینم
 

 ریمبانی نظ

در طول تاریخ، برای تربیت، غایت، اهداف و مقاصد مختلفی در نظر گرفته شده و برای 

ها انجام شده است. در  ها و دولت های متعددی توسط حکومت ریزی و اقدام ها برنامه تحقق آن

کشور ایران نیز در مراحل مختلفی نسبت به تعیین غایت و اهداف کالن برای نظام تعلیم و 

یابی  شود آن است که آیا دست اقدام شده است. پرسشی که در اینجا مطرح می تربیت رسمی،

شده، با هیچ مانعی مواجه نشده است؟ آیا ممکن است غایت یا  به غایت یا اهداف کالن تدوین

اهداف کالن مورد نظر، به چالش کشیده شده باشند؟ اگر پاسخ، مثبت است این به چالش 

 را تبیین کرد؟ توان آن و چگونه می شدنِ غایت، چگونه است؟ کشیده

 1«لوتان کوی»مطرح شده از سوی  ی یدهاشدن ابعاد مختلف این موضوع،  برای روشن

 ی دستهرا به دو  ها یتغا Khôi (1981, 58). دهیم یمرا مورد بررسی قرار  ها یتغادرباره انواع 

بیان  یا گزارهیت آشکار را آن که غا یا گونه به کند یم، تقسیم 3«غایت پنهان»و  2«غایت آشکار»

توسعه یا آموزش و  یها برنامهعمومی، قوانین و  یها نطقکه در قالب قانون اساسی،  کند یم

. در داند یمواقعیت قابل ردیابی  ی مشاهدهو غایت پنهان را نیز از طریق  شوند یمپرورش بیان 

نیستند.  راستا همغایتِ پنهان،  است که غایتِ آشکار و یا گونه بهبرخی مواقع، وضعیت،  جا ینا

احتمالی میان غایتِ آشکار  ی فاصلهنبودن و  راستا هممختلف این  یها جنبهما بررسی  گمان به

 قضاوت در ی ینهزم یبند صورتبرای  تواند یمو غایتِ پنهانِ نظامِ تعلیم و تربیت ایران، 

 اکارآمدی آن، ما را یاری رساند.خصوص کارآمدی یا ن

                                                      
1-  Lê Thành Khôi 

2-  Overt End 

3-  Covert End  
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 ای یباالدستقوانین و اسناد  سراغ بهغایتِ آشکار نظام آموزشی ایران،  کردن مشخصما برای 

خود متوجه شدیم که  های یبررس. در اند شدهرفتیم که پس از پیروزی انقالب اسالمی تدوین 

پس از پیروزی انقالب اسالمی، چهار قانون یا سند باالدستی، غایت نظام آموزشی را تصریح 

مورد بررسی  دقت بهربیت در این چهار قانون یا سند باالدستی که ما آنها را کرده است. غایت ت

 قرار دادیم عبارتند از:

تسهیل سیر صعودی و متعالی انسان و تسریع حرکت و : آموزش و پرورششورای عالی ـ 1

 .1هدایتِ وی در صراط مستقیم پرستش پروردگار عالم

تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و  : ...ورشوزارت آموزش و پر قانون اهداف و وظایفِـ 2

از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسالم و مذهب  آموزان دانشمعنوی 

 .2بر اساس عقل، قرآن و سنت معصومین)ع( عشری یاثنحقّه جعفری و 

تربیت  کمال انسان در نظام تعلیم وشورای عالی آموزش و پرورش :  626 ی شماره ی مصوبهـ 3

 .3اسالمی، رسیدن به قرب الهی است

، تعاملی، تدریجی، یکپارچه جویانه یتعالفرایندی ـ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران: 4

آمادگی برای تحقق  یسو بههدایت افراد جامعه  منظور بهو مبتنی بر نظام معیار اسالمی که 

مناسبِ تکوین و تعالیِ پیوسته  های ینهزم آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد،

 4آورد یمصالحِ اسالمی فراهم  ی جامعهو پیشرفت  یریگ شکلهویت ایشان را در راستای 

آنچه در بررسی این قوانین یا اسناد باالدستی، مشخص شد این بود که غایتِ موردنظر در 

ست اختالف زیادی با که نسبت به تعیین آن، اِهتمام صورت گرفته ا یا مرحلههر چهار 

یکدیگر ندارند و تقرییاْ این چهار غایت، با همپوشانی بسیار باال، همان غایت مشخص شده در 

آخرین مرحله یعنی غایتِ مندرج در مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است: 

 5«دابعا ی همهبرای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتبی از حیات طیبه در  سازی ینهزم»

                                                      
1-  Unpublished document in the archives of the Secretariat of the Higher Council of 

Education, Final approval in the year 1982, 7.  

2-  Law on Objectives and Duties of Education approved by the Islamic Consultative 
Assembly, Date of approval, 2/14/1987.  

3-  General goals of education of the Islamic Republic of Iran: resolve of the meeting No. 626 
of the Higher Education Council dated 10/22/1998.  

4-  The Fundamental Transformation Document of Iranian Education, 2011, 10. 

5-  Theoretical Foundations of the Fundamental Transformation Document of Iranian 
Education, 2011, 151.  
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 پژوهش ی یشینهپ

 ی دربارهعنصرهدف، عنصر مهمی از عناصر نظام تعلیم و تربیت است اما گویا  که ینابا وجود 

اندکی  ی عالمانهنظام تعلیم و تربیت و ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت، تالش  یها هدفنسبت میان 

آموزش و پرورش  های گییژوبررسی »با عنوان  یا مقالهدر  Asadi (2004, 14)انجام شده است. 

، بهبود کیفیت )غیرماهر ی مرحلهرا مورد بررسی قرار داده که در قالب چهار  1الگوی ورسپور  ،«کارآمد

 ها یژگیونظام آموزشی کارآمد را توصیف کرده است. این  های یژگیو( یا حرفهمکانیکی، عادی و 

 ارت، نوآوری و تغیییرات ممکن. عبارتند از: معلم، مواد آموزشی، فنون تدریس، سرپرستی و نظ

Kalantari et al. (2016)  آموزش و پرورش کارآمد های یژگیوبررسی »با عنوان  یا مقالهدر»،  

: تمرکززدایی )تفویض اند کرده، فهرست صورت ینبدنظام آموزشی کارآمد را  های یژگیو ینتر مهم

فناوری  ی توسعهآموزشی،  های یطحم های یژگیوتوجه به خالقیت فراگیران، توجه به   اختیار(،

مشارکت  ی ینهزم ساختن فراهممنابع انسانی و ارتقای جایگاه فراگیران از طریق  ی توسعهاطالعات، 

 های یژگیوذکرشده، نقص در هر یک از  ی مقالهفعال آنها در امر تربیت. بدیهی است در دو 

 . منجر به ناکارآمدی نظام آموزشی گردد تواند یم، شده یانب

Asghari (2006, 209)  ساختار نظام آموزشی ناکارآمد و پیامدهای آن»با عنوان  یا مقالهدر» ،

که ساختار نظام آموزشی ایران، برگرفته از نظام  داند یمدلیل، ناکارآمد  ینا بهنظام تعلیم و تربیت را 

عبارتند از: حفظ و  دارد که دنبال بهاستعماری است. او معتقد است این وضعیت، پیامدهای مختلفی 

رشد  های ینهزمتداوم نظام اجتماعی، نبود هماهنگی بین آموزش و نیازهای جامعه، عدم وجود 

نظام  اکنون همبر آن است که  Rahbar (2019, 3)، ینچن همخالقیت و مهاجرت نخبگان علمی. 

 دهد.  را توسعه می ییگرا مدرکتمرکز بر کارآمدی،  یجا بهآموزشی، 

(Johnes et al. (2017  های یوهشبودجه،  های یاستس، 2با عنوان کارآیی در آموزش یا مقالهدر 

مهم مؤثر بر  یها مؤلفهابتدایی و متوسطه را از جمله  ی دورهآموزشی، تفاوت رسالت مدّنظر میان 

، 3با عنوان ناکارآمدی تخصیصی در آموزش یا مقالهدر  Grosskopf et al., (1991). دانند یمکارآیی 

مختلف آمریکا را مورد بررسی قرار داده است.  های یالتاتأثیر فرمول تأمین مالی مدارس در 

(Amitabh and Staiger (2016  با عنوان منابع ناکارآمدی در بهداشت و درمان و  یا مقالهدر 
 

                                                      
1-  Marjolijn Verspoor 

2-  Efficiency in education 

3-  Allocative inefficiency in education  
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 برای تفکیک ناکارآمدی درونی از بیرونی هستند. یا سادهاستفاده از مدل  دنبال بهآموزش، 

، ما به دنبال فهم دقیق این موضوع هستیم که شده مطرحاین اساس و با توجه به مباحث بر 

در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران، غایت پنهانی را مورد بازشناسی  توان یمآیا 

را به چالش بکشد؟ به بیان دیگر، پژوهشِ حاضر،  شده گفتهکه غایت آشکار  یطور بهقرار داد 

تا بتواند کارآمدی یا ناکارآمدی عملکرد نهادِ آموزش و پرورش را با توجه به بر آن است 

غایتِ آشکار نظام رسمی تعلیم وتربیت ایران و نسبتش با غایت احتمالی آن، مورد بررسی و 

 فهم دقیق قرار دهد. بر این اساس، بررسی موارد زیر، مدّنظر قرار دارد:

 علیم و تربیت رسمی جمهوری اسالمی ایرانچیستی غایت پنهان در نظام تـ واکاوی 

 غایت پنهان نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسالمی ایران یریگ شکلو دالیل  ها یشهرـ واکاوی 

  آمده دست بهرسمی با توجه به نتایج  تربیت نظام کیفیت بهبود منظور بهعملی  ـ واکاوی راهکارهای
 

 بحث و بررسی
 یضمن طور به ،کشور یو عموم یرسم تیو ترب میتعل یغائهدف  ،نیادیدر سند تحول بن

ما  گمان به «.ابعاد ی همهدر  بهیط اتیاز ح یمراتب یاریتحقق آگاهانه و اخت»عبارت است از 

اصلی این غایتِ آشکارِ نظام رسمی تعلیم و تربیت، تربیت دینی است و اگر بخواهیم  ی هسته

ز میان مفاهیم مرتبط با تعلیم و تربیت، بیان کنیم غایت آشکار مذکور را در قالب یک مفهوم ا

 .کنیم یممفهوم تربیت دینی، بهترین انتخاب است. در ادامه دلیل این انتخاب را بیان 

 ،مفهوم نیا .است «بهیط اتیح»مفهوم  غایت آشکار نظام تعلیم و تربیت، ی یدواژهکل دیترد یب

 Quran, Sura Nahl, Verse) شاره قرار گرفته استمورد ا میبار در قرآن کر کیتنها  واضح، طور به

شده است که نشان  انیب یمتفاوت یو مفسران مختلف معناها شارحان یاز سو ،مفهوم نیا یبرا .(97

 نیتوانسته است تمام ا ایجغراف نیکه ا یا گونه بهمفهوم دارد  نیا یایجغراف یاز وسعت و گستردگ

است و  نیمعارف د ی حوزهمفهوم در  کی بهیط اتیحمفهوم . را شامل شود قیمعناها و مصاد

که  یا به گونه ؛رود یانتظار م نیمعتقد به معارف د فردِ کیکه از  ییناظر بر نوع رفتارها ،کاربرد آن

و به گمان ما صحبت از  گرید عبارت به. شود یماستخراج  ینید یها از دل آموزه ،انتظارات نیا

 یها نهیفراهم ساختن زم یهمان تالش برا ،بهیط اتیاز ح یتببه مرا یابیدست یبرا سازی ینهزم

 ساختن فراهم یو چگونگ بهیط اتیمفهوم ح ی درباره ورزی یشهانداست و تأمل و  «یندی تیترب»

 .ردیگ یقرار م ینید تیمفهوم ترب لیذ تردید یب ی،ربّتاز آن در ساحت وجود م یمراتب بروزِ یها نهیزم
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را  نیادیمورد نظر در سند تحول بن ییکه هدف غا یموارد یریگیکه پ است یعنموضوع بدان م نیا

مانع از  ی،نید تیترب یها چالشهستند که به عنوان  یدر واقع همان موارد کشند یمچالش  به

 یها چالش نییتب یبرا ورزی یشهاند نیبنابرا .شوند ینظر ماز اهداف مدّ یبه سطح قابل قبول یابیدست

 پاسخِ افتنِی رِیحرکت در مس ،در واقع، مختلف آن یها جنبه یبند مَفصل یراب تالشو  ینید تیترب

کلی، هدفِ غایی در سند تحول بنیادین،  طور بهدیگر و  عبارت به. پژوهش است نیا یها پرسش

 .گیرد یمقابل تبیین است که در ادامه مورد واکاوی قرار « تربیت دینی»درواقع در قالب 
 

 غایت پنهان
آموزان که تالش  دانش تِیاز ترب ی مختلفیها جنبه بر تیو ترب میتعل نظامِ رکزِتم رغم یعل

. است همواجه شد نیز هایی یناکامبا گویا  داشته باشد اما ینید تیماه ،تیترب نیشده است ا

ادعای وجودِ ناکامی در  ساختنِ موجهمتعددی قابل اشاره هستند که شواهدی را برای  یها پژوهش

 عبارتند از: ها پژوهش. برخی از این اند کردهدافِ کالن نظام آموزشی کشور ارائه دسترسی به اه

 Taleban (1998, 126) ،Taleban (2010, 60) ،Serajzade (2004, 77) ،Serajzade (1998, 81) ،

Mohammadi & AbdulKarimi (2018, 20) ،Nouri et al. (2018, 66 & 67) و ،Rezaei (2007). 

دینی،  یها آموزهبرای عدم توفیق نظام آموزشی در باورمندسازی فراگیران به  اه پژوهشاین 

دینی متربیان، با  یابی یتهوگفت آرمان  توان یم. بر این اساس اند کردهشواهدی را مستندسازی 

است و  یدهنرسچالش بنیادینی مواجه شده و گویا به اهدافی که برای آنان درنظر گرفته شده است 

، شکلی از تربیتِ سکوالر، بر فضای آموزشی و فرهنگی جامعه ظاهر بهاست که  یا گونه بهشرایط، 

این، همان غایت پنهانی است  رسد یم نظر بهروزافزون در حال گسترش است.  طور بهحاکم شده و 

که غایت آشکارِ نظام تعلیم و تربیت ایران را به چالش کشیده است. این نکته قابل بیان است که 

که از طریق حضور در مدارس و ارتباط  ای یستهز ی تجربه ی واسطه بهت نویسندگان مقاله، مشاهدا

)تدریس در کالس، مشاوره تحصیلی و ...( با نتایج  اند داشته آموزان دانشبا  چهره به چهره

 .مورد اشاره، همخوانی دارد یها پژوهش
 

 غایت پنهان یریگ شکل های یشهر

عدم فهم »، عبارت است از: شده گفتهغایت پنهانِ  یریگ شکل ی یشهرپاسخ ما به پرسش از 

اگر تربیت دینی را به معنای یاری رساندن به متربی فهم کنیم تا «. دقیقِ ملزوماتِ تربیتِ دینی
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کارِ دشوار،  تردید یببه نگرش دینی گام نَهَد،  یابی دستخودانگیخته در مسیر  طور بهاو بتواند 

که نسبت به ملزومات  آید یمافرادی بر  ی عُهدهاست که تنها از  یا هنرمندانهحساس و بسیار 

تربیت دینی هستند « ملزوماتِ»و « اقتضائات»ما، این،  گمان بهآن، شناختِ مناسبی داشته باشند. 

 تردید یب. سازند یممورد استفاده قرار دهد مشخص  باید یمکه نوعِ روشی را که هر مربی 

 ی که براینوع روشو بر این اساس،  ارتباط دارد نیبا اقتضائات د ی،نید تِیترب اقتضائاتِ

را آشکار ی نید تِیترب دین و هم ما از اقتضائاتف ، چگونگیِشود یمی استفاده نید تیترب

 ما معتقدیم که این، یک پرسش بنیادین است که تربیت دینی چه ملزوماتی دارد؟ .سازد یم
 

 ملزومات تربیت دینی
 درست از ماهیت دینالف( ضرورت فهم 

دارد. دلیل این  دنبال بهاز تربیت دینی را  تری یقدقخود، فهم  ی نوبه بهفهم دقیق از ماهیت دین، 

که  گردد یبرمسخن به تأثیر تلقی ما از جهان، انسان، معرفت و در نهایت، معنا و مفهوم حقیقت 

 یها روشو  ها برنامهسوی دیگر،  . ازدهد یماز ماهیت دین نشان  مان یتلقخود را در  ها آن ی همه

مبتنی بر تبیین و فهم ماهیت دین دارد  های یافترهمورد استفاده در تربیت دینی، ریشه در 

(Mohammadi & AbdulKarimi, 2018, 77) بنابراین الزم است مفروضات فلسفی مندرج در فهم .

 ها آننسبت به جرح یا تعدیل خود از ماهیت دین را مورد بازشناسی قرار داده و در صورت نیاز، 

اجزای تربیت دینی مانند محتوا،  ی همهاقدام نماییم؛ زیرا نوع فهم ما از ماهیت دین، بر فهم ما از 

روش و غیره مؤثر است. بر این اساس، هر زمان که بخواهیم درخصوص ابعاد مختلف تربیتِ دینی 

دقت کنیم که به کدام معنای از دین )در مهم  ی نکتهپیش از آن به این  باید یمتأمل کنیم الجرم 

 سخن گفت. توان یمکلی حداقل از چهار تلقی از دین ) اسالم(  طور به، اسالم( نظر داریم. جا ینا

بخشی از سنن  عنوان به توان یمدر تلقی اول، آداب، رسوم، شعائر و مناسک مختلف را 

 ییها مؤلفهتلقی، اسالم، دارای که در این  یا گونه بهاجتماعی جامعه مسلمان درنظر گرفت 

. در این حالت، با باشد یمو حائز اوصاف اجتماعی و تاریخی مشابه  ها فرهنگمشابه سایر 

فرهنگ( در مواجهه با سایر  ی منزله بهتوجه به عواملِ مختلفِ مؤثر در فرهنگ، اسالم )در تلقی 

مراحل شکوفایی تمدن دچار قوت و ضعف گردیده و دارای وضعیتی پویا مانند  ها فرهنگ

 یا وضعیت فعلی انفعال در برابر فرهنگ جدید غرب گردد. 1اسالمی

                                                      
1. Islamic Golden Age 
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سیاسی و اجتماعی را منعکس  یها آرماندر تلقی دوم، اسالم، همچون یک آیینه، تصویر 

باورهای یک گروه  اندازِ ینطن تنها نهکه  یا گونه بهبشرانگارانه دارد  ی جنبهدلیل،  ینهم بهکرده و 

 یها جنبهچارچوبی برای تفسیر، فهم و معنادهی به برخی »بلکه  گردد یمی خاص اجتماع

باورهای خاص و  ساختن ینهنهادعلمی در صدد  یها تالشو با  گرفتهحیات اجتماعی در نظر 

توجه به پیوند برقرار شده،  با. (Hajiakhundi, 2012, 174)مناسباتی خاص است  کردن حاکم

باورهای سیاسی و اجتماعی، خودِ اسالم نیز به چالش کشیده  دنش یدهکشدر صورت به چالش 

نسبت به  تواند ینمباید گفت توقع نابجایی است اگر معتقد باشیم اسالم  جا ینا. در شود یم

پیرامون، مواضعِ مشخص سیاسی و اجتماعی داشته باشد اما الزم است آگاه باشیم  های یتواقع

دن حقیقت متعالی امر دینی در چارچوب تنگ مواضع در تلقی خود از اسالم، از قرار دا

 زودگذر سیاسی و اجتماعی برحذر باشیم.

دیگر، در  عبارت به. گیرد یمدر تلقی سوم، اسالم، یک پدیده است که مورد شناسایی قرار 

نظری برقرار شده و در چارچوب  ی رابطهبا آن  شود یماین تلقی، اسالم، امری است که تالش 

دین، تاریخ اسالم، علم  یشناس جامعهمختلفی مانند فلسفه دین،  یها حوزهدر  این رابطه و

مختلف آن، مورد مطالعه و تحت مفاهیم و مقوالت گوناگون  یها جنبهکالم، تفسیر، فقه وغیره، 

 قرار گیرد.  

تحقق انسان در برابر سایر  ی نحوهیک امکان، گویای یک  عنوان بهدر تلقی چهارم، اسالم، 

وجودی  یا رابطهتحقق وجود او است. در این تلقی، اسالم، یک نسبت است؛ نسبت یا  انحاء

میان انسان و یگانه حقیقت قدسی. تحقق این نسبت یا رابطه، مشروط بر تحقق نحوی خاص 

او به بار نخواهد « خودآگاهی»و « آزادی»به وجود، از سوی انسان است که جز در وادی 

تحقق آن است  شرطِ یشپکه  شده گفته ی رابطه ی آزادانهبرگزیدن نشست. در این حالت، یعنی، 

 گرفته صورتو خودآگاهی بر این رابطه، الجرم باعث پذیرش نتایج و پیامدهای انتخاب 

 یرتصو بهرویارویی با مرگ و ...  ی یوهشخواهد بود که خود را در اخالق، روش زیستن، 

 .(Mohammadi & AbdulKarimi, 2018, 99-110) کشد یم

توأمان هستند و تقلیل ماهیت دین به یک یا  ها یافترهگفت در واقعیت، این  توان یم

یا  بودن غالب ی یدهااز  توان یماست. به گمان ما  یشیاند کجنوعی  ها آنتعدادی از 

نسبت به بقیه سخن گفت. بر این اساس، ادعای ما  ها یافترهیکی یا تعدادی از  بودن یمحور
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دوم و سوم بوده  های یتلقفهم ماهیت دین در خالل چهل سال گذشته، غلبه با  آن است که در

تربیت دینی بوده  یها روش، تألیف کتب و تجویز ها برنامهدو رهیافت، محور تمام  ینااست و 

در  ینچن همو  1درسی ملی ی برنامهدر سند  یژهو بهدر اسناد باالدستی،  توان یماست. این را 

مختلف تربیت دینی که انجام  یها روشو  ها برنامه ی واسطه بهدر مدارس،  میدان عمل و آنچه

 مشاهده نمود.  شود یم
 

 ب( ضرورت پرسشگری در تربیت دینی

مُداوم و با دقتِ باال اندیشه  طور بهیکی از موارد بسیار مهمی که الزم است درخصوص آن، 

آن است که باید دانست اگر چیزی  شدبا یمنمود که این موضوع، در امر آموزش، بسیار کارگُشا 

پرسش در آمده باشد بَر او عَرضه شود بعید است، به آن موضوع،  صورت بهبرای فرد  که آنبدون 

بیاموزد. در این حالت، حتی اگر بپذیریم که یک موضوع را  را آن، یدرست بهتوجه الزم کند و 

نخواهد داشت و چیزی از وجودش  گفت تأثیر چندانی در وجود او توان یمآموخته باشد امّا 

تعلق دینی اهمیت  یریگ شکلاین نکته، در خصوص تربیت دینی با هدف  تردید یبنخواهد شد. 

« تعلق دینی، جزئی از وجود شخص است»دوچندان دارد. اگر به این عبارت توجه کنیم که 

(Moradi, 2007, 77)  موضوع با  نیا ینسبت به درست یداور یتواند برا یم یهر فردآنگاه

است در  دهیدوان شهیدر وجود او ر ینیکه تعلق د یخودش از زمان ی یستهز ی تجربهرجوع به 

مطرح شده است  یو پرسش آمده یشپ یا مسأله ،او یکه برا هایی یتوضع ای تیوضع خصوصِ

 عبارتِ به. مل داشته باشدأت ها یتوضعآن  لیو تحل هیتجز نموده و درخصوصِ شهیاند ،کین

 .آن موضوع شود نسبت به منجر به باور تواند یموضوع نم کیبر  آگاهی صِرفِ ،گرید

 توان یم میارائه کن یله در ذهن متربأمس ایپرسش  شدنِ مطرحاز  شیرا پ ینید اگر اطالعاتِ

. اما باید تأمل کرد که آیا این میهست ی امری از بیروندر معنا ینید تِیگفت قائل به ترب

 ،پرسش کشیدنِ یشپو  کردن مطرحبا  الزم است رسد یم نظر به رایز راهبردی درست است؟

 سخنِ ،نیا .وادار ساخت شیرا به جوشش و زا یمترب ایمخاطب  ذهنِ ،دانش ی ارائه یجا به

 :است که گفته بود یبزرگ فرانسو یمرب ،هیشارت لیام
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است که  یربتم ذهنِ [کردنِ گرسنه ا]یالغر  یفکر [هنر معلم یو به عبارت]هدف پرورش 

 .(Chateau, 1997, 243)خود را شکار کند  رینخج [خودش]

اطالعات، دانش یا معنا، امکان کشف آنها را از  ی ارائه یجا بهبر این اساس، ضروری است تا 

سوی فراگیر فراهم ساخت. این موضوع، در زمان اهتمام به تربیت دینی، دارای اهمیت دوچندان 

تربیتی  های یتفعالف معنا از سوی یادگیرنده، باید محور اصلی تمام . در تربیت دینی، کششود یم

 تردید یبباشد زیرا توفیق در تربیت دینی، وابسته به میزان تغییر و تحول در بینش فرد است که 

دچار تغییر و توسعه  موقع آندیگر، سطح بینش فرد،  عبارت بهامری از بیرون به درون نیست. 

ند کشف معنا، عاملیت داشته باشد و این، رُخ نخواهد داد مگر آنکه فرد، که فرد در فرای شود یم

نسبت به جستجوگری در وادی معنا، برانگیخته شده باشد. انجام رفتار نیک، ریشه در بینش 

 دست بهرسمی و مستقیم،  یها آموزش ی واسطه به تردبد یبدارد که  شده دادهو توسعه  گرفته شکل

دارد زیرا در  دهیم یممورد استفاده قرار  اکنون همو نیاز به سازوکارهایی غیر از آنچه  آید ینم

حقیقت نیست بلکه ایجاد نیاز به حقیقت است تا  ی ارائههدف از تدریس و تبلیغ، »تربیت دینی 

 . (Karimi, 2017, 195)« هر کس به تحقیق خود به تبیین آن بپردازد
 

 آن یها فهمؤلج( توجه به نقش فطرت و 

 آمده است درخواستِ یانم به یاز احکام اله یکی یهر جا پا میقرآن کر اتیآ یدر بررس

 امکانِ یو در راستا یآگاه ی توسعه یبلکه از رو ،اجبار یرا نه از رو حُکم عمل به آن

 دیانسان مف یو آن را برا دهیشک شیانسان از آن برخوردار است پنوع که  یگر پرسش

 یکمحهرگونه  رشِیپذ یتقاضا یعنیکلمه  یمنف یتعبد در معنا متعال، خداوند یراب .شمارد یبرم

. و فاقد ارزش است هودهیب یکه معقول باشد کار یلیو درخواست دال یبدون امکان بازخوان

، رشیکه پذ ستین نیدقت کرد منظور ا دیبا شود یآوردن م مانیا ای متقاعدشدنصحبت از  وقتی

 ی( ساختاربندLogicalی )منطق صورت بهکه  ، محض یاستدالل ندِیفرآ کیشدن با ریپس از درگ

 بلکه ییابتدا ی دورهدر  تنها نه ی،ربتم کیاست که  نابجایی توقعِ رایز رخ خواهد داد؛ شده باشد

ی، در خصوص باقر نیدر ا. دیآن برآ یفنّ های کاری یزهر ی عهدهاز  نیز متوسطه ی دورهدر  یحت

را  ینیمعارف د میبتوان دیبا : »...دارد یابراز م نگونهیا با او داشته است که مرادی یا مصاحبه

 شکلِ به میتنظ ،عقول کردنممنظورم از  .میل و معقول کنلَدَمُ یصورت بهامروز  یها متناسب با بحث

 رو روبه یکه با منطق قطع میرا اثبات کن تَدَیُّنی کهاست  نیمنظور ا .ستین (Logical)ی منطق قِیدق
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و معقول  میرا قبول دار زهایچ یلیمعنا که خ نیاست به ا بودن یمنطقاز  تر یعوس ،تیمعقول .شدبا

 ینیاعتقادات د .قابل اثبات نباشند (Logical)منطقی  که ممکن است به صورت یدر حال دانیم یم

 .(Moradi, 2007, 191) نوع باشند نیاز ا توانند یهم م

که  گونه آن ممکن است اما استکه معقول  یکه امر شود یمپرسش مطرح  نیا نجایدر ا

گفت ممکن است نیاز به  توان یم)البته  قابل اثبات نباشد ی،منطق صورت به دارد یمباقری بیان 

دارد و چگونه قابل  یگاهیچه جا ینید تیترب همچنین،و  نید ی حوزهاثبات نداشته باشد( در 

 و نیداز سوی دیگر،  .باال باشد پرسشِ پاسخِ ،«فطرت»رجوع به  رسد یمبه نظر ؟ است نییتب

و  نیکه د میکن یمشاهده م خیاگر در طول تار .بر فطرت انسان هستند یمبتن ی،نید یها ارزش

است که با فطرت  لیدل ینا بهقرار گرفته است  رشیمورد پذ ،انسان یآن از سو یها ارزش

تمام  یوجود انسان است و مبنا یو اصل یعیطبکه ساختار  یامر .انسان ارتباط داشته است

 بودنِ لیو اص یعیطب لِیدل ینهم به .انسان است تیشخص یبعد های یریگ شکلو  ها شاکله

 ی همهفطرت در  .پذیرد یم ی،به اثبات منطق ازیمعقول را بدون ن امرِانسان است که  فطرتِ

آورد بلکه  دست به را آنتا  کندکه الزم باشد انسان تالش  ستین گونه یناوجود دارد و  ها انسان

 :او در وجود انسان قرار داده شده است نشیدر وجود انسان و همراه با آفر

 یشناس انسان مباحثِ اصلی ی هستهو  یاله معارفِ ساختمانِ نِیریز سنگِ توان یمرا  فطرت

ل ساختمان کم، ینکحذف  یشناس ه اگر مفهوم فطرت را از مباحث انسانک یا گونه به دانست

 المعارف ام»فطرت را  ،یمطهّر شهید هک دلیل است ینا به خواهد ریخت. فرو معرفت نیا

 یها بحرانو  کخطرنا یها لحظهانسان در  .(Motahari, 2013, 65)د ان دانسته «یمسائل انسان

ه ک کند یمخویش احساس  نهادِ ، درکند یماسباب و علل طبیعی قطع امید  ی همهه از کزندگی 

بدین  .نجات دهد او را تواند یمند کمادی وجود دارد و اگر اراده  یها قدرت قدرتی فراتر از

خود گواه  این .کوشد یمو همچنان برای نجات خود  گیرد یمت به حیات در او قوّ امیدِ ،جهت

  .بر فطری بودن خداگرائی انسان است
 

 ( نسبت تربیت دینی با فطرت0-ج

 به  رجوع و 1اند فراخوانده ،وجود ی دربارهو تأمل  همواره انسان را به تفکر ،اتیو روا اتیآ
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 یرپذ امکاناز راه فطرت  یی،و خداجو یخداشناس لیتنها راه اص رایز ؛اند نموده هیفطرت را توص

بر این اساس، اگر این پرسش مطرح شود که نسبت میان تربیت دینی و فطرت چگونه  .است

فطرت  رویپ دیبا ریناگز ،تیآن است که ترب ینید تیترب یاقتضااست؟ ادعای ما آن است که 

 فیتعر یا گونه به خود را یو سازوکارها گاهیجا دبای که ر، این مدرسه استگید عبارت به. باشد

 تنها نهمعکوس شود آنگاه  ،تیوضع نیو اگر ا دیرا بنما فطرت یمالحظه اقتضا ،که در آن دکن

 رسد یم نظر به .شود یم بیدچار آس ،انینزد مترب ،نینشده است بلکه د تیرعا فطرت، قتضایا

 است یمعکوس تِیوضع یایاست گو یتیو ترب یآنچه اکنون در حال انجام در مراکز آموزش

در مدرسه، تابع دین و فطرت باشند اما  شده یفتعرآنکه سازوکارهای  یجا بهکه  یا گونه به

 .تنددر مدرسه هس شده یفتعر یتابع سازوکارها ،فطرت ای نیدمتأسفانه 

 یاجبار را برا یکه دارد نوع أنیاست و ش یرسم یتیماه یاز آنجا که ساختار مدرسه دارا

آنگاه به  ...(و  یکتاب درس ،آزمون ،نمره ،اجبار حضور در کالس)مانند  ردیگ یدر نظر م تربیم

 یرتعب بهو  نید یاقتضا ،گرید عبارت به ایو  ینید تِیترب یبا اقتضا تیوضع نیا رسد ینظر م

  .در تناقض است ،فطرت یاقتضا ،کلمه قیدق
 

 ( اقتضائات فطرت2-ج
فطرت  ،گرید عبارت به ؟ستیچ فطرت یکه اقتضا شود یمطرح مدیگری پرسش  نجایدر ا

 پرسشِ از پاسخِ یاگر بتوان فهم مناسب. آنها را مالحظه کند دیبا تیدارد که ترب هایی یژگیوچه 

فطرت  به قناتِ حَفرِ یها راه ایراه  بود که امکان درکِ دواریام توان یکرد آنگاه م دایپ شده مطرح

انسان در  یوجود ی توسعهبتواند منجر به  دیفطرت است با یآنچه اقتضا تردید یب .کدامند

حجم دانش  دهد یآنچه ارزش انسان را ارتقا م. از سوی دیگر، شود یپرتو علم و معرفت اله

 شده گفته ی گزاره. اگر دو که حاصل شده باشد است ینشیب ی گسترهبلکه  ستیگردآمده ن

که  راهی نسان،ا یتوسعه وجود یجا بهدارد که  ینگران یجا موضوع نیا موجه باشد آنگاه

که  نینه ا شود یم ینیدانش د شیگرفته است منجر به افزا شیت ما در پیتربتعلیم و نظام 

 :ور ساخته باشد علهش انیرا در جان مترب یوجود ی توسعهبه  لیتوانسته باشد م

 یابزار زیاست و علم و دانش ن شتنیخو یستیکشف تجربه ز یبرا یابزار یریادگیاساساً 

 .(Karimi, 2017, 28) یگستر شتنیخو یاست برا

 بر  یبتناتنها با اِ ی،وجود ی توسعه ،گرید عبارت به ای گستری یشتنخو نیا رسد یم نظر به
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. در نگاه دینی، نیل آدمیان به قرب الی اللّه، ت فرد باشدسعاد راهبرِ تواند یفطرت است که م

انسان بر اساس معیارهایی است که دین، آن  ی یستهشامستلزم تحقق اختیاری نوعی زندگانی 

. در این نگاه، وضعیت مطلوب زندگی، آن وضعیتی است که در آن، کند یممعیارها را معرفی 

ند که غایت هستی است و با انتخاب و التزام با عنایت به شناخت و پذیرش خداو ها انسان

برای  زُدا یهستو دفع عوامل  زا یهستآگاهانه و اختیاری نظام معیار دینی، نسبت به جذب عوامل 

. بنابراین بر اساسِ این اصل که تربیت، نمایند یمجاودانه اقدام  بختی یکنبه آسایش و  یابی دست

که در پیش گرفته  ییها روشدر  یژهو بهاقدامات تربیتی،  باید پیروِ فطرت باشد الزم است در تمام

 یکی از اقتضائات فطرت، مدّ نظر قرار گیرد. عنوان بهرعایت موضوع اختیار،  شوند یم

 یاساس اریبت در امر آموزش نقش بس. رغو رغبت است لیم موضوعِ ،فطرت گرِید یاقتضا

 - یریادگی ندیفرا رسد یم نظر به دیعبی، بتردر م یریادگیبه  میلِکه بدون وجود  یا گونه بهدارد 

. روسو معتقد است اگر تمایل به یادگیری را در یادگیرنده شود یدلخواه منته جبه نتای یاددهی

 .(Karimi, 2017, 116) او مناسب خواهد بود یبرا یهر روش ایجاد کنیم آنگاه

 رایز، ابدی یم یتر افزون تِیاهم ،مراتب به ی،نید تِیدر زمان اهتمام به ترب تیوضع نیا

باشد  فطرت رویپ دیبا ،تیگفته شد که تربپیش از این، ت است و فطر یاضقتا ،و اراده اریاخت

  .محترم بشمارد را آنو اقتضائات 
 

 «از بیرون دهی یند»رهیافت  ی غلبه

به غایتِ آشکار نظام آموزشی شده، نگرش نادرست به  یابی دستآنچه تاکنون مانع 

 یها روشآن استمداد از  دنبال به ینچن همحس دینی در فراگیران و  یریگ لشکچگونگی 

طبیعی ریشه در نگرش نادرستِ بیان شده دارند. عدم توجه به  طور بهنادرست بوده است که 

ملزومات تربیت دینی یعنی عدم فهم درست از ماهیت دین، عدم توجه به ضرورت پرسشگری 

آن رویکردی  ی غلبهآن، خود را در  یها مؤلفهش فطرت و در تربیت دینی و عدم توجه به نق

 ,Karimi, 2017)« دین دهی از بیرون»که از آن با عنوان رهیافت  دهد یمبه تربیت دینی نشان 

که بر تصورِ نادرستی از ماهیتِ دین و فهم ناقص  جا آن. این رهیافت، از شود یمنام برده  (72

که تجویز کرده  ییها روشاز میزان درستی و نادرستی  از تربیت دینی مبتنی است درک روشنی

 ی،نید تیترب از فهم ما دیگر، تاکنون عبارت بهو بستری که برای آن در نظر گرفته است ندارد. 
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 دهو فطرت بو نید یآن با اقتضا یو سازوکارها تیترب انیم از نسبتِ یا وارونه تِیدر وضع

 که نیازمند بازنگری اساسی است. است
 

 گیری جهینت

، بر شده ینتدوبررسی کارآمدی نظام آموزشی از منظر اهدافِ کالنِ  منظور بهدر این جستار، 

همان مبنای قضاوت درخصوص  ماغایتِ نظام تعلیم و تربیت متمرکز بودیم که در دیدگاه 

)یعنی کارآمدی( است. آنچه در بررسی  شده انتخابعملکردِ نظام تعلیم و تربیت بر اساس معیار 

در  شده مشخصغایتِ  تنها نهو اهدافِ کالن نظام آموزشی مشخص شد این بود که  ها یتغا

که نسبت به تعیین آن، اِهتمام صورت گرفته است اختالف زیادی با یکدیگر  یا مرحلهچهار 

در آخرین  شده مشخص، با همپوشانی بسیار باال، همان غایت 1ندارند و تقریباً این چهار غایت

این موضوع نیز مورد بررسی قرار  عالوه بهغایتِ مندرج در سند تحول بنیادین است مرحله یعنی 

درواقع همان تمرکز بر تربیت دینی و پیگیری سازوکارهایی است که تصور  ها یتغاگرفت که این 

 یاری رسانند.   مدارانه یندفراگیران را برای یک نوع زیستِ  توانند یمشده است این سازوکارها 

عینی زندگی  ی صحنهو آنچه در  ها یتغامیان این  ی فاصلهحلیل خود از نسبت و ما در ت

اجتماعی قابل مشاهده است این دیدگاه را مورد تأکید قرار دادیم که گویا نظام آموزش رسمی 

ایران در دستیابی به غایت و اهداف کالنِ خود، با چالشی قابل تأمل، مواجه شده و نتوانسته 

دیگر، نظام آموزشی، از  عبارت بهیاری رساند.  مدارانه ینددر مسیرِ زیستِ  است فراگیران را

، ناکارآمد بوده است. در تحلیل خود، بر این موضوع شده یینتع های یتغامنظر اهدافِ کالن و 

اصلی غایت  ی هسته عنوان بهاز تربیت دینی ) گزاران یاستسمتمرکز شدیم که گویا نوع فهم 

مورد استفاده برای آن، دچار  یها روشتربیت رسمی ایران( و تجویز  آشکار نظام تعلیم و

 ی توسعه»گر یا به عبارت دی« ینیحس د»، پرورش ینیت دیاشکال بوده است. اگر هدف از ترب

                                                      
 . نگاه کنید به:1

)این  ۷ ص :1362، خرداد 12شورای عالی آموزش و پرورش ، شماره  ی منتشرنشدهداخلی و  ی نشریه -الف
 نشریه در بایگانی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش در دسترس است(.

در  1365که در سال  وزارت آموزش و پرورش قانون اهداف و وظایفِ 4الی  1بندهای  2و ماده  1ماده  -ب
 مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. 

 .32/۷/13۷۷ تاریخ بهشورای عالی آموزش و پرورش  626 ی شماره ی جلسه ی مصوبه-ج
 .32۷: ص 13۳2مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران، آذر  -د
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و « شوق»ختنِ یمنجر به برانگ باید یمن هدف یبه ا یابی دستر یباشد مس« یمذهب یشهایگرا

مؤثر باشد  تواند یمن یادیر بنیمس یک عنوان بهه ک چه آن، گردد. برای این منظور« ینیرغبت د»

 یجا بهاحتمالی شکوفایی ایمان،  های ینهزم ساختن فراهمو « از درون یابی یند»انتخاب راهبرد 

 است. « از بیرون دهی یند»راهبرد 

به غایتِ نظام آموزشی )با  یابی دستبنابراین در پاسخ به این پرسش که چه چیزی مانع 

ریت تربیت دینی( در طول چهل سال گذشته شده است؟ باید اظهار داشت که اگر نتوانیم محو

گفت عدم توجه دقیق به آن،  توان یمبگوییم عدم فهم درست از ماهیت دین، اما  صراحت به

موضوعات دینی و  ی حوزهپرسشگری در  های ینهزم ساختن فراهمعدم توجه به ضرورت 

در عدم دقت  توان یمئات فطرت بوده است. مجموع این موارد را درنهایت، عدم توجه به اقتضا

توجه به  رفتنِ یهحاشجز به  ای یجهنتکه  یا گونه بهنمود  یبند صورتبه ملزومات تربیت دینی، 

آداب دینی نداشته است.  ی توسعهتمرکز بر  شدنِ پُررنگضرورتِ تمرکز بر شکوفایی ایمان و 

حس دینی در  یریگ شکلبیت نگرش نادرست به چگونگی خود منجر به تث ی نوبه بهاین، 

طبیعی  طور بهنادرست بوده است که  یها روشآن استمداد از  دنبال به ینچن همفراگیران و 

 ریشه در نگرش نادرست بیان شده دارند. 

)غایت آشکار( با  شده یینتعبا توجه به اختالف میان غایت  رسد یم نظر بهبراین اساس، 

تا در قضاوت  دارد یمجامعه قابل مشاهده است )غایت پنهان( ما را بر آن  آنچه در سطح

، دیدگاه خود شده ینتدودرخصوصِ عملکرد نظام رسمی تعلیم و تربیت از منظر اهداف کالنِ 

)غایت نظام رسمی تربیتی( و عدم تحقق  شده انتخابرا اینگونه اِبراز داریم که بر اساسِ معیارِ 

عملکرد نظام رسمی تعلیم و تربیت ایران کارآمد نبوده است. این ناکارآمدی،  رسد یم نظر بهآن، 

که الزم است با دقت و حساسیت  شود یماحساس  شدت بهاست که این نیاز،  یا گونه به

فراوان، موضوعِ غایتِ آشکار، ملزومات آن و نسبتش با وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

)همان واقعیت قابل مشاهده که مبنای ظهورِ غایتِ پنهان  حاکم بر مناسبات فعلی اجتماعی

از آن جهت قابل تأمل  یژهو بهعالمانه قرار گیرد. این نیاز،  ورزی یشهانداست( مورد بازبینی و 

است که گویا قرار است سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مورد بازبینی قرار گیرد که 

 تایج این مقاله استفاده شود.در بازبینی سند، از ن شود یمپیشنهاد 
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در پژوهش حاضر نویسنده دوم، به عنوان  استاد راهنما، نظارت و راهبردی روند کلی  سهم مشارکت نویسندگان:
اند. نویسنده اول در تدوین طرح تحقیق،  اصالحات مقاله را بر عهده داشته سازی پژوهش و تدوین و نهایی

گیری از  ها و نگارش متن مقاله را برعهده داشته و در مجموع نتیجه هفرآیند گردآوری، تحلیل و تفسیر یافت
ها و بسط و تفسیر به صورت مشترک و با بحث و تبادل نظر کلیه همکاران و با همراهی نویسندگان  یافته

 انجام شد. نامه، سوم و چهارم به عنوان استادان مشاور پایان
 ن مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.نویسندگان اذعان دارند که در ای تضاد منافع:

ها در طول فرآیند  پژوهش حاضر از هیچ موسسه و نهادی حمایت مالی دریافت نکرده و کلیه هزینه منابع مالی:
 اجرای پژوهش بر عهده پژوهشگران بوده است.

 مجوز این پژوهش. با تشکر فراوان از واحد تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز برای صدور تشکر و قدردانی:
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